
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2137                          1 
ท่ี  กษ 0401.4/                                        วันท่ี  29  สิงหาคม  2561                                1 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561                                               1 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านตา่งประเทศ 
  วาระที่ 14 เรือ่ง ขออนุมัติการลงนามในเอกสารโครงการ Supporting the Application 
of the  Ecosystem Approach to Fisheries Management considering Climate and Pollution 
Impacts (EAF – Nansen Programme   

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 
เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในโครงการ Supporting the Application of the 
Ecosystem Approach to Fisheries Management considering Climate and Pollution Impacts 
(EAF – Nansen Programme) ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and 
Agriculture Organization of the United Nations: FAO) เพ่ือดําเนินงานวิจัยและการสํารวจทรัพยากร
ประมงและทะเลของไทย 
  2. อนุมัติในหลกัการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข
เอกสารโครงการฯ ในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสําคัญ ให้ กษ. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีก 
  3. อนุมัติให้อธบิดีกรมประมงเป็นผู้ลงนามในเอกสารโครงการฯ 
  4. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ทําหนังสอืมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) 
ให้แก่ผู้ลงนามในข้อ 3 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กษ. รายงานว่า กษ. ได้รับเอกสารโครงการ GCP/GLO/690/NOR: EAF – Nansen 
Programme จากสํานักงานองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations: FAO) ประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึง่เป็นความตกลงระหว่าง
รัฐบาลนอร์เวย์ผ่านองค์กรนอร์เวย์เพ่ือการพัฒนาความร่วมมือ (Norad) สถาบันวิจัยทางทะเล (IMR) FAO  
และประเทศตามแนวชายฝั่งแอฟริกา โดยโครงการฯ มีระยะเวลาดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และมี
วัตถุประสงค์เพ่ือลดความยากจนและส่งเสริมให้มกีารเข้าถึงความม่ันคงทางอาหารอย่างย่ังยืน ผ่านการทําการ
ประมงอย่างย่ังยืนเพ่ือความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการให้แก่ประชากรของประเทศสมาชิก โดยในการ
ดําเนินการจะใช้เรือสํารวจทรัพยากรทางทะเล [Dr Fridtjof Nansen ขนาด 3,853 ตันกรอส สญัชาตินอร์เวย์
และชักธงองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ซึ่งเป็นเรือสํารวจที่มีความทนัสมัยและมีอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์พรอ้มสําหรับการสาํรวจทรัพยากรทางทะเล ทําการสํารวจทางนิเวศวิทยาและประเมินทรัพยากรทะเล 
 

เพ่ือการ... 
 
 





วาระ
เร่ืองที่

ต่างประเทศ 14 ขออนุมัติการลงนามในเอกสารโครงการ Supporting the Application กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
of the Ecosystem Approach to Fisheries Management
considering Climate and Pollution Impacts (EAF – Nansen 
Programme) 

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2561

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 

 

1 

http://www.thaigov.go.th                                                                   วันที่  28  สิงหาคม  2561 
 
  วันน้ี (28 สิงหาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ และพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์  
ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การ 
    จัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหน้ีผ่านกองทุนรวม) 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตํารวจศาล พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอและการจดทะเบียนเป็น 
    ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลหรือผู้ประกอบกิจการอู่เรือ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ
    ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเง่ือนไขในการแจ้งข้อมูล สถิติ  
    และข้อความอ่ืนที่จําเป็นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี พ.ศ . ....                
    รวม 2 ฉบับ 
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการแก้ไข 
    อาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือ 
    ทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุรําคาญหรือ 
    กระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....    
  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร ประทานบัตร และหลักเกณฑ์ 
    วิธีการ เง่ือนไข   ในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร พ.ศ. ....  
  8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ
    ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 [กําหนดสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
    การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เพ่ิมเติม)]  

เศรษฐกิจ- สังคม 
  9.  เรื่อง    การเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตาม
    มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
  10.  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วย 
    ฉุกเฉินวิกฤต (ฉบับที่ 2)  
  11.  เรื่อง  โครงการอินเทอร์เน็ตสําหรับผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนเพ่ือ 
    สวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560  
  12.  เรื่อง   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม 
    (กระทรวงกลาโหม) 
  13.  เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
    ฐานรากในพ้ืนที่ตามโครงการไทยนิยม ย่ังยืน 
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ต่างประเทศ 
 
 14.  เรื่อง    ขออนุมัติการลงนามในเอกสารโครงการ Supporting the Application of the 
    Ecosystem Approach to Fisheries Management considering Climate 
    and Pollution Impacts (EAF – Nansen Programme)  
  15.  เรื่อง  (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางไซเบอร์และดิจิทัลระหว่างรัฐบาล                 
    แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย 
  16.   เรื่อง  บันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมาธิการ 
    เศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Commission: EEC)  
  17.  เรื่อง  การจัดทําและลงนามร่างความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
    ภายใต้กรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสําหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทาง
    วิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) 
 

แต่งต้ัง 
  18.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  19.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ  (กระทรวงสาธารณสุข) 
  20.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
    ความมั่นคงของมนุษย์)  
  21.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงยุติธรรม) 
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงยุติธรรม) 
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงวัฒนธรรม) 
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) 
  25.  เรื่อง  แต่งต้ังผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย  
  26.  เรื่อง  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร 
    สํานักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
  27.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  
    (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สํานักนายกรัฐมนตรี  
  28.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร  
    ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันท่ี 28 สิงหาคม 2561) 
ด้วยการสแกน QR Code 

 
 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการ
ลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหน้ีผ่านกองทุนรวม) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  

   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  

  3. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย  

  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดให้ยกเลิกนิยามกองทุนรวมในมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากรซ่ึงเป็นกองทุน

รวมที่ ต้ังขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 ประกอบกับประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 (8) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58  
ลงวันที่ 19 กันยายน 2515 รวมทั้งยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในส่วนที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวมดังกล่าว 
โดยบทบัญญั ติที่ ถูกยกเลิก  หรือแก้ ไขเ พ่ิม เ ติม ยังคงใ ช้ บังคับ ต่อไปเฉพาะแก่กองทุนรวมที่ ต้ั งขึ้ น ก่อน                 
วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  

   2. กําหนดให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกองทุนรวมที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนิติบุคคลท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร  

  3. กําหนดให้ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ที่ต้ังขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะซ่ึงตีราคา
เป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ช) แห่งประมวลรัษฎากร เช่นเดียวกันกับ
ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็นหุ้นส่วนหรือโอนหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร หรือต๋ัวเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผู้ออกเฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน อย่างไรก็ดี 
บุคคลธรรมดาไทยและต่างประเทศยังคงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับผลประโยชน์ที่ได้จากการ
โอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กําไรจากการขาย
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม)  

  4. กําหนดให้บุคคลธรรมดาไทยสามารถเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงิน
ส่วนแบ่งของกําไรท่ีได้รับจากกองทุนรวมที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราร้อย
ละ 10 โดยไม่ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับบุคคลธรรมดาต่างประเทศกําหนดให้ถูกหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายสําหรับเงินส่วนแบ่งของกําไรที่ได้รับจากกองทุนรวมที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราร้อยละ 10  

  5. กําหนดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของกองทุนรวมที่ ต้ังขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เท่ากับร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ  
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2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตาม
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
สาธารณสุข ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อน
เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  

   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ  

  3. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสํานักงบประมาณ สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐไปพิจารณาดําเนินการด้วย  

  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  เป็นการกําหนดให้มีกลไกและกระบวนการในการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิ ที่เป็นระบบและ

มีประสิทธิภาพโดยการประสานความร่วมมือเพ่ือจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งเป็นการดําเนินการที่มีส่วนร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วย
บริการท้ังระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ทั้งน้ี เป็นการดูแลสุขภาพของประชาชนต้ังแต่แรกแบบองค์รวม 
ผสมผสาน ต่อเน่ือง ดังน้ี  

  1. กําหนดนิยามคําว่า “สุขภาพปฐมภูมิ” “ระบบสุขภาพปฐมภูมิ” “หน่วยบริการ” 
“หน่วยบริการปฐมภูมิ” “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข” และ “คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ”  

   2. กําหนดให้มีคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
ผู้แทนหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนสาธารณสุขอําเภอ ผู้แทนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้รอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ  

  3. กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยให้คณะกรรมการ
กํากับดูแลเชิงนโยบายควบคู่ไปกับการกําหนดหลักเกณฑ์การให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ เช่น เสนอนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์เก่ียวกับระบบสุขภาพปฐมภูมิต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
รับไปปฏิบัติ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามร่างพระราชบัญญัติน้ี กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไข
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าว และเสนอแนวทางต่อคณะรัฐมนตรีในการ
ผลิตและพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมท้ังกําหนดมาตรการ ส่งเสริม และ
สร้างเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเอง นอกจากน้ัน คณะกรรมการดังกล่าว
ยังมีหน้าที่และอํานาจออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามที่ร่างพระราชบัญญัติน้ีกําหนด  

  4. กําหนดให้สํานักงานปลัด สธ. มีหน้าที่และอํานาจเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคล่ือน
กลไกต่าง ๆ ตามร่างพระราชบัญญัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ เช่น จัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตร์เก่ียวกับระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิโดยต้องคํานึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ประสานงานกับหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ หน่วยงานของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรเอกชนที่เก่ียวข้อง เป็นศูนย์กลางฐานข้อมูล
เก่ียวกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ จัดให้มีทะเบียนผู้รับบริการ หน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
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และพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับเช่ือมโยงข้อมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้งส่งเสริม
และสร้างเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเอง ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิให้เพียงพอกับการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ  

  5. กําหนดให้มีกลไกการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ เช่น สิทธิได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่
เป็นธรรม มีคุณภาพ มีมาตรฐาน สิทธิได้รับการรักษาพยาบาลหรือรับบริการสาธารณสุขตามสวัสดิการหรือตามสิทธิที่
บุคคลน้ันได้รับอยู่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งอ่ืนใด รวมทั้งกําหนดกระบวนการ
รับบริการสุขภาพปฐมภูมิ เช่น กําหนดให้มีการข้ึนทะเบียนหน่วยบริการ เพ่ือเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ และแจ้งให้ประชาชนทราบ และกําหนดหน้าที่ของหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น ให้บริการและ
ข้อมูลการบริการสุขภาพปฐมภูมิและสิทธิของผู้รับบริการแก่ผู้รับบริการ ให้ข้อมูลเก่ียวกับแพทย์ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข หรือผู้รับผิดชอบในการดูแลอย่างต่อเน่ืองแก่ญาติหรือผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้รับบริการ  

  6. กําหนดให้มีการส่งต่อผู้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิในกรณีที่มีความจําเป็นต้องส่งต่อ
ผู้รับบริการเพ่ือให้ไปรับการรักษาพยาบาลท่ีหน่วยบรกิารปฐมภูมิอ่ืน เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือหน่วยบริการ
อ่ืน โดยให้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิซึ่งดูแลผู้รับบริการดําเนินการให้มีการส่งต่อ
ผู้รับบริการดังกล่าว  

  7. กําหนดให้มีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น ให้คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิจัดให้มีการตรวจสอบเพ่ือควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างสมํ่าเสมอ โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบดังกล่าว  

  8. กําหนดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เช่น หน่วยบริการปฐมภูมิหรือ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิอาจขอรับการสนับสนุนเพ่ือการส่งเสริม และพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิหรือการ
ส่งเสริมและสร้างเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองได้ในทุกมิติ จากสํานักงาน
ปลัด สธ.  

  9. กําหนดโทษทางอาญาสําหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งเรียกมาให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งเอกสาร
หรือหลักฐาน ของคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการสอบสวน หรือคําสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวตาม
สมควร  

  10. กําหนดบทเฉพาะกาลรองรับภายในสิบปีนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้
สํานักงานปลัด สธ. จัดให้มีหน่วยบริการปฐมภูมิในสัดส่วนที่เหมาะสมกับจํานวนผู้รับบริการและพ้ืนที่ และให้ สธ. 
ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการเพ่ือให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผู้
ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขดูแลประชาชน ในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อไป แต่หากมีเหตุจําเป็นให้
คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการขยายระยะเวลาออกไปอีกเป็นระยะเวลาตามที่
พระราชกฤษฎีกากําหนด  

   
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตํารวจศาล พ.ศ. .... 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตํารวจศาล พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานศาล

ยุติธรรม (ศย.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวง
ยุติธรรม สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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และข้อสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  

  2. ให้สํานักงานศาลยุติธรรมรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณไป
พิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  

  3. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ  

  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
เรื่อง สาระสาํคญั 

1. เจ้าพนักงานตํารวจศาล - จัดให้มีเจ้าพนักงานตํารวจศาลในจํานวนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน
ศาลทุกศาล 

2. หนา้ที่และอํานาจของเจ้า
พนักงานตํารวจศาล 

- ติดตามสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาหรือจําเลยที่ได้รับการปล่อยช่ัวคราวโดยศาล
แล้วหลบหนี หรือผู้ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งของศาล และศาลได้ออก
หมายจับแล้ว  

- เข้าไปในเคหสถานหรือสถานท่ีใด ๆ เพ่ือตรวจค้นหรือจับกุมผู้ต้องหา 
จําเลย หรือผู้ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งของศาล เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า
บุคคลดังกล่าวหลบซ่อนอยู่ และมีเหตุอันควรเช่ือว่าหากเน่ินช้าไป บุคคลดังกล่าวจะ
หลบหนี ทั้งน้ี หากเจ้าของหรือผู้รักษาสถานที่น้ันไม่ยอมให้เข้าไป เจ้าพนักงานตํารวจ
ศาลมีอํานาจใช้กําลังเพ่ือเข้าไปได้  

- ค้นหายานพาหนะที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ต้องหา จําเลย หรือผู้ไม่ปฏิบัติ
ตามหมายเรียก หรือคําสั่งของศาล ได้เข้าไปหลบซ่อนอยู่ และหากปล่อยให้เน่ินช้าไป
จะไม่สามารถตามยานพาหนะ หรือบุคคลดังกล่าวได้  

- รักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด 
ในบริเวณศาล  

- ให้มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

3. ความร่วมมือ - ศย. อาจขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐให้ความช่วยเหลือ 
สนับสนุน หรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม  

- ให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐดังกล่าวได้รับค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าตอบแทนอ่ืนใดที่จําเป็นตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

4. ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตํารวจ
ศาล  

- ในกรณีจําเป็น ให้เลขาธิการ ศย. มีอํานาจสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ หรือลูกจ้าง ที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานตํารวจศาลเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ตํารวจศาล โดยมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานตํารวจศาล  

5. กฎหมายที่เก่ียวข้อง  - ให้ ศย. ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
ยุทธภัณฑ์เช่นเดียวกับราชการทหารและตํารวจตามกฎหมายดังกล่าว  
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4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... 

ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้นําผลการประชุมเมื่อ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่สํานักงาน ก.พ. ประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้ว
ส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  

  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  
   2. กําหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ก.ม.จ.) 

ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน ผู้แทน ก.พ. เป็นรอง
ประธาน ผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลนอกจาก ก.พ. ผู้แทน ก.พ.ร. ผู้แทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
และให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินห้าคน และให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง  

  3. ก.ม.จ. มีอํานาจหน้าที่เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี เก่ียวกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ ให้คําปรึกษาแก่องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลในการ
จัดทําและปรับปรุงประมวลจริยธรรม กําหนดหลักเกณฑ์การนําจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมถึงวินิจฉัย ตีความ หรือให้ความเห็นในเรื่องที่ขัดแย้งกับมาตรฐานทางจริยธรรม ตลอดจนกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม  

  4. กําหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ซึ่งรวมถึง
คณะกรรมการอ่ืนที่ทําหน้าที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทนั้น และให้มีกลไกขับเคล่ือนองค์กร กระบวนการและวิธีการในการรักษาจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

  5. กําหนดให้หน่วยงานของรัฐนําพฤติกรรมในการรักษาจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการ
บริหารงานบุคคล เพ่ือให้การขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
   
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอและการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งทาง
ทะเลหรือผู้ประกอบกิจการอู่เรือ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ                
และเงื่อนไขในการแจ้งข้อมูล สถิติ และข้อความอ่ืนที่จําเป็นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี พ.ศ. ....                
รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอและการจด
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลหรือผู้ประกอบกิจการอู่เรือ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการแจ้งข้อมูล สถิติ และข้อความอ่ืนที่จําเป็นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ
พาณิชยนาวี พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  คค. เสนอว่า 
  1. เน่ืองจากมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ได้บัญญัติให้ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลและผู้
ประกอบกิจการอู่เรือจดทะเบียนที่ให้บริการต่อซ่อม หรือซ่อมบํารุงเรือที่มีขนาดต้ังแต่หกสิบตันกรอสข้ึนไปต้องจด
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลหรือผู้ประกอบกิจการอู่เรือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การขอและการจด
ทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการบังคับใช้ให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอและการจดทะเบียน พ.ศ. 2554 แต่พบว่าเอกสารหลักฐานในการ
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ย่ืนประกอบกิจการดังกล่าวไม่เพียงพอสําหรับการเก็บข้อมูลที่กรมเจ้าท่าสามารถนําไปใช้ได้ ประกอบกับมาตรา 27 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 ได้บัญญัติให้ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชยนาวีแจ้งข้อมูล สถิติ 
และข้อความอ่ืนที่จําเป็นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวีต่อกรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาวี แต่ยังไม่เคย
มีการออกกฎกระทรวง เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการแจ้งตามบทบัญญัติดังกล่าว ทําให้ระบบ
ฐานข้อมูล สถิติของผู้ประกอบกิจการอู่เรือไม่เพียงพอในการนําไปใช้พัฒนาและส่งเสริมกิจการอู่เรือ นอกจากน้ี ยังมี
ปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และให้ได้ข้อมูลของกิจการอู่เรือ ซึ่งดําเนินการ
ต่อ ซ่อม ดัดแปลง หรือทําลายเรือประมงที่ผิดกฎหมาย        
  2. ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ   ในการขอ
และการจดทะเบียน พ.ศ. 2554 เพ่ือให้ได้เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมประกอบการรับจดทะเบียนอู่เรือและกําหนด
มาตรการเพ่ือให้ได้ข้อมูล สถิติ และข้อความอ่ืนที่จําเป็นจากผู้ประกอบกิจการอู่เรือและใช้เป็นฐานข้อมูลที่จะนําไปสู่
การส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวีให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในการควบคุมอู่เรือที่รับทํา
การต่อ ซ่อม ดัดแปลง หรือทําลายเรือประมงที่ผิดกฎหมาย คค. จึงได้ดําเนินการยกร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ      
โดยกรมเจ้าท่าได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและประชาชนผู้มีส่วนได้เสียแล้ว ส่วนใหญ่
เห็นด้วยในหลักการ   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1 .  ร่ า ง กฎกระทรว ง ว่ า ด้ ว ยหลั ก เ กณ ฑ์และ วิ ธี ก า ร ใ นกา รขอและกา รจดทะ เบี ยน                 
เป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลหรือผู้ประกอบกิจการอู่เรือ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม                 
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอและการจดทะเบียน พ.ศ. 2554 ดังน้ี 
   1.1 กําหนดเพ่ิมเติมให้ผู้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการอู่เรือต้องจัดทําแผนผังบริเวณของ
สถานประกอบกิจการอู่เรือ เพ่ือประกอบการขอจดทะเบียน โดยแสดงระยะและหน่วยการวัดคํานวณเป็นมาตรา
เมตริก มาตราส่วน 1 ต่อ 2,000 แสดงลักษณะที่ต้ัง ขอบเขตที่ดิน พร้อมรายละเอียด ดังน้ี (1) แสดงขอบนอกของ
อาคารทุกหลัง (2) แสดงระยะห่างของอาคารต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วและอาคารอู่เรือที่ใช้ประกอบกิจการในขอบเขตที่ดิน
ทุกด้าน และ (3) ลักษณะและขอบเขตที่สาธารณะ  สถานที่ราชการ หรืออาคารสําคัญในบริเวณที่ดินติดต่อโดยสังเขป 
พร้อมเครื่องหมายแสดงทิศ 
   1.2 กําหนดให้ผู้ขอทะเบียนต้องย่ืนเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ดังน้ี (1) ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน หรือใบรับแจ้งตามพระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2515 (2) สําเนาโฉนดที่ดินหรือสําเนา
สัญญาเช่าที่ดิน และ (3) ใบอนุญาตให้สร้างสิ่งล่วงล้ําลํานํ้า (ถ้ามี) 
   1.3 กําหนดให้ปิดหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการอู่เรือไว้ในที่
เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจนในบริเวณที่ต้ังของอู่เรือ 
  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการแจ้งข้อมูล สถิติ และข้อความอ่ืนที่
จําเป็นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
   2.1 กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการอู่เรือ แจ้งข้อมูล สถิติ และข้อมูลอ่ืนที่จําเป็นต่อกรมเจ้าท่า 
โดยให้แจ้งเป็นเอกสารหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบและสถานที่ที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกําหนด และ
แจ้งข้อมูลการประกอบกิจการอู่เรือที่มีการประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี ภายใน
วันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป 
   2.2 กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการอู่เรือที่ให้บริการต่อ ยุบ เปลี่ยนประเภทหรือดัดแปลงเรือ
ต้องแจ้งข้อมูลต่อกรมเจ้าท่าภายใน 15 วัน เมื่อได้ดําเนินการแล้วเสร็จ 
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   2.3 กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการอู่เรืออยู่ในวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับต้องแจ้งข้อมูล
ตามกฎกระทรวงน้ีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแก้ไขอาคารท่ีมีสภาพหรือมีการ
ใช้ที่ อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ  ชี วิต  ร่างกาย  หรือทรัพย์สิน  หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคี ภัย                
หรือก่อให้เกิดเหตุรําคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....    
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข                
ในการแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน หรือ                 
อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือก่อให้เกิดเหตุรําคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....  
ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  มท. เสนอว่า ตามที่ได้มีกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารปรับปรุงหรือแก้ไขระบบความปลอดภัยเก่ียวกับอัคคีภัยของอาคาร น้ัน โดยที่กฎกระทรวง
ดังกล่าวได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ทําให้ข้อกําหนดบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
เน่ืองจากมีอาคารเก่าเป็นจํานวนมากท่ียังไม่มีระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอาคารท่ีเข้า
ข่ายเป็นอาคารสูง อาคารชนิดใหญ่พิเศษ อาคารสาธารณะ หรืออาคารท่ีมีผู้เข้าใช้สอยจํานวนมาก ดังน้ัน เพ่ือให้
อาคารเก่าที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจาก
อัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุรําคาญ หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยต่อการใช้
สอยอาคารมากยิ่งขึ้น สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามกฎกระทรวงดังกล่าวเพ่ือให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารปรับปรุงหรือแก้ไขระบบความปลอดภัยเก่ียวกับอัคคีภัยของ
อาคาร เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  ปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. 2522 ดังน้ี 
  1. แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยาม ดังน้ี 
   1.1 ตัดบทนิยาม “อาคารสูง” และ “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” 
         1.2 แก้ไขบทนิยาม 
        “อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารท่ีมีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันหรือช้ันหน่ึงช้ันใดใน
หลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงต้ังแต่ 15.00 เมตรขึ้นไป และมีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันหรือ
ช้ันหน่ึงช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัด
จากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า สําหรับอาคารจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของ
ช้ันสูงสุด 
        “อาคารสาธารณะ”  หมายความว่า อาคารที่ใช้เพ่ือประโยชน์ในการชุมนุมคนได้
โดยทั่วไป เพ่ือกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิชย 
กรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล หอสมุด สนามกีฬากลางแจ้ง สถานกีฬาในร่ม ตลาด 
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน  อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะ
จอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน สถานกวดวิชาหรือกิจกรรมอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น 
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        “อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของอาคารที่ใช้เป็นที่
อยู่อาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสําหรับแต่ละครอบครัว 
   1.3 เพ่ิมบทนิยาม 
        “อาคารชุด” หมายความว่า อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
         “หอพัก” หมายความว่า อาคารสําหรับใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
         “วัสดุไม่ติดไฟ” หมายความว่า วัสดุที่ใช้งานและเมื่ออยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ใช้
งานแล้วจะไม่สามารถไม่ติดไฟ ไม่เกิดการเผาไหม้ ไม่สนับสนุนการเผาไหม้ หรือไม่ปล่อยไอที่พร้อมจะลุกไหม้                 
เมื่อสัมผัสกับเปลวไฟหรือความร้อน เช่น อิฐ อิฐมวลเบา ยิปซั่มทนไฟ ซีเมนต์บอร์ด กระจกทนไฟ เป็นต้น  
          “การอุดหรือปิดล้อมช่องท่อและช่องว่างระหว่างท่อที่ผ่านพ้ืนหรือผนัง”  หมายความ
ว่า การป้องกันช่องท่อและช่องว่างระหว่างท่อที่ผ่านพ้ืนหรือผนัง เพ่ือป้องกันไม่ให้ควันและไฟลุกลามและเพ่ิมความ
สมบูรณ์ของส่วนก้ันแยกของพื้นหรือผนังทนไฟให้ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
          “แผ่นโลหะคอมโพสิต”  หมายความว่า แผ่นวัสดุที่ประกอบด้วยผิวโลหะด้านหน้า
และด้านหลัง ประกอบยึดกับไส้กลางซึ่งเป็นวัสดุเสริมความแข็งแรงหรือฉนวน 
  2. แก้ไขเพ่ิมเติมประเภทอาคารที่บังคับใช้ โดยเพ่ิมอาคารชุมนุมคน อาคารชุด และหอพัก 
  3. กําหนดให้การสั่งการให้แก้ไขอาคาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
ดําเนินการได้ตามลักษณะที่จําเป็นต้องมีสําหรับอาคารน้ัน ๆ ในกรณีดังต่อไปน้ี 
   (1) อาคารที่มีความสูงต้ังแต่สี่ช้ันขึ้นไปหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีความสูงต้ังแต่สองช้ัน
ขึ้นไป ให้ติดต้ังบันไดหนีไฟที่ไม่ใช่บันไดแนวด่ิงเพ่ิมจากบันไดหลักให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของอาคารแต่ละช้ัน โดยไม่ถือ
เป็นการดัดแปลงอาคาร แต่ต้องย่ืนแบบให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบ และบันไดหนีไฟต้องมี
ลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
   (2) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ให้มีผนังและประตูที่ทําด้วยวัสดุไม่ติดไฟท่ี
สามารถปิดก้ันมิให้เปลวไฟหรือควันเมื่อเกิดเพลิงไหม้เข้าไปในบริเวณบันไดที่มิใช่บันไดหนีไฟของอาคาร 
   (3) อาคารสูงหรืออาคารชนิดใหญ่พิเศษเฉพาะพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอัคคีภัย 
เช่น ห้องเก็บสิ่งของหรือวัสดุจํานวนมาก ฯลฯ ให้มีการกั้นแยกของอาคาร โดยมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 
หรือเป็นไปตามมาตรฐานว่าด้วยการก้ันแยกของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือติดต้ังระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
   (4) อาคารสูง ให้มีระบบป้องกันเพลิงไหม้ ซึ่งประกอบด้วยระบบท่อย่ืนและหัวรับนํ้า
ดับเพลิงตามลักษณะที่กําหนดในกฎกระทรวง 
   (5) ให้มีการอุดหรือปิดล้อมช่องท่อและช่องว่างระหว่างท่อที่ผ่านพ้ืนหรือผนังโดยมีอัตรา
การทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 
   (6) ให้มีการติดต้ังแบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละช้ันตามทิศทางการวางตัวของอาคาร 
แสดงตําแหน่งห้องต่าง ๆ ตําแหน่งที่ติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ประตูหรือทางหนีไฟของช้ันน้ันติด
ไว้ในตําแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนที่บริเวณห้องโถงหรือหน้าลิฟต์ทุกแห่งทุกช้ันของอาคาร และบริเวณพ้ืนช้ันล่างของ
อาคารต้องจัดให้มีแบบแปลนแผนผังของอาคารทุกช้ันเก็บรักษาไว้ที่ห้องควบคุมหรือห้องที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพ่ือให้
สมารถตรวจสอบได้โดยสะดวก 
   (7) ให้ติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงยกห้ิวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามชนิดและขนาด   
ที่เหมาะสมสําหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแต่ละช้ัน 
   (8) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารขนาดใหญ่ และอาคารชุมนุมคนให้ติดต้ัง
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุกช้ัน โดยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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   (9) ให้ติดต้ังระบบไฟส่องสว่างสํารองเพ่ือให้มีแสงสว่างสามารถมองเห็นช่องทางเดินได้ขณะ
เพลิงไหม้ และมีป้ายบอกช้ันและป้ายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้านนอกประตูหนีไฟทุกช้ันที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนตลอดเวลา 
   (10) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษให้ติดต้ังระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวนําล่อฟ้า ตัวนําลงดิน และหลักสายดินที่เช่ือมโยงกันเป็นระบบโดยให้เป็นไปตามมาตรฐานว่าด้วย
ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือมาตรฐานอ่ืนที่คณะกรรมการควบคุมอาคารให้
การรับรอง 
  4. กําหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเก่าย่ืนผลการตรวจสภาพความปลอดภัย ด้านอัคคีภัย
ของอาคารจากการใช้แผ่นโลหะคอมโพสิตที่แกนกลางหรือไส้กลางประกอบด้วยพลาสติกเป็นผนังภายนอกหรือวัสดุ
ตกแต่งผิวภายนอกต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยการตรวจสภาพให้กระทําโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับไม่ตํ่ากว่าสามัญสถาปนิก ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก หรือผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ระดับไม่ตํ่ากว่าสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร สําหรับหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ
สภาพความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด หากไม่ผ่านหลักเกณฑ์ให้ถือว่าเป็นอาคารไม่ปลอดภัย
จากอัคคีภัย ให้แก้ไขอาคารให้มีความปลอดภัยโดยไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร แต่ต้องย่ืนแบบให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบและออกคําสั่งให้เจ้าของอาคาร แก้ไขอาคารโดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
  5. กําหนดให้ในกรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดําเนินการแก้ไข
อาคาร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งต้ังคณะนายช่างเพ่ือตรวจสอบสภาพหรือการใช้อาคารหรือระบบความปลอดภัย
เก่ียวกับอัคคีภัย ซึ่งเดิมกําหนดเพียงนายช่างเพียงคงเดียวก็สามารถตรวจสอบได้ 
  6 .  กําหนดให้เจ้ าของอาคารที่ ไ ด้รับคําสั่ ง ใ ห้แก้ไขอาคาร  กรณีที่ อาคารเป็นภยันตราย                 
ต่อชีวิตหรือร่างกายที่เกิดจากความไม่มั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร ต้องย่ืนแบบที่รับรองโดยวิศวกรตาม
กฎหมายว่าด้วยวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการ 
    
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร ประทานบัตร และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข    
ในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร พ.ศ. ....  

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร ประทานบัตร 
และหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีการับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
และให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
พิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  

 สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
 1. กําหนดคุณสมบัติของผู้ย่ืนคําขออาชญาบัตรและประทานบัตร  
  2. กําหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ย่ืนคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ และ

ประทานบัตร  
 3. กําหนดให้ผู้ย่ืนคําขอประทานบัตรนอกจากต้องย่ืนหลักฐานตามที่ระบุในแบบคําขอประทานบัตร

แต่ละประเภทแล้ว ต้องย่ืนหนังสือรับรองตนว่าจะไม่กระทําการอันขัดกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการ
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กําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการทําเหมืองแร่โดยคนต่างด้าว และการห้ามย่ืนคําขอใบรับ
อนุญาตเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน  

 4. กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาออกประทานบัตร ได้แก่ ความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ ความ
เหมาะสมของเทคโนโลยีที่จะใช้ในการทําเหมือง มาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แผนการฟ้ืนฟูที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการแร่ และผู้ย่ืนคําขอยอมรับว่าจะปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืน ๆ ที่กําหนดเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ หรือเพ่ือป้องกันภัยพิบัติ  

 
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542 [กําหนดสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เพิ่มเติม)]  

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ . ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 [กําหนดสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เพ่ิมเติม)] ตามที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  

 สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
 แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยกําหนดเพ่ิมเติมให้ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงินภายใต้การกํากับ และ ผู้ประกอบ
ธุรกิจบริการการชําระเงินภายใต้การกํากับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชําระเงิน เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
9. เรื่อง   การเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามมาตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  การปรับเปลี่ยนการเพ่ิมวงเงินค่า
ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจําเป็น สินค้าเพ่ือการศึกษาและวัตถุดิบเพ่ือการเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าประชารัฐ และ
ร้านอ่ืน ๆ  ที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กําหนด (สินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจําเป็นฯ) รายเดือน (200/100 บาท/คน/เดือน) 
สําหรับระยะเวลาคงเหลืออีก 4 เดือน (กันยายน – ธันวาคม 2561) เป็นการเติมเงินรายเดือนเข้ากระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้มีสิทธิตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนด้วย
เงินจํานวนเท่าเดิมกับที่เคยได้รับเพ่ือเป็นการเพิ่มทางเลือกและกําลังซื้อให้แก่ผู้มีสิทธิสามารถนําไปใช้จ่ายตามความ
ต้องการอันจะช่วยบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ  และส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ   
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค. รายงานว่า การดําเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้ังแต่
เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2561 (ระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน) ซึ่งใช้งบประมาณในการดําเนินการฯ รวมทั้งสิ้น 
5,695.83 ล้านบาท  โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ดังน้ี (1) กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐที่มีรายได้ตํ่ากว่า 30,000 บาท/ปี  จํานวนเงิน 4,868.85 ล้านบาท และ (2) กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้
สูงกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี  จํานวนเงิน 826.98 ล้านบาท โดยมาตรการดังกล่าวสามารถลด
ภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ระดับหน่ึง อย่างไรก็ดี กค. ได้เสนอว่า เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกและกําลังซื้อให้แก่ผู้มี
สิทธิสามารถนําเงินไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการ อันจะช่วยบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ  และส่งเสริมให้เกิดการ
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หมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ  จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนแนวทางจากการเพ่ิมวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค                 
ที่จําเป็นฯ รายเดือน เป็น การเติมเงินรายเดือนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ
แทน ด้วยจํานวนเงินเท่าเดิมที่ได้รับ โดยจะใช้ดําเนินการในระยะเวลาที่เหลืออีก 4 เดือนของมาตรการน้ี คือ 
กันยายน – ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้มีสิทธิสามารถถอนเงินที่เติมเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ฯ เป็นเงินสดได้ ผ่านตู้ 
ATM และสาขาของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย รวมท้ังหากมียอดคงเหลือของเดือน สามารถนําไปสะสมในเดือนถัดไป
ได้ ทั้งนี้ การดําเนินการดังกล่าวเป็นการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 9 มกราคม 2561 (เรื่อง มาตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ในส่วนของข้อ 3.5 มาตรการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง  
 
10. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ฉบับที่ 2)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ฉบับที่ 2) ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังน้ี  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  สธ. รายงานว่า  
  1. ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขการ
กําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์สําหรับการเบิกค่าใช้จ่ายของโครงการ 
“เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” (Universal Coverage Emergency Patients : UCEP) น้ัน สธ. ได้ดําเนินการ
จัดทําประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต รวมถึงรายการบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ฯ  จํานวน 2,970 รายการ โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 และมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นมา 
อย่างไรก็ตาม สธ. ได้ดําเนินการติดตามผลการดําเนินโครงการ UCEP  แล้วพบว่า สถานพยาบาลประสบปัญหาไม่
สามารถเบิกค่าบริการบางรายการท่ีมีความจําเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้  เน่ืองจากไม่อยู่ในรายการที่
กําหนดไว้ในบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ฯ  
  2. คณะกรรมการสถานพยาบาลได้มีคําสั่ง ที่ 15/2560 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ขึ้น เพ่ือดําเนินการรวบรวมปัญหาจากหลักเกณฑ์ฯ  และบัญชีและอัตรา
ค่าใช้จ่ายแนบท้าย รวมถึงจัดทําข้อเสนอเพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ทั้งน้ี คณะอนุกรรมการฯ ได้รวบรวม
ข้อมูลการดําเนินโครงการ UCEP  จากสถานพยาบาล โดยเฉพาะสถานพยาบาลเอกชน  เพ่ือประกอบการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้าย โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดทําหลักเกณฑ์ฯ (ฉบับที่ 2)  แล้วเสร็จ
และเสนอต่อคณะกรรมการสถานพยาบาล ซ่ึงคณะกรรมการสถานพยาบาลได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ (ฉบับที่ 
2) แล้วในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561  เม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2561  
  3. หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับที่ 2) มีสาระสําคัญเป็นการเพ่ิมรายการในบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้าย
จํานวน 1,649 รายการ ซึ่งเป็นการปรับเพ่ิมรายการใน 4 หมวด  จากทั้งสิ้น 12 หมวด สรุปได้ดังน้ี  
   3.1 หมวดที่ 2 ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดโรค จํานวน 226 รายการ โดย
อุปกรณ์ที่ปรับเพ่ิมเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต เช่น 
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รายการ ข้อบ่งชี ้
สายลวดนําสายสวน (Guidewires)  ใช้ร่วมกับสายสวนหลอดเลือดเพ่ือนําทางสายสวนหลอด

เลือดไปวางในตําแหน่งของหลอดเลือดที่ ต้องการ  
สําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดอุดตันที่ตําแหน่งต่าง ๆ เช่น 
โรคหลอดเลือดสมอง 

สายสวนหัวใจเพ่ือการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าภายในห้อง
หัวใจ (Multipolar electrode catheter)  

ใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวัด (Arrthythmia) 

ผงแป้งเช่ือมเย่ือหุ้มปอด (Sterile Talcum)   เช่ือมเย่ือหุ้มปอดในรายที่มีนํ้าหรือลมขังอยู่ในระหว่างเย่ือ
หุ้มปอดและจําเป็นที่จะต้องเช่ือมเย่ือหุ้มปอด  เพ่ือลด
อาการเหน่ือยหรือลดโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ํา

อุปกรณ์ช่วยระบายนํ้าในช่องสมอง 
(Ventriculoperitoneal shunt)  

ใช้สําหรับผู้ ป่วยนํ้าหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังคั่ง 
(Hydrocephalus)

 
   3.2 หมวดที่ 3 ยาและสารอาหารทางเส้นเลือด จํานวน 1,029 รายการ แบ่งเป็น 2 
ประเภทย่อย ได้แก่ 1) ยาและสารอาหารทางเส้นเลือดที่ใช้สําหรับรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต และ 2) ยาทั่วไป
ที่ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตอาจต้องใช้ประกอบการรักษาในระหว่างที่อยู่โรงพยาบาล เช่น  
 

รายการ ข้อบ่งชี ้
ETOMIDATE-LIPURO ยานําสลบใช้ในการทําให้ผู้ป่วยหมดความรู้สึก ในกรณีที่ต้องทําการผ่าตัด

ให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 
GLUCOPHAGE ยาสําหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวเป็นโรคเบาหวาน 
MADIPLOT ยาสําหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง 
 
   3.3 หมวดที่ 5 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จํานวน 36 รายการ โดยอุปกรณ์ที่เพ่ิมขึ้นเป็นวัสดุที่
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตอาจต้องใช้ประกอบการรักษาในระหว่างที่อยู่โรงพยาบาล  เช่น  
 

รายการ ข้อบ่งชี ้
COTTON BALL สําหรับการทําแผล หรือฉีดยา
ARM SLING สําหรับผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บที่แขนหรือหัวไหล่ 
SOFT COLLAR สําหรับกรณีที่สงสัยว่าผู้ป่วยมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณกระดูกสันหลัง  

ส่วนคอ
   3.4 หมวดท่ี 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ จํานวน 358 รายการ ซึ่งเป็น
รายการที่ต้องทําเพ่ือการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาสําหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต เช่น  

รายการ ข้อบ่งชี ้
การตรวจ LE cell preparation, 
stain, examination และการตรวจ 
Antinuclear antibody 

ตรวจในกรณีที่สงสัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง (Systemic Lupus 
Erythematosus: SLE)  ซึ่งอาจมีอาการรุนแรงจนเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
ได้ 

การตรวจ Biopsy  ตรวจกรณีที่ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้รับการผ่าตัด หรือส่องตรวจแล้วพบช้ิน
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หรือช้ินเน้ือขนาดต่าง ๆ เน้ือผิดปกติ จําเป็นต้องตรวจเพ่ือหาสาเหตุ 
การตรวจ CD4 Count ตรวจในผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่สงสัยว่าอาจเป็นโรค AIDS 
 
11. เรื่อง โครงการอินเทอร์เน็ตสําหรับผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการโครงการอินเทอร์เน็ตสําหรับผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียน                 
เพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560  
  2. เพ่ือให้การดําเนินโครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้                 
ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการ ดังน้ี  
   2.1 ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เก่ียวข้องหารือร่วมกันเพ่ือจัดทําแผนดําเนินโครงการในรายละเอียด  เช่น แนวปฏิบัติ
ในการดําเนินโครงการระยะเวลาดําเนินโครงการ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ รูปแบบชุดข้อมูลแนว
ทางการประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นต้น รวมทั้งให้ร่วมกันจัดทําข้อเสนอโครงการ (Project Proposal)  ที่ครบถ้วน
สมบูรณ์  ชัดเจน และเป็นรูปธรรม เพ่ือใช้ประกอบการนําเสนอ กสทช. ในการขอใช้แหล่งรายได้จากกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ตามความเห็นของ
สํานักงาน กสทช. แล้วเสนอคณะรัฐมนตรี ก่อนดําเนินโครงการต่อไป  
   2.2 ให้กระทรวงการคลังร่วมกับสํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  นําฐานข้อมูลผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้มีการจัดทําไว้เป็นรายบุคคลมาวิเคราะห์
เพ่ือให้เห็นถึงความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือใช้ในการออกแบบข้อมูลที่
ตอบสนองความต้องการของผู้ได้รับสิทธิตามโครงการแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มเป้าหมายและพัฒนาช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการถึงการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งน้ี ให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องจัดส่งข้อมูลตามความเห็นของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพ่ือประกอบการดําเนินโครงการต่อไปด้วย 
   2.3 ในการหารือแนวทางการให้บริการอินเทอร์เน็ตสําหรับผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการ
ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ให้กระทรวงการคลังประสานงานกับสํานักงาน กสทช. เพ่ือขอความร่วมมือ
ให้หารือร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยคํานึงถึงประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังน้ี   
    (1) ควรสนับสนุนให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เข้าร่วมโครงการ จัดสรรการ
ให้บริการท่ีเหมาะสมกับผู้มีรายได้น้อยและภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของภาครัฐและ
ประชาชนเป็นสําคัญ 
    (2) คํานึงถึงความซ้ําซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นของการให้บริการอินเทอร์เน็ตภายใต้
โครงการอินเทอร์เน็ตสําหรับผู้มีรายได้น้อยฯ ที่กระทรวงการคลังเสนอมาในคร้ังน้ีกับโครงการเน็ตประชารัฐที่
ดําเนินการอยู่แล้ว  
   2.4 ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เก่ียวข้องรายงานผลการดําเนินโครงการเพ่ือ
นายกรัฐมนตรีรับทราบในลักษณะข้อมูลออนไลน์ผ่านศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ตามความเห็นของสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
  3. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณากําหนดกลไกการประเมินผลโครงการ
สวัสดิการแห่งรัฐในภาพรวม เพ่ือให้สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินโครงการ ตลอดจนนํามาประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงรูปแบบการจัดสวัสดิการของภาครัฐในระยะต่อไป  
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12. เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (กระทรวงกลาโหม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทําการ
สุดท้ายของเดือนกันยายน 2561 จํานวน 8,760,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 292,562,976 
บาท (สองร้อยเก้าสิบสองล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) โดยคิดอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 
26 กรกฎาคม 2561 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 33.3976 บาท ให้กองบัญชาการกองทัพไทย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อสะพานเครื่องหนุนมั่น (Modular Fast Bridge)  สนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จํานวน 2 ชุด 
ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ  
  สาระสําคัญ 
  กระทรวงกลาโหม เสนอว่า กองบัญชาการกองทัพไทย  (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) มีภารกิจใน
การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบทั่วประเทศ มีสํานักงาน
พัฒนาภาค 1-5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นหน่วยปฏิบัติ โดยจัดต้ังเป็น “ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย” เตรียม
ความพร้อมของกําลังพลและยุทโธปกรณ์ในอัตราเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย เมื่อได้รับการประสานอย่าง
ทันท่วงที  ทั้งน้ี จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาการเคลื่อนย้ายกําลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าพ้ืนที่ประสบภัยน้ันไม่สามารถ
เข้าถึงได้ เน่ืองจากเส้นทางถูกตัดขาดต้องเปลี่ยนเส้นทางหรือรอหน่วยงานอ่ืนเข้ามาดําเนินการก่อสร้างสะพาน   หรือ
เช่ือมต่อเส้นทางถูกตัดขาดต้องเปลี่ยนเส้นทางหรือรอหน่วยงานอ่ืนเข้ามาดําเนินการก่อสร้างสะพาน  หรือเช่ือมต่อ
เส้นทางเป็นการช่ัวคราว  ทําให้การช่วยเหลือไม่ทันต่อเหตุการณ์ ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการช่วยเหลือประชาชน
จากภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจําเป็นจะต้องจัดหายุทโธปกรณ์ไว้สําหรับช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัยดังกล่าว เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือขั้นต้นกรณีเร่งด่วน และสามารถรวมการยุทโธปกรณ์จาก
หน่วยในพ้ืนที่ที่ไม่มีเหตุการณ์เข้าสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนต่อไป  อีกทั้งยังสามารถสนับสนุนช่วยเหลือ
ส่วนราชการในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อได้รับการร้องขอ จึงต้องดําเนินการ
จัดหาสะพานเคร่ืองหนุนมั่น (Modular Fast Bridge)   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถึงพ้ืนที่ประสบภัยของ
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย   หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เน่ืองจากมีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่สูง สามารถ
เคลื่อนย้ายไปพร้อมกับชุดกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วของหน่วย นอกจากน้ีรถวางสะพานแต่ละคันสามารถแยกการใช้งานเป็น
อิสระ  โดยแจกจ่ายให้กับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยแต่ละพ้ืนที่ทั่วประเทศได้    ซึ่งหากไม่เร่งดําเนินการจะทําให้
กองบัญชาการกองทัพไทยขาดความพร้อมในการรองรับการแก้ไขปัญหาในการบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น
บ่อยคร้ังในอนาคต 
 
13. เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ตาม
โครงการไทยนิยม ย่ังยืน 

  คณะรั ฐมนตรีมี ม ติ เห็นชอบการขยายระยะเวลาดํ า เ นินโครงการพัฒนาคุณภาพชี วิต                 
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ตามโครงการไทยนิยม ย่ังยืน และการแก้ไขเพ่ิมเติมหลักการในคู่มือการดําเนิน
โครงการฯ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังน้ี 
  สาระสําคัญ 

  1. การขยายระยะเวลาดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก    ใน
พ้ืนที่ตาม โครงการไทยนิยม ย่ังยืน จนถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2562 
  2 .  การแ ก้ ไข เ พ่ิ ม เ ติมหลั กการ ในคู่ มื อการ ดํ า เ นิน งาน โครงการ พัฒนาคุณภาพ ชี วิต                
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ย่ังยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ดังน้ี 
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   2.1 ระยะเวลาดําเนินการ หากมีเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องขอขยายระยะเวลาดําเนิน
โครงการ เดิม “ให้เสนอผู้ ว่าราชการจังหวัด/ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่ต้องไม่เกิน             
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” เปลี่ยนแปลงเป็น “ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/ปลัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาให้
ความเห็นชอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ภายในกรอบระยะเวลา ดังน้ี 
    ครั้งที่ 1 เห็นชอบให้ขยายได้ไม่เกินสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
      (วันที่ 30 กันยายน 2561) 
    ครั้งที่ 2 เห็นชอบให้ขยายได้ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2561” 
   2.2 การให้ความเห็นชอบเฉพาะกรุงเทพมหานครให้ขยายระยะเวลาการจัดส่งแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สํานักงบประมาณภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 
   2.3 การยกเลิกโครงการเดิมและขอเปล่ียนแปลงเป็นโครงการอันเ น่ืองมาจาก                 
ภัยพิบัติหรือเหตุผลความจําเป็นอย่างย่ิงที่ไม่อาจทําให้ดําเนินโครงการได้ จะต้องเสนอแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดิม “ให้กองจัดทํางบประมาณเขตพ้ืนที่ ภายใน 30 วัน นับแต่หมู่บ้าน/ชุมชนได้รับแจ้ง
ผลการเห็นชอบแผนฯ” เปลี่ยนแปลงเป็น “ให้กองจัดทํางบประมาณเขตพ้ืนที่/สํานักงบประมาณภายในวันที่ 30 
กันยายน 2561” 
 

ต่างประเทศ 
 
14. เรื่อง  ขออนุมัติการลงนามในเอกสารโครงการ Supporting the Application of the Ecosystem 
Approach to Fisheries Management considering Climate and Pollution Impacts (EAF – Nansen 
Programme)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในโครงการ Supporting the Application of the 
Ecosystem Approach to Fisheries Management considering Climate and Pollution Impacts (EAF – 
Nansen Programme) ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations: FAO) เพ่ือดําเนินงานวิจัยและการสํารวจทรัพยากรประมงและทะเล                 
ของไทย 
  2. อนุมัติในหลักการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสาร
โครงการฯ ในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสําคัญ ให้ กษ. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
  3. อนุมัติให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้ลงนามในเอกสารโครงการฯ 
  4. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้
ลงนามในข้อ 3 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กษ. รายงานว่า กษ. ได้รับเอกสารโครงการ GCP/GLO/690/NOR: EAF – Nansen Programme 
จากสํานักงานองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations: FAO) ประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างรัฐบาลนอร์เวย์ผ่านองค์กร
นอร์เวย์เพ่ือการพัฒนาความร่วมมือ (Norad) สถาบันวิจัยทางทะเล (IMR) FAO และประเทศตามแนวชายฝั่งแอฟริกา 
โดยโครงการฯ มีระยะเวลาดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความยากจนและส่งเสริม
ให้มีการเข้าถึงความมั่นคงทางอาหารอย่างย่ังยืน ผ่านการทําการประมงอย่างย่ังยืนเพ่ือความมั่นคงทางอาหารและ
โภชนาการให้แก่ประชากรของประเทศสมาชิก โดยในการดําเนินการจะใช้เรือสํารวจทรัพยากรทางทะเล [Dr Fridtjof 
Nansen ขนาด 3,853 ตันกรอส สัญชาตินอร์เวย์และชักธงองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ซึ่งเป็น
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เรือสํารวจที่มีความทันสมัยและมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์พร้อมสําหรับการสํารวจทรัพยากรทางทะเล ทําการสํารวจทาง
นิเวศวิทยาและประเมินทรัพยากรทะเล เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในมหาสมุทรอินเดีย เริ่มจาก
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สาธารณรัฐโมซัมบิก สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย สาธารณรัฐมอริเชียส สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสิ้นสุดการสํารวจ ณ 
ทะเลอันดามัน ประเทศไทย โดยมีกําหนดเข้าน่านนํ้าไทยช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2561 และมีแผนทําการสํารวจ
ทรัพยากรประมงและสมุทรศาสตร์ทะเลลึกที่ได้ร่วมกันวางแผนตามความสนใจของประเทศไทยผ่านการประชุม
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยในการสํารวจจะมีการนําเรือสํารวจโดยการอนุญาตของ FAO เดินทางเข้ามา
ในทะเลอันดามัน บริเวณจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต ภายในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศ ซึ่งจะมีการจัดทํา
ข้อตกลงเพ่ิมเติมระหว่าง FAO กับรัฐบาลไทยภายใต้เง่ือนไขที่กําหนดตามท่ีระบุในข้อ 7 ของเอกสารโครงการ เพ่ือทํา
การสํารวจระบบนิเวศวิทยาทางทะเลและเมื่อการสํารวจแล้วเสร็จสิ้น FAO จะจัดทํารายงานและส่งมอบให้รัฐบาลไทย
และรัฐบาลผู้สนับสนุนทุน (สถาบันวิจัยทางทะเล ประเทศนอร์เวย์) ตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในเอกสารโครงการและ
มีการจัดทํารายงานการประเมินผลซึ่งจะถูกเก็บเป็นความลับและจํากัดการเข้าถึงของบุคคลอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินโครงการโดยตรง 
  ทั้งน้ี การดําเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวโดยการสํารวจทรัพยากรทางทะเลในน่านนํ้าไทยจะทํา
ให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการแสดงความร่วมมือที่ดีของประเทศไทยกับองค์กร FAO และ
แสดงความต้ังใจจริงของรัฐบาลที่จะบริหารจัดการทรัพยากรประมง ประโยชน์ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการสํารวจ
ทรัพยากรประมงในเขตน้ําลึกฝั่งทะเลอันดามันภายใต้เขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการประมงไทยต่อไปในอนาคต รวมท้ังเป็นการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางระบบนิเวศทางทะเลที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจาก
ปัญหามลพิษทางทะเล  
 
15 .  เรื่ อง  (ร่ าง )  บันทึกความเข้ า ใจว่ า ด้วยความร่วมมือทางไซเบอร์และดิ จิทัลระหว่างรั ฐบาล                
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ 
ดังน้ี 
  1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางไซเบอร์และ
ดิจิทัลระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย (Memorandum of Understanding on 
Cyber and Digital Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the 
Government of Australia) (ร่างบันทึกความเข้าใจฯ) ทั้งน้ี ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคําที่มิใช่
สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ดศ. ดําเนินการได้โดยให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมอบหมายให้เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าว  
(โดยจะมีการลงนามระหว่างการเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียระหว่างวันที่ 2 – 3 
กันยายน 2561) 
  สาระสําคัญร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางไซเบอร์และดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจของสองประเทศ เช่น การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร รวมถึงนโยบายระดับชาติแนวทางและกลยุทธ์ที่
เก่ียวข้องกับความม่ันคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์และเศรษฐกิจดิจิทัล การเสริมสร้างขีดความสามารถและการสร้าง
ความตระหนักด้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในภูมิภาค ทั้งในระดับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
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โดยร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีลักษณะเดียวกับบันทึกความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลที่ประเทศ
ไทยจัดทํากับประเทศอ่ืน เช่น ประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ เวียดนาม ลาว และฟินแลนด์ ดังน้ัน การลงนามใน
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางไซเบอร์และดิจิทัลระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
ออสเตรเลียฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการสร้างเสถียรภาพทางไซเบอร์ รวมถึงเพ่ิมโอกาสในด้านความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นการดําเนินการที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในฐานะหน่วยงานหลักในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
  ทั้งน้ี บันทึกความเข้าใจฯ จะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ลงนามเป็นระยะเวลา 2 ปี และสามารถต่อ
อายุบันทึกความเข้าใจฯ ออกไปได้ตามความยินยอมของคู่ภาคี 
 
16.  เรื่อง บันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย 
(Eurasian Economic Commission: EEC)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Commission: EEC)  
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ EEC ฉบับภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษารัสเซีย 
  ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความ
เห็นชอบไว้ ให้ พณ. ดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์
ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) รวมท้ังให้
กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
       พณ. รายงานว่าสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union: EAEU) ได้เสนอให้ไทย
พิจารณาจัดทําบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย 
(Eurasia Economic Commission: EEC) (ประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ คือ รัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส 
อาร์เมเนีย และคีร์กีซสถาน) เพ่ือเป็นช่องทางสร้างความรู้และความเข้าใจ รวมทั้งความร่วมมือด้านการค้าและการ
ลงทุนในสาขาที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน และได้ส่งร่างบันทึกความร่วมมือฯ ดังกล่าวให้ พณ. พิจารณา โดยมี
สาขาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค นโยบายการค้า กฎระเบียบด้าน
ศุลกากร กฎระเบียบทางเทคนิค มาตรฐาน และกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสุขอนามัยพืช การเงิน 
การขนส่ง นโยบายพลังงาน อุตสาหกรรมเกษตร นโยบายแข่งขันทางการค้าและกฎระเบียบต่อต้านการผูกขาดทาง
การค้า อุตสาหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเศรษฐกิจแบบดิจิทัล การค้า
บริการและการลงทุน การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เป็นต้น 
  ทั้งน้ี การจัดทําบันทึกความร่วมมือฯ ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายโอกาสทางการค้าและ
การลงทุนระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก EAEU และเป็นการยืนยันความสนใจของไทยต่อตลาด EAEU รวมทั้งเป็น
ช่องทางการแลกเปลี่ยน ตลอดจนสร้างความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทําความตกลงการค้าเสรี (Free 
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Trade Agreement: FTA) ในอนาคต โดยไทยและ EAEU จะจัดให้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือฯ ระหว่าง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับรัฐมนตรีด้านการบูรณาการและเศรษฐกิจมหภาคของ EAEU ณ ประเทศ
ไทย ในช่วงระหว่างการเดินทางเยือนไทยของประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย เพ่ือเป็นสักขีพยานการลงนามใน
เดือนพฤศจิกายน 2561  
 
17. เรื่อง การจัดทําและลงนามร่างความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้กรอบความริเริ่ม
แห่งอ่าวเบงกอลสําหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้กรอบความริเริ่มแห่ง
อ่าวเบงกอลสําหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-
Sectoral Technical and Economic Cooperation : BIMSTEC) ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิก รวมทั้งประเทศ
ไทย สําหรับการลงนามในการประชุมผู้นํา BIMSTEC ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศ
เนปาล 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลง
ดังกล่าว ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างความตกลงฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ เพ่ือให้
สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้ วท. หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอีกคร้ัง 
  3. มอบหมายให้ กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้กับผู้ลงนามในข้อ 2  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  วท. รายงานว่า 
  1. BIMSTEC มีสมาชิกทั้งหมด 7 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล              
ศรีลังกา และประเทศไทย ก่อต้ังขึ้นเพ่ือเป็นกลไกในการส่งเสริมโอกาสด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว และ
ความช่วยเหลือระหว่างประเทศสมาชิกในรูปแบบการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย และการกระชับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือใช้ประโยชน์จากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมในสาขาต่าง ๆ โดยในสาขาเทคโนโลยีมีประเทศศรีลังกาเป็นประเทศนํา (Lead Country) 
  2. ในการประชุมผู้นํา BIMSTEC ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 – 14 พฤศจิกายน 2551 ณ ประเทศอินเดีย 
ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการจัดต้ังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี BIMSTEC และในการประชุมคณะผู้เช่ียวชาญเพ่ือจัดต้ัง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี BIMSTEC ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศศรีลังกา ที่ประชุม
เห็นชอบต่อร่างเอกสารจํานวน 2 ฉบับ ดังน้ี 1) ร่างความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี BIMSTEC  
สําหรับลงนามในการประชุมผู้นํา BIMSTEC ครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 -31 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศ
เนปาล และ 2) ร่างเอกสารค่าใช้จ่ายการจัดต้ังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี BIMSTEC  
  สําหรับร่างความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้ BIMSTEC มีสาระสําคัญ
เก่ียวกับการดําเนินงานของศูนย์ฯ โดยจะจัดต้ัง ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา และประเทศสมาชิกจะแต่งต้ังผู้แทน
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารของศูนย์ฯ วาระ 3 ปี เพ่ือร่วมกําหนดนโยบาย กลไก แผนงานและดําเนินการกับ
ศูนย์ฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับวิสาหกิจขนาด
กลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ระหว่างประเทศสมาชิก ใน 14 สาขา ได้แก่ (1) เทคโนโลยีชีวภาพ                
(2) นาโนเทคโนโลยี (3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (4) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ                
(5) เทคโนโลยีการเกษตร (6) เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (7) เทคโนโลยีเภสัชกรรม (8) ระบบอัตโนมัติ                
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(9) เทคโนโลยีพลังงานใหม่และพลังงานหมุนเวียน (10) สมุทรศาสตร์ (11) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์                
(12) เทคโนโลยีการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะมูลฝอย (13) เทคโนโลยีสุขภาพ และ (14) เทคโนโลยีลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สําหรับข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างประเทศสมาชิก
เก่ียวกับการตีความและ/หรือการดําเนินการตามความตกลงฉบับน้ีจะถูกระงับอย่างฉันมิตรด้วยการปรึกษาหารือและ/
หรือการเจรจาด้วยหลักสุจริต ปราศจากการอ้างถึงบุคคลที่สามหรือศาลระหว่างประเทศ ทั้งน้ี บทบัญญัติใด ๆ ของ
ความตกลงฉบับน้ีอาจได้รับการแก้ไขโดยความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันของประเทศสมาชิกและจะมีผล
บังคับใช้เมื่อกระบวนการที่จําเป็นทั้งหมดของประเทศสมาชิกเสร็จสิ้น 
  ทั้งน้ี ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ สรุป ดังน้ี 
  1. ประเทศไทยมีโอกาสร่วมกําหนดนโยบาย กลไก และแผนงานที่มีประสิทธิภาพในการได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของประเทศได้ 
  2. การสร้างโอกาสของประเทศไทยในการขยายเครือข่ายและเจรจาความร่วมมือกับประเทศสมาชิก
อ่ืน ๆ  
  3. การสร้างโอกาสในการเรียนรู้เก่ียวกับนโยบาย แผนงานและรูปแบบการสนับสนุน และพัฒนาการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีของประเทศสมาชิกในด้านการสรรหาเทคโนโลยี การประเมินผลเทคโนโลยี การประเมินตลาด
และการจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิก 
  4. ผู้เช่ียวชาญไทยมีโอกาสเข้าร่วมศึกษาทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น พืชผักผลไม้ พืชสมุนไพรในประเทศ
ศรีลังกา อินเดีย ภูฏาน ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกเป้าหมายที่ไทยสนใจริเริ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจชีวภาพ 
(bioeconomy) ที่จะสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ และต่อยอดองค์ความรู้ การพัฒนางานวิจัย และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรสู่ตลาดโลก เป็นต้น 
  5. การบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพ่ือสร้างเครือข่าย
ฝ่ายไทยเข้าร่วมกิจกรรม โครงการภายใต้ศูนย์ฯ เพ่ือมุ่งพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของบุคลากรไทย ให้ยกระดับเป็น
ผู้เช่ียวชาญในการให้คําปรึกษาด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  6. ผู้เช่ียวชาญไทยสามารถเข้าร่วมบริหารงานของศูนย์ฯ ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ซึ่งจะเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวิชาการแห่งใหม่ในภูมิภาคเอเชียใต้ 
  7. การรักษาบทบาทนําของประเทศไทยในกรอบพหุภาคี BIMSTEC  
 

แต่งต้ัง 
18. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                
(สํานักนายกรัฐมนตรี) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
ต้ังแต่วันที่มีคําสั่งให้รักษาราชการในตําแหน่งและไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้ผลงานผ่านการประเมิน จํานวน  
2 ราย ดังน้ี  

 1. นายปรีชา สุขกล่ํา ผู้เช่ียวชาญด้านบริหารจัดการลุ่มนํ้า (วิศวกรชลประทานเช่ียวชาญ) 
สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ต้ังแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561  

  2. นายกษิเดช สุรจิรชาติ ผู้อํานวยการกองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ สํานักงานทรัพยากร
นํ้าแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์นํ้า (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ต้ังแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561 
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 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

19. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                
(กระทรวงสาธารณสุข) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นางสาวยุวดี พัฒนวงศ์ 
นักวิชาการอาหารและยาเช่ียวชาญ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความ
ปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข (นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ) 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
20. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งต้ัง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง จํานวน 5 ราย ดังน้ี  
  1. นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรม
กิจการเด็กและเยาวชน  
   2. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
  3. นางไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรม
กิจการผู้สูงอายุ  
  4. นายอภิชาติ อภิชาตบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง รอง
ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  5. นางสุภัชชา สุทธิพล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง รอง
ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง    
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพ่ือทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ สับเปลี่ยนหมุนเวียน และ
ทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
21. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงยุติธรรม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี    
  1. พันตํารวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นายสมณ์ พรหมรส ผู้อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพ่ือทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ัง นายนิยม เติมศรีสุข ที่ปรึกษาการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพ่ือทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
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23. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ          
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง               
อธิบดีกรมการศาสนา  
   2. นายชาย นครชัย รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม  
  3. นายกฤษฎา คงคะจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง               
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพ่ือทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน              
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
24. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ศูนย์อํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอรับโอน 
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร ข้าราชการทหาร ตําแหน่ง ผู้ชํานาญการสํานักนโยบายและแผน สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ซึ่งผู้มีอํานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลง
ยินยอมการโอน และ ก.พ. มีมติอนุมัติให้ข้าราชการดังกล่าวซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนักบริหารระดับสูง เพ่ือให้ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
พิจารณารับโอนมาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้
เป็นกรณีเฉพาะราย  
 
25. เรื่อง แต่งต้ังผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอแต่งต้ัง นายก้องศักด             
ยอดมณี ดํารงตําแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ตามมติคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อน
วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 
26. เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาธุกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งต้ังประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวม 7 คน 
แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสามปี ดังน้ี  
  1. นางจีราวรรณ บุญเพ่ิม   ประธานกรรมการ  
   2. นายชาติศิริ โสภณพนิช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน 
  3. นายปริญญ์ พานิชภักด์ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
   4. นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์  
  5. นางสาวสิบพร ถาวรฉันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  
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   6. นายวิริยะ อุปัติศฤงค์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมศาสตร์  
  7. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์   
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป    
 
27. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) 
สํานักนายกรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นางดวงตา ตันโช ที่ปรึกษาสํานัก
งบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานัก
นายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป โดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของ               
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว  
 
28. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอให้โอน นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์  
รองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปรับราชการทางสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดปัตตานี สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

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


