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  วันนี้ (21 สิงหาคม 2561) เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น  4 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ต าบลชุมโค อ าเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
นอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2561  
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ไ ด้
แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม  
    พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่
    และท่ีประชุมแผนกคดีในศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา) และร่างพระราชบัญญัติ 
    ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจ 
    หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพ่ือออกระเบียบก าหนดเบี้ยประชุม
    ส าหรับข้าราชการตุลาการซึ่งเข้าร่วมการประชุมใหญ่ในศาลชั้นอุทธรณ์หรือ 
    ศาลฎีกา) รวม 2 ฉบับ  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออก 
    ใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 
    พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความ
    ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น 
    และหม้อน้ า พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้อาวุธยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ 
    ต้องห้ามส่งออกและห้ามน าผ่านไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
  7.  เรื่อง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษา
    ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
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  8.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง 
    รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจ าเป็น เพ่ือสนับสนุนโครงการ 
    สาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ  
    ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 
 

ต่างประเทศ 
 
  9.  เรื่อง  การรับรองเอกสารการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศ
    และสื่อสารมวลชนระหว่างราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
  10.  เรื่อง  การร่วมรับรองเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  
    Economic Minister: AEM) ครั้งที่ 50 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  11.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการลงนามในระหว่างการประชุม 
    คณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
    ระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 6 
  12.  เรื่อง  การจัดท าบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม 
    ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการ  
    วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งประเทศญี่ปุ่น  
 

แต่งตั้ง 
 
  13.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) 
  14.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
  15.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
    (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  16.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง   
    กระทรวงมหาดไทย   
  17.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงสาธารณสุข)  
  18.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)  
  

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้  
  1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... 
ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  2. รับทราบค าชี้แจงข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 12) ของกระทรวงการคลัง  
  3. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ 12) ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. ก าหนดบทนิยามค าว่า “ประชารัฐสวัสดิการ” และ “โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ” 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ  
  2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ เสนอแผนการด าเนินงานมาตรการ หรือโครงการเกี่ยวกับประชารัฐสวัสดิการ
ส าหรับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ และพิจารณาการสนับสนุนโครงการ
ที่ให้บริการทางสังคมผ่านหน่วยงานของเอกชนมูลนิธิ และองค์กรสาธารณประโยชน์ ส าหรับช่วยเหลือประชาชนใน
ภาวะล าบากทุกประเภทต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ รวมทั้งก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการ
ประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  
  3. ก าหนดให้คณะกรรมการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน ประมาณการรายจ่ายและ
ประโยชน์ที่จะได้รับ รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบจากการด าเนินโครงการตามมาตรา 8 (1) และ (2) เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย 
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  4. ก าหนดให้การจัดประชารัฐสวัสดิการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือโดยการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บางส่วนที่จ าเป็นในการด ารงชีพ ให้ด าเนินการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้ การจัดประชารัฐสวัสดิการตามมาตรานี้
อาจแตกต่างกันตามความเหมาะสมและความจ าเป็น โดยให้กระทรวงการคลัง (กค.) ออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
รวมทั้งให้คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกและการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
  5. ก าหนดให้ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังเป็นส านักงานเลขานุการ และรับผิดชอบงานธุรการ
ของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม  
  6. ก าหนดให้จัดตั้งกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้จ่ายในการจัดประชารัฐสวัสดิการ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มี
รายได้น้อยและการสนับสนุนโครงการให้บริการทางสังคมผ่านหน่วยงาน มูลนิธิ และองค์กรสาธารณประโยชน์ และ
ก าหนดเงินและทรัพย์สินของกองทุน การใช้จ่ายเงินของกองทุน รวมทั้งการเก็บรักษาเงินของกองทุน  
  7. ก าหนดบทบัญญัติเก่ียวกับการรับจ่ายเงิน การบัญชี และการตรวจสอบภายในของกองทุน  
  8. ก าหนดบทบัญญัติเก่ียวกับการยุบเลิกกองทุน และการตรวจสอบทรัพย์สินและช าระบัญชี  
  9. ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับการโอนบรรดาเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน และภาระผูกพัน      
ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก คณะกรรมการบริหารกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก 
การจัดท าโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ และการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ว่าด้วยการบริหารกองทุนประชารัฐเพ่ือ
เศรษฐกิจฐานราก พ.ศ. 2560  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมแผนกคดีในศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา) 
และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อออกระเบียบก าหนดเบี้ยประชุมส าหรับข้าราชการตุลาการซึ่งเข้าร่วมการ
ประชุมใหญ่ในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกา) รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้  
  1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. …. (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมแผนกคดีในศาลชั้นอุทธรณ์และ
ศาลฎีกา) และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพ่ือออกระเบียบก าหนดเบี้ยประชุมส าหรับข้าราชการตุลาการซึ่งเข้าร่วม
การประชุมใหญ่ในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกา) รวม 2 ฉบับ ของส านักงานศาลยุติธรรม ที่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติต่อไป     
  2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายล าดับรอง ซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ .ศ. .... 
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(แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพ่ือออกระเบียบก าหนดเบี้ยประชุมส าหรับ
ข้าราชการตุลาการซึ่งเข้าร่วมการประชุมใหญ่ในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกา) ตามท่ีส านักงานศาลยุติธรรมเสนอ  
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. …. 
   1.1 ก าหนดให้ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 13 ถ้าค าพิพากษาหรือค าสั่งจะต้องท าโดยผู้
พิพากษาหลายคน ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นจะต้องบังคับตามความเห็นของฝ่ายข้างมาก  
   ในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ประธานศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาจะให้มีการวินิจฉัย
ปัญหาใดในคดีเรื่องใดโดยที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดีก็ได้ หรือถ้ามีกฎหมายก าหนดให้วินิจฉัยปัญหาใดหรือ
คดีเรื่องใดโดยที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดีก็ให้วินิจฉัยได้ แล้วแต่กรณี  
   ในคดีซึ่งที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดีได้วินิจฉัยปัญหาแล้ว ค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ต้องเป็นไปตามค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดี และต้องระบุด้วยว่าปัญหาข้อใดได้วินิจฉัยโดยที่
ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดีผู้พิพากษาที่เข้าประชุม แม้มิใช่เป็นผู้นั่งพิจารณา ก็ให้มีอ านาจพิพากษาหรือท า
ค าสั่งในคดีนั้นได้ และเฉพาะในศาลชั้นอุทธรณ์ให้ท าความเห็นแย้งพร้อมเหตุผลไว้ด้วย  
   1.2 ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับว่าพระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลกระทบถึงกระบวน
พิจารณาของศาลที่ได้กระท าไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
  2. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ก าหนดให้
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีอ านาจหน้าที่ในการออกระเบียบก าหนดเบี้ยประชุมส าหรับข้าราชการตุลาการซึ่ง
เข้าร่วมการประชุมใหญ่ในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกา  
 
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอว่า  
  1. มาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ได้ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของ
คณะรัฐมนตรี เป็นแผน 4 ปี โดยน านโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง และก าหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการทั้งแผน 4 ปี และแผนรายปี รวมทั้งต้อง
จัดท าแผนนิติบัญญัติขึ้นด้วย  
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  2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายในการบริหารประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และต่อมาได้มีการตรา
พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. 2560 ขึ้น ซึ่งตามกฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดให้มีการจัดท ากรอบในการบริหารราชการแผ่นดินไว้ในรูป
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตาม ประกอบกับได้มีการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือเป็นกลไก 
วิธีการ และข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ขึ้นแล้ว  
  3. ส านักงานก.พ.ร. ได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติ
ราชการ และแผนนิติบัญญัติ แล้ว เห็นว่า การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนและขั้นตอนการปฏิรูป
ประเทศตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
ด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบและชัดเจนกว่า
มาตรการตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ดังนั้น จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนนิติบัญญัติ
อีกต่อไป สมควรยกเลิกการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนนิติบัญญัติ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งสมควรก าหนดให้การบริการประชาชนและการ
ประสานงานระหว่างส่วนราชการต้องกระท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิรูป
ประสิทธิภาพในการท างานของระบบราชการตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. ให้ยกเลิกการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนนิติบัญญัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
  2. แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
  3. ก าหนดให้การบริการประชาชนและการประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ต้องกระท าโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์กลางที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
ก าหนด  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการ
ขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. ....  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
และการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
คมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  คค. ได้รับรายงานจากกรมการขนส่งทางบกว่า  
  1. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และ
การขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2548 ยังมีความไม่เหมาะสม เนื่องจากการตรวจ
สุขภาพเพ่ือออกใบรับรองแพทย์ส าหรับใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์ เป็นการตรวจเบื้องต้นว่าบุคคลนั้นไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ และไม่
เป็นโรค 5 โรค ได้แก่ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะ
อันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการอันเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
เท่านั้น ใบรับรองแพทย์ดังกล่าว จึงไม่สามารถคัดกรองบุคคลในการขับขี่รถ อันส่งผลให้ไม่สามารถช่วยลดอุบัติเหตุ
หรือสร้างความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่และผู้ใช้รถบนถนนได้ อีกทั้งโรคที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดอุบัติเหตุไม่ได้ถูกน ามาอยู่ใน
รายการตรวจสุขภาพ และยังปรากฏข้อเท็จจริงอีกว่า ผู้มายื่นขอรับใบอนุญาตขับรถหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถบาง
รายมีสภาพจิตใจ หรือบุคลิกภาพที่ไม่ถึงขั้นวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน แต่มีความปกติทางอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมจะ
อนุญาตให้เป็นผู้ขับรถได้  
  2. นอกจากนี้ ปัจจุบันมีผู้นิยมใช้รถจักรยานยนต์ที่มีก าลังสูง (Big Bike) ซึ่งรถดังกล่าวมีสมรรถนะ
ด้านความเร็วสูง การควบคุมรถกระท าได้ยากกว่ารถจักรยานยนต์ทั่วไป หากผู้ขับขี่ไม่ได้รับการอบรมในการขับขี่ที่
ถูกต้อง ย่อมมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอันน าไปสู่การบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน  
  3. ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2548 โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ขับรถเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยพัฒนาใบรับรองแพทย์ให้เพ่ิมกลุ่มโรคที่เป็นอันตรายในขณะขับรถ หรือการ
ก าหนดให้แพทย์ผู้ออกใบรับรองแพทย์ต้องท าการซักประวัติและให้ผู้นั้นยืนยันความสมบูรณ์ปราศจากโรคที่เป็น
อันตรายขณะขับรถ รวมทั้งควรเพิ่มเติมข้อก าหนดให้อ านาจนายทะเบียนในการใช้ดุลยพินิจให้ผู้ขออนุญาตเข้ารับการ
ตรวจและน าใบรับรองแพทย์มายืนยันความเหมาะสมในการขับรถได้ด้วย  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต
ขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2548  
  2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่อ
อายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ดังนี้  
   2.1 ปรับปรุงเอกสารหลักฐานประกอบค าขอรับใบอนุญาตขับรถ  
   2.2 ก าหนดเพ่ิมเติมให้ใบรับรองแพทย์ที่จะน ามาใช้ประกอบการขอ หรือต่อใบอนุญาตขับ
รถส่วนบุคคลต้องแสดงให้เห็นว่า ผู้ขอนอกจากไม่มีโรคประจ าตัวแล้ว ยังไม่มีสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมเห็นว่า อาจเป็นอันตรายขณะขับรถ   
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   2.3 ก าหนดให้การขอต่อใบอนุญาตขับรถทุกกรณีต้องใช้ใบรับรองแพทย์ โดยใบรับรอง
แพทย์มีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองก าหนด แต่หากแพทย์ไม่ได้ก าหนดอายุไว้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่
ออกใบรับรองแพทย์ 
   2.4 เพ่ิมเติมอ านาจนายทะเบียนในการสั่งให้ผู้ขอรับหรือขอต่อใบอนุญาตขับรถต้องเข้ารับ
การตรวจ และน าใบรับรองแพทย์มายืนยันความเหมาะสมในการขับรถเป็นหลักฐานประกอบการด าเนินการ  
   2.5 ยกเลิกการใช้บัตรอ่ืนที่ใช้แทนบัตรประจ าตัวประชาชน ภาพถ่ายบัตรประจ าตัว
ประชาชน ภาพถ่ายบัตรอ่ืนที่ใช้แทนบัตรประจ าตัวประชาชน และภาพถ่ายหรือส าเนาทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน
ประกอบค าขอรับใบอนุญาตขับรถ  
   2.6 เพ่ิมเติมให้สามารถน าหลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานที่กรมการขนส่งทางบกมอบหมาย
ให้ด าเนินการอบรมมาใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตขับรถได้  
   2.7 เพ่ิมเติมข้อก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีก าลังสูง (Big Bike) ต้องผ่าน
การอบรมและทดสอบการขับรถตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนดเป็นการเพ่ิมเติม  
   2.8 ก าหนดให้ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถของรถประเภทเดียวกันกับที่ขอรับใบอนุญาตซึ่ง
รัฐบาลของประเทศอ่ืนออกให้ต้องยังไม่สิ้นอายุ   
   2.9 เพ่ิมเติมกรณีเป็นแรงงานต่างด้าวที่มีมติคณะรัฐมนตรีเข้ามาท างานในประเทศไทยได้
ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ไม่มีสิทธิขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดส่วนบุคคล (5 ปี)  
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ า พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ด าเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ า 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ก าหนดค านิยามค าว่า “เครื่องจักร” “เครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจัรก” “เครื่องปั๊มโลหะ” 
“รถยก” “ลิฟต์โดยสาร” “ลิฟต์ขนส่งวัสดุ” “รอก” “ปั้นจั่น” ฯลฯ   
  2. ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับ  
   2.1 เครื่องจักร 6 ประเภท คือ (1) เครื่องปั๊มโลหะ (2) เครื่องเชื่อมไฟฟ้า และเครื่องเชื่อม
ก๊าซ (3) รถยก (4) ลิฟต์ (5) เครื่องจักรที่ใช้ในการยกคนข้ึนท างานบนที่สูง (6) รอก  
   2.2 ปั้นจั่น 3 ประเภท คือ (1) ปั้นจั่นเหนือศีรษะและปั้นจั่นขาสูง (2) ปั้นจั่นหอสูง (3) รถ
ปั้นจั่นและเรือปั้นจั้น รวมถึงอุปกรณ์ท่ีใช้เกี่ยวกับปั้นจั่น  
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   2.3 หม้อน้ า 4 ประเภท คือ (1) หม้อน้ า (2) หม้อน้ าร้อนหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ
น าความร้อน (3) ภาชนะรับความดัน (4) ภาชนะบรรจุก๊าซทนความดัน  
  3. ก าหนดให้นายจ้างต้องจัดและดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้
มาตรฐานในงาน 10 ประเภท (1) งานเชื่อมหรือตัดชิ้นงาน (2)  
งานลับ ฝน หรือแต่งผิวโลหะ (3) งานกลึง (4) งานปั๊มโลหะ (5) งานชุบโลหะ (6) งานพ่นสี (7) งานยก ขนย้าย หรือ
ติดตั้ง (8) งานควบคุมเครื่องจักร (9) งานปั้นจั่น (10) งานหม้อน้ า หม้อน้ ามันร้อนหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน า
ความร้อน ภาชนะรับความดัน และภาชนะบรรจุก๊าซทนความดัน  
  4. ก าหนดให้วิศวกรตามค านิยาม “วิศวกร” ในกฎกระทรวงนี้ เป็นผู้ทดสอบและรับรองการ
ด าเนินการตามกฎหมาย จนกว่าจะได้มีบุคคลขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 หรือนิติบุคคลได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 11 
แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 แล้วแต่กรณี  
 
6. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้อาวุธยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามน า
ผ่านไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้อาวุธยุทโธปกรณ์
เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามน าผ่านไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
พาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจ
พิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  พณ. เสนอว่า โดยที่ประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกสหประชาชาติมีพันธะกรณีที่ต้องด าเนินการตาม
ข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่  2399 (ค.ศ. 2018) ซึ่งเป็นไปตามข้อ 25 แห่งกฎบัตร
สหประชาชาติ โดยมีสาระส าคัญเป็นการเห็นชอบต่อการต่ออายุมาตรการลงโทษทางอาวุธ การห้ามเดินทาง และการ
อายัดทรัพย์สินต่อสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ตามที่ระบุไว้ในข้อมติฯ ที่ 2239 (ค.ศ. 2017) ตลอดจนข้อยกเว้นที่
เกี่ยวข้อง โดยให้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 นอกจากนี้ยังได้มีการปรับถ้อยค าในข้อ 5 (1) ของ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามน าผ่านไปยัง
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง พ.ศ. 2560 จากกองก าลังสหภาพยุโรป (European Union Missions) เป็น ภารกิจ
ฝึกอบรมของสหภาพยุโรป (European Union training missions) และก าหนดเพ่ิมเติมความในข้อ 5 วรรคสอง ของ
ประกาศฯ ด้วย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ กรมศุลกากร กรมอุตสาหกรรมทหาร และกรมองค์การระหว่างประเทศ
ไม่ขัดข้องในการเพิ่มเติมถ้อยค าดังกล่าว  
  สาระส าคัญของร่างประกาศ  
  1. ก าหนดบทนิยามค าว่า “ข้อมติ” โดยให้หมายความว่า ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ ที่ 2262 (ค.ศ. 2016) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 
2239 (ค.ศ. 2017) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 และข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 2239 (ค.ศ. 
2018) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561  
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  2. แก้ไขเพ่ิมเติมในข้อยกเว้นของประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์
เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามน าผ่านไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง พ.ศ. 2560 โดยการปรับถ้อยค าในข้อ 5 
(1) จาก “กองก าลัง สหภาพแอฟริกา (African Union-Regional Task Force: AU-RTF) กองก าลังสหภาพ
ยุโรป (European Union Missions) และกองก าลังฝรั่งเศส (French Forces) ที่ปฏิบัติการในสาธารณรัฐ
แอฟริกากลาง” เป็น “ภารกิจฝึกอบรมของสหภาพยุโรป (European Union training missions) ที่ปฏิบัติการ
ในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง กองก าลังฝรั่งเศส (French Forces) ภายใต้ความร่วมมือทวิภาคีกับสาธารณรัฐ
แอฟริกากลางและกองก าลังของรัฐสมาชิกอ่ืนที่ให้ความช่วยเหลือและฝึกอบรม” เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อมติฯ  
  3. ก าหนดเพ่ิมเติมความในข้อ 5 วรรคสอง ของประกาศฯ จาก “การส่งออกหรือน าผ่านอาวุธและ
ยุทโธปกรณ์ตาม (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) ต้องเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อมติ” เป็น “การส่งออกหรื
อน าผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ตาม (1) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) ต้องเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ
มติ” 
 
7. เรื่อง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซ
เบอร์แห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
เตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้   
  สาระส าคัญของร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
  แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 โดยเพ่ิมเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นกรรมการโดยต าแหน่งใน
คณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
8. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส ารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจ าเป็น เพื่อสนับสนุนโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้าง
ชุมชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันท าการสุดท้ายของ
เดือนกันยายน 2561 จ านวนทั้งสิ้น 373,834,500 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบสามล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท
ถ้วน) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ในการด าเนินงาน ดังนี้  
   1. โครงการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพ่ือประชาชนสุขภาพดี จ านวน 179,664,300 
บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)  
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   2. โครงการรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี จ านวน 53,260,200 บาท (ห้าสิบสามล้านสองแสนหก
หมื่นสองร้อยบาทถ้วน)  
   3. โครงการพัฒนาคุณภาพและความพร้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน จ านวน 140,910,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามความเห็นของส านัก
งบประมาณ  
 

ต่างประเทศ 
 
9. เรื่อง การรับรองเอกสารการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศและสื่อสารมวลชน
ระหว่างราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบต่อบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศและ
สื่อสารมวลชนระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และอนุมัติให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
(นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ตามที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) 
เสนอ  
  ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่
ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ส านักนายกรัฐมนตรี โดยกรมประชาสัมพันธ์ด าเนินการได้ 
โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการ
ปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย และในโอกาสต่อไปหากมีการจัดท า
ข้อตกลงด้านการเงิน (financial arrangements) ภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว ให้ส านักนายกรัฐมนตรี โดย
กรมประชาสัมพันธ์ พิจารณาส่งร่างข้อตกลงด้านการเงินดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาด้วย  
  สาระส าคัญของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศและสื่อสารมวลชน
ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ข่าว รายการ 
หรือกิจกรรมด้านสารสนเทศและสื่อสารมวลชนที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบาย แนวทางการ
บริหาร และขั้นตอนการปฏิบัติของทั้งสองประเทศ อันจะน าไปสู่การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมิตรภาพระหว่าง
ประชาชนของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ได้ประสานงานไปยังฝ่ายฟิลิปปินส์เพ่ือที่จะลงนามร่างบันทึก
ความเข้าใจฯ ดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย  - ฟิลิปปินส์ ครั้งที่ 6 ที่
กระทรวงการต่างประเทศจะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร  
 
10. เรื่อง การร่วมรับรองเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister: 
AEM) ครั้งที่ 50 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Minister: AEM) ครั้ งที่  50 และการประชุม อ่ืน ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง จ านวน 7 ฉบับ  โดยให้
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารทั้ง 7 ฉบับ ตามที่กระทรวงพาณิชย์
เสนอ และหากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าว ที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัด กับหลักการที่
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดงกล่าวด้วย  
  ส าหรับกรณีร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (The ASEAN Agreement 
on Electronic Commerce) ที่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนการลงนาม ให้กระทรวงพาณิชย์
ด าเนินการตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอย่างเคร่งครัด  
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  ร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Minister: AEM) ครั้งที่ 50 ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ จ านวน 7 ฉบับ 
ได้แก่  
  1. ร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ใน
การพัฒนาและส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศสมาชิกต้องพัฒนาสภาพแวดล้อมทางด้านกฎหมายหรือ
กฎระเบียบสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ  
  2. ร่างกรอบการบูรณาการด้านดิจิทัลในอาเซียน มีสาระส าคัญเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนได้อย่าง
ทั่วถึง  
  3. ร่างหลักการส าคัญเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบของอาเซียน  เป็นการก าหนดแนวทาง
ส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียน ในการออก/ทบทวนกฎระเบียบไม่ให้เกิดภาระต่อการค้าเกินความจ าเป็น  
  4. ร่างบัญชีกฎเฉพาะรายสินค้าในพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2017 และบัญชี
รายการสินค้าสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอของพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2017เป็นการด าเนินการเพ่ือ
สร้างความสอดคล้องกับการด าเนินการขององค์การศุลกากรโลก ที่จะมีการปรับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์เป็น
ประจ าทุก ๆ 5 ปี  
  5. ร่างแนวปฏิบัติส าหรับการด าเนินการตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีของ
สินค้า เป็นเอกสารที่ระบุถึงแนวปฏิบัติส าหรับการออกมาตรการที่มิใช่ภาษีในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมทางการค้าระหว่างกันในประเทศสมาชิก ลดผลกระทบจากการ
บิดเบือนทางการค้า  
  6. ร่างแผนการด าเนินงานด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกรอบอาเซียนบวกสาม ปี 2562 – 
2563เป็นเอกสารพ้ืนฐานเพ่ือด าเนินการตามแผนงานความร่วมมือของกรอบอาเซียนบวกสามช่วงปี 2561 – 2565 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในกรอบอาเซียนบวกสามผ่านการหารือและกิจกรรมต่าง ๆ   
  7. ร่างเป้าหมายความส าเร็จของการเจรจาในปีนี้ มีประเด็นส าคัญที่จะสรุปการเจรจาภายในปี 
2561 เช่น สรุปการเจรจาทั้งหมดส าหรับบทสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช กฎระเบียบทางเทคนิคพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขันการระงับข้อพิพาท สรุปการเจรจาข้อผูกพันเปิดตลาดสินค้า บริการ และการลงทุน  
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  โดยที่ร่างเอกสารทั้ง 7 ฉบับ ที่จะมีการรับรองระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Minister: AEM) ในครั้งนี้ เป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก เพ่ือประโยชน์
ทางด้านการค้าและการลงทุนร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจในกรอบอาเซียน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทยในหลาย ๆ ด้าน เช่น การเข้า
ไปมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียน การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างบทการค้าและการค้าบริการ การ
ด าเนินการตามพันธกรณีอาเซียนว่าด้วยมาตรการที่มิใช่ภาษีของสินค้าได้อย่างถูกต้อง และการลดผลกระทบจากการ
บิดเบือนทางการค้า เป็นต้น  
 
11. เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการลงนามในระหว่างการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วย
การค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย – จีน ครั้งท่ี 6 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้  

1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการลงนามในระหว่างการประชุม 
คณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย – จีน  ครั้งที่ 6 จ านวน 6 
ฉบับ (ได้แก่ ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม JC เศรษฐกิจไทย – จีน ครั้งที่ 6 และร่างบันทึกความเข้าใจ/ร่างพิธีสาร
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอีก 5 ฉบับ) และหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงพาณิชย์และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการได้โดยไม่
ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก   
  2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายลงนามใน
เอกสารผลลัพธ์การประชุม JC  เศรษฐกิจไทย - จีน ครั้งที่ 6 (Agreed Record of the Sixth Meeting of the 
Joint Committee on Trade, Investment and Economic Cooperation between the Government of 
the Kingdom of Thailand and the Government of the People’s Republic of China) 
  3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ลงนามในร่างบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะท างานเพ่ือส่งเสริมการค้าอย่างไร้อุปสรรคระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักร
ไทยกับกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  4. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ลงนามในร่าง
พิธีสารระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับส านักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์ เพ่ือการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและ
ชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน   
  5. อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ลงนามในร่าง
บันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งราชอาณาจักรไทยกับสภาส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน  
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  6. อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมาย ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กับกระทรวงพาณิชย์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน   
  7. อนุมัติให้ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมาย ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของไทยกับสถาบันอวกาศ
แห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องความร่วมมือด้านอวกาศ  
  สาระส าคัญของเรื่อง   
  1. ไทยมีก าหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JC  เศรษฐกิจไทย – จีน ครั้งที่ 6 การประชุมอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น การประชุมเตรียมการระดับอธิบดีส าหรับการประชุม JC เศรษฐกิจไทย – จีน ครั้งที่ 6 การเข้าเยี่ยม
คารวะนายกรัฐมนตรี และการหารือทวิภาคีระหว่างรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และมนตรีแห่งรัฐ
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน  (นายหวัง หย่ง) และการจัดกิจกรรมคู่ขนาน  เช่น การจัดงานสัมมนา  การจับคู่ทาง
ธุรกิจ และการลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร 
และต่างจังหวัด  โดยที่ผ่านมา  กระทรวงพาณิชย์ได้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือติดตามและพิจารณาประเด็นความร่วมมือทางการค้าการลงทุน  และเศรษฐกิจ รวมทั้งกิจกรรม
ต่าง ๆ  ที่ฝ่ายไทยประสงค์จะผลักดันในการประชุมดังกล่าวเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของประเทศ
ไทย  
  2. ในระหว่างการประชุม JC เศรษฐกิจไทย – จีน ครั้งที่ 6 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุ
ศรีพิทักษ์)  และมนตรีแห่งรัฐของสาธารณรัฐประชาชนจีน  (นายหวัง หย่ง) เป็นประธานการประชุมร่วมและมีผู้แทน
จากหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยนั้น ที่ประชุมฯ จะมีการร่วมลงนามเอกสารต่าง ๆ ที่เป็นผลลัพธ์ของการ
ประชุมฯ  เพื่อให้มีผลที่เป็นรูปธรรม  จ านวน 6 ฉบับ  ได้แก่  ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม JC เศรษฐกิจไทย – จีน 
ครั้งที่ 6  และร่างบันทึกความเข้าใจ/ร่างพิธีสารของหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องอีก 5 ฉบับ  สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  
   2.1 ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม JC  เศรษฐกิจไทย- จีน ครั้งที่ 6 (Agreed Record 
of the Sixth Meeting of the Joint Committee on Trade, Investment and Economic Cooperation 
between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the People’s 
Republic of China)  ร่างเอกสารฯ  มีสาระส าคัญเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาส าคัญที่มีผลต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยและจีน  การติดตามผลการด าเนินการที่สื บเนื่องจากการประชุมครั้ง
ก่อน รวมทั้งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่ายที่มุ่งเสริมสร้าง กระชับ  และขยายความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ระหว่างกัน โดยเฉพาะในสาขาหลัก เช่น ความ
ร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน  การค้าสินค้าเกษตร  ทรัพย์สินทางปัญญา ความเชื่อมโยงด้านสาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐาน ความเชื่อมโยงด้านดิจิทัล ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  อวกาศ และนวัตกรรม การท่องเที่ยว 
การเงิน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น /อนุภูมิภาค รวมถึงการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค   
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   2.2 ร่างบันทึกความเข้าใจ/ร่างพิธีสาร จ านวน 5 ฉบับ  หน่วยงานต่าง ๆ ของไทยได้
หารือร่วมกับจีนและเห็นพ้องให้มีการจัดท าบันทึกความเข้าใจ/ พิธีสารระหว่างกันในประเด็นความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจที่เก่ียวข้อง โดยมีเอกสารที่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันและพร้อมจะลงนามในการประชุมฯ ดังนี้  
    2.2.1 ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะท างานเพื่อส่งเสริมการค้า
อย่างไร้อุปสรรคระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชน
จี น  (Memorandum of Understanding on Establishing Working Group on Promoting Unimpeded 
Trade between the Ministry of Commerce of the Kingdom of Thailand and the Ministry of 
Commerce of the People’s Republic of China) 
    สาระส าคัญ เพ่ือจัดตั้งคณะท างานเพ่ือส่งเสริมการค้าอย่างไร้อุปสรรคระหว่าง
กระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีภารกิจหลักในการ
ประสานงานเพ่ือแก้ไขปัญหาทางการค้า การประเมินสถานะของความร่วมมือทางการค้าทวิภาคี  และส ารวจความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ และขายการค้าระหว่างกัน   
    2.2.2 ร่างพิธีสารระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย
กับส านักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ  การกักกัน และสุขอนามัย
ทางสัตวแพทย์ เพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสตว์ปีกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน 
(Protocol between the Ministry of Agriculture and Cooperatives of the Kingdom of Thailand  and 
the General Administration of Customs of the People’s Republic of China on Inspection, 
Quarantine and Veterinary Sanitary Requirements for Frozen Poultry Meat and By - products to be 
exported from Thailand to China)  
    สาระส าคัญ ก าหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกันและสุขอนามัยทางสัตว
แพทย์ เพ่ือการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง และชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากไทยไปยังประเทศจีน  เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การส่งออกสินค้าสัตว์ปีกของไทยไปยังจีน  
    2.2.3 ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
แห่ งราชอาณ าจักรไทยกับสภาส่ งเสริมการค้ าระห ว่ างประเทศแห่ งประเทศจีน  (Memorandum of 
Understanding on Cooperation between the Office of the Board of Investment of the Kingdom of 
Thailand and China Council for the Promotion of International Trade) 
    สาระส าคัญ  ส่ งเสริมการลงทุนระหว่างไทยและจีน ในสาขาต่าง ๆ เช่น 
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ตลอดจนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ด าเนินการด้านนโยบาย เพ่ือสนับสนุนการท าธุรกิจและการลงทุนระหว่างคู่ภาคี  
    2.2.4  ร่างบันทึกความใจระหว่างส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกกับกระทรวงพาณิชย์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Memoradum of Understanding 
between Eastern Economic Corridor Office of the Kingdom of Thailand and the Ministry of  
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Commerce of the People’s Republic of China to Promote the Strategic Cooperation wuth the 
“Eastern Economic Corridor” under the Belt and Road Initiative)  
    สาระส าคัญ  ส่งเสริมความร่วมมือเชิงยุทธสาสตร์ระหว่างรัฐบาลไทยและจีนตาม
โครงการ “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” ภายใต้ยุทธศาสตร์และนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของไทย และ
โครงการ “ความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของจีน  
    2.2.5 ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของไทย
กับสถาบันอวกาศแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง  ความร่วมมือด้านอวกาศ (Memorandum of 
Understanding between Geo-informatics and Space Technology Development Agency of Thailand 
and China National Space Administration of the People’s Republic of China on Space Cooperation) 
    สาระส าคัญ   ส่งเสริมความร่วมมือด้านการส ารวจอวกาศ เช่น การส่งเสริม
โครงการวิจัยไทยขึ้นไปด าเนินการวิจัยและทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติเทียนกง/การพัฒนาบุคลากรและ
โครงการวิจัยไทยให้มีศักยภาพเพ่ือการด าเนินวิจัยและทดลองในสถานีอวกาศรวมไปถึงการใช้และพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านอวกาศร่วมกัน 
 
12. เรื่อง การจัดท าบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี แห่งประเทศญี่ปุ่น  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอดังนี้  
   1. อนุมัติการจัดท าบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
แห่งประเทศญี่ปุ่น (Memorandum of Cooperation on Industrial Human Resource Development 
between the Ministry of Education of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Education, 
Culture, Sports, Science and Technology of Japan) ทั้งนี้ หากก่อนลงนามมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
บันทึกความร่วมมือฯ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ให้กระทรวงศึกษาธิการหารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง  
   2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือว่า
ด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไทย – ญี่ปุ่น  
   สาระส าคัญของบันทึกความร่วมมือฯ  
  บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไทย – ญี่ปุ่น มีสารัตถะเป็น
การระบุความร่วมมือด้านการศึกษา ที่แสดงความมุ่งมั่นระหว่างไทยและญี่ปุ่นในการผลักดันความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรของไทยให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยการด าเนินการสองประเด็นหลัก ได้แก่ การ
ก่อตั้งสถาบันการศึกษารูปแบบโคเซน (KOSEN) ในประเทศไทย และสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาไทยในการไปศึกษา
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ต่อ ณ สถาบันโคเซน (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหว่างไทยและญี่ปุ่นให้
เพ่ิมมากข้ึน  
 

แต่งตั้ง 
 
13. เรื่อง การแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่ งประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ 
(กระทรวงการคลัง) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ทรงคุณวุฒิ)ส านักงานปลัดกระทรวง ให้ด ารง
ต าแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
14. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นางสาวอังคณา เจริญวัฒนาโชค
ชัย นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มงานวิจัยการให้บริการทางการแพทย์และสังคม กลุ่มโรคเอดส์ 
ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ให้ด ารงต าแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้าน
เวชกรรมป้องกัน) กลุ่มงานวิจัยการให้บริการทางการแพทย์และสังคม กลุ่มโรคเอดส์ ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่29 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
15. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ 
อธิบดีกรมการข้าว ให้ด ารงต าแหน่ง ปลัดกระทรวง ส านักปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2561 เพ่ือทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
เป็นต้นไป  
 
16. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้ นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา พ้นจาก
ต าแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ) 
ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
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สมุทรสงคราม ส านักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
17. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 10 ราย ดังนี้  
  1. นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ด ารงต าแหน่ง 
อธิบดีกรมสุขภาพจิต  
   2. นายมรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
  3. นางพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรม
อนามัย  
  4. นายโอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
  5. นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง 
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
  6. นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา  
  7. นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง รอง
ปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง  
   8. นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง รอง
ปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง  
   9. นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง 
รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง 
   10. นายไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง รอง
ปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง 
   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพ่ือทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
18. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง 
รวม 9 ราย ดังนี้  
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   1. นายชัยวัฒน์ ทองค าคูณ ผู้อ านวยการ (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ไปด ารงต าแหน่ง ปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม กระทรวงคมนาคม  
   2. นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) ส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม ไปด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม  
   3. นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) ส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม ไปด ารงต าแหน่ง อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมท่าอากาศยาน 
กระทรวงคมนาคม  
   4. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ไปด ารง
ต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวง
คมนาคม  
   5. นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
กระทรวงคมนาคม ไปด ารงต าแหน่ง อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม  
   6. นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ไปด ารง
ต าแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม  
   7. นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) 
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม ไปด ารงต าแหน่ง อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทางหลวง กระทรวง
คมนาคม  
   8. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม กระทรวงคมนาคม ไปด ารงต าแหน่ง อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม  
   9. นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ไป
ด ารงต าแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม  
   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง 
เป็นต้นไป  
 
 
 

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


