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http://www.thaigov.go.th
วันนี้ (
16 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห๎องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ พร๎อมด๎วยพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์
ผู๎ชํวยโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี ได๎รํวมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1.

เรื่อง
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เรื่อง

3.

เรื่อง
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เรื่อง
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เรื่อง
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เรื่อง

7.

เรื่อง

รํางพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และข๎อเสนอการปรับโครงสร๎างของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
รํางพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และรํางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วําด๎วยการยกเว๎นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร)
รํางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วําด๎วยการยกเว๎น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสํงเสริมการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
เพื่อเป็นสวัสดิการของลูกจ๎างสาหรับสถานประกอบการของบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวน
นิติบุคคล)
รํางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วําด๎วยการยกเว๎น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให๎แกํ
สถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
รํางพระราชกฤษฎีกากาหนดจานวน เขตอานาจ และวันเปิดทาการของศาลแขวง
ในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... (กาหนดวันเปิดทาการศาลแขวงภูเก็ต วันที่ 1 เมษายน
2561)
รํางระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการจัดการมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามัน
และเคมีภัณฑ์ พ.ศ. ....
รํางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ขององค์การมหาชน จานวน 2 แหํง
เศรษฐกิจ- สังคม

8. เรื่อง ขออนุมัติโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด๎านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระยะที่ 4
9. เรื่อง อนุมัติโครงการศูนย์บูรณาการบริการด๎านการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและงบประมาณสนับสนุน
10. เรื่อง แนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
11. เรื่อง แนวทางการตรวจลงตราสาหรับผู๎ประกอบการ นักลงทุน และผู๎เชี่ยวชาญ
จากตํางประเทศ (SMART Visa)
12. เรื่อง การบริหารจัดการการทางานของแรงงานตํางด๎าวในประเทศไทย
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3. เรื่อง การกาหนดสินค๎าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติวําด๎วยราคาสินค๎า
และบริการ พ.ศ. 2542
ต่างประเทศ
14. เรื่อง การขอความเห็นชอบตํอรํางแถลงการณ์รํวม โครงการ Our Eyes Initiative
15. เรื่อง ขอความเห็นชอบตํอรํางความตกลงระหวํางรัฐบาลแหํงราชอาณาจักรกัมพูชากับ
ศูนย์ทุํนระเบิดภูมิภาคอาเซียนวําด๎วยการเป็นเจ๎าบ๎าน และการให๎เอกสิทธิ์และ
ความคุ๎มกันแกํศูนย์ทุํนระเบิดภูมิภาคอาเซียน และรํางแผนงานของศูนย์ทุํนระเบิด
ภูมิภาคอาเซียน ประจาปี ค.ศ. 2017-2018
16. เรื่อง โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยูํที่ยั่งยืนไทย - เมียนมา
17. เรื่อง การขอความเห็นชอบตํอรํางปฎิญญาเดลี สาหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน –
อินเดียในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย (
Delhi
Declaration of the ASEAN-India Commemorative Summit to Mark The
25thAnniversary of the ASEAN-India Dialogue Relations)
แต่งตั้ง
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รัฐบาลสาธารณรัฐกัวเตมาลาเสนอขอแตํงตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู๎มีอานาจเต็ม
แหํงสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจาประเทศไทย (กระทรวงการตํางประเทศ)
การแตํงตั้งข๎าราชการพลเรือนสามัญให๎ดารงตาแหนํงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงพาณิชย์)
แตํงตั้งกรรมการผู๎ชํวยรัฐมนตรี (นายพงศธร สัจจชลพันธ์)
แตํงตั้งกรรมการในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎
การแตํงตั้งกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แหํงชาติ
การแตํงตั้งผู๎รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวําการกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา
การแตํงตั้งผู๎รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม
การแตํงตั้งข๎าราชการการเมือง (ตาแหนํงเลขานุการรัฐมนตรี
วําการกระทรวงพาณิชย์)
ขอรับโอนข๎าราชการเพื่อแตํงตั้งให๎ดารงตาแหนํงผู๎ตรวจราชการพิเศษ
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี (สานักนายกรัฐมนตรี)

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และข้อเสนอการปรับ
โครงสร้างของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ รับทราบ และเห็นชอบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการรํางพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติเสนอ และให๎สํงสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให๎รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสานักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาด๎วย
แล๎วสํงให๎คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหํงชาติพิจารณา กํอนเสนอสภานิติบัญญัติแหํงชาติตํอไป
2. รับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสาคัญของ
กฎหมายลาดับรองซึ่งต๎องออกตามรํางพระราชบัญญัติดังกลําว ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติเสนอ
3. อนุมัติหลักการรํางกฎกระทรวงแบํงสํวนราชการสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติเสนอ และให๎สํงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล๎วดาเนินการตํอไปได๎
4. เห็นชอบให๎ยกเว๎นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 (เรื่อง การ
ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กฎกระทรวงแบํงสํวนราชการ) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550
(เรื่อง การซักซ๎อมความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งหนํวยงานของรัฐ)
5. มอบหมายให๎สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติหารือรํวมกับ
กระทรวงการคลังเกี่ยวกับการโอนภารกิจตามมาตรา 12 (4) และ (5) แหํงพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ พ.ศ. 2521 ให๎สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือหนํวยงานอื่น ๆ ให๎เกิดความชัดเจน
และให๎สํงผลการพิจารณาไปยังสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณารํางพระราชบัญญัติ
ดังกลําวตํอไป
6. มอบหมายให๎สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติรับความเห็นของ
ฝุายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแหํงชาติไปพิจารณาดาเนินการตํอไปด๎วย
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติและร่างกฎกระทรวง
1.
ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1.1 แก๎ไขคานิยาม “
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ” เพื่อให๎ครอบคลุมการเพิ่มผลิตภาพ
และการใช๎การพัฒนานวัตกรรมในทุกด๎านและทุกระดับจากการใช๎ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพ และแก๎ไขคานิยาม
“รัฐวิสาหกิจ ” เพื่อให๎มีมาตรฐานในการปฏิบัติที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกันของทุกสํวนราชการที่
เกี่ยวข๎อง
1.2
ปรับปรุงองค์ประกอบ วาระ และการพ้นตาแหน่งของคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กก.สศช.) โดยเปลี่ยนกรรมการโดยตาแหนํง จานวน 1 ตาแหนํง จากผู๎อานวยการ
สานักเศรษฐกิจการคลัง เป็นปลัดกระทรวงการคลัง และเพิ่มกรรมการโดยตาแหนํง 2 ตาแหนํง ได๎แกํ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปรับปรุงหน๎าที่ของ กก.สศช. ให๎
ครอบคลุมภารกิจงานด๎านยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ และกาหนดวาระการดารงตาแหนํงของ กก.สศช.
ให๎ดารงตาแหนํงคราวละ 4 ปี โดยไมํเกิน 2 วาระ จากเดิมที่ไมํได๎กาหนดเรื่องจานวนวาระไว๎
1.3 ปรับปรุงหน๎าที่ของ กก.สศช. ให๎ครอบคลุมภารกิจงานด๎านยุทธศาสตร์ชาติและการ
ปฏิรูปประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให๎ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการจัดทา ปฏิบัติ และติดตามประเมินผล
แผนงาน โครงการพัฒนาตําง ๆ
1.4
กาหนดให้มีคณะกรรมการพิเศษ และคณะกรรมการนโยบาย เพื่อรองรับภารกิจงาน
ด๎านยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
1.5
ปรับปรุงหน้าที่ของ สศช. ปรับบทบาทหน้าที่ให้ครอบคลุมภารกิจงานด้าน
ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ เพื่อรองรับภารกิจที่มีความหลากหลายและซับซ๎อนมากขึ้น รวมถึงการ
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รองรับบริบทที่มีผลกระทบตํอการพัฒนาในอนาคต โดย สศช. จะดาเนินการเฉพาะภารกิจที่สนับสนุนการวางแผน
นโยบายระดับชาติเป็นหลัก และถ่ายโอนภารกิจระดับปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับรายจ่ายประจาปีของรัฐวิสาหกิจ
ไปยังหน่วยงานอื่นที่สามารถปฏิบัติได้ดีกว่า
1.6
กาหนดให้ สศช. สามารถจ้างบุคคล สถาบันการศึกษา หรือสถาบันที่มีวัตถุประสงค์
ในการศึกษาวิจัย เพื่อดาเนินการศึกษา ค๎นคว๎า และวิจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใต๎ระเบียบที่
นายกรัฐมนตรีกาหนด
1.7
กาหนดเรื่องค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายและประโยชน์อื่นใด ของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการทุกคณะในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให๎เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
1.8 ปรับปรุงอานาจนายกรัฐมนตรีในการออกระเบียบเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
1.9 กาหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการถํายโอนภารกิจที่เกี่ยวข๎องกับรัฐวิสาหกิจตามมาตรา
12 (4) และมาตรา 12 (5) ให๎สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (กค.)
2.
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....
2.1 กาหนดให๎ สศช. มีภารกิจสอดคล๎องกับการปรับปรุงหน๎าที่ของ สศช. ตามที่รําง
พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กาหนด และครอบคลุมภารกิจที่ได๎รับ
มอบหมายในฐานะเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูป เชํน การศึกษาแนวโน๎มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งในประเทศและตํางประเทศ ทั้งในชํวงระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว เพื่อเป็น
ข๎อมูลประกอบการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และการ
ยกเลิกการจัดทาข๎อเสนอเกี่ยวกับงบประมาณแผํนดินในเรื่องที่เกี่ยวกับรายจํายประจาปีของรัฐวิสาหกิจ เป็นต๎น
2.2
กาหนดให้มีการแบ่งส่วนราชการของ สศช. โดยมี 20 กอง/สานัก/ศูนย์ ซึ่งเป็น กองที่
ขอจัดตั้งใหม่เพิ่มเติมจานวน 4 กอง ได๎แกํ (1) กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (2) กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมือง (3) กองยุทธศาสตร์และประสานความรํวมมือระหวํางประเทศ และ (4) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และมี
หน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สศช. จานวน 3 หน่วยงาน ได๎แกํ กลุํมตรวจสอบภายใน กลุํมพัฒนาระบบบริหาร
และศูนย์ปฏิบัติการตํอต๎านทุจริต
2.3 กาหนดอานาจหน๎าที่ของกองที่ขอจัดตั้งใหมํจานวน 4 กอง และปรับปรุงอานาจหน๎าที่
ของกองเดิม จานวน 16 กอง เพื่อให๎สอดคล๎องกับการปรับปรุงโครงสร๎าง และภารกิจที่ได๎รับมอบหมายเพิ่มเติม
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ..
(พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
1. อนุมัติหลักการรํางพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให๎สํงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล๎วสํงให๎คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหํงชาติพิจารณา กํอนเสนอสภานิติบัญญัติแหํงชาติตํอไป
2. อนุมัติหลักการรํางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วําด๎วย
การยกเว๎นรัษฎากร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให๎สํงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล๎ว
ดาเนินการตํอไปได๎
กค. เสนอวํา
1. โดยที่ประเทศไทยมีอัตราการเกิดของประชากรลดลง อันเป็นผลจากประชากรมีอายุที่ยืนยาวมาก
ขึ้น ทาให๎มีจานวนประชากรผู๎สูงอายุ (อายุตั้งแตํ 60 ปีขึ้นไป) เพิ่มขึ้น สํงผลให๎ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมี
จานวนลดลงอยํางตํอเนื่อง และจากข๎อมูลการประมาณการประชากรไทย ปี 2553-2583 ของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ คาดวําประเทศไทยอาจจะต๎องเผชิญกับภาวะที่จานวน
ประชากรทั้งประเทศลดลงหลังจากปี 2569 เป็นต๎นไป และจะก๎าวเข๎าสูํการเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดที่มีสัดสํวน
ของประชากรผู๎สูงอายุถึงร๎อยละ 30 ในปี 2579
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2. กค. จึงได๎ดาเนินการเกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตรตามมติคณะรัฐมนตรี (23
พฤษภาคม 2560) โดยยกรํางพระราชบัญญัติและรํางกฎกระทรวงเพื่อสนับสนุนการมีบุตรและเป็นการจูงใจให๎คนไทย
มีบุตรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุํมเปูาหมายที่เป็นผู๎มีรายได๎และอยูํในระบบภาษี และยังเป็นการสนับสนุนให๎บุตรได๎รับการ
เลี้ยงดูและเติบโตอยํางมีคุณภาพอันจะทาให๎ประเทศไทยมีกาลังแรงงานที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว รวมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร๎อมเพื่อรองรับโครงสร๎างประชากรของประเทศไทยที่
ปรับเปลี่ยนเข๎าสูํการเป็นสังคมผู๎สูงอายุ โดย กค. คาดวําจะสํงผลทาให๎รัฐสูญเสียรายได๎ประมาณปีละสองพันห๎าร๎อย
ล๎านบาท
3. กค. ได๎ดาเนินการจัดให๎มีการรับฟังความคิดเห็นของผู๎เกี่ยวข๎องเกี่ยวกับรํางพระราชบัญญัติแก๎ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายนั้นตํอประชาชน พร๎อมกับนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทารําง
กฎหมาย รวมถึงจัดทาคาชี้แจงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 และรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยแล๎ว
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการ
กาหนดให๎ปรับเพิ่มคําลดหยํอนบุตรชอบด๎วยกฎหมายตั้งแตํคนที่ 2 เป็นต๎นไปของผู๎มีเงินได๎ หรือของสามีหรือภริยา
ของผู๎มีเงินได๎ ซึ่งเกิดตั้งแตํปี พ.ศ. 2561 เป็นต๎นไป ทั้งนี้ ไมํวําบุตรคนกํอนหน๎าจะมีชีวิตอยูํหรือไมํ ให๎หักลดหยํอนได๎
เพิ่มอีก 30,000 บาท ตํอคนตํอปีภาษี และให๎ใช๎บังคับสาหรับเงินได๎พึงประเมินประจาปีภาษี พ.ศ. 2561 ที่จะต๎องยื่น
รายการในปี พ.ศ. 2562 เป็นต๎นไป
2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให๎ผู๎มีเงินได๎หรือคูํสมรสสามารถนาคําฝากครรภ์หรือคําคลอดบุตรไปหักเป็นคํา
ลดหยํอนในการคานวณภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาตามจานวนที่จํายจริงสาหรับการตั้งครรภ์แตํละคราว แตํไมํเกิน
60,000 บาท หากการจํายคําฝากครรภ์และคําคลอดบุตรเกิน 1 ปีภาษีสาหรับการตั้งครรภ์แตํละคราว ให๎หักลดหยํอน
ตามจานวนที่จํายจริงในแตํละปีภาษี แตํเมื่อรวมกันแล๎วต๎องไมํเกิน 60,000 บาท ทั้งนี้ สาหรับคําฝากครรภ์และคํา
คลอดบุตรที่จํายไปตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต๎นไป และให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกาหนด โดยสิทธิในการหักลดหยํอนสาหรับคําฝากครรภ์และคําคลอดบุตรข๎างต๎น ให๎เฉพาะผู๎ที่ไมํได๎มีการเบิก
คําใช๎จํายในการฝากครรภ์และคลอดบุตรจากแหลํงอื่น ๆ เชํน สิทธิประกันสังคม สิทธิข๎าราชการ เป็นต๎น ซึ่ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกลําวจะเป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
3.เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพื่อเป็นสวัสดิการของลูกจ้างสาหรับสถานประกอบการ
ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรํางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วําด๎วยการยกเว๎นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสํงเสริมการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพื่อเป็น
สวัสดิการของลูกจ๎างสาหรับสถานประกอบการของบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.)
เสนอ และให๎สํงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล๎วดาเนินการตํอไปได๎
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
1. กาหนดให๎บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่มีคําใช๎จํายเพื่อจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถาน
ประกอบการสามารถนาคําใช๎จํายดังกลําวมาหักเป็นรายจํายได๎ตามที่จํายจริง และสามารถหักได๎เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเทํา
ตามที่จํายจริงแตํไมํเกิน 1 ล๎านบาท และคําใช๎จํายที่นามาหักเป็นรายจํายได๎จะต๎องมีลักษณะและคุณสมบัติถูกต๎อง
ครบถ๎วนตามระเบียบคณะกรรมการคุ๎มครองเด็กแหํงชาติ วําด๎วยการจัดให๎มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ
พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ นายจ๎างหรือผู๎ได๎รับมอบหมายจากนายจ๎างต๎องได๎รับใบประกาศการจัดให๎มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กจากกรม
กิจการเด็กและเยาวชน หรือสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
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2. กาหนดมาตรการภาษีในเรื่องนี้ใช๎สาหรับคําใช๎จํายที่ได๎จํายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
4.ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรํางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วําด๎วย
การยกเว๎นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให๎แกํสถานพยาบาลตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให๎สํงสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล๎วดาเนินการตํอไปได๎
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
1. กาหนดให๎การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให๎แกํสถานพยาบาลซึ่งดาเนินการโดยกระทรวง ทบวง
กรม องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หนํวยงานอื่นของรัฐ สภากาชาดไทย และ
สถานพยาบาลอื่นที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนดได๎รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้
1.1 บุคคลธรรมดา ให๎หักลดหยํอนได๎เป็นจานวน 2 เทําของจานวนเงินที่บริจาค
แตํเมื่อรวมกับคําใช๎จํายเพื่อสนับสนุนการศึกษาสาหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให๎ความเห็นชอบแล๎ว
ต๎องไมํเกินร๎อยละ 10 ของเงินได๎พึงประเมินหลังจากหักคําใช๎จํายและหักลดหยํอนอื่น ๆ แล๎ว
1.2 บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล ให๎หักเป็นรายจํายได๎ 2 เทําของการบริจาค
ไมํวําจะได๎จํายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน แตํเมื่อรวมกับรายจํายที่จํายเป็นคําใช๎จําย เพื่อสนับสนุนการศึกษาสาหรับ
โครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให๎ความเห็นชอบ และรายจํายที่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดสร๎างและการบารุงรักษา
สนามเด็กเลํน สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให๎ประชาชนใช๎เป็นการทั่วไป โดยไมํเก็บคําบริการใด ๆ
หรือสนามเด็กเลํน สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการแล๎ว ต๎องไมํเกินร๎อยละ 10 ของกาไรสุทธิกํอนหัก
รายจํายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจํายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตามมาตรา
65 ตรี (3) แหํงประมวลรัษฎากร
1.3 ให๎ยกเว๎นภาษีเงินได๎ ภาษีมูลคําเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให๎แกํบุคคล
ธรรมดา และบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล สาหรับเงินได๎ที่ได๎รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค๎า หรือ
สาหรับการกระทาตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาคให๎แกํสถานพยาบาลข๎างต๎น โดยผู๎โอนจะต๎องไมํนาต๎นทุนของ
ทรัพย์สินหรือสินค๎าซึ่งได๎รับยกเว๎นภาษีดังกลําวมาหักเป็นคําใช๎จํายในการคานวณภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาหรือภาษี
เงินได๎นิติบุคคล
2. กาหนดให๎การให๎สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกลําวมีผลใช๎บังคับสาหรับการบริจาคที่เกิดขึ้นตั้งแตํ
วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต๎นไป
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดจานวน เขตอานาจ และวันเปิดทาการของศาลแขวงในจังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. .... (กาหนดวันเปิดทาการศาลแขวงภูเก็ต วันที่ 1 เมษายน 2561)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรํางพระราชกฤษฎีกากาหนดจานวน เขตอานาจ และวันเปิดทา
การของศาลแขวงในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... (กาหนดวันเปิดทาการศาลแขวงภูเก็ต วันที่ 1 เมษายน 2561) ตามที่
สานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให๎สํงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องดํวน แล๎วดาเนินการ
ตํอไปได๎
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
1. กาหนดให๎มีศาลแขวงในจังหวัดภูเก็ต จานวน 1 ศาล คือ ศาลแขวงภูเก็ต มีเขตอานาจในอาเภอ
ทุกอาเภอ และให๎เปิดทาการศาลแขวงภูเก็ตตั้งแตํวันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต๎นไป
2. กาหนดให๎ในระหวํางที่ยังมิได๎เปิดทาการศาลแขวงภูเก็ต ให๎ศาลจังหวัดภูเก็ตมีเขตอานาจตลอดถึง
เขตอานาจของศาลแขวงภูเก็ตด๎วย

มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น

7
3. กาหนดให๎บรรดาคดีของท๎องที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งค๎างพิจารณาอยูํในศาลจังหวัดภูเก็ตในวันเปิดทา
การศาลแขวงภูเก็ต ให๎คงพิจารณาพิพากษาตํอไปในศาลจังหวัดภูเก็ต และบรรดาคดีของท๎องที่ดังกลําว ซึ่งอยูํระหวําง
ที่ศาลจังหวัดภูเก็ตมีคาสั่งให๎ผัดฟูองหรือให๎ขังผู๎ต๎องหาไว๎ระหวํางสอบสวน แล๎วแตํกรณี ในวันเปิดทาการศาลแขวง
ภูเก็ต ให๎ศาลจังหวัดภูเก็ตมีอานาจพิจารณาเกี่ยวกับการผัดฟูองหรือให๎ขังระหวํางสอบสวนนั้นตํอไป
6. เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามันและเคมีภัณฑ์ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการรํางระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการจัดการมลพิษทางน้าเนื่องจาก
น้ามันและเคมีภัณฑ์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให๎สํงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให๎รับความเห็นของกระทรวงการตํางประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
กระทรวงมหาดไทย และสานักงานตารวจแหํงชาติไปประกอบการพิจารณาด๎วย แล๎วดาเนินการตํอไปได๎
2. มอบหมายให๎กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย สานักงบประมาณ และ
สานักงานตารวจแหํงชาติไปพิจารณาดาเนินการตํอไปด๎วย
3. มอบหมายให๎กระทรวงการคลัง กระทรวงการตํางประเทศ กระทรวงกลาโหม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม กระทรวงมหาดไทย สานักงานตารวจแหํงชาติ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยและสานัก
งบประมาณไปพิจารณาดาเนินการตํอไปด๎วย
สาระสาคัญของร่างระเบียบ
1. กาหนดบทนิยามคาวํา “มลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามันและเคมีภัณฑ์” “การจัดการมลพิษทางน้า
เนื่องจากน้ามันและเคมีภัณฑ์” “แผนปฏิบัติการ” “น้ามัน” “เคมีภัณฑ์” “ศูนย์ประสานงาน” “หนํวยปฏิบัติการ”
และ “หนํวยงานของรัฐ”
2. กาหนดให๎มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวํา “คณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามัน
และเคมีภัณฑ์” โดยเรียกชื่อยํอวํา “กจน.” ประกอบด๎วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยตาแหนํง จานวน 25 คน กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีแตํงตั้ง จานวน 6 คน เป็นกรรมการ โดยมีอธิบดีกรมเจ๎าทําเป็นกรรมการและเลขานุการ
3. กาหนดให๎ กจน. มีอานาจหน๎าที่ในการกาหนดนโยบายและจัดทาแผนจัดการมลพิษทางน้า
เนื่องจากน้ามันและเคมีภัณฑ์ และกาหนดให๎หนํวยปฏิบัติการซึ่งเป็นหนํวยงานหลักตามแผนจัดการมลพิษทางน้า
เนื่องจากน้ามันและเคมีภัณฑ์ จัดทาแผนปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับแผนจัดการมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามันและ
เคมีภัณฑ์เสนอตํอ กจน. เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบ รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินคําใช๎จํายในการขจัด
คราบน้ามันและเคมีภัณฑ์และคําเสียหายที่เกิดจากมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามันและเคมีภัณฑ์และเสนอแนะตํอ
คณะรัฐมนตรีในการจํายเงินชดเชยความเสียหายให๎แกํบุคคลซึ่งได๎รับความเสียหายจากการขจัดมลพิษทางน้า
เนื่องจากน้ามันและเคมีภัณฑ์ ที่ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการหรือตามการสั่งการของ กจน.
4. กาหนดให๎หนํวยปฏิบัติการที่เป็นหนํวยงานหลักและหนํวยปฏิบัติการที่เป็นหนํวยสนับสนุนที่เป็น
หนํวยงานของรัฐจัดทาคาขอตั้งงบประมาณสาหรับการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการตามกฎหมายวําด๎วยวิธีการ
งบประมาณ ในกรณีหนํวยปฏิบัติการที่มิใชํหนํวยงานของรัฐมีประมาณการคําใช๎จําย ให๎ระบุประมาณการคําใช๎จํายที่
จาเป็นต๎องใช๎เสนอตํอ กจน. ด๎วย
5. กาหนดให๎ในกรณีมีความจาเป็นต๎องจํายเงินเพื่อขจัดมลพิษทางน้า หรือฟื้นฟูสภาพแวดล๎อม
ให๎หนํวยปฏิบัติการที่เป็นหนํวยงานหลักหรือหนํวยปฏิบัติการที่เป็นหนํวยสนับสนุนนาเอกสารมาขอตั้งเบิกจากกรม
เจ๎าทําและขอให๎เบิกจํายจากคลังในประเภทเงินทดรองราชการ
6. กาหนดให๎กรมเจ๎าทําทาหน๎าที่เป็นศูนย์ประสานงานมีอานาจหน๎าที่รับผิดชอบงานธุรการของ
กจน. ประสานงานกับหนํวยปฏิบัติการและหนํวยสนับสนุนเพื่อจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการขจัดมลพิษทางน้าเนื่องจาก
น้ามันและเคมีภัณฑ์ โดยต๎องจัดให๎มีการฝึกซ๎อมตามแผนปฏิบัติการ และจัดทารายงานเสนอตํอ กจน. และรับแจ๎งเหตุ
และประสานงานในกรณีที่มีมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามันและเคมีภัณฑ์เกิดขึ้น
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7. กาหนดให๎ในกรณีมีมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามันและเคมีภัณฑ์เกิดขึ้น ให๎หนํวยปฏิบัติการตาม
แผนปฏิบัติการแตํงตั้งผู๎แทนเข๎ารํวมปฏิบัติงานกับศูนย์ประสานงานเพื่อประสานการปฏิบัติงานของหนํวยปฏิบัติการ
8. กาหนดให๎บรรดาเงินที่มีผู๎มอบให๎ในการจัดการมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามันและเคมีภัณฑ์ ให๎
หนํวยปฏิบัติการที่เป็นหนํวยงานของรัฐนาไปใช๎เพื่อกิจการตามระเบียบนี้ได๎ โดยไมํต๎องนาสํงคลังเป็นรายได๎แผํนดิน
สาหรับเงินที่ได๎รับชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากการกํอให๎เกิดมลพิษทางน้า ให๎หนํวยงานของรัฐนาสํงคลังเป็น
รายได๎แผํนดิน
7. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขององค์การมหาชน จานวน 2 แห่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
1. อนุมัติหลักการรํางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรํางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให๎สํงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล๎วดาเนินการตํอไปได๎
2. มอบหมายให๎สานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีไปพิจารณา
ดาเนินการตํอไปด๎วย
3. ให๎สานักงาน ก.พ.ร. เรํงรัดการแก๎ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการจัดตั้งสานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู๎ (องค์การมหาชน) และสถาบันเทคโนโลยีปูองกันประเทศ (องค์การมหาชน) เสนอ
คณะรัฐมนตรีโดยดํวนตํอไป
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
1.
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1.1 แก๎ไขบทนิยามคาวํา “พื้นที่พิเศษ” และกาหนดให๎เพิ่มบทนิยามคาวํา “เขตพัฒนาการ
ทํองเที่ยว” และคาวํา “คณะกรรมการนโยบายการทํองเที่ยวแหํงชาติ”
1.2 แก๎ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ขององค์การมหาชน โดยให๎การกาหนดบทบาท อานาจ
หน๎าที่ในเรื่องการทํองเที่ยวโดยชุมชนให๎มีความชัดเจน รวมถึงการเพิ่มความชัดเจนในการเป็นหนํวยงานที่พัฒนาองค์
ความรู๎ด๎านการทํองเที่ยว โดยมีต๎นแบบหรือศูนย์เรียนรู๎ด๎านการพัฒนาการทํองเที่ยวที่ครบวงจร
1.3 แก๎ไขปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการต๎องประกอบด๎วย
กรรมการไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่งต๎องไมํเป็นข๎าราชการซึ่งมีตาแหนํงหรือเงินเดือนประจา พนักงานหรือลูกจ๎างของสํวน
ราชการ หนํวยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เว๎นแตํเป็นผู๎สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ
กรรมการจะดารงตาแหนํงกรรมการในองค์การมหาชนเกินกวําสามแหํงไมํได๎
1.4 แก๎ไขเพิ่มเติมอานาจหน๎าที่ของคณะกรรมการโดยให๎มีอานาจในการกาหนดนโยบาย
การบริหารงาน และให๎ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานขององค์การ รวมถึงการออกระเบียบ ข๎อบังคับ ประกาศ
หรือข๎อกาหนด ในเรื่องเกี่ยวกับการแตํงตั้งและอานาจหน๎าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ การกาหนดขอบเขต
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน๎าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและผู๎ตรวจสอบภายใน การกาหนดเครื่องแบบผู๎อานวยการ
เจ๎าหน๎าที่ ลูกจ๎าง และเครื่องหมายองค์การ รวมทั้งกาหนดแนวทางปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี
1.5 กาหนดให๎ดาเนินการแตํงตั้งผู๎อานวยการให๎แล๎วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับแตํ
วันที่มีเหตุต๎องแตํงตั้งผู๎อานวยการ และหากมีความจาเป็นให๎ขยายได๎ไมํเกิน 60 วัน
1.6 แก๎ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู๎อานวยการ โดยผู๎อานวยการต๎องไมํเป็นผู๎ดารงตาแหนํง
ทางการเมือง ไมํเป็นผู๎บริหารของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หนํวยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนอื่น และไมํเป็นข๎าราชการซึ่งมี
ตาแหนํงหรือเงินเดือนประจา พนักงานหรือลูกจ๎างของสํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือ
หนํวยงานของรัฐ หรือผู๎ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอื่น และไมํเป็นผู๎มีสํวนได๎เสียในกิจการที่กระทาหรือในกิจการที่
เป็นการแขํงขันกับกิจการขององค์การ ไมํวําโดยตรงหรือทางอ๎อม
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1.7 กาหนดให๎การแตํงตั้ง โยกย๎าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตาแหนํง และลงโทษทางวินัยผู๎
ตรวจสอบภายในนั้น ให๎ผู๎อานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารํวมกันแล๎วเสนอให๎คณะกรรมการให๎ความ
เห็นชอบกํอนจึงดาเนินการได๎
1.8 กาหนดบทเฉพาะกาล โดยกาหนดให๎สานักงานพื้นที่พิเศษที่มีอยูํเดิมและอยูํในเขต
พัฒนาการทํองเที่ยวตามกฎหมายวําด๎วยนโยบายการทํองเที่ยวแหํงชาติ สามารถเข๎าไปดาเนินการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการพัฒนาการทํองเที่ยวในเขตพัฒนาการทํองเที่ยวนั้นได๎
2.
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2.1 แก๎ไขบทนิยามคาวํา “คุณธรรมความดี” คาวํา “ศูนย์” คาวํา “คณะกรรมการ” คาวํา
“ผู๎อานวยการ” คาวํา “เจ๎าหน๎าที่” คาวํา “ลูกจ๎าง” คาวํา “รัฐมนตรี” และกาหนดให๎เพิ่มบทนิยามคาวํา “เครือขําย
ทางสังคม” และคาวํา “กพม.” เพื่อให๎สอดคล๎องกับมาตรา 3 แหํงพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2552 และที่
แก๎ไขเพิ่มเติม
2.2 แก๎ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของศูนย์ โดยให๎มีวัตถุประสงค์ในการสํงเสริมการสร๎างและ
พัฒนามาตรฐานด๎านคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรคุณธรรมให๎กับเครือขําย
ทางสังคม
2.3 แก๎ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการต๎องประกอบด๎วยกรรมการ
ไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่งต๎องไมํเป็นข๎าราชการซึ่งมีตาแหนํงหรือเงินเดือนประจา พนักงาน หรือลูกจ๎างของสํวนราชการ
หนํวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เว๎นแตํเป็นผู๎สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ
กรรมการจะดารงตาแหนํงกรรมการในองค์การมหาชนเกินกวําสามแหํงไมํได๎
2.4 แก๎ไขเพิ่มเติมอานาจหน๎าที่ของคณะกรรมการโดยให๎มีอานาจในการออกระเบียบ
ข๎อบังคับ ประกาศ หรือข๎อกาหนด ในเรื่องเกี่ยวกับการแตํงตั้งและอานาจหน๎าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบการ
กาหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน๎าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและผู๎ตรวจสอบภายใน การกาหนดเครื่องแบบ
ผู๎อานวยการ เจ๎าหน๎าที่ ลูกจ๎างของศูนย์และเครื่องหมายศูนย์ รวมทั้งกาหนดแนวทางปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
2.5 กาหนดให๎ดาเนินการแตํงตั้งผู๎อานวยการให๎แล๎วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับแตํ
วันที่มีเหตุต๎องแตํงตั้งผู๎อานวยการ และหากมีความจาเป็นให๎ขยายได๎ไมํเกิน 60 วัน
2.6 แก๎ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู๎อานวยการ โดยผู๎อานวยการต๎องไมํเป็นผู๎ดารงตาแหนํง
ทางการเมือง ไมํเป็นผู๎บริหารของรัฐวิสาหกิจ หนํวยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนอื่น และไมํเป็นข๎าราชการ ซึ่งมี
ตาแหนํงหรือเงินเดือนประจา พนักงานหรือลูกจ๎างของสํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือ
หนํวยงานของรัฐ หรือผู๎ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอื่น และไมํเป็นผู๎มีสํวนได๎เสียในกิจการที่กระทาหรือในกิจการที่
เป็นการแขํงขันกับกิจการขององค์การไมํวําโดยทางตรงหรือทางอ๎อม
2.7 กาหนดให๎การแตํงตั้ง โยกย๎าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตาแหนํง และลงโทษทางวินัยผู๎
ตรวจสอบภายในนั้น ให๎ผู๎อานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารํวมกันแล๎วเสนอให๎คณะกรรมการให๎ความ
เห็นชอบกํอนจึงดาเนินการได๎
2.8 กาหนดบทเฉพาะกาล โดยกาหนดให๎คณะกรรมการที่มีอยูํในวันกํอนที่พระราช
กฤษฎีกานี้ใช๎บังคับ เป็นคณะกรรมการจนครบวาระการดารงตาแหนํงตามที่กาหนดไว๎ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554
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เศรษฐกิจ- สังคม
8. เรื่อง ขออนุมัติโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 4
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติในหลักกการให๎ วท. ดาเนินงานโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด๎านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระยะที่ 4 และให๎ วท. รับความเห็นของสานักงบประมาณและสานักงานก.พ. ไปประกอบการพิจารณา
ดาเนินการตํอไปด๎วย
2. ให๎ วท. ดาเนินการกาหนดเงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาให๎มีความชัดเจนและเหมาะสม โดยเน๎น
ให๎ผู๎รับทุนให๎ความสาคัญกับการกลับมาปฏิบัติงานจริงในภาคราชการหลังจากจบการศึกษา รวมถึงต๎องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขข๎อผูกพันตําง ๆ ในการรับทุนการศึกษาดังกลําวอยํางเครํงครัดด๎วย
สาระสาคัญของโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะที่ 4มีวัตถุประสงค์ เพื่อให๎บุคลากรทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกเข๎ามาทางานในหนํวยงานทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได๎แกํ หนํวยงานใน วท. มหาวิทยาลัย
และหนํวยงานอื่น ๆ ที่ทางานเกี่ยวข๎องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเพิ่มจานวนนักวิจัยทางด๎านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ 10 กลุํม (5 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และ
5 อุตสาหกรรมอนาคต) และโครงการขนาดใหญํของรัฐบาล (Mega Projects ได๎แกํ ระบบราง Bio economy,Food
Innopolisรถใช๎พลังงานไฟฟูา การพัฒนาพลังงานทดแทน เป็นต๎น) และเพื่อเพิ่มจานวนนักวิจัยทางด๎านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให๎แกํ EECi(Eastern Economic of innovation) คือ พื้นที่เศรษฐกิจใหมํที่มุํงเน๎นวิจัยและนวัตกรรม
เป้าหมาย ในการดาเนินงานโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด๎านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระยะที่ 4 มีจานวน 1,500 ทุน
สาขาวิชาที่ส่งไปศึกษา รวม 10 สาขา ได๎แกํ (1) เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ (2) เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (3) เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล๎อม (4) นิวเคลียร์เทคโนโลยี (5) การบริหารจัดการ
เทคโนโลยี (6) ทรัพย์สินทางปัญญา ( Intellectual Property) และกฎหมายสิทธิบัตร ( Patent Law) (7)
วิทยาศาสตร์พื้นฐานทุกสาขา (8) Marine Technology (9) นาโนเทคโนโลยี (10) เทคโนโลยีระบบขนสํงทางราง
9. เรื่อง อนุมัติโครงการศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภา
กาชาดไทยและงบประมาณสนับสนุน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สภากาชาดไทยเสนอดังนี้
1. อนุมัติโครงการศูนย์บูรณาการบริการด๎านการแพทย์และสาธารณสุข ในสํวนของการกํอสร๎าง
อาคารตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 ภายใต๎กรอบวงเงิน 2
,415,000,000 บาท โดยใช๎จํายจากเงิน
งบประมาณจานวน 1,932,000,000 บาท และเงินนอกงบประมาณสมทบ จานวน 483,000,000 บาท สาหรับในสํวน
ของงบประมาณคําครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์จานวน 600,000,000 บาท และงบประมาณบุคลากร จานวน
200,000,000 บาท นั้นให๎สภากาชาดไทยกาหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข๎องของทั้ง 2 รายการดังกลําวให๎ครบถ๎วน และ
จัดทาแผนปฎิบัติงานและแผนการใช๎จํา ยงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจํายประจาปีตามความพร๎อม
ความจาเป็นและเหมาะสมที่ต๎องใช๎จํายในแตํละปีงบประมาณตํอไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
2. ให๎โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เตรียมการดาเนินการด๎านตํางๆที่เกี่ยวข๎องเพื่อรองรับปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นในระหวํางการกํอสร๎างศูนย์บูรณาการบริ การดังกลําว เชํน ปัญหาการจราจรติดขัด ความปลอดภัยในระหวําง
การกํอสร๎าง ปัญหาการอานวยความสะดวกในการให๎บริการแกํผู๎ปุวย เป็นต๎น
สาระสาคัญของเรื่อง
สภากาชาดไทยรายงานวํา
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1.ในปัจจุบันประชาคมโลกเริ่มเข๎าสูํประชาคมผู๎สูงอายุซึ่งมีปัญหาภาวะโรคจากโรคไมํติดตํอเรื้อรัง
(Non-Communicable Diseases: NCDs) ซึ่งเป็นปัญหาสาคัญของทุกประเทศและมีแนวโน๎มสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง
หากผู๎ปุวย NCDs ไมํได๎รับการดูแลรักษาอยํางเหมาะสมจะทาให๎เกิดภาวะแทรกซ๎อนที่นาไปสูํความพิการหรือเสียชีวิต
กํอนวัยอันควร สํงผลกระทบตํอคุณภาพการดารงชีวิตและปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งของผู๎ปุวย สังคม และประเทศชาติ
2. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สภากาชาดไทย เป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์และเป็นโรงพยาบาล
ระดับเหนือตติยภูมิ ซึ่งได๎กาหนดแผนกลยุทธ์ให๎สามารถบรรลุพันธกิจในการให๎บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ
และเหนือตติยภูมิเพื่อตอบสนองให๎ทันกับสังคมผู๎สูงอายุและเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนอยํางก๎าวกระโดด โดยได๎จัดทา
แผนด๎านการลงทุนทางกายภาพที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลและประเทศ เนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลฯ
มีการให๎บริการผู๎ปุวยนอก ( Out-Patient-Department: OPD) ณ อาคาร ภปร. ซึ่งเป็นอาคารที่สร๎างขึ้นตั้งแตํ พ.ศ.
2532 และใช๎งานตํอเนื่องมาตลอดเกือบ 30 ปี มีทั้งผู๎ปุวยที่มารับบริการเองและผู๎ปุวยที่ได๎รับการสํงตํอมาจาก
สถานพยาบาลตําง ๆ เป็นจานวนมากซึ่งเป็นผู๎ปุวยโรคยากและซับซ๎อนที่เพิ่มมากขึ้น สํงผลให๎จาเป็นต๎องมีการ
วางแผนแก๎ไขปัญหาในหลาย ๆ มิติไปพร๎อมกัน ได๎แกํ 2.1ความจาเป็นด๎านกายภาพ2.2 ความจาเป็นด๎านพัฒนางาน
บริการ2.3 ความจาเป็นด๎านพัฒนางานวิชาการ และ 2.4 ความจาเป็นด๎านยุทธศาสตร์
3. โครงการศูนย์บูรณาการ ฯ เป็นการกํอสร๎างอาคารผู๎ปุวยนอกสํวนขยายที่เพิ่มพื้นที่และความ
เชื่อมโยงการให๎บริการผู๎ปุวยนอกกับอาคารผู๎ปุวยนอกเดิม (อาคาร ภปร.) ที่ไมํส ามารถรองรับการให๎บริการประชาชน
ได๎เพียงพอในปัจจุบัน โดยวางแผนจัดรูปแบบบริการใหมํ เป็นการปฏิรูประบบการบริการผู๎ปุวยนอก(Transformative
Ambulatory Care) เพิ่มมาตรฐานการให๎บริการ มาตรฐานด๎านวิชาการและการวิจัยซึ่งสอดคล๎องกับการปฏิรูประบบ
สาธารณสุขของประเทศ เพื่อให๎การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพสูงสุด รองรับสังคมและเทคโนโลยีในอนาคต โดยมี
ความคุ๎มคําและยั่งยืน
10. เรื่อง แนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (ทส.) เสนอ ดังนี้
1. รับทราบแนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของ
ทส. และให๎ ทส. รับความเห็นของสานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติไปพิจารณาดาเนินการตํอไปด๎วย
2. ให๎สํวนราชการที่เกี่ยวข๎องใช๎แนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งตามที่ ทส. เสนอเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการที่เกี่ยวข๎องเพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยตํอไป ทั้งนี้ เมื่อจัดทาแผนงาน/โครงการดังกลําวแล๎วให๎พิจารณาดาเนินการตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 (เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข๎าสูํการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี)
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข๎องตํอไปด๎วย
สาระสาคัญของเรื่อง
ทส. รายงานวํา
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได๎ดาเนินการสารวจการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลของประเทศ
ไทยในปี พ.ศ. 2558 พบวํา ความยาวชายฝั่งทะเลของประเทศไทยในพื้นที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด มีความยาว
รวมทั้งสิ้น 3,148 กิโลเมตร ในปัจจุบันชายฝั่งทะเลของประเทศไทยยังคงประสบปัญหาการกัดเซาะในระดับที่คํอนข๎าง
รุนแรงในหลายพื้นที่จนสํงผลกระทบตํอชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยํางกว๎างขวาง ทั้งนี้ มีชายฝั่งที่ได๎รับการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหากัดเซาะโดยโครงสร๎างทางวิศวกรรมรูปแบบตําง ๆ ระยะทางประมาณ 565 กิโลเมตร คงเหลือ
ชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะและยังไมํมีการปูองกันและแก๎ไขปัญหา ระยะทางประมาณ 168 กิโลเมตร ดังนี้
1.1 เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งระดับรุนแรง (มีอัตราการกัดเซาะมากกวํา
5 เมตรตํอปี) จานวน 15 พื้นที่ ใน 5 จังหวัด (เชํน จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา) ระยะทาง
ประมาณ 70 กิโลเมตร
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1.2 เป็นพื้นที่ชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะระดับปานกลาง (มีอัตราการกัดเซาะ 1-5
เมตรตํอปี) จานวน 31 พื้นที่ ใน 17 จังหวัด (เชํน จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดตราด จังหวัดระยอง)
ระยะทางประมาณ 98 กิโลเมตร
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจาแนกออกเป็น 4 แนวทาง ดังนี้
1) การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ (Coastal equilibrium by natural processes)
คือ การคงไว๎ซึ่งสภาวะสมดุลพลวัตหรือกระบวนการชายฝั่งตามธรรมชาติ เพื่อปลํอยให๎ชายฝั่งที่เกิดการกัดเซาะได๎มี
การปรับสมดุลและฟื้นคืนสภาพธรรมชาติด๎วยตนเอง
2)
การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (Coastal erosion protection) คือ การดาเนิน
กิจกรรมใด ๆ เพื่อปูองกันพื้นที่ชายฝั่งที่มีการกัดเซาะให๎มีอัตราการกัดเซาะลดลง รวมทั้งการดาเนินการในรูปแบบ
สอดคล๎องหรือเลียนแบบธรรมชาติ
3)
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (Coastal erosion solution) คือ การดาเนิน
กิจกรรมใด ๆ เพื่อแก๎ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในบริเวณชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ ทั้งการใช๎รูปแบบที่สอดคล๎อง
ธรรมชาติ เลียนแบบธรรมชาติหรือใช๎โครงสร๎างทางวิศวกรรม ตลอดจนการแก๎ไขที่ต๎นเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง
4)
การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง (Coastal rehabilitation) คือ การดาเนินการใด ๆ เพื่อให๎
ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะไปแล๎วฟื้นคืนสภาพเดิมตามธรรมชาติและสามารถกลับมาใช๎บริการของระบบนิเวศ ( Ecosystem
service) ได๎เหมือนธรรมชาติ
สาหรับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง สามารถแบํงการดาเนินการ
ออกเป็น 3 มาตรการ 8 รูปแบบ ดังนี้
1. มาตรการสีขาว ( White measure) หมายถึง การดาเนินงานเพื่อลดผลกระทบตํอชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นจากการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งดาเนินการด๎วยรูปแบบการกาหนดพื้นที่ถอยรํน โดย
การกาหนดพื้นที่กันชนให๎มีระยะหํางระดับหนึ่ง และกาหนดกิจกรรมการใช๎พื้นที่ให๎เหมาะสมกับอัตราการกัดเซาะ
ชายฝั่งเพื่อรองรับพื้นที่ชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะอยํางรุนแรงจนไมํสามารถแก๎ไขได๎ หรือแนวชายฝั่งที่อาจ
ได๎รับผลกระทบจากพื้นที่อื่น และมีแนวโน๎มจะเกิดการกัดเซาะในอนาคต
2.
มาตรการสีเขียว (Green measure) หมายถึง การดาเนินงานเพื่อรักษาเสถียรภาพชายฝั่งโดย
ไมํกํอให๎เกิดผลกระทบกับพื้นที่ข๎างเคียง โดยเหมาะสมกับบริเวณที่มีชายฝั่งทะเลแบบปิด คลื่นขนาดเล็ก ชายฝั่งมี
ความลาดชันต่า ประกอบด๎วย 3 รูปแบบ ได๎แกํ การปลูกปุา การฟื้นฟูชายหาด การปักเสาดักตะกอน เพื่อปลูกปุา
ชายเลน
3.
มาตรการสีเทา (Gray measure) หมายถึง การดาเนินงานเพื่อรักษาเสถียรภาพชายฝั่ง โดยใช๎
โครงสร๎างทางวิศวกรรม โดยเหมาะสมกับบริเวณชายฝั่งทะเลเปิด คลื่นขนาดใหญํ ชายฝั่งมีความลาดชันสูง
ประกอบด๎วย 4 รูปแบบ ได๎แกํ เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง รอดักทราย เขื่อนปูองกันตลิ่งริมทะเล กาแพงปูองกันคลื่น
ริมชายหาด
กระบวนการพัฒนากิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ควรพิจารณา
ให๎สอดคล๎องกับแนวทางและมาตรการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกพื้นที่ เพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและ
มีความสาคัญต๎องได๎รับการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการประเมินจากสถานการณ์การกัดเซาะ
ชายฝั่งและสภาพปัญหาและความสาคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่
ขั้นตอนที่ 2การกาหนดแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่
โดยพิจารณาจากข๎อดีและข๎อเสียของเทคโนโลยี ผลกระทบของเทคโนโลยีตํอสภาพแวดล๎อม ระบบนิเวศ สัตว์ทะเล
หายาก รวมทั้งการยอมรับของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย เพื่อจัดทาแผนงาน/โครงการ และขออนุมัติตามขั้นตอนตํอไป
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ขั้นตอนที่ 3การดูแล บารุงรักษา ติดตาม และประเมินผล โดยจัดเตรียมแผนงานการซํอมแซมและ
บารุงรักษาโครงสร๎างเพื่อให๎โครงสร๎างสามารถใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามและประเมินผลหลังจาก
ดาเนินการแล๎วเสร็จเพื่อตรวจสอบสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งและประเมินประสิทธิผลจากการดาเนินโครงการ
อยํางตํอเนื่อง ทั้งนี้ หากพบวําในพื้นที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอยูํอาจจาเป็นจะต๎องมีการทบทวนโครงการเพื่อ
กาหนดแนวทาง และรูปแบบในการปูองกันแก๎ไขปัญหาการกัดเซาะที่เหมาะสมตํอไป
11. เรื่อง แนวทางการตรวจลงตราสาหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ( SMART
Visa)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่สานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.)
เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบหลักเกณฑ์คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ภายใต๎ การตรวจลงตรา SMART Visa และ
มอบหมายให๎สานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน (สกท.) ดาเนินการออกประกาศกาหนดคุณสมบัติผู๎มีสิทธิขอ
SMART Visa ตามหลักเกณฑ์ข๎างต๎น โดยให๎สานักงานตรวจคนเข๎าเมือง (ตม.) และกระทรวงการตํางประเทศ (กต.)
เป็นผู๎ตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐานตามกฎหมายเกี่ยวกับคนเข๎าเมืองตามอานาจหน๎าที่ ทั้งนี้ให๎กระทรวงแรงงาน (รง.)
เรํงรัดกาหนดชํองทางอานวยความสะดวก ( Fast Track) ในการยื่นขอใบอนุญาตทางาน ( Work Permit) ให๎แกํบุตร
ของผู๎ถือ SMART Visa ประเภทนักลงทุน ผู๎บริหารระดับสูง และผู๎ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต๎น (Startup) ตํอไปด๎วย
2. มอบหมายให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เชํน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องมีหน๎าที่รับรองผู๎ประกอบการและกิจการตําง ๆ
ตามเงื่อนไขของ SMART Visa และในอนาคต หากมีหนํวยงานอื่น ๆ ที่จะต๎องดาเนินการให๎มีการรับรองเชี่ยวชาญ
ผู๎ประกอบการ และกิจการตําง ๆ เพิ่มเติม ให๎ สกท. สามารถพิจารณามอบหมายได๎ตามความเหมาะสม
3. เห็นชอบ
3.1 (รําง) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซําและใบอนุญาต
ทางาน พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให๎ศูนย์บริการวีซําและใบอนุญาตทางานมีอานาจครอบคลุมการ
ดาเนินการเกี่ยวกับ SMART Visa
3.2 (รําง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให๎คนตํางด๎าว บางจาพวกเข๎ามา
ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ สาหรับผู๎เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุนผู๎บริหารระดับสูง และผู๎ประกอบการ
วิสาหกิจเริ่มต๎นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ .. พ.ศ. 2561
3.3 (รําง) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให๎คนตํางด๎าวเข๎ามาทางานใน
ราชอาณาจักรได๎รับการยกเว๎นไมํต๎องปฏิบัติตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนตํางด๎าว พ.ศ.
2560 สาหรับผู๎เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู๎บริหารระดับสูงและผู๎ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต๎น (SMART Visa) ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ... พ.ศ. 2561 และให๎สํงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาเป็นเรื่อง
ดํวน และดาเนินการตํอไปได๎
4. เห็นชอบให๎เริ่มกระบวนการยื่นคาขอ SMART Visa ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
5. เห็นชอบกรอบงบประมาณสาหรับการดาเนินการ SMART Visa ของสกท. ในปี 2561 ในวงเงิน
38 ล๎านบาท โดยให๎ สกท. ทาความตกลงกับสานักงบประมาณตํอไป
6. เห็นชอบในหลักการการเพิ่มอัตรากาลังคนของ สกท. จานวน 25 คน เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์วีซํา
และใบอนุญาตทางาน โดยในระยะแรกให๎ สกท. พิจารณาจัดจ๎างบุคลากรจ๎างภาคเอกชน ( Outsource) ไปพลางกํอน
และขอเพิ่มอัตรากาลังจากสานักงาน ก.พ.ร. และสานักงาน ก.พ. ตามขั้นตอนตํอไป
7. รับทราบขั้นตอนการดาเนินการรับรองคุณสมบัติและการตรวจลงตราประเภท SMART Visa และ
แผนปฏิบัติงานด๎านการประชาสัมพันธ์การให๎บริการของ SMART Visa
สาระสาคัญของเรื่อง
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1. หลักเกณฑ์คุณสมบัติ และสิทธิประโยชน์สาหรับ SMART Visa ผู๎มีคุณสมบัติได๎รับ SMART
Visa ประกอบด๎วยบุคลากร 4 ประเภท ที่เข๎ามาทางานในสาขาอุตสาหกรรมเปูาหมาย (10
S-curve) ได๎แกํ
ผู๎เชี่ยวชาญทักษะสูง ( Talent) นักลงทุน ( Invertor) ผู๎บริหารระดับสูง ( Executive) ผู๎ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต๎น
(Startup) และผู๎ติดตาม [คูํสมรสและบุตรที่ชอบด๎วยกฎหมาย (Other)] ของผู๎ถือ SMART Visa
2. แนวทางการตรวจลงตรา การพิจารณาออก SMART Visa และแนวทางติดตามผู้ถือ SMART
Visaสกท. และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎รํวมกันจัดทาขั้นตอนการยื่นขอรับรองคุณสมบัติการมีสิทธิได๎รับ SMART Visa
ขั้นตอนการขอประทับตราวีซําหลังจากได๎รับการรับรองผํานเกณฑ์คุณสมบัติ และขั้นตอนการขอตํออายุ
SMART
Visa แล๎ว โดยในการรับรองคุณสมบัติของผู๎ยื่นขอ SMART Visa จะใช๎ระยะเวลาดาเนินการรวมทั้งสิ้น 30 วันทาการ
(นับตั้งแตํชาวตํางชาติยื่นขอรับรองการเป็นผู๎มีสิทธิได๎รับ SMART Visa ณ OSS หรือสถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสุลใหญํ จนถึงการแจ๎งผลการพิจารณารวมทั้งได๎กาหนดหนํวยงานเพื่อทาหน๎าที่รับรองคุณสมบัติการมีสิทธิได๎รับ
SMART Visa แล๎ว
ทั้งนี้ ภายหลังจากได๎รับ SMART Visa แล๎ว ผู๎ถือ SMART Visa ต๎องยื่นเอกสารหลักฐานแสดง
สถานภาพและข๎อมูลที่เป็นปัจจุบัน หลังจากวันที่ได๎รับอนุญาตให๎อยูํชั่วคราวในราชอาณาจักร ณ
OSS ทุก 1 ปี
รวมทั้ง รง. และ ตม . จะดาเนินการติดตามตรวจสอบความถูกต๎องของการพานักและการทางานของผู๎ถือ SMART
Visa
ตามอานาจหน๎าที่ตํอไป
3. การแก้ไขกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดาเนินการ SMART Visaสกท. มท. และ
รง. ได๎เสนอให๎แก๎ไขระเบียบและออกประกาศที่เกี่ยวข๎อง โดยมีสาระสาคัญ สรุปได๎ ดังนี้
(ร่าง) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต
ทางาน พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก๎ไขเพิ่มเติมระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการจัดตั้ง
ศูนย์บริการวีซําและใบอนุญาตทางาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2547 เพื่อขยายขอบขํายการบริหารของศูนย์บริการวีซําและ
ใบอนุญาตทางานของ สกท. ให๎รองรับการดาเนินการตําง ๆ สาหรับผู๎ถือ SMART Visa และผู๎ติดตาม เชํน ขออนุญาต
ตรวจลงตราขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราและการขออนุญาตอยูํตํอในราชอาณาจักรเกินกวําระยะเวลา
ที่กฎหมายอื่นกาหนด
(ร่าง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกเข้ามาใน
ราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ สาหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ .. พ.ศ. 2561 เป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการอนุญาตให๎ผู๎ถือ SMART Visa และผู๎ติดตามเข๎ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้ง
กาหนดระยะเวลาพานักในประเทศไทยและสิทธิประโยชน์ที่จะได๎รับ ทั้งนี้ คุณสบัติของผู๎ที่จะได๎รับอนุญาตให๎เป็น
ไปตามที่ สกท. กาหนด (อาศัยอานาจตามมาตรา 17 แหํง พระราชบัญญัติคนเข๎าเมือง พ.ศ. 2522)
(ร่าง) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทางาน
ในราชอาณาจักรได้รับการยกเว้นไม่จาเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2560 สาหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจ เริ่มต้น
(SMART Visa) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ .. พ.ศ. 2561 เป็นการยกเว๎นให๎ผู๎ถือ SMART Visa และผู๎ติดตาม
ได๎รับการยกเว๎นไมํต๎องขออนุญาตการทางานคนตํางด๎าว ( Work Permit) ตามเงื่อนไขที่ สกท. กาหนด (อาศัยอานาจ
ตามมาตรา 14 แหํงพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนตํางด๎าว พ.ศ. 2560)
12. เรื่อง การบริหารจัดการการทางานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติการผํอนผันให๎แรงงานตํางด๎าว (สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา) ทางานในประเทศไทย
ตามมาตรา 17 แหํงพระราชบัญญัติคนเข๎าเมือง พ.ศ. 2522 ใน 3 กรณี ดังนี้
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1.1 กรณีที่ 1: แรงงานตํางด๎าวที่ทางานในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้า
กลุํมที่ยังไมํได๎พิสูจน์สัญชาติ ผํอนผันให๎อยูํในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการสํงกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรและอนุญาตทางานถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพื่อพิสูจน์สัญชาติให๎แล๎วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน
2561 เมื่อผํานการพิสูจน์สัญชาติแล๎วจะตรวจลงตรา ( Visa) ประทับตราอนุญาตให๎อยูํในราชอาณาจักรและอนุญาต
ทางานถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
1.2 กรณีที่ 2: แรงงานตํางด๎าวที่ถือบัตรประจาตัวคนซึ่งไมํมีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)
ที่ได๎รับการผํอนผันให๎อยูํในราชอาณาจักรและทางานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ กรณีที่ 3 : แรงงานตํางด๎าว
สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได๎ดาเนินการตามคาสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (หน.คสช.) ที่ 33/2560
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก๎ไขข๎อขัดข๎องในการบริหารจัดการการทางานของคนตําง
ด๎าวที่ผํานการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ๎าง – ลูกจ๎าง โดยแยกการผํอนผัน เป็น 2 กลุํม คือ
1) กลุ่มที่ผ่านการตรวจพิสูจน์สัญชาติแล้ว ผํอนผันให๎อยูํในราชอาณาจักรและอนุญาต
ทางานโดยตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราอนุญาตให๎อยูํในราชอาณาจักรและอนุญาตทางานถึงวันที่ 31 มีนาคม
2563
2) กลุ่มที่ยังไม่ได้ตรวจพิสูจน์สัญชาติ ผํอนผันให๎อยูํในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อ
รอการสํงกลับออกไปนอกราชอาณาจักรและอนุญาตทางานถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพื่อพิสูจน์สัญชาติให๎แล๎ว
เสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เมื่อผํานการพิสูจน์สัญชาติแล๎วจะตรวจลงตรา ( Visa) ประทับตราอนุญาตให๎อยูํ
ในราชอาณาจักรและอนุญาตทางานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
2. ให๎ทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อการจัดทาฐานข๎อมูล
แรงงานตํางด๎าวให๎มีเอกภาพเป็นฐานเดียวกัน ชื่อวํา “คณะกรรมการบริหารจัดการการทางานของแรงงานต่างด้าว
ในประเทศไทยจังหวัด... ” โดยมีผู๎วําราชการจังหวัดหรือผู๎ที่ผู๎วําราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นประธาน และผู๎แทน
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในระดับจังหวัดเป็นกรรมการ เชํน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง กระทรวง
สาธารณสุข สานักงานตารวจแหํงชาติ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร โดยมีจัดหางานจังหวัด เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ภายใต๎การกากับดูแลของผู๎วําราชการจังหวัดกรณีกรุงเทพมหานคร ให๎อธิบดีกรมการจัดหางาน หรือผู๎ที่
อธิบดีกรมการจัดหางานมอบหมาย เป็นประธาน ผู๎อานวยการสานักบริหารแรงงานตํางด๎าว กรมการจัดหางาน เป็น
กรรมการและเลขานุการ ภายใต๎การกากับดูแลของอธิบดีกรมการจัดหางาน โดยมีอานาจหน๎าที่ในการจัดตั้งและกากับ
ดูแลการดาเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service) ให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ กากับดูแลและ
อานวยความสะดวกให๎กับศูนย์พิสูจน์สัญชาติของประเทศต๎นทาง และจัดทาฐานข๎อมูลแรงงานตํางด๎าวในจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร
3. ให๎กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดทาทะเบียนประวัติและบัตรประจาตัวคนซึ่งไมํมี
สัญชาติไทยตามกฎหมายวําด๎วยการทะเบียนราษฎรให๎กับแรงงานตํางด๎าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่อาศัยอยูํใน
ราชอาณาจักรเพื่อการทางานโดยกาหนดให๎ด๎านหลังบัตรมีข๎อมูลการอนุญาตทางาน และข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องอื่น ๆ
ตามที่ได๎รับการประสานจากกระทรวงแรงงาน ให๎มีอานาจในการกาหนดเลขประจาตัว 13 หลักให๎กับแรงงานตํางด๎าว
ดังกลําว และให๎กรมการปกครองเปิดระบบเพื่อให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข๎อมูลเพื่อดาเนินการ
ตํอไป
4. ให๎ รง. กรมการจัดหางาน เป็นหนํวยงานหลักในการวางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดระบบ
ฐานข๎อมูลของแรงงานตํางด๎าว โดยประสานความรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
13. เรื่อง การกาหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกาหนดสินค๎าและบริการควบคุมปี 2561 จานวน 53 รายการ
จาแนกเป็น 48 สินค๎า และ 5 บริการ ตามมติคณะกรรมการกลางวําด๎วยราคาสินค๎าและบริการตามที่กระทรวง
พาณิชย์ (พณ.) เสนอ
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สาระสาคัญของเรื่อง
พณ. รายงานวําในคราวประชุมคณะกรรมการกลางวําด๎วยราคาสินค๎าและบริการ ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ซึ่งมีรัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการ ได๎มีการทบทวน
รายการสินค๎าและบริการควบคุมปี 2561 ซึ่งเป็นสินค๎าที่จาเป็นตํอการครองชีพ สินค๎าที่เป็นปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมที่สาคัญ สินค๎าที่มีการแขํงขันน๎อย สินค๎าที่มีความผันผวนด๎านราคาหรืออาจมีการขาด
แคลนและสินค๎าที่อาจได๎รับผลกระทบจากตลาดโลก โดยพิจารณาตามนโยบายรัฐบาลที่มุํงเน๎นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก เพื่อแก๎ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้า โดยการเพิ่มราคาสินค๎าเกษตรให๎มีเสถียรภาพ และชํวย
ลดภาระคําครองชีพประชาชนจากการบริโภคสินค๎าที่จาเป็นตํอการครองชีพและได๎มีมติ ดังนี้
1.คงรายการสินค้าและบริการควบคุมจากเดิม 47 รายการ จาแนกเป็น 42 สินค้า 5 บริการ โดย
มีการปรับเพิ่มรายละเอียดสินค้า จานวน 1 รายการ คือ ผงซักฟอก ปรับเพิ่มเป็นผงซักฟอก น้ายาซักฟอก เพื่อให๎
ครอบคลุมถึงน้ายาซักฟอก เนื่องจากได๎รับการร๎องเรียนวําผงซักฟอกและน้ายาซักฟอกมีการลดขนาดบรรจุ แตํยัง
จาหนํายในราคาเดิมหรือราคาไมํลดลงตามสัดสํวนปริมาณที่ลดลงซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู๎บริโภค
2. เพิ่มรายการสินค้าควบคุม จานวน 6 รายการ ได้แก่
2.1 เพิ่มในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคประจาวัน จานวน 5 รายการ คือ (1) สบู่ก้อน
สบู่เหลว(2) แชมพู (3) น้ายาปรับผ้านุ่ม (4) ผลิตภัณฑ์ล้างจาน เนื่องจากได๎รับการร๎องเรียนวํามีการปรับลด
ขนาดบรรจุ แตํยังจาหนํายในราคาเดิมหรือราคาไมํลดลงตามสัดสํวนปริมาณที่ลดลง ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู๎บริโภค
(5) ผ้าอ้อมสาเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่ เนื่องจากเป็นสินค๎าจาเป็นสาหรับเด็กและผู๎สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันมีความนิยมใช๎มาก
ขึ้น
2.2 เพิ่มในหมวดสินค้า เกษตรที่สาคัญ จานวน 1 รายการ คือ ยางพารา ได้แก่ น้ายาง
สด ยางก้อน เศษยาง น้ายางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ เพื่อสร๎างความเป็นธรรมให๎แกํเกษตรกรผู๎ปลูก
ยางพารา เนื่องจากเกิดปัญหาราคายางพาราตกต่า ซึ่งมีข๎อร๎องเรียนวําเกิดจากระบบการซื้อขายของผู๎ประกอบการ
ที่รับซื้อยางในปัจจุบันที่ไมํเป็นธรรม และมีการเอาเปรียบเกษตรกรผู๎ปลูกยาง
3. เห็นชอบสินค้าและบริการควบคุม ปี 2561 มีจานวน 53 รายการ จาแนกเป็น 48 สินค้า
5 บริการ โดยแบ่งเป็น 10 หมวดสินค้า และ 1 หมวดบริการ ดังนี้
3.1 หมวดสินค้า 10 หมวด
1) หมวดอาหารจานวน 13 รายการ คือ (1) กระเทียม (2) ไขํไกํ (3) ครีมเทียมข๎น
หวาน นมข๎น นมคืนรูป นมแปลงไขมัน (4) ทุเรียน (5) นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร๎อมบริโภคชนิดเหลวไมํรวมถึงนมเปรี้ยว
(6) น้าตาลทราย (7) น้ามัน และไขมันที่ได๎จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได๎หรือไมํได๎ (8) แปูงสาลี (9) มังคุด (10) ลาไย
(11) สุกร เนื้อสุกร (12) อาหารกึ่งสาเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก (13) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
2) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคประจาวัน จานวน 8 รายการ คือ (14) กระดาษ
ชาระ กระดาษเช็ดหน๎า (15) ผ๎าอนามัย (16) ผงซักฟอก น้ายาซักฟอก (17) แชมพู (18) น้ายาปรับผ๎านุํม (19)
ผลิตภัณฑ์ล๎างจาน (20) ผ๎าอ๎อมสาเร็จรูปเด็กและผู๎ใหญํ (21) สบูํก๎อน สบูํเหลว
3) หมวดสินค้าเกษตรที่สาคัญ จานวน 6 รายการ คือ (22) ข๎าวเปลือก ข๎าวสาร
(23) ข๎าวสาลี (24) ข๎าวโพด (25) ผลปาล์มน้ามัน (26) มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ (27) ยางพารา ได๎แกํ น้ายางสด
ยางก๎อน เศษยาง น้ายางข๎น ยางแผํน ยางแทํง ยางเครพ
4) หมวดปัจจัยทางการเกษตร จานวน 6 รายการ คือ (28) เครื่องสูบน้า (29) ปุ๋ย
(30) ยาปูองกันหรือกาจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช (31) รถเกี่ยวข๎าว (32) รถไถนา (33) หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์
5) หมวดวัสดุก่อสร้าง จานวน 4 รายการ คือ (34) ทํอพีวีซี (35) ปูนซีเมนต์
(36) สายไฟฟูา (37) เหล็กโครงสร๎าง รูปพรรณ เหล็กแผํน เหล็กเส๎น
6) หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ จานวน 3 รายการ (38) กระดาษทาลูกฟูก
กระดาษเหนียว (39) กระดาษพิมพ์และเขียน (40) เยื่อกระดาษ
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7) หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง จานวน 3 รายการ (41) แบตเตอรี่รถยนต์ (42) ยาง
รถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ (43) รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก
8) หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จานวน 3 รายการ คือ (44) ก๏าซปิโตรเลียมเหลว
(45) น้ามันเชื้อเพลิง (46) เม็ดพลาสติก
9) หมวดยารักษาโรค จานวน 1 รายการ คือ (47) ยารักษาโรค
10) หมวดอื่น ๆ จานวน 1 รายการ คือ (48) เครื่องแบบนักเรียน
3.2 หมวดบริการ 1 หมวด
หมวดบริการ จานวน 5 รายการ คือ (49) การให๎สิทธิในการเผยแพรํงานลิขสิทธิ์
เพลงเพื่อการค๎า (50) บริการขนสํงสินค๎าสาหรับธุรกิจออนไลน์ (51) บริการทางการเกษตร (52) บริการรับชาระเงิน
ณ จุดบริการ (53) บริการให๎เชําสถานที่เก็บสินค๎า
ต่างประเทศ
14. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วม โครงการ Our Eyes Initiative
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบตํอรํางแถลงการณ์รํวมโครงการ Our Eyes Initiativeและมอบหมายให๎รัฐมนตรีชํวยวํา
การกระทรวงกลาโหมเป็นผู๎ลงนามฝุายไทย
2. หากมีความจาเป็นที่จะต๎องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรํางแถลงการณ์รํวมฯ โดยไมํได๎เป็น
สาระสาคัญ และไมํสํงผลกระทบที่กํอให๎เกิดพันธกรณีภายใต๎บังคับกฎหมายระหวํางประเทศแกํรัฐบาลไทยในภายหลัง
ให๎กระทรวงกลาโหม (กห.) พิจารณาดาเนินการได๎ตามความเหมาะสม
สาระสาคัญของเรื่อง
กห. รายงานวํา
1. การประชุมโครงการ Our Eyes Initiative กาหนดจัดขึ้นระหวํางวันที่ 24 ถึงวันที่ 26 มกราคม
2561 ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งรัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงกลาโหมจะเป็นผู๎แทนรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหมเข๎ารํวมการประชุมดังกลําว โดยในห๎วงเวลาดังกลําวจะมีการรับรองรําง
แถลงการณ์รํวมฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช๎เป็นกรอบความรํวมมือด๎านการแก๎ไขปัญหาการกํอการร๎ายในภูมิภาค
ประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ ได๎แกํ บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
สาธารณรัฐสิงคโปร์ และไทย ทั้งนี้ โครงการฯ เป็นความคิดริเริ่มของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่ได๎เสนอตํอที่ประชุม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนครั้งที่ 11 (11 th ASEAN Defence Ministers' Meeting : 11th ADMM) เมื่อวันที่ 23
ตุลาคม 2560 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อใช๎เป็นกลไกในการเสริมสร๎างความรํวมมือด๎านการแลกเปลี่ยนขําวกรอง
ระหวํางประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 6 ประเทศ
2. รํางแถลงการณ์รํวมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบความรํวมมือด๎านการแก๎ไขปัญหาการกํอการ
ร๎ายในภูมิภาคระหวํางประเทศสมาชิก โดยตระหนักถึงบทบาทสาคัญของการแลกเปลี่ยนข๎อมูลเชิงยุทธศาสตร์ระหวําง
รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิก โดยการจัดตั้งโครงการ Our Eyes Initiative ซึ่งมีเนื้อหา
สาระสาคัญ ดังนี้
2.1 การแสดงเจตนารมณ์รํวมกันที่จะจัดตั้งกลไกเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากการ
กํอการร๎าย ลัทธินิยมความรุนแรง และลัทธิสุดโตํงที่เป็นอันตรายตํอความมั่นคงและเสถียรภาพภูมิภาค
2.2 การเสริมสร๎างความรํวมมือในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลเชิงยุทธศาสตร์และยกระดับ
รูปแบบการแลกเปลี่ยนข๎อมูลให๎มีความเหมาะสมเพื่อให๎การแลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับการกํอการร๎าย ลัทธินิยมความ
รุนแรง และลัทธิสุดโตํงมีประสิทธิภาพสูงสุด
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2.3 การเสริมสร๎างความรํวมมือกับบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข๎องเพื่อเติมเต็มอุดมการณ์และ
เปูาหมายของแถลงการณ์รํวมนี้ โดยยึดถือในความเคารพซึ่งกันและกันและการอยูํรํวมกันอยํางสันติ
15. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชากับศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาค
อาเซียนว่าด้วยการเป็นเจ้าบ้าน และการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่ศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียน และร่าง
แผนงานของศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียน ประจาปี ค.ศ. 2017-2018
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการตํางประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบตํอรํางความตกลงระหวํางรัฐบาลแหํงราชอาณาจักรกัมพูชากับศูนย์ทุํนระเบิดภูมิภาค
อาเซียนวําด๎วยการเป็นเจ๎าบ๎าน และการให๎เอกสิทธิ์และความคุ๎มกันแกํศูนย์ทุํนระเบิดภูมิภาคอาเซียน [ Agreement
between the Government of The Kingdom of Cambodia and The ASEAN Regional Mine Action
Center (ARMAC) on Hosting and Granting Privileges and Immunities to the ARMAC] และแผนงานของ
ศูนย์ทุํนระเบิดภูมิภาคอาเซียนปี ค.ศ. 2017-2018 ( ASEAN Regional Mine Action Centre Work Plan 20172018)
2. ให๎ประธานคณะกรรมการบริหาร
ARMAC หรือผู๎แทนของ ARMAC ซึ่งได๎รับการมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหาร ARMAC เป็นผู๎ลงนามในความตกลงฯ (ตามข๎อ 1)
สาระสาคัญของร่างความตกลงฯ และร่างแผนงานฯ
1. ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชากับ ARMAC ว่าด้วยการเป็นเจ้า
บ้าน และการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่ ARMAC จะกาหนดขอบเขตอานาจหน๎าที่ของ ARMAC และกัมพูชาใน
ฐานะประเทศเจ๎าบ๎าน ดังนี้ (1) สถานะทางกฎหมายของ ARMAC (2) สถานที่และหน๎าที่ความรับผิดชอบของภาคี (3)
ความรับผิดชอบของ ARMAC (4) การเข๎า-ออก การเดินทางผํานและพักอาศัย (5) การติดตํอสื่อสาร (6) ความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน๎าที่ของ ARMAC (7) ความละเมิดมิได๎ของสถานที่และเอกสาร (8) การยกเว๎นภาษีของ ARMAC
และทรัพย์สินของ ARMAC (9) การใช๎งบประมาณอยํางเป็นอิสระ (10) คณะกรรมการบริหาร ผู๎อานวยการบริหาร
เจ๎าหน๎าที่ของ ARMAC และผู๎เชี่ยวชาญ (11) การระงับความคุ๎มกัน (12) การเคารพกฎหมายและข๎อบังคับของฝุาย
กัมพูชา (13) การระงับข๎อพิพาท (14) การมีผลบังคับใช๎และการสิ้นสุดของความตกลง
2.
ร่างแผนงานของ ARMAC ประจาปี ค.ศ. 2017-2018 ได๎กาหนดเปูาหมายการดาเนินกิจกรรม
ของศูนย์ฯ ซึ่งประกอบด๎วย การรํวมมือกับองค์การระหวํางประเทศตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องในการแก๎ไขปัญหาทุํนระเบิด
และวัตถุระเบิดที่ตกค๎างจากสงครามผํานการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การฝึกอบรมทักษะที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจนการ
จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร๎างศักยภาพในเรื่องนี้ ดังนี้ (1) การเสริมสร๎างความตระหนักรู๎ถึงความอันตรายจากวัตถุระเบิด
ที่ตกค๎างจากสงครามในชุมชนที่ได๎รับผลกระทบ (2) การอานวยความสะดวกอยํางเหมาะสมในการให๎ความชํวยเหลือ
ด๎านการแพทย์และการฟื้นฟูสภาพแกํผู๎ประสบภัยจากวัตถุระเบิดที่ตกค๎างจากสงครามตามที่ได๎รับการร๎องขอจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได๎รับผลกระทบ (3) การชํวยเหลือประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความสนใจในการวิจัยและการ
แลกเปลี่ยนความรู๎เกี่ยวกับผลกระทบจากวัตถุระเบิดที่ตกค๎างจากสงคราม รวมถึงการยกรํางข๎อเสนอโครงการให๎ความ
ชํวยเหลือทางเทคนิคและการระดมทุนตามคาร๎องขอเฉพาะและคาร๎องขอสํวนบุคคล
16. เรื่อง โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย - เมียนมา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยูํ
ที่ยั่งยืนไทย – เมียนมา (โครงการฯ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี
(พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) และรัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
สานักงาน ป.ป.ส. รายงานวํา
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1. โครงการดังกลําวเป็นโครงการความรํวมมือระหวํางหนํวยงานกลางด๎านยาเสพติดของไทยและ
เมียนมา ซึ่งมีจุดหมายในการนาแนวทางการพัฒนาทางเลือกตามแนวพระราชดาริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แก๎ไขปัญหาความยากจน ลดพื้นที่ปลูกพืชเสพติด และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดทําขี้เหล็กและจังหวัดเมืองสาด ของสาธารณรัฐแหํง
สหภาพเมียนมา เพื่อชํวยให๎ชาวบ๎านไมํต๎องดารงชีพอยํางผิดกฎหมาย ลดปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมอื่น ๆ
รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยและเสริมสร๎างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา อยํางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการฯ ครอบคลุมพื้นที่เปูาหมาย 56 หมูํบ๎าน ประชากรประมาณ 13 ,000 คนในจังหวัดทํา
ขี้เหล็กและจังหวัดเมืองสาด
2.
โดยผลการดาเนินโครงการฯ ในห๎วง 5 ปีที่ผํานมา (พ.ศ. 2556 – 2560) ได๎เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
ประจักษ์ในด๎านตําง ๆ ดังนี้ 1) การพัฒนาด๎านสาธารณสุข 2) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร๎างความมั่นคงทางอาหาร
ลดรายจํายและเพิ่มรายได๎ และ 3) การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพของคนในพื้นที่
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการรํวมความรํวมมือโครงการฯ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 16
สิงหาคม ณ จังหวัดชลบุรี ทั้งสองฝุายได๎ตกลงรํวมกันที่จะยุติโครงการฯ อยํางเป็นทางการในวันที่ 30 กันยายน 2560
ซึ่งเร็วกวํากาหนดเดิม 1 ปี โดยฝุายเมียนมาได๎เสนอขอให๎ฝุายไทยพิจารณาสนับสนุนโครงการฯ ในพื้นที่ใหมํของ
เมียนมา จานวน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่หนองตะยา อาเภอพินเลา จังหวัดตองยี รัฐฉานตอนใต๎และพื้นที่กลุํมบ๎านเมืองโก
เมืองแฮ และเมืองลิน อาเภอทําขี้เหล็ก จังหวัดทําขี้เหล็ก รัฐฉานตะวันออก
สานักงาน ป.ป.ส. รํวมกับมูลนิธิแมํฟูาหลวงฯ ได๎พิจารณาข๎อเสนอของฝุายเมียนมา รํวมกันแล๎วเห็น
วํา การให๎ความชํวยเหลือด๎านการพัฒนาทางเลือกแกํเมียนมาอยํางตํอเนื่องจะเป็นประโยชน์ตํอประเทศไทยเป็นอยําง
ยิ่ง ไมํเฉพาะประชาชนชาวไทยที่จะได๎รับผลประโยชน์โดยตรงจากผลกระทบของปัญหายาเสพติด ปัญหาสาธารณสุข
และอาชญากรรมอื่น ๆ โดยเฉพาะตามแนวชายแดนที่จะลดน๎อยลง แตํรวมถึงผลเชิงบวกตํอความรํวมมือในการสร๎าง
ความมั่นคงระหวํางประเทศ และยังเป็นการเสริมสร๎างบทบาทนาของประเทศด๎านความเชี่ยวชาญและเงินทุน
สนับสนุนด๎านการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาคอีกด๎วย นอกจากการดาเนินการเชิงรุกแล๎ว สานักงาน ป.ป.ส. และ
มูลนิธิแมํฟูาหลวงฯ ได๎น๎อมนาแนวพระดาริของพระเจ๎าหลานเธอ พระองค์เจ๎าพัชรกิติยาภาที่ทรงหํวงใยพื้นที่บ๎าน
ห๎วยส๎าน ตาบลทําตอน อาเภอแมํอาย จังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ภายใต๎กลุํมอิทธิพลยาเสพติดอยํางยาวนาน
จึงได๎ประทานคาแนะนาให๎รัฐบาลเรํงนาการพัฒนาทางเลือกเข๎าไปดาเนินการในพื้นที่ควบคูํไปกับการปราบปรามใน
เชิงกระบวนการยุติธรรมให๎เกิดความยั่งยืนในการแก๎ไขและพัฒนาพื้นที่ดังกลําวตํอไป ดังนั้น ป.ป.ส. รํวมกับมูลนิธิแมํ
ฟูาหลวงฯ จึงได๎จัดทาโครงการพัฒนาทางเลือก จานวน 2 โครงการ โดยเสนอขอความเห็นชอบผํานคณะกรรมการ
พิจารณาการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 2 เพื่อ
ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากงบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทางเลือกใน
ประเทศเพื่อนบ้าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สาหรับโครงการฯ จานวน 29 ,736,000 บาท (เนื่องจาก
โครงการฯ ได๎สิ้นสุดลงกํอนกาหนดเป็นเวลา 1 ปี) โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการฯ ได๎ให๎ความเห็นชอบแล๎ว โดยแตํละโครงการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. โครงการฯ ในพื้นที่หนองตะยา อาเภอพินเลา จังหวัดตองยี รัฐฉานตอนใต้และพื้นที่ทางตอน
เหนือของท่าขี้เหล็ก
(1) เพื่อสร๎างความไว๎เนื้อเชื่อใจกัน และสํงเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี
(2) เพื่อลดปัญหายาเสพติด อาชญากรรม แรงงานเถื่อน ผู๎อพยพผิดกฎหมาย
และเสริมสร๎างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา อยํางมีประสิทธิผล
(3) เพื่อสนับสนุนการทางานโครงการของรัฐบาลเมียนมา โดยการถํายทอด
องค์ความรู๎และพัฒนาศักยภาพเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานด๎านการพัฒนาในพื้นที่เปูาหมาย
(4) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเปูาหมาย สร๎างความมั่งคงทางอาหาร และ
ลดปัญหาความยากจน ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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(5) เพื่อเป็นต๎นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่อยํางมีบูรณาการและรอบด๎าน เน๎นการ
มีสํวนรํวมยึดคนเป็นศูนย์กลาง และสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในพื้นที่อื่นได๎ตํอไป
(6) เพื่อเสริมบทบาทของไทยในฐานะผู๎นาด๎านความเชี่ยวชาญและเงินทุนสนับสนุนการ
พัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาค
2. โครงการร้อยใจรักษ์ ตามแนวพระดาริของพระเจ๎าหลานเธอ พระองค์เจ๎าพัชรกิติยาภา
ซึ่งสานักงาน ป.ป.ส. โดยความรํวมมือกับมูลนิธิแมํฟูาหลวงฯ ได๎จัดทาโครงการดังกลําว
(1) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยูํของประชาชนในพื้นที่เปูาหมายตามศาสตร์
พระราชาด๎วยการสร๎างทางเลือกในการประกอบอาชีพ เน๎นการลดรายจํายและสร๎างรายได๎ในครัวเรือนอยํางเป็น
รูปธรรม โดยมีลาดับการพัฒนาให๎มีความ “อยูํรอด พอเพียง และยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ให๎มีทักษะ องค์ความรู๎ที่เป็นประโยชน์
ตํอการดารงชีวิต และสามารถเข๎าถึงและบริหารจัดการทรัพยากรตําง ๆ ได๎อยํางมีประสทธิภาพ
(3) เพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกันแกํชุมชนเปูาหมายตํอปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย
อื่น ๆ
(4) เพื่อสร๎างความเชื่อมั่น ศรัทธาและไว๎วางใจของชุมชนเปูาหมายตํอโครงการอันจะ
นาไปสูํความรํวมมือในโครงการพัฒนาระยะตํอไป
17. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างปฎิญญาเดลี สาหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดียในโอกาส
ครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย ( Delhi Declaration of the ASEAN-India
Commemorative Summit to Mark The 25thAnniversary of the ASEAN-India Dialogue Relations)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตํอรํางปฏิญญาเดลีสาหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดียใน
โอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ กรุงนิวเดลี
สาธารณรัฐอินเดีย ตามที่กระทรวงการตํางประเทศ (กต. ) เสนอ ทั้งนี้ หาก มีความจาเป็นต๎องแก๎ไขรํางป ฏิญญา ฯ ใน
สํวนที่ไมํใชํสาระสาคัญหรือไมํขัดตํอผลประโยชน์ของไทยให๎ กต. ดาเนินการได๎โดยไมํต๎องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอีก และหลังจากนั้นให๎รายงานผลเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบตํอไป
สาระสาคัญของเรื่อง
กต. รายงานวํา
1. การประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดียในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย
(ASEAN-India Commemorative Summit) เป็นข๎อริเริ่มของฝุายอินเดียโดยเดิมต๎องจัดในปี 2560 ซึ่งเป็นปี
ครบรอบ 25 ปีของความสัมพันธ์ แตํอินเดียเจรจาขอจัดในเดือนมกราคม 2561 เพื่อใช๎โอกาสจากการฉลองวัน
สถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ 69 ในวันที่ 26 มกราคม 2561 และแม๎วําอาเซียนมีนโยบายจะให๎จัดการประชุมสุด
ยอดสมัยพิเศษในภูมิภาคอาเซียน แตํเนื่องจากอินเดียเป็นประเทศคูํเจรจาที่เป็นหุ๎นสํวนยุทธศาสตร์ที่สาคัญจึงตกลงให๎
จัดที่อินเดีย ซึ่งนายกรัฐมนตรีได๎ตอบรับเข๎ารํวมการประชุมดังกลําวและงานวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ 69
ระหวํางวันที่ 25 – 26 มกราคม 2561 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย และเอกสาร
ปฏิ ญาเดลีจะเป็นเอกสาร
ผลลัพธ์ของการประชุมดังกลําว
2. รํางปฏิญญาเดลี ฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองรํวมกันในการเสริมสร๎างความสัมพันธ์
หุ๎นสํวนทางยุทธศาสตร์ของอาเซียนและอินเดียเพื่อผลประโยชน์รํวมกันในทุกมิติของด๎านการเมืองความมั่นคง
เศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรมและความรํวมมือเพื่อการพัฒนา ตามแนวทางของแผนปฏิบัติการเพื่อความเป็นหุ๎นสํวน
อาเซียน-อินเดีย เพื่อสันติภาพ ความก๎าวหน๎า และความมั่งคั่งรํวมกัน (ค.ศ. 2016-2020) รวมทั้งสํงเสริมการมีสํวน
รํวมและความรํวมมือระดับสูงของความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย และกลไกที่อาเซียนมีบทบาทนา ซึ่งรวมถึง
กระบวนการสร๎างประ ชาคมอาเซียน เพื่อนาไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 ด๎วย นอกจากนี้
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อินเดียยังมุํงหวังให๎มีการลงนามในบันทึกความเข๎าใจรํวมกันสาหรับการกํอตั้งศูนย์อาเซียน-อินเดีย ซึ่งจะเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งของความสัมพันธ์อาเซียนและอินเดียในฐานะประเทศคูํเจรจาตํอไป

แต่งตั้ง
18. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐกัวเตมาลาเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ
กัวเตมาลาประจาประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐกัวเตมาลามีความประสงค์ขอแตํงตั้ง
นางอังเฮลา
มาริอา เด โลวร์เดส ชาเวซ บิเอตติ (Mrs. Ángela Maria de Lourdes Chávez Bietti) ให๎ดารงตาแหนํง
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู๎มีอานาจเต็มแหํงสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจาประเทศไทย คนใหมํ โดยมีถิ่นพานัก ณ
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน สืบแทน นายไบรอน เรเน เอสโกเบโด เมเนนเดซ
(Mr. Byron René Escobedo
Menéndez) ตามที่กระทรวงการตํางประเทศเสนอ
19. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแตํงตั้งข๎าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงพาณิชย์ ให๎ดารงตาแหนํงประเภทบริหารระดับสูง จานวน 5 ราย ดังนี้
1.
นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ ดารงตาแหนํง อธิบดีกรมการค๎า
ตํางประเทศ
2.
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมเจรจาการค๎าระหวํางประเทศ ดารงตาแหนํง อธิบดีกรม
เจรจาการค๎าระหวํางประเทศ
3.
นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ดารงตาแหนํง ผู๎ตรวจราชการ
กระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
4.
นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองอธิบดีกรมการค๎าภายใน ดารงตาแหนํง ผู๎ตรวจราชการ
กระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
5. นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ ดารงตาแหนํง ผู๎ตรวจ
ราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอมแตํงตั้งเป็นต๎นไป เพื่อทดแทนตาแหนํงที่
วําง
20. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายพงศธร สัจจชลพันธ์)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแตํงตั้ง
นายพงศธร
สัจจชลพันธ์ เป็นกรรมการผู๎ชํวยรัฐมนตรี โดยให๎มีผลตั้งแตํวันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแตํงตั้ง
และมอบหมายให๎เป็นผู๎ชํวยรัฐมนตรีประจากระทรวงยุติธรรม
21. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเสนอแตํงตั้ง
กรรมการในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ จานวน 5 คน แทนกรรมการเดิมที่ดารงตาแหนํงครบวาระ
สามปี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ดังนี้
1. นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
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2. นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
3. นายอภิสิทธิ์ ไลํสัตรูไกล
4. นายอวยชัย คูหากาญจน์
5. นายพีรพันธ์ คอทอง (ผู๎แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นต๎นไป และให๎องค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ดาเนินการแตํงตั้ง
กรรมการในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม๎ดังกลําวในครั้งตํอไป ให๎เป็นไปอยํางตํอเนื่อง ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การดาเนินการแตํงตั้งกรรมการในคณะกรรมการตําง ๆ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ ให๎เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย
22. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแตํงตั้งกรรมการ
ผู๎ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แหํงชาติ จานวน 5 คน แทนกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิเดิม
ที่ดารงตาแหนํงครบวาระสามปี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ดังนี้
1. นายกาจร ตติยกวี 2. นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
3. นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 4. นายอภิสิทธิ์ ไลํสัตรูไกล
5. นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นต๎นไป
23. เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให๎รัฐมนตรีเป็นผู๎รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา ในกรณีที่ไมํมีผู๎ดารงตาแหนํงรัฐมนตรีวําการกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา หรือมี
แตํไมํอาจปฏิบัติราชการได๎ ตามความในมาตรา 42 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2534
จานวน 2 ราย ตามลาดับ ตามที่กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา เสนอ ดังนี้
1.
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
2.
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
โดยให๎ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เรื่อง การแตํงตั้งผู๎รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีวําการกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นต๎นไป
24. เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เรื่อง การแตํงตั้ง
ผู๎รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม และอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให๎รัฐมนตรีเป็นผู๎รักษา
ราชการแทนรัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม ในกรณีที่ไมํมีผู๎ดารงตาแหนํงรัฐมนตรีวําการกระทรวง
อุตสาหกรรม หรือมีแตํไมํอาจปฏิบัติราชการได๎ และกรณีที่ไมํมีผู๎ดารงตาแหนํงรัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวง
อุตสาหกรรม หรือมีแตํไมํอาจปฏิบัติราชการได๎ ตามมาตรา 42 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน
พ.ศ. 2534 ตามลาดับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้ 1.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) ทั้งนี้ ตั้งแตํ
วันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นต๎นไป
25. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตาแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์เสนอแตํงตั้ง
นายพลัฏฐ์ ศิริกุล
พิสุทธิ์ เป็นข๎าราชการการเมือง ตาแหนํงเลขานุการรัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 16 มกราคม
2561 เป็นต๎นไป

มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น

23
26. เรื่อง ขอรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน
นายจิตติ สุวรรณิก
เอกอัครราชทูตประจากระทรวง (นักบริหารการทูตระดับสูง) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตํางประเทศ และ
แตํงตั้งให๎ดารงตาแหนํง ผู๎ตรวจราชการพิเศษประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตํวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอมแตํงตั้งเป็นต๎นไป เนื่องจาก
เป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ประกอบกับเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปราชการแผํนดิน
ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ตามข๎อ 1 วรรคสาม ของคาสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 16/2558
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 ซึ่งเป็นกรณีโอนย๎ายข๎าราชการโดยไมํมีความผิดและไมํอยูํระหวําง
การตรวจสอบใด ๆ โดยผู๎มีอานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝุายได๎ตกลงยินยอมในการโอนแล๎ว
**************************
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