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วันนี ้ (13 มีนาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็ จสิ น้ การประชุม พลโท สรรเสริ ญ แก้ วกาเนิด โฆษกประจ าสานักนายกรัฐมนตรี
พร้ อมด้ วย พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวตั ิ และพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ชว่ ยโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ได้ ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึง่ สรุปสาระสาคัญดังนี ้
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ร่างกฎกระทรวงยกเว้ นค่าธรรมเนียมการใช้ ยานยนตร์ บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กาหนด พ.ศ.
(ยกเว้ นค่าธรรมเนียมช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561)
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ ทาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าในที่
สัตว์น ้าซึง่ เป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตจัดตังสนามบิ
้
น พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงว่าด้ วยการควบคุมเครื่ องเล่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตพิ ลังงานนิวเคลียร์ เพื่อสันติ
พ.ศ. 2559 รวม 8 ฉบับ
ร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ- สังคม
ร่างนโยบายห้ วงอากาศแห่งชาติ
โครงการก่อสร้ างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง
ขออนุ มั ติ ง บประมาณส าหรั บ งานหลัก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ

ต่ างประเทศ
การขอความเห็ น ชอบต่ อ เอกสารผลลั พ ธ์ ก ารประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น –
สมัยพิเศษ
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การขอความเห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบตั ิการมะลิลาเพื่อต่อยอดการดาเนินการ
ปฏิญญากรุงพนมเปญว่าด้ วยข้ อริเริ่ มด้ านการพัฒนาภายใต้ การประชุมสุดยอด
เอเชียตะวันออก (พ.ศ. 2561 - 2565)
การดาเนินการตามข้ อมติคณะรัฐมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติว่าด้ วย
การต่อ ต้ า นการก่ อ การร้ ายที่ 2370 (ค.ศ. 2017) และ 2396 (ค.ศ.
การจัดทาความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศว่าด้ วยการยกเว้ นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือ
หนังสือเดินทางทูต
กรอบเจรจาการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้ วยทรัพย์สินทาง
ปัญญาทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และการแสดงออกทาง
วัฒ นธรรมดัง้ เดิ ม (WIPO IGC) ภายใต้ ก รอบองค์ ก ารทรั พ ย์ สิ น ทาง
การขอความเห็นชอบร่ างปฏิ ญ ญาระดับ รัฐมนตรี (Ministerial Declaration)
ซึ่งเป็ นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมน ้าโลก ครัง้ ที่ 8 (The 8th World
Water Forum)
ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมสาหรับ
ความตกลงว่าด้ วยการขนส่งข้ ามพรมแดนในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่น ้าโขง ระดับ
รัฐมนตรี ครัง้ ที่ 6
แต่ งตัง้
การแต่งตังข้
้ าราชการให้ ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(สานักนายกรัฐมนตรี )
แต่งตังข้
้ าราชการการเมือง (สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี )
การแต่งตังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริ
้
หาร
การพัฒนาพิงคนคร
การแต่งตังกรรมการผู
้
้ ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็ นเลิศ
ด้ านชีววิทยาศาสตร์
การแต่งตังกรรมการผู
้
้ ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และ
การบริ การในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้น
ตาแหน่งก่อนครบวาระ

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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1. เรื่อง ร่ างกฎกระทรวงยกเว้ นค่ าธรรมเนียมการใช้ ยานยนตร์ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กาหนด พ.ศ. .... (ยกเว้ นค่ าธรรมเนียมช่ วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2561)
คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมตั หิ ลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้ นค่าธรรมเนียมการใช้ ยานยนตร์ บนทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กาหนด พ.ศ. .... (ยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561) ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ สง่ สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็ นเรื่ องด่วนแล้ วดาเนินการต่อไปได้
คค. เสนอว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี 2561 มีวนั หยุดต่อเนื่องหลายวัน คาดว่า
จะมีประชาชนจานวนมากเดินทางกลับภูมิลาเนา เป็ นผลให้ การจราจรติดขัดในทุกสายทางที่ออกและเข้ า
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง่ การยกเว้ นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางการใช้ ยานยนตร์ บนทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีสว่ นช่วย
สนับสนุนให้ ประชาชนสามารถเดินทางได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ ้น ทาให้ การจราจรมีความคล่องตัว รวมทังเป็
้ นการลด
การใช้ พลังงานของประเทศ
โดยที่ การกาหนดช่วงระยะเวลาให้ ยกเว้ น ค่าธรรมเนี ยมการใช้ ยานยนตร์ บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามกฎกระทรวงยกเว้ นค่าธรรมเนียมการ
ใช้ ยานยนตร์ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปี ใหม่
เป็ นประจาทุกปี พ.ศ. .... (ตังแต่
้ เวลา 16.00 นาฬิกา ของวันที่ 10 เมษายน ถึงเวลา 24.00 นาฬิกาของวันที่ 16
เมษายน) ยังไม่เหมาะสมกับช่วงระยะเวลาการเดินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี 2561
สมควรกาหนดระยะเวลาการยกเว้ นค่าธรรมเนี ยมการใช้ ยานยนตร์ บนทางหลวงพิเศษ ดังกล่าวเสี ยใหม่ โดย
ยกเว้ นค่ าธรรมเนียมสาหรั บเทศกาลสงกรานต์ ของปี พ.ศ. 2561 ตัง้ แต่ เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 11
เมษายน พ.ศ. 2561 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561
สาระสาคัญของร่ างกฎกระทรวง
กาหนดให้ ยกเว้ นค่ าธรรมเนี ยมการใช้ ยานยนตร์ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สาย
กรุงเทพมหานคร-บ้ านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
34 (บางวัว) ทางแยกเข้ าชลบุรี ทางแยกเข้ าท่าเรื อแหลมฉบัง และทางแยกเข้ าพัทยา และบนทางหลวงแผ่ นดิน
หมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิ เษก) ตอนบางปะอิน-บางพลี ตัง้ แต่ เวลา
00.01 นาฬิ กา ของวั นที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึงเวลา 24.00 นาฬิ ก า ของวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.
2561
2. เรื่อง ร่ างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ ทาการเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้ ในที่จับสัตว์ นา้ ซึ่ง
เป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่ นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมตั หิ ลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ ทาการ
เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าในที่จบั สัตว์น ้าซึง่ เป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ สง่ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ
10 แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ ทาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าในที่จบั สัตว์น ้าซึง่ เป็ นสาธารณ
สมบัตขิ องแผ่นดิน พ.ศ. 2559 ตามข้ อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้ วย แล้ วดาเนินการต่อไปได้
และให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้ วย
กษ. เสนอว่า
1. ตามที่ได้ มีกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ ทาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าในที่จบั สัตว์
น ้าซึง่ เป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน พ.ศ. 2559 โดยข้ อ 9 (4) และ (5) แห่งกฎกระทรวงดังกล่าวกาหนดให้ ใน
กรณีสตั ว์น ้าที่เพาะเลี ้ยงป่ วยหรื อตาย ผู้รับใบอนุญาตต้ องนาสัตว์น ้าหรื อซากของสัตว์น ้าขึ ้นมากาจัดบนบกอย่าง
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ถูกสุขลักษณะ และในกรณีเป็ นกิจการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าควบคุม ผู้รับใบอนุญาตต้ องป้องกันมิให้ สตั ว์น ้าที่
เพาะเลี ้ยงหลุดออกนอกที่เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าลงสูท่ ี่จบั สัตว์น ้า
2. โดยที่การปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงดังกล่าวประสบปัญหา เป็ นเหตุให้ ผ้ ปู ระกอบกิจการ
เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าไม่สามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้ อ 9 (4) และ (5) ได้ เนื่องจากหอยทะเลมีขนาด
เล็กและไม่ลอยน ้า ทาให้ ไม่สามารถนาหอยทะเลหรื อซากของหอยทะเลขึ ้นมากาจัดบนบกอย่างถูกสุขลักษณะได้
รวมทังหากมี
้
การสืบพันธุ์โดยธรรมชาติ ลูกหอยทะเลจะลอยไปตามกระแสน ้าเพื่อหาพื ้นที่ที่เหมาะสมในการยึด
เกาะ ซึง่ ไม่สามารถป้องกันมิให้ หอยทะเลหลุดออกนอกพื ้นที่เพาะเลี ้ยงได้ เช่นกัน ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้ องแก้ ไข
เพิ่มเติมกฎกระทรวงดังกล่าวโดยสมควรยกเว้ นให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตทาการเพาะเลี ้ยงหอยทะเลไม่ต้องปฏิบตั ิตามข้ อ
9 (4) และ (5) แห่งกฎกระทรวงดังกล่าวได้
3. กษ. ได้ จดั ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อพิจารณาแนวทางการกาหนดกิจการการเพาะเลี ้ยง
หอยทะเลเป็ นกิจการการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าควบคุมตามมาตรา 76 มาตรา 78 และมาตรา 79 แห่งพระราช
กาหนดการประมง พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมได้ มีมติเห็นชอบด้ วยกับการแก้ ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ ทาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าในที่จบั สัตว์น ้าซึง่ เป็ นสาธารณสมบัตขิ อง
แผ่นดิน พ.ศ. 2559
สาระสาคัญของร่ างกฎกระทรวง
แก้ ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ ทาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าในที่จบั
สัตว์น ้าซึง่ เป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน พ.ศ. 2559 โดยเพิ่มเงื่อนไขที่ผ้ ขู อรับใบอนุญาตต้ องปฏิบตั ใิ ห้ สอดคล้ อง
กับข้ อเท็จจริงตามชนิดของสัตว์น ้า ดังนี ้
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้
ร่ างกฎกระทรวงฯ ตามที่ กษ. เสนอ
ทาการเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้ ในที่จับสัตว์ นา้ ซึ่งเป็ น
สาธารณสมบัตขิ องแผ่ นดิน พ.ศ. 2559
ข้ อ 9 ผู้รับใบอนุญาตต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ให้ ยกเลิกความในข้ อ 9 (4) และ (5) ของกฎกระทรวง
ดังต่อไปนี ้
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ ทาการเพาะเลี ้ยง
(1) ต้ องติดตังโคมไฟหรื
้
อเครื่ องหมายบริเวณที่
สัตว์น ้าซึง่ เป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน พ.ศ. 2559
เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าให้ ชดั เจน
และให้ ใช้ ความต่อไปนี ้แทน
ฯลฯ
(4) กรณีสตั ว์น ้าที่เพาะเลี ้ยงป่ วยหรื อตายต้ องนาสัตว์ “(4) กรณีสตั ว์น ้าที่เพาะเลี ้ยงป่ วยหรื อตายต้ องนาสัตว์
น ้าหรื อซากของสัตว์น ้าขึ ้นมากาจัดบนบกอย่างถูก
น ้าหรื อซากสัตว์น ้าขึ ้นมากาจัดบนบกอย่างถูก
สุขลักษณะ
สุขลักษณะ (ยกเว้ นหอยทะเล)
(5) กรณีเป็ นกิจการการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าควบคุม
(5) กรณีเป็ นกิจการการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าควบคุมตาม
ตามมาตรา 76 ต้ องป้องกันมิให้ สตั ว์น ้าที่เพาะเลี ้ยง มาตรา 76 ต้ องป้องกันมิให้ สตั ว์น ้าที่เพาะเลี ้ยงหลุด
หลุดออกนอกที่เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าลงสูท่ ี่จบั สัตว์น ้า
ออกนอกที่เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าลงสูท่ ี่จบั สัตว์น ้า (ยกเว้ น
ฯลฯ
หอยทะเล)”
3. เรื่อง ร่ างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตจัดตัง้ สนามบิน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตจัดตังสนามบิ
้
น พ.ศ.
.... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ วตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ ดาเนินการต่อไป
ได้ และให้ กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
พิจารณาดาเนินการต่อไปด้ วย
สาระสาคัญของร่ างกฎกระทรวง
1. กาหนดบทนิยามคาว่า “สนามบินสาธารณะ” และ “สนามบินส่วนบุคคล”
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2. กาหนดคุณสมบัติและลักษณะของผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตจัดตังสนามบิ
้
นสาธารณะ ต้ องเป็ น
บริษัทจากัดหรื อบริษัทมหาชนจากัดซึง่ จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีสานักงานใหญ่ของบริ ษัทตังอยู
้ ใ่ น
ราชอาณาจักร โดย (1) เป็ นบุคคลธรรมดาซึง่ มีสญ
ั ชาติไทย (2) กระทรวง ทบวง กรม ในรัฐบาล (3) บริษัทจากัด
หรื อบริ ษัทมหาชนจากัด ที่มีบคุ คลธรรมดาซึง่ มีสญ
ั ชาติไทยถือหุ้นอยูไ่ ม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าสิบเอ็ดของหุ้นทังหมด
้
ฯลฯ แต่ละประเภทโดยลาพังหรื อหลายประเภทรวมกัน มีห้ นุ ไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าสิบเอ็ดของหุ้นทังหมด
้
ฯลฯ ให้
ยื่นคาขอต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามแบบพร้ อมด้ วยเอกสารและหลักฐานตามที่กาหนด เช่น ผลการดาเนินงานที่
เกี่ยวข้ องกับกิจการขนส่งและเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินกิจการสนามบิน (ถ้ ามี) เอกสารหรื อหลักฐานแสดงการมี
กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรื อสิทธิการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ที่ขออนุญาตจัดตังสนามบิ
้
นและแผนแม่บทสนามบิน
สาธารณะที่ขออนุญาตจัดตัง้ ฯลฯ
3. กาหนดคุณสมบัติและลักษณะของผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตจัดตังสนามบิ
้
นส่วนบุคคล ต้ อง (1)
์
ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย (2) มีกรรมสิทธิ สิทธิครอบครอง หรื อสิทธิการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ที่ขออนุญาตจัดตัง้
สนามบิน (3) มีความสามารถในการดาเนินงานสนามบินตามที่ผ้ อู านวยการประกาศกาหนด ฯลฯ
4. กาหนดวิธีการและขันตอนในการพิ
้
จารณาคาขอจัดตังสนามบิ
้
นสาธารณะและสนามบินส่วน
บุคคล เมื่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ได้ รับคาขอแล้ ว ให้ ดาเนินการตามลาดับ ดังนี ้ (1) ตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละลักษณะ
ของผู้ขอรับใบอนุญาตและความถูกต้ องครบถ้ วนของคาขอเอกสารและหลักฐาน (2) เมื่อปรากฏว่าคาขอ เอกสาร
และหลักฐานมีความถูกต้ องครบถ้ วน โดยแบบก่อสร้ างสนามบินเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด รวมทังแผนการ
้
ดาเนินการก่อสร้ างสนามบินและระยะเวลาที่คาดว่าจะก่อสร้ างแล้ วเสร็จ มีความเหมาะสม พนักงานเจ้ าหน้ าที่
อาจเข้ าตรวจสอบพื ้นที่ที่ขออนุญาตจัดตังสนามบิ
้
นด้ วยก็ได้ และในกรณีที่รัฐมนตรี พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ จดั ตัง้
สนามบิน ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ให้ ความเห็นชอบในแบบก่อสร้ างสนามบินและแผนแม่บทสนามบินสาธารณะ
และออกใบอนุญาตจัดตังสนามบิ
้
นสาธารณะให้ แก่ผ้ ขู อรับใบอนุญาต เป็ นต้ น
5. กาหนดบทเฉพาะกาล ดังนี ้
5.1 บรรดาใบอนุญาตจัดตังสนามบิ
้
นซึง่ มีผลใช้ ได้ อยูก่ ่อนวันที่กฎกระทรวงนี ้มีผลใช้
บังคับ ให้ ใช้ ได้ ตอ่ ไปจนกว่าใบอนุญาตนันจะสิ
้
้นอายุหรื อถูกเพิกถอน
5.2 บรรดาคาขอรับใบอนุญาตจัดตังสนามบิ
้
นที่ได้ ยื่นไว้ ก่อนที่กฎกระทรวงนี ้ มีผลใช้
บังคับและยังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ให้ ถือว่าเป็ นคาขอรับใบอนุญาตจัดตังสนามบิ
้
น
ตามกฎกระทรวงนี ้
5.3 บรรดาคาขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตังสนามบิ
้
นสาธารณะที่ได้ ยื่นไว้ ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี ้มีผลใช้ บงั คับ และยังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ให้ ถือว่าเป็ นคาขอรับ
ใบอนุญาตจัดตังสนามบิ
้
นสาธารณะตามกฎกระทรวงนี ้ และให้ ใบอนุญาตจัดตังสนามบิ
้
นสาธารณะนันใช้
้ ได้ ตอ่ ไป
จนกว่าจะถูกเพิกถอน
4. เรื่อง ร่ างกฎกระทรวงว่ าด้ วยการควบคุมเครื่องเล่ น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมตั หิ ลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้ วยการควบคุมเครื่ องเล่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
.... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ สง่ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ รับ
ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคไปประกอบการพิจารณาด้ วย แล้ วดาเนินการต่อไปได้
และให้ กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
พิจารณาดาเนินการต่อไปด้ วย
มท. เสนอว่า เนื่องจากปัจจุบนั ได้ มีนวัตกรรมเครื่ องเล่นชนิดใหม่เป็ นจานวนมาก เช่น เครื่ องเล่น
ชนิดเป่ าลม และเครื่ องเล่นที่อยูใ่ นสวนน ้า โดยมีสว่ นประกอบหรื อลักษณะแตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ ตาม
กฎกระทรวงว่าด้ วยการควบคุมเครื่ องเล่น พ.ศ. 2558 ซึง่ อาจก่อให้ เกิดอันตรายแก่ผ้ เู ล่นได้ ซึง่ การใช้ บงั คับ
กฎกระทรวงดังกล่าวยังครอบคลุมไปไม่ถึง ดังนัน้ เพื่อให้ มีมาตรการในการควบคุมเครื่ องเล่นที่มีอยู่ในปัจจุบนั และ
ในอนาคตที่อาจก่อให้ เกิดอันตรายแก่ผ้ เู ล่น สมควรแก้ ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงดังกล่าวโดยแก้ ไขบทนิยาม “เครื่ อง
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เล่น” รวมทังเพิ
้ ่มเติมกฎเกณฑ์และมาตรฐานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยและคุณสมบัตขิ องวัสดุและอุปกรณ์
ของเครื่ องเล่น รวมทังคุ
้ ณสมบัตขิ องพนักงานดูแลความปลอดภัยประจาเครื่ องเล่นและพนักงานควบคุมเครื่ องเล่น
ซึง่ คณะกรรมการควบคุมอาคารได้ มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ ว เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559
สาระสาคัญของร่ างกฎกระทรวง เป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้ วยการควบคุมเครื่ อง
เล่น พ.ศ. 2558 โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย และคุณสมบัตขิ องวัสดุและ
อุปกรณ์ของเครื่ องเล่น รวมทังคุ
้ ณสมบัติของพนักงานดูแลความปลอดภัยประจาเครื่ องเล่นและพนักงานควบคุม
เครื่ องเล่น เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผ้ เู ล่นเครื่ องเล่นในสวนสนุกหรื อในสถานที่อื่นในลักษณะเดียวกัน
5. เรื่อง ร่ างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตพ
ิ ลังงานนิวเคลียร์ เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 รวม 8
ฉบับ
คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมตั หิ ลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตพิ ลังงาน
นิวเคลียร์ เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 รวม 8 ฉบับ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ และให้ สง่
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็ นเรื่ องด่วน โดยให้ รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข และ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้ วย แล้ วดาเนินการ
ต่อไปได้ และให้ วท. รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
ด้ วย
สาระสาคัญของร่ างกฎกระทรวง รวม 8 ฉบับ
1. ร่ างกฎกระทรวงกาหนดสารประกอบหรื อสารผสมของยูเรเนียมหรื อทอเรี ยม เพื่อให้
สารประกอบหรือสารผสมนัน้ เป็ นวัสดุต้นกาลัง พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็ นการกาหนดให้ สารประกอบของ
ยูเรเนียม สารประกอบของทอเรี ยม หรื อสารผสมที่มียเู รี ยม ทอเรี ยม สารประกอบของยูเรเนียมหรื อสารประกอบ
ของทอเรี ยม ไม่วา่ จะอยู่ในลักษณะทางกายภาพใดเป็ นวัสดุต้นกาลัง
2. ร่ างกฎกระทรวงกาหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรั บใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุ
นิวเคลียร์ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็ นการกาหนดให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ ต้องมีศกั ยภาพทาง
เทคนิคเพียงพอในการดูแลความปลอดภัย ความมัน่ คงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ และการดาเนินการเมื่อเลิกใช้
งานวัสดุนิวเคลียร์ ที่ขอรับใบอนุญาต
3. ร่ างกฎกระทรวงกาหนดการดาเนินกิจการทางนิวเคลียร์ ท่ ีต้องแจ้ งต่ อเลขาธิการ
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็ นการกาหนดให้ ผ้ ทู ี่จะดาเนินกิจการทางนิวเคลียร์ จะต้ อง
แจ้ งต่อเลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
4. ร่ างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการพิทักษ์ ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็ นการกาหนดให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตหรื อแจ้ งตามกฎหมายว่าด้ วยพลังงาน
นิวเคลียร์ เพื่อสันติต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพิทกั ษ์ ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
5. ร่ างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การ
ขอต่ ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการต่ ออายุใบอนุญาต
เกี่ยวกับเครื่ องกาเนิดรังสี พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็ นการกาหนดให้ บคุ คลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลที่ประสงค์จะ
ทาเครื่ องกาเนิดรังสี มีไว้ ในครอบครอง หรื อใช้ เครื่ องกาเนิดรังสี นาเข้ าหรื อส่งออกเครื่ องกาเนิดรังสี ต้ องขอรับ
ใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กาหนด
6. ร่ างกฎกระทรวงกาหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรั บใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่ อง
กาเนิดรังสี พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็ นการกาหนดให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่ องกาเนิดรังสีต้องมีศกั ยภาพ
ทางเทคนิคเพียงพอในการดูแลความปลอดภัยของเครื่ องกาเนิดรังสีที่ขออนุญาต
7. ร่ างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การ
ขอต่ ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและการต่ ออายุใบอนุญาตเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยทางรั งสี
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็ นการกาหนดระดับ ประเภท และคุณวุฒิของเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยทางรังสี รวมทัง้
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กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และ
การต่ออายุใบอนุญาตเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยทางรังสี
8. ร่ างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การ
ขอต่ ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต
สถานที่ให้ บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็ นการกาหนดให้ ผ้ ปู ระสงค์จะตังสถานที
้
่
ให้ บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต้องรับใบอนุญาตให้ ใช้ พื ้นที่เพื่อตังสถานที
้
่ให้ บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ใบอนุญาตก่อสร้ างสถานที่ให้ บริการจัดการกากกัมมันตรังสี และใบอนุญาตดาเนินการให้ บริการจัดการกาก
กัมมันตรังสี จากเลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ
6. เรื่อง ร่ างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ ายเพิ่มเติมประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบทัง้ 2 ข้ อตามที่สานักงบประมาณเสนอ ดังนี ้
1. เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
2. เห็นชอบร่ างพระราชบัญ ญัติง บประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. .... พร้ อมเอกสารประกอบงบประมาณ และให้ เสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติตอ่ ไป
สาระสาคัญของร่ างพระราชบัญญัติ
กาหนดให้ ตงงบประมาณรายจ่
ั้
ายเพิ่มเติมประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็ นจานวนไม่เกิน
150,000 ล้ านบาท ส าหรับเป็ น ค่าใช้ จ่ายของส่วนราชการ รัฐ วิสาหกิ จ และหน่วยงานอื่ น เป็ น จ านวนไม่เกิ น
100,358,077 ล้ านบาท และเพื่อชดใช้ เงินคงคลังเป็ นจานวน 49,641,923 ล้ านบาท
เศรษฐกิจ- สังคม
7. เรื่อง ร่ างนโยบายห้ วงอากาศแห่ งชาติ
คณะรัฐ มนตรี มี ม ติเห็น ชอบในหลัก การร่ างนโยบายห้ วงอากาศแห่งชาติเพื่ อ ประกาศใช้ เป็ น
แนวทางในการบริ หารจัดการห้ วงอากาศของประเทศ ตามที่สานักงานการบินพลเรื อนแห่งประเทศไทย (กพท.)
กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
ทังนี
้ ้ ให้ คค. พิจารณาทบทวนกลไกการบริ หารจัดการห้ วงอากาศตามร่ า งนโยบายห้ วงอากาศ
แห่งชาติ โดยให้ คณะกรรมการการบินพลเรื อนทาหน้ าที่กาหนดทิศทางการดาเนินการบริ หารจัดการห้ วงอากาศ
ของประเทศในระดับนโยบายแทนการแต่งตัง้ คณะกรรมการนโยบายห้ วงอากาศแห่งชาติชุดใหม่ และให้ คค.
(คณะกรรมการการบิน พลเรื อ น) พิ จ ารณาแต่ง ตัง้ กลไกการขับ เคลื่ อนนโยบายห้ วงอากาศแห่ง ชาติในระดับ
ยุทธการและระดับปฏิบตั ิการให้ เป็ นไปตามขันตอนของกฎหมาย
้
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องต่อไป รวมทัง้
ให้ คค. รับทราบความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในประเด็นการ
เพิ่มเติมการกาหนดนโยบายการขนส่งทางอากาศให้ ครอบคลุมในทุกมิติไปประกอบการพิจารณาดาเนินการต่อไป
ด้ วย
สาระสาคั ญ ของร่ า งนโยบายห้ วงอากาศแห่ งชาติ มี การกาหนดแนวทางการพัฒ นาและ
ปรับปรุ งระบบห้ วงอากาศของประเทศไทยให้ เป็ นไปตามแนวทางสากลและสอดคล้ องกับแผนการพัฒ นาระบบ
การบินของ ICAO โดยยึดถื อตามแนวความคิดของการบริ หารจัดการจราจรทางอากาศแบบยืดหยุ่น (Flexible
Uses of Airspace : FUA) ซึ่ง เป็ น หนึ่ง ในการพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก ารจราจรทางอากาศ โดยมี
หลักการ คือ ห้ วงอากาศไม่ควรกาหนดให้ เป็ นพื น้ ที่ ตายตัว เช่น พื น้ ที่ หวงห้ าม (Prohibited Area) พื น้ ที่ กากัด
(Restricted Area) และพื ้นที่อนั ตราย (Danger Area) โดยต้ องออกแบบและจัดการห้ วงอากาศตามความต้ องการ
ของผู้ใช้ แรงงานในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ทังนี
้ ้ การจะนาหลักการ FUA มาใช้ ให้ เกิดผลสาเร็ จ
ต้ องได้ รับความร่วมมือจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อ ง ทังฝ่
้ ายทหารและฝ่ ายพลเรื อนเพื่อร่วมกันออกแบบ ทบทวน และ
ประเมินผลการจัดการห้ วงอากาศเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ใช้ งานห้ วงอากาศให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
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ร่างนโยบายห้ วงอากาศแห่งชาติมีนโยบายเฉพาะ เช่น (1) พัฒนากฎหมายห้ วงอากาศให้ เป็ นไป
ตามมาตรฐานสากลและสอดคล้ องกับบริบทของประเทศไทย (2) พัฒนาบุคลากรทังด้
้ านความมัน่ คงและพลเรื อน
ให้ มีความพร้ อมสาหรับรองรับการเติบโตของกิจการการบินและพัฒนาทางเทคโนโลยีในอนาคต เพื่อให้ ระบบการ
บินของประเทศทังกิ
้ จการการบินของภาคความมัน่ คงและการบินพลเรื อนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน (3)
เสริ ม สร้ างขี ดความสามารถการรัก ษาความปลอดภัย ด้ านไซเบอร์ เพื่ อ ป้องกัน การแทรกแซงโดยมิ ช อบด้ วย
กฎหมาย (4) บูรณาการการดาเนินงานอย่างใกล้ ชิดกันระหว่างกระทรวงกลาโหม (กห.) คค. หน่วยงานราชการ
และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้ อง และ (5) ส่งเสริ มให้ มีการวางแผนและลงทุนในด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านการ
ขนส่งทางอากาศ ห้ วงอากาศและอวกาศ การเดินอากาศ การบริ หารการจราจรทางอากาศเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันและสอดคล้ องกับมาตรฐานของ ICAO เป็ นต้ น
8. เรื่อง โครงการก่ อสร้ างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอดังนี ้
1. เห็นชอบให้ องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ดาเนินโครงการก่อสร้ างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่
สอง
ในวงเงินลงทุนรวม 5,607.84 ล้ านบาท
2. เห็นชอบให้ ใช้ แหล่งเงินลงทุนจากเงินรายได้ ของ อภ. จานวน 2,243.14 ล้ านบาท และเงินกู้
จาก
สถาบันการเงินในประเทศ จานวน 3,364.70 ล้ านบาท
สาหรับการกู้เงินเพื่อใช้ เป็ นเงินลงทุนก่อสร้ างในโครงการดังกล่าว วงเงิน 3,364.70 ล้ านบาท ให้
สธ.
(องค์การเภสัชกรรม) ดาเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
ทัง้ นี ้ ให้ สธ. (องค์ ก ารเภสัช กรรม) ก ากับ ดูแ ลการบริ ห ารโครงการดัง กล่า วเพื่ อ ให้ ส ามาร ถ
ดาเนินการ
โครงการได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้ องกับกาหนดเวลาตามแผนงาน อาทิ การมีที่ปรึกษาด้ านการบริ หาร
โครงการที่มีประสบการณ์และเป็ นมืออาชีพและการจัดทาแผนบริ หารความเสี่ยงให้ ครอบคลุมการดาเนินงานของ
โครงการโดยเฉพาะปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าช้ าของโครงการและฐานะการเงิ นขององค์กร ตามความเห็น
ของกระทรวงการคลังและคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และให้ อภ. พิจารณากาหนด
แนวทางการลงทุนการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมยาที่
เป็ นภาพรวมของประเทศสาหรับการสร้ างรายได้ จากการขยายสู่ก ลุ่มลูกค้ าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน
ควบคู่กับการเสริ มสร้ างความมั่นคงของระบบยาและการเข้ าถึงยาของประชาชน โดยให้ มีการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีศกั ยภาพทังในและต่
้
างประเทศ ตามความเห็นของคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สาระสาคัญของโครงการฯ มีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่อสร้ างโรงงานผลิตยาพร้ อมติดตังระบบและเครื
้
่ องจักรในการดาเนินการให้ ได้ มาตรฐาน
การ
ผลิตสากลตามหลักการของ GMP PIS/S และเป็ นการทดแทนโรงงานผลิตยาพระราม 6 ซึ่งมีพื ้นที่ไม่เพียงพอต่อ
การรองรับการขยายกาลังการผลิตในอนาคตของ อภ.
2. เพื่อสร้ างโรงงานผลิตยาที่สามารถใช้ งานอาคารและสิ่งปลูกสร้ างอื่น ๆ ในกระบวนการผลิต
ยา
การขนย้ ายระหว่างอาคารคลังส ารองวัตถุดิบและอุปกรณ์ บรรจุระบบสาธารณูปโภค และอาคารคลังกระจาย
สินค้ าร่วมกันกับโรงงานผลิตยารังสิต 1
ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ ประชาชนสามารถเข้ าถึงยารักษาโรคที่มีมาตรฐานในราคาที่เป็ นธรรม
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ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยาในประเทศ รวมทังส่
้ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ด้ านการวิจยั และการผลิตยาของประเทศ
9. เรื่ อง ขออนุมัติงบประมาณสาหรั บงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
และกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาการขออนุมัติง บประมาณส าหรั บ งานหลัก ประกัน สุข ภาพแห่ ง ชาติ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 และกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 ตามที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เสนอ แล้ วมีมติ
ดังนี ้
1. อนุมตั ิงบประมาณสาหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามความเห็นของสานักงบประมาณ และให้ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) และหน่ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งรั บ ความเห็ น ของกระทรวงการคลัง (กค.) สธ. ส านัก งานคณะกรรมการ
พัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงบประมาณ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
(มติในคราวประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ครัง้ ที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560) ไป
พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้ องต่อไปด้ วย
2. สาหรับกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 ให้ สปสช. ด าเนิ น การตามพระราชบัญ ญั ติหลักประกัน สุขภาพแห่ง ชาติ พ.ศ. 2545 รวมทัง้ กฎหมาย
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังด
้ าเนินการให้ เป็ นไปตามปฏิทินงบประมาณ ตลอดจนแนวทาง
ต่าง ๆ ตามที่สานักงบประมาณกาหนด เพื่อให้ การพิจารณางบประมาณเป็ นไปตามขันตอนต่
้
อไป
3. ให้ สธ. สปสช. ส านัก งานกองทุน สนับ สนุน การสร้ างเสริ ม สุขภาพ คณะกรรมการพัฒ นา
คุณ ภาพชี วิตระดับอาเภอ และหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องพิ จ ารณาแนวทางการบูรณาการการดาเนินงานด้ านการ
ป้องกันโรคร่วมกันให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะโครงการคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster :
PCC ) ซึ่งเป็ นบริ การเชิงรุกเพื่อเน้ นการดูแลป้องกันก่อนการเจ็บป่ วย เพื่อลดความซ ้าซ้ อนของการปฏิบตั ิงานและ
ภาระงบประมาณด้ านสาธารณสุขในพื ้นที่ต่าง ๆ รวมทังเพื
้ ่อลดภาระงบประมาณในระยะยาวต่อไป ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 (เรื่ อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2561 งบกลาง รายการเงิ น ส ารองจ่ า ยเพื่ อ กรณี ฉุก เฉิ น หรื อ จ าเป็ น เพื่ อ ชดเชยค่า ใช้ จ่ า ยในการจัด บริ ก าร
สาธารณสุขปี งบประมาณ พ.ศ.2561 )
4. ให้ สธ. สปสช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องหารื อร่วมกันถึงแผนการดาเนินงานที่ชดั เจนและ
เป็ นรูปธรรม และควรให้ ความสาคัญกับความพร้ อมและศักยภาพของผู้ให้ บริ การและภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องในการ
จัดบริ การที่มีคณ
ุ ภาพให้ แก่ประชาชนในพื ้นที่ รวมทังมี
้ การติดตามประเมินผลตามตัว ชี ้วัดที่สะท้ อนถึงผลลัพธ์ของ
โครงการคลิ นิ ก หมอครอบครั ว (Primary Care Cluster : PCC) ดั ง กล่ า วตามความเห็ น ของส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5. ให้ สปสช. พิจารณาเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายเพื่อบริ การสาธารณสุขให้ แก่หน่วย
บริ การสาธารณสุขต่าง ๆ ที่ ให้ การรัก ษาพยาบาลกับ ผู้ป่ วยที่ มี สิทธิ ตามพระราชบัญ ญั ติห ลักประกัน สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 ให้ รวดเร็วขึ ้น เพื่อมิให้ สง่ ผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะทางการเงินของหน่วยบริการ
6. ให้ สธ. ร่วมกับ สปสช. สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง หารื อร่วมกัน
เกี่ยวกับประเด็นการดาเนินการของ สปสช. ต่าง ๆ ที่ยงั มิได้ ข้อยุติในทางกฎหมาย เช่น ประเด็นการจัดซื ้อยาและ
เวชภัณ ฑ์ และประเด็นการจ่ายเงินให้ กับ หน่วยงานหรื อองค์กรที่ ไม่ได้ กาหนดไว้ ในกฏหมาย โดยให้ ค านึง ถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้มีสิทธิ และผลกระทบต่อภาระงบประมาณของภาครัฐเป็ นสาคัญ เพื่อให้ การ
ดาเนินงานของ สปสช. มีความชัดเจน ถูกต้ อง และเหมาะสมตามขันตอนของกฎหมายและระเบี
้
ยบที่เกี่ยวข้ อง
7. ในขัน้ ตอนการเสนอขออนุมัติ ง บประมาณส าหรั บ งานหลัก ประกัน สุข ภาพแห่ ง ชาติ ต ต่อ
คณะรัฐมนตรี สาหรับปี งบประมาณต่อไป ให้ สปสช. ประสานงานกับสานักงบประมาณอย่างใกล้ ชิด และถาม
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ความเห็นของสานักงบประมาณเพื่อนาความเห็นดังกล่าวเสนอมาพร้ อมกับการเสนอขออนุมตั ิงบประมาณสาหรับ
งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตอ่ คณะรัฐมนตรี เพื่อให้ คณะรัฐมนตรี มีข้อมูลที่ครบถ้ วนสมบูรณืในการพิจารณา
อนุมติงบประมาณสาหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
10. เรื่ อง ร่ างแผนการปฏิรูปประเทศ
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) เสนอ ดังนี ้
1. เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูประเทศทัง้ 11 ด้ าน
2. เห็นชอบความเห็นของ สศช. เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องตามร่างแผนปฏิรูปประเทศพิจารณา
ดาเนินการต่อไป
ทังนี
้ ้ ให้ เพิ่มเติมบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปให้ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ สร้ างการรับรู้และเข้ าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศผ่านการสื่อสารทุกช่องทางเพื่อให้ ครอบคลุม
ประชาชนในทุกภาคส่วนและหน่วยงานรัฐที่จะต้ องนาไปปฏิบตั ิ รวมทังมี
้ ชอ่ งทางให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลต่าง ๆ ได้ อย่างถูกต้ องและทัว่ ถึงด้ วย
ให้ สศช. เร่งดาเนินการจัดทาหลักเกณฑ์ วิธีการ การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมุ่งเน้ นให้ กลไกและวิธีการประเมินสามารถประเมินผลได้ อย่างเป็ น
รูปธรรมและไม่เป็ นภาระของหน่วยงานมากจนเกินไป และนาเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาโดยเร็ว เพื่อให้ สว่ น
ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องใช้ เป็ นแนวทางและหลักเกณฑ์เพื่อถือปฏิบตั ิตอ่ ไป
สาระสาคัญของเรื่อง
สศช. รายงานว่า สศช. ในฐานะฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้ สรุปผลการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายและการดาเนินงานของร่างแผนการปฏิรูป 11 ด้ าน
ประกอบด้ วย 1) ด้ านการเมือง 2) ด้ านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้ านกฎหมาย 4) ด้ านกระบวนการยุตธิ รรม
5) ด้ านเศรษฐกิจ 6) ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม 7) ด้ านสาธารณสุข 8) ด้ านสื่อมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ 9) ด้ านสังคม 10) ด้ านพลังงาน และ 11) ด้ านการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิ
ชอบ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทัง้ 11 ด้ าน ได้ ดาเนินการจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศในด้ านที่
รับผิดชอบแล้ วเสร็จ รวมถึงได้ สอบถามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และนาเสนอร่างแผนการปฏิรูป
ประเทศต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ชาติเพื่อพิจารณาแล้ ว
ภาพรวมของแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้ าน มีประเด็นการขับเคลื่อนการปฏิรูปที่สาคัญซึง่
มุง่ เน้ นให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ประเทศและประชาชน ดังนี ้
1) การลดความเหลื่อมลา้ ทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น เพิ่มโอกาสใน
การเข้ าถึงสวัสดิการของรัฐ การส่งเสริมการประกอบอาชีพ และการปรับปรุงกลไกการบริหารราชการแผ่นดิน ผ่าน
การดาเนินการตามแผนปฏิรูป 4 ด้ านหลัก ได้ แก่ เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และสาธารณสุข
2) การพัฒนาเศรษฐกิจ ตังแต่
้ ระดับชุมชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้ น
(Startup)ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และเชื่อมโยงการผลิตของ
ไทยกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค เพื่อให้ ประเทศไทยเป็ นฐานการผลิตสาคัญของห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาค
3) การสร้ างสังคมและชุมชนที่เข้ มแข็ง มุง่ เน้ นให้ คนในชุมชนทุกกลุม่ มีความมัน่ คงด้ านอาชีพ
และรายได้ รวมทังมี
้ หลักประกันทางรายได้ ในวัยเกษี ยณที่เพียงพอต่อการดารงชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ และได้ รับ
สวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสม
4) การฟื ้ นฟูและบริ หารจัดการทรั พยากรธรรมชาติ มุ่งเน้ นการฟื น้ ฟู อนุรักษ์ เพื่อสร้ างฐาน
ทรัพยากรของประเทศไทยในระยะยาวควบคูไ่ ปกับการใช้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน
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5) การสร้ างประสิทธิภาพและความโปร่ งในในกระบวนการทางานภาครัฐ ปฏิรูปหน่วยงาน
ภาครัฐให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น สามารถเป็ นกลไกในการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลมาตรการทาง
เศรษฐกิจและสังคม ทังในระดั
้
บภาพรวมและระดับพื ้นที่ได้ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และกลุม่ เป้าหมาย
6) การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม ปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนการลด
ความเหลื่อมล ้าในสังคมและการสร้ างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ การดาเนินการตามประเด็นการขับเคลื่อนการปฏิรูปที่สาคัญ 6 มิติ
ดังกล่าวข้ างต้ นจะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยในภาพรวม 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) ประเทศไทยมีฐานทรัพยากร
รองรับการใช้ ประโยชน์อย่างสมดุลในเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจ 2) ประชาชนมีสวัสดิการของรัฐที่เหมาะสม มี
โอกาสในการสร้ างอาชีพและได้ รับความเป็ นธรรมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการยุตธิ รรม 3) ภาคเกษตร
อุตสาหกรรม บริการและการวิจยั พัฒนานวัตกรรมได้ รับการยกระดับ รวมทังลดอุ
้ ปสรรคในการดาเนินธุรกิจเพื่อ
สร้ างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว และ 4) การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้ องการของประชาชน นอกจากนี ้ การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปทัง้ 11
ด้ าน จะก่อให้ เกิดประโยชน์ในแต่ละระดับของสังคม คือ ระดับประชาชน ชุมชนและท้ องถิ่น ภาคธุรกิจ ภาครัฐ
และประเทศ
ต่ างประเทศ
11. เรื่ อง การขอความเห็นชอบต่ อเอกสารผลลัพธ์ การประชุม สุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย สมั ย
พิเศษ
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี ้
1) เห็นชอบร่างถ้ อยแถลงร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ หรื อปฏิญญา
ซิดนีย์ (Joint Statement of the ASEAN- Australia Special Summit: The Sydney Declaration) และร่างบันทึก
ความเข้ าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) กับรัฐบาลออสเตรเลียว่าด้ วยความ
ร่ ว มมื อ เพื่ อ ต่ อ ต้ านการก่ อ การร้ ายสากล [Memorandum of Understanding between the Association of
Southeast Asian Nations ( ASEAN) and the Government of Australia on Co – operation to Counter
International Terrorism]โดยหากมี ค วามจ าเป็ นต้ อ งแก้ ไขเอกสารในส่ ว นที่ ไ ม่ ใ ช่ ส าระส าคัญ หรื อ ไม่ ขัด ต่ อ
ผลประโยชน์ ของไทย ให้ กต. หรื อส่วนราชการเจ้ าของเรื่ อ งด าเนิ น การได้ โดยไม่ต้ อ งน าเสนอคณะรั ฐ มนตรี
พิจารณาอีก และหลังจากนันให้
้ รายงานผลเพื่อคณะรัฐมนตรี ทราบต่อไป
2. ให้ นายกรัฐมนตรี ร่วมรับรองร่างปฏิญญาซิดนีย์
3. เห็นชอบให้ เลขาธิ การอาเซียนเป็ นผู้ลงนามในร่ างบันทึกความเข้ าใจฯ หรื อในกรณี ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลังโดยให้ รัฐมนตรี ต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็ นผู้ลงนาม ให้ รัฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงการต่ า งประเทศเป็ นผู้ ลงนามในร่ า งบัน ทึ ก ความเข้ า ใจดัง กล่ า ว ทัง้ นี ้ ตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ ซึง่ ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงนัยทางกฎหมายแต่อย่างใด
(การประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ จะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม
2561 ณ นครซิดนีย์ เครื อรัฐออสเตรเลีย)
สาระสาคัญของร่ างปฏิญญาซิดนีย์และร่ างบันทึกความเข้ าใจฯ สรุปได้ ดงั นี ้
1. ร่ างปฏิญญาซิดนีย์ เป็ นเอกสารผลลัพธ์ การประชุมฯ ที่แสดงเจตนารมณ์ ทางการเมืองของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนและเครื อรัฐออสเตรเลียเพื่อส่งเสริ มความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติการเมือง ความ
มัน่ คง เศรษฐกิจ และสังคม โดยผลักดันให้ อาเซียนและเครื อรัฐออสเตรเลียทางานร่วมกันใน 3 ประเด็นหลัก ได้ แก่
ด้ านความมัน่ คง ด้ านความมัง่ คัง่ และประชาชน
2. ร่ างบันทึกความเข้ าใจระหว่ างอาเซียนกับรั ฐบาลออสเตรเลียว่ าด้ วยความร่ วมมือเพื่อ
ต่ อต้ านการก่ อการร้ ายสากล เป็ นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของอาเซียนและออสเตรเลียที่ร่วมมือต่อต้ านการก่อ
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การร้ ายสากลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนข้ อมูล ข่าวกรอง เป็ นต้ น รวมถึงการป้องกันแนวคิดหัวรุ นแรง
และสุดโต่งที่อาจนาไปสูก่ ารก่อการร้ าย โดยใช้ ประโยชน์จากกลไกที่มีอยูภ่ ายในกรอบอาเซียน– ออสเตรเลีย
12. เรื่ อง การขอความเห็นชอบต่ อร่ างแผนปฏิบัติการมะลิลาเพื่อต่ อยอดการดาเนินการตามปฏิญญา
กรุ งพนมเปญว่ าด้ วยข้ อริเริ่มด้ านการพัฒนาภายใต้ การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (พ.ศ. 2561 2565)
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี ้
1. เห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบตั ิการมะลิลาเพื่อต่อยอดการดาเนินการตามปฏิญญากรุงพนมเปญ
ว่ า ด้ วยข้ อริ เ ริ่ ม ด้ านการพั ฒ นาภายใต้ การประชุ ม สุ ด ยอดเอเชี ย ตะวัน ออก (East Asia Summit : EAS)
(พ.ศ. 2561 -2565)
2. ให้ กต. มีหนังสือแจ้ งยืนยันการเห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบตั ิการดังกล่าว
สาระส าคั ญ ของร่ างแผนปฏิบั ติก ารมะลิล าเพื่ อต่ อยอดการด าเนิ น การตามปฏิญ ญา
กรุ งพนมเปญฯ มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มความร่วมมือในสาขาที่เป็ นประโยชน์ร่วมกัน โดยมุ่งเน้ นการพัฒนา
กิจกรรมและโครงการภายใต้ ถ้อยแถลงและแผนงานที่ได้ รับการรับรองแล้ วในกรอบการประชุม EAS รวมทังการ
้
แลกเปลี่ยนข้ อคิดเห็นและการเสริมสร้ างศักยภาพระหว่างประเทศที่เข้ าร่วมการประชุม EAS ในสาขาความร่วมมือ
หลัก 6 สาขา ได้ แก่ สิ่งแวดล้ อมและพลังงาน การศึก ษา การเงิน สาธารณสุขและโรคระบาด การจัดการภัยพิบตั ิ
ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน และสาขาความร่ วมมื อที่สาคัญ อีก 3 สาขา ได้ แก่ การค้ าและเศรษฐกิ จ
ความมัน่ คงทางอาหาร ความร่วมมือทางทะเล
13. เรื่ อง การดาเนินการตามข้ อมติคณะรั ฐมนตรี ความมั่นคงแห่ งสหประชาชาติว่าด้ วยการต่ อต้ านการ
ก่ อการร้ ายที่ 2370 (ค.ศ. 2017) และ 2396 (ค.ศ. 2017)
คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี ้
1. รับทราบและรับรองการดาเนินการตามข้ อมติคณะรัฐมนตรี ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Security Council – UNSC) ว่าด้ วยการต่อต้ านการก่อการร้ ายที่ 2370 (ค.ศ. 2017) และ 2396
(ค.ศ. 2017)
2. มอบหมายให้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ กระทรวงกลาโหม (กห.) การทรวงการคลัง (กค.)
กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม (ดศ.) กระทรวงพาณิ ชย์ (พณ .)
กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) สานักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) สานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ (สมช.) สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สานักงาน ปปง.) สานักงานตารวจแห่งชาติ (ตช.)
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปละสานักงานอัยการสูงสุด (อส.) ดาเนินการดังต่อไปนี ้
2.1 ถือปฏิบตั ิในส่วนที่เกี่ ยวข้ อง โดยเฉพาะการดาเนินการตามวรรค 11-13 และวรรค
15 ของข้ อมติ UNSCที่ 2396 (ค.ศ. 2017)
2.2 ปรับปรุงฐานข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ าย รวมถึงนักรบก่อการร้ ายต่างชาติ ซึ่งต้ องถูก
มาตรการอายัดทรัพย์สิน ห้ ามเดินทาง ตรวจจับความเคลื่อนไหว และมาตรการอื่น ๆ ตามข้ อมติ UNSC
ที่เกี่ยวข้ องให้ ทนั สมัยตามข้ อมูลในเว็บไซต์ https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/
aq_sanctions_listและhttps://www.unorg/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials ซึง่ ปรับปรุงโดย
สหประชาชาติเป็ นประจา
2.3 แจ้ งผลการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้ อง และข้ อขัดข้ องหรื ออุปสรรคในการปฏิบตั ิ
ตามข้ อมติดงั กล่าวให้ กต. ทราบเพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติตอ่ ไป
สาระสาคัญของเรื่อง
กต. รายงานว่า
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1. ในช่วงปี 2557 – 2558 เครื อข่ายและแนวร่วมของกลุม่ ISIL ได้ ปฏิบตั ิการโจมตีอย่างโหดเหี ้ยม
และรุ น แรงในหลายพื น้ ที่ ทั่วโลก ต่อมาในช่วงปี 2559 – 2560 ภารกิ จ ทางทหารในการต่อต้ าน ISIL ประสบ
ผลสาเร็ จ ส่งผลให้ จานวนเหตุก่อการร้ ายของISILในภูมิภาคตะวันออกกลางลดลง อย่างไรก็ดี เครื อข่ายของ ISIL
บุค คลและกลุ่ม บุค คลที่ ฝั ก ใฝ่ ในลัท ธิ สุด โต่ง ที่ นิ ย มความรุ น แรง (Violent Extremists) และนัก รบก่ อ การร้ าย
ต่างชาติ (Foreign Terrorist Fighters–FTFs) ซึ่งกระจายตัวอยู่ทวั่ โลก ยังคงสานต่อเจตนารมณ์ของ ISIL ผ่านการ
ก่อ เหตุข นาดย่อม เช่น เหตุค นร้ ายขับ รถยนต์ ช นฝูง ชนและแทงต ารวจเสี ย ชี วิต ในกรุ ง ลอนดอน เมื่ อ วั นที่ 23
มีนาคม 2560 เป็ นต้ น ดังนัน้ เพื่อตอบสนองต่อการก่อการร้ ายที่ ลุกลามกว้ างขึน้ UNSCจึงได้ รับรองข้ อมติฯ ที่
2370 (ค.ศ. 2017) และข้ อมติฯ ที่ 2396 (ค.ศ. 2017) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 และวันที่ 21 ธันวาคม 2560
ตามลาดับ
2. สาระสาคัญของข้ อมติฯ ที่ 2370 (ค.ศ. 2017) เกี่ยวกับการกาจัดการได้ มาซึ่งอาวุธของ
ผู้ก่อการร้ าย โดยผลักดันให้ รัฐสมาชิกเสริ มความแข็งแกร่งของการบังคับใช้ กฎหมาย มาตรการควบคุมชายแดน
และการพัฒนาศักยภาพในการสอบสวนเครื อข่ายการค้ า และถ่ายโอนอาวุธอย่างผิดกฎหมาย ส่ วนข้ อมติฯ ที่
2396 (ค.ศ. 2017) เป็ นการเสริ มสร้ างมาตรการตรวจจับความเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ าย ผ่านการแบ่งปันข้ อมูล
ด้ านความมัน่ คงชายแดน โดยกระทรวงการต่างประเทศแจ้ งว่า วรรค 11-13 และวรรค 15 ของข้ อมติฯ ที่ 2396
(ค.ศ. 2017) มีนยั สาคัญที่สว่ นราชการที่เกี่ยวข้ องของไทยต้ องปฏิบตั ติ ามเป็ นกรณีพิเ ศษ
14. เรื่ อง การจั ด ท าความตกลงระหว่ า งรั ฐ บาลแห่ งราชอาณาจั ก รไทยกั บ รั ฐ บาลแห่ ง สาธารณรั ฐ
ประชาชนบังกลาเทศว่ าด้ วยการยกเว้ นการตรวจลงตราสาหรั บผู้ถือหนังสือเดินทางทูต
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบและอนุมตั ติ ามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี ้
1. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศว่าด้ วยการยกเว้ นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสื อเดินทางทูต ซึ่งจะมี การลงนามใน
โอกาสที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเดินทางมาเยือนประเทศไทย
ในวันที่ 15 มีนาคม 2561
2. อนุมัติในหลักการให้ กต. มีหนังสือแจ้ งฝ่ ายบังกลาเทศเพื่อให้ ความตกลงฯ มีผลใช้ บงั คับ
ต่อไป
3. อนุมัติให้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายเป็ นผู้ลงนามใน
ร่าง
ความตกลงฯ และหนังสือแจ้ งให้ ความตกลงฯ มีผลใช้ บงั คับ
4. ในกรณี ที่ผ้ ูลงนามมิใช่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้ กต. จัดทา
หนังสือ
มอบอานาจเต็ม (Full Powers)
5. หากมีความจาเป็ นต้ องแก้ ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ โดยไม่ขดั กับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้
อนุมตั ิหรื อให้ ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. สามารถดาเนินการได้ โดยนาเสนอคณะรัฐมนตรี ทราบภายหลัง พร้ อมทัง้
ชี ้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้ รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
สาระสาคัญของร่ างความตกลงดังกล่าว เป็ นการให้ สิทธิประโยชน์ตามความตกลงฯ แก่ผ้ ถู ือ
หนังสือเดินทางทูตที่มีอายุใช้ ได้ ของแต่ละฝ่ ายจะได้ รับการยกเว้ นการตรวจลงตราเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับ
จากวันที่เดินทางเข้ าในกรณีผ้ ถู ือหนังสือเดินทางทูตซึ่งได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูตหรื อทาง
กงสุล หรื อเป็ นผู้แทนของแต่ละฝ่ ายประจาองค์การระหว่างประเทศในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ง ตลอดจนสมาชิกใน
ครอบครัวของบุคคลเหล่านี ้ที่ถือหนังสือเดินทางทูตที่มีอายุใช้ ได้ ของแต่ละฝ่ ายสามารถเดินทางเข้ า พานักและ
เดินทางออกจากดินแดนของอี กฝ่ ายหนึ่ง โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราเป็ นระยะเวลาไม่เกิ น 30 วัน และ
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ระยะเวลาพานักเช่นว่านันจะได้
้
รับการขยายไปจนสิ ้นสุดวาระประจาการของบุคคลเหล่ านัน้ เมื่อมีคาร้ องขอของ
กต. ของแต่ละฝ่ ายหรื อสถานเอกอัครราชทูตของแต่ละฝ่ ายที่มีเขตอาณาในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึง่
ทังนี
้ ้ บุคคลเหล่านันจะต้
้
องไม่มีส่วนร่วมในการทางาน การทาธุรกิจ และการทากิจกรรมอื่นที่มี
ค่าตอบแทน อาทิ บุคคลเหล่านัน้ จะต้ องปฏิ บัติตามกฎหมายและข้ อบังคับที่ บังคับใช้ อยู่ในดินแดนของภาคี
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง ตลอดจนเจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอานาจมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเดินทางเข้ าหรื อยกเลิกการพานักของ
บุคคลใด ๆ ที่ได้ รับการยกเว้ นการตรวจลงตราได้
ความตกลงนี ้จะมีผลใช้ บงั คับในวันที่ 60 นับแต่วนั ที่ภาคีคสู่ ญ
ั ญาได้ รับแจ้ งจากภาคีคสู่ ญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายหนึง่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรครัง้ สุดท้ ายผ่านช่องทางการทูตยืนยันว่า ได้ ปฏิบตั ิตามขันตอนภายในที
้
่จาเป็ นของ
ตนเพื่อให้ ความตกลงมีผลใช้ บงั คับ ระยะเวลา 5 ปี และจะได้ รับการขยายระยะเวลาออกไปอีกวาระละ 5 ปี เว้ นแต่
ฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึง่ จะบอกเลิก โดยแจ้ งให้ อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ า 90 วัน
15. เรื่ อง กรอบเจรจาการประชุมคณะกรรมการร่ วมระหว่ างรั ฐว่ าด้ วยทรั พย์ สินทางปั ญญาทรั พยากร
พั น ธุ ก รรม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่น และการแสดงออกทางวั ฒ นธรรมดั ง้ เดิ ม (WIPO IGC) ภายใต้ ก รอบ
องค์ การทรัพย์ สินทางปั ญญาโลก
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบต่อร่ างกรอบเจรจาการประชุมคณะกรรมการร่ วมระหว่างรัฐว่าด้ วย
ทรัพย์สินทางปั ญ ญาทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒ นธรรมดังเดิ
้ ม [WIPO
( World Intellectual Property Organization) Intergovernmental Committee on Intellectual Property and
Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore : WIPO IGC] เพื่ อ ให้ คณะผู้ แทนเจรจาของไทย
สามารถใช้ เป็ นพื ้นฐานในการเจรจาการประชุม WIPO IGC หรื อจนกว่าจะสรุปผลการเจรจา WIPO IGC ได้ หรื อ
จะมีการเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของการเจรจาอย่างมีนยั สาคัญ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
การประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้ วยทรัพย์สินทางปั ญญา ทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดังเดิ
้ ม (WIPO IGC) จัดขึ ้นเพื่อหารื อเกี่ ยวกับการคุ้มครองภูมิ
ปั ญ ญาท้ องถิ่นประเภทต่าง ๆ ซึ่งมี ลักษณะแตกต่างจากนวัตกรรมที่ได้ รับความคุ้ม ครองทรัพ ย์สินทางปั ญญา
ทั่ว ไป และน าไปสู่ค วามตกลงหรื อ การจัด ท ากฎเกณฑ์ ระหว่า งประเทศที่ เกี่ ย วกับ ความคุ้ม ครองทรั พ ยากร
พันธุกรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดังเดิ
้ มภายใต้ องค์การทรัพย์สินทางปั ญญาโลก
โดยกรอบเจรจา WIPO IGC ที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้ ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เป็ นพื ้นฐานใน
การเจรจา ภายใต้ อาณัติการทางานของ WIPO IGC ปี 2559 – 2560 ได้ สิ ้นสุดลงแล้ ว แต่ยงั ไม่สามารถหาข้ อสรุป
ได้ เนื่องจากประเทศที่เข้ าร่วมเจรจามีแนวคิดและผลประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างมาก
ที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปั ญญาโลก ครัง้ ที่ 57 เมื่อวันที่ 2 – 11 ตุลาคม 2560
มีมติเห็นชอบให้ มีการต่ออาณัติ และแผนการทางานของ WIPO IGC ต่อไปอีก 2 ปี (2561 – 2562) ประกอบกับ
ร่ า งข้ อ บทการเจรจา WIPO IGC ที่ ผ่านมา มี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร้ างของข้ อ บทการเจรจา กรอบเจรจาเดิม ที่
คณะรัฐมนตรี ได้ เคยมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ไม่ครอบคลุมประเด็นการเจรจาที่ใช้ ในการประชุม
ปั จจุบนั กระทรวงพาณิชย์จึงได้ ประชุมร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพิจารณา
ปรับร่ างกรอบเจรจา WIPO IGC โดยใช้ กรอบเจรจาเดิม ที่คณะรัฐมนตรี มี มติเห็นชอบดังกล่าวเป็ นพื น้ ฐาน คง
หลักการและสาระสาคัญของกรอบเจรจาเดิมมีการแก้ ไขเพียงเล็กน้ อ ย โดยจัดลาดับความสาคัญเพื่อให้ เกิดความ
ชัด เจน เพิ่ ม ข้ อบทให้ ส อดคล้ อ งกับ ร่ างข้ อบทปั จ จุบัน เช่น ด้ านทรั พ ยากรพัน ธุ กรรม เพิ่ ม ข้ อบทเกี่ ย วกับ (1)
วัตถุประสงค์และหลักการในการให้ ความคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมระดับประเทศและระหว่างประเทศ (2)
เนื ้อหา สาระ คาจากัดความ และประเภทของทรัพยากรพันธุกรรมที่ควรคุ้มครอง และ (3) ข้ อจากัดและข้ อยกเว้ น
สาหรับทรัพยากรพันธุกรรม และภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ องกับทรัพยากรพันธุกรรม และขอเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ ความเห็นชอบต่อร่างกรอบเจรจา WIPO IGC ดังกล่าวเพื่อให้ คณะผู้แทนเจรจาของไทยสามารถใช้
เป็ นพื น้ ฐานในการเจรจาการประชุม WIPO IGC หรื อจนกว่าจะสรุ ปผลการเจรา WIPO IGC ได้ หรื อจะมี การ
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เปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของการเจรจาฯ อย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งได้ ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
ทัง้ นี ้ จะมี การประชุม WIPO IGC ครัง้ ที่ 35 ระหว่างวัน ที่ 19 – 23 มี น าคม 2561 ณ ส านัก งานใหญ่ องค์ก าร
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
16. เรื่ อง การขอความเห็นชอบร่ างปฏิญ ญาระดับรั ฐมนตรี (Ministerial Declaration) ซึ่งเป็ นเอกสาร
ผลลัพธ์ ของการประชุมนา้ โลก ครัง้ ที่ 8 (The 8th World Water Forum)
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (ทส.)
เสนอ ดังนี ้
1. เห็นชอบร่ างปฏิญ ญาระดับรัฐมนตรี (Ministerial Declaration) ซึ่งเป็ นเอกสารผลลัพ ธ์ ของ
การประชุมน ้าโลก ครัง้ ที่ 8 (The 8th World Water Forum)
2. อนุมตั ิให้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ร่วมรับรองในปฏิญญา
ดังกล่าว
3. หากมี ค วามจ าเป็ นต้ อ งปรั บ ปรุ ง แก้ ไขร่ า งปฏิ ญ ญาฯ ที่ มิ ใช่ ส าระส าคัญ หรื อ ไม่ ขัด ต่ อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ เป็ นดุลยพินิจของ ทส. เป็ นผู้พิจารณาโดยไม่ต้องนากลับไปเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหม่
จนสิ ้นสุดการประชุม
สาระสาคัญของเรื่อง
ทส. รายงานว่า
1. การประชุ มนา้ โลก ครัง้ ที่ 8 (The 8th World Water Forum) กาหนดจะจัดขึ ้นระหว่างวันที่
18-23 มี น าคม 2561 ณ กรุ งบราซิ เลี ย สหพัน ธ์ สาธารณรัฐ บราซิ ล ภายใต้ หัวข้ อ “การแบ่งปั นนา้ ” (Sharing
Water) มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ข้อ เสนอแนะเชิ ง เทคนิค การเมื อง และสถาบัน ร่ วมแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น
ระหว่างกลุ่มประชาสังคมแลกเปลี่ยนวิธีการแก้ ไขปั ญหา การปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศเพื่อให้ การใช้ น ้าเกิดประโยชน์สงู สุด
และแลกเปลี่ยนการดาเนินงานระหว่างประเทศ โดยในการประชุมระดับรัฐมนตรี กาหนดจะจัดขึน้ ในวันที่ 19
มีนาคม 2561 ประกอบด้ วยกิจกรรมสาคัญ 2 กิจกรรม คือ
1.1 การรั บ รองปฏิ ญ ญาระดับ รั ฐ มนตรี ใ นการประชุ ม น า้ โลก ครั ง้ ที่ 8 (Ministerial
Declaration) ซึง่ เป็ นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรี ของผู้แทนประเทศที่เข้ าร่วมการประชุม
1.2 การประชุม โต๊ ะกลมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Roundtable Meeting) เป็ น การ
ประชุมคูข่ นานใน 6 หัวข้ อ ได้ แก่ (1) สภาพภูมิอากาศ (2) ประชาชน (3) การพัฒนา (4) เมือง (5) ระบบนิเวศ และ
(6) การเงิน
2. ร่ างปฏิ ญ ญาระดั บ รั ฐมนตรี ฯ มี ส าระส าคัญ ประกอบด้ วย ข้ อเรี ยกร้ องเร่ งด่วนให้ มี การ
ดาเนินการด้ านน ้าอย่างเด็ดขาด ดังนี ้
2.1 เริ่มต้ นใหม่และเสริมสร้ างพันธสัญญาทางการเมืองให้ แข็งแกร่งขึ ้น เพื่อให้ เกิดความ
เชื่ อ มั่น ต่อ การปฏิ บัติ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทัน ท่ วงที เพื่ อ ก้ า วผ่ านความท้ า ทายที่ เกี่ ย วข้ อ งด้ านน า้ และการ
สุขาภิบาล และบรรลุเป้าประสงค์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนด้ านน ้า
2.2 เรี ยกร้ องให้ จดั เวทีหารื อทางการเมืองระดับสูงระหว่างการประชุมเวทีเสวนาระดับสูง
แห่งสหประชาชาติว่าด้ วยการพัฒ นาที่ ยั่งยื น ในปี พ.ศ. 2561 ณ นครนิวยอร์ ก เพื่ อกระตุ้นผู้มี บทบาททาง
การเมือง
2.3 เชิญชวนให้ เวทีหารื อทางการเมืองระดับสูงมีการพิจารณาหรื อทบทวนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนข้ อ 6 ในเรื่ องผลลัพธ์ของกระบวนการทางการเมืองหัวข้ อสาคัญ ภูมิภาค ความยัง่ ยืน และพลเมือง
ในการประชุมน ้าโลก ครัง้ ที่ 8
2.4 กระตุ้นรัฐบาลให้ ก่อตังหรื
้ อเสริ มสร้ างนโยบายและแผนการบริ หารจัดการนา้ แบบ
บูรณาการในระดับชาติและระดับต่ากว่าตามที่เหมาะสม
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2.5 สนับสนุนการจัดการองค์กรด้ านน ้าระดับชาติและระดับต่ากว่าตามที่เหมาะสมที่มี
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และมีความรับผิดชอบ
2.6 ระดมทุนและจัดสรรทรัพยากรทางการเงินที่เพี ยงพอจากแหล่งเงินทุนต่างๆ เพื่ อ
ส่งเสริ มการลงทุนในการบริ หารจัดการน ้าอย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งประเทศกาลังพัฒนา ส่งเสริ มความท้ า
ทายพิเศษเฉพาะด้ าน และความเสี่ยงของประเทศเหล่านัน้
2.7 พัฒนาและแบ่งปั นวิธีแก้ ไขปั ญหาเพื่อเน้ นย ้าให้ เห็นความสาคัญของความท้ าทาย
ด้ านนา้ และการสุขาภิ บาล รวมถึงการบริ หารจัดการทรัพ ยากรนา้ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
2.8 ใช้ ประโยชน์จากการสร้ างเครื อข่ายและพันธมิตรที่เกิดขึ ้นในช่วงการประชุมน ้าโลก
ครัง้ ที่ 8 ภายใต้ กระบวนการที่มีความหลากหลายเพื่อส่งเสริมการดาเนินงานตามปฏิญญาฉบับนี ้ในระยะยาว
17. เรื่ อง ขอความเห็นชอบร่ างแถลงการณ์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่ วมสาหรั บความตกลงว่ าด้ วย
การขนส่ งข้ ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่ นา้ โขง ระดับรั ฐมนตรี ครั ง้ ที่ 6
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมสาหรับความตกลง
ว่าด้ วยการขนส่งข้ ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง ระดับรัฐมนตรี ครัง้ ที่ 6 ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.)
เสนอ
ร่ างแถลงการณ์ ร่วมฯ มีสาระสาคัญเพื่อส่งเสริ มการคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง
(GMS) “ระยะแรก” โดยประเทศสมาชิกทังหมด
้
มีผลให้ การออกใบอนุญาตการขนส่งทางถนน และเอกสารนาเข้ า
ชัว่ คราว สาหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เริ่มมีผลบังคับใช้ วนั ที่ [1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561] ให้ เจ้ าหน้ าที่อาวุธโสของ
คณะกรรมการอานวยความสะดวกการขนส่งแห่งชาติ (NTFCs) ดาเนินการตรวจสอบการดาเนินงานตามบันทึก
ความเข้ าใจ “ระยะแรก”ประเด็นปั ญ หาด้ านการดาเนินงานที่อาจเกิดขึ ้นและรายงานต่อคณะกรรมการร่วมเพื่อ
ทราบความคืบหน้ าและผลของการดาเนินการเป็ นประจาปี ละ 2 ครัง้
แต่ งตัง้
18. เรื่อง การแต่ งตัง้ ข้ าราชการให้ ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สานัก
นายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมตั ิตามที่สานักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตังข้
้ าราชการพลเรื อนสามัญ
สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ให้ ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ราย ตังแต่
้ วนั ที่มี
คุณสมบัตคิ รบถ้ วนสมบูรณ์ ดังนี ้
1. นายอนุกูล เจิมมงคล ผู้อานวยการสานัก 1 สานักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ ดารงตาแหน่ง ที่
ปรึกษาด้ านการต่อต้ านการก่อการร้ ายและอาชญากรรมข้ ามชาติ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุม่ งานที่ปรึกษา
สานักข่าวกรองแห่งชาติ ตังแต่
้ วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2560
2. นายฤทธี ศรี สวัสดิ์ ผู้อานวยการสานัก 11 สานักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ ดารงตาแหน่ง ที่
ปรึกษาด้ านข่าวกรองความมัน่ คงและสถาบันหลัก (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุม่ งานที่ปรึกษา สานักข่าวกรอง
แห่งชาติ ตังแต่
้ วนั ที่ 27 ธันวาคม 2560
3. นายเศรษฐภักค์ ภู่พันธ์ ศรี ผู้อานวยการสานัก 6 สานักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ ดารงตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้ านการดาเนินงานข่าวกรองในต่างประเทศ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุม่ งานที่ปรึกษา สานักข่าวกรอง
แห่งชาติ ตังแต่
้ วนั ที่ 29 ธันวาคม 2560
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อมแต่งตังเป็
้ นต้ นไป
19. เรื่อง แต่ งตัง้ ข้ าราชการการเมือง (สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
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คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตัง้ นายสมชาย
เสียงหลาย ให้ ดารงตาแหน่งข้ าราชการการเมือง ตาแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุว
พันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 13 มีนาคม 2561 เป็ นต้ นไป
20. เรื่อง การแต่ งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมตั ิตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครื องาม) เสนอแต่งตังประธาน
้
กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร แทนประธานกรรมการและกรรมการที่ดารง
ตาแหน่งครบวาระสี่ปี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 รวม 7 คน ดังนี ้
1. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายสุเทพ นิ่มสาย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายอิศเรศ จิราธิวฒ
ั น์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายณรงค์ คองประเสริฐ
กรรมการภาคเอกชน
6. นายสรภพ เชื ้อดารง
กรรมการภาคเอกชน
7. นายอนุชา ดารงมณี
กรรมการภาคเอกชน
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 13 มีนาคม 2561 เป็ นต้ นไป
21. เรื่ อง การแต่ งตัง้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการบริ หารศูนย์ ความเป็ นเลิศด้ านชีววิทยา
ศาสตร์
คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมตั ิตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเสนอแต่งตัง้ นางสาวสุทธา
ภา อมรวิวัฒน์ เป็ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจและการลงทุนในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็ นเลิศ
ด้ านชีววิทยาศาสตร์ แทน นายภักดี โพธิศริ ิ ที่พ้นจากตาแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 70 ปี บริ บรู ณ์ โดยให้ อยูใ่ น
ตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซงึ่ ได้ แต่งตังไว้
้ แล้ ว ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 13 มีนาคม 2561
เป็ นต้ นไป
22. เรื่ อง การแต่ งตัง้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒดิ ้ านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการใน
คณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒทิ ่ พ
ี ้ นจากตาแหน่ งก่ อนครบวาระ
คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี ้
1. รับทราบกรณี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
ธุรกิจ และการบริการในคณะกรรมการสภาการศึกษา พ้ นจากตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนื่องจากลาออก
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
2. เห็นชอบแต่งตัง้ นายณรงค์ ศักดิ์ ภูมิศรี สอาด เป็ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ
การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริ การในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนผู้ที่ลาออก
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 13 มีนาคม 2561 เป็ นต้ นไป และให้ กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการแต่งตัง้
กรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวในครัง้ ต่อไปให้ เป็ นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดไว้ อย่างเคร่งครัดด้ วย
เพื่อให้ การดาเนินการของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างต่อเนื่องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่ อง การดาเนินการแต่งตังกรรมการในคณะกรรมการต่
้
าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัตใิ ห้ เป็ นไปตามกรอบ
ระยะเวลาตามกฎหมาย
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