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  วนัน้ี (16 มกราคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุม 501 ตกึบญัชาการ 1 ท าเนียบรฐับาล 
พลเอก ประยทุธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานการประชุมคณะรฐัมนตร ี
  ภายหลงัเสรจ็สิ้นการประชุม พนัเอก อธสิทิธิ ์ไชยนุวตั ิพรอ้มด้วยพนัเอกหญงิ ทกัษดา สงัข
จนัทรผ์ูช้่วยโฆษกประจ าส านกันายกรฐัมนตร ีไดร้ว่มแถลงผลการประชุมคณะรฐัมนตร ี ซึง่สรปุสาระส าคญัดงันี้ 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรือ่ง  ร่างพระราชบญัญตัพิฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. 
....      และข้อเสนอการปรับโครงสร้างของส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการ 
    เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ 
  2.  เรือ่ง  รา่งพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
    และรา่งกฎกระทรวง ฉบบัที ่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรษัฎากร  
    ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (มาตรการภาษเีพื่อสนบัสนุนการมบีุตร) 
  3.  เรือ่ง   รา่งพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้ 
    รษัฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสรมิการจดัตัง้ศูนย์รบั
เลีย้งเดก็    เพื่อเป็นสวสัดกิารของลูกจ้างส าหรบัสถานประกอบการของบรษิัท
หรอืหา้งหุน้ส่วน    นิตบิุคคล) 
  4.  เรือ่ง รา่งพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้ 
    รษัฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบรจิาคให้แก่
     สถานพยาบาลตามพระราชบญัญตัสิถานพยาบาล พ.ศ. 2541 

5.  เรือ่ง  ร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดจ านวน เขตอ านาจ และวนัเปิดท าการของศาล
แขวง   ในจงัหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... (ก าหนดวันเปิดท าการศาลแขวงภูเก็ต วันที่ 1 
เมษายน    2561)  

  6.  เรือ่ง  ร่างระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการจดัการมลพษิทางน ้าเนื่องจาก
น ้ามนั    และเคมภีณัฑ ์พ.ศ. ....  
  7.  เรือ่ง  รา่งพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคก์ารมหาชน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
    ขององคก์ารมหาชน จ านวน 2 แห่ง  
     

เศรษฐกิจ- สงัคม 
 
  8.  เรือ่ง  ขออนุมตัโิครงการสนบัสนุนนกัเรยีนทุนรฐับาลทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ 
    เทคโนโลย ีระยะที ่4  
  9.  เรือ่ง  อนุมัติโครงการศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
โรงพยาบาล    จฬุาลงกรณ์สภากาชาดไทยและงบประมาณสนบัสนุน 
          10.  เรือ่ง  แนวทางการจดัท าแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝัง่ 
  11.  เรือ่ง  แนวทางการตรวจลงตราส าหรบัผูป้ระกอบการ นกัลงทุน และผูเ้ชีย่วชาญ 
    จากต่างประเทศ (SMART Visa)  
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  12.  เรือ่ง  การบรหิารจดัการการท างานของแรงงานต่างดา้วในประเทศไทย 
 
  13.  เรือ่ง  การก าหนดสนิคา้และบรกิารควบคุมตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยราคาสนิคา้ 
    และบรกิาร พ.ศ. 2542 
  

ต่างประเทศ 
 
  14.  เรือ่ง  การขอความเหน็ชอบต่อรา่งแถลงการณ์รว่ม โครงการ Our Eyes Initiative 
  15.  เรือ่ง  ขอความเหน็ชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรกมัพูชา
กบั    ศูนย์ทุ่นระเบดิภูมภิาคอาเซยีนว่าด้วยการเป็นเจ้าบ้าน และการให้เอกสทิธิ ์
และ     ความคุ้มกนัแก่ศูนยท์ุ่นระเบดิภูมภิาคอาเซยีน และร่างแผนงานของ
ศูนยท์ุ่นระเบดิ    ภมูภิาคอาเซยีน ประจ าปี ค.ศ. 2017-2018 
  16.  เรือ่ง  โครงการพฒันาทางเลอืกเพื่อชวีติความเป็นอยูท่ีย่ ัง่ยนืไทย - เมยีนมา 
  17.  เรือ่ง  การขอความเหน็ชอบต่อร่างปฎญิญาเดล ีส าหรบัการประชุมสุดยอดอาเซยีน 

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

           
แต่งตัง้ 

 
  18.  เรือ่ง  รฐับาลสาธารณรฐักวัเตมาลาเสนอขอแต่งตัง้เอกอคัรราชทตูวสิามญัผูม้อี านาจ
เตม็    แห่งสาธารณรฐักวัเตมาลาประจ าประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  19.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสงู 
     (กระทรวงพาณชิย)์  
  20.  เรือ่ง  แต่งตัง้กรรมการผูช้่วยรฐัมนตร ี(นายพงศธร สจัจชลพนัธ)์  

 21.  เรือ่ง  แต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการขององคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้ 
  22.  เรือ่ง  การแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการองคก์ารพพิธิภณัฑ ์
    วทิยาศาสตรแ์ห่งชาต ิ 
  23.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ผู้รกัษาราชการแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กฬีา 
  24.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ผูร้กัษาราชการแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
  25.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ขา้ราชการการเมอืง (ต าแหน่งเลขานุการรฐัมนตร ี
    ว่าการกระทรวงพาณชิย)์ 
  26.  เรือ่ง  ขอรบัโอนขา้ราชการเพื่อแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูต้รวจราชการพเิศษ 
    ประจ าส านกันายกรฐัมนตร ี(ส านกันายกรฐัมนตร)ี 
   

******************* 
ส านกัโฆษก ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีโทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เร่ือง ร่างพระราชบญัญติัพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... และข้อเสนอ
การปรบัโครงสร้างของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตั ิรบัทราบ และเหน็ชอบ ดงันี้  
  1. อนุมตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตัพิฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่..) พ.ศ. 
.... ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยให้รบัความเห็นของกระทรวงการคลงัและส านักงาน ก.พ.ร. ไป
ประกอบการพจิารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณา ก่อนเสนอ
สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตต่ิอไป  
   2. รบัทราบแผนในการจดัท ากฎหมายล าดบัรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคญัของ
กฎหมายล าดบัรองซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบญัญตัิดงักล่าว ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตเิสนอ  
  3. อนุมตัิหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิส านกันายกรฐัมนตร ีพ.ศ. .... ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาตเิสนอ และใหส้่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 
  4. เหน็ชอบใหย้กเว้นการปฏบิตัติามมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่19 ธนัวาคม 2549 (เรื่อง การ
ปรบัปรุงมตคิณะรฐัมนตร ีเรื่อง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ) และมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 24 กรกฎาคม 
2550 (เรือ่ง การซกัซอ้มความเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัตัง้หน่วยงานของรฐั)  
  5. มอบหมายใหส้ านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตหิารอืร่วมกบั
กระทรวงการคลงัเกีย่วกบัการโอนภารกจิตามมาตรา 12 (4) และ (5) แห่งพระราชบญัญตัพิฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิพ.ศ. 2521 ให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกิจหรอืหน่วยงานอื่น ๆ ให้ เกิด
ความชดัเจน และใหส้่งผลการพจิารณาไปยงัส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาเพื่อประกอบการตรวจพจิารณา
รา่งพระราชบญัญตัดิงักล่าวต่อไป  
  6. มอบหมายใหส้ านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตริบัความเห็น
ของฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม คณะรกัษาความสงบแห่งชาตไิปพจิารณาด าเนินการต่อไปดว้ย  
  สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญติัและร่างกฎกระทรวง  
  1. ร่างพระราชบญัญติัพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....   
    1.1 แกไ้ขค านิยาม “การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม” เพื่อใหค้รอบคลุมการเพิม่ผลติ
ภาพและการใช้การพฒันานวัตกรรมในทุกด้านและทุกระดบัจากการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ และ
แก้ไขค านิยาม “รฐัวิสาหกิจ” เพื่อใหม้มีาตรฐานในการปฏบิตัทิีเ่กี่ยวกบัรฐัวสิาหกจิเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั
ของทุกส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้ง   
   1.2 ปรบัปรุงองค์ประกอบ วาระ และการพ้นต าแหน่งของคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (กก.สศช.) โดยเปลีย่นกรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 1 ต าแหน่ง 
จากผู้อ านวยการส านักเศรษฐกิจการคลงั เป็นปลัดกระทรวงการคลัง และเพิ่มกรรมการโดยต าแหน่ง 2 
ต าแหน่ง ไดแ้ก่ เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา และเลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ปรบัปรุง
หน้าทีข่อง กก.สศช. ใหค้รอบคลุมภารกจิงานดา้นยุทธศาสตรช์าตแิละการปฏริปูประเทศ และก าหนดวาระการ
ด ารงต าแหน่งของ กก.สศช. ให้ด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี โดยไม่เกนิ 2 วาระ จากเดมิที่ไม่ได้ก าหนดเรื่อง
จ านวนวาระไว ้ 
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   1.3 ปรบัปรุงหน้าที่ของ กก.สศช. ให้ครอบคลุมภารกิจงานด้านยุทธศาสตรช์าติและ
การปฏริูปประเทศ รวมทัง้สนับสนุนให้ภาคกีารพฒันาที่เกี่ยวขอ้งมสี่วนร่วมในการจดัท า ปฏบิตั ิและตดิตาม
ประเมนิผล แผนงาน โครงการพฒันาต่าง ๆ   
   1.4 ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิเศษ และคณะกรรมการนโยบาย เพื่อรองรบั
ภารกจิงานดา้นยทุธศาสตรช์าตแิละการปฏริปูประเทศ  
   1.5 ปรบัปรงุหน้าท่ีของ สศช. ปรบับทบาทหน้าท่ีให้ครอบคลุมภารกิจงานด้าน
ยทุธศาสตรช์าติ และการปฏิรปูประเทศ เพื่อรองรบัภารกจิทีม่คีวามหลากหลายและซบัซอ้นมากขึน้ รวมถงึ
การรองรบับรบิททีม่ผีลกระทบต่อการพฒันาในอนาคต โดย สศช. จะด าเนินการเฉพาะภารกจิทีส่นับสนุนการ
วางแผนนโยบายระดับชาติเป็นหลกั และ ถ่ายโอนภารกิจระดบัปฏิบติัการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัรายจ่าย
ประจ าปีของรฐัวิสาหกิจไปยงัหน่วยงานอ่ืนท่ีสามารถปฏิบติัได้ดีกว่า   
   1.6 ก าหนดให้ สศช. สามารถจ้างบุคคล สถาบนัการศึกษา หรือสถาบนัท่ีมี
วตัถปุระสงค์ในการศึกษาวิจยั เพื่อด าเนินการศึกษา ค้นคว้า และวจิยัที่เกี่ยวกบัเศรษฐกิจและสงัคมของ
ประเทศ ภายใตร้ะเบยีบทีน่ายกรฐัมนตรกี าหนด  
    1.7 ก าหนดเร่ืองค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายและประโยชน์อ่ืนใด ของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการทุกคณะในพระราชบญัญตัฉิบบัน้ี ให้เป็นไปตามทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด  
   1.8 ปรบัปรุงอ านาจนายกรฐัมนตรใีนการออกระเบยีบเพื่อปฏบิตัติามพระราชบญัญตัิ
ฉบบัน้ี  
   1.9 ก าหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกบัการถ่ายโอนภารกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรฐัวสิาหกจิตาม
มาตรา 12 (4) และมาตรา 12 (5) ใหส้ านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกิจ กระทรวงการคลงั (กค.)  
  2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ส านักนายกรฐัมนตรี พ.ศ. ....  
   2.1 ก าหนดให้ สศช. มภีารกจิสอดคล้องกบัการปรบัปรุงหน้าที่ของ สศช. ตามที่ร่าง
พระราชบญัญตัพิฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ก าหนด และครอบคลุมภารกจิที่
ได้รบัมอบหมายในฐานะเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรช์าต ิและคณะกรรมการปฏริูป เช่น การศกึษา
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงในอนาคต ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้ในช่วงระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะ
ยาว เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการจดัท ายุทธศาสตรก์ารพฒันาของประเทศ และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิและการยกเลกิการจดัท าขอ้เสนอเกี่ยวกบังบประมาณแผ่นดนิในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัรายจ่ายประจ าปีของ
รฐัวสิาหกจิ เป็นตน้  
   2.2 ก าหนดให้มีการแบ่งส่วนราชการของ สศช. โดยม ี20 กอง/ส านกั/ศูนย ์ซึง่เป็น
กองท่ีขอจดัตัง้ใหม่เพ่ิมเติมจ านวน 4 กอง ได้แก่ (1) กองยุทธศาสตรช์าตแิละการปฏริูปประเทศ (2) กอง
ยุทธศาสตร์การพฒันาเมอืง (3) กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมอืระหว่างประเทศ และ (4) ศูนย์
เทคโนโลยสีารสนเทศ และมีหน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สศช. จ านวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร และศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นทุจรติ   
   2.3 ก าหนดอ านาจหน้าที่ของกองที่ขอจดัตัง้ใหม่จ านวน 4 กอง และปรบัปรุงอ านาจ
หน้าทีข่องกองเดมิ จ านวน 16 กอง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการปรบัปรุงโครงสรา้ง และภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย
เพิม่เตมิ     
2. เร่ือง ร่างพระราชบญัญติัแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรษัฎากร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือ
สนับสนุนการมีบตุร) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัดิงันี้  
  1. อนุมตัิหลกัการร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
ตามที่กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณา ก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตต่ิอไป  
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   2. อนุมตัหิลกัการร่างกฎกระทรวง ฉบบัที ่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่า
ด้วยการยกเว้นรษัฎากร ตามที่กระทรวงการคลงัเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 
  กค. เสนอว่า  
  1. โดยที่ประเทศไทยมอีตัราการเกดิของประชากรลดลง อนัเป็นผลจากประชากรมอีายุที่ยนื
ยาวมากขึน้ ท าใหม้จี านวนประชากรผูส้งูอาย ุ(อายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป) เพิม่ขึน้ ส่งผลใหป้ระชากรวยัเดก็และวัย
แรงงานมีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง และจากข้อมูลการประมาณการประชากรไทย ปี 2553 -2583 ของ
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิคาดว่าประเทศไทยอาจจะต้องเผชญิกบัภาวะ
ที่จ านวนประชากรทัง้ประเทศลดลงหลงัจากปี 2569 เป็นต้นไป และจะก้าวเขา้สู่การเป็นสงัคมสูง วยัระดบัสุด
ยอดทีม่สีดัส่วนของประชากรผูส้งูอายถุงึรอ้ยละ 30 ในปี 2579  
   2. กค. จงึได้ด าเนินการเกี่ยวกบัมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมบีุตรตามมตคิณะรฐัมนตร ี
(23 พฤษภาคม 2560) โดยยกร่างพระราชบญัญตัแิละร่างกฎกระทรวงเพื่อสนับสนุนการมบีุตรและเป็นการจูง
ใจให้คนไทยมบีุตรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มรีายได้และอยู่ในระบบภาษี และยงัเป็นการ
สนับสนุนใหบุ้ตรไดร้บัการเลีย้งดูและเตบิโตอย่างมคีุณภาพอนัจะท าใหป้ระเทศไทยมกี าลงัแรงงานทีม่คีุณภาพ
ในการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศในระยะยาว รวมทัง้ยงัเป็นการเตรยีมความพร้อมเพื่ อรองรบัโครงสรา้ง
ประชากรของประเทศไทยที่ปรบัเปลี่ยนเขา้สู่การเป็นสงัคมผูสู้งอายุ โดย กค. คาดว่าจะส่งผลท าให้รฐัสูญเสยี
รายไดป้ระมาณปีละสองพนัหา้รอ้ยลา้นบาท  
  3. กค. ไดด้ าเนินการจดัใหม้กีารรบัฟังความคดิเหน็ของผูเ้กีย่วขอ้งเกี่ยวกบัร่างพระราชบญัญตัิ
แกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... รวมทัง้เปิดเผยผลการรบัฟังความคดิเหน็และการวเิคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกดิขึน้จากกฎหมายนัน้ต่อประชาชน พรอ้มกบัน าผลการรบัฟังความคดิเหน็มาประกอบการ
พจิารณาจดัท าร่างกฎหมาย รวมถึงจดัท าค าชี้แจงตามหลกัเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็น ในการตรา
พระราชบญัญตั ิ(Checklist) ตามแนวทางของมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่4 เมษายน 2560 และรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยแลว้  
  สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญติั  
  1. ร่างพระราชบญัญติัแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรษัฎากร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... มสีาระส าคญั
เป็นการก าหนดใหป้รบัเพิม่ค่าลดหย่อนบุตรชอบดว้ยกฎหมายตัง้แต่คนที ่2 เป็นต้นไปของผูม้เีงนิได ้หรอืของ
สามหีรอืภรยิาของผู้มเีงนิได้ ซึ่งเกดิตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ทัง้นี้ ไม่ว่าบุตรคนก่อนหน้าจะมชีวีติอยู่
หรอืไม่ ให้หกัลดหย่อนได้เพิ่มอีก 30,000 บาท ต่อคนต่อปีภาษี และให้ใช้บงัคบัส าหรบัเงนิได้พงึประเมิน
ประจ าปีภาษ ีพ.ศ. 2561 ทีจ่ะตอ้งยืน่รายการในปี พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป  
   2. ร่างกฎกระทรวง ฉบบัท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรษัฎากร มสีาระส าคญัเป็นการก าหนดให้ผู้มเีงนิได้หรอืคู่สมรสสามารถน าค่าฝากครรภ์หรอืค่าคลอด
บุตรไปหกัเป็นค่าลดหยอ่นในการค านวณภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาตามจ านวนทีจ่่ายจรงิส าหรบัการตัง้ครรภแ์ต่
ละคราว แต่ไม่เกนิ 60,000 บาท หากการจ่ายค่าฝากครรภแ์ละค่าคลอดบุตรเกนิ 1 ปีภาษสี าหรบัการตัง้ครรภ์
แต่ละคราว ให้หกัลดหย่อนตามจ านวนที่จ่ายจรงิในแต่ละปีภาษี แต่เมื่อรวมกนัแล้วต้องไม่เกนิ 60,000 บาท 
ทัง้นี้ ส าหรบัค่าฝากครรภแ์ละค่าคลอดบุตรทีจ่่ายไปตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด โดยสทิธใินการหกัลดหยอ่นส าหรบัค่าฝากครรภแ์ละค่า
คลอดบุตรขา้งต้น ให้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้มกีารเบกิค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์และคลอดบุตรจากแหล่งอื่น ๆ เช่น 
สทิธปิระกนัสงัคม สทิธขิา้ราชการ เป็นต้น ซึ่งหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขดงักล่าวจะเป็นไปตามที่อธบิดปีระกาศ
ก าหนด 
 
3. เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัท่ี ..) 
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจดัตัง้ศูนยร์บัเล้ียงเดก็เพ่ือเป็นสวสัดิการของลูกจ้างส าหรบั
สถานประกอบการ 
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ของบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุคล) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร 
ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษเีพื่อส่งเสรมิการจดัตัง้ศูนยร์บัเลีย้งเดก็เพื่อเป็น
สวสัดกิารของลูกจา้งส าหรบัสถานประกอบการของบรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนิตบิุคคล) ตามทีก่ระทรวงการคลงั 
(กค.) เสนอ และใหส้่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้
  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. ก าหนดใหบ้รษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีม่คี่าใชจ้่ายเพื่อจดัตัง้ศูนยร์บัเลีย้งเดก็ในสถาน
ประกอบการสามารถน าค่าใชจ้่ายดงักล่าวมาหกัเป็นรายจา่ยไดต้ามทีจ่่ายจรงิ และสามารถหกัไดเ้พิม่ขึน้อกีหนึ่ง
เท่าตามทีจ่่ายจรงิแต่ไม่เกนิ 1 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายทีน่ ามาหกัเป็นรายจ่ายไดจ้ะตอ้งมลีกัษณะและคุณสมบตัิ
ถูกต้องครบถ้วนตามระเบยีบคณะกรรมการคุม้ครองเดก็แห่งชาต ิว่าดว้ยการจดัใหม้ศีูนยร์บัเลีย้งเดก็ในสถาน
ประกอบกจิการ พ.ศ. 2560 ทัง้นี้ นายจา้งหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายจากนายจา้งต้องได้รบัใบประกาศการจดัให้มี
ศูนยร์บัเลีย้งเดก็จากกรมกจิการเดก็และเยาวชน หรอืส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั 
  2. ก าหนดมาตรการภาษใีนเรื่องนี้ใชส้ าหรบัค่าใช้จ่ายทีไ่ด้จ่ายในรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ใน
หรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 
4. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. 
.... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลตามพระราชบญัญติัสถานพยาบาล 
พ.ศ. 2541) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่า
ดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษเีพื่อสนับสนุนการบรจิาคใหแ้ก่สถานพยาบาลตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได้ 
  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. ก าหนดให้การบรจิาคเงนิหรอืทรพัย์สนิให้แก่สถานพยาบาลซึ่งด าเนินการโดยกระทรวง 
ทบวง กรม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการศกึษาของรฐั หน่วยงานอื่นของรฐั สภากาชาด
ไทย และสถานพยาบาลอื่นทีก่ระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีดงันี้ 
   1.1 บุคคลธรรมดา ใหห้กัลดหยอ่นไดเ้ป็นจ านวน 2 เท่าของจ านวนเงนิทีบ่รจิาค 
แต่เมือ่รวมกบัค่าใชจ้า่ยเพื่อสนบัสนุนการศกึษาส าหรบัโครงการทีก่ระทรวงศกึษาธกิารใหค้วามเหน็ชอบแลว้  
ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของเงนิไดพ้งึประเมนิหลงัจากหกัค่าใชจ้า่ยและหกัลดหยอ่นอื่น ๆ แลว้ 
   1.2 บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล ใหห้กัเป็นรายจา่ยได ้2 เท่าของการบรจิาค  
ไมว่่าจะไดจ้า่ยเป็นเงนิหรอืทรพัยส์นิ แต่เมือ่รวมกบัรายจา่ยทีจ่า่ยเป็นค่าใชจ้า่ย เพื่อสนบัสนุนการศกึษาส าหรบั
โครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ และรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัสร้างและการ
บ ารุงรกัษาสนามเดก็เล่น สวนสาธารณะ หรอืสนามกฬีาของเอกชนทีเ่ปิดใหป้ระชาชนใชเ้ป็นการทัว่ไป โดยไม่
เกบ็ค่าบรกิารใด ๆ หรอืสนามเดก็เล่น สวนสาธารณะ  หรอืสนามกฬีาของทางราชการแลว้ ต้องไม่เกนิรอ้ยละ 
10 ของก าไรสุทธก่ิอนหกัรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรอืเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อ
การศกึษาหรอืเพื่อการกฬีาตามมาตรา 65 ตร ี(3) แห่งประมวลรษัฎากร 
   1.3 ให้ยกเว้นภาษีเงนิได้ ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่
บุคคลธรรมดา และบรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนิตบิุคคล ส าหรบัเงนิไดท้ี่ได้รบัจากการโอนทรพัยส์นิ หรอืการขาย
สนิคา้ หรอืส าหรบัการกระท าตราสารอนัเนื่องมาจากการบรจิาคใหแ้ก่สถานพยาบาลขา้งต้น โดยผูโ้อนจะต้อง
ไม่น าต้นทุนของทรพัยส์นิหรอืสนิคา้ซึง่ไดร้บัยกเวน้ภาษดีงักล่าวมาหกัเป็นค่าใชจ้่ายในการค านวณภาษเีงนิได้
บุคคลธรรมดาหรอืภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 
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  2. ก าหนดใหก้ารให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีดงักล่าวมผีลใช้บงัคบัส าหรบัการบรจิาคทีเ่กดิขึ้น
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 
 
5. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวน เขตอ านาจ และวนัเปิดท าการของศาลแขวงในจงัหวดั
ภเูกต็  
พ.ศ. .... (ก าหนดวนัเปิดท าการศาลแขวงภเูกต็ วนัท่ี 1 เมษายน 2561)  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดจ านวน เขตอ านาจ และวนัเปิด
ท าการของศาลแขวงในจงัหวดัภูเกต็ พ.ศ. .... (ก าหนดวนัเปิดท าการศาลแขวงภูเกต็ วนัที ่1 เมษายน 2561) 
ตามที่ส านักงานศาลยุตธิรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณาเป็นเรื่องด่วน 
แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 
  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 
   1. ก าหนดให้มศีาลแขวงในจงัหวดัภูเก็ต จ านวน 1 ศาล คอื ศาลแขวงภูเก็ต มเีขตอ านาจใน
อ าเภอทุกอ าเภอ และใหเ้ปิดท าการศาลแขวงภเูกต็ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป  
   2. ก าหนดใหใ้นระหว่างที่ยงัมไิดเ้ปิดท าการศาลแขวงภูเกต็ ใหศ้าลจงัหวดัภูเกต็มเีขตอ านาจ
ตลอดถงึเขตอ านาจของศาลแขวงภเูกต็ดว้ย  
  3. ก าหนดให้บรรดาคดขีองท้องที่จงัหวดัภูเก็ต ซึ่งค้างพจิารณาอยู่ในศาลจงัหวดัภูเก็ตในวนั
เปิดท าการศาลแขวงภูเกต็ ใหค้งพจิารณาพพิากษาต่อไปในศาลจงัหวดัภูเกต็ และบรรดาคดขีองทอ้งทีด่งักล่าว 
ซึ่งอยู่ระหว่างที่ศาลจงัหวดัภูเก็ตมคี าสัง่ให้ผัดฟ้องหรอืให้ขงัผู้ต้องหาไว้ระหว่างสอบสวน แล้วแต่กรณี ในวนั
เปิดท าการศาลแขวงภูเก็ต ให้ศาลจงัหวดัภูเก็ตมอี านาจพิจารณาเกี่ยวกับการผัดฟ้องหรอืให้ขงัระหว่าง
สอบสวนนัน้ต่อไป  
 
6. เร่ือง ร่างระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการจดัการมลพิษทางน ้าเน่ืองจากน ้ามันและ
เคมภีณัฑ ์พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบดงันี้  
  1. เห็นชอบในหลกัการร่างระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการจดัการมลพิษทางน ้ า
เนื่องจากน ้ามนัและเคมภีณัฑ์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครัง้หนึ่ ง โดยให้ร ับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และส านักงานต ารวจแห่งชาติไปประกอบการ
พจิารณาดว้ย แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 
   2. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรบัความเหน็ของกระทรวงมหาดไทย ส านักงบประมาณ 
และส านกังานต ารวจแห่งชาตไิปพจิารณาด าเนินการต่อไปดว้ย  
  3. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิศูนยป์ระสานการปฏบิตัใิน
การรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งรบัความเหน็ของกระทรวงมหาดไทยและ
ส านกังบประมาณไปพจิารณาด าเนินการต่อไปดว้ย  
   สาระส าคญัของร่างระเบียบ  
  1. ก าหนดบทนิยามค าว่า “มลพษิทางน ้าเนื่องจากน ้ามนัและเคมภีณัฑ”์ “การจดัการมลพษิทาง
น ้าเนื่องจากน ้ามนัและเคมภีณัฑ”์ “แผนปฏบิตักิาร” “น ้ามนั” “เคมภีณัฑ”์ “ศูนยป์ระสานงาน” “หน่วยปฏบิตักิาร” 
และ “หน่วยงานของรฐั”  
   2. ก าหนดใหม้คีณะกรรมการคณะหนึ่งเรยีกว่า “คณะกรรมการจดัการมลพษิทางน ้าเนื่องจาก
น ้ามนัและเคมภีณัฑ์” โดยเรยีกชื่อย่อว่า “กจน.” ประกอบด้วย นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานกรรมการ รอง
นายกรฐัมนตรซีึ่งนายกรฐัมนตรมีอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 25 คน 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิซึ่งนายกรฐัมนตรแีต่งตัง้ จ านวน 6 คน เป็นกรรมการ โดยมอีธิบดีกรมเจ้าท่าเป็น
กรรมการและเลขานุการ  
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  3. ก าหนดให ้กจน. มอี านาจหน้าทีใ่นการก าหนดนโยบายและจดัท าแผนจดัการมลพษิทางน ้า
เนื่องจากน ้ามนัและเคมภีณัฑ ์และก าหนดใหห้น่วยปฏบิตักิารซึง่เป็นหน่วยงานหลกัตามแผนจดัการมลพษิทาง
น ้าเนื่องจากน ้ามนัและเคมภีณัฑ ์จดัท าแผนปฏบิตักิารทีส่อดคลอ้งกบัแผนจดัการมลพษิทางน ้าเนื่องจากน ้ามนั
และเคมภีณัฑเ์สนอต่อ กจน. เพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ รวมทัง้ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมินค่าใช้จ่าย
ในการขจดัคราบน ้ามนัและเคมภีณัฑแ์ละค่าเสยีหายทีเ่กดิจากมลพษิทางน ้าเนื่องจากน ้ามนัและเคมภีณัฑ์ และ
เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรใีนการจ่ายเงนิชดเชยความเสยีหายใหแ้ก่บุคคลซึง่ได้รบัความเสยีหายจากการขจดั
มลพษิทางน ้าเนื่องจากน ้ามนัและเคมภีณัฑ ์ทีด่ าเนินการตามแผนปฏบิตักิารหรอืตามการสัง่การของ กจน.  
  4. ก าหนดใหห้น่วยปฏบิตักิารทีเ่ป็นหน่วยงานหลกัและหน่วยปฏบิตักิารทีเ่ป็นหน่วยสนับสนุน
ที่เป็นหน่วยงานของรฐัจดัท าค าขอตัง้งบประมาณส าหรบัการด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ ในกรณีหน่วยปฏิบตัิการที่มใิช่หน่วยงานของรฐัมีประมาณการค่าใช้จ่าย ให้ระบุ
ประมาณการค่าใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นตอ้งใชเ้สนอต่อ กจน. ดว้ย  
  5. ก าหนดให้ในกรณีมีความจ าเ ป็นต้องจ่ายเงินเพื่ อขจัดมลพิษทางน ้ า  หรือ ฟ้ืนฟู
สภาพแวดลอ้ม  
ใหห้น่วยปฏบิตักิารทีเ่ป็นหน่วยงานหลกัหรอืหน่วยปฏบิตักิารทีเ่ป็นหน่วยสนับสนุนน าเอกสารมาขอตัง้เบกิจาก
กรมเจา้ท่าและขอใหเ้บกิจา่ยจากคลงัในประเภทเงนิทดรองราชการ  
  6. ก าหนดให้กรมเจา้ท่าท าหน้าที่เป็นศูนยป์ระสานงานมอี านาจหน้าที่รบัผดิชอบงานธุรการ
ของ กจน. ประสานงานกบัหน่วยปฏบิตักิารและหน่วยสนับสนุนเพื่อจดัฝึกอบรมเกี่ยวกบัการขจดัมลพษิทางน ้า
เนื่องจากน ้ามนัและเคมภีณัฑ ์โดยตอ้งจดัใหม้กีารฝึกซอ้มตามแผนปฏบิตักิาร และจดัท ารายงานเสนอต่อ กจน. 
และรบัแจง้เหตุและประสานงานในกรณทีีม่มีลพษิทางน ้าเนื่องจากน ้ามนัและเคมภีณัฑเ์กดิขึน้  
  7. ก าหนดใหใ้นกรณีมมีลพษิทางน ้าเนื่องจากน ้ามนัและเคมภีณัฑเ์กดิขึน้ ใหห้น่วยปฏบิตักิาร
ตามแผนปฏบิตักิารแต่งตัง้ผูแ้ทนเขา้ร่วมปฏบิตังิานกบัศูนยป์ระสานงานเพื่อประสานการปฏบิตังิานของหน่วย
ปฏบิตักิาร  
  8. ก าหนดใหบ้รรดาเงนิทีม่ผีูม้อบใหใ้นการจดัการมลพษิทางน ้าเนื่องจากน ้ามนัและเคมภีณัฑ ์
ใหห้น่วยปฏบิตักิารทีเ่ป็นหน่วยงานของรฐัน าไปใชเ้พื่อกจิการตามระเบยีบนี้ได ้โดยไมต่อ้งน าส่งคลงัเป็นรายได้
แผ่นดนิ ส าหรบัเงนิทีไ่ดร้บัชดเชยความเสยีหายอนัเนื่องมาจากการก่อใหเ้กดิมลพษิทางน ้า ใหห้น่วยงานของรฐั
น าส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 
 
7. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องคก์ารมหาชน (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ขององคก์ารมหาชน จ านวน 2 
แห่ง  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัดิงันี้  
  1. อนุมตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องค์การบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื (องค์การมหาชน) (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบบั ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 
   2. มอบหมายให้ส านักงาน ก.พ.ร. รบัความเห็นของส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรไีป
พจิารณาด าเนินการต่อไปดว้ย  
  3. ใหส้ านักงาน ก.พ.ร. เร่งรดัการแก้ไขเพิม่เตมิพระราชกฤษฎกีาเกีย่วกบัการจดัตัง้ส านักงาน
บรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน) และสถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ (องคก์ารมหาชน) เสนอ
คณะรฐัมนตรโีดยด่วนต่อไป  
   สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียว
อย่างยัง่ยืน (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  
    1.1 แก้ไขบทนิยามค าว่า “พื้นที่พิเศษ” และก าหนดให้เพิ่มบทนิยามค าว่า “เขต
พฒันาการท่องเทีย่ว” และค าว่า “คณะกรรมการนโยบายการท่องเทีย่วแห่งชาต”ิ  
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    1.2 แกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์ององคก์ารมหาชน โดยใหก้ารก าหนดบทบาท อ านาจ
หน้าที่ในเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มคีวามชดัเจน รวมถงึการเพิม่ความชดัเจนในการเป็นหน่วยงานที่
พฒันาองคค์วามรูด้า้นการท่องเทีย่ว โดยมตีน้แบบหรอืศูนยเ์รยีนรูด้า้นการพฒันาการท่องเที่ยวทีค่รบวงจร  
   1.3 แก้ไขปรบัปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการต้องประกอบด้วย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นขา้ราชการซึง่มตี าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ า พนักงานหรอืลูกจา้งของ
ส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เวน้แต่เป็นผูส้อนในสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั 
และกรรมการจะด ารงต าแหน่งกรรมการในองคก์ารมหาชนเกนิกว่าสามแห่งไมไ่ด ้ 
   1.4 แก้ไขเพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการโดยให้มอี านาจในการก าหนด
นโยบายการบรหิารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานขององค์การ รวมถึงการออกระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้ก าหนด ในเรื่องเกี่ยวกบัการแต่งตัง้และอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
การก าหนดขอบเขตเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบและผูต้รวจสอบภายใน การก าหนด
เครื่องแบบผู้อ านวยการ เจา้หน้าที่ ลูกจา้ง และเครื่องหมายองค์การ รวมทัง้ก าหนดแนวทางปฏบิตัิ งานตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี 
   1.5 ก าหนดใหด้ าเนินการแต่งตัง้ผูอ้ านวยการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา 90 วนั นบั
แต่วนัทีม่เีหตุตอ้งแต่งตัง้ผูอ้ านวยการ และหากมคีวามจ าเป็นใหข้ยายไดไ้มเ่กนิ 60 วนั  
   1.6 แก้ไขเพิม่เติมคุณสมบตัิของผู้อ านวยการ โดยผู้อ านวยการต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมอืง ไมเ่ป็นผูบ้รหิารของรฐั รฐัวสิาหกจิ หน่วยงานของรฐั หรอืองคก์ารมหาชนอื่น และไมเ่ป็น
ขา้ราชการซึง่มตี าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ า พนกังานหรอืลกูจา้งของส่วนราชการ รฐัวสิาหกิจ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ หรอืหน่วยงานของรฐั หรอืผูป้ฏบิตังิานขององคก์ารมหาชนอื่น และไมเ่ป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีในกจิการ
ทีก่ระท าหรอืในกจิการทีเ่ป็นการแขง่ขนักบักจิการขององคก์าร ไมว่่าโดยตรงหรอืทางออ้ม   
   1.7 ก าหนดใหก้ารแต่งตัง้ โยกยา้ย เลื่อนเงนิเดอืน เลื่อนต าแหน่ง และลงโทษทางวนิัย
ผูต้รวจสอบภายในนัน้ ใหผู้อ้ านวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณารว่มกนัแลว้เสนอใหค้ณะกรรมการ
ใหค้วามเหน็ชอบก่อนจงึด าเนินการได ้ 
   1.8 ก าหนดบทเฉพาะกาล โดยก าหนดให้ส านักงานพื้นที่พเิศษที่มอียู่เดมิและอยู่ใน
เขตพฒันาการท่องเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ สามารถเข้าไปด าเนินการ
ขบัเคลื่อนแผนปฏบิตักิารพฒันาการท่องเทีย่วในเขตพฒันาการท่องเทีย่วนัน้ได ้ 
  2. ร่างพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ศนูยค์ณุธรรม (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  
    2.1 แกไ้ขบทนิยามค าว่า “คุณธรรมความด”ี ค าว่า “ศูนย”์ ค าว่า “คณะกรรมการ” ค าว่า 
“ผูอ้ านวยการ” ค าว่า “เจา้หน้าที”่ ค าว่า “ลกูจา้ง” ค าว่า “รฐัมนตร”ี และก าหนดใหเ้พิม่บทนิยามค าว่า “เครอืข่าย
ทางสงัคม” และค าว่า “กพม.” เพื่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. 2552 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  
   2.2 แกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องศูนย ์โดยใหม้วีตัถุประสงคใ์นการส่งเสรมิการสรา้ง
และพฒันามาตรฐานด้านคุณธรรม จรยิธรรม รวมทัง้พฒันากระบวนการรบัรองการเป็นองค์กรคุณธรรมให้กบั
เครอืขา่ยทางสงัคม  
   2.3 แก้ไขเพิม่เติมองค์ประกอบคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการต้องประกอบด้วย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งตอ้งไม่เป็นขา้ราชการซึง่มตี าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ า พนักงาน หรอืลูกจา้งของ
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอนใน
สถาบนัอุดมศกึษาของรฐั และกรรมการจะด ารงต าแหน่งกรรมการในองคก์ารมหาชนเกนิกว่าสามแห่งไมไ่ด ้ 
   2.4 แก้ไขเพิม่เตมิอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการโดยให้มอี านาจในการออกระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้ก าหนด ในเรื่องเกี่ยวกบัการแต่งตัง้และอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ
การก าหนดขอบเขตเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบและผูต้รวจสอบภายใน การก าหนด
เครื่องแบบผู้อ านวยการ เจา้หน้าที่ ลูกจา้งของศูนยแ์ละเครื่องหมายศูนย ์รวมทัง้ก าหนดแนวทางปฏบิตัิงาน
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี 
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   2.5 ก าหนดใหด้ าเนินการแต่งตัง้ผูอ้ านวยการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา 90 วนั นบั
แต่วนัทีม่เีหตุตอ้งแต่งตัง้ผูอ้ านวยการ และหากมคีวามจ าเป็นใหข้ยายไดไ้มเ่กนิ 60 วนั  
    2.6 แก้ไขเพิม่เติมคุณสมบตัิของผู้อ านวยการ โดยผู้อ านวยการต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมอืง ไม่เป็นผู้บรหิารของรฐัวสิาหกจิ หน่วยงานของรฐั หรอืองค์การมหาชนอื่น และไม่เป็น
ขา้ราชการ ซึง่มตี าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ า พนกังานหรอืลกูจา้งของส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ หรอืหน่วยงานของรฐั หรอืผูป้ฏบิตังิานขององคก์ารมหาชนอื่น และไมเ่ป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีในกจิการ
ทีก่ระท าหรอืในกจิการทีเ่ป็นการแขง่ขนักบักจิการขององคก์ารไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม  
   2.7 ก าหนดใหก้ารแต่งตัง้ โยกยา้ย เลื่อนเงนิเดอืน เลื่อนต าแหน่ง และลงโทษทางวนิัย
ผูต้รวจสอบภายในนัน้ ใหผู้อ้ านวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณารว่มกนัแลว้เสนอใหค้ณะกรรมการ
ใหค้วามเหน็ชอบก่อนจงึด าเนินการได ้ 
   2.8 ก าหนดบทเฉพาะกาล โดยก าหนดให้คณะกรรมการที่มอียู่ในวนัก่อนที่พระราช
กฤษฎกีานี้ใช้บงัคบั เป็นคณะกรรมการจนครบวาระการด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
จดัตัง้ศูนยค์ุณธรรม (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2554  
    

เศรษฐกิจ- สงัคม 
 
8. เร่ือง ขออนุมติัโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรฐับาลทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ระยะท่ี 4  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(วท.) เสนอ ดงันี้ 
  1. อนุมตัิในหลกักการให้ วท. ด าเนินงานโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรฐับาลทางด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีะยะที่ 4 และให้ วท. รบัความเหน็ของส านักงบประมาณและส านักงาน ก.พ. ไป
ประกอบการพจิารณาด าเนินการต่อไปดว้ย 
  2. ให้ วท. ด าเนินการก าหนดเงื่อนไขในการรบัทุนการศกึษาให้มคีวามชดัเจนและเหมาะสม 
โดยเน้นให้ผู้รบัทุนให้ความส าคญักบัการกลบัมาปฏบิตังิานจรงิในภาคราชการหลงัจากจบการศกึษา รวมถงึ
ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้ผกูพนัต่าง ๆ ในการรบัทุนการศกึษาดงักล่าวอยา่งเครง่ครดัดว้ย 
  สาระส าคัญของโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรฐับาลทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
ระยะท่ี 4 มีวตัถปุระสงค์ เพื่อใหบุ้คลากรทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสี าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา
โทและปรญิญาเอกเข้ามาท างานในหน่วยงานทางด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีได้แก่ หน่วยงานใน วท. 
มหาวทิยาลยั และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ท างานเกี่ยวขอ้งกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการเพิม่จ านวนนักวจิยั
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 10 กลุ่ ม (5 
อุตสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพ และ 
5 อุตสาหกรรมอนาคต) และโครงการขนาดใหญ่ของรฐับาล (Mega Projects ได้แก่ ระบบราง Bio economy, 
Food Innopolis รถใชพ้ลงังานไฟฟ้า การพฒันาพลงังานทดแทน เป็นตน้) และเพื่อเพิม่จ านวนนกัวจิยัทางด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีห้แก่ EECi (Eastern Economic of innovation) คอื พื้นที่เศรษฐกจิใหม่ที่มุ่งเน้น
วจิยัและนวตักรรม 
  เป้าหมาย ในการด าเนินงานโครงการสนับสนุนนักเรยีนทุนรฐับาลทางด้านวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีระยะที ่4 มจี านวน 1,500 ทุน 
  สาขาวิชาท่ีส่งไปศึกษา รวม 10 สาขา ได้แก่ (1) เทคโนโลยโีลหะและวสัดุ (2) เทคโนโลยี
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอร ์(3) เทคโนโลยชีวีภาพและสิง่แวดลอ้ม (4) นิวเคลยีรเ์ทคโนโลย ี(5) การบรหิาร
จดัการเทคโนโลย ี(6) ทรพัยส์นิทางปัญญา (Intellectual Property) และกฎหมายสทิธบิตัร (Patent Law) (7) 
วทิยาศาสตรพ์ื้นฐานทุกสาขา (8) Marine Technology (9) นาโนเทคโนโลย ี(10) เทคโนโลยรีะบบขนส่งทาง
ราง 
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9. เร่ือง อนุมติัโครงการศนูยบ์ูรณาการบริการด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุข โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์
สภา 
กาชาดไทยและงบประมาณสนับสนุน 
          คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีสภากาชาดไทยเสนอ ดงัน้ี 
           1. อนุมตัิโครงการศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในส่วนของการ
ก่อสรา้งอาคารตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565  ภายใต้กรอบวงเงนิ 2,415,000,000 บาท โดยใช้จ่าย
จากเงนิงบประมาณจ านวน 1,932,000,000 บาท และเงนินอกงบประมาณสมทบ จ านวน 483,000,000 บาท 
ส าหรบัในส่วนของงบประมาณค่าครุภณัฑเ์ครือ่งมอืแพทยจ์ านวน 600,000,000 บาท และงบประมาณบุคลากร 
จ านวน 200,000,000 บาท นัน้ใหส้ภากาชาดไทยก าหนดรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้งของทัง้ 2 รายการดงักล่าวให้
ครบถว้น และจดัท าแผนปฎบิตังิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ตามความพรอ้มความจ าเป็นและเหมาะสมทีต่้องใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณต่อไป ตามความเหน็ของส านัก
งบประมาณ 
           2. ใหโ้รงพยาบาลจฬุาลงกรณ์เตรยีมการด าเนินการดา้นต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อรองรบัปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างศูนย์บูรณาการบรกิารดงักล่าว เช่น ปัญหาการจราจรติดขดั ความ
ปลอดภยัในระหว่างการก่อสรา้ง ปัญหาการอ านวยความสะดวกในการใหบ้รกิารแก่ผูป่้วย เป็นตน้ 
           สาระส าคญัของเร่ือง  
           สภากาชาดไทย รายงานว่า 
          1. ในปัจจุบนัประชาคมโลกเริม่เขา้สู่ประชาคมผู้สูงอายุซึ่งมปัีญหาภาวะโรคจากโรคไม่ตดิต่อ
เรือ้รงั (Non-Communicable Diseases: NCDs) ซึง่เป็นปัญหาส าคญัของทุกประเทศและมแีนวโน้มสงูขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง หากผูป่้วย NCDs ไม่ไดร้บัการดูแลรกัษาอย่างเหมาะสมจะท าใหเ้กดิภาวะแทรกซอ้นที่น าไปสู่ความ
พกิารหรอืเสยีชวีติก่อนวยัอนัควร ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการด ารงชวีติและปัญหาทางเศรษฐกจิทัง้ของผูป่้วย 
สงัคม และประเทศชาต ิ
          2. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สภากาชาดไทย เป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรยีนแพทย์และเป็น
โรงพยาบาลระดับเหนือตติยภูม ิซึ่งได้ก าหนดแผนกลยุทธ์ให้สามารถบรรลุพันธกิจในการให้บรกิารทาง
การแพทยร์ะดบัตตยิภูมแิละเหนือตตยิภูมเิพื่อตอบสนองให้ทนักบัสงัคมผูสู้งอายุและเทคโนโลยทีี่ปรบัเปลี่ ยน
อย่างก้าวกระโดด โดยได้จดัท าแผนด้านการลงทุนทางกายภาพที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลและ
ประเทศ เนื่องจากปัจจุบนัโรงพยาบาลฯ  มกีารให้บรกิารผู้ป่วยนอก (Out-Patient-Department: OPD) ณ 
อาคาร ภปร. ซึ่งเป็นอาคารที่สรา้งขึน้ตัง้แต่ พ.ศ. 2532 และใช้งานต่อเนื่องมาตลอดเกอืบ 30  ปี มทีัง้ผู้ป่วย
ที่มารบับรกิารเองและผู้ป่วยที่ได้รบัการส่งต่อมาจากสถานพยาบาลต่าง ๆ เป็นจ านวนมากซึ่งเป็นผู้ป่วยโรค
ยากและซบัซอ้นทีเ่พิม่มากขึน้ ส่งผลใหจ้ าเป็นตอ้งมกีารวางแผนแกไ้ขปัญหาในหลาย ๆ มติไิปพรอ้มกนั ไดแ้ก่ 
2.1 ความจ าเป็นด้านกายภาพ  2.2 ความจ าเป็นด้านพฒันางานบรกิาร 2.3 ความจ าเป็นด้านพฒันางาน
วชิาการ และ 2.4 ความจ าเป็นดา้นยทุธศาสตร ์
          3. โครงการศูนย์บูรณาการ ฯ เป็นการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกส่วนขยายที่เพิ่มพื้นที่และ
ความเชื่อมโยงการให้บรกิารผู้ป่วยนอกกับอาคารผู้ป่วยนอกเดิม (อาคาร ภปร.) ที่ไม่ส ามารถรองรบัการ
ใหบ้รกิารประชาชนไดเ้พยีงพอในปัจจุบนั โดยวางแผนจดัรูปแบบบรกิารใหม่ เป็นการปฏิรูประบบการบรกิาร
ผู้ป่วยนอก (Transformative Ambulatory Care) เพิม่มาตรฐานการให้บรกิาร มาตรฐานด้านวชิาการและการ
วจิยัซึ่งสอดคล้องกบัการปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศ เพื่อให้การรกัษาพยาบาลมปีระสทิธภิาพสูงสุด 
รองรบัสงัคมและเทคโนโลยใีนอนาคต โดยมคีวามคุม้ค่าและยัง่ยนื 
 
10. เร่ือง แนวทางการจดัท าแผนงาน/โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง่ 
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  คณะรฐัมนตรมีมีติรบัทราบตามที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (ทส.) เสนอ 
ดงันี้ 
  1. รบัทราบแนวทางการจดัท าแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง่
ของ ทส. และให ้ทส. รบัความเหน็ของส านกังบประมาณ และส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาตไิปพจิารณาด าเนินการต่อไปดว้ย 
  2. ใหส้่วนราชการทีเ่กี่ยวขอ้งใชแ้นวทางการจดัท าแผนงาน/โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
การ 
กดัเซาะชายฝัง่ตามที ่ทส. เสนอ เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งเพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหา
การ 
กดัเซาะชายฝัง่ของประเทศไทยต่อไป ทัง้นี้ เมื่อจดัท าแผนงาน/โครงการดงักล่าวแลว้  ใหพ้จิารณาด าเนินการ
ตามนัยมติคณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 4 ธนัวาคม 2560 (เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรฐัมนตร)ี  
และมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้งต่อไปดว้ย 
  สาระส าคญัของเร่ือง 
  ทส. รายงานว่า 
  1. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ได้ด าเนินการส ารวจการเปลี่ยนแปลงชายฝัง่ทะเลของ
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 พบว่า ความยาวชายฝัง่ทะเลของประเทศไทยในพื้นที่ชายฝัง่ทะเล 23 จงัหวดั     
มคีวามยาวรวมทัง้สิน้ 3,148 กโิลเมตร ในปัจจบุนัชายฝัง่ทะเลของประเทศไทยยงัคงประสบปัญหาการกดัเซาะ
ในระดบัที่ค่อนข้างรุนแรงในหลายพื้นที่จนส่งผลกระทบต่อชวีติและทรพัย์สนิของประชาชนอย่างกว้างขวาง 
ทัง้นี้ มชีายฝัง่ทีไ่ดร้บัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหากดัเซาะโดยโครงสรา้งทางวศิวกรรมรปูแบบต่าง ๆ ระยะทาง
ประมาณ 565 กโิลเมตร คงเหลอืชายฝัง่ที่ประสบปัญหาการกดัเซาะและยงัไม่มกีารป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
ระยะทางประมาณ 168 กโิลเมตร ดงันี้ 
   1.1 เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกดัเซาะชายฝัง่ระดบัรุนแรง (มอีตัราการกดัเซาะ
มากกว่า 5 เมตรต่อปี) จ านวน 15 พืน้ที ่ใน 5 จงัหวดั (เช่น จงัหวดัปัตตานี จงัหวดันราธวิาส จงัหวดัสงขลา) 
ระยะทางประมาณ 70 กโิลเมตร 
   1.2 เป็นพืน้ทีช่ายฝัง่ทีป่ระสบปัญหาการกดัเซาะระดบัปานกลาง (มอีตัราการกดัเซาะ 
1-5 เมตรต่อปี) จ านวน 31 พื้นที่ ใน 17 จงัหวดั (เช่น จงัหวดัเพชรบุร ีจงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดัตราด 
จงัหวดัระยอง) ระยะทางประมาณ 98 กโิลเมตร 
 
  แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง่จ าแนกออกเป็น 4 แนวทาง  
ดงันี้ 
   1)  การปรับสมดุลชายฝั ่ง โดยธรรมชาติ  (Coastal equilibrium by natural 
processes) คอื การคงไวซ้ึง่สภาวะสมดุลพลวตัหรอืกระบวนการชายฝัง่ตามธรรมชาต ิเพื่อปล่อยใหช้ายฝัง่ที่
เกดิการกดัเซาะไดม้กีารปรบัสมดุลและฟ้ืนคนืสภาพธรรมชาตดิว้ยตนเอง 
   2) การป้องกนัปัญหาการกดัเซาะชายฝัง่ (Coastal erosion protection) คอื การ
ด าเนินกจิกรรมใด ๆ เพื่อป้องกนัพืน้ทีช่ายฝัง่ทีม่กีารกดัเซาะใหม้อีตัราการกดัเซาะลดลง รวมทัง้การด าเนินการ
ในรปูแบบสอดคลอ้งหรอืเลยีนแบบธรรมชาต ิ
   3) การแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง่ (Coastal erosion solution) คอื การด าเนิน
กจิกรรมใด ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง่ในบรเิวณชายฝัง่ทีถู่กกดัเซาะ ทัง้การใชร้ปูแบบทีส่อดคลอ้ง
ธรรมชาต ิเลยีนแบบธรรมชาตหิรอืใช้โครงสรา้งทางวศิวกรรม ตลอดจนการแก้ไขที่ต้นเหตุของการกดัเซาะ
ชายฝัง่ 



 

 

 ม ัน่คง  ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื  

13 

   4) การฟ้ืนฟูเสถียรภาพชายฝัง่ (Coastal rehabilitation) คอื การด าเนินการใด ๆ 
เพื่อใหช้ายฝัง่ทีถู่กกดัเซาะไปแลว้ฟ้ืนคนืสภาพเดมิตามธรรมชาตแิละสามารถกลบัมาใชบ้รกิารของระบบนิเวศ 
(Ecosystem service) ไดเ้หมอืนธรรมชาต ิ
  ส าหรบัมาตรการในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง่  สามารถแบ่งการ
ด าเนินการออกเป็น 3 มาตรการ 8 รปูแบบ ดงันี้ 
  1. มาตรการสีขาว (White measure) หมายถงึ การด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อชวีติและ
ทรพัยส์นิของประชาชนทีอ่าจเกดิขึน้จากการกดัเซาะชายฝัง่ ซึง่ด าเนินการดว้ยรปูแบบการก าหนดพืน้ทีถ่อยร่น 
โดยการก าหนดพืน้ทีก่นัชนให้มรีะยะห่างระดบัหนึ่ง และก าหนดกจิกรรมการใชพ้ื้นทีใ่หเ้หมาะสมกบัอตัราการ
กดัเซาะชายฝัง่เพื่อรองรบัพืน้ทีช่ายฝัง่ทีป่ระสบปัญหาการกดัเซาะอย่างรุนแรงจนไม่สามารถแก้ไขได ้หรอืแนว
ชายฝัง่ทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากพืน้ทีอ่ื่น และมแีนวโน้มจะเกดิการกดัเซาะในอนาคต 
  2. มาตรการสีเขียว (Green measure) หมายถงึ การด าเนินงานเพื่อรกัษาเสถยีรภาพชายฝัง่
โดยไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบกบัพื้นทีข่า้งเคยีง โดยเหมาะสมกบับรเิวณที่มชีายฝัง่ทะเลแบบปิด คลื่นขนาดเลก็ 
ชายฝัง่มคีวามลาดชนัต ่า ประกอบดว้ย 3 รปูแบบ ไดแ้ก่ การปลูกป่า การฟ้ืนฟูชายหาด การปักเสาดกัตะกอน 
เพื่อปลกูป่า 
ชายเลน 
  3. มาตรการสีเทา (Gray measure) หมายถงึ การด าเนินงานเพื่อรกัษาเสถยีรภาพชายฝัง่ 
โดยใชโ้ครงสรา้งทางวศิวกรรม  โดยเหมาะสมกบับรเิวณชายฝัง่ทะเลเปิด คลื่นขนาดใหญ่ ชายฝัง่มคีวามลาด
ชนัสูง ประกอบดว้ย 4 รปูแบบ ไดแ้ก่ เขื่อนกนัคลื่นนอกชายฝัง่ รอดกัทราย เขื่อนป้องกนัตลิง่รมิทะเล ก าแพง
ป้องกนัคลื่น 
รมิชายหาด 
  กระบวนการพฒันากิจกรรมด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง่ ควร
พจิารณา 
ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางและมาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง่ โดยมขีัน้ตอน ดงันี้ 
  ขัน้ตอนท่ี 1 การคดัเลือกพ้ืนท่ี เพื่อคดัเลอืกพืน้ทีท่ีป่ระสบปัญหาการกดัเซาะชายฝัง่และ 
มคีวามส าคญัตอ้งไดร้บัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝัง่ โดยการประเมนิจากสถานการณ์การกดั
เซาะชายฝัง่และสภาพปัญหาและความส าคญัทางเศรษฐกจิและสงัคมของพืน้ที่ 
  ขัน้ตอนท่ี 2 การก าหนดแนวทางและรูปแบบท่ีเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาพ
ของพื้นท่ี โดยพจิารณาจากขอ้ดแีละขอ้เสยีของเทคโนโลย ีผลกระทบของเทคโนโลยต่ีอสภาพแวดลอ้ม ระบบ
นิเวศ สตัวท์ะเล 
หายาก รวมทัง้การยอมรบัของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี เพื่อจดัท าแผนงาน/โครงการ และขออนุมตัติามขัน้ตอนต่อไป 
  ขัน้ตอนท่ี 3 การดูแล บ ารุงรกัษา ติดตาม และประเมินผล โดยจดัเตรยีมแผนงานการ
ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งเพื่อใหโ้ครงสรา้งสามารถใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ตดิตามและ
ประเมนิผลหลงัจากด าเนินการแลว้เสรจ็เพื่อตรวจสอบสถานการณ์การกดัเซาะชายฝัง่และประเมนิประสทิธผิล
จากการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ หากพบว่าในพืน้ทีม่ปัีญหาการกดัเซาะชายฝัง่อยูอ่าจจ าเป็นจะต้อง
มกีารทบทวนโครงการเพื่อก าหนดแนวทาง และรูปแบบในการป้องกนัแก้ไขปัญหาการกดัเซาะที่เหมาะสม
ต่อไป 
11. เร่ือง แนวทางการตรวจลงตราส าหรบัผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ 
(SMART Visa)  
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิห็นชอบและรบัทราบตามที่ส านักงานบรหิารนโยบายของนายกรฐัมนตร ี
(สบนร.) เสนอ ดงันี้ 
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  1. เหน็ชอบหลกัเกณฑค์ุณสมบตัแิละสทิธปิระโยชน์ภายใต้การตรวจลงตรา SMART Visa และ
มอบหมายใหส้ านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (สกท.) ด าเนินการออกประกาศก าหนดคุณสมบตัผิู้มี
สทิธขิอ SMART Visa ตามหลกัเกณฑ์ข้างต้น โดยให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง (ตม.) และกระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) เป็นผูต้รวจสอบคุณสมบตัพิืน้ฐานตามกฎหมายเกี่ยวกบัคนเขา้เมอืงตามอ านาจหน้าที ่ทัง้นี้  
ให้กระทรวงแรงงาน (รง.) เร่งรดัก าหนดช่องทางอ านวยความสะดวก (Fast Track) ในการยื่นขอใบอนุญาต
ท างาน (Work Permit)  ให้แก่บุตรของผู้ถือ SMART Visa ประเภทนักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และ
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิเริม่ตน้ (Startup) ต่อไปดว้ย 
  2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม (ดศ.) 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(วท.) และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งมหีน้าทีร่บัรองผูป้ระกอบการและกจิการ
ต่าง ๆ ตามเงื่อนไขของ SMART Visa และในอนาคต หากมหีน่วยงานอื่น ๆ ที่จะต้องด าเนินการให้มกีาร
รบัรองเชีย่วชาญ ผูป้ระกอบการ และกจิการต่าง ๆ เพิม่เตมิ ให ้สกท. สามารถพจิารณามอบหมายไดต้ามความ
เหมาะสม 
  3. เหน็ชอบ 
   3.1 (รา่ง) ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการจดัตัง้ศูนยบ์รกิารวซี่าและใบอนุญาต
ท างาน พ.ศ. 2540 (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้ศูนยบ์รกิารวซี่าและใบอนุญาตท างานมอี านาจครอบคลุมการ
ด าเนินการเกีย่วกบั SMART Visa 
   3.2 (ร่าง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าว บางจ าพวก
เขา้มาในราชอาณาจกัรชัว่คราวเป็นกรณีพเิศษ ส าหรบัผู้เชี่ยวชาญทกัษะสูง นักลงทุนผู้บรหิารระดบัสูง  และ
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิเริม่ตน้ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่.. พ.ศ. 2561 
   3.3 (ร่าง) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตใหค้นต่างดา้วเขา้มาท างานใน
ราชอาณาจกัรไดร้บัการยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัติามพระราชก าหนดการบรหิารจดัการการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2560 ส าหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูงและผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น 
(SMART Visa) ตามมติคณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ ... พ.ศ. 2561 และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(สคก.) ตรวจพจิารณาเป็นเรือ่งด่วน และด าเนินการต่อไปได้ 
  4. เหน็ชอบใหเ้ริม่กระบวนการยืน่ค าขอ SMART Visa ในวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2561 
  5. เหน็ชอบกรอบงบประมาณส าหรบัการด าเนินการ SMART Visa ของ สกท. ในปี 2561 ใน
วงเงนิ 38 ลา้นบาท โดยให ้สกท. ท าความตกลงกบัส านกังบประมาณต่อไป 
  6. เหน็ชอบในหลกัการการเพิม่อตัราก าลงัคนของ สกท. จ านวน 25 คน เพื่อปฏบิตังิานในศูนย์
วซี่าและใบอนุญาตท างาน โดยในระยะแรกให ้สกท. พจิารณาจดัจา้งบุคลากรจา้งภาคเอกชน (Outsource) ไป
พลางก่อน และขอเพิม่อตัราก าลงัจากส านกังาน ก.พ.ร. และส านกังาน ก.พ. ตามขัน้ตอนต่อไป 
  7. รบัทราบขัน้ตอนการด าเนินการรบัรองคุณสมบตัแิละการตรวจลงตราประเภท SMART Visa 
และแผนปฏบิตังิานดา้นการประชาสมัพนัธก์ารใหบ้รกิารของ SMART Visa 
  สาระส าคญัของเร่ือง  
  1. หลกัเกณฑ์คุณสมบติั และสิทธิประโยชน์ส าหรบั SMART Visa ผู้มคีุณสมบตัิได้รบั 
SMART Visa ประกอบดว้ย บุคลากร 4 ประเภท ทีเ่ขา้มาท างานในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (10 S-curve) 
ไดแ้ก่ ผูเ้ชีย่วชาญทกัษะสงู (Talent) นกัลงทุน (Invertor) ผูบ้รหิารระดบัสงู (Executive) ผูป้ระกอบการวสิาหกจิ
เริม่ตน้ (Startup) และผูต้ดิตาม [คู่สมรสและบุตรทีช่อบดว้ยกฎหมาย (Other)] ของผูถ้อื SMART Visa 
  2. แนวทางการตรวจลงตรา การพิจารณาออก SMART Visa และแนวทางติดตามผู้ถือ 
SMART Visa สกท. และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งได้ร่วมกนัจดัท าขัน้ตอนการยื่นขอรบัรองคุณสมบตักิารมสีทิธิ
ไดร้บั SMART Visa ขัน้ตอนการขอประทบัตราวซี่าหลงัจากไดร้บัการรบัรองผ่านเกณฑ์คุณสมบตั ิและขัน้ตอน
การขอต่ออายุ SMART Visa แล้ว โดยในการรบัรองคุณสมบตัิของผู้ยื่นขอ SMART Visa จะใช้ระยะเวลา
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ด าเนินการรวมทัง้สิน้ 30 วนัท าการ (นบัตัง้แต่ชาวต่างชาตยิืน่ขอรบัรองการเป็นผูม้สีทิธไิดร้บั SMART Visa ณ 
OSS หรอืสถานเอกอคัรราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ จนถงึการแจง้ผลการพจิารณา รวมทัง้ได้ก าหนดหน่วยงาน
เพื่อท าหน้าทีร่บัรองคุณสมบตักิารมสีทิธไิดร้บั SMART Visa แลว้  
  ทัง้นี้ ภายหลงัจากไดร้บั SMART Visa แลว้ ผูถ้อื SMART Visa ตอ้งยืน่เอกสารหลกัฐานแสดง
สถานภาพและขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนั หลงัจากวนัทีไ่ดร้บัอนุญาตให้อยู่ชัว่คราวในราชอาณาจกัร ณ OSS ทุก 1 ปี 
รวมทัง้ รง. และ ตม. จะด าเนินการติดตามตรวจสอบความถูกต้องของการพ านักและการท างานของผู้ถือ 
SMART Visa  
ตามอ านาจหน้าทีต่่อไป 
  3. การแก้ไขกฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรองรบัการด าเนินการ SMART Visa สกท. 
มท. และ รง. ไดเ้สนอใหแ้กไ้ขระเบยีบและออกประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมสีาระส าคญั สรปุได ้ดงันี้   
   (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการจัดตัง้ศูนย์บริการวีซ่าและ
ใบอนุญาตท างาน พ.ศ. 2540 (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ย
การจดัตัง้ศูนย์บรกิารวซี่าและใบอนุญาตท างาน (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2547 เพื่อขยายขอบข่ายการบรหิารของ
ศูนยบ์รกิารวซี่าและใบอนุญาตท างานของ สกท. ให้รองรบัการด าเนินการต่าง ๆ ส าหรบัผู้ถอื SMART Visa 
และผู้ติดตาม เช่น ขออนุญาตตรวจลงตราขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราและการขออนุญาตอยู่ต่อใน
ราชอาณาจกัรเกนิกว่าระยะเวลา 
ทีก่ฎหมายอื่นก าหนด  
   (ร่าง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวก
เข้ามาในราชอาณาจกัรชัว่คราวเป็นกรณีพิเศษ ส าหรบัผู้เช่ียวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหาร
ระดบัสงู และผูป้ระกอบการวิสาหกิจเร่ิมต้น ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี .. พ.ศ. 2561 เป็นการก าหนด
หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ผู้ถือ SMART Visa  และผู้ติดตามเข้ามาในราชอาณาจกัร
ชัว่คราวเป็นกรณีพเิศษ รวมทัง้ก าหนดระยะเวลาพ านักในประเทศไทยและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รบั ทัง้นี้  
คุณสบตัขิองผูท้ีจ่ะไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็น 
ไปตามที ่สกท. ก าหนด (อาศยัอ านาจตามมาตรา 17 แห่ง พระราชบญัญตัคินเขา้เมอืง พ.ศ. 2522)  
   (ร่าง) ประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ืองการอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาท างาน 
ในราชอาณาจกัรได้รบัการยกเว้นไม่จ าเป็นต้องปฏิบติัตามพระราชก าหนดการบริหารจดัการการ
ท างานของคน 
ต่างด้าว พ.ศ. 2560 ส าหรบัผู้เช่ียวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจเร่ิมต้น (SMART Visa) ตามมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี .. พ.ศ. 2561 เป็นการยกเว้นให้ผู้ถือ 
SMART Visa   และผู้ตดิตามได้รบัการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตการท างานคนต่างด้าว (Work Permit) ตาม
เงือ่นไขที ่สกท. ก าหนด (อาศยัอ านาจตามมาตรา 14 แห่งพระราชก าหนดการบรหิารจดัการการท างานของคน
ต่างดา้ว พ.ศ. 2560) 
 
12. เร่ือง การบริหารจดัการการท างานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดงันี้ 
  1. อนุมตักิารผ่อนผนัให้แรงงานต่างด้าว (สญัชาตกิมัพูชา ลาว เมยีนมา) ท างานในประเทศ
ไทย  
ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญตัคินเขา้เมอืง พ.ศ. 2522 ใน 3 กรณ ีดงันี้ 
   1.1 กรณีท่ี 1 : แรงงานต่างดา้วทีท่ างานในกจิการประมงทะเลและกจิการแปรรปูสตัว์
น ้า กลุ่มทีย่งัไมไ่ดพ้สิูจน์สญัชาต ิผ่อนผนัใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวเพื่อรอการส่งกลบัออกไปนอก
ราชอาณาจกัรและอนุญาตท างานถงึวนัที่ 30 มถุินายน 2561 เพื่อพสิูจน์สญัชาตใิห้แล้วเสร็จภายในวนัที่ 30 
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มิถุนายน 2561 เมื่อผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วจะตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจกัรและอนุญาตท างานถงึวนัที ่1 พฤศจกิายน 2562 
   1.2 กรณีท่ี 2 :  แรงงานต่างด้าวที่ถือบตัรประจ าตวัคนซึ่งไม่มสีญัชาติไทย (บตัรสี
ชมพ)ู  
ทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรและท างานถงึวนัที ่31 มนีาคม 2561 และกรณีท่ี 3 : แรงงานต่างดา้ว
สญัชาตกิมัพูชา ลาว เมยีนมา ที่ได้ด าเนินการตามค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(หน.คสช.) ที่ 
33/2560 ลงวนัที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง มาตรการชัว่คราวเพื่อแก้ไขข้อขดัข้องในการบรหิารจดัการการ
ท างานของคนต่างดา้วทีผ่่านการคดักรองความสมัพนัธน์ายจา้ง – ลกูจา้ง โดยแยกการผ่อนผนั เป็น 2 กลุ่ม คอื  
   1) กลุ่มท่ีผ่านการตรวจพิสูจน์สญัชาติแล้ว ผ่อนผนัให้อยู่ในราชอาณาจกัรและ
อนุญาตท างานโดยตรวจลงตรา (Visa) ประทบัตราอนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัรและอนุญาตท างาน ถงึวนัที่ 
31 มนีาคม 2563  
   2) กลุ่มท่ียงัไม่ได้ตรวจพิสูจน์สญัชาติ ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจกัรเป็นการ
ชัว่คราวเพื่อรอการส่งกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัรและอนุญาตท างานถงึวนัที ่30 มถุินายน 2561 เพื่อพสิูจน์
สญัชาติให้แล้วเสรจ็ภายในวนัที่ 30 มถุินายน 2561 เมื่อผ่านการพสิูจน์สญัชาติแล้วจะตรวจลงตรา (Visa) 
ประทบัตราอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรและอนุญาตท างานถงึวนัที ่31 มนีาคม 2563 
  2. ให้ทุกจงัหวดัรวมทัง้กรุงเทพมหานคร ด าเนินการจดัตัง้คณะกรรมการ เพื่อการจดัท า
ฐานขอ้มูลแรงงานต่างด้าวให้มเีอกภาพเป็นฐานเดยีวกนั ชื่อว่า “คณะกรรมการบริหารจดัการการท างาน
ของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยจงัหวดั...” โดยมีผู้ว่าราชการจงัหวัดหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจงัหวัด
มอบหมาย เป็นประธาน และผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัจงัหวดัเป็นกรรมการ เช่น กระทรวงมหาดไทย 
โดยกรมการปกครอง กระทรวงสาธารณสุข ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิกระทรวงแรงงาน กรงุเทพมหานคร โดย
มีจัดหางานจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดกรณี
กรุงเทพมหานคร ให้อธิบดีกรมการจดัหางาน หรือผู้ที่อธิบดีกรมการจดัหางานมอบหมาย เป็นประธาน 
ผูอ้ านวยการส านักบรหิารแรงงานต่างดา้ว กรมการจดัหางาน เป็นกรรมการและเลขานุการ ภายใต้การก ากบั
ดแูลของอธบิดกีรมการจดัหางาน โดยมอี านาจหน้าทีใ่นการจดัตัง้และก ากบัดูแลการด าเนินการของศูนยบ์รกิาร
เบด็เสรจ็ (One Stop Service) ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ก ากบัดูแลและอ านวยความสะดวกให้กบัศูนย์
พสิจูน์สญัชาตขิองประเทศตน้ทาง และจดัท าฐานขอ้มลูแรงงานต่างดา้วในจงัหวดัและกรงุเทพมหานคร 
  3. ใหก้รมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จดัท าทะเบยีนประวตัแิละบตัรประจ าตวัคนซึง่ไม่มี
สญัชาตไิทยตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบยีนราษฎรให้กบัแรงงานต่างด้าวสญัชาตกิมัพูชา ลาว เมยีนมา ที่
อาศยัอยู่ในราชอาณาจกัรเพื่อการท างานโดยก าหนดให้ด้านหลงับตัรมขีอ้มูลการอนุญาตท างาน และขอ้มูลที่
เกีย่วขอ้งอื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัการประสานจากกระทรวงแรงงาน ใหม้อี านาจในการก าหนดเลขประจ าตวั 13 หลกั
ให้กบัแรงงานต่างด้าวดงักล่าว และให้กรมการปกครองเปิดระบบเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเชื่อมโยงและ
แลกเปลีย่นขอ้มลูเพื่อด าเนินการต่อไป 
  4. ให ้รง. กรมการจดัหางาน เป็นหน่วยงานหลกัในการวางระบบสารสนเทศเพื่อการจดัระบบ
ฐานขอ้มลูของแรงงานต่างดา้ว โดยประสานความรว่มมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
13. เร่ือง การก าหนดสินค้าและบริการควบคมุตามพระราชบญัญติัว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 
2542 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบการก าหนดสนิค้าและบรกิารควบคุมปี 2561 จ านวน 53 รายการ 
จ าแนกเป็น 48 สนิคา้ และ 5 บรกิาร ตามมตคิณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร ตามทีก่ระทรวง
พาณชิย ์(พณ.) เสนอ 
  สาระส าคญัของเร่ือง 
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  พณ. รายงานว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบรกิาร ครัง้ที่ 
1/2561 เมือ่วนัจนัทรท์ี ่8 มกราคม 2561 ซึง่มรีฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณชิยเ์ป็นประธานกรรมการ ไดม้กีาร
ทบทวนรายการสนิคา้และบรกิารควบคุมปี 2561 ซึง่เป็นสนิคา้ทีจ่ าเป็นต่อการครองชพี สนิคา้ทีเ่ป็นปัจจยัการ
ผลติทางการเกษตรและอุตสาหกรรมที่ส าคญั สนิคา้ทีม่กีารแข่งขนัน้อย สนิคา้ทีม่คีวามผนัผวนดา้นราคาหรอื
อาจมกีารขาดแคลนและสนิค้าทีอ่าจได้รบัผลกระทบจากตลาดโลก โดยพจิารณาตามนโยบายรฐับาลที่มุ่งเน้น
การพฒันาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า โดยการเพิม่ราคาสนิค้า
เกษตรให้มเีสถยีรภาพ และช่วยลดภาระค่าครองชพีประชาชนจากการบรโิภคสนิค้าที่จ าเป็นต่อการครองชพี
และไดม้มีต ิดงันี้ 
  1. คงรายการสินค้าและบริการควบคุมจากเดิม 47 รายการ จ าแนกเป็น 42 สินค้า 5 
บริการ โดยมีการปรบัเพ่ิมรายละเอียดสินค้า จ านวน 1 รายการ คือ ผงซกัฟอก ปรบัเพ่ิมเป็นผงซกัฟอก 
น ้ายาซกัฟอก เพื่อใหค้รอบคลุมถงึน ้ายาซกัฟอก เนื่องจากไดร้บัการรอ้งเรยีนว่าผงซกัฟอกและน ้ายาซกัฟอกมี
การลดขนาดบรรจุ แต่ยงัจ าหน่ายในราคาเดมิหรอืราคาไม่ลดลงตามสัดส่วนปรมิาณที่ลดลงซึ่งเป็นการเอา
เปรยีบผูบ้รโิภค 
  2. เพ่ิมรายการสินค้าควบคมุ จ านวน 6 รายการ ได้แก่ 
   2.1 เพ่ิมในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคประจ าวนั จ านวน 5 รายการ คือ (1) สบู่
ก้อน  
สบู่เหลว (2) แชมพ ู(3) น ้ายาปรบัผ้านุ่ม (4) ผลิตภณัฑล้์างจาน เนื่องจากไดร้บัการรอ้งเรยีนว่ามกีารปรบั
ลด 
ขนาดบรรจุ แต่ยงัจ าหน่ายในราคาเดมิหรอืราคาไม่ลดลงตามสดัส่วนปรมิาณที่ลดลง ซึ่งเป็นการเอาเปรยีบ
ผูบ้รโิภค (5) ผา้อ้อมส าเรจ็รปูเดก็และผูใ้หญ่ เนื่องจากเป็นสนิคา้จ าเป็นส าหรบัเดก็และผูส้งูอาย ุซึง่ปัจจุบนัมี
ความนิยมใชม้ากขึน้ 
   2.2 เพ่ิมในหมวดสินค้าเกษตรท่ีส าคญั จ านวน 1 รายการ คอื ยางพารา ได้แก่ 
น ้ายางสด ยางก้อน เศษยาง น ้ายางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เนื่องจากเกดิปัญหาราคายางพาราตกต ่า ซึ่งมขีอ้รอ้งเรยีนว่าเกดิจากระบบการซือ้
ขายของผูป้ระกอบการ 
ทีร่บัซือ้ยางในปัจจบุนัทีไ่มเ่ป็นธรรม และมกีารเอาเปรยีบเกษตรกรผูป้ลกูยาง 
  3. เห็นชอบสินค้าและบริการควบคุม ปี 2561 มีจ านวน 53 รายการ จ าแนกเป็น 48 
สินค้า  
5 บริการ โดยแบ่งเป็น 10 หมวดสินค้า และ 1 หมวดบริการ ดงัน้ี 
   3.1 หมวดสินค้า 10 หมวด 
    1) หมวดอาหาร จ านวน 13 รายการ คอื (1) กระเทยีม (2) ไข่ไก่ (3) ครมี
เทยีมขน้หวาน นมขน้ นมคนืรปู นมแปลงไขมนั (4) ทุเรยีน (5) นมผง ผลติภณัฑน์มพรอ้มบรโิภคชนิดเหลวไม่
รวมถงึนมเปรีย้ว (6) น ้าตาลทราย (7) น ้ามนั และไขมนัทีไ่ดจ้ากพชืหรอืสตัวท์ัง้ทีบ่รโิภคได้หรอืไม่ได ้(8) แป้ง
สาล ี(9) มงัคุด (10) ล าไย (11) สุกร เนื้อสุกร (12) อาหารกึง่ส าเรจ็รปูบรรจุภาชนะผนึก (13) อาหารในภาชนะ
บรรจทุีปิ่ดสนิท 
    2) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคประจ าวนั จ านวน 8 รายการ คือ (14) 
กระดาษช าระ กระดาษเชด็หน้า (15) ผา้อนามยั (16) ผงซกัฟอก น ้ายาซกัฟอก (17) แชมพ ู(18) น ้ายาปรบัผ้า
นุ่ม (19) ผลติภณัฑล์า้งจาน (20) ผา้ออ้มส าเรจ็รปูเดก็และผูใ้หญ่ (21) สบู่กอ้น สบู่เหลว 
    3) หมวดสินค้าเกษตรท่ีส าคญั จ านวน 6 รายการ คือ (22) ข้าวเปลือก 
ขา้วสาร (23) ขา้วสาล ี(24) ขา้วโพด (25) ผลปาล์มน ้ามนั (26) มนัส าปะหลงัและผลติภณัฑ ์(27) ยางพารา 
ไดแ้ก่ น ้ายางสด ยางกอ้น เศษยาง น ้ายางขน้ ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ 
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    4) หมวดปัจจยัทางการเกษตร จ านวน 6 รายการ คอื (28) เครื่องสูบน ้า 
(29) ปุ๋ ย (30) ยาป้องกนัหรอืก าจดัศตัรูพชืหรอืโรคพชื (31) รถเกี่ยวขา้ว (32) รถไถนา (33) หวัอาหารสตัว์ 
อาหารสตัว ์
    5) หมวดวสัดกุ่อสร้าง จ านวน 4 รายการ คอื (34) ท่อพวีซี ี(35) ปนูซเีมนต ์ 
(36) สายไฟฟ้า (37) เหลก็โครงสรา้ง รปูพรรณ เหลก็แผ่น เหลก็เสน้ 
    6) หมวดกระดาษและผลิตภณัฑ ์จ านวน 3 รายการ (38) กระดาษท าลกูฟูก 
กระดาษเหนียว (39) กระดาษพมิพแ์ละเขยีน (40) เยือ่กระดาษ 
    7) หมวดบริภณัฑข์นส่ง จ านวน 3 รายการ (41) แบตเตอรีร่ถยนต ์(42) ยาง
รถจกัรยานยนต ์ยางรถยนต ์(43) รถจกัรยานยนต ์รถยนตน์ัง่ รถยนตบ์รรทุก 
    8) หมวดผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม จ านวน 3 รายการ คอื (44) ก๊าซปิโตรเลยีม
เหลว (45) น ้ามนัเชือ้เพลงิ (46) เมด็พลาสตกิ 
    9) หมวดยารกัษาโรค จ านวน 1 รายการ คอื (47) ยารกัษาโรค 
    10) หมวดอ่ืน ๆ จ านวน 1 รายการ คอื (48) เครือ่งแบบนกัเรยีน 
   3.2 หมวดบริการ 1 หมวด  
    หมวดบริการ จ านวน 5 รายการ คอื (49) การให้สทิธใินการเผยแพร่งาน
ลขิสทิธิเ์พลงเพื่อการคา้ (50) บรกิารขนส่งสนิคา้ส าหรบัธุรกจิออนไลน์ (51) บรกิารทางการเกษตร (52) บรกิาร
รบัช าระเงนิ ณ จดุบรกิาร (53) บรกิารใหเ้ช่าสถานทีเ่กบ็สนิคา้ 
 

ต่างประเทศ 
 
14. เร่ือง การขอความเหน็ชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วม โครงการ Our Eyes Initiative 
  คณะรฐัมนตรมีมีติเห็นชอบตามที่รองนายกรฐัมนตร ี(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และ
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม เสนอ ดงันี้ 
  1. เหน็ชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมโครงการ Our Eyes Initiative และมอบหมายให้รฐัมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผูล้งนามฝ่ายไทย 
  2. หากมคีวามจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ โดยไม่ได้
เป็นสาระส าคญั และไมส่่งผลกระทบทีก่่อใหเ้กดิพนัธกรณีภายใต้บงัคบักฎหมายระหว่างประเทศแก่รฐับาลไทย
ในภายหลงั ใหก้ระทรวงกลาโหม (กห.) พจิารณาด าเนินการไดต้ามความเหมาะสม 
  สาระส าคญัของเร่ือง 
  กห. รายงานว่า  
  1. การประชุมโครงการ Our Eyes Initiative ก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ถึงวันที่ 26 
มกราคม 2561 ณ เกาะบาหล ีสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี ซึ่งรฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นผู้แทน
รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมเขา้รว่มการประชุมดงักล่าว โดยในหว้งเวลาดงักล่าวจะ
มกีารรบัรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นกรอบความร่วมมอืดา้นการแก้ไขปัญหาการก่อ
การร้ายในภูมภิาคประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรฐัอินโดนีเซีย 
มาเลเซยี สาธารณรฐัฟิลปิปินส ์สาธารณรฐัสงิคโปร ์และไทย ทัง้นี้ โครงการฯ เป็นความคดิรเิริม่ของสาธารณรฐั
อินโดนีเซีย ที่ได้เสนอต่อที่ประชุมรฐัมนตรีกลาโหมอาเซียนครัง้ที่ 11 (11 th ASEAN Defence Ministers' 
Meeting : 11th ADMM) เมือ่วนัที ่23 ตุลาคม 2560 ณ สาธารณรฐัฟิลปิปินส ์เพื่อใชเ้ป็นกลไกในการเสรมิสรา้ง
ความรว่มมอืดา้นการแลกเปลีย่นข่าวกรองระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีนทัง้ 6 ประเทศ 
  2. รา่งแถลงการณ์รว่มฯ มวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นกรอบความรว่มมอืดา้นการแกไ้ขปัญหาการก่อ
การร้ายในภูมิภาคระหว่างประเทศสมาชิก โดยตระหนักถึงบทบาทส าคญัของการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิง
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ยุทธศาสตร์ระหว่างรฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิก โดยการจดัตัง้โครงการ Our Eyes 
Initiative ซึง่มเีนื้อหาสาระส าคญั ดงันี้ 
   2.1 การแสดงเจตนารมณ์ร่วมกนัทีจ่ะจดัตัง้กลไกเพื่อรบัมอืกบัภยัคุกคามทีเ่กดิขึน้จาก
การก่อการรา้ย ลทัธนิิยมความรนุแรง และลทัธสิุดโต่งทีเ่ป็นอนัตรายต่อความมัน่คงและเสถยีรภาพภูมภิาค 
   2.2 การเสรมิสรา้งความร่วมมอืในการแลกเปลีย่นขอ้มูลเชงิยุทธศาสตรแ์ละยกระดบั
รปูแบบการแลกเปลีย่นขอ้มลูใหม้คีวามเหมาะสมเพื่อใหก้ารแลกเปลีย่นขอ้มลูเกีย่วกบัการก่อการรา้ย ลทัธนิิยม
ความรนุแรง และลทัธสิุดโต่งมปีระสทิธภิาพสงูสุด 
   2.3 การเสรมิสรา้งความรว่มมอืกบับุคคลอื่นทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งเพื่อเตมิเตม็อุดมการณ์
และเป้าหมายของแถลงการณ์รว่มนี้ โดยยดึถอืในความเคารพซึง่กนัและกนัและการอยูร่ว่มกนัอย่างสนัต ิ
          
15. เร่ือง ขอความเห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรกมัพูชากบัศูนย์ทุ่น
ระเบิดภมิูภาคอาเซียนว่าด้วยการเป็นเจ้าบ้าน และการให้เอกสิทธ์ิและความคุ้มกนัแก่ศนูยท์ุ่นระเบิด
ภมิูภาคอาเซียน และร่างแผนงานของศนูยท์ุ่นระเบิดภมิูภาคอาเซียน ประจ าปี ค.ศ. 2017-2018 

 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดงันี้ 
  1. เห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรกมัพูชากบัศูนย์ทุ่นระเบิด
ภูมภิาคอาเซยีนว่าดว้ยการเป็นเจา้บา้น และการใหเ้อกสทิธิแ์ละความคุม้กนัแก่ศูนยทุ่์นระเบดิภูมภิาคอาเซยีน 
[Agreement between the Government of The Kingdom of Cambodia and The ASEAN Regional Mine 
Action Center (ARMAC) on Hosting and Granting Privileges and Immunities to the ARMAC] และแผนงาน
ของศูนยท์ุ่นระเบดิภูมภิาคอาเซยีนปี ค.ศ. 2017-2018 (ASEAN Regional Mine Action Centre Work Plan 
2017-2018) 
  2. ใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิาร ARMAC หรอืผูแ้ทนของ ARMAC ซึง่ไดร้บัการมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรหิาร ARMAC เป็นผูล้งนามในความตกลงฯ (ตามขอ้ 1) 
  สาระส าคญัของร่างความตกลงฯ และร่างแผนงานฯ 
  1. ร่างความตกลงระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรกมัพูชากบั ARMAC ว่าด้วยการ
เป็นเจ้าบ้าน และการให้เอกสิทธ์ิและความคุ้มกนัแก่ ARMAC จะก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ 
ARMAC และกมัพูชาในฐานะประเทศเจ้าบ้าน ดงันี้ (1) สถานะทางกฎหมายของ ARMAC (2) สถานที่และ
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของภาค ี(3) ความรบัผดิชอบของ ARMAC (4) การเขา้-ออก การเดนิทางผ่านและพกั
อาศยั (5) การติดต่อสื่อสาร (6) ความเป็นอิสระในการปฏบิตัหิน้าที่ของ ARMAC (7) ความละเมดิมไิด้ของ
สถานทีแ่ละเอกสาร (8) การยกเวน้ภาษขีอง ARMAC และทรพัยส์นิของ ARMAC (9) การใชง้บประมาณอย่าง
เป็นอสิระ (10) คณะกรรมการบรหิาร ผูอ้ านวยการบรหิาร เจา้หน้าทีข่อง ARMAC และผูเ้ชีย่วชาญ (11) การ
ระงบัความคุม้กนั (12) การเคารพกฎหมายและขอ้บงัคบัของฝ่ายกมัพูชา (13) การระงบัขอ้พพิาท (14) การมี
ผลบงัคบัใชแ้ละการสิน้สุดของความตกลง 
  2. ร่างแผนงานของ ARMAC ประจ าปี ค.ศ. 2017-2018 ได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนิน
กจิกรรมของศูนยฯ์ ซึ่งประกอบด้วย การร่วมมอืกบัองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งในการแก้ไข
ปัญหาทุ่นระเบดิและวตัถุระเบดิทีต่กค้างจากสงครามผ่านการแลกเปลีย่นประสบการณ์ การฝึกอบรมทกัษะที่
เกีย่วขอ้ง ตลอดจนการจดักจิกรรมเพื่อเสรมิสร้างศกัยภาพในเรือ่งนี้ ดงันี้ (1) การเสรมิสรา้งความตระหนักรูถ้งึ
ความอนัตรายจากวตัถุระเบดิที่ตกค้างจากสงครามในชุมชนที่ได้รบัผลกระทบ (2) การอ านวยความสะดวก
อย่างเหมาะสมในการให้ความช่วยเหลอืด้านการแพทยแ์ละการฟ้ืนฟูสภาพแก่ผู้ประสบภยัจากวตัถุระเบดิที่
ตกค้างจากสงครามตามที่ได้รบัการรอ้งขอจากประเทศสมาชกิอาเซยีนที่ได้รบัผลกระทบ (3) การช่วยเหลอื
ประเทศสมาชกิอาเซยีนทีม่คีวามสนใจในการวจิยัและการแลกเปลีย่นความรูเ้กี่ยวกบัผลกระทบจากวตัถุระเบดิ
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ทีต่กคา้งจากสงคราม รวมถงึการยกรา่งขอ้เสนอโครงการใหค้วามช่วยเหลอืทางเทคนิคและการระดมทุนตามค า
รอ้งขอเฉพาะและค ารอ้งขอส่วนบุคคล 
 
16. เร่ือง โครงการพฒันาทางเลือกเพ่ือชีวิตความเป็นอยู่ท่ีย ัง่ยืนไทย - เมียนมา 
  คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบรายงานผลการด าเนินงานโครงการพฒันาทางเลอืกเพื่อชวีติความ
เป็นอยูท่ีย่ ัง่ยนืไทย – เมยีนมา (โครงการฯ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 ตามทีร่องนายกรฐัมนตร ี 
(พลอากาศเอก ประจนิ จัน่ตอง) และรฐัมนตรวี่าการกระทรวงยตุธิรรม เสนอ 
  สาระส าคญัของเร่ือง 
  ส านกังาน ป.ป.ส. รายงานว่า 
  1. โครงการดงักล่าวเป็นโครงการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานกลางดา้นยาเสพตดิของไทย
และเมยีนมา ซึ่งมจีุดหมายในการน าแนวทางการพัฒนาทางเลือกตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดพืน้ทีป่ลูกพชื
เสพตดิ และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนืในพืน้ทีจ่งัหวดัท่าขีเ้หลก็และจงัหวดัเมอืงสาด
ของสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา เพื่อช่วยใหช้าวบา้นไมต่อ้งด ารงชพีอย่างผดิกฎหมาย ลดปัญหายาเสพตดิ 
และอาชญากรรมอื่น ๆ รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยและเสรมิสร้างความมัน่คงตามแนว
ชายแดนไทย – เมยีนมา อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่โครงการฯ ครอบคลุมพืน้ทีเ่ป้าหมาย 56 หมู่บา้น ประชากร
ประมาณ 13,000 คน ในจงัหวดัท่าขีเ้หลก็และจงัหวดัเมอืงสาด 
  2. โดยผลการด าเนินโครงการฯ ในหว้ง 5 ปีทีผ่่านมา (พ.ศ. 2556 – 2560) ไดเ้กดิผลสมัฤทธิ ์
เชงิประจกัษ์ในด้านต่าง ๆ ดงันี้ 1) การพฒันาด้านสาธารณสุข 2) การพฒันาคุณภาพชวีติ สรา้งความมัน่คง
ทางอาหาร ลดรายจา่ยและเพิม่รายได ้และ 3) การพฒันาการศกึษาและศกัยภาพของคนในพืน้ที่ 
  ทัง้นี้ ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารโครงการร่วมความร่วมมอืโครงการฯ ครัง้ที่ 5 เมื่อ
วนัที ่16 สงิหาคม ณ จงัหวดัชลบุร ีทัง้สองฝ่ายไดต้กลงร่วมกนัทีจ่ะยุตโิครงการฯ อย่างเป็นทางการในวนัที ่30 
กันยายน 2560 ซึ่งเร็วกว่าก าหนดเดิม 1 ปี โดยฝ่ายเมียนมาได้เสนอขอให้ฝ่ายไทยพิจารณาสนับสนุน
โครงการฯ ในพืน้ทีใ่หมข่อง 
เมยีนมา จ านวน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่หนองตะยา อ าเภอพินเลา จงัหวดัตองย ีรฐัฉานตอนใต้และพื้นที่กลุ่ม
บา้นเมอืงโก เมอืงแฮ และเมอืงลนิ อ าเภอท่าขีเ้หลก็ จงัหวดัท่าขีเ้หลก็ รฐัฉานตะวนัออก 
  ส านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกบัมูลนิธแิม่ฟ้าหลวงฯ ได้พจิารณาขอ้เสนอของฝ่ายเมยีนมา ร่วมกนั
แล้วเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือด้านการพฒันาทางเลือกแก่เมยีนมาอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศไทยเป็นอย่างยิง่ ไม่เฉพาะประชาชนชาวไทยทีจ่ะไดร้บัผลประโยชน์โดยตรงจากผลกระทบของปัญหา
ยาเสพตดิ ปัญหาสาธารณสุข และอาชญากรรมอื่น ๆ โดยเฉพาะตามแนวชายแดนทีจ่ะลดน้อยลง แต่รวมถงึผล
เชงิบวกต่อความร่วมมอืในการสร้างความมัน่คงระหว่างประเทศ และยงัเป็นการเสรมิสร้างบทบาทน าของ
ประเทศดา้นความเชีย่วชาญและเงนิทุนสนับสนุนด้านการพฒันาทีย่ ัง่ยนืในระดบัภูมภิาคอกีดว้ย นอกจากการ
ด าเนินการเชงิรุกแลว้ ส านักงาน ป.ป.ส. และมลูนิธแิม่ฟ้าหลวงฯ ไดน้้อมน าแนวพระด ารขิองพระเจา้หลานเธอ 
พระองคเ์จา้พชัรกติยิาภาทีท่รงห่วงใยพืน้ทีบ่า้นหว้ยสา้น ต าบลท่าตอน อ าเภอแมอ่าย จงัหวดัเชยีงใหม ่ซึง่เคย
เป็นพื้นที่ภายใต้กลุ่มอิทธพิลยาเสพติดอย่างยาวนาน จงึได้ประทานค าแนะน าให้รฐับาลเร่งน าการพฒันา
ทางเลอืกเขา้ไปด าเนินการในพืน้ที่ควบคู่ไปกบัการปราบปรามในเชงิกระบวนการยตุธิรรมใหเ้กดิความยัง่ยนืใน
การแก้ไขและพฒันาพืน้ทีด่งักล่าวต่อไป ดงันัน้ ป.ป.ส. ร่วมกบัมลูนิธแิม่ฟ้าหลวงฯ จงึไดจ้ดัท าโครงการพฒันา
ทางเลอืก จ านวน 2 โครงการ โดยเสนอขอความเหน็ชอบผ่านคณะกรรมการพจิารณาการจดัท างบประมาณใน
ลกัษณะบรูณาการเชงิยทุธศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที ่2 เพ่ือขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย
จากงบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป เงินอุดหนุนโครงการพฒันาทางเลือกในประเทศเพ่ือน
บ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส าหรบัโครงการฯ จ านวน 29,736,000 บาท (เนื่องจากโครงการฯ ได้
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สิน้สุดลงก่อนก าหนดเป็นเวลา 1 ปี) โดยรองนายกรฐัมนตร ี(พลอากาศเอก ประจนิ จัน่ตอง) ในฐานะประธาน
คณะกรรมการฯ ไดใ้หค้วามเหน็ชอบแลว้ โดยแต่ละโครงการมวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 
  1. โครงการฯ ในพื้นท่ีหนองตะยา อ าเภอพินเลา จงัหวดัตองยี รฐัฉานตอนใต้ และพื้นท่ี
ทางตอนเหนือของท่าขี้เหลก็  
   (1) เพื่อสรา้งความไวเ้นื้อเชื่อใจกนั และส่งเสรมิความสมัพนัธท์วภิาค ี 
   (2) เพื่อลดปัญหายาเสพตดิ อาชญากรรม แรงงานเถื่อน ผูอ้พยพผดิกฎหมาย 
และเสรมิสรา้งความมัน่คงตามแนวชายแดนไทย – เมยีนมา อยา่งมปีระสทิธผิล  
   (3) เพื่อสนบัสนุนการท างานโครงการของรฐับาลเมยีนมา โดยการถ่ายทอด 
องคค์วามรูแ้ละพฒันาศกัยภาพเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานดา้นการพฒันาในพืน้ทีเ่ป้าหมาย  
   (4) เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติชุมชนเป้าหมาย สรา้งความมัง่คงทางอาหาร และ  
ลดปัญหาความยากจน ตลอดจนการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ 
   (5) เพื่อเป็นตน้แบบการพฒันาเชงิพืน้ทีอ่ย่างมบีรูณาการและรอบดา้น เน้นการ 
มสี่วนรว่มยดึคนเป็นศูนยก์ลาง และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นพืน้ทีอ่ื่นไดต่้อไป  
   (6) เพื่อเสรมิบทบาทของไทยในฐานะผู้น าด้านความเชี่ยวชาญและเงนิทุนสนับสนุน
การพฒันาทางเลอืกทีย่ ัง่ยนืในระดบัภูมภิาค 
  2. โครงการร้อยใจรกัษ์ ตามแนวพระด ารขิองพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกติยิาภา  
ซึง่ส านกังาน ป.ป.ส. โดยความรว่มมอืกบัมลูนิธแิมฟ้่าหลวงฯ ไดจ้ดัท าโครงการดงักล่าว  
   (1) เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นทีเ่ป้าหมายตามศาสตร์
พระราชาด้วยการสรา้งทางเลอืกในการประกอบอาชพี เน้นการลดรายจ่ายและสรา้งรายได้ในครวัเรอืนอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยมลี าดบัการพฒันาให้มคีวาม “อยู่รอด พอเพยีง และยัง่ยนื” ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง  
   (2) เพื่อพฒันาศกัยภาพของคนในชุมชน ใหม้ทีกัษะ องคค์วามรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ 
ต่อการด ารงชวีติ และสามารถเขา้ถงึและบรหิารจดัการทรพัยากรต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทธภิาพ 
   (3) เพื่อสรา้งภมูคิุม้กนัแก่ชุมชนเป้าหมายต่อปัญหายาเสพตดิและสิง่ผดิกฎหมาย 
อื่น ๆ  
   (4) เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ ศรทัธาและไวว้างใจของชุมชนเป้าหมายต่อโครงการอนัจะ
น าไปสู่ความรว่มมอืในโครงการพฒันาระยะต่อไป 
 
17. เร่ือง การขอความเห็นชอบต่อร่างปฎิญญาเดลี ส าหรบัการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดียใน
โอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย (Delhi Declaration of the ASEAN-India 
Commemorative Summit to Mark The 25th  Anniversary of the ASEAN-India Dialogue Relations) 
          คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบต่อร่างปฏญิญาเดลสี าหรบัการประชุมสุดยอดอาเซยีน – อนิเดยี ใน
โอกาสครบรอบ 25 ปี ความสมัพนัธอ์าเซยีน – อนิเดยี ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่25 มกราคม 2561 ณ กรุงนิวเดล ี
สาธารณรฐัอนิเดยี ตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต. ) เสนอ ทัง้นี้ หากมคีวามจ าเป็นตอ้งแกไ้ขรา่งปฏญิญา 
ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคญัหรอืไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของไทยให้ กต. ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอ
คณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาอกี และหลงัจากนัน้ใหร้ายงานผลเพื่อคณะรฐัมนตรทีราบต่อไป 
          สาระส าคญัของเร่ือง 
           กต. รายงานว่า 
          1. การประชุมสุดยอดอาเซยีน – อนิเดยี ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสมัพนัธ์อาเซยีน – 
อนิเดยี (ASEAN-India Commemorative Summit) เป็นขอ้รเิริม่ของฝ่ายอนิเดยีโดยเดมิต้องจดัในปี 2560  ซึง่
เป็นปีครบรอบ 25 ปีของความสมัพนัธ์ แต่อนิเดยีเจรจาขอจดัในเดอืนมกราคม 2561 เพื่อใช้โอกาสจากการ
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ฉลองวนัสถาปนาสาธารณรฐัอนิเดยี ครัง้ที่ 69 ในวนัที่ 26 มกราคม 2561 และแมว้่าอาเซยีนมนีโยบายจะให้
จดัการประชุมสุดยอดสมยัพเิศษในภูมภิาคอาเซยีน แต่เนื่องจากอินเดยีเป็นประเทศคู่เจรจาที่เป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัจงึตกลงใหจ้ดัทีอ่นิเดยี ซึง่นายกรฐัมนตรไีดต้อบรบัเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวและงานวนั
สถาปนาสาธารณรฐัอนิเดยี ครัง้ที ่69 ระหว่างวนัที ่25 – 26 มกราคม 2561 ณ กรุงนิวเดล ีสาธารณรฐัอนิเดยี 
และเอกสารปฏญิาเดลจีะเป็นเอกสารผลลพัธข์องการประชุมดงักล่าว 
          2. ร่างปฏิญญาเดลี ฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันในการเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของอาเซียนและอินเดียเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในทุกมติิ ของด้าน
การเมอืง ความมัน่คง เศรษฐกจิ สงัคม-วฒันธรรมและความรว่มมอืเพื่อการพฒันา ตามแนวทางของแผนปฏบิตัิ
การเพื่อความเป็นหุน้ส่วนอาเซยีน-อนิเดยี เพื่อสนัตภิาพ ความก้าวหน้า และความมัง่คัง่ร่วมกนั (ค.ศ. 2016-
2020) รวมทัง้ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมและความร่วมมอืระดบัสูงของความสมัพนัธอ์าเซยีน-อนิเดยี และกลไกที่
อาเซยีนมบีทบาทน า ซึง่รวมถงึกระบวนการสรา้งประชาคมอาเซยีน เพื่อน าไปสู่การบรรลุวสิยัทศัน์ประชาคม
อาเซยีน ค.ศ. 2025 ดว้ย นอกจากนี้ อนิเดยียงัมุ่งหวงัใหม้กีารลงนามในบนัทกึความเขา้ใจร่วมกนัส าหรบัการ
ก่อตัง้ศูนยอ์าเซยีน-อนิเดยี ซึง่จะเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของความสมัพนัธอ์าเซยีนและอนิเดยีในฐานะประเทศ
คู่เจรจาต่อไป 
 
 
 
 
 

แต่งตัง้ 
 
18. เร่ือง รฐับาลสาธารณรฐักวัเตมาลาเสนอขอแต่งตัง้เอกอคัรราชทูตวิสามญัผู้มีอ านาจเต็มแห่ง
สาธารณรฐักวัเตมาลาประจ าประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตั ิกรณีรฐับาลสาธารณรฐักวัเตมาลามคีวามประสงคข์อแต่งตัง้ นางองั
เฮลา มาริอา เด โลวรเ์ดส ชาเวซ บิเอตติ (Mrs. Ángela Maria de Lourdes Chávez Bietti) ใหด้ ารงต าแหน่ง
เอกอคัรราชทตูวสิามญัผูม้อี านาจเตม็แห่งสาธารณรฐักวัเตมาลาประจ าประเทศไทย คนใหม ่โดยมถีิน่พ านัก ณ 
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่ น สบืแทน นายไบรอน เรเน เอสโกเบโด เมเนนเดซ (Mr. Byron René Escobedo 
Menéndez) ตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
19. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง (กระทรวง
พาณิชย)์  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงพาณิชยเ์สนอแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญั สงักดั
กระทรวงพาณชิย ์ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสงู จ านวน 5 ราย ดงันี้  
  1. นายอดลุย ์โชตินิสากรณ์ รองอธบิดกีรมการคา้ต่างประเทศ ด ารงต าแหน่ง อธบิดกีรมการ
คา้ต่างประเทศ  
   2. นางอรมน ทรพัยท์วีธรรม รองอธบิดกีรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด ารงต าแหน่ง 
อธบิดกีรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ  
  3. นายพิทกัษ์ อุดมวิชยัวฒัน์ รองอธบิดกีรมทรพัย์สนิทางปัญญา ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  
  4. นายสมศกัด์ิ เกียรติชัยลกัษณ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  
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  5. นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ด ารงต าแหน่ง 
ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  
  ทัง้นี้  ตัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้เป็นต้นไป เพื่อทดแทน
ต าแหน่งทีว่่าง  
 
20. เร่ือง แต่งตัง้กรรมการผูช่้วยรฐัมนตรี (นายพงศธร สจัจชลพนัธ)์  
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีส่ านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรเีสนอการแต่งตัง้ นายพงศธร  
สจัจชลพนัธ ์เป็นกรรมการผูช้่วยรฐัมนตร ีโดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัทีน่ายกรฐัมนตรลีงนามในประกาศแต่งตัง้ 
และมอบหมายใหเ้ป็นผูช้่วยรฐัมนตรปีระจ ากระทรวงยตุธิรรม  
 
21. เร่ือง แต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการขององคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม้  
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิห็นชอบตามที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเสนอแต่งตัง้
กรรมการในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้จ านวน 5 คน แทนกรรมการเดมิที่ด ารงต าแหน่ง
ครบวาระสามปี เมือ่วนัที ่20 กรกฎาคม 2560 ดงันี้  
   1. นายภมูพิฒัน์ สนิาเจรญิ (เป็นบุคคลในบญัชรีายชื่อกรรมการรฐัวสิาหกจิ)  
   2. นายอานนท ์สนิทวงศ ์ณ อยธุยา (เป็นบุคคลในบญัชรีายชื่อกรรมการรฐัวสิาหกจิ)  
   3. นายอภสิทิธิ ์ไล่สตัรไูกล  
  4. นายอวยชยั คหูากาญจน์  
  5. นายพรีพนัธ ์คอทอง (ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที่ 16 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไมด้ าเนินการ
แต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการขององคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมด้งักล่าวในครัง้ต่อไป ใหเ้ป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2559 เรือ่ง การด าเนินการแต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการต่าง 
ๆ ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิใหเ้ป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย  
 
 
 
 
22. เร่ือง การแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒิุในคณะกรรมการองคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตรแ์ห่งชาติ  
  คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัิตามที่กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีสนอแต่งตัง้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ านวน 5 คน แทนกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒเิดมิทีด่ ารงต าแหน่งครบวาระสามปี เมือ่วนัที ่20 กรกฎาคม 2560 ดงันี้  
   1. นายก าจร ตติยกวี 2. นายธวัชชัย กิจรตันะกุล (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการ
รฐัวสิาหกจิ)  
3. นายชาตชิาย โรจนรตันางกูร (เป็นบุคคลในบญัชรีายชื่อกรรมการรฐัวสิาหกจิ) 4. นายอภสิทิธิ ์ไล่สตัรไูกล  
5. นายพงศส์ุข หริญัพฤกษ์  
   ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่16 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป  
 
23. เร่ือง การแต่งตัง้ผูร้กัษาราชการแทนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้ร ัฐมนตรีเป็นผู้ร ักษาราชการแทน
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา ในกรณีที่ไม่มผีู้ด ารงต าแหน่งรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา หรอืมแีต่ไม่อาจปฏบิตัิราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบญัญตัิร ะเบยีบ
บรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 จ านวน 2 ราย ตามล าดบั ตามทีก่ระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา เสนอ ดงันี้  
  1. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
   2. นายกอบศกัด์ิ ภตูระกลู รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรี  
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  โดยใหย้กเลกิมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่31 มกราคม 2560 เรื่อง การแต่งตัง้ผูร้กัษาราชการ
แทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่16 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป  
 
24. เร่ือง การแต่งตัง้ผูร้กัษาราชการแทนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัยิกเลกิมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่31 มกราคม 2560 เรื่อง การแต่งตัง้
ผู้รกัษาราชการแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และอนุมตัเิป็นหลกัการมอบหมายให้รฐัมนตรเีป็น
ผู้รกัษาราชการแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในกรณีที่ไม่มผีู้ด ารงต าแหน่งรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม หรอืมแีต่ไม่อาจปฏบิตัริาชการได้ และกรณีที่ไม่มผีู้ด ารงต าแหน่งรฐัมนตรชี่วยว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม หรอืมแีต่ไม่อาจปฏบิตัริาชการได้ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามล าดับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้  1.  รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) 2. รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
(นายสนธิรตัน์ สนธิจิรวงศ)์ ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่16 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป  
 
25. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการการเมือง (ต าแหน่งเลขานุการรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย)์ 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชยเ์สนอแต่งตัง้ นายพลฏัฐ์ ศิ
ริกลุพิสุทธ์ิ เป็นขา้ราชการการเมอืง ต าแหน่งเลขานุการรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่16 
มกราคม 2561 เป็นตน้ไป  
 
26. เร่ือง ขอรบัโอนข้าราชการเพ่ือแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจ าส านัก
นายกรฐัมนตรี (ส านักนายกรฐัมนตรี) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีส่ านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรเีสนอรบัโอน นายจิตติ สวุร
รณิก เอกอคัรราชทูตประจ ากระทรวง (นักบรหิารการทูตระดบัสูง) ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงการ
ต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง ผูต้รวจราชการพเิศษประจ าส านกันายกรฐัมนตร ี(นกับรหิารระดบัสูง) 
ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ีส านักนายกรฐัมนตร ีตัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม
แต่งตัง้เป็นต้นไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ป ระกอบกับเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏริปูราชการแผ่นดนิตามทีน่ายกรฐัมนตรมีอบหมาย ตามขอ้ 1 วรรคสาม ของค าสัง่หวัหน้า
คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่16/2558  
ลงวนัที ่15 พฤษภาคม พุทธศกัราช 2558 ซึง่เป็นกรณโีอนยา้ยขา้ราชการโดยไม่มคีวามผดิและไมอ่ยูร่ะหว่าง 
การตรวจสอบใด ๆ โดยผูม้อี านาจสัง่บรรจทุัง้สองฝ่ายไดต้กลงยนิยอมในการโอนแลว้  
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