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  วนันี ้(13 มีนาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุ 501 ตกึบญัชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยทุธ์  จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชมุคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิน้การประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พนัเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนวุตัิ และพนัเอกหญิง ทกัษดา สงัขจนัทร์ ผู้ชว่ยโฆษกประจ าส านกันายกรัฐมนตรี  
ได้ร่วมแถลงผลการประชมุคณะรัฐมนตรี  ซึง่สรุปสาระส าคญัดงันี ้
 

กฎหมาย 
   
  1.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงยกเว้นคา่ธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ 
    หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด พ.ศ. 
....     (ยกเว้นคา่ธรรมเนียมช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561)  
  2.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงการขออนญุาตและการอนญุาตให้ท าการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ในท่ี
จบั    สตัว์น า้ซึง่เป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  
  3.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนญุาตจดัตัง้สนามบนิ พ.ศ. ....  
  4.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงวา่ด้วยการควบคมุเคร่ืองเลน่ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  
  5.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญัตพิลงังานนิวเคลียร์เพ่ือสนัต ิ 
    พ.ศ. 2559 รวม 8 ฉบบั  
  6.  เร่ือง  ร่างพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยเพิ่มเตมิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561     พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
  7.  เร่ือง  ร่างนโยบายห้วงอากาศแหง่ชาต ิ

 8.  เร่ือง  โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะท่ีสอง  
 9.  เร่ือง  ขออนุมัติงบประมาณส าหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ าปี

 งบประมาณ พ.ศ. 2562 และกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 แหง่ชาต ิปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  10.  เร่ือง  ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ  
 
   
 

 
 
 
 

 
 

ต่างประเทศ 
  11.  เร่ือง   การขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพ ธ์การประชุมสุดยอดอาเซียน – 
ออสเตรเลีย     สมยัพิเศษ 
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  12.   เร่ือง  การขอความเห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบตัิการมะลิลาเพ่ือต่อยอดการด าเนินการ
ตาม    ปฏิญญากรุงพนมเปญว่าด้วยข้อริเร่ิมด้านการพฒันาภายใต้การประชมุสดุยอด
     เอเชียตะวนัออก (พ.ศ. 2561 - 2565) 

13.  เร่ือง  การด าเนินการตามข้อมติคณะรัฐมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติว่าด้วย
    การต่อต้านการก่อการร้ายท่ี 2370 (ค.ศ. 2017) และ 2396 (ค.ศ. 
2017) 

  14.  เร่ือง  การจดัท าความตกลงระหวา่งรัฐบาลแหง่ราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแหง่ 
    สาธารณรัฐประชาชนบงักลาเทศวา่ด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ ถือ
     หนงัสือเดนิทางทตู 
  15.  เร่ือง  กรอบเจรจาการประชมุคณะกรรมการร่วมระหวา่งรัฐว่าด้วยทรัพย์สินทาง 
    ปัญญาทรัพยากรพนัธุกรรม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และการแสดงออกทาง 
     วัฒนธรรมดัง้เดิม (WIPO IGC) ภายใต้กรอบองค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลก 
  16.   เร่ือง  การขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี (Ministerial  Declaration) 
     ซึ่งเป็นเอกสารผลลพัธ์ของการประชุมน า้โลก ครัง้ท่ี 8 (The 8th  World 
     Water Forum)  
  17.  เร่ือง  ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชมุคณะกรรมการร่วมส าหรับ 
    ความตกลงวา่ด้วยการขนสง่ข้ามพรมแดนในอนภุมูิภาคลุม่แมน่ า้โขง ระดบั 
    รัฐมนตรี ครัง้ท่ี 6  
 

  แต่งตัง้ 
  18.  เร่ือง  การแตง่ตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหนง่ประเภทวิชาการระดบัทรงคณุวฒุิ  
    (ส านกันายกรัฐมนตรี) 
  19. เร่ือง  แตง่ตัง้ข้าราชการการเมือง (ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
  20.  เร่ือง  การแตง่ตัง้ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหาร 
    การพฒันาพิงคนคร 

21.  เร่ือง  การแตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการบริหารศนูย์ความเป็นเลิศ 
  ด้านชีววิทยาศาสตร์  

  22.  เร่ือง  การแตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลงั ธุรกิจ และ 
    การบริการในคณะกรรมการสภาการศกึษา แทนกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิท่ีพ้น
จาก    ต าแหนง่ก่อนครบวาระ  
 

 
******************* 

ส านกัโฆษก   ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
 
 
 
 
 

กฎหมาย 
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1. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพเิศษหมายเลข 7 และทาง
หลวงพเิศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. .... (ยกเว้นค่าธรรมเนียมช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2561)  
  คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัหิลกัการร่างกฎกระทรวงยกเว้นคา่ธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด พ.ศ. .... (ยกเว้น
คา่ธรรมเนียมชว่งเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561) ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้สง่ส านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองดว่นแล้วด าเนินการตอ่ไปได้  
  คค. เสนอวา่ เน่ืองจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี 2561 มีวนัหยดุตอ่เน่ืองหลายวนั คาดวา่
จะมีประชาชนจ านวนมากเดินทางกลบัภมูิล าเนา เป็นผลให้การจราจรติดขดัในทกุสายทางท่ีออกและเข้า
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง่การยกเว้นการจดัเก็บคา่ธรรมเนียมผา่นทางการใช้ยานยนตร์บนทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในชว่งเทศกาลสงกรานต์ในชว่งเวลาดงักลา่วจะมีสว่นชว่ย
สนบัสนนุให้ประชาชนสามารถเดนิทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ ท าให้การจราจรมีความคลอ่งตวั รวมทัง้เป็นการลด
การใช้พลงังานของประเทศ  
  โดยท่ีการก าหนดช่วงระยะเวลาให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามกฎกระทรวงยกเว้นคา่ธรรมเนียมการ
ใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่
เป็นประจ าทุกปี  พ.ศ. .... (ตัง้แต่เวลา 16.00 นาฬิกา ของวนัท่ี 10 เมษายน ถึงเวลา 24.00 นาฬิกาของวนัท่ี 16 
เมษายน) ยังไม่เหมาะสมกับช่วงระยะเวลาการเดินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี 2561 
สมควรก าหนดระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษดงักล่าวเสียใหม่ โดย
ยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับเทศกาลสงกรานต์ของปี พ.ศ. 2561 ตัง้แต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันท่ี 11 
เมษายน พ.ศ. 2561 ถงึเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2561   
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  ก าหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สาย
กรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพทัยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
34 (บางววั) ทางแยกเข้าชลบรีุ ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบงั และทางแยกเข้าพทัยา และบนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน-บางพลี ตัง้แต่เวลา 
00.01 นาฬิกา ของวันที่  11 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่  18 เมษายน พ.ศ. 
2561  
 
2. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ในท่ีจับสัตว์น า้ซึ่ง
เป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัหิลกัการร่างกฎกระทรวงการขออนญุาตและการอนญุาตให้ท าการ
เพาะเลีย้งสตัว์น า้ในท่ีจบัสตัว์น า้ซึง่เป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเตมิข้อ 
10 แหง่กฎกระทรวงการขออนญุาตและการอนญุาตให้ท าการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ในท่ีจบัสตัว์น า้ซึง่เป็นสาธารณ
สมบตัขิองแผน่ดิน พ.ศ. 2559 ตามข้อสงัเกตของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย แล้วด าเนินการตอ่ไปได้ 
และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แหง่ชาตไิปพิจารณาด าเนินการตอ่ไปด้วย  
  กษ. เสนอวา่  
  1. ตามท่ีได้มีกฎกระทรวงการขออนญุาตและการอนญุาตให้ท าการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ในท่ีจบัสตัว์
น า้ซึง่เป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ พ.ศ. 2559 โดยข้อ 9 (4) และ (5) แหง่กฎกระทรวงดงักลา่วก าหนดให้ใน
กรณีสตัว์น า้ท่ีเพาะเลีย้งป่วยหรือตาย ผู้ รับใบอนญุาตต้องน าสตัว์น า้หรือซากของสตัว์น า้ขึน้มาก าจดับนบกอยา่ง
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ถกูสขุลกัษณะ และในกรณีเป็นกิจการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ควบคมุ ผู้ รับใบอนญุาตต้องปอ้งกนัมิให้สตัว์น า้ท่ี
เพาะเลีย้งหลดุออกนอกท่ีเพาะเลีย้งสตัว์น า้ลงสูท่ี่จบัสตัว์น า้  
  2. โดยท่ีการปฏิบตัติามกฎกระทรวงดงักลา่วประสบปัญหา เป็นเหตใุห้ผู้ประกอบกิจการ
เพาะเลีย้งสตัว์น า้ไมส่ามารถปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ 9 (4) และ (5) ได้ เน่ืองจากหอยทะเลมีขนาด
เล็กและไมล่อยน า้ ท าให้ไมส่ามารถน าหอยทะเลหรือซากของหอยทะเลขึน้มาก าจดับนบกอยา่งถกูสขุลกัษณะได้ 
รวมทัง้หากมีการสืบพนัธุ์โดยธรรมชาต ิลกูหอยทะเลจะลอยไปตามกระแสน า้เพ่ือหาพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมในการยึด
เกาะ ซึง่ไมส่ามารถปอ้งกนัมิให้หอยทะเลหลดุออกนอกพืน้ท่ีเพาะเลีย้งได้เชน่กนั ดงันัน้ จงึจ าเป็นต้องแก้ไข
เพิ่มเตมิกฎกระทรวงดงักล่าวโดยสมควรยกเว้นให้ผู้ รับใบอนญุาตท าการเพาะเลีย้งหอยทะเลไมต้่องปฏิบตัิตามข้อ 
9 (4) และ (5) แหง่กฎกระทรวงดงักลา่วได้  
  3. กษ. ได้จดัประชมุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาแนวทางการก าหนดกิจการการเพาะเลีย้ง
หอยทะเลเป็นกิจการการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ควบคมุตามมาตรา 76 มาตรา 78 และมาตรา 79 แหง่พระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ท่ีประชมุได้มีมตเิห็นชอบด้วยกบัการแก้ไขเพิ่มเตมิ
กฎกระทรวงการขออนญุาตและการอนญุาตให้ท าการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ในท่ีจบัสตัว์น า้ซึง่เป็นสาธารณสมบตัขิอง
แผน่ดนิ พ.ศ. 2559  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  แก้ไขเพิ่มเตมิกฎกระทรวงการขออนญุาตและการอนญุาตให้ท าการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ในท่ีจบั
สตัว์น า้ซึง่เป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ พ.ศ. 2559 โดยเพิ่มเง่ือนไขท่ีผู้ขอรับใบอนญุาตต้องปฏิบตัใิห้สอดคล้อง
กบัข้อเท็จจริงตามชนิดของสตัว์น า้ ดงันี ้ 

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้
ท าการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ในท่ีจับสัตว์น า้ซึ่งเป็น 

สาธารณสมบัตขิองแผ่นดิน พ.ศ. 2559 

ร่างกฎกระทรวงฯ ตามที่ กษ. เสนอ 

ข้อ 9 ผู้ รับใบอนญุาตต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไข 
ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ต้องตดิตัง้โคมไฟหรือเคร่ืองหมายบริเวณท่ี
เพาะเลีย้งสตัว์น า้ให้ชดัเจน  

ฯลฯ 
(4) กรณีสตัว์น า้ท่ีเพาะเลีย้งป่วยหรือตายต้องน าสตัว์
น า้หรือซากของสตัว์น า้ขึน้มาก าจดับนบกอย่างถกู
สขุลกัษณะ  
(5) กรณีเป็นกิจการการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ควบคมุ
ตามมาตรา 76 ต้องปอ้งกนัมิให้สตัว์น า้ท่ีเพาะเลีย้ง
หลดุออกนอกท่ีเพาะเลีย้งสตัว์น า้ลงสูท่ี่จบัสตัว์น า้  

ฯลฯ 

ให้ยกเลิกความในข้อ 9 (4) และ (5) ของกฎกระทรวง
การขออนญุาตและการอนญุาตให้ท าการเพาะเลีย้ง
สตัว์น า้ซึง่เป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ พ.ศ. 2559 
และให้ใช้ความตอ่ไปนีแ้ทน  
 
“(4) กรณีสตัว์น า้ท่ีเพาะเลีย้งป่วยหรือตายต้องน าสตัว์
น า้หรือซากสตัว์น า้ขึน้มาก าจดับนบกอยา่งถกู
สขุลกัษณะ (ยกเว้นหอยทะเล) 
(5) กรณีเป็นกิจการการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ควบคมุตาม
มาตรา 76 ต้องปอ้งกนัมิให้สตัว์น า้ท่ีเพาะเลีย้งหลดุ
ออกนอกท่ีเพาะเลีย้งสตัว์น า้ลงสูท่ี่จบัสตัว์น า้ (ยกเว้น
หอยทะเล)”  

 
3. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตจัดตัง้สนามบิน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนญุาตจดัตัง้สนามบนิ พ.ศ. 
.... ท่ีส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ด าเนินการตอ่ไป
ได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติไป
พิจารณาด าเนินการตอ่ไปด้วย  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ก าหนดบทนิยามค าวา่ “สนามบนิสาธารณะ” และ “สนามบนิสว่นบคุคล”   
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  2. ก าหนดคณุสมบตัิและลกัษณะของผู้ ท่ีจะขอรับใบอนญุาตจดัตัง้สนามบนิสาธารณะ ต้องเป็น
บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดัซึง่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีส านกังานใหญ่ของบริษัทตัง้อยูใ่น
ราชอาณาจกัร โดย (1) เป็นบคุคลธรรมดาซึง่มีสญัชาตไิทย (2) กระทรวง ทบวง กรม ในรัฐบาล (3) บริษัทจ ากดั
หรือบริษัทมหาชนจ ากดั ท่ีมีบคุคลธรรมดาซึง่มีสญัชาตไิทยถือหุ้นอยูไ่มน้่อยกวา่ร้อยละห้าสิบเอ็ดของหุ้นทัง้หมด 
ฯลฯ แตล่ะประเภทโดยล าพงัหรือหลายประเภทรวมกนั มีหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าสิบเอ็ดของหุ้นทัง้หมด ฯลฯ ให้
ย่ืนค าขอตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีตามแบบพร้อมด้วยเอกสารและหลกัฐานตามท่ีก าหนด เชน่ ผลการด าเนินงานท่ี
เก่ียวข้องกบักิจการขนสง่และเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินกิจการสนามบนิ (ถ้ามี) เอกสารหรือหลกัฐานแสดงการมี
กรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีท่ีขออนญุาตจดัตัง้สนามบนิและแผนแม่บทสนามบนิ
สาธารณะท่ีขออนญุาตจดัตัง้ ฯลฯ  
  3. ก าหนดคณุสมบตัิและลกัษณะของผู้ ท่ีจะขอรับใบอนญุาตจดัตัง้สนามบนิสว่นบคุคล ต้อง (1) 
ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย (2) มีกรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีท่ีขออนญุาตจดัตัง้
สนามบนิ (3) มีความสามารถในการด าเนินงานสนามบนิตามท่ีผู้อ านวยการประกาศก าหนด ฯลฯ  
  4. ก าหนดวิธีการและขัน้ตอนในการพิจารณาค าขอจดัตัง้สนามบนิสาธารณะและสนามบนิสว่น
บคุคล เม่ือพนกังานเจ้าหน้าท่ีได้รับค าขอแล้ว ให้ด าเนินการตามล าดบั ดงันี ้(1) ตรวจสอบคณุสมบตัแิละลกัษณะ
ของผู้ขอรับใบอนญุาตและความถกูต้องครบถ้วนของค าขอเอกสารและหลกัฐาน (2) เม่ือปรากฏวา่ค าขอ เอกสาร
และหลกัฐานมีความถกูต้องครบถ้วน โดยแบบก่อสร้างสนามบนิเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด รวมทัง้แผนการ
ด าเนินการก่อสร้างสนามบนิและระยะเวลาท่ีคาดวา่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ มีความเหมาะสม พนกังานเจ้าหน้าท่ี
อาจเข้าตรวจสอบพืน้ท่ีท่ีขออนญุาตจดัตัง้สนามบนิด้วยก็ได้ และในกรณีท่ีรัฐมนตรีพิจารณาอนมุตัใิห้จดัตัง้
สนามบนิ ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีให้ความเห็นชอบในแบบก่อสร้างสนามบนิและแผนแมบ่ทสนามบินสาธารณะ 
และออกใบอนญุาตจดัตัง้สนามบนิสาธารณะให้แก่ผู้ขอรับใบอนญุาต เป็นต้น  
  5. ก าหนดบทเฉพาะกาล ดงันี ้ 
   5.1 บรรดาใบอนญุาตจดัตัง้สนามบนิซึง่มีผลใช้ได้อยูก่่อนวนัท่ีกฎกระทรวงนีมี้ผลใช้
บงัคบั ให้ใช้ได้ตอ่ไปจนกวา่ใบอนญุาตนัน้จะสิน้อายหุรือถกูเพิกถอน  
   5.2 บรรดาค าขอรับใบอนญุาตจดัตัง้สนามบนิท่ีได้ย่ืนไว้ก่อนท่ีกฎกระทรวงนี ้มีผลใช้
บงัคบัและยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของพนกังานเจ้าหน้าท่ี ให้ถือวา่เป็นค าขอรับใบอนญุาตจดัตัง้สนามบนิ
ตามกฎกระทรวงนี ้  
   5.3 บรรดาค าขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัตัง้สนามบนิสาธารณะท่ีได้ย่ืนไว้ก่อนวนัท่ี
กฎกระทรวงนีมี้ผลใช้บงัคบั และยงัอยูร่ะหว่างการพิจารณาของพนกังานเจ้าหน้าท่ี ให้ถือว่าเป็นค าขอรับ
ใบอนญุาตจดัตัง้สนามบนิสาธารณะตามกฎกระทรวงนี ้และให้ใบอนญุาตจดัตัง้สนามบนิสาธารณะนัน้ใช้ได้ตอ่ไป
จนกวา่จะถกูเพิกถอน  
 
4. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเคร่ืองเล่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัหิลกัการร่างกฎกระทรวงวา่ด้วยการควบคมุเคร่ืองเลน่ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. 
.... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของส านกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการตอ่ไปได้ 
และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตไิป
พิจารณาด าเนินการตอ่ไปด้วย  
  มท. เสนอวา่ เน่ืองจากปัจจบุนัได้มีนวตักรรมเคร่ืองเลน่ชนิดใหมเ่ป็นจ านวนมาก เชน่ เคร่ืองเลน่
ชนิดเป่าลม และเคร่ืองเลน่ท่ีอยูใ่นสวนน า้ โดยมีสว่นประกอบหรือลกัษณะแตกตา่งไปจากท่ีก าหนดไว้ตาม
กฎกระทรวงวา่ด้วยการควบคมุเคร่ืองเลน่ พ.ศ. 2558 ซึง่อาจก่อให้เกิดอนัตรายแก่ผู้ เลน่ได้  ซึง่การใช้บงัคบั
กฎกระทรวงดงักล่าวยงัครอบคลมุไปไมถ่ึง ดงันัน้ เพ่ือให้มีมาตรการในการควบคมุเคร่ืองเลน่ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัและ
ในอนาคตท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายแก่ผู้ เลน่ สมควรแก้ไขเพิ่มเตมิกฎกระทรวงดงักล่าวโดยแก้ไขบทนิยาม “เคร่ือง
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เลน่” รวมทัง้เพิ่มเตมิกฎเกณฑ์และมาตรฐานเก่ียวกบัระบบความปลอดภยัและคณุสมบตัขิองวสัดแุละอปุกรณ์
ของเคร่ืองเลน่ รวมทัง้คณุสมบตัขิองพนกังานดแูลความปลอดภยัประจ าเคร่ืองเลน่และพนกังานควบคมุเคร่ืองเลน่ 
ซึง่คณะกรรมการควบคมุอาคารได้มีมตเิห็นชอบร่างกฎกระทรวงดงักลา่วแล้ว เม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม 2559  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง เป็นการแก้ไขเพิ่มเตมิกฎกระทรวงวา่ด้วยการควบคมุเคร่ือง
เลน่ พ.ศ. 2558 โดยปรับปรุงหลกัเกณฑ์และมาตรฐานเก่ียวกบัระบบความปลอดภยั และคณุสมบตัขิองวสัดแุละ
อปุกรณ์ของเคร่ืองเลน่ รวมทัง้คณุสมบตัิของพนกังานดแูลความปลอดภยัประจ าเคร่ืองเลน่และพนกังานควบคมุ
เคร่ืองเลน่ เพ่ือปอ้งกนัอนัตรายแก่ผู้ เลน่เคร่ืองเลน่ในสวนสนกุหรือในสถานท่ีอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั  
   
5. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตพิลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันต ิพ.ศ. 2559 รวม 8 
ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัหิลกัการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญตัพิลงังาน
นิวเคลียร์เพ่ือสนัติ พ.ศ. 2559 รวม 8 ฉบบั ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ และให้สง่
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองดว่น โดยให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสขุ และ
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตไิปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการ
ตอ่ไปได้  และให้ วท. รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาด าเนินการตอ่ไป
ด้วย  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง รวม 8 ฉบับ 
  1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดสารประกอบหรือสารผสมของยูเรเนียมหรือทอเรียม เพ่ือให้
สารประกอบหรือสารผสมนัน้เป็นวัสดุต้นก าลัง พ.ศ. .... มีสาระส าคญัเป็นการก าหนดให้สารประกอบของ
ยเูรเนียม สารประกอบของทอเรียม หรือสารผสมท่ีมียเูรียม ทอเรียม สารประกอบของยเูรเนียมหรือสารประกอบ
ของทอเรียม ไมว่า่จะอยู่ในลกัษณะทางกายภาพใดเป็นวสัดตุ้นก าลงั  
  2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุ
นิวเคลียร์ พ.ศ. .... มีสาระส าคญัเป็นการก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนญุาตเก่ียวกบัวสัดนุิวเคลียร์ต้องมีศกัยภาพทาง
เทคนิคเพียงพอในการดแูลความปลอดภยั ความมัน่คงปลอดภยัของวสัดนุิวเคลียร์ และการด าเนินการเม่ือเลิกใช้
งานวสัดนุิวเคลียร์ท่ีขอรับใบอนญุาต  
  3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดการด าเนินกิจการทางนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งต่อเลขาธิการ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิพ.ศ. .... มีสาระส าคญัเป็นการก าหนดให้ผู้ ท่ีจะด าเนินกิจการทางนิวเคลียร์จะต้อง
แจ้งตอ่เลขาธิการส านกังานปรมาณเูพ่ือสนัต ิ 
  4. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการพทิักษ์ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ พ.ศ. .... มีสาระส าคญัเป็นการก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนญุาตหรือแจ้งตามกฎหมายวา่ด้วยพลงังาน
นิวเคลียร์เพ่ือสนัติต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการพิทกัษ์ความปลอดภยัทางนิวเคลียร์  
  5. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การ
ขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต
เก่ียวกับเคร่ืองก าเนิดรังสี พ.ศ. .... มีสาระส าคญัเป็นการก าหนดให้บคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลท่ีประสงค์จะ
ท าเคร่ืองก าเนิดรังสี มีไว้ในครอบครอง หรือใช้เคร่ืองก าเนิดรังสี น าเข้าหรือสง่ออกเคร่ืองก าเนิดรังสี ต้องขอรับ
ใบอนญุาตตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีก าหนด  
  6. ร่างกฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเก่ียวกับเคร่ือง
ก าเนิดรังสี พ.ศ. .... มีสาระส าคญัเป็นการก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนญุาตเก่ียวกบัเคร่ืองก าเนิดรังสีต้องมีศกัยภาพ
ทางเทคนิคเพียงพอในการดแูลความปลอดภยัของเคร่ืองก าเนิดรังสีท่ีขออนญุาต  
  7. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การ
ขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
พ.ศ. .... มีสาระส าคญัเป็นการก าหนดระดบั ประเภท และคณุวฒุิของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรังสี รวมทัง้
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ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนญุาต การขอตอ่อายใุบอนญุาต การออกใบอนญุาต และ
การตอ่อายใุบอนญุาตเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรังสี  
  8. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การ
ขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต
สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. .... มีสาระส าคญัเป็นการก าหนดให้ผู้ประสงค์จะตัง้สถานท่ี
ให้บริการจดัการกากกมัมนัตรังสีต้องรับใบอนญุาตให้ใช้พืน้ท่ีเพ่ือตัง้สถานท่ีให้บริการจดัการกากกมัมนัตรังสี 
ใบอนญุาตก่อสร้างสถานท่ีให้บริการจดัการกากกมัมนัตรังสี และใบอนญุาตด าเนินการให้บริการจดัการกาก
กมัมนัตรังสี จากเลขาธิการส านกังานปรมาณเูพ่ือสนัต ิโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพลงังานนิวเคลียร์
เพ่ือสนัติ 
 
6. เร่ือง ร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบทัง้ 2 ข้อตามท่ีส านกังบประมาณเสนอ ดงันี ้ 
  1. เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเตมิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  2. เห็นชอบร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                
พ.ศ. .... พร้อมเอกสารประกอบงบประมาณ และให้เสนอสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาตติอ่ไป  
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัต ิ 
  ก าหนดให้ตัง้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนไม่เกิน 
150,000 ล้านบาท ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน เป็นจ านวนไม่เกิน 
100,358,077 ล้านบาท และเพ่ือชดใช้เงินคงคลงัเป็นจ านวน 49,641,923 ล้านบาท  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
7. เร่ือง ร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติเพ่ือประกาศใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจดัการห้วงอากาศของประเทศ ตามท่ีส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) 
กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 
  ทัง้นี ้ให้ คค. พิจารณาทบทวนกลไกการบริหารจดัการห้วงอากาศตามร่างนโยบายห้วงอากาศ
แห่งชาติ โดยให้คณะกรรมการการบินพลเรือนท าหน้าท่ีก าหนดทิศทางการด าเนินการบริหารจดัการห้วงอากาศ
ของประเทศในระดับนโยบายแทนการแต่งตัง้คณะกรรมการนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติชุดใหม่ และให้ คค. 
(คณะกรรมการการบินพลเรือน) พิจารณาแต่งตัง้กลไกการขับเคล่ือนนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติในระดับ
ยทุธการและระดบัปฏิบตัิการให้เป็นไปตามขัน้ตอนของกฎหมาย ระเบียบและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป รวมทัง้
ให้ คค. รับทราบความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติในประเด็นการ
เพิ่มเตมิการก าหนดนโยบายการขนสง่ทางอากาศให้ครอบคลมุในทกุมิติไปประกอบการพิจารณาด าเนินการตอ่ไป
ด้วย 
  สาระส าคัญของร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ  มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบห้วงอากาศของประเทศไทยให้เป็นไปตามแนวทางสากลและสอดคล้องกับแผนการพฒันาระบบ
การบินของ ICAO โดยยึดถือตามแนวความคิดของการบริหารจัดการจราจรทางอากาศแบบยืดหยุ่น (Flexible 
Uses of Airspace : FUA) ซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการจราจรทางอากาศ โดยมี
หลักการ คือ ห้วงอากาศไม่ควรก าหนดให้เป็นพืน้ท่ีตายตัว เช่น พืน้ท่ีหวงห้าม (Prohibited Area) พืน้ท่ีก ากัด 
(Restricted Area) และพืน้ท่ีอนัตราย (Danger Area) โดยต้องออกแบบและจดัการห้วงอากาศตามความต้องการ
ของผู้ ใช้แรงงานในแตล่ะช่วงเวลาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสดุ ทัง้นี ้การจะน าหลกัการ FUA มาใช้ให้เกิดผลส าเร็จ
ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนเพ่ือร่วมกันออกแบบ ทบทวน และ
ประเมินผลการจดัการห้วงอากาศเพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ใช้งานห้วงอากาศให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
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  ร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติมีนโยบายเฉพาะ เช่น (1) พฒันากฎหมายห้วงอากาศให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกบับริบทของประเทศไทย (2) พฒันาบคุลากรทัง้ด้านความมัน่คงและพลเรือน
ให้มีความพร้อมส าหรับรองรับการเตบิโตของกิจการการบินและพฒันาทางเทคโนโลยีในอนาคต เพ่ือให้ระบบการ
บนิของประเทศทัง้กิจการการบินของภาคความมัน่คงและการบนิพลเรือนมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน (3) 
เสริมสร้างขีดความสามารถการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ เพ่ือป้องกันการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย (4) บูรณาการการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดกันระหว่างกระทรวงกลาโหม (กห.) คค. หน่วยงานราชการ
และหน่วยงานเอกชนท่ีเก่ียวข้อง และ (5) ส่งเสริมให้มีการวางแผนและลงทุนในด้านโครงสร้างพืน้ฐานด้านการ
ขนส่งทางอากาศ ห้วงอากาศและอวกาศ การเดินอากาศ การบริหารการจราจรทางอากาศเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัและสอดคล้องกบัมาตรฐานของ ICAO เป็นต้น 
 
8. เร่ือง โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง  
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) เสนอดงันี ้

1. เห็นชอบให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ด าเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะท่ี
สอง  

ในวงเงินลงทนุรวม 5,607.84 ล้านบาท 
2. เห็นชอบให้ใช้แหล่งเงินลงทุนจากเงินรายได้ของ อภ. จ านวน 2,243.14 ล้านบาท และเงินกู้

จาก 
สถาบนัการเงินในประเทศ จ านวน 3,364.70 ล้านบาท  

ส าหรับการกู้ เงินเพ่ือใช้เป็นเงินลงทนุก่อสร้างในโครงการดงักล่าว วงเงิน 3,364.70 ล้านบาท ให้ 
สธ.  

(องค์การเภสชักรรม) ด าเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลงั 
ทัง้นี ้ ให้ สธ. (องค์การเภสัชกรรม) ก ากับดูแลการบริหารโครงการดังกล่าวเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการ 

โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบัก าหนดเวลาตามแผนงาน อาทิ การมีท่ีปรึกษาด้านการบริหาร
โครงการท่ีมีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพและการจดัท าแผนบริหารความเส่ียงให้ครอบคลมุการด าเนินงานของ
โครงการโดยเฉพาะปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการและฐานะการเงินขององค์กร ตามความเห็น
ของกระทรวงการคลงัและคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  และให้ อภ. พิจารณาก าหนด
แนวทางการลงทนุการวิจยัและพฒันานวตักรรมเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขนัในอตุสาหกรรมยาท่ี
เป็นภาพรวมของประเทศส าหรับการสร้างรายได้จากการขยายสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน
ควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบยาและการเข้าถึงยาของประชาชน โดยให้มีการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมีศกัยภาพทัง้ในและตา่งประเทศ ตามความเห็นของคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ 
  สาระส าคัญของโครงการฯ มีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้ 

1. เพ่ือสร้างโรงงานผลิตยาพร้อมติดตัง้ระบบและเคร่ืองจกัรในการด าเนินการให้ได้มาตรฐาน
การ 

ผลิตสากลตามหลกัการของ GMP PIS/S  และเป็นการทดแทนโรงงานผลิตยาพระราม 6 ซึ่งมีพืน้ท่ีไม่เพียงพอต่อ
การรองรับการขยายก าลงัการผลิตในอนาคตของ อภ. 

2. เพ่ือสร้างโรงงานผลิตยาท่ีสามารถใช้งานอาคารและสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ ในกระบวนการผลิต
ยา   

การขนย้ายระหว่างอาคารคลังส ารองวัตถุดิบและอุปกรณ์บรรจุระบบสาธารณูปโภค และอาคารคลังกระจาย
สินค้าร่วมกนักบัโรงงานผลิตยารังสิต 1    

ประโยชน์ที่ได้รับ ประชาชนสามารถเข้าถึงยารักษาโรคท่ีมีมาตรฐานในราคาท่ีเป็นธรรม  
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ตลอดจนส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมการผลิตยาในประเทศ รวมทัง้ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของบคุลากร
ด้านการวิจยัและการผลิตยาของประเทศ 
 
9. เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณส าหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขออนุมัติงบประมาณส าหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกรอบงบประมาณกองทนุหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ ประธานกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ เสนอ แล้วมีมต ิ
ดงันี ้
  1. อนมุตัิงบประมาณส าหรับงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามความเห็นของส านกังบประมาณ และให้กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ
(สปสช.) และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง (กค.) สธ. ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 
(มติในคราวประชมุคณะกรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐาน ครัง้ท่ี 12/2560 เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2560) ไป
พิจารณาด าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้องตอ่ไปด้วย 
  2. ส าหรับกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ให้ สปสช. ด าเนินการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 รวมทัง้กฎหมาย 
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการให้เป็นไปตามปฏิทินงบประมาณ ตลอดจนแนวทาง
ตา่ง ๆ ตามท่ีส านกังบประมาณก าหนด เพ่ือให้การพิจารณางบประมาณเป็นไปตามขัน้ตอนตอ่ไป 
  3. ให้ สธ. สปสช. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาแนวทางการบูรณาการการด าเนินงานด้านการ
ปอ้งกนัโรคร่วมกนัให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะโครงการคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : 
PCC ) ซึ่งเป็นบริการเชิงรุกเพ่ือเน้นการดแูลปอ้งกนัก่อนการเจ็บป่วย เพ่ือลดความซ า้ซ้อนของการปฏิบตัิงานและ
ภาระงบประมาณด้านสาธารณสุขในพืน้ท่ีต่าง ๆ รวมทัง้เพ่ือลดภาระงบประมาณในระยะยาวต่อไป ตามนยัมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 (เร่ือง ขอรับการสนบัสนนุงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือชดเชยค่าใช้จ่า ยในการจัดบริการ
สาธารณสขุปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ) 
  4. ให้ สธ. สปสช. ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหารือร่วมกันถึงแผนการด าเนินงานท่ีชดัเจนและ
เป็นรูปธรรม และควรให้ความส าคญักบัความพร้อมและศกัยภาพของผู้ ให้บริการและภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในการ
จดับริการท่ีมีคณุภาพให้แก่ประชาชนในพืน้ท่ี รวมทัง้มีการติดตามประเมินผลตามตวัชีว้ดัท่ีสะท้อนถึงผลลพัธ์ของ
โครงการคลินิ กหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) ดังกล่าวตามความ เห็นของส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
  5. ให้ สปสช. พิจารณาเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขให้แก่หน่วย
บริการสาธารณสุขต่าง ๆ ท่ีให้การรักษาพยาบาลกับผู้ ป่วยท่ีมีสิทธิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แหง่ชาต ิพ.ศ. 2545 ให้รวดเร็วขึน้ เพ่ือมิให้สง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งและฐานะทางการเงินของหนว่ยบริการ 
  6. ให้ สธ. ร่วมกบั สปสช. ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง หารือร่วมกนั
เก่ียวกบัประเด็นการด าเนินการของ สปสช. ตา่ง ๆ ท่ียงัมิได้ข้อยุติในทางกฎหมาย เช่น ประเด็นการจดัซือ้ยาและ
เวชภัณฑ์ และประเด็นการจ่ายเงินให้กับหน่วยงานหรือองค์กรท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในกฏหมาย โดยให้ค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ มีสิทธิ และผลกระทบต่อภาระงบประมาณของภาครัฐเป็นส าคญั เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของ สปสช. มีความชดัเจน ถกูต้อง และเหมาะสมตามขัน้ตอนของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
   7. ในขัน้ตอนการเสนอขออนุมัติงบประมาณส าหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตต่อ
คณะรัฐมนตรีส าหรับปีงบประมาณต่อไป ให้ สปสช. ประสานงานกับส านักงบประมาณอย่างใกล้ชิด และถาม
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ความเห็นของส านกังบประมาณเพื่อน าความเห็นดงักล่าวเสนอมาพร้อมกบัการเสนอขออนมุตัิงบประมาณส าหรับ
งานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติตอ่คณะรัฐมนตรี เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีมีข้อมลูท่ีครบถ้วนสมบรูณืในการพิจารณา
อนมุตงิบประมาณส าหรับงานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ 
 
10. เร่ือง ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ  
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามท่ีส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แหง่ชาต ิ(สศช.) เสนอ ดงันี ้
  1. เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูประเทศทัง้ 11 ด้าน 
  2. เห็นชอบความเห็นของ สศช. เพ่ือให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตามร่างแผนปฏิรูปประเทศพิจารณา
ด าเนินการตอ่ไป 
  ทัง้นี ้ให้เพิ่มเตมิบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปให้รวมถึงการ
ประชาสมัพนัธ์ สร้างการรับรู้และเข้าใจเก่ียวกบัการปฏิรูปประเทศผา่นการส่ือสารทกุช่องทางเพ่ือให้ครอบคลมุ
ประชาชนในทกุภาคสว่นและหนว่ยงานรัฐท่ีจะต้องน าไปปฏิบตัิ รวมทัง้มีชอ่งทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมลูตา่ง ๆ ได้อยา่งถกูต้องและทัว่ถึงด้วย  
  ให้ สศช. เร่งด าเนินการจดัท าหลกัเกณฑ์ วิธีการ การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมุ่งเน้นให้กลไกและวิธีการประเมินสามารถประเมินผลได้อย่างเป็น
รูปธรรมและไมเ่ป็นภาระของหนว่ยงานมากจนเกินไป และน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว เพ่ือให้สว่น
ราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใช้เป็นแนวทางและหลกัเกณฑ์เพ่ือถือปฏิบตัิตอ่ไป 
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  สศช. รายงานว่า สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้สรุปผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และเปา้หมายและการด าเนินงานของร่างแผนการปฏิรูป 11 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผน่ดนิ 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยตุธิรรม 
5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสขุ 8) ด้านส่ือมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ 9) ด้านสงัคม 10) ด้านพลงังาน และ 11) ด้านการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิิ
ชอบ ทัง้นี ้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทัง้ 11 ด้าน ได้ด าเนินการจดัท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศในด้านท่ี
รับผิดชอบแล้วเสร็จ รวมถึงได้สอบถามความเห็นของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และน าเสนอร่างแผนการปฏิรูป
ประเทศตอ่คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาตเิพ่ือพิจารณาแล้ว  
  ภาพรวมของแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน มีประเดน็การขบัเคล่ือนการปฏิรูปท่ีส าคญัซึง่
มุง่เน้นให้เกิดประโยชน์ตอ่ประเทศและประชาชน ดงันี ้ 
  1) การลดความเหล่ือมล า้ทางสังคม ยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน เชน่ เพิ่มโอกาสใน
การเข้าถึงสวสัดกิารของรัฐ การสง่เสริมการประกอบอาชีพ และการปรับปรุงกลไกการบริหารราชการแผ่นดนิ ผา่น
การด าเนินการตามแผนปฏิรูป 4 ด้านหลกั ได้แก่ เศรษฐกิจ สงัคม กฎหมาย และสาธารณสขุ 
  2) การพัฒนาเศรษฐกิจ ตัง้แตร่ะดบัชมุชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจเร่ิมต้น 
(Startup)ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และเช่ือมโยงการผลิตของ
ไทยกบัประเทศตา่ง ๆ ในภมูิภาค เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตส าคญัของห่วงโซก่ารผลิตในภมูิภาค 
  3) การสร้างสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง มุง่เน้นให้คนในชมุชนทกุกลุม่มีความมัน่คงด้านอาชีพ 
และรายได้ รวมทัง้มีหลกัประกนัทางรายได้ในวยัเกษียณท่ีเพียงพอตอ่การด ารงชีวิตอย่างมีคณุภาพ และได้รับ
สวสัดกิารทางสงัคมท่ีเหมาะสม 
  4) การฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิมุ่งเน้นการฟืน้ฟ ูอนรัุกษ์ เพ่ือสร้างฐาน
ทรัพยากรของประเทศไทยในระยะยาวควบคูไ่ปกบัการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ สงัคม และชมุชน 
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  5) การสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งในในกระบวนการท างานภาครัฐ ปฏิรูปหนว่ยงาน
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ สามารถเป็นกลไกในการขบัเคล่ือน ติดตาม และประเมินผลมาตรการทาง
เศรษฐกิจและสงัคม ทัง้ในระดบัภาพรวมและระดบัพืน้ท่ีได้อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์และกลุม่เปา้หมาย 
  6) การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนบัสนนุการลด
ความเหล่ือมล า้ในสงัคมและการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การด าเนินการตามประเด็นการขบัเคล่ือนการปฏิรูปท่ีส าคญั 6 มิติ
ดงักลา่วข้างต้นจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยในภาพรวม 4 ด้าน ได้แก่ 1) ประเทศไทยมีฐานทรัพยากร
รองรับการใช้ประโยชน์อยา่งสมดลุในเชิงสงัคมและเชิงเศรษฐกิจ 2) ประชาชนมีสวสัดิการของรัฐท่ีเหมาะสม มี
โอกาสในการสร้างอาชีพและได้รับความเป็นธรรมในเชิงเศรษฐกิจ สงัคม และกระบวนการยตุธิรรม 3) ภาคเกษตร 
อตุสาหกรรม บริการและการวิจยัพฒันานวตักรรมได้รับการยกระดบั รวมทัง้ลดอปุสรรคในการด าเนินธุรกิจเพื่อ
สร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในระยะยาว และ 4) การบริหารจดัการภาครัฐมีความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี ้การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปทัง้ 11 
ด้าน จะก่อให้เกิดประโยชน์ในแตล่ะระดบัของสงัคม คือ ระดบัประชาชน ชมุชนและท้องถ่ิน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ 
และประเทศ  
 

ต่างประเทศ 
11. เร่ือง  การขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย สมัย
พเิศษ 
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) เสนอ ดงันี ้ 
  1) เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมการประชมุสดุยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย สมยัพิเศษ หรือปฏิญญา
ซิดนีย์ (Joint Statement of the ASEAN- Australia Special Summit: The Sydney Declaration) และร่างบนัทึก
ความเข้าใจระหวา่งสมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซียน) กบัรัฐบาลออสเตรเลียว่าด้วยความ
ร่วมมือเพ่ือต่อต้านการก่อการร้ายสากล [Memorandum of Understanding between the Association of 
Southeast Asian Nations ( ASEAN)  and the Government of Australia on Co – operation to Counter 
International Terrorism]โดยหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเอกสารในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้ กต. หรือส่วนราชการเจ้าของเร่ืองด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีก และหลงัจากนัน้ให้รายงานผลเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบตอ่ไป 
  2. ให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองร่างปฏิญญาซิดนีย์ 
  3. เห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ หรือในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงภายหลังโดยให้รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นผู้ลงนาม ให้รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ทัง้นี  ้ตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ ซึง่ไมมี่ผลเปล่ียนแปลงนยัทางกฎหมายแตอ่ยา่งใด  
  (การประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย สมยัพิเศษ จะจดัขึน้ระหว่างวนัท่ี 17 – 18 มีนาคม 
2561 ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย) 
  สาระส าคัญของร่างปฏิญญาซิดนีย์และร่างบันทกึความเข้าใจฯ สรุปได้ดงันี ้
  1. ร่างปฏิญญาซิดนีย์ เป็นเอกสารผลลพัธ์การประชุมฯ ท่ีแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนและเครือรัฐออสเตรเลียเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติการเ มือง ความ
มัน่คง เศรษฐกิจ และสงัคม โดยผลกัดนัให้อาเซียนและเครือรัฐออสเตรเลียท างานร่วมกนัใน 3 ประเดน็หลกั ได้แก่ 
ด้านความมัน่คง ด้านความมัง่คัง่ และประชาชน 
  2. ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับรัฐบาลออสเตรเลียว่าด้วยความร่วมมือเพื่อ
ต่อต้านการก่อการร้ายสากล เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของอาเซียนและออสเตรเลียท่ีร่วมมือตอ่ต้านการก่อ
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การร้ายสากลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแลกเปล่ียนข้อมลู ข่าวกรอง เป็นต้น รวมถึงการป้องกนัแนวคิดหวัรุนแรง
และสดุโตง่ท่ีอาจน าไปสูก่ารก่อการร้าย โดยใช้ประโยชน์จากกลไกท่ีมีอยูภ่ายในกรอบอาเซียน– ออสเตรเลีย 
 
12.  เร่ือง การขอความเห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการมะลิลาเพื่อต่อยอดการด าเนินการตามปฏิญญา                  
กรุงพนมเปญว่าด้วยข้อริเร่ิมด้านการพัฒนาภายใต้การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (พ.ศ. 2561 - 
2565) 
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) เสนอ ดงันี ้
  1. เห็นชอบตอ่ร่างแผนปฏิบตัิการมะลิลาเพ่ือต่อยอดการด าเนินการตามปฏิญญากรุงพนมเปญ                    
ว่าด้วยข้อริเร่ิม ด้านการพัฒนาภายใต้การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit : EAS)                         
(พ.ศ. 2561 -2565)  
  2. ให้ กต. มีหนงัสือแจ้งยืนยนัการเห็นชอบตอ่ร่างแผนปฏิบตัิการดงักลา่ว 
  สาระส าคัญของร่างแผนปฏิบัติการมะลิลาเพื่อต่อยอดการด าเนินการตามปฏิญญา                  
กรุงพนมเปญฯ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในสาขาท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
กิจกรรมและโครงการภายใต้ถ้อยแถลงและแผนงานท่ีได้รับการรับรองแล้วในกรอบการประชุม EAS รวมทัง้การ
แลกเปล่ียนข้อคดิเห็นและการเสริมสร้างศกัยภาพระหวา่งประเทศท่ีเข้าร่วมการประชมุ EAS ในสาขาความร่วมมือ
หลกั 6 สาขา ได้แก่ สิ่งแวดล้อมและพลงังาน การศึกษา การเงิน สาธารณสุขและโรคระบาด การจดัการภัยพิบตั ิ
ความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน และสาขาความร่วมมือท่ีส าคญัอีก 3 สาขา ได้แก่ การค้าและเศรษฐกิจ
ความมัน่คงทางอาหาร ความร่วมมือทางทะเล 
 
13. เร่ือง การด าเนินการตามข้อมติคณะรัฐมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ                 
ก่อการร้ายที่ 2370 (ค.ศ. 2017) และ 2396 (ค.ศ. 2017) 
  คณะรัฐมนตรีมีมตรัิบทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) เสนอ ดงันี ้
  1. รับทราบและรับรองการด าเนินการตามข้อมติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาต ิ
(United Nations Security Council – UNSC) ว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายท่ี 2370 (ค.ศ. 2017) และ 2396 
(ค.ศ. 2017) 
  2. มอบหมายให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม (กห.) การทรวงการคลงั (กค.) 
กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงดิจิทัล เพ่ื อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงพาณิ ชย์ (พณ .) 
กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ส านักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) ส านกังานสภาความมั่นคง
แหง่ชาต ิ(สมช.) ส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านกังาน ปปง.) ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ(ตช.) 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) ปละส านกังานอยัการสงูสดุ (อส.) ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
   2.1 ถือปฏิบตัิในส่วนท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะการด าเนินการตามวรรค 11-13 และวรรค 
15 ของข้อมต ิUNSCท่ี 2396 (ค.ศ. 2017)  
   2.2 ปรับปรุงฐานข้อมลูเก่ียวกบัผู้ก่อการร้าย รวมถึงนกัรบก่อการร้ายตา่งชาติ ซึ่งต้องถกู
มาตรการอายดัทรัพย์สิน ห้ามเดนิทาง ตรวจจบัความเคล่ือนไหว และมาตรการอ่ืน ๆ ตามข้อมต ิUNSC 
ท่ีเก่ียวข้องให้ทนัสมยัตามข้อมลูในเว็บไซต์ https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/ 
aq_sanctions_listและhttps://www.unorg/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials  ซึง่ปรับปรุงโดย
สหประชาชาตเิป็นประจ า 
   2.3 แจ้งผลการด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง และข้อขดัข้องหรืออุปสรรคในการปฏิบตัิ              
ตามข้อมตดิงักลา่วให้ กต. ทราบเพ่ือประโยชน์ในการรายงานตอ่สหประชาชาติตอ่ไป 
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  กต. รายงานวา่ 

https://www.unorg/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials%20%20ซึ่ง
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  1. ในชว่งปี 2557 – 2558 เครือข่ายและแนวร่วมของกลุม่ ISIL ได้ปฏิบตัิการโจมตีอย่างโหดเหีย้ม
และรุนแรงในหลายพืน้ท่ีทั่วโลก ต่อมาในช่วงปี 2559 – 2560 ภารกิจทางทหารในการต่อต้าน ISIL ประสบ
ผลส าเร็จ ส่งผลให้จ านวนเหตกุ่อการร้ายของISILในภูมิภาคตะวนัออกกลางลดลง อย่างไรก็ดี เครือข่ายของ ISIL 
บุคคลและกลุ่มบุคคลท่ีฝักใฝ่ในลัทธิสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรง (Violent Extremists) และนักรบก่อการร้าย
ตา่งชาต ิ(Foreign Terrorist Fighters–FTFs) ซึ่งกระจายตวัอยู่ทัว่โลก ยงัคงสานตอ่เจตนารมณ์ของ ISIL ผ่านการ
ก่อเหตุขนาดย่อม เช่น เหตุคนร้ายขับรถยนต์ชนฝูงชนและแทงต ารวจเสียชีวิตในกรุงลอนดอน เม่ือวันท่ี 23 
มีนาคม 2560 เป็นต้น ดงันัน้ เพ่ือตอบสนองต่อการก่อการร้ายท่ีลุกลามกว้างขึน้ UNSCจึงได้รับรองข้อมติฯ ท่ี 
2370 (ค.ศ. 2017) และข้อมติฯ ท่ี 2396 (ค.ศ. 2017) เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2560 และวันท่ี 21 ธันวาคม 2560 
ตามล าดบั  
  2. สาระส าคัญของข้อมติฯ ที่  2370 (ค.ศ. 2017)  เก่ียวกับการก าจัดการได้มาซึ่งอาวุธของ
ผู้ก่อการร้าย โดยผลกัดนัให้รัฐสมาชิกเสริมความแข็งแกร่งของการบงัคบัใช้กฎหมาย มาตรการควบคมุชายแดน 
และการพัฒนาศกัยภาพในการสอบสวนเครือข่ายการค้า และถ่ายโอนอาวุธอย่างผิดกฎหมาย ส่วนข้อมติฯ ที่ 
2396 (ค.ศ. 2017) เป็นการเสริมสร้างมาตรการตรวจจบัความเคล่ือนไหวของผู้ก่อการร้าย ผ่านการแบง่ปันข้อมลู
ด้านความมัน่คงชายแดน โดยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า วรรค 11-13 และวรรค 15 ของข้อมติฯ ท่ี 2396 
(ค.ศ. 2017)   มีนยัส าคญัท่ีสว่นราชการท่ีเก่ียวข้องของไทยต้องปฏิบตัติามเป็นกรณีพิเศษ 
 
14. เร่ือง การจัดท าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดนิทางทูต 
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบและอนมุตัติามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) เสนอ ดงันี ้ 

1. เห็นชอบร่างความตกลงระหวา่งรัฐบาลแหง่ราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแหง่สาธารณรัฐ 
ประชาชนบังกลาเทศว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ ถือหนังสือเดินทางทูต ซึ่งจะมีการลงนามใน
โอกาสท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนบงักลาเทศเดินทางมาเยือนประเทศไทย                         
ในวนัท่ี  15 มีนาคม 2561  

2. อนุมัติในหลักการให้ กต. มีหนังสือแจ้งฝ่ายบงักลาเทศเพ่ือให้ความตกลงฯ มีผลใช้บงัคบั
ตอ่ไป   

3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามใน
ร่าง 

ความตกลงฯ และหนงัสือแจ้งให้ความตกลงฯ มีผลใช้บงัคบั  
4. ในกรณีท่ีผู้ ลงนามมิใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้ กต. จัดท า

หนงัสือ 
มอบอ านาจเตม็ (Full Powers)  

5. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ โดยไม่ขดักบัหลกัการท่ีคณะรัฐมนตรี
ได้ 

อนุมตัิหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. สามารถด าเนินการได้โดยน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลงั พร้อมทัง้
ชีแ้จงเหตผุลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปล่ียนดงักลา่ว 
  สาระส าคัญของร่างความตกลงดงักล่าว  เป็นการให้สิทธิประโยชน์ตามความตกลงฯ แก่ผู้ ถือ
หนงัสือเดนิทางทตูท่ีมีอายใุช้ได้ของแตล่ะฝ่ายจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 30 วนั  นบั
จากวนัท่ีเดนิทางเข้าในกรณีผู้ ถือหนงัสือเดนิทางทตูซึ่งได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นบคุคลในคณะผู้แทนทางการทตูหรือทาง
กงสลุ หรือเป็นผู้แทนของแตล่ะฝ่ายประจ าองค์การระหว่างประเทศในดนิแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง ตลอดจนสมาชิกใน
ครอบครัวของบุคคลเหล่านีท่ี้ถือหนังสือเดินทางทูตท่ีมีอายุใช้ได้ของแต่ละฝ่ายสามารถเดินทางเข้า พ านักและ
เดินทางออกจากดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน และ
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ระยะเวลาพ านกัเช่นว่านัน้จะได้รับการขยายไปจนสิน้สดุวาระประจ าการของบุคคลเหล่านัน้ เม่ือมีค าร้องขอของ 
กต. ของแตล่ะฝ่ายหรือสถานเอกอคัรราชทตูของแตล่ะฝ่ายท่ีมีเขตอาณาในดนิแดนของอีกฝ่ายหนึง่  
  ทัง้นี ้บุคคลเหล่านัน้จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการท างาน การท าธุรกิจ  และการท ากิจกรรมอ่ืนท่ีมี
ค่าตอบแทน อาทิ บุคคลเหล่านัน้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีบังคับใช้อยู่ในดินแดนของภาคี
คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีผู้ มีอ านาจมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือยกเลิกการพ านักของ
บคุคลใด ๆ ท่ีได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราได้ 
  ความตกลงนีจ้ะมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 60 นบัแตว่นัท่ีภาคีคูส่ญัญาได้รับแจ้งจากภาคีคูส่ญัญาอีก
ฝ่ายหนึง่เป็นลายลกัษณ์อกัษรครัง้สดุท้ายผ่านช่องทางการทตูยืนยนัว่า ได้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนภายในท่ีจ าเป็นของ
ตนเพ่ือให้ความตกลงมีผลใช้บงัคบั ระยะเวลา 5 ปี และจะได้รับการขยายระยะเวลาออกไปอีกวาระละ 5 ปี เว้นแต่
ฝ่ายใด             ฝ่ายหนึง่จะบอกเลิก  โดยแจ้งให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้า 90 วนั 
 
15. เร่ือง กรอบเจรจาการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาทรัพยากร
พันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดัง้เดิม (WIPO IGC) ภายใต้กรอบ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างกรอบเจรจาการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วย
ทรัพย์สินทางปัญญาทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการแสดงออกทางวฒันธรรมดัง้เดิม [WIPO 
(World Intellectual Property Organization)  Intergovernmental Committee on Intellectual Property and 
Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore : WIPO IGC] เพ่ือให้คณะผู้ แทนเจรจาของไทย
สามารถใช้เป็นพืน้ฐานในการเจรจาการประชุม WIPO IGC หรือจนกว่าจะสรุปผลการเจรจา WIPO IGC ได้ หรือ
จะมีการเปล่ียนแปลงสาระส าคญัของการเจรจาอยา่งมีนยัส าคญั  ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  การประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา  ทรัพยากรพนัธุกรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และการแสดงออกทางวฒันธรรมดัง้เดิม (WIPO IGC) จดัขึน้เพ่ือหารือเก่ียวกับการคุ้มครองภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากนวตักรรมท่ีได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ทั่วไป และน าไปสู่ความตกลงหรือการจัดท ากฎเกณฑ์ระหว่างประเทศท่ีเก่ียวกับความคุ้ มครองทรัพยากร
พนัธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการแสดงออกทางวฒันธรรมดัง้เดิมภายใต้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
โดยกรอบเจรจา WIPO IGC ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นพืน้ฐานใน
การเจรจา ภายใต้อาณตัิการท างานของ WIPO IGC ปี 2559 – 2560 ได้สิน้สดุลงแล้ว แตย่งัไม่สามารถหาข้อสรุป
ได้ เน่ืองจากประเทศท่ีเข้าร่วมเจรจามีแนวคดิและผลประโยชน์ท่ีแตกตา่งกนัอยา่งมาก 
  ท่ีประชมุสมชัชาใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ครัง้ท่ี 57 เม่ือวนัท่ี 2 – 11 ตลุาคม 2560 
มีมติเห็นชอบให้มีการต่ออาณัติและแผนการท างานของ WIPO IGC ต่อไปอีก 2 ปี (2561 – 2562) ประกอบกับ
ร่างข้อบทการเจรจา WIPO IGC ท่ีผ่านมา มีการปรับปรุงโครงสร้างของข้อบทการเจรจา กรอบเจรจาเดิมท่ี
คณะรัฐมนตรีได้เคยมติเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559 ไม่ครอบคลุมประเด็นการเจรจาท่ีใช้ในการประชุม
ปัจจุบนั กระทรวงพาณิชย์จึงได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือพิจารณา
ปรับร่างกรอบเจรจา WIPO IGC โดยใช้กรอบเจรจาเดิมท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดงักล่าวเป็นพืน้ฐาน คง
หลกัการและสาระส าคญัของกรอบเจรจาเดิมมีการแก้ไขเพียงเล็กน้อย โดยจดัล าดบัความส าคญัเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจน เพิ่มข้อบทให้สอดคล้องกับร่างข้อบทปัจจุบัน เช่น ด้านทรัพยากรพันธุกรรม เพิ่มข้อบทเก่ียวกับ (1) 
วตัถุประสงค์และหลักการในการให้ความคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมระดบัประเทศและระหว่างประเทศ (2) 
เนือ้หา สาระ ค าจ ากดัความ และประเภทของทรัพยากรพนัธุกรรมท่ีควรคุ้มครอง และ (3) ข้อจ ากดัและข้อยกเว้น
ส าหรับทรัพยากรพนัธุกรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพยากรพนัธุกรรม และขอเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างกรอบเจรจา WIPO IGC ดงักล่าวเพ่ือให้คณะผู้แทนเจรจาของไทยสามารถใช้
เป็นพืน้ฐานในการเจรจาการประชุม WIPO IGC หรือจนกว่าจะสรุปผลการเจรา WIPO IGC ได้ หรือจะมีการ
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เปล่ียนแปลงสาระส าคญัของการเจรจาฯ อย่างมีนยัส าคญั ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว 
ทัง้นี ้จะมีการประชุม WIPO IGC ครัง้ท่ี 35 ระหว่างวันท่ี 19 – 23 มีนาคม 2561 ณ ส านักงานใหญ่องค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก นครเจนีวา สมาพนัธรัฐสวิส 
 
16.  เร่ือง การขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี (Ministerial  Declaration) ซึ่งเป็นเอกสาร
ผลลัพธ์ของการประชุมน า้โลก ครัง้ท่ี 8 (The 8th  World Water Forum)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนมุตัิตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ ดงันี ้ 
  1. เห็นชอบร่างปฏิญญาระดบัรัฐมนตรี (Ministerial  Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของ
การประชมุน า้โลก ครัง้ท่ี 8 (The 8th  World Water Forum)  
  2. อนุมตัิให้เอกอคัรราชทตู ณ กรุงบราซิเลีย  สหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิล ร่วมรับรองในปฏิญญา
ดงักลา่ว  
  3. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างปฏิญญาฯ  ท่ีมิใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย  ให้เป็นดลุยพินิจของ ทส. เป็นผู้พิจารณาโดยไม่ต้องน ากลบัไปเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหม ่             จนสิน้สดุการประชมุ 
  สาระส าคัญของเร่ือง  
  ทส. รายงานวา่  
  1. การประชุมน า้โลก ครัง้ท่ี 8 (The 8th  World Water Forum) ก าหนดจะจัดขึน้ระหว่างวนัท่ี 
18-23 มีนาคม 2561 ณ กรุงบราซิเลีย  สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ภายใต้หัวข้อ “การแบ่งปันน า้” (Sharing 
Water) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเชิงเทคนิค  การเมือง และสถาบัน  ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ระหวา่งกลุ่มประชาสงัคมแลกเปล่ียนวิธีการแก้ไขปัญหา การปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศเพ่ือให้การใช้น า้เกิดประโยชน์สงูสดุ
และแลกเปล่ียนการด าเนินงานระหว่างประเทศ  โดยในการประชุมระดับรัฐมนตรีก าหนดจะจัดขึน้ในวันท่ี 19 
มีนาคม 2561 ประกอบด้วยกิจกรรมส าคญั  2 กิจกรรม คือ  
   1.1 การรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการประชุมน า้โลก ครัง้ท่ี 8 (Ministerial  
Declaration) ซึง่เป็นเอกสารผลลพัธ์ของการประชมุระดบัรัฐมนตรีของผู้แทนประเทศท่ีเข้าร่วมการประชมุ 
   1.2 การประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี (Ministerial  Roundtable Meeting)  เป็นการ
ประชมุคูข่นานใน 6 หวัข้อ ได้แก่ (1) สภาพภมูิอากาศ (2) ประชาชน (3) การพฒันา (4) เมือง (5) ระบบนิเวศ และ 
(6) การเงิน  
  2. ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีฯ  มีสาระส าคัญประกอบด้วย ข้อเรียกร้องเร่งด่วนให้มีการ
ด าเนินการด้านน า้อยา่งเดด็ขาด ดงันี ้ 
   2.1 เร่ิมต้นใหม่และเสริมสร้างพนัธสญัญาทางการเมืองให้แข็งแกร่งขึน้ เพ่ือให้เกิดความ
เช่ือมั่นต่อการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพและทันท่วงที เพ่ือก้าวผ่านความท้าทายท่ีเก่ียวข้องด้านน า้และการ
สขุาภิบาล และบรรลเุปา้ประสงค์ของเปา้หมายการพฒันาท่ียัง่ยืนด้านน า้  
   2.2 เรียกร้องให้จดัเวทีหารือทางการเมืองระดบัสงูระหว่างการประชมุเวทีเสวนาระดบัสงู
แห่งสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาท่ียั่งยืน  ในปี พ.ศ. 2561 ณ นครนิวยอร์ก  เพ่ือกระตุ้ นผู้ มีบทบาททาง
การเมือง  
   2.3 เชิญชวนให้เวทีหารือทางการเมืองระดบัสงูมีการพิจารณาหรือทบทวนเปา้หมายการ
พฒันาท่ียัง่ยืนข้อ 6 ในเร่ืองผลลพัธ์ของกระบวนการทางการเมืองหวัข้อส าคญั ภูมิภาค ความยัง่ยืน และพลเมือง
ในการประชมุน า้โลก ครัง้ท่ี 8 
   2.4 กระตุ้นรัฐบาลให้ก่อตัง้หรือเสริมสร้างนโยบายและแผนการบริหารจดัการน า้แบบ
บรูณาการในระดบัชาตแิละระดบัต ่ากวา่ตามท่ีเหมาะสม  
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   2.5 สนบัสนุนการจดัการองค์กรด้านน า้ระดบัชาติและระดบัต ่ากว่าตามท่ีเหมาะสมท่ีมี
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ครอบคลมุ และมีความรับผิดชอบ   
   2.6 ระดมทุนและจัดสรรทรัพยากรทางการเงินท่ีเพียงพอจากแหล่งเงินทุนต่างๆ  เพ่ือ
ส่งเสริมการลงทุนในการบริหารจดัการน า้อย่างยัง่ยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งประเทศก าลงัพัฒนา ส่งเสริมความท้า
ทายพิเศษเฉพาะด้าน  และความเส่ียงของประเทศเหลา่นัน้ 
   2.7 พัฒนาและแบ่งปันวิธีแก้ไขปัญหาเพ่ือเน้นย า้ให้เห็นความส าคญัของความท้าทาย
ด้านน า้และการสุขาภิบาล รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน า้และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ  
   2.8 ใช้ประโยชน์จากการสร้างเครือข่ายและพนัธมิตรท่ีเกิดขึน้ในช่วงการประชุมน า้โลก  
ครัง้ท่ี 8 ภายใต้กระบวนการท่ีมีความหลากหลายเพ่ือสง่เสริมการด าเนินงานตามปฏิญญาฉบบันีใ้นระยะยาว 
 
17. เร่ือง ขอความเหน็ชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมส าหรับความตกลงว่าด้วย
การขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง ระดับรัฐมนตรี ครัง้ท่ี 6  
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชมุคณะกรรมการร่วมส าหรับความตกลง             
วา่ด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง ระดบัรัฐมนตรี ครัง้ท่ี 6 ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) 
เสนอ  
  ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ มีสาระส าคญัเพ่ือส่งเสริมการคมนาคมขนส่งในอนภุูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง 
(GMS) “ระยะแรก” โดยประเทศสมาชิกทัง้หมด มีผลให้การออกใบอนญุาตการขนสง่ทางถนน และเอกสารน าเข้า
ชัว่คราว ส าหรับรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ เร่ิมมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี [1 มิถนุายน พ.ศ. 2561] ให้เจ้าหน้าท่ีอาวธุโสของ
คณะกรรมการอ านวยความสะดวกการขนส่งแห่งชาติ (NTFCs) ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานตามบนัทึก
ความเข้าใจ “ระยะแรก”ประเด็นปัญหาด้านการด าเนินงานท่ีอาจเกิดขึน้และรายงานต่อคณะกรรมการร่วมเพ่ือ
ทราบความคืบหน้าและผลของการด าเนินการเป็นประจ าปีละ 2 ครัง้  
 

  แต่งตัง้ 
18. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒ ิ(ส านัก
นายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัิตามท่ีส านกัขา่วกรองแหง่ชาตเิสนอแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญั 
สงักดัส านกันายกรัฐมนตรี ให้ด ารงต าแหนง่ประเภทวิชาการ ระดบัทรงคณุวฒุิ จ านวน 3 ราย ตัง้แตว่นัท่ีมี
คณุสมบตัคิรบถ้วนสมบรูณ์ ดงันี ้ 
  1. นายอนุกูล เจิมมงคล ผู้อ านวยการส านกั 1 ส านกัขา่วกรองแหง่ชาต ิให้ด ารงต าแหนง่ ท่ี
ปรึกษาด้านการตอ่ต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาต ิ(นกัการขา่วทรงคณุวฒุิ) กลุม่งานท่ีปรึกษา 
ส านกัขา่วกรองแหง่ชาต ิตัง้แตว่นัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560   
  2. นายฤทธี ศรีสวัสดิ์ ผู้อ านวยการส านกั 11 ส านกัขา่วกรองแหง่ชาต ิให้ด ารงต าแหนง่ ท่ี
ปรึกษาด้านขา่วกรองความมัน่คงและสถาบนัหลกั (นกัการขา่วทรงคณุวฒุิ) กลุม่งานท่ีปรึกษา ส านกัขา่วกรอง
แหง่ชาต ิตัง้แตว่นัท่ี 27 ธนัวาคม 2560   
   3. นายเศรษฐภักค์ ภู่พันธ์ศรี ผู้อ านวยการส านกั 6 ส านกัขา่วกรองแหง่ชาต ิให้ด ารงต าแหนง่              
ท่ีปรึกษาด้านการด าเนินงานขา่วกรองในตา่งประเทศ (นกัการขา่วทรงคณุวฒุิ) กลุม่งานท่ีปรึกษา ส านกัขา่วกรอง
แหง่ชาต ิตัง้แตว่นัท่ี 29 ธนัวาคม 2560   
   ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่มแตง่ตัง้เป็นต้นไป  
 
19. เร่ือง แต่งตัง้ข้าราชการการเมือง (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
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  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามท่ีส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแตง่ตัง้ นายสมชาย               
เสียงหลาย ให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง ต าแหนง่ท่ีปรึกษารัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี (นายสวุ
พนัธุ์ ตนัยวุรรธนะ) ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 13 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
20. เร่ือง การแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพงิคนคร 
  คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัิตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณ ุเครืองาม) เสนอแตง่ตัง้ประธาน
กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพฒันาพิงคนคร แทนประธานกรรมการและกรรมการท่ีด ารง
ต าแหนง่ครบวาระส่ีปี เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 รวม 7 คน ดงันี ้ 
  1. นางกอบกาญจน์  วฒันวรางกรู  ประธานกรรมการ  
  2. นางสาวบษุราภรณ์ กอบกิจพานิชผล กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  
  3. นายสเุทพ นิ่มสาย     กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  
  4. นายอิศเรศ จิราธิวฒัน์   กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  
  5. นายณรงค์ คองประเสริฐ   กรรมการภาคเอกชน  
  6. นายสรภพ เชือ้ด ารง    กรรมการภาคเอกชน  
  7. นายอนชุา ด ารงมณี    กรรมการภาคเอกชน 
  ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 13 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
21. เร่ือง การแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา
ศาสตร์  
  คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัิตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแตง่ตัง้ นางสาวสุทธา
ภา อมรวิวัฒน์ เป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิด้านธุรกิจและการลงทนุในคณะกรรมการบริหารศนูย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์ แทน นายภกัดี โพธิศริิ ท่ีพ้นจากต าแหนง่เน่ืองจากมีอายคุรบ 70 ปีบริบรูณ์ โดยให้อยูใ่น
ต าแหนง่เท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิซึง่ได้แตง่ตัง้ไว้แล้ว ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 13 มีนาคม 2561 
เป็นต้นไป  
 
22. เร่ือง การแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒด้ิานเศรษฐกิจ การเงนิ การคลัง ธุรกิจ และการบริการใน
คณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒท่ีิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  
  คณะรัฐมนตรีมีมตรัิบทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการเสนอ ดงันี ้  
  1. รับทราบกรณี นายกอบศกัดิ ์ภตูระกลู กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลงั 
ธุรกิจ และการบริการในคณะกรรมการสภาการศึกษา พ้นจากต าแหนง่กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิเน่ืองจากลาออก 
เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560  
  2. เห็นชอบแตง่ตัง้ นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด เป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิด้านเศรษฐกิจ 
การเงิน การคลงั ธุรกิจ และการบริการในคณะกรรมการสภาการศกึษา แทนผู้ ท่ีลาออก  
  ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 13 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป และให้กระทรวงศกึษาธิการด าเนินการแตง่ตัง้
กรรมการในคณะกรรมการดงักลา่วในครัง้ตอ่ไปให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไว้อยา่งเคร่งครัดด้วย 
เพ่ือให้การด าเนินการของคณะกรรมการเป็นไปอยา่งตอ่เน่ืองตามมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2559 
เร่ือง การด าเนินการแตง่ตัง้กรรมการในคณะกรรมการตา่ง ๆ ตามท่ีกฎหมายบญัญตัใิห้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาตามกฎหมาย  
 

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


