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  วนัน้ี (9 มกราคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึก
บญัชาการ 1 ท าเนียบรฐับาล 
พลเอก ประยุทธ์  จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรฐัมนตรี 
  ภายหลงัเสร็จสิน้การประชุม พลโท สรรเสรญิ แกว้ก าเนิด โฆษกประจ า
ส านกันายกรฐัมนตรี    พรอ้มด้วย พนัเอกหญิง ทกัษดา สงัขจนัทร์ ผู้ช่วยโฆษก
ประจ าส านกันายกรฐัมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรฐัมนตรี  ซึ่งสรุป
สาระส าคญัดงัน้ี 
 

กฎหมาย 
   
  1.  เรือ่ง  รา่งพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตทีด่นิในบรเิวณทีท่ีจ่ะ
เวนคืน และรา่งพระราช     กฤษฎกีาก าหนดเขตทีด่นิใน
บรเิวณทีท่ีจ่ะด าเนินการเพือ่กจิการขนสง่มวลชน เพือ่    ด าเนิน
โครงการรถไฟฟ้า สายสีมว่ง ชว่งเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนา  
  ภเิษก) รวม 2 ฉบบั  
  2.  เรือ่ง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ แบบหนงัสือ
ส าคญั และอตัรา     คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสือส าคญั
ประจ าตวัคนประจ าเรือ พ.ศ. ....  
  3.  เรือ่ง  รา่งกฎกระทรวงก าหนดเขตทะเลชายฝั่ ง (ฉบบัที ่..) พ.ศ. 
.... 
  4.  เรือ่ง  รา่งพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยทรพัย์องิสทิธ ิพ.ศ. .... 
  5.  เรือ่ง  รา่งพระราชบญัญตัโิรงงาน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกจิ- สงัคม 
 
  6.  เรือ่ง  การเสนอความเห็นการขอจ ัดต ั้งทุนหมุนเวียนของ
คณะกรรมการนโยบายการ     บ ริ ห า รทุ น ห มุ น เวี ย น 
(กองทุนสิง่แวดลอ้ม กองทุนเพือ่ความเสมอภาคทาง    
 การศกึษา และกองทุนประชารฐัเพือ่เศรษฐกจิฐานรากและสงัคม) 
  7.  เรือ่ง  ขอรบัจดัสรรงบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้
ผูป้ระกอบการคา้ขา้วในการ    เก็บสต๊อก ปีการผลิต 2558/59 
และปีการผลติ 2559/60 

  8.  เรือ่ง  ขอยกเว้นการปฏิบ ัติตามมติคณะร ัฐมนตรี เกี่ยวก ับ
หลกัการแนวทางการพฒันา     บุคลากรภาครฐัโดยการจดั
หลกัสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานตา่ง ๆ  
  9.   เรือ่ง  มาตรการป้องกนัการทุจรติเกีย่วกบัการประกนัภยั 
 10.  เรือ่ง  มาตรการพฒันาคณุภาพชีวติผูม้ีบตัรสวสัดกิารแหง่รฐั 
 

ตา่งประเทศ 
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  11.   เรือ่ง  ความตกลงระหวา่งรฐับาลแหง่สาธารณรฐัอนิโดนีเซียกบั
สถาบนัอาเซียนเพือ่     สนัตภิาพและความสมานฉนัท์วา่
ดว้ยการเป็นประเทศเจา้บา้นและการใหเ้อกสทิธิ ์    และความคุม้
กนัแกส่ถาบนัอาเซียนเพือ่สนัตภิาพและความสมานฉนัท์ 
  12.  เรือ่ง  ขออนุมตัลิงนามสนธสิญัญาระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบั
โรมาเนียวา่ดว้ยการโอน    ตวัผู้ต้องค าพิพากษาและความร่วมมือ
ในการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามค าพพิากษาใน     ค ดี อ า ญ า 
(สนธสิญัญาโอนตวันกัโทษ)  
  13.  เรือ่ง  ร่างแถลงการณ์ร่วมระหว่างรฐัมนตรีเศรษฐกิจประเทศ
สมาชกิแมโ่ขง – ลา้นชา้ง     เพื่ อ ก ร ะ ชั บ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
เศรษฐกจิขา้มพรมแดน 

  14.   เรือ่ง  ขออนุมตัริา่งบนัทกึความเขา้ใจรว่มวา่ดว้ยความรว่มมือใน
โครงการภายใตก้องทุน    พเิศษแมโ่ขง – ลา้นช้าง ระหวา่ง
กระทรวงพาณิชย์กบัสถานเอกอคัรราชทูตจีน     ประจ า
ประเทศไทย และรา่งบนัทกึความเขา้ใจรว่มระหวา่งกระทรวงพาณิชย์กบั  
  สถาบนัความรว่มมือเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิลุม่น ้าโขง  

  15.  เรือ่ง   OECD ทาบทามให้ไทยพิจารณาด ารงต าแหน่งประธาน
รว่มของการประชุม      Steering Group Meeting of 
OECD Southeast Asia Regional Programme    
 (SEARP) วาระปี 2561-2563  
 

แตง่ต ัง้ 
  16.  เรือ่ง  การแตง่ต ัง้ขา้ราชการพลเรือนสามญัประเภทวชิาการ
ระดบัทรงคุณวุฒ ิ(กระทรวง    เกษตรและสหกรณ์) 
  17.  เรือ่ง  การแตง่ต ัง้ขา้ราชการพลเรือนสามญั (กระทรวงการ
ตา่งประเทศ) 

18.  เรือ่ง  การแต่งต ั้งข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบรหิารระดบัสูง  (กระทรวงแรงงาน) 

  19.  เรือ่ง  การแต่งต ั้งข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบรหิารระดบัสูง      (กระทรวงแรงงาน)  
  20.  เรือ่ง  การแต่งต ั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดบัสูง       (กระทรวงศกึษาธกิาร)  
  21.  เรือ่ง  การแตง่ต ัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการจดัท า
บญัชีรายชือ่กรรมการ     รฐัวสิาหกจิ  
  22.  เรือ่ง  การแตง่ต ัง้ขา้ราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งรอง
เลขาธกิารนายกรฐัมนตรี    ฝ่ ายบ ริห าร  (นักบ ริห ารสู ง ) 
(ส านกันายกรฐัมนตรี) 
  23.  เรือ่ง  การแต่งต ั้งข้าราชการการเมือง (ต าแหน่งที่ปรึกษา
รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการ     ท่องเที่ยวและกีฬา และ
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ต าแหน่งเลขานุการรฐัมนตรีวา่การกระทรวงการทอ่งเทีย่ว   
 และกีฬา) 
  24.  เรือ่ง  การแต่งต ั้ งกรรมการผู้แทนกระทรวงการคล ังใน
คณะกรรมการการเคหะแหง่ชาต ิ 
 

******************* 
ส านกัโฆษก   ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
   
1. เรือ่ง รา่งพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตทีด่นิในบรเิวณทีท่ีจ่ะเวนคืน และรา่งพระ
ราชกฤษฎกีาก าหนดเขตทีด่นิในบรเิวณทีท่ีจ่ะด าเนินการเพือ่กจิการขนสง่มวลชน 
เพือ่ด าเนินโครงการรถไฟฟ้า สายสีมว่ง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน
กาญจนาภเิษก) รวม 2 ฉบบั  
  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขต
ทีด่นิในบรเิวณทีท่ีจ่ะเวนคืน และรา่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตทีด่นิในบรเิวณที่
ที่จะด าเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน เพื่อด าเนินโครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง 
ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) รวม 2 ฉบบั ตามทีก่ระทรวง
คมนาคมเสนอ และให้ส่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ด าเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรบัความเห็นของ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตไิปพจิารณาด าเนินการตอ่ไปดว้ย  
  สาระส าคญัของรา่งพระราชกฤษฎีกา  
  ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ รวม 2 ฉบบั เป็นการก าหนดเขตที่ดินใน
บริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อด าเนินกิจการรถไฟฟ้า ในส่วนที่เกี่ยวกบัการจดัสร้าง
โครงการขนส่งด้วยระบบไฟฟ้า สถานที่จอดรถส าหรบัผู้โดยสาร และกิจการอื่นที่
เกีย่วเน่ืองกบักจิการรถไฟฟ้า และเพือ่ประโยชน์ในการด าเนินกจิการขนสง่มวลชน 
ตามโครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎฺร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนา
ภเิษก) ในท้องทีเ่ขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย เขตสมั
พนัธวงศ์ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร และอ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
หรือผู้ซึ่งได้รบัมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจและเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรพัย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน รวมท ั้งเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัสภาพ ลกัษณะและการเข้าใช้ประโยชน์ บน เหนือ หรือใต ้
พื้นดนิหรือพื้นน ้า เพือ่การวางแผนหรือออกแบบกิจการขนส่งมวลชน เพื่ออ านวย
ความสะดวกความรวดเร็วแก่การจราจร และการขนส่งอ ัน เป็นกิจการ
สาธารณูปโภค ซึ่งการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทยไดจ้ดัให้มีการรบัฟงั
ความคดิเห็นของประชาชนตามระเบียบส านกันายกรฐัมนตรีวา่ดว้ยการรบัฟงัความ
คดิเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แลว้ สว่นใหญเ่ห็นดว้ยกบัโครงการดงักลา่ว  
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ แบบหนงัสือส าคญั และอตัรา
คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสือส าคญัประจ าตวัคนประจ าเรือ พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ แบบหนังสือส าคญั และอตัราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือส าคญั
ประจ าตวัคนประจ าเรือ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่ง
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ และ
มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรบัความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตไิปพจิารณาด าเนินการตอ่ไปดว้ย  
   สาระส าคญัของรา่งกฎกระทรวง  
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  1. ก าหนดประเภทของหนงัสือส าคญัประจ าตวัคนประจ าเรือ ไดแ้ก ่
หนงัสือคนประจ าเรือส าหรบัผูท้ าการหรือจะลงท าการในเรือเดนิทะเล หนงัสือคน
ประจ าเรือประมงส าหรบัผูท้ าการหรือจะลงท าการในเรือประมง และหนงัสือแสดง
ตนคนประจ าเรือส าหรบัผูม้ีสญัชาตไิทย ซึง่ออกพรอ้มกบัหนงัสือคนประจ าเรือหรือ
หนงัสือคนประจ าเรือประมง โดยใหห้นงัสือดงักลา่วมีอายุไมเ่กนิ 5 ปี  
   2. ก าหนดคณุสมบตัขิองผูป้ระสงค์จะขอรบัหนงัสือส าคญัประจ าตวัคน
ประจ าเรือในแตล่ะประเภท ดงัน้ี (1) ผูข้อรบัหนงัสือคนประจ าเรือ ตอ้งมีอายุไมต่ ่า
กวา่ 16 ปีบรบิูรณ์ (2) ผูข้อรบัหนงัสือคนประจ าเรือประมง ตอ้งมีสญัชาตไิทยและ
อายุไมต่ ่ากวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ มีใบรบัรองแพทย์ว่าสุขภาพแข็งแรง และคณุสมบตัอิืน่
ตามทีอ่ธบิดกีรมเจา้ทา่ประกาศก าหนด  
   3. ก าหนดวธิีการยืน่ค าขอ อตัราคา่ธรรมเนียม และข ัน้ตอนการออก
หนงัสือส าคญัประจ าตวัคนประจ าเรือ  
  4. ก าหนดให้ยกเลิก เพิกถอน และเรียกคืน ตลอดจนการแก้ไข
เปลีย่นแปลงหนงัสือส าคญัประจ าตวัคนประจ าเรือ  
 
3. เรือ่ง รา่งกฎกระทรวงก าหนดเขตทะเลชายฝั่ง (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตทะเล
ชายฝั่ ง (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และ
ให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้ว
ด าเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รบัความเห็น
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และส านกังานสภาความม ั่นคงแห่งชาติไปพิจารณา
ด าเนินการตอ่ไปดว้ย  
  กษ. เสนอวา่  
    1. โดยที่ความในมาตรา 5 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 
2558 ได้ก าหนดนิยามค าว่า “ทะเลชายฝั่ ง” หมายความว่า ทะเลที่อยู่ใน
ราชอาณาจกัรนบัจากแนวชายฝั่ งทะเลออกไปสามไมล์ทะเล เว้นแต่ในกรณีที่มี
ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการทรพัยากรสตัว์น ้ า จะออก
กฎกระทรวงก าหนดใหเ้ขตทะเลชายฝั่งในบรเิวณใดมีระยะนบัจากแนวชายฝั่งทะเล
ออกไปน้อยหรือมากกวา่สามไมล์ทะเลก็ได ้แตต่อ้งไม่น้อยกวา่หน่ึงจุดหา้ไมล์ทะเล 
และไมเ่กนิสบิสองไมล์ทะเล  
   2 . คณ ะกรรมก ารป ระม งป ระจ าจ ังห ว ัด ชุ มพ รและจ ังห ว ัด
นครศรีธรรมราช ได้มีมติให้มีการก าหนดเขตทะเลชายฝั่ งของจงัหวดัชุมพรและ
จงัหวดันครศรีธรรมราชมีระยะนบัจากแนวชายฝั่ งทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่า
สามไมล์ทะเลได้ ซึ่ง กษ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์ในการก าหนด
มาตรการบรหิารจดัการทรพัยากรสตัว์น ้าในทะเลชายฝั่ งของคณะกรรมการประมง
ประจ าจงัหวดัชุมพรและจงัหวดันครศรีธรรมราช และเพื่อให้การบริหารจดัการ
ทรพัยากรสตัว์น ้าอยู่ในภาวะที่เหมาะสมและสามารถท าการประมงได้อย่างย ั่งยืน 
รวมท ัง้เพื่อแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายตามเจตนารมณ์แห่งพระราช
ก าหนดดงักล่าวด้วย จึงควรก าหนดให้เขตทะเลชายฝั่ งในพื้นที่จงัหวดัชุมพรและ
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จงัหวดันครศรีธรรมราช มีระยะนับจากแนวเขตทะเลชายฝั่ งออกไปน้อยหรือ
มากกวา่สามไมล์ทะเลได้ ดงัน้ี  
    2.1 จงัหวดัชุมพร ใหม้ีเขตทะเลชายฝั่ง ดงัน้ี  
    1) อ าเภอเมืองชุมพร ระยะหน่ึงจุดหกไมล์ทะเลนบัจาก
แนวชายฝั่งทะเลทีน่ ้าทะเลจรดแผน่ดนิบรเิวณชายฝั่ง  
    2) อ าเภอปะทิว ระยะหน่ึงจุดหกไมล์ทะเลนับจากแนว
ชายฝั่งทะเลทีน่ ้าทะเลจรดแผน่ดนิบรเิวณชายฝั่ง  
     3) อ าเภอสวี ระยะสองจุดสามไมล์ทะเลนบัจากแนวชายฝั่ง
ทะเลทีน่ ้าทะเลจรดแผน่ดนิบรเิวณชายฝั่ง    
     4) อ าเภอทุ่งตะโก ระยะสามไมล์ทะเลนบัจากแนวชายฝั่ ง
ทะเลทีน่ ้าทะเลจรดแผน่ดนิบรเิวณชายฝั่ง  
     5) อ าเภอหลงัสวน ระยะสามไมล์ทะเลนบัจากแนวชายฝั่ ง
ทะเลทีน่ ้าทะเลจรดแผน่ดนิบรเิวณชายฝั่ง  
     6) อ าเภอละแม ระยะสามไมล์ทะเลนบัจากแนวชายฝั่ ง
ทะเลทีน่ ้าทะเลจรดแผน่ดนิบรเิวณชายฝั่ง  
     7) ในส่วนของเกาะในเขตจงัหวดัชุมพรก าหนดเขตทะเล
ชายฝั่ งหน่ึงจุดห้าไมล์ทะเลนบัจากแนวชายฝั่ งทะเลที่น ้าทะเลจรดแผ่นดินบริเวณ
ชายเกาะ  
   2.2 จงัหวดันครศรีธรรมราช ใหม้ีเขตทะเลชายฝั่ ง ระยะสามจุด
หา้ไมล์ทะเลนบัจากแนวชายฝั่ งทะเลทีน่ ้าทะเลจรดแผน่ดนิบรเิวณชายฝั่ง และระยะ
หน่ึงจุดห้าไมล์ทะเลนบัจากแนวชายฝั่ งทะเลทีน่ ้าทะเลจรดแผน่ดนิบริเวณชายเกาะ 
   
  สาระส าคญัของรา่งกฎกระทรวง  
  ก าหนดให้ เขตทะเลชายฝั่ งในพื้ นที่ จ ังหว ัด ชุมพรและจ ังหว ัด
นครศรีธรรมราชมีระยะนบัจากแนวเขตชายฝั่ งทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่าสาม
ไมล์ทะเลได ้ 
  
4. เรือ่ง รา่งพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยทรพัย์องิสทิธ ิพ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิหลกัการร่างพระราชบญัญตัิว่าด้วยทรพัย์อิง
สิทธิ พ .ศ. .... ตามที่กระทรวงการคล ัง (กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาโดยใหร้บัความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญตัิ
แหง่ชาตพิจิารณา กอ่นเสนอสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาตติอ่ไป 

  สาระส าคญัของรา่งพระบญัญตัิ 
  1. ก าหนดทรพัย์อิงสิทธิ หมายความว่า การทีเ่จ้าของอสงัหาริมทรพัย์ 
ซึ่งเป็นเจา้ของทีด่นิทีม่ีโฉนด และเจา้ของหอ้งชุด บุคคลหน่ึง เรียกวา่ ผูใ้ห้ทรพัย์อิง
สิทธิ ตกลงให้บุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว่า ผู้ทรงทรพัย์อิงสิทธิ มีสิทธิใช้ประโยชน์ใน
อสงัหาริมทรพัย์นั้น และมีหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิน้ี โดยผู้ทรง
ทรพัย์องิสทิธติกลงจา่ยคา่ตอบแทนการใชป้ระโยชน์นัน้ใหแ้กผู่ใ้หท้รพัย์องิสทิธิ 
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  2. ก าหนดให้ผู้ใช้ทรพัย์อิงสิทธิ ผู้ให้ทรพัย์อิงสิทธิและผู้ทรงทรพัย์อิง
สิทธิต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมีก าหนด
ระยะเวลาการใหท้รพัย์องิสทิธไิมเ่กนิ 30 ปี 

  3. ก าหนดให้เมื่อมีการจดทะเบียนทรพัย์อิงสิทธิแล้วให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ออกหนงัสือรบัรองทรพัย์อิงสิทธิ โดยท าเป็นคู่ฉบบัสามฉบบั ซึ่งการ
ออกแบบหนังสือรบัรองน้ีให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดย
กฎกระทรวง 

  4. ก าหนดสทิธขิองผูใ้หใ้ชท้รพัย์องิสทิธไิว ้ดงัน้ี 

    4.1 ผูใ้ช้ทรพัย์อิงสทิธสิามารถน าทรพัย์องิสิทธิออกใหเ้ช่า 
ขาย โอน หรือ 

ตกทอดแกท่ายาทได ้และน าไปใชเ้ป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีไดโ้ดยการจ านอง 

    4.2 ผู้ใช้ทรพัย์อิงสิทธิสามารถดดัแปลง ต่อเติม ปลูก
โรงเรือน หรือสิง่ปลูกสรา้งได ้โดยมจิ าตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผูใ้หท้รพัย์องิสทิธ ิเวน้
แตจ่ะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่ในสญัญา และเมือ่สญัญาไดเ้ลกิหรือระงบัลง ให้ทรพัย์
ซึ่งผูใ้ช้ทรพัย์อิงสิทธไิดท้ าการดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปลูกสรา้งไว้ตกเป็นกรรมสิทธิ ์
ของผูใ้หท้รพัย์องิสทิธ ิเวน้แตจ่ะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่ในสญัญา 

  5. ก าหนดหน้าที่ของผู้ใช้ทรพัย์อิงสิทธิในกรณีต้องจดัการอย่างหน่ึง
อย่างใดเพื่อปัดป้องภยนัตรายแก่อสงัหาริมทรพัย์ที่มีทรพัย์อิงสิทธิ หรือกรณี
บุคคลภายนอกรุกล ้าเข้ามาในอสงัหาริมทรพัย์ที่มีทรพัย์อิงสิทธิ หรือเรียกรอ้งสิทธ ิ
อย่างใดอย่างหน่ึงเหนืออสงัหาริมทรพัย์ที่มีทรพัย์อิงสิทธินั้น ให้ผู้ใช้ทรพัย์อิงสิทธิ
เป็นผูม้ีหน้าทีจ่ดัการและใหแ้จง้เหตใุหผู้ใ้หท้รพัย์องิสทิธทิราบโดยพลนั 

  6. ก าหนดให้น าบทบญัญตัิในประมวลกฎหมายที่ดินในหมวด 4 การ
ออกหนงัสือแสดงสทิธ ิในทีด่นิ และหมวดที ่6 การจดทะเบียนสทิธแิละนิตกิรรม มา
ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  7. ก าหนดให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตาม
กฎหมายเน่ืองจากการจดทะเบียนและการออกหนงัสือรบัรอง ผู้ในความรบัผดิชอบ
ของกรมทีด่นิกระทรวงมหาดไทย 

 

5. เรือ่ง รา่งพระราชบญัญตัโิรงงาน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรีมีมตอินุมตัหิลกัการรา่งพระราชบญัญตัโิรงงาน (ฉบบัที ่
..) พ.ศ. .... ตามทีส่ านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรีเสนอ และใหส้ง่ส านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้สง่ใหค้ณะกรรมการประสานงานสภา
นิตบิญัญตัแิหง่ชาตพิจิารณา กอ่นเสนอสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาตติอ่ไป  และ
มอบหมายใหก้ระทรวงมหาดไทยรบัความเห็นของกระทรวงการคลงัไปพจิารณา
ด าเนินการตอ่ไปดว้ย 
 
  สาระส าคญัของรา่งพระราชบญัญตั ิ
  ก าหนดใหค้า่ธรรมเนียมรายปีอนัเกดิจากการออกใบรบัแจ้งการ
ประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่2 ตามพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 ตก
เป็นรายไดข้ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ เฉพาะองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ที่
ไดร้บัการถา่ยโอนภารกจิจากกระทรวงอุตสาหกรรม  
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เศรษฐกจิ- สงัคม 

 
6. เรือ่ง การเสนอความเห็นการขอจดัต ัง้ทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศกึษา และกองทุนประชารฐัเพือ่เศรษฐกจิฐานรากและสงัคม) 
  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการให้มีการจดัต ั้งกองทุน 3 
กองทุน (กองทุนสิง่แวดลอ้ม กองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา และกองทุน
ประชารฐัเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสงัคม) ตามมติคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารทุนหมุนเวียน คร ัง้ที่ 5/2560 เมื่อวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2560 และคร ั้งที ่
6/2560 เมื่อวนัที่ 8 ธนัวาคม 2560 ตามที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
ประธานกรรมการนโยบายการบรหิารทุนหมุนเวียนเสนอ 

 ส าหรบักองทุนสิ่งแวดล้อมให้ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีการบั
ขอ้สงัเกตของคณะกรรมการนโยบายการบรหิารทุนหมุนเวียนไปประกอบการตรวจ
พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
.... ต่อไป ส่วนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและกองทุนประชารฐั            
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสงัคม ให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการคลงั 
(ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั)     รบัขอ้สงัเกตของคณะกรรมการนโยบายการ
บรหิารทุนหมุนเวียนไปพจิารณาด าเนินการตอ่ไปดว้ย 
  วตัถุประสงค์ 3 กองทุน มีดงัน้ี 

1. กองทุนสิง่แวดลอ้ม มีวตัถุประสงค์เพือ่ใหเ้งนิอุดหนุนหรือใหกู้ย้ืมใน
การจดัระบบบ าบดัหรือก าจดัมลพษิ หรือด าเนินการในกรณีฉุกเฉิน หรือภยนัตราย
ต่อสาธารณชนอันเน่ืองมาจากภาวะมลพิษที่ เกิดจากการร ั่ วไหลหรือการ
แพรก่ระจายของมลพษิรวมท ัง้สรา้งแรงจูงใจใหทุ้กภาคสว่นในการเขา้มามีสว่นรว่ม
ป้องกนัและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิ 

2. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรพัย์เพื่อลดความเหลื่อมล ้าในการศึกษา เสริมสร้าง
และพฒันคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ และพฒันามนุษย์ให้มีความรู ้
ความสามารถ และคณุธรรม รวมท ัง้สามารถพึง่พาตนเองไดอ้ยา่งม ั่นคง  

3. กองทุนประชารฐัเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสงัคม มีวตัถุประสงค์
เพื่อเพิ่มศกัยภาพและพฒันาระบบคุ้มครองทางสงัคมอย่างครบวงจรส าหรบั
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร รวมท ัง้สรา้งความม ั่นคงทางเศรษฐกิจให้
เกิดขึ้นต ัง้แต่ระดบัฐานราก ตลอดจนเพิ่มศกัยภาพในการบริหารจดัการโครงการ
เพือ่สงัคมและชว่ยเหลือคนในชุมชนทอ้งถิน่ใหม้ีคณุภาพชีวติทีด่ขีึน้อยา่งย ั่งยืน 
 
7. เรือ่ง ขอรบัจดัสรรงบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผู้ป้ระกอบการคา้ขา้ว
ในการเก็บสตอ๊ก  
ปีการผลติ 2558/59 และปีการผลติ 2559/60 

  คณะรฐัมนตรีพิจารณางบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้
ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหาร
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จดัการข้าว (นบข.) ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2560 
ตามทีก่ระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. เห็นชอบจดัสรรงบประมาณการด าเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้
ผูป้ระกอบการคา้ขา้ว 

ในการเก็บสต๊อกตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยฯ ได้ตรวจสอบ
และอนุมตัเิงนิชดเชยดอกเบี้ยแล้ว จ านวนรวมท ัง้สิน้ 107.25 ลา้นบาท จ าแนกได ้
ดงัน้ี 

   1.1 ปีการผลติ 2558/59 จ านวน 39.55 ลา้นบาท 

   1.2 ปีการผลติ 2559/60 จ านวน 67.70 ลา้นบาท 

   โดยขอปรบัแผนการใช้เงินงบประมาณจากงบกลาง รายการ
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสรา้งความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมการคา้ภายใน 

  2. เห็นชอบให้ พณ. โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยฯ 
ด าเนินการตามข ัน้ตอนการตรวจสอบและอนุมตัิเงนิชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการฯ 
ปีการผลิต 2559/60 ให้แล้วเสร็จ และขอรบัการจดัสรรงบประมาณจากงบกลาง 
รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่คงเหลือของกรมการค้าภายในก่อนเป็นล าดบั
แรก หากไม่เพียงพอให้ขอรบัการจดัสรรงบประมาณจากงบกลาง รายการเงิน
ส ารองจา่ยเพือ่กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ปี 2561 ตามระเบียบตอ่ไป และมอบหมาย
ส านกังบประมาณ (สปง.) เตรียมการจดัสรรงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น              ปี 2561 ใหด้ว้ย 

  ทั้งน้ี ให้ พณ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
ข ั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรฐัมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมท ั้งให้รบั
ความเห็นของกระทรวงการคลงัและส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาตไิปพจิารณาด าเนินการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไปดว้ย  
  สาระส าคญัของเรือ่ง 

  พณ. รายงานวา่ 

  1. โครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผู้ป้ระกอบการคา้ขา้วในการเก็บสตอ๊ก ปี
การผลติ 2558/59 และปีการผลติ 2559/60 ผูเ้ขา้รว่มโครงการไดด้ าเนินการกูย้ืม
เงนิซ้ือขา้วเปลือกเก็บสตอ๊กตามหลกัเกณฑ์โครงการต ัง้แตเ่ดือนพฤศจกิายน 2558 
และพฤศจิกายน 2559 ตามล าดบั โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องช าระดอกเบี้ยปกติ
ของธนาคารและยื่นขอร ับชดเชยดอกเบี้ ย  โดยผ่านการตรวจสอบของ
คณะอนุกรรมการระดบัจงัหวดั และคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยแต่
ปจัจุบนัยงัไมไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณ 

  2. โครงการชดเชยดอกเบี้ยฯ ปีการผลติ 2558/59 

  คณะอนุกรรมการพจิารณาชดเชยดอกเบี้ยฯ พจิารณาอนุมตัเิงนิชดเชย
ดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามหลกัเกณฑ์แล้วท ัง้หมด 
จ านวนผูป้ระกอบการ 230 ราย ใน 40 จงัหวดั มูลคา่รวมท ัง้สิน้ 368.34 ลา้นบาท 
แต่ยงัไม่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าชดเชยดอกเบี้ย จ านวน 39.55 
ลา้นบาท  
  3. โครงการชดเชยดอกเบี้ยฯ ปีการผลติ 2559/60 
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   3.1 คณะอนุกรรมการพจิารณาชดเชยดอกเบี้ยฯ พจิารณาอนุมตัิ
เงนิชดเชยดอกเบี้ยให้ผูป้ระกอบการคา้ขา้วทีเ่ขา้ร่วมโคงการฯ ตามหลกัเกณฑ์แล้ว 
จ านวนผูป้ระกอบการ 43 ราย ใน 13 จงัหวดั มูลคา่รวมท ัง้สิน้ 67.70 ลา้นบาท 

   3.2 คณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยฯ มีมติเมื่อวนัที ่
30 ตุลาคม 2560 รบัทราบรายงานความคืบหน้าการขอรบัเงนิชดเชยดอกเบี้ยตาม
โครงการฯ ปีการผลิต 2559/60 ว่าขณะน้ีคณะอนุกรรมการระดบัจงัหวดัได้
พิจารณาตรวจสอบและรบัรองการขอรบัเงินชดเชยดอกเบี้ยแล้ว มูลค่าขอรบัเงิน
ชด เช ยดอก เบี้ ย  2 82 .40  ล้ าน บ าท  ขณ ะ น้ี อ ยู่ ร ะห ว่ างต รวจสอบของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ย และคณะอนุกรรมการระดบัจงัหวดั 
เน่ืองจากระยะเวลาโครงการฯ นาปรงั 2560 ยงัไมส่ิน้สุด 
 
8. เรื่อง  ขอยกเว้นการปฏิบตัิตามมติคณะรฐัมนตรีเกี่ยวกบัหลกัการแนวทางการ
พฒันาบุคลากรภาครฐัโดยการจดัหลกัสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานตา่ง ๆ  
  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ 
ดงัน้ี  

1. เห็นชอบยกเว้นการปฏิบตัิตามมติคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัที่ 10 
พฤษภาคม 2559 (เรือ่ง การ 

พฒันาบุคลากรภาครฐัโดยการจดัหลกัสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ )  โดย
อนุมตัใิหห้ลกัสูตรนกัปกครองระดบัสูงของกระทรวงมหาดไทยต ัง้แตปี่งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป สามารถก าหนดสดัส่วนผูเ้ขา้รบัการอบรมซึ่งเป็นบุคลากร
ภาครฐัจากหน่วยงานภายนอกสงักดักระทรวงมหาดไทยได้จ านวนไม่เกินรอ้ยละ
ยีส่บิหา้ของจ านวนผูเ้ขา้รบัการอบรมท ัง้หมด 

2. ให้ มท. พิจารณาก าหนดเกณฑ์การคดัเลือกบุคลากรภาครฐัทีจ่ะเขา้
รบัการอบรมใหเ้หมาะสม  

โดยควรพิจารณาบุคลากรของส่วนราชการที่สนบัสนุนการขบัเคลือ่นนโยบายของ
รฐับาลและเป็นส่วนราชการที่บูรณาการพฒันาพื้นที่และแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป็น
ส าคญัอย่างช ัดเจน  โดยจดัล าดบัความส าคญัของหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
ตามล าดบัของหุ้นส่วนการพฒันาเชิงพื้นที่เป็นล าดบัแรก   และพิจารณาบุคลากร
ของส่วนราชการที่ไม่มีหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูงภายในหน่วยงานตนเองเป็น
ล าดบัตอ่ไป  
  สาระส าคญัของเรือ่ง  
  มท. ได้ขอยกเว้นการปฏิบ ัติต ามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่  10 
พฤษภาคม 2559 (เรือ่ง การพฒันาบุคลากรภาครฐัโดยการจดัหลกัสูตรฝึกอบรม
ของหน่วยงานตา่ง ๆ) โดยหลกัสูตรใกอบรมนกับริหารระดบัสูง (นปส.) ของ มท.  
ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูงที่ส านกังาน ก.พ. 
ก าหนดอย่างครบถ้วน  เครง่ครดั และไดร้บัการรบัรองจากส านกังาน ก.พ. ให้เป็น
หลกัสูตรที่ผู้ผ่านการฝีกอบรมเป็นผู้มีคุณสมบตัิเสมือนได้ผ่านการฝึกอบรม
หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูงของส านกังาน ก.พ. ด้วย ดงันั้น มท. จึงขออนุมตัิให้
หลกัสูตร นปส. ของ มท. ต ั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป สามารถ
ก าหนดสดัส่วนผู้เข้ารบัการอบรมซึ่งเป็นบุคลากรภาครฐัจากหน่วยงานภายนอก
สงักดักระทรวงมหาดไทยได้จ านวนไม่เกินรอ้ยละยี่สิบห้าของจ านวนผู้เข้ารบัการ
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อบรมท ัง้หมด  ซึ่งการเพิ่มสดัส่วนของบุคลากรภาครฐัภายนอกสงักดั มท. จะเป็น
การช่วยแบ่งเบาภารกิจของส านกังาน ก.พ. ในการพฒันานกับริหาร/นกัปกครอง
ระดบัสูงอีกทางหน่ึง  รวมท ัง้เป็นการช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละบูรณา
การงานในพื้นทีไ่ดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ 
 
9.  เรือ่ง  มาตรการป้องกนัการทุจรติเกีย่วกบัการประกนัภยั 
  คณะรฐัมนตรีมีมตริบัทราบผลการพจิารณามาตรการป้องกนัการทุจรติ
เกี่ยวกบัการประกนัภยัของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แหง่ชาต ิ(ป.ป.ช.) ตามทีก่ระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ  
  สาระส าคญัเรือ่ง 
  มาตรการป้องกนัการทุจริตเกีย่วกบัการประกนัภยัของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มดีงัน้ี 
  1. แต่งต ั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคส าหรบัผู้ เอาเบี้ย
ประกนัภยัโดยใหม้ีตวัแทนกึง่หน่ึงมาจากภาคผีูบ้รโิภคเพือ่ใหก้ารคุม้ครองผูบ้รโิภค
เป็นไปอยา่งมีประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
  2. จดัท าชุดประชาสมัพนัธ์และจดักิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการ
ประกนัภยั รวมถึงการส่งเสริมความรูข้องตวัแทนหรือนายหน้าประกนัชีวิตและ
ประกนัวนิาศภยัโดยใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงา่ยเพือ่ใหเ้ขา้ถงึประชาชนระดบัรากหญา้ 
  3. ส่งเสริมบทบาทของศูนย์บริการด้านการประกนัภยั ซึ่งเป็นความ
รว่มมือของบริษทัประกนัภยัและส านกังาน คปภ. ให้สามารถจดัการเรือ่งร้องเรียน
ใหยุ้ตไิดโ้ดยเร็ว 
  4. บงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงั โดยให้เปิดเผยข้อมูลที่กฎหมาย
ก าหนดใหบ้รษิทัประกนัภยัตอ้งปฏบิตัติาม นอกจากน้ียงัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลของ
บริษทัประกนัภยัที่ถูกรอ้งเรียน สถิติ และประเด็นเรื่องรอ้งเรียนที่ได้มีการตดัสิน
แลว้ท ัง้โดยศาลหรือโดย คปภ. 
  5. แกไ้ขพระราชบญัญตัคิณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบ
ธุรกจิประกนัภยั พ.ศ. 2550 โดยใหม้ีตวัแทนจากภาคประชาสงัคมทีม่ีผลงานเป็นที่
ประจกัษ์  จ านวน 2 คน เขา้รว่มดว้ย 
  6. ให้ สคบ. ท าหน้าที่เป็นศูนย์รบัเรือ่งรอ้งเรียนแบบเบ็ดเสร็จก่อนส่ง
เรื่องร้องเรียนด้านประกนัภยัไปยงั คปภ. เพื่อด าเนินการโดยให้ติดตามความ
คบืหน้าของเรือ่งรอ้งเรียนเพือ่ใหบ้รกิารแกป่ระชาชนอยา่งตอ่เน่ือง  
  ทัง้น้ี ส านกังาน คปภ. เสนอเพิม่เตมิเกีย่วกบัมาตรการและนโยบายตา่ง 
ๆ ที่เกี่ยวกบัการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกนัภยัและประชาชน  3 
มาตรการ ได้แก่ 1) การเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นส าหรบั
ผูป้ระสบภยัจากรถดว้ยการเชื่อมโยงขอ้มูลสารสนเทศ 2) การจดัท าหลกัเกณฑ์และ
เงือ่นไขในการโฆษณาเสนอขายผลติภณัฑ์ประกนัชีวติผา่นสือ่โฆษณา และ 3) การ
ก ากบัดูแลการเสนอขายผลิตภณัฑ์ประกนัภยัผ่านตวัแทนประกนัภยัและนายหน้า
ประกนัภยั  
 
10. เรือ่ง  มาตรการพฒันาคุณภาพชีวติผูม้ีบตัรสวสัดกิารแหง่รฐั 
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 คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมตัิตามที่กระทรวงการคลงั (กค.) 
เสนอ ดงัน้ี  

1. เห็นชอบในหลกัการของมาตรการพฒันาคุณภาพชีวิตผู้มีบตัร
สวสัดกิารแหง่รฐั และมอบหมาย 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการแตล่ะโครงการ 
2. เห็นชอบการแตง่ต ัง้คณะกรรมการนโยบายการพฒันาคุณภาพชีวติ

ผูม้ีบตัรสวสัดกิารแหง่รฐั  
(คนส.) คณะอนุกรรมการตดิตามการพฒันาคุณภาพชีวติผูม้ีบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั 
(คอต.) คณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตผู้มีบตัรสว ัสดิการแห่งรฐัประจ า
จงัหวดั (คอจ.)  หรือ “ทีมหมอประชารฐัสุขใจ” รวมท ัง้เห็นชอบในหลกัการของการ
แตง่ต ัง้คณะท างานพฒันาคุณภาพชีวิตผูม้ีบตัรสวสัดกิารแห่งรฐัประจ าอ าเภอ (ทีม 
ปรจ.)  

3. เห็นชอบมาตรการสง่เสรมิใหพ้ฒันาตนเอง 
4. เห็นชอบในหลกัการของมาตรการภาษีเพือ่สนบัสนุนการพฒันาผูม้ี

บตัรสวสัดกิารแหง่รฐั ท ัง้น้ี  
เมื่อคณะรฐัมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว กค. โดยกรมสรรพากรจะได้เสนอร่าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้คณะรฐัมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมท ัง้ประสาน 
ธนาคารกรุงไทย  เพือ่ด าเนินการรบัช าระคา่จา้งผา่นบตัรสวสัดกิารแหง่รฐัตอ่ไป  

5. เห็นชอบให้ธนาคารออมสิน  และธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  

ด าเนินมาตรการพฒันาผู้มีบตัรสวสัดิการแห่งรฐั รวม 6 มาตรการ 18 โครงการ 
และให้โครงการดงักล่าวเป็นโครงการธุรกรรมนโยบายรฐั (Public Service 
Account PSA)   

6. อนุมตัิงบประมาณเป็นวงเงินรวมท ั้งสิ้น 35,679,090,791 บาท  
ซึง่ประกอบดว้ยรายการ ดงัน้ี  
6.1 งบ ป ระม าณ ค่ าใช้ จ่ าย ใน ก ารบ ริห ารจ ัด ก าร  ซึ่ ง

ประกอบดว้ย คา่ใชจ้า่ยของคณะกรรมการ 
และคณะท างาน  (ตามขอ้ 2)  เช่น คา่เบี้ยประชุม เป็นตน้  และคา่ตอบแทนลูกจา้ง
ช ั่วคราวของ ธนาคารออมสิน  และ ธ.ก.ส. เพือ่ปฏบิตังิานในโครงการ  เป็นวงเงนิ
ไมเ่กนิ 2,999,167,723 บาท  

6.2 งบประมาณส าหรบัโครงการเพื่อรองรบัมาตรการพฒันา
คณุภาพชีวติฯ เป็นวงเงนิไมเ่กนิ  

6,774,409,868 บาท และงบประมาณส าหรบัธนาคารออมสนิ และ ธ.ก.ส. ในการ
ด าเนินงานเป็นวงเงินไม่เกิน 12,033,000,000  บาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 
18,807,409,868 บาท  

6.3 งบประมาณส าหรบัค่าซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น 
สนิคา้เพือ่การศกึษาและวตัถุดบิเพือ่ 

เกษตรกรรม จากรา้นธงฟ้าประชารฐั   และรา้นอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 
เป็นวงเงนิไมเ่กนิ         13,872,513,200 บาท โดยจะใช้จา่ยจากเงนิงบประมาณ
รายจา่ยภายใตก้องทุนประชารฐัเพือ่เศรษฐกจิฐานราก 
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ทั้งน้ี   งบประมาณให้แต่ละหน่วยงานท าความตกลงกบัส านัก
งบประมาณเพือ่ขอรบัการจดัสรร 

งบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสมตอ่ไป   
สาระส าคญัของเรือ่ง 
กค. รายงานว่า ได้เสนอมาตรการพฒันาคุณภาพชีวิตผู้มีบตัร
สวสัดกิารแหง่รฐั  ซึง่เป็น 

มาตรการใหค้วามชว่ยเหลือระยะที ่2 แกผู่ม้ีบตัรสวสัดกิารแหง่รฐั โดยมีสาระส าคญั 
ดงัน้ี  

1. โครงสร้างการด าเนินงาน  แบ่งการท างานออกเป็น 4 ระดบั 
ดงัน้ี 1) คนส. ม ี

นายกรฐัมนตรีเป็นประธาน  2) คอต. มีปลดั กค. เป็นประธาน  3) คอจ. จ านวน 
77 ชุด กรณีกรุงเทพมหานคร (กทม.) มีปลดั กทม. เป็นประธาน สว่นจงัหวดัอืน่ ๆ 
มีผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นประธาน 4) ทีม ปรจ. จ านวน 878 ชุด กรณี กทม. มี
ผู้อ านวยการเขตเป็นประธาน ส่วนจงัหวดัอื่น ๆ มีนายอ าเภอ เป็นประธาน  5) 
ผูดู้แลผูม้ีบตัรสวสัดกิารแหง่รฐั (Account Officer : AO)  ไดแ้ก ่เจา้หน้าทีข่องรฐั 
เจา้หน้าทีข่อง ธ.ก.ส. หรือธนาคารออมสนิ   
 
 

2. โครงการเพื่อรองรบัมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบ ัตร
สวสัดกิารแหง่รฐั เป็น 

การบูรณาการโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย (มท.) 
กระทรวงแรงงาน (รง.)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  และ พณ. เป็นต้น 
เพื่อให้การพฒันาผู้มีบตัรสวสัดิการแห่งรฐัเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีความ
ครบถว้นสมบูรณ์โดยสรา้งโอกาสในการพฒันาใน 4 มติ ิ ประกอบดว้ย มติทิี ่1 การ
มีงานท า จ านวน 5 โครงการ  มตทิี ่2 การฝึกอบรมและการศกึษา 10 โครงการ มิติ
ที ่3 การเขา้ถึงแหลง่เงนิทุนในระบบ จ านวน 11 โครงการ  และมิตทิี่ 4 การเขา้ถึง
สิง่จ าเป็นพื้นฐาน 8 โครงการ รวมท ัง้สิน้ 34 โครงการ 

2.1 มีโครงการทีต่อ้งขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณจากภาครฐั 
จ านวน 6 โครงการ ดงัน้ี   

1) โครงการเพิ่มทกัษะอาชีพแกเ่กษตรกรผูล้งทะเบียนเพือ่สวสัดกิารแหง่รฐั (กษ.) 
2) โครงการจ้างแรงงานชลประทานสรา้งรายไดแ้ก่เกษตรกร (กษ.)  3) โครงการ
เพิม่ศกัยภาพผูม้ีรายไดน้้อยทีล่งทะเบียนสวสัดกิารแหง่รฐั เพือ่สรา้งงาน สรา้งอาชีพ  
เพิม่รายไดแ้ละความม ั่นคงในชีวติ (รง.)  4) โครงการสนิเชือ่ชุมชนปรบัเปลีย่นการ
ผลิตเพื่อพฒันาอาชีพของผู้มีรายได้น้อย  (XYZ) (ธ.ก.ส.)  5) โครงการปรบัปรุง
โครงสรา้งหน้ีของผูม้ีรายไดน้้อยในระบบ ธ.ก.ส. 6) โครงการสนบัสนุนสนิเชือ่ราย
ยอ่ยเพือ่ใชจ้า่ยฉุกเฉิน  ระยะที ่2 (ธ.ก.ส.)  
  2.2 มีโครงการของธนาคารออมสิน  และ ธ.ก.ส. ที่ขอเป็น
โครงการธุรกรรมนโยบายรฐั (Public  Service  Account : PSA) รวม 6 
มาตรการ 18 โครงการ ดงัน้ี 
   1) มาตรการพัฒนาผู้มีบ ัตรสว ัสดิการแห่งร ัฐ  โดย 
ธนาคารออมสนิ                      รวม 3 มาตรการ 10 โครงการ ดงัน้ี (1) มาตรการ
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ที่ 1 สินเชื่อ จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ สินเชื่อผู้มีบตัรสวสัดิการแห่งรฐั สินเชื่อ 
GSB  Home Stay  สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์  และสินเชื่อ Street Food  (2) 
มาตรการที ่2 เงนิฝาก จ านวน 1 โครงการ ไดแ้ก ่เงนิฝากเผือ่เรียกพเิศษสวสัดกิาร
แห่งรฐั  (3) มาตรการที่ 3 การพ ัฒนา จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการ 
“มหาวทิยาลยัประชาชน”  คลนิิกสุขภาพทางการเงนิเคลือ่นที ่การใหค้วามรูท้างการ
เงนิ (Financial  Literacy) พฒันาและยกระดบัผูป้ระกอบการแฟรนไชส์ร่วมกบั 
พณ. และบูรณาการแผนพฒันากบัหน่วยงานภาคี               ในการพฒันาอาชีพ  
   2) มาตรการพฒันาผู้มีบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั โดย ธ.ก.ส. 
รวม 3 มาตรการ                8 โครงการ ดงัน้ี  
    - มาตรการที่ 1  พฒันาตนเอง จ านวน 2 โครงการ 
ไดแ้ก่ โครงการ              ให้ความรูแ้ก่เกษตรกรลูกคา้ผูม้ีรายไดน้้อยทีล่งทะเบียน
เพือ่สวสัดกิารแหง่รฐั ปี 2560 และโครงการเงนิฝากกองทุน             ทวีสุข  
    - มาตรการที่  2 พ ัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 
จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสินเชื่อชุมชนปรบัเปลี่ยนการผลิตเพื่อพฒันา
อาชีพของผูม้ีรายไดน้้อย (XYZ)  และโครงการ สนิเชือ่พฒันาอาชีพของผูม้ีรายได้
น้อยทีล่งทะเบียนสวสัดกิารแหง่รฐั  
    - มาตรการที่ 3 ลดภาระหน้ีท ั้งในระบบและนอก
ระบบ จ านวน             4 โครงการ ไดแ้ก ่ โครงการปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ีของผูม้ี
รายไดน้้อยในระบบ ธ.ก.ส. โครงการแก้ไขหน้ีนอกระบบของเกษตรกรและบุคคล
ในครวัเรือน ระยะที ่3 โครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและสถาบนั
การเงินชุมชนเพื่อแก้ไขและป้องกนัปัญหาหน้ีนอกระบบ และโครงการสนบัสนุน
สนิเชือ่รายยอ่ยเพือ่ใชจ้า่ยฉุกเฉิน ระยะที ่2  
  3. มาตรการสง่เสรมิใหพ้ฒันาตนเอง  
  ผู้มีบตัรสวสัดิการแห่งรฐัที่แสดงความประสงค์จะพฒันาตนเองใน
แบบประเมินและเมนูการพฒันารายบุคคล  จะได้รบัวงเงินค่าซ้ือสินค้าอุปโภค
บริโภคที่จ าเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวตัถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากรา้นธงฟ้า
ประชารฐั และรา้นอืน่ ๆ  ที ่พณ. ก าหนด โดยในการด าเนินมาตรการฯ จะใช้จ่าย
จากเงนิงบประมาณรายจ่ายภายใต้กองทุนประชารฐัเพื่อเศรษฐกิจฐานราก วงเงิน
ไม่เกิน 13,872,513,200 บาท ท ัง้น้ี  จะเริ่มได้รบัในเดือนถดัไปหลงัจากเดือนที่
แสดงความประสงค์จนถงึเดอืนธนัวาคม 2561  
 
 
  4. มาตรการภาษีเพือ่สนบัสนุนการพฒันาผูม้ีบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั 
(กรมสรรพากร)  เพือ่ 
จูงใจใหน้ายจา้งทีเ่ป็นนิตบิุคคลจดัการฝึกทกัษะฝีมือใหแ้กผู่ม้ีบตัรสวสัดกิารแหง่รฐั
หรือพจิารณาจา้งงานผูม้ีบตัรสวสัดกิารแหง่รฐัเป็นกรณีพเิศษโดยใหห้กัรายจา่ยเป็น
จ านวน 1.5 เทา่ของรายจา่ย ดงัน้ี  

4.1 รายจ่ายที่นายจ้างได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัการฝึก
ทกัษะอาชีพใหแ้กผู่ม้ีบตัร 

สวสัดกิารแหง่รฐั 
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4.2 รายจ่ายทีน่ายจา้งไดจ้า่ยไปเป็นคา่ใช้จา่ยในการจา้งผูม้ีบตัร
สวสัดกิารแหง่รฐั โดยการ 

จ่ายค่าจ้างผ่านบตัรสวสัดิการแห่งรฐั เฉพาะรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จา้งผูม้ีบตัรสวสัดกิารแห่งรฐัในส่วนทีไ่ม่เกนิรอ้ยละสิบชองจ านวนลูกจ้างในบรษิทั
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น  ท ัง้น้ี ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มในหรือหลงั
วนัที ่1 มกราคม 2561 จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562  
 

ตา่งประเทศ 
 
11.  เรือ่ง  ความตกลงระหวา่งรฐับาลแหง่สาธารณรฐัอนิโดนีเซียกบัสถาบนั
อาเซียนเพือ่สนัตภิาพและความสมานฉนัท์วา่ดว้ยการเป็นประเทศเจา้บา้นและการ
ใหเ้อกสทิธิแ์ละความคุม้กนัแกส่ถาบนัอาเซียนเพือ่สนัตภิาพและความสมานฉนัท์ 
  คณะรฐัมนตรีมีมตเิห็นชอบตามทีก่ระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) 
เสนอ ดงัน้ี 

 1. เห็นชอบตอ่รา่งความตกลงระหวา่งรฐับาลแหง่สาธารณรฐั
อนิโดนีเซียกบัสถาบนัอาเซียนเพือ่สนัตภิาพและความสมานฉนัท์วา่ดว้ยการเป็นเจา้
บา้นและการใหเ้อกสทิธิแ์ละความคุม้กนัแกส่ถาบนัอาเซียนเพือ่สนัตภิาพและความ
สมานฉนัท์ 

 2. ใหผู้แ้ทนของสถาบนัอาเซียนฯ ซึง่ไดร้บัการมอบหมายจากคณะ
มนตรีของสถาบนัฯ เป็นผูล้งนามในความตกลงระหวา่งรฐับาลแหง่สาธารณรฐั
อนิโดนีเซียกบัสถาบนัอาเซียนฯ 

 สาระส าคญัของความตกลงฯ จะก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีข่อง
สถาบนัอาเซียนฯ และอนิโดนีเซียในฐานะประเทศเจา้บา้น ดงัน้ี 

 1. สถาบนัอาเซียนฯ จะมีสถานะทางกฎหมายและจะต้องด าเนินการ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบของอนิโดนีเซีย โดยมีหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ เช่น 1.1 
การดูแลรกัษาสถานที่ท าการที่ประเทศเจ้าภาพจดัหาให้                1.2 การช าระ
ค่าใช้จ่ายการให้บริการด้านสาธารณูปโภคต่าง  ๆ 1.3 การซ่อมแซมอุปกรณ์ 
สิ่งของเครือ่งใช้ส านกังาน 1.4 การประกนัภยัส านกังาน การช าระภาษีทีเ่กีย่วขอ้ง 
1.5 การจดัการใบอนุญาตท างานส าหรบับุคลากร และ                1.6 การบริหาร
จดัการกองทุนและงบประมาณและบุคลากรของส านกังาน 

 2. อินโดนีเซีย ในฐานะประเทศเจ้าบ้านจะตอ้งให้สถาบนัอาเซียนฯ มี
สถานะเท่าเทียมกบัหน่วยงานส าคญัของรฐัของอินโดนีเซีย โดยจะตอ้งด าเนินการ 
ดงัน้ี  

  2.1 อ านวยความสะดวกในการรบัค าขอตรวจลงตราส าหรบัการ
เดนิทางเขา้ การเดนิทางผา่น และการเดนิทางออกจากประเทศเจา้บา้นส าหรบั
บุคคลตา่ง ๆ  

  2.2 ยกเวน้และลดหยอ่นอากรศลุกากรและภาษีตามกฎหมาย
และกฎระเบียบภาษีอากรของประเทศเจา้บา้น  

  2.3 จดัหาสถานทีท่ีเ่หมาะสมส าหรบัใชใ้นการด าเนินงานของ
สถาบนัอาเซียนฯ โดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย 
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  2.4 รกัษาความปลอดภยัตามแนวปฏบิตัเิดยีวกนักบัทีด่ าเนินการ
กบัส านกังานผูแ้ทนทางการทูตหรือองค์การระหวา่งประเทศอืน่ ๆ  

  2.5 ใหเ้อกสทิธิแ์ละความคุม้กนัส าหรบัผูอ้ านวยการบรหิารและ
เจา้หน้าทีข่องสถาบนัอาเซียนฯ ตามความจ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าที่ 

  2.6 ยกเวน้ภาษีส าหรบัสถาบนัอาเซียนฯ และสงัหารมิทรพัย์ของ
สถาบนัอาเซียนฯ  

  2.7 ขอ้พพิาททีเ่กดิขึน้ระหวา่งภาคที ัง้สองฝ่ายอนัเน่ืองมาจาก
การตคีวามหรือการน าความตกลงน้ีมาใช ้จะตอ้งระงบัอยา่งฉนัมติรโดยผา่นการ
หารือหรือการเจรจา 

  2.8 ความตกลงฯ อาจมีการแกไ้ขเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดย
ไดร้บัความเห็นชอบจากภาค ีท ัง้สองฝ่าย โดยจะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัทีป่ระเทศเจา้
บา้นแจง้การเสร็จสิน้การด าเนินการตามกระบวนการภายใน 

  2.9 ความตกลงฯ จะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัทีป่ระเทศเจา้บา้นไดแ้จง้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่ผูอ้ านวยการบรหิารถึงการเสร็จสิ้นของการด าเนินการตาม
กระบวนการภายในส าหรบัการบงัคบัใช้ความตกลงน้ี และจะสิ้นสุดหลกัจากได้รบั
การแจ้งจากภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงว่าประสงค์จะยุติความตกลงน้ีต่ออีกฝ่ายหน่ึงเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรเป็นระยะเวลา 6 เดอืน 
 
12. เรื่อง  ขออนุมตัิลงนามสนธิสญัญาระหว่างราชอาณาจกัรไทยกบัโรมาเนียว่า
ดว้ยการโอนตวัผูต้อ้ง             ค าพพิากษาและความรว่มมือในการบงัคบัใหเ้ป็นไป
ตามค าพพิากษาในคดีอาญา (สนธสิญัญาโอนตวันกัโทษ)  
  คณะรฐัมนตรีมีมตเิห็นชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงการตา่งประเทศ 
(กต.) เสนอ ดงัน้ี  

1. เห็นชอบร่างสนธิสญัญาระหว่างราชอาณาจกัรไทยกบัโรมาเนียว่า
ดว้ยการโอนตวัผูต้อ้ง                  

ค าพิพากษาและความร่วมมือในการบงัคบัให้เป็นไปตามค าพิพากษาในคดีอาญา 
(สนธสิญัญาโอนตวันกัโทษ)  

2. อนุมตัิให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รบั
มอบหมายลงนามในสนธ ิ

สญัญาฯ  
3. มอบหมายให้ กต. จดัท าหนงัสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers)  

ใหแ้กผู่ล้งนามในสนธสิญัญา 
ขา้งตน้ในกรณีทีผู่ล้งนามไมใ่ชร่ฐัมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ  

4. ให้ กต. ด าเนินการให้สนธิสญัญาฯ มีผลใช้บงัคบัในโอกาสอนั
เหมาะสมตามแตจ่ะตกลงกบัฝ่าย 

โรมาเนียตอ่ไป 
5. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรบัปรุงร่างสนธิสญัญาฯ  ในส่วนที่

ไมใ่ชส่าระส าคญักอ่นมีการ 
ลงนาม ให้ กต. สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรฐัมนตรีพิจารณา
อีกคร ัง้ 
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  สาระส าคญัของร่างสนธิสญัญาดงักล่าว เป็นการก าหนดเงือ่นไขและ
ข ัน้ตอนในการขอโอนและการรบัโอนตวัผูต้อ้งค าพพิากษาระหวา่งภาค ีสรุปไดด้งัน้ี  

1. ผู้ต้องค าพิพากษาของภาคีฝ่ายหน่ึงอาจได้รบัการโอนตวัไปยงั
ดนิแดนของภาคอีีกฝ่ายหน่ึง 

ได ้เพือ่รบัโทษทีต่นถูกพพิากษา  
2. ผู้ต้องค าพิพากษาอาจถูกโอนตวัได้ หากเป็นบุคคลที่ต้องค า

พพิากษาหรือค าส ั่งถงึทีสุ่ดของ 
ศาลของรฐัผูโ้อนใหจ้ าคุกหรือท าใหป้ราศจากอสิรภาพในรูปแบบอืน่อนัเป็นผลจาก
ความผดิอาญา  

3. การกระท าหรือการงดเวน้การกระท าอนัเป็นสาเหตุของการมีค า
พพิากษาใหล้งโทษโดยรฐั  

ผูโ้อนเป็นความผดิทางอาญาตามกฎหมายของรฐัผูร้บั 
4. ผูต้อ้งค าพิพากษาทีอ่าจไดร้บัการโอนตวัตอ้งเป็นคนชาตขิองรฐั

ผูร้บัและไมไ่ดเ้ป็นคนชาต ิ
ของรฐัผูโ้อน  

5. รฐัผูโ้อน รฐัผูร้บั และผูต้อ้งค าพิพากษาตา่งเห็นชอบตอ่การโอน
ตวั  

6. ผูต้้องค าพิพากษาซึ่งกระท าความผดิต่อความม ั่นคงภายในหรือ
ภายนอกของรฐั  ตอ่ประมุข 

แห่งรฐั หรือสมาชิกครอบครวัของประมุขแห่งรฐั หรือต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบั
การคุม้ครองสมบตัทิีม่ีคา่ทางศลิปะของชาตจิะไมไ่ดร้บัการโอนตวั  

7. หากกฎหมายของรฐัผู้โอนก าหนดระยะเวลาข ัน้ต ่าในการจ าคุกผู้
ตอ้งค าพพิากษาทีอ่าจไดร้บั 

การโอนตวัจะตอ้งไดร้บัโทษในรฐัผูโ้อนมาแลว้เป็นระยะเวลาข ัน้ต ่าตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด 

8. รฐัผู้โอนยงัคงไว้ซึ่งเขตอ านาจแต่ผู้เดียวในส่วนที่เกี่ยวกบัค า
พพิากษาของศาลตน โทษตาม 

ค าพพิากษาดงักลา่ว รวมท ัง้กระบวนการแกไ้ข เปลีย่นแปลงหรือยกเลกิค าพพิากษา
ของศาลตน 
 

9. การบงัคบัโทษตามค าพพิากษาตอ่ภายหลงัการโอนตวัใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายและข ัน้ตอน 

ของรฐัผูร้บั 
10. สนธสิญัญาน้ีจะใช้กบัการบงัคบัโทษไมว่า่ทีม่ีกอ่นหรือหลงั

สนธสิญัญาน้ีมีผลบงัคบัใช้ 
11. เมือ่ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงรอ้งขอ ให้คู่ภาคีปรึกษาหารือกนั

เกีย่วกบัการตคีวามและการใช้ 
บงัคบัสนธสิญัญาน้ี  

12. สนธิสญัญาน้ีจะมีผลใช้บงัคบั 30 วนั หลงัจากวนัที่ได้รบั
การแจง้คร ัง้สุดทา้ยผา่นชอ่ง 
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ทางการทูตวา่ไดเ้สร็จสิ้นกระบวนการภายในทีจ่ าเป็นเพือ่ให้มีผลใช้บงัคบั และอาจ
ไดร้บัการแกไ้ขโดยความยนิยอมรว่มกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรของคูภ่าคี 
 
13. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมระหว่างรฐัมนตรีเศรษฐกิจประเทศสมาชิกแม่โขง – 
ลา้นช้าง เพือ่กระชบัความรว่มมือเศรษฐกจิขา้มพรมแดน 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมระหว่างรฐัมนตรี
เศรษฐกจิประเทศสมาชกิ 

แม่โขง – ล้านช้าง เพื่อกระชบัความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนและให้มีการ
ประกาศในชว่งการประชุมผูน้ า              กรอบความรว่มมือแมโ่ขง – ลา้นชา้ง คร ัง้
ที่ 2 ในวนัที่ 10 มกราคม 2561 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจกัรกมัพูชาตามที่
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ 

  สาระส าคญัของรา่งแถลงการณ์รว่มระหวา่งรฐัมนตรีเศรษฐกจิประเทศ
สมาชิกแม่โขง – ล้านช้าง เพื่อกระชบัความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน เป็น
เอกสารแสดงเจตนารมณ์ระหว่างประเทศสมาชิกแม่โขง – ล้านช้าง ในการพฒันา
ความสมัพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกจิ โดยประเทศสมาชกิจะรว่มกนัพฒันาเศรษฐกจิเพือ่
ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนและลดช่องว่างการพฒันาระหว่างประเทศ
สมาชิก เพื่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างย ั่งยืน โดยตระหนกัถึง
ขอ้ริเริ่ม “หน่ึงแถบ หน่ึงเส้นทาง” ของจีนที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าและ
การลงทุน โดยอยู่บนพื้นฐานของหลกัฉันทามติและความเท่าเทียมกนัระหว่าง
ประเทศสมาชกิ ท ัง้ 6 ประเทศ โดยจะรว่มกนั 

  1. สง่เสรมิความรว่มมือในการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกจิและการคา้
รว่มกนั 

  2. สง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศสมาชกิ 

  3. ยกระดบัการอ านวยความสะดวกทางการคา้ 

  4. ส่งเสริมการพฒันาอย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะความร่วมมือด้าน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แก่ธุรกิจขนาดไมโคร ขนาดกลาง และขนาดย่อม ผ่าน
กจิกรรมตา่ง ๆ  
  5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุน เพื่อให้เกิดการลงทุนที่มี
คณุภาพและมีประสทิธภิาพสูง 

  6. สง่เสรมิการแลกเปลีย่นระหวา่งประชาชน เพือ่สรา้งความเป็นอยูท่ีด่ี
ขึน้แกป่ระชาชน 

ของประเทศสมาชกิ 

  7. ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยสนบัสนุนการค้า
พหุภาคีขององค์การ การค้าโลก เร่งรดัการเจรจาความความตกลงหุ้นส่วนทาง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ร ะ ด ั บ ภู มิ ภ า ค  (Regional Comprehensive Economic 
Partnership: RCEP) และให้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-
จีนและความตกลงอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
14.  เรือ่ง ขออนุมตัริา่งบนัทกึความเขา้ใจรว่มวา่ดว้ยความรว่มมือในโครงการ
ภายใตก้องทุนพเิศษแมโ่ขง – ลา้นชา้ง ระหวา่งกระทรวงพาณิชย์กบัสถาน
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เอกอคัรราชทูตจีนประจ าประเทศไทย และรา่งบนัทกึความเขา้ใจรว่มระหวา่ง
กระทรวงพาณิชย์กบัสถาบนัความรว่มมือเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิลุม่น ้าโขง  

                   คณะรฐัมนตรีมีมตเิห็นชอบและอนุมตั ิตามทีก่ระทรวงพาณิชย์ 
(พณ.) เสนอ ดงัน้ี 

                    1. เห็นชอบต่อร่างบนัทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือใน
โครงการภายใตก้องทุนพเิศษแมโ่ขง – ลา้นช้าง ระหวา่งกระทรวงพาณิชย์กบัสถาน
เอกอคัรราชทูตจีนประจ าประเทศไทย และร่างบนัทึกความเข้าใจร่วมระหว่าง
กระทรวงพาณิชย์กบัสถาบนัความร่วมมือเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจลุ่มแม่น ้าโขง 
ท ัง้น้ี หากมีความจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขรา่งบนัทกึความเขา้ใจรว่มฯ ท ัง้สองฉบบั
ดงักลา่ว ในสว่นทีไ่มใ่ชส่าระส าคญัหรือไมข่ดัตอ่ผลประโยชน์ของไทย ใหก้ระทรวง
พาณิชย์สามารถด าเนินการไดโ้ดยไมต่อ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรีพจิารณาอีกคร ัง้  

                    2. อนุมตัใิห้ปลดักระทรวงพาณิชย์หรือผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย เป็นผูล้ง
นามในรา่งบนัทกึความเขา้ใจรว่มท ัง้สองฉบบั 

สาระส าคญัของรา่งบนัทกึความเขา้ใจ 2 ฉบบั มีดงัน้ี  

          1. ร่างบนัทึกความเขา้ใจรว่มว่าดว้ยความร่วมมือในโครงการภายใต้
กองทุ นพิ เศษ  แม่ โข ง – ล้ านช้ าง  ระหว่างกระทรวงพ าณิ ช ย์และสถาน
เอกอคัรราชทูตจีนประจ าประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดแนวทางในการ
บริหารจดัการงบประมาณของโครงการที่ได้รบัการอนุมตัิจากฝ่ายจีน ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้กองทุนอย่างสูงสุด โดยโครงการที่ได้รบัการสนบัสนุน
งบประมาณ ประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพฒันาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษขา้มพรมแดน 2) โครงการพฒันาการอ านวยความสะดวกแนวชายแดนเพื่อ
พฒันาการคา้และระบบโลจสิตกิส์ 3) การจดักจิกรรมเวทีภาคธุรกจิแมน่ ้าโขง – ลาน
ช้าง และ 4) การพ ัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเขตชนบท รวมเป็นเงิน
งบประมาณจากกองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง ที่กระทรวงพาณิชย์ได้รบั รวม 
1,701,800 เหรียญสหรฐั โดยกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้สถาบนัความ
ร่วมมือเพื่อพ ัฒนาเศณษฐกิจลุ่มน ้ าโขง (Mekong Institute) เป็นผู้ด าเนิน
โครงการของกระทรวงพาณิชย์ท ัง้ 4 โคงการ 

          2. รา่งบนัทกึความเขา้ใจรว่มระหวา่งกระทรวงพาณิชย์กบัสถาบนั
ความรว่มมือเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิลุม่น ้าโขง มีวตัถุประสงค์เพือ่อ านวยความ
สะดวกและมีสว่นรว่มในความรว่มมือเพือ่ยกระดบัขดีความสามารถของภาคเอกชน 
รฐับาล ชุมชนทอ้งถิน่ และองค์กรภาคประชาสงัคม ในประเทศอนุภูมภิาคลุม่แมน่ ้า
โขง (กมัพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และจีน) 

          ขอบเขตความรว่มมือ ไดแ้ก ่จดัฝึกอบรมรว่ม การสมัมนา การ
ประชุมโครงการวจิยัรว่มการแลกเปลีย่นบุคลากรทีเ่ป็นวทิยากรและผูช้ว่ยวจิยั การ
พฒันาและแบง่บนัเครือขา่ยขอ้มูล ด าเนินการโครงการทีไ่ดร้บัทุนจากกองทุนพเิศษ
แมโ่ขง – ลา้นชา้ง ภายใตก้รอบความรว่มมือแมโ่ขง – ลา้นชา้ง 

          ระยะเวลาของความรว่มมือ มีระยะเวลา 5 ปี จากวนัทีม่ีผลบงัคบัใช ้
เวน้แตจ่ะมีการยกเลกิของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงโดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้า 2 
เดอืนไปยงัอีกฝ่าย และอาจตกลงทีจ่ะขยายบนัทกึความเขา้ใจ รว่มฯ น้ี ตามขอ้ตกลง
ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรส าหรบัเงือ่นไขตอ่ไป 
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15.  เรื่อง  OECD ทาบทามให้ไทยพิจารณาด ารงต าแหน่งประธานร่วมของการ
ประชุม Steering Group Meeting of OECD Southeast Asia Regional 
Programme (SEARP) วาระปี 2561-2563  
  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 
เสนอ ดงัน้ี  
  1. เห็นชอบในหลกัการให้ประเทศไทยรบัด ารงต าแหน่งเป็นประธาน
ร่วมของการประชุม Steering Group Meeting of OECD Southeast Asia 
Regional Programme (SEARP) วาระปี 2561-2563  
   2. เห็นชอบในหลกัการให้ กต. พิจารณาเสนอตวัเป็นเจ้าภาพจดัการ
ประชุม  Ministerial Level Steering Group Meeting of OECD SEARP 
ในนามประเทศไทยในชว่งวาระการเป็นประธานรว่มของไทย  
[ ก า ร ป ร ะ ชุ ม  Steering Group Meeting of OECD Southeast Asia 
Regional Programme (SEARP) ก าหนด             จะจ ัดขึ้นในว ันที่  10 
มกราคม 2561 ณ กรุงปารีส สาธารณรฐัฝร ั่งเศส]  
  สาระส าคญัของเรือ่ง  
  กต. รายงานวา่  
  1. โครงการ SEARP เป็นกลไกความรว่มมือทีร่เิริม่ขึน้ในการประชุม 
OECD Ministerial Council Meeting (MCM)  เ มื่ อ ปี  2 5 5 7  โ ด ย มี
วตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง (Organisation for Economic 
Co-operation and Development : OECD) กบัอาเซียนให้มีความแน่นแฟ้น
ใกลช้ดิกนัยิง่ขึน้ โดยเปิดโอกาสให ้OECD เขา้มามีสว่นรว่มในการสง่เสรมิการบูร
ณาการอาเซียน ท ั้งน้ี โครงการ SEARP ประกอบด้วยความร่วมมือ 6 สาขา 
ภายใต้ Regional Policy Networks (RPNs) ได้แก่ (1) ด้านภาษี (2) SMEs 
(3) การศึกษา (4) การลงทุน (5) ความเชื่อมโยงและความร่วมมือภาครฐั-เอกชน 
และ (6) แนวปฏิบตัิด้านกฎระเบียบที่ดี และอีก 3 ประเด็นเฉพาะ (Initiatives) 
ได้แก่ (1) การค้า (2) นวตักรรม และ (3) ความเท่าเทียมทางเพศ ท ัง้น้ี กต. เป็น
หน่วยงานประสานงานหลกั (focal point) ของไทยก ับ OECD นอกจากน้ี 
SEARP ยงัมีหุ้นส่วนส าคญัในระดบัภูมิภาค (ASEAN, APEC, ADB, ERIA 
และ UNESCAP) และระดบัระหว่างประเทศ (World Bank, UNESCO) ร่วม
ด าเนินโครงการอีกดว้ย  
   2. ภายใต้โครงการ SEARP มีการจดัการประชุมระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนกบัประเทศสมาชิก OECD ในระดบัต่าง ๆ ท ัง้ในระดบัรฐัมนตรี 
เจ้าหน้าที่อาวุโสและผู้เชี่ยวชาญ และที่ผ่านมาประเทศไทยมีบทบาทที่โดดเด่นใน
เวที SEARP อย่างต่อเน่ือง ซึ่งการประชุม Steering Group Committee of 
OECD SEARP คร ัง้ตอ่ไป จะมีขึน้ในวนัที ่10 มกราคม 2561 ทีก่รุงปารีส โดย
จะมีการพิจารณาเรื่องการสรรหาประธานร่วมของโครงการ SEARP ซึ่งจนถึง
ปจัจุบนัยงัไมม่ีประเทศใดแสดงความสนใจนอกเหนือจากประเทศไทยและเกาหลีใต ้
ท ั้งน้ี ประเทศสมาชิก OECD โดยเฉพาะญี่ปุ่ นและเกาหลีใต้ได้พิจารณาเห็นถึง
พลวตัของความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบั OECD ซึ่งถือว่ารุดหน้าอย่างยิ่งในปีน้ี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลงัจากที่ประเทศไทยและ OECD ได้เตรียมที่จะเริ่ม
ด าเนินโครงการ Country Programme (CP) ซึ่งไทยถือเป็นประเทศเดียวจาก
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อาเซียนที ่OECD เสนอโครงการความรว่มมือในลกัษณะดงักลา่ว หลายฝ่ายจงึเห็น
ว่าไทยเป็นประเทศที่มีศกัยภาพและความพรอ้มที่จะปฏิสมัพนัธ์กบั OECD และ
เหมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่งประธานรว่มของโครงการ SEARP ตอ่ไป  
 

แตง่ต ัง้ 
 
16. เรือ่ง การแตง่ต ัง้ขา้ราชการพลเรือนสามญัประเภทวชิาการระดบัทรงคณุวุฒ ิ
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  คณะรฐัมนตรีมีมตอินุมตัติามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
แตง่ต ัง้ นายณชยั ศราธพนัธุ์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นยีนและโรคทางพนัธุกรรมสตัว์ 
(นายสตัวแพทย์เชีย่วชาญ) ส านกัเทคโนโลยีชีวภาพการผลติปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์ 
ใหด้ ารงต าแหน่ง นายสตัวแพทย์ (นายสตัวแพทย์ทรงคณุวุฒ)ิ กรมปศสุตัว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต ัง้แตว่นัที ่28 สงิหาคม 2560 ซึง่เป็นวนัทีม่ี
คณุสมบตัคิรบถว้นสมบูรณ์ ท ัง้น้ี ต ัง้แตว่นัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรด
กระหมอ่มแตง่ต ัง้เป็นตน้ไป  
 
17. เรือ่ง การแตง่ต ัง้ขา้ราชการพลเรือนสามญั (กระทรวงการตา่งประเทศ) 
  คณะรฐัมนตรีมีมตอินุมตัติามทีก่ระทรวงการตา่งประเทศเสนอแตง่ต ัง้
ข้าราชการพลเรือนสามญั สงัก ัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบรหิารระดบัสูง จ านวน 4 ราย ดงัน้ี  
  1. นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอคัรราชทูต สถานเอกอคัรราชทูต ณ 
กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิ ลิป ปินส์  ด ารงต าแหน่ง เอกอ ัครราชทูต  สถาน
เอกอคัรราชทูต ณ กรุงมอสโก สหพนัธรฐัรสัเซีย  
   2. นายธงช ัย ชาสวสัดิ ์ เอกอคัรราชทูต สถานเอกอคัรราชทูต ณ 
สิงคโปร์ สาธารณรฐัสิงคโปร์ ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการใหญ่ ส านกังานการค้า
และเศรษฐกจิไทย ณ ไทเป  
  3. นายมานพชยั วงศ์ภกัดี เอกอคัรราชทูต สถานเอกอคัรราชทูต ณ 
กรุงฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ด ารงต าแหน่ง เอกอคัรราชทูต สถาน
เอกอคัรราชทูต ณ สงิคโปร์ สาธารณรฐัสงิคโปร์  
  4. นายศรายุธ กลัยาณมิตร อคัรราชทูต สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุง
เทลอาวีฟ รฐัอสิราเอล ด ารงต าแหน่ง เอกอคัรราชทูต สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุง
บูคาเรสต์ โรมาเนีย 
  ทัง้น้ี ต ัง้แตว่นัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต ัง้เป็น
ต้นไป เพื่อทดแทนต าแหน่งที่ว่าง และสบัเปลี่ยนหมุนเวียน ซึ่งการแต่งต ั้ง
ขา้ราชการให้ไปด ารงต าแหน่งเอกอคัรราชทูตประจ าตา่งประเทศ ตามขอ้ 1. , 3. 
และ 4. ไดร้บัความเห็นชอบจากประเทศผูร้บั  
 
 
 
18. เรื่อง การแต่งต ัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดบัสูง (กระทรวงแรงงาน) 
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  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งต ั้ง พนั
ต ารวจตรีหญงิ รมยง สุรกจิบรรหาร ทีป่รกึษาวชิาการแรงงาน (นกัวชิาการแรงงาน
ทรงคุณวุฒิ) ส านกังานปลดักระทรวง ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงแรงงาน ต ัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหมอ่มแตง่ต ัง้เป็นตน้ไป เพือ่ทดแทนต าแหน่งทีว่า่ง  
 
19. เรื่อง การแต่งต ัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดบัสูง (กระทรวงแรงงาน)  
  คณะร ัฐมนตรีมีมติอนุม ัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งต ั้ง
ขา้ราชการพลเรือนสามญั สงักดักระทรวงแรงงาน ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิาร
ระดบัสูง จ านวน 2 ราย ดงัน้ี  
  1. นางอจัฉรา แก้วก าชยัเจริญ รองอธิบดีกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
ด ารงต าแหน่ง ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  
   2. นายอภิญญา สุจริตตานนัท์ รองอธิบดีกรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ด ารงต าแหน่ง ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  
   ทัง้น้ี ต ัง้แตว่นัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต ัง้เป็น
ตน้ไป เพือ่ทดแทนต าแหน่งทีว่า่ง  
 
20. เรื่อง การแต่งต ั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง 
(กระทรวงศกึษาธกิาร)  
  คณะรฐัมนตรีมีมตอินุมตัติามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารเสนอแตง่ต ัง้ นางสุ
กญัญา งามบรรจง ที่ปรึกษาด้านพฒันากระบวนการเรียนรู้ (นักวิชาการศึกษา
ทรงคุณวุฒิ) ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พื้นฐาน ให้ด ารงต าแหน่ง รอง
เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พื้นฐาน ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ข ั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ต ั้งแต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหมอ่มแตง่ต ัง้เป็นตน้ไป เพือ่ทดแทนต าแหน่งทีว่า่ง  
 
21. เรื่อง การแต่งต ัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจดัท าบญัชีรายชื่อ
กรรมการรฐัวสิาหกจิ  
  คณะร ัฐมนตรีมีมติอนุม ัติตามที่กระทรวงการคล ังเสนอแต่งต ั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจดัท าบญัชีรายชื่อกรรมการรฐัวิสาหกิจ 
จ านวน 6 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่ด ารงต าแหน่งครบวาระสามปี 
เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2558 ดงัน้ี 1. นายสมชยั ฤชุพนัธุ์ 2. นายพชร ยุติธรรม
ด ารง                   3. นายวรากรณ์ สามโกเศศ 4. นายมนูญ สรรค์คุณากร 5. นาย
ศุภรตัน์ ควฒัน์กุล 6. นายประสณัห์ เช้ือพานิช                ท ั้งน้ี ต ั้งแต่วนัที่ 9 
มกราคม 2561 เป็นตน้ไป  
 
22. เรื่อง การแต่งต ัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการ
นายกรฐัมนตรีฝ่ายบรหิาร                (นกับรหิารสูง) (ส านกันายกรฐัมนตรี) 
  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่ส านกัเลขาธิการนายกรฐัมนตรีเสนอ
แตง่ต ัง้ นางวสิุนี บุนนาค              ผูช้ว่ยเลขาธกิารนายกรฐัมนตรี ส านกัเลขาธกิาร
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นายกรฐัมนตรี ให้ด ารงต าแหน่ง รองเลขาธิการนายกรฐัมนตรีฝ่ายบริหาร ส านกั
เลขาธกิารนายกรฐัมนตรี ส านกันายกรฐัมนตรี ต ัง้แตว่นัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้
โปรดกระหมอ่มแตง่ต ัง้เป็นตน้ไป เพือ่ทดแทนต าแหน่งทีว่า่ง  
 
23. เรื่อง การแต่งต ั้งข้าราชการการเมือง (ต าแหน่งที่ปรึกษารฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และต าแหน่งเลขานุการรฐัมนตรีว่าการกระทรวง
การทอ่งเทีย่วและกีฬา) 
  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการ
ทอ่งเทีย่วและกีฬาเสนอการแตง่ต ัง้ขา้ราชการการเมือง จ านวน 2 ราย ดงัน้ี  
 
  1. นายอภิชาติ จีระพ ันธุ์  ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษารฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา  
   2. น าวาตรี  วรวิท ย์  เตช ะสุ ภ ากู ร  ด ารงต าแห น่ งเลขานุการ
รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา  
  ทัง้น้ี ต ัง้แตว่นัที ่9 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 
 
24. เรือ่ง การแตง่ต ัง้กรรมการผูแ้ทนกระทรวงการคลงัในคณะกรรมการการเคหะ
แหง่ชาต ิ 
  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
ม ั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งต ัง้ นายจ าเริญ โพธิยอด ผู้แทนกระทรวงการคลงั เป็น
กรรมการในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ แทน นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ 
กรรมการเดมิทีล่าออกจากต าแหน่ง ท ัง้น้ี ต ัง้แตว่นัที ่9 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 
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