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วันนี้ (21 สิงหาคม 2561) เวลา 12.00 น. ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการ
นอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2561
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แกวกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได
แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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รางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการวินิจฉัยปญหาโดยที่ประชุมใหญ
และที่ประชุมแผนกคดีในศาลชั้นอุทธรณและศาลฎีกา) และรางพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แกไขเพิ่มเติมอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อออกระเบียบกําหนดเบี้ยประชุม
สําหรับขาราชการตุลาการซึ่งเขารวมการประชุมใหญในศาลชั้นอุทธรณหรือ
ศาลฎีกา) รวม 2 ฉบับ
รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออก
ใบอนุญาตขับรถ และการขอตออายุและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตขับรถ
พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปนจั่น
และหมอน้ํา พ.ศ. ....
รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหอาวุธยุทโธปกรณเปนสินคาที่
ตองหามสงออกและหามนําผานไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการเตรียมการดานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ- สังคม
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง
รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจําเปน เพื่อสนับสนุนโครงการ
สาธารณสุข 100 ป หมออนามัยหวงใยประชาชน สรางชุมชนปลอดขยะ
รวมขจัดภัยไขเลือดออกและไขมาลาเรีย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตางประเทศ
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การรับรองเอกสารการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานสารสนเทศ
และสื่อสารมวลชนระหวางราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐฟลิปปนส
การรวมรับรองเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Minister: AEM) ครั้งที่ 50 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ขอความเห็นชอบตอรางเอกสารที่จะมีการลงนามในระหวางการประชุม
คณะกรรมการรวมวาดวยการคา การลงทุน และความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ระหวางไทย – จีน ครั้งที่ 6
การจัดทําบันทึกความรวมมือวาดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานอุตสาหกรรม
ระหวางกระทรวงศึกษาธิการแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการ
วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี แหงประเทศญี่ปุน
แตงตั้ง
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การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ)
การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง
กระทรวงมหาดไทย
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงสาธารณสุข)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)

*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

กฎหมาย
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1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
1. เห็นชอบรางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ....
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
2. รับทราบคําชี้แจงขอสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 12) ของกระทรวงการคลัง
3. ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรับขอสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ 12) ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. กําหนดบทนิยามคําวา “ประชารัฐสวัสดิการ” และ “โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ”
เพื่อใหเกิดความชัดเจนและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการใชจายเงินของกองทุนฯ
2. กําหนดใหมีคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ซึ่งรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ เสนอแผนการดําเนินงานมาตรการ หรือโครงการเกี่ยวกับประชารัฐสวัสดิการ
สําหรับผูมีรายไดนอยที่ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ และพิจารณาการสนับสนุนโครงการ
ที่ใหบริการทางสังคมผานหนวยงานของเอกชนมูลนิธิ และองคกรสาธารณประโยชน สําหรับชวยเหลือประชาชนใน
ภาวะลํ า บากทุ กประเภทต อคณะรัฐ มนตรีเ พื่ อใหความเห็นชอบ รวมทั้งกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการ
คุณสมบัติ และลักษณะตองหามของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการ
ประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
3. กํ า หนดให ค ณะกรรมการกํ า หนดผู รั บ ผิ ด ชอบในการดํ าเนิ น งาน ประมาณการรายจ า ยและ
ประโยชนที่จะไดรับ รวมทั้งวิเคราะหผลกระทบจากการดําเนินโครงการตามมาตรา 8 (1) และ (2) เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีดวย
4. กําหนดใหการจัดประชารัฐสวัสดิการที่เปนการใหความชวยเหลือโดยการสนับสนุนคาใชจาย
บางสวนที่จําเปนในการดํารงชีพ ใหดําเนินการผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ทั้งนี้ การจัดประชารัฐสวัสดิการตามมาตรานี้
อาจแตกตางกันตามความเหมาะสมและความจํ าเปน โดยใหกระทรวงการคลัง (กค.) ออกบัตรสวัสดิการแห งรั ฐ
รวมทั้งใหคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการออกและการใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
5. กําหนดใหสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนสํานักงานเลขานุการ และรับผิดชอบงานธุรการ
ของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
6. กําหนดใหจัดตั้งกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงคเพื่อใชจายในการจัดประชารัฐสวัสดิการ ในการใหความชวยเหลือประชาชนผูมี
รายไดนอยและการสนับสนุนโครงการใหบริการทางสังคมผานหนวยงาน มูลนิธิ และองคกรสาธารณประโยชน และ
กําหนดเงินและทรัพยสินของกองทุน การใชจายเงินของกองทุน รวมทั้งการเก็บรักษาเงินของกองทุน
7. กําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการรับจายเงิน การบัญชี และการตรวจสอบภายในของกองทุน
8. กําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการยุบเลิกกองทุน และการตรวจสอบทรัพยสินและชําระบัญชี
9. กําหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับการโอนบรรดาเงิน ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน และภาระผูกพั น
ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก คณะกรรมการบริหารกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
การจั ด ทํ าโครงการลงทะเบี ย นเพื่ อสวั สดิ การแหงรัฐ และการใหความชว ยเหลือผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ และ
ขอบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุน ประชารัฐเพื่ อเศรษฐกิจฐานราก วาดวยการบริหารกองทุน ประชารัฐ เพื่ อ
เศรษฐกิจฐานราก พ.ศ. 2560
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2. เรื่อง รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แกไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑการวินิจฉัยปญหาโดยที่ประชุมใหญและที่ประชุมแผนกคดีในศาลชั้นอุทธรณและศาลฎีกา)
และรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อออกระเบียบกําหนดเบี้ยประชุมสําหรับขาราชการตุลาการซึ่งเขารวมการ
ประชุมใหญในศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกา) รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
1. เห็นชอบรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. (แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการวินิจฉัยปญหาโดยที่ประชุมใหญและที่ประชุมแผนกคดีในศาลชั้นอุทธรณและ
ศาลฎีกา) และรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แกไขเพิ่มเติมอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อออกระเบียบกําหนดเบี้ยประชุมสําหรับขาราชการตุลาการซึ่งเขารวม
การประชุมใหญในศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกา) รวม 2 ฉบับ ของสํานักงานศาลยุติธรรม ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติตอไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ทํ า กฎหมายลํ า ดั บ รอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสํ า คั ญ ของ
กฎหมายลําดับรอง ซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แกไข
เพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อออกระเบียบกําหนดเบี้ยประชุมสําหรับขาราชการ
ตุลาการซึ่งเขารวมการประชุมใหญในศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกา) ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ….
1.1 กํ า หนดให ภ ายใต บ ทบั ญ ญั ติ ม าตรา 13 ถ า คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง จะต อ งทํ า โดยผู
พิพากษาหลายคน คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นจะตองบังคับตามความเห็นของฝายขางมาก
ในศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกา ประธานศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกาจะใหมีการวินิจ ฉัย
ปญหาใดในคดีเรื่องใดโดยที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมแผนกคดีก็ได หรือถามีกฎหมายกําหนดใหวินิจฉัยปญหาใดหรือ
คดีเรื่องใดโดยที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมแผนกคดีก็ใหวินิจฉัยได แลวแตกรณี
ในคดีซึ่งที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมแผนกคดีไดวินิจฉัยปญหาแลว คําพิพากษาหรือคําสั่ง
ตองเปนไปตามคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมแผนกคดี และตองระบุดวยวาปญหาขอใดไดวินิจฉัยโดยที่
ประชุมใหญหรือที่ประชุมแผนกคดีผูพิพากษาที่เขาประชุม แมมิใชเปนผูนั่งพิจารณา ก็ใหมีอํานาจพิพากษาหรือทํา
คําสั่งในคดีนั้นได และเฉพาะในศาลชั้นอุทธรณใหทําความเห็นแยงพรอมเหตุผลไวดวย
1.2 กํ า หนดบทเฉพาะกาลเพื่ อ รองรั บ ว า พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไ ม มี ผ ลกระทบถึ ง กระบวน
พิจารณาของศาลที่ไดกระทําไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
2. ร า งพระราชบั ญญั ติ ร ะเบี ยบบริ หารราชการศาลยุ ติ ธ รรม (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. …. กําหนดให
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีอํานาจหนาที่ในการออกระเบียบกําหนดเบี้ยประชุมสําหรับขาราชการตุลาการซึ่ง
เขารวมการประชุมใหญในศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกา
3. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอวา
1. มาตรา 13 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 ไดกําหนดใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของ
คณะรัฐมนตรี เปนแผน 4 ป โดยนํานโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภามาพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศดานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ และกําหนดใหหนวยงานตาง ๆ ตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการทั้งแผน 4 ป และแผนรายป รวมทั้งตอง
จัดทําแผนนิติบัญญัติขึ้นดวย
2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดกําหนดใหรัฐจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน
เป า หมายในการบริ ห ารประเทศอย า งยั่ งยื น ตามหลักธรรมาภิบ าล เพื่อใชเปน กรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ให
สอดคล อ งและบู ร ณาการกั น เพื่ อ ให เ กิ ด เป น พลั ง ผลั ก ดั น ร ว มกั น ไปสู เ ป า หมายดั ง กล า ว และต อ มาได มี ก ารตรา
พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. 2560 ขึ้น ซึ่งตามกฎหมายดังกลาวไดกําหนดใหมีการจัดทํากรอบในการบริหารราชการแผนดินไวในรูป
ยุทธศาสตรชาติ ซึ่งทุกหนวยงานตองปฏิบัติตาม ประกอบกับไดมีการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อเปนกลไก
วิธีการ และขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศในดานตาง ๆ ขึ้นแลว
3. สํานักงานก.พ.ร. ไดพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมื องที่ดี พ.ศ. 2546 ตามหลักเกณฑ ที่บั ญญั ติไวในพระราชกฤษฎี กาการทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ในสวนที่เกี่ยวข องกั บ การจัดทําแผนการบริห ารราชการแผนดิน แผนปฏิบั ติ
ราชการ และแผนนิติบัญญัติ แลว เห็นวา การจัดทํายุทธศาสตรชาติ แผนแมบท และแผนและขั้นตอนการปฏิรูป
ประเทศตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ช าติ พ.ศ. 2560 และพระราชบั ญ ญั ติ แ ผนและขั้ น ตอนการ
ดํา เนิ น การปฏิ รู ป ประเทศ พ.ศ. 2560 มี เ ป า หมายที่ชัดเจน และมีความตอเนื่องอยางเปน ระบบและชัดเจนกวา
มาตรการตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ดังนั้น จึงไมมีความจําเปนที่จะตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนนิติบัญญัติ
อีกตอไป สมควรยกเลิกการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนนิติบัญญัติ และ
แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ การจั ดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรู ป
ประเทศ และแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห งชาติ รวมทั้ งสมควรกํ าหนดให การบริ ก ารประชาชนและการ
ประสานงานระหว า งส ว นราชการต อ งกระทํ า โดยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ การปฏิ รู ป
ประสิทธิภาพในการทํางานของระบบราชการตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
1. ใหยกเลิกการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนนิติบัญญัติ
ตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2. แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
3. กําหนดใหการบริการประชาชนและการประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ตองกระทําโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยใชแพลตฟอรมอิเล็กทรอนิกสกลางที่สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
กําหนด
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4. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการ
ขอตออายุและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
และการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอตออายุและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
คมนาคม (คค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
คค. ไดรับรายงานจากกรมการขนสงทางบกวา
1. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และ
การขอตออายุและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2548 ยังมีความไมเหมาะสม เนื่องจากการตรวจ
สุขภาพเพื่อออกใบรั บรองแพทยสํ าหรับใชเปนหลั กฐานประกอบการขอรับใบอนุ ญาตขับรถตามกฎหมายว าด ว ย
รถยนต เปนการตรวจเบื้องตนวาบุคคลนั้นไมเปนผูทุพพลภาพ ไรความสามารถ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ และไม
เปนโรค 5 โรค ไดแก โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม วัณโรคในระยะ
อันตราย โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการอันเปนที่นารังเกียจแกสังคม ติดยาเสพติดใหโทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
เทานั้น ใบรับรองแพทยดังกลาว จึงไมสามารถคัดกรองบุคคลในการขับขี่รถ อันสงผลใหไมสามารถชวยลดอุบัติเหตุ
หรือสรางความปลอดภัยใหผูขับขี่และผูใชรถบนถนนได อีกทั้งโรคที่เปนสาเหตุกอใหเกิดอุบัติเหตุไมไดถูกนํามาอยูใน
รายการตรวจสุขภาพ และยังปรากฏขอเท็จจริงอีกวา ผูมายื่นขอรับใบอนุญาตขับรถหรือตออายุใบอนุญาตขับรถบาง
รายมีสภาพจิตใจ หรือบุคลิกภาพที่ไมถึงขั้นวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน แตมีความปกติทางอารมณที่ไมเหมาะสมจะ
อนุญาตใหเปนผูขับรถได
2. นอกจากนี้ ปจจุบันมีผูนิยมใชรถจักรยานยนตที่มีกําลังสูง (Big Bike) ซึ่งรถดังกลาวมีสมรรถนะ
ดานความเร็วสูง การควบคุมรถกระทําไดยากกวารถจักรยานยนตทั่วไป หากผูขับขี่ไมไดรับการอบรมในการขับขี่ที่
ถูกตอง ยอมมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอันนําไปสูการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตและทรัพยสินทั้งตอตนเองและผูอื่น
3. ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2548 โดยปรับปรุงหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอตออายุและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
ขับรถเพื่อแก ไขป ญหาดั งกลาว โดยพัฒนาใบรับรองแพทย ให เ พิ่มกลุมโรคที่ เป น อัน ตรายในขณะขับรถ หรือการ
กําหนดใหแพทยผูออกใบรับรองแพทยตองทําการซั กประวัติและใหผูนั้นยืนยันความสมบูรณปราศจากโรคที่ เ ป น
อันตรายขณะขับรถ รวมทั้งควรเพิ่มเติมขอกําหนดใหอํานาจนายทะเบียนในการใชดุลยพินิจใหผูขออนุญาตเขารับการ
ตรวจและนําใบรับรองแพทยมายืนยันความเหมาะสมในการขับรถไดดวย
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. ใหยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต
ขับรถ และการขอตออายุและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2548
2. ปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอตอ
อายุและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตขับรถ ดังนี้
2.1 ปรับปรุงเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาตขับรถ
2.2 กําหนดเพิ่มเติมใหใบรับรองแพทยที่จะนํามาใชประกอบการขอ หรือตอใบอนุญาตขับ
รถสวนบุคคลตองแสดงใหเห็นวา ผูขอนอกจากไมมีโรคประจําตัวแลว ยังไมมีสภาวะของโรคที่ผูประกอบวิชาชีพเวช
กรรมเห็นวา อาจเปนอันตรายขณะขับรถ
2.3 กําหนดใหการขอตอใบอนุญาตขับรถทุ กกรณีตองใชใบรับรองแพทย โดยใบรับรอง
แพทยมีอายุใชไดตามที่แพทยผูรับรองกําหนด แตหากแพทยไมไดกําหนดอายุไว ใหใชไดไมเกิน 1 เดือน นับแตวันที่
ออกใบรับรองแพทย
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2.4 เพิ่มเติมอํานาจนายทะเบียนในการสั่งใหผูขอรับหรือขอตอใบอนุญาตขับรถตองเขารับ
การตรวจ และนําใบรับรองแพทยมายืนยันความเหมาะสมในการขับรถเปนหลักฐานประกอบการดําเนินการ
2.5 ยกเลิ ก การใช บั ต รอื่ น ที่ ใ ช แ ทนบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน ภาพถ า ยบั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชน ภาพถายบัตรอื่นที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชน และภาพถายหรือสําเนาทะเบียนบานเปนหลั กฐาน
ประกอบคําขอรับใบอนุญาตขับรถ
2.6 เพิ่มเติมใหสามารถนําหลักฐานที่ออกโดยหนวยงานที่กรมการขนสงทางบกมอบหมาย
ใหดําเนินการอบรมมาใชประกอบการขอรับใบอนุญาตขับรถได
2.7 เพิ่มเติมขอกําหนดใหผูที่ประสงคจะขับรถจักรยานยนตที่มีกําลังสูง (Big Bike) ตองผาน
การอบรมและทดสอบการขับรถตามที่อธิบดีประกาศกําหนดเปนการเพิ่มเติม
2.8 กํ า หนดให ใบอนุ ญ าตเปน ผู ขับ รถของรถประเภทเดี ย วกั น กั บ ที่ ข อรั บ ใบอนุญ าตซึ่ ง
รัฐบาลของประเทศอื่นออกใหตองยังไมสิ้นอายุ
2.9 เพิ่มเติมกรณีเปนแรงงานตางดาวที่มีมติคณะรัฐมนตรีเขามาทํางานในประเทศไทยได
ชั่วคราวเปนกรณีพิเศษ ไมมีสิทธิขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดสวนบุคคล (5 ป)
5. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปนจั่น และหมอน้ํา พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติหลั กการรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปนจั่น และหมอน้ํา
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการ
ตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดคํานิยามคําวา “เครื่องจักร” “เครื่องปองกันอันตรายจากเครื่องจัรก” “เครื่องปมโลหะ”
“รถยก” “ลิฟตโดยสาร” “ลิฟตขนสงวัสดุ” “รอก” “ปนจั่น” ฯลฯ
2. กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับ
2.1 เครื่องจักร 6 ประเภท คือ (1) เครื่องปมโลหะ (2) เครื่องเชื่อมไฟฟา และเครื่องเชื่อม
กาซ (3) รถยก (4) ลิฟต (5) เครื่องจักรที่ใชในการยกคนขึ้นทํางานบนที่สูง (6) รอก
2.2 ปนจั่น 3 ประเภท คือ (1) ปนจั่นเหนือศีรษะและปนจั่นขาสูง (2) ปนจั่นหอสูง (3) รถ
ปนจั่นและเรือปนจั้น รวมถึงอุปกรณที่ใชเกี่ยวกับปนจั่น
2.3 หมอน้ํา 4 ประเภท คือ (1) หมอน้ํา (2) หมอน้ํารอนหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อ
นําความรอน (3) ภาชนะรับความดัน (4) ภาชนะบรรจุกาซทนความดัน
3. กําหนดใหนายจางตองจัดและดูแลใหลูกจางใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ ได
มาตรฐานในงาน 10 ประเภท (1) งานเชื่อมหรือตัดชิ้นงาน (2)
งานลับ ฝน หรือแตงผิวโลหะ (3) งานกลึง (4) งานปมโลหะ (5) งานชุบโลหะ (6) งานพนสี (7) งานยก ขนยาย หรือ
ติดตั้ง (8) งานควบคุมเครื่องจักร (9) งานปนจั่น (10) งานหมอน้ํา หมอน้ํามันรอนหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนํา
ความรอน ภาชนะรับความดัน และภาชนะบรรจุกาซทนความดัน
4. กํ า หนดให วิ ศ วกรตามคํ า นิ ย าม “วิ ศ วกร” ในกฎกระทรวงนี้ เป น ผู ท ดสอบและรั บ รองการ
ดําเนินการตามกฎหมาย จนกวาจะไดมีบุคคลขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 หรือนิติบุคคลไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 11
แหงพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 แลวแตกรณี
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6. เรื่อง รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหอาวุธยุทโธปกรณเปนสินคาที่ตองหามสงออกและหามนํา
ผานไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหอาวุธยุทโธปกรณ
เปนสินคาที่ตองหามส งออกและหามนําผ านไปยังสาธารณรัฐแอฟริ กากลาง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
พาณิชย (พณ.) เสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจ
พิจารณา โดยใหรับขอสังเกตของกระทรวงการตางประเทศ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการ
พิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได
พณ. เสนอวา โดยที่ประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกสหประชาชาติมีพันธะกรณีที่ตองดําเนินการตาม
ข อ มติ ข องคณะมนตรี ค วามมั่ น คงแห ง สหประชาชาติ ที่ 2399 (ค.ศ. 2018) ซึ่ ง เป น ไปตามข อ 25 แห ง กฎบั ต ร
สหประชาชาติ โดยมีสาระสําคัญเปนการเห็นชอบตอการตออายุมาตรการลงโทษทางอาวุธ การหามเดินทาง และการ
อายัดทรัพยสินตอสาธารณรัฐแอฟริ กากลาง ตามที่ระบุไวในข อมติ ฯ ที่ 2239 (ค.ศ. 2017) ตลอดจนขอยกเว น ที่
เกี่ ย วข อง โดยให มีผ ลใช บั งคั บจนถึ งวัน ที่ 31 มกราคม 2562 นอกจากนี้ยังไดมีการปรับ ถอยคําในขอ 5 (1) ของ
ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหอาวุธและยุทโธปกรณเปนสินคาที่ตองหามสงออกและหามนําผานไปยัง
สาธารณรั ฐ แอฟริ ก ากลาง พ.ศ. 2560 จากกองกํ า ลั ง สหภาพยุ โ รป (European Union Missions) เป น ภารกิ จ
ฝกอบรมของสหภาพยุโรป (European Union training missions) และกําหนดเพิ่มเติมความในขอ 5 วรรคสอง ของ
ประกาศฯ ดวย ซึ่งกระทรวงการตางประเทศ กรมศุลกากร กรมอุตสาหกรรมทหาร และกรมองคการระหวางประเทศ
ไมขัดของในการเพิ่มเติมถอยคําดังกลาว
สาระสําคัญของรางประกาศ
1. กํ า หนดบทนิ ย ามคํ า ว า “ข อ มติ ” โดยให ห มายความว า ข อ มติ ค ณะมนตรี ค วามมั่ น คงแห ง
สหประชาชาติ ที่ 2262 (ค.ศ. 2016) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ขอมติคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ ที่
2239 (ค.ศ. 2017) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 และขอมติคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ ที่ 2239 (ค.ศ.
2018) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561
2. แกไขเพิ่มเติมในขอยกเวนของประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหอาวุธและยุทโธปกรณ
เปนสินคาที่ตองหามสงออกและหามนําผานไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง พ.ศ. 2560 โดยการปรับถอยคําในขอ 5
(1) จาก “กองกํ า ลั ง สหภาพแอฟริกา (African Union-Regional Task Force: AU-RTF) กองกํา ลังสหภาพ
ยุ โ รป (European Union Missions) และกองกํ า ลั ง ฝรั่ ง เศส (French Forces) ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารในสาธารณรั ฐ
แอฟริกากลาง” เปน “ภารกิจฝกอบรมของสหภาพยุโรป (European Union training missions) ที่ปฏิบัติการ
ในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง กองกําลังฝรั่งเศส (French Forces) ภายใตความรวมมือทวิภาคีกับสาธารณรั ฐ
แอฟริกากลางและกองกําลังของรัฐสมาชิกอื่นที่ใหความชวยเหลือและฝกอบรม” เพื่อใหสอดคลองกับขอมติฯ
3. กําหนดเพิ่มเติมความในขอ 5 วรรคสอง ของประกาศฯ จาก “การสงออกหรือนําผานอาวุธและ
ยุทโธปกรณตาม (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) ตองเปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอมติ” เปน “การสงออกหรื
อนําผานอาวุธและยุทโธปกรณตาม (1) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) ตองเปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอ
มติ”
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7. เรื่อง รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการเตรียมการดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอรแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ เ ห็ น ชอบในหลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดว ยคณะกรรมการ
เตรี ย มการด า นการรั กษาความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอรแหงชาติ (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
แกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการเตรียมการดานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ พ.ศ. 2560 โดยเพิ่มเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนกรรมการโดยตําแหนงใน
คณะกรรมการเตรียมการดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ
เศรษฐกิจ- สังคม
8. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสํารอง
จายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจําเปน เพื่อสนับสนุนโครงการสาธารณสุข 100 ป หมออนามัยหวงใยประชาชน สราง
ชุมชนปลอดขยะ รวมขจัดภัยไขเลือดออกและไขมาลาเรีย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ที่กระทรวงการคลังอนุมัติใหเบิกจายเงินงบประมาณถึงวันทําการสุดทายของ
เดือนกันยายน 2561 จํานวนทั้งสิ้น 373,834,500 บาท (สามรอยเจ็ดสิบสามลานแปดแสนสามหมื่นสี่พันหารอยบาท
ถวน) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ในการดําเนินงาน ดังนี้
1. โครงการสงเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี จํานวน 179,664,300
บาท (หนึ่งรอยเจ็ดสิบเกาลานหกแสนหกหมื่นสี่พันสามรอยบาทถวน)
2. โครงการรวมพลังสรางชุมชนสุขภาพดี จํานวน 53,260,200 บาท (หาสิบสามลานสองแสนหก
หมื่นสองรอยบาทถวน)
3. โครงการพัฒนาคุณภาพและความพรอมของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน จํานวน 140,910,000 บาท (หนึ่งรอยสี่สิบลานเกาแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) ตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ
ตางประเทศ
9. เรื่อง การรับรองเอกสารการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานสารสนเทศและสื่อสารมวลชน
ระหวางราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐฟลิปปนส
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบต อ บั น ทึ ก ความเข า ใจว า ด ว ยความร ว มมื อ ด า นสารสนเทศและ
สื่อสารมวลชนระหวางราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐฟลิปปนส และอนุมัติใหรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) เปนผูลงนามฝายไทย ตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล)
เสนอ
ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางบันทึกความเขาใจฯ ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญและไม
ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหสํานักนายกรัฐมนตรี โดยกรมประชาสัมพันธดําเนินการได
โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี ทราบภายหลัง พรอมทั้งใหชี้แจงเหตุผลและประโยชน ที่ป ระเทศไทยได รับจากการ
ปรับเปลี่ยนดังกลาวตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญา
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เกี่ ย วกั บ ความสั มพั น ธ ร ะหวา งประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) ดว ย และในโอกาสตอไปหากมีการจัดทํา
ขอตกลงดานการเงิน (financial arrangements) ภายใตบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว ใหสํานักนายกรัฐมนตรี โดย
กรมประชาสัมพันธ พิจารณาสงรางขอตกลงดานการเงินดังกลาวใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณาดวย
สาระสํ า คั ญของบั น ทึ กความเขา ใจวา ดว ยความร ว มมือดา นสารสนเทศและสื่ อ สารมวลชน
ระหวางราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐฟลิปปนส เปนการสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ขาว รายการ
หรือกิจกรรมดานสารสนเทศและสื่อสารมวลชนที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ นโยบาย แนวทางการ
บริหาร และขั้นตอนการปฏิบัติของทั้งสองประเทศ อันจะนําไปสูการสรางความรู ความเขาใจ และมิตรภาพระหวาง
ประชาชนของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธไดประสานงานไปยังฝายฟลิปปนสเพื่อที่จะลงนามรางบันทึก
ความเขาใจฯ ดังกลาว ในการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย - ฟลิปปนส ครั้งที่ 6 ที่
กระทรวงการตางประเทศจะจัดขึ้น ในระหวางวันที่ 5 - 7 กันยายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร
10. เรื่อง การรวมรับรองเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister: AEM)
ครั้งที่ 50 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Minister: AEM) ครั้ ง ที่ 50 และการประชุ ม อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง จํ า นวน 7 ฉบั บ โดยให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย หรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายรวมรับรองเอกสารทั้ง 7 ฉบับ ตามที่กระทรวงพาณิชย
เสนอ และหากมีความจํ าเปน ต องปรับ ปรุ งแก ไขรางเอกสารดังกลาว ที่ไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดกับ หลัก การที่
คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พรอมทั้งใหชี้แจงเหตุผลและประโยชนที่ประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดงกลาวดวย
สําหรับกรณีรางความตกลงวาดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของอาเซียน (The ASEAN Agreement
on Electronic Commerce) ที่ ต อ งขอความเห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี ก อ นการลงนาม ให ก ระทรวงพาณิ ช ย
ดําเนินการตามความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยางเครงครัด
สาระสําคัญของเรื่อง
ร า งเอกสารที่ จ ะมี ก ารรั บ รองในการประชุ ม รั ฐ มนตรี เ ศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic
Minister: AEM) ครั้งที่ 50 ระหวางวันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร จํานวน 7 ฉบับ
ไดแก
1. รางความตกลงวาดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของอาเซียน มีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหใน
การพั ฒ นาและส งเสริ มพาณิ ช ยอิเ ล็กทรอนิ กส ประเทศสมาชิกตองพัฒ นาสภาพแวดลอมทางดานกฎหมายหรือ
กฎระเบียบสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสรางความสามารถในการแขงขันทางการคา และคุมครองประโยชนสาธารณะ
2. ร า งกรอบการบู ร ณาการด า นดิ จิ ทั ล ในอาเซี ย น มี ส าระสํ า คั ญ เพื่ อ ส ง เสริ ม ผู ป ระกอบการ
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใหเขาไปมีสวนรวมในเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนไดอยางทั่วถึง
3. รางหลักการสําคัญเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีดานกฎระเบียบของอาเซียน เปนการกําหนดแนวทาง
สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียน ในการออก/ทบทวนกฎระเบียบไมใหเกิดภาระตอการคาเกินความจําเปน
4. รางบัญชีกฎเฉพาะรายสินคาในพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซ ฉบับป 2017 และบัญชีรายการ
สินคาสิ่งทอและผลิตภัณฑสิ่งทอของพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซ ฉบับป 2017เปนการดําเนินการเพื่อสรางความ
สอดคลองกับการดําเนินการขององคการศุลกากรโลก ที่จะมีการปรับพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซเปนประจําทุก ๆ
5 ป
5. รางแนวปฏิบัติสําหรับการดําเนินการตามขอตกลงอาเซียนวาดวยมาตรการที่ไมใชภาษีของ
สิ น ค า เป น เอกสารที่ ร ะบุ ถึ ง แนวปฏิ บั ติ สํ า หรั บ การออกมาตรการที่ มิ ใ ช ภ าษี ใ นประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น โดยมี
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วัตถุ ป ระสงค เ พื่ อให เ กิ ดความโปร งใสเป น ธรรมทางการคาระหวางกัน ในประเทศสมาชิก ลดผลกระทบจากการ
บิดเบือนทางการคา
6. รางแผนการดําเนินงานดานความรวมมือทางเศรษฐกิจของกรอบอาเซียนบวกสาม ป 2562 –
2563เปนเอกสารพื้นฐานเพื่อดําเนินการตามแผนงานความรวมมือของกรอบอาเซียนบวกสามชวงป 2561 – 2565 มี
วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจในกรอบอาเซียนบวกสามผานการหารือและกิจกรรมตาง ๆ
7. รางเปาหมายความสําเร็จของการเจรจาในปนี้ มีประเด็นสําคัญที่จะสรุปการเจรจาภายในป
2561 เช น สรุ ป การเจรจาทั้ ง หมดสํ า หรั บ บทสุ ข อนามั ย และสุ ข อนามั ย พื ช กฎระเบี ย บทางเทคนิ ค พาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส การแขงขันการระงับขอพิพาท สรุปการเจรจาขอผูกพันเปดตลาดสินคา บริการ และการลงทุน
โดยที่ ร า งเอกสารทั้ ง 7 ฉบั บ ที่จ ะมีการรั บ รองระหว า งการประชุ มรัฐ มนตรีเ ศรษฐกิจ อาเซี ย น
(ASEAN Economic Minister: AEM) ในครั้งนี้ เปนการดําเนินการรวมกันระหวางประเทศสมาชิก เพื่อประโยชน
ทางดานการคาและการลงทุนรวมกันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อเปนการเสริมสรางความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจในกรอบอาเซียน ซึ่งจะเปนประโยชนตอเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทยในหลาย ๆ ดาน เชน การเขา
ไปมี ส ว นร ว มในเศรษฐกิ จ ดิจิ ทัลของอาเซี ยน การสรางความเชื่อมโยงระหวางบทการคาและการคาบริการ การ
ดําเนินการตามพันธกรณีอาเซียนวาดวยมาตรการที่มิใชภาษีของสินคาไดอยางถูกตอง และการลดผลกระทบจากการ
บิดเบือนทางการคา เปนตน
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบตอรางเอกสารที่จะมีการลงนามในระหวางการประชุมคณะกรรมการรวมว าด วย
การคา การลงทุน และความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทย – จีน ครั้งที่ 6
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบตอรางเอกสารที่จะมีการลงนามในระหวางการประชุม
คณะกรรมการรวมวาดวยการคา การลงทุน และความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทย – จีน ครั้งที่ 6 จํานวน 6
ฉบับ (ไดแก รางเอกสารผลลัพธการประชุม JC เศรษฐกิจไทย – จีน ครั้งที่ 6 และรางบันทึกความเขาใจ/รางพิธีสาร
ของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของอีก 5 ฉบับ) และหากมีความจําเปนตองแกไขรางเอกสารในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ
หรือไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ใหกระทรวงพาณิชยและ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการไดโดยไม
ตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
2. อนุมัติใหรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) หรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายลงนามใน
เอกสารผลลัพธการประชุม 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. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมาย ลงนามในรางบันทึกความ
เขาใจวาดวยการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อสงเสริมการคาอยางไรอุปสรรคระหวางกระทรวงพาณิชยแหงราชอาณาจักร
ไทยกับกระทรวงพาณิชยแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
4. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมาย ลงนามในราง
พิธีสารระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจักรไทยกับสํานักงานศุลกากรแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
วาดวยหลักเกณฑการตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย เพื่อการสงออกเนื้อสัตวปกแชแข็งและ
ชิน้ สวนสัตวปกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน
5. อนุมัติใหเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมาย ลงนามในราง
บันทึกความเขาใจระหวางสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแหงราชอาณาจักรไทยกับสภาสงเสริมการคา
ระหวางประเทศแหงประเทศจีน
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6. อนุมัติใหเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือผูแทนที่ไ ดรับ
มอบหมาย ลงนามในรางบันทึกความเขาใจระหวางสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กับกระทรวงพาณิชยของสาธารณรัฐประชาชนจีน
7. อนุมัติใหผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือผูแทนที่ไดรับ
มอบหมาย ลงนามในรางบันทึกความเขาใจระหวางสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของไทยกับสถาบันอวกาศ
แหงชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องความรวมมือดานอวกาศ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. ไทยมีกําหนดเปนเจาภาพจัดการประชุม JC เศรษฐกิจไทย – จีน ครั้งที่ 6 การประชุมอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ เชน การประชุมเตรียมการระดับอธิบดีสําหรับการประชุม JC เศรษฐกิจไทย – จีน ครั้งที่ 6 การเขาเยี่ยม
คารวะนายกรัฐมนตรี และการหารือทวิภาคีระหวางรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) และมนตรีแหงรัฐ
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (นายหวัง หยง) และการจัดกิจกรรมคูขนาน เชน การจัดงานสัมมนา การจับคูทาง
ธุรกิจ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ระหวางวันที่ 22-26 สิงหาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร
และตางจังหวัด โดยที่ผานมา กระทรวงพาณิชยไดจัดการประชุมรวมกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
อยางตอเนื่อง เพื่อติดตามและพิจารณาประเด็นความรวมมือทางการคาการลงทุน และเศรษฐกิจ รวมทั้งกิจกรรม
ตาง ๆ ที่ฝายไทยประสงคจะผลักดันในการประชุมดังกลาวเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและผลประโยชนของประเทศ
ไทย
2. ในระหวางการประชุม JC เศรษฐกิจไทย – จีน ครั้งที่ 6 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุ
ศรีพิทักษ) และมนตรีแหงรัฐของสาธารณรัฐประชาชนจีน (นายหวัง หยง) เปนประธานการประชุมรวมและมีผูแทน
จากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเขารวมดวยนั้น ที่ประชุมฯ จะมีการรวมลงนามเอกสารตาง ๆ ที่เปนผลลัพธของการ
ประชุมฯ เพื่อใหมีผลที่เปนรูปธรรม จํานวน 6 ฉบับ ไดแก รางเอกสารผลลัพธการประชุม JC เศรษฐกิจไทย – จีน
ครั้งที่ 6 และรางบันทึกความเขาใจ/รางพิธีสารของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของอีก 5 ฉบับ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
2.1 รางเอกสารผลลัพธการประชุม 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) รางเอกสารฯ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับความรวมมือทางเศรษฐกิจในสาขาสําคัญที่มีผลตอการพัฒนาขีด
ความสามารถทางการแขงขัน ของไทยและจี น การติดตามผลการดําเนิน การที่สืบ เนื่องจากการประชุมครั้ง ก อน
รวมทั้งเปนการแสดงเจตนารมณของทั้งสองฝายที่มุงเสริมสราง กระชับ และขยายความสัมพันธและความรวมมือดาน
การคา การลงทุน และความรวมมือทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ระหวางกัน โดยเฉพาะในสาขาหลัก เชน ความรวมมือดาน
การคาและการลงทุน การคาสินคาเกษตร ทรัพยสินทางปญญา ความเชื่อมโยงดานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ความ
เชื่อมโยงดานดิจิทัล ความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี อวกาศ และนวัตกรรม การทองเที่ยว การเงิน การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ความรวมมือทางการคาและเศรษฐกิจในระดับทองถิ่น/อนุภูมิภาค รวมถึงการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค
2.2 รางบันทึกความเขาใจ/รางพิธีสาร จํานวน 5 ฉบับ หนวยงานตาง ๆ ของไทยได
หารื อร ว มกั บ จี น และเห็ น พ องให มีก ารจั ด ทํ า บั น ทึก ความเขา ใจ/พิธีส ารระหวางกัน ในประเด็น ความรว มมื อ ทาง
เศรษฐกิจที่เกี่ยวของ โดยมีเอกสารที่สามารถหาขอสรุปรวมกันและพรอมจะลงนามในการประชุมฯ ดังนี้
2.2.1 รางบันทึกความเขาใจวาดวยการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อสงเสริมการคา
อยางไรอุปสรรคระหวางกระทรวงพาณิชยแหงราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงพาณิชยแหงสาธารณรัฐประชาชน
จีน (Memorandum of Understanding on Establishing Working Group on Promoting Unimpeded Trade
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between the Ministry of Commerce of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Commerce of
the People’s Republic of China)
สาระสําคัญ เพื่อจัดตั้งคณะทํางานเพื่อสงเสริมการคาอยางไรอุปสรรคระหวางกระ
ทรวงพาณิ ช ย แห งสาธารณรั ฐประชาชนจีน กั บ กระทรวงพาณิช ยแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีภ ารกิจ หลักในการ
ประสานงานเพื่อแกไขปญหาทางการคา การประเมินสถานะของความรวมมือทางการคาทวิภาคี และสํารวจความ
เปนไปไดในการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ และขายการคาระหวางกัน
2.2.2 รางพิธีสารระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจักรไทย
กับสํานักงานศุลกากรแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยหลักเกณฑการตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัย
ทางสั ต วแพทย เพื่ อ การส ง ออกเนื้ อ สั ต ว ป ก แช แ ข็ ง และชิ้ น ส ว นสตว ป ก จากประเทศไทยไปยั ง ประเทศจี น
(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)
สาระสําคัญ กําหนดหลักเกณฑการตรวจสอบ การกักกันและสุขอนามัยทางสัตว
แพทย เพื่อการสงออกเนื้อสัตวปกแชแข็ง และชิ้นสวนสัตวปกจากไทยไปยังประเทศจีน เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การสงออกสินคาสัตวปกของไทยไปยังจีน
2.2.3 รางบันทึกความเขาใจระหวางสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
แห ง ราชอาณาจั ก รไทยกั บ สภาส ง เสริ ม การค า ระหว า งประเทศแห ง ประเทศจี น (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)
สาระสํ า คั ญ ส ง เสริ ม การลงทุ น ระหว า งไทยและจี น ในสาขาต า ง ๆ เช น
อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศไทย ตลอดจนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณเ กี่ยวกั บ การ
ดําเนินการดานนโยบาย เพื่อสนับสนุนการทําธุรกิจและการลงทุนระหวางคูภาคี
2.2.4 รางบันทึกความใจระหวางสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกกับกระทรวงพาณิชยของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Memoradum of Understanding
between Eastern Economic Corridor Office of the Kingdom of Thailand and the Ministry of
Commerce of the People’s Republic of China to Promote the Strategic Cooperation wuth the
“Eastern Economic Corridor” under the Belt and Road Initiative)
สาระสําคัญ สงเสริมความรวมมือเชิงยุทธสาสตรระหวางรัฐบาลไทยและจีนตาม
โครงการ “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” ภายใตยุทธศาสตรและนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของไทย และ
โครงการ “ความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” ของจีน
2.2.5 รางบันทึกความเขาใจระหวางสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของไทย
กับสถาบันอวกาศแหงชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง ความรวมมือดานอวกาศ (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)
สาระสํ า คั ญ ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ด า นการสํ า รวจอวกาศ เช น การส ง เสริ ม
โครงการวิ จั ย ไทยขึ้ น ไปดํ า เนิ นการวิจั ย และทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติเทีย นกง/การพัฒ นาบุคลากรและ
โครงการวิจัยไทยใหมีศักยภาพเพื่อการดําเนินวิจัยและทดลองในสถานีอวกาศรวมไปถึงการใชและพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานอวกาศรวมกัน

14
12. เรื่อง การจัดทําบันทึกความรวมมือวาดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานอุตสาหกรรม ระหวาง
กระทรวงศึกษาธิการแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี แหงประเทศญี่ปุน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอดังนี้
1. อนุมัติการจัดทําบันทึกความรวมมือวาดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานอุตสาหกรรมระหวางก
ระทรวงศึกษาธิการแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
แหงประเทศญี่ปุน (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 หากกอนลงนามมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไข
บันทึกความรวมมือฯ ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ใหกระทรวงศึกษาธิการหารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กระทรวงการตางประเทศ เพื่อพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ หรือผูแทนเปนผูลงนามในบันทึกความรวมมือวา
ดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานอุตสาหกรรมไทย – ญี่ปุน
สาระสําคัญของบันทึกความรวมมือฯ
บันทึกความรวมมือวาดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานอุตสาหกรรมไทย – ญี่ปุน มีสารัตถะเปน
การระบุความรวมมือดานการศึกษา ที่แสดงความมุงมั่นระหวางไทยและญี่ปุนในการผลักดันความรวมมือเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรของไทยใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ โดยการดําเนินการสองประเด็นหลัก ไดแก การ
กอตั้งสถาบันการศึกษารูปแบบโคเซน (KOSEN) ในประเทศไทย และสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาไทยในการไปศึกษา
ตอ ณ สถาบันโคเซน (KOSEN) ประเทศญี่ปุน และสงเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหวางไทยและญี่ปุนให
เพิ่มมากขึ้น
แตงตั้ง
13. เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแตงตั้ง นายเกียรติณรงค วงศนอย ที่ปรึกษา
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นักวิชาการคอมพิวเตอรทรงคุณวุฒิ)สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารง
ตําแหนงที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบการเงินการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ตั้งแตวันที่ 9 เมษายน 2561 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัตคิ รบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
14. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้ง นางสาวอังคณา เจริญวัฒนาโชค
ชัย นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) กลุมงานวิจัยการใหบริการทางการแพทยและสังคม กลุมโรคเอดส
สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค ใหดํารงตําแหนง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดาน
เวชกรรมปองกัน) กลุมงานวิจัยการใหบริการทางการแพทยและสังคม กลุมโรคเอดส สํานักโรคเอดส วัณโรค และ
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โรคติดตอทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันที่29 กันยายน 2560 ซึ่งเปนวันที่มี
คุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
15. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอแตงตั้ง นายอนันต สุวรรณรัตน
อธิบดีกรมการขาว ใหดํารงตําแหนง ปลัดกระทรวง สํานักปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2561 เพื่อทดแทนผูที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง
เปนตนไป
16. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา พนจาก
ตําแหนงที่ปรึกษาดานการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ)
สํานักงานปลัดกระทรวง และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
สมุทรสงคราม สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
17. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 10 ราย ดังนี้
1. นายเกียรติภูมิ วงศรจิต อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ดํารงตําแหนง
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
2. นายมรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง อธิบดีกรมการ
แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
3. นางพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง อธิบดีกรม
อนามัย
4. นายโอภาส การยกวินพงศ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง อธิบดี
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
5. นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
6. นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา
7. นายศุภกิจ ศิริลักษณ ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง รอง
ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
8. นายพิศิษฐ ศรีประเสริฐ ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง รอง
ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
9. นายประพนธ ตั้งศรีเกียรติกุล ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
10. นายไพศาล ดั่นคุม ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง รอง
ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
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ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพื่อทดแทนผูที่จะเกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ทั้งนี้
ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
18. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแตงตั้งขาราชการประเภทบริหารระดับสูง
รวม 9 ราย ดังนี้
1. นายชัยวัฒน ทองคําคูณ ผูอํานวยการ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม ไปดํารงตําแหนง ปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม กระทรวงคมนาคม
2. นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม ไปดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานนโยบาย
และแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม
3. นางอัมพวัน วรรณโก ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม ไปดํารงตําแหนง อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทาอากาศยาน
กระทรวงคมนาคม
4. นายจิรุตม วิศาลจิตร อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมเจาทา กระทรวงคมนาคม ไปดํารง
ตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวง
คมนาคม
5. นายสมศักดิ์ หมมวง รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม ไปดํารงตําแหนง อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมเจาทา กระทรวงคมนาคม
6. นายธานินทร สมบูรณ อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ไปดํารง
ตําแหนง รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม
7. นายอานนท เหลืองบริบูรณ ผูต รวจราชการกระทรวง (ผูต รวจราชการกระทรวงระดับสูง)
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม ไปดํารงตําแหนง อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทางหลวง กระทรวง
คมนาคม
8. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม กระทรวงคมนาคม ไปดํารงตําแหนง อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม
9. นายสนิท พรหมวงษ อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม ไป
ดํารงตําแหนง รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง
เปนตนไป
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