บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองกลาง สป. กลุ่มงานประสานราชการ โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๒๒๑๖ มท. ๕๐๓๒๐
ที่ มท ๐๒๐๑.๓/๑๑๔๑
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองปลัดกระทรวงมหาดไทย/ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สป. ขอน าเรี ย นผลการประชุ ม ครม. โดยมี พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธานการประชุ ม ภายหลั ง เสร็ จ สิ้ น การประชุ ม พั น เอก อธิ สิ ท ธิ์ ไชยนุ วั ติ
และพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุม ครม.
ซึ่งมีเรื่องเกี่ยวข้องกับ มท. จานวน ๔ เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....
ครม. มีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... ตามที่ สธ. เสนอ และให้
ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตามความเห็นของ สคก. และให้รับความเห็นและข้อสังเกต
ของ กค. ศธ. สงป. สศช. สปสช. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอ สชน. ต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสาคัญ
ของกฎหมายลาดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ สธ. เสนอ
๓. ให้ สธ.รับความเห็นของ สงป. สลค. และคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบาย
กาลังคนภาครัฐไปพิจารณาดาเนินการด้วย
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
เป็ น การกาหนดให้ มีก ลไกและกระบวนการในการจัด ระบบสุ ขภาพปฐมภูมิ ที่เป็น ระบบ
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยการประสานความร่ ว มมื อ เพื่ อ จั ด บริ ก ารสุ ข ภาพปฐมภู มิ ซึ่ ง เป็ น การด าเนิ น การ
ที่มีส่วนร่วมกันระหว่างภาครัฐ อปท. ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการ
ทั้งระดั บ ปฐมภู มิ ทุติ ย ภู มิ และตติ ย ภู มิ ทั้ งนี้ เป็น การดูแ ลสุ ขภาพของประชาชนตั้ง แต่ แรกแบบองค์ รวม
ผสมผสาน ต่อเนื่อง
เรื่องที่ ๒ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแก้ไข
อาคารที่ มี ส ภาพหรื อ มี ก ารใช้ ที่ อ าจเป็ น ภยั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ ชี วิ ต ร่ า งกาย หรื อ ทรั พ ย์ สิ น
หรื ออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรื อก่อให้เ กิดเหตุร าคาญหรื อกระทบกระเทือนต่อการรั กษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม พ .... .ศ.
ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการแก้ ไ ขอาคารที่ มี ส ภาพหรื อ มี ก ารใช้ ที่ อ าจเป็ น ภยั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ ชี วิ ต ร่ า งกายหรื อ ทรั พ ย์ สิ น
หรื อ อาจไม่ ป ลอดภั ย จากอั ค คี ภั ย หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด เหตุ ร าคาญหรื อ กระทบกระเทื อ นต่ อ การรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ตามที่ มท. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่ อไปได้ และให้ มท.
รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มท. เสนอว่ า ตามที่ ไ ด้ มี ก ฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอานาจ…

-๒มีอ านาจสั่ ง ให้ เจ้ า ของหรื อ ผู้ ครอบครองอาคารปรั บ ปรุ ง หรือ แก้ ไ ขระบบความปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ อั ค คี ภั ย
ของอาคาร นั้ น โดยที่กฎกระทรวงดังกล่าวได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ ว ทาให้ข้อกาหนดบางประการ
ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากมีอาคารเก่าเป็นจานวนมากที่ยังไม่ มีระบบความปลอดภัย
ด้านอัคคีภัยอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอาคารที่เข้าข่ายเป็นอาคารสูง อาคารชนิดใหญ่พิเศษ อาคารสาธารณะ
หรื ออาคารที่มีผู้เข้าใช้ส อยจ านวนมาก ดังนั้น เพื่อให้ อาคารเก่าที่มีส ภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นอันตราย
ต่ อ สุ ข ภาพ ชี วิ ต ร่ า งกาย หรื อ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ อาจไม่ ป ลอดภั ย จากอั ค คี ภั ย หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด เหตุ ร าคาญ
หรื อกระทบกระเทือนต่ อการรั กษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม มี ความปลอดภัยต่อ การใช้ส อยอาคารมากยิ่งขึ้ น
สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจ
สั่งให้เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารปรับปรุงหรือแก้ไขระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยของอาคาร
เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
ปรั บ ปรุ ง กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนี้
๑. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม ดังนี้
๑.๑ ตัดบทนิยาม “อาคารสูง” และ “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ”
๑.๒ แก้ไขบทนิยาม
“อาคารขนาดใหญ่ ” หมายความว่า อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใด
ในหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ ๑๕.๐๐ เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้น
หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
“อาคารสาธารณะ” หมายความว่ า อาคารที่ ใ ช้ เ พื่ อ ประโยชน์ ใ นการชุ ม นุ ม คน
ได้โ ดยทั่ว ไป เพื่อกิจ กรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสั งคม การนันทนาการ หรือ
การพาณิชยกรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล หอสมุด สนามกีฬากลางแจ้ง สถานกีฬาในร่ม
ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ
ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน สถานกวดวิชาหรือกิจกรรมอื่นที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น
“อาคารอยู่ อ าศั ย รวม” หมายความว่ า อาคารหรื อ ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ของอาคาร
ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสาหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสาหรับแต่ละครอบครัว
๑.๓ เพิ่มบทนิยาม
“อาคารชุด” หมายความว่า อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
“หอพัก” หมายความว่า อาคารสาหรับใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
“วั ส ดุ ไ ม่ ติ ด ไฟ” หมายความว่ า วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ง านและเมื่อ อยู่ ภ ายใต้ ส ภาวะแวดล้ อ ม
ที่ใช้งานแล้วจะไม่สามารถไม่ติดไฟ ไม่เกิดการเผาไหม้ ไม่สนับสนุนการเผาไหม้ หรือไม่ปล่อยไอที่พร้อมจะลุกไหม้
เมือ่ สัมผัสกับเปลวไฟหรือความร้อน เช่น อิฐ อิฐมวลเบา ยิปซั่มทนไฟ ซีเมนต์บอร์ด กระจกทนไฟ เป็นต้น
“การอุดหรือปิดล้อมช่องท่อและช่องว่างระหว่างท่อที่ผ่านพื้นหรือผนัง” หมายความว่า
การป้ อ งกั น ช่ อ งท่ อ และช่ อ งว่ า งระหว่ า งท่ อ ที่ ผ่ า นพื้ น หรื อ ผนั ง เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ค วั น และไฟลุ ก ลาม
และเพิ่มความสมบูรณ์ของส่วนกั้นแยกของพื้นหรือผนังทนไฟให้ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์
“แผ่นโลหะคอมโพสิต” หมายความว่า แผ่นวัสดุที่ประกอบด้วยผิวโลหะด้านหน้า
และด้านหลัง ประกอบยึดกับไส้กลางซึ่งเป็นวัสดุเสริมความแข็งแรงหรือฉนวน
๒. แก้ไขเพิ่มเติม…

-๓๒. แก้ไขเพิ่มเติมประเภทอาคารที่บังคับใช้ โดยเพิ่มอาคารชุมนุมคน อาคารชุด และหอพัก
๓. กาหนดให้การสั่งการให้แก้ไขอาคาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารดาเนินการได้ตามลักษณะที่จาเป็นต้องมีสาหรับอาคารนั้น ๆ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) อาคารที่ มีความสู งตั้งแต่สี่ ชั้นขึ้ นไปหรืออาคารขนาดใหญ่พิ เศษที่มี ความสู งตั้งแต่
สองชั้นขึ้นไป ให้ ติดตั้งบัน ไดหนี ไฟที่ไม่ใช่บันไดแนวดิ่งเพิ่มจากบันไดหลักให้ เหมาะสมกับพื้นที่ของอาคาร
แต่ ล ะชั้ น โดยไม่ ถื อ เป็ น การดั ด แปลงอาคาร แต่ ต้ อ งยื่ น แบบให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตรวจพิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบ และบันไดหนีไฟต้องมีลักษณะตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๒) อาคารสู ง หรื อ อาคารขนาดใหญ่ พิ เ ศษ ให้ มี ผ นั งและประตูที่ ท าด้ ว ยวัส ดุ ไ ม่ ติ ด ไฟ
ที่สามารถปิดกั้นมิให้เปลวไฟหรือควันเมื่อเกิดเพลิงไหม้เข้าไปในบริเวณบันไดที่มิใช่บันไดหนีไฟของอาคาร
(๓) อาคารสูงหรืออาคารชนิดใหญ่พิเศษเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอัคคีภัย
เช่น ห้องเก็บสิ่งของหรือวัสดุจานวนมาก ฯลฯ ให้มีการกั้นแยกของอาคาร โดยมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า
๑ ชั่วโมง หรือเป็นไปตามมาตรฐานว่าด้วยการกั้นแยกของ ยผ. หรือติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
(๔) อาคารสูง ให้มีระบบป้องกันเพลิงไหม้ ซึ่งประกอบด้วยระบบท่อยื่นและหัวรับน้าดับเพลิง
ตามลักษณะที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๕) ให้มีการอุดหรือปิดล้อมช่องท่อและช่องว่างระหว่างท่อ ที่ผ่านพื้นหรือผนังโดยมีอัตรา
การทนไฟไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง
(๖) ให้มีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้นตามทิศทางการวางตัวของอาคาร
แสดงตาแหน่งห้องต่าง ๆ ตาแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้น
ติดไว้ในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนที่บริเวณห้องโถงหรือหน้าลิฟต์ทุกแห่งทุกชั้นของอาคาร และบริเวณพื้นชั้นล่าง
ของอาคารต้องจัดให้มีแบบแปลนแผนผังของอาคารทุกชั้นเก็บรักษาไว้ที่ห้องควบคุมหรือห้องที่สามารถเข้าถึง
ได้ง่ายเพื่อให้สมารถตรวจสอบได้โดยสะดวก
(๗) ให้ติดตั้งเครื่องดับเพลิงยกหิ้วตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามชนิดและขนาด
ที่เหมาะสมสาหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแต่ละชั้น
(๘) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารขนาดใหญ่ และอาคารชุมนุมคนให้ติดตั้ง
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุกชั้น โดยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีลักษณะตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๙) ให้ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างสารองเพื่อให้มีแสงสว่างสามารถมองเห็นช่องทางเดินได้
ขณะเพลิงไหม้ และมีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้านนอกประตูหนีไฟทุกชั้นที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา
(๑๐) อาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่ พิเศษให้ ติดตั้ งระบบป้องกั นอันตรายจากฟ้าผ่ า
ซึ่งประกอบด้วยตัวนาล่อฟ้า ตัวนาลงดิน และหลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบโดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ว่าด้วยระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของ ยผ. หรือมาตรฐานอื่นที่คณะกรรมการควบคุมอาคารให้การรับรอง
๔. ก าหนดให้ เจ้ าของหรือ ผู้ ค รอบครองอาคารเก่า ยื่น ผลการตรวจสภาพความปลอดภั ย
ด้ า นอั ค คี ภั ย ของอาคารจากการใช้ แ ผ่ น โลหะคอมโพสิ ต ที่ แ กนกลางหรื อ ไส้ ก ลางประกอบด้ ว ยพลาสติ ก
เป็นผนังภายนอกหรือวัสดุตกแต่งผิวภายนอกต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยการตรวจสภาพให้กระทาโดยผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับไม่ต่ากว่าสามัญสถาปนิก ตามกฎหมายว่าด้วย
สถาปนิก หรือ ผู้ป ระกอบวิช าชีพ วิศ วกรรมควบคุม ระดับ ไม่ต่ากว่า สามัญ วิศ วกร ตามกฎหมายว่า ด้ว ย
วิศวกร สาหรับหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
หากไม่ผ่าน…

-๔หากไม่ ผ่ า นหลั ก เกณฑ์ ใ ห้ ถื อ ว่ า เป็ น อาคารไม่ ป ลอดภั ย จากอั ค คี ภั ย ให้ แ ก้ ไ ขอาคารให้ มี ค วามปลอดภั ย
โดยไม่ถือเป็น การดัดแปลงอาคาร แต่ต้องยื่นแบบให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาให้ ความเห็ นชอบ
และออกค าสั่ ง ให้ เ จ้ า ของอาคาร แก้ ไ ขอาคารโดยต้ อ งด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน ๑ ปี นั บ แต่ วั น ที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
๕. กาหนดให้ในกรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่ง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดาเนินการ
แก้ ไ ขอาคาร ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง คณะนายช่ า งเพื่ อ ตรวจสอบสภาพหรื อ การใช้ อ าคาร
หรือระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย ซึ่งเดิมกาหนดเพียงนายช่างเพียงคงเดียวก็สามารถตรวจสอบได้
๖. ก าหนดให้ เ จ้ า ของอาคารที่ ไ ด้ รั บ ค าสั่ ง ให้ แ ก้ ไ ขอาคาร กรณี ที่ อ าคารเป็ น ภยั น ตราย
ต่อชีวิตหรือร่างกายที่เกิดจากความไม่มั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร ต้องยื่นแบบที่รับรองโดยวิศวกร
ตามกฎหมายว่าด้ว ยวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนดาเนินการ
เรื่องที่ ๓ ขอขยายระยะเวลาดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ครม .มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และการแก้ไขเพิ่มเติมหลักการในคู่มือการดาเนินโครงการฯ
ตามที่ มท. เสนอ ดังนี้
สาระสาคัญ
๑. การขยายระยะเวลาดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ในพื้นที่ตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จนถึงวันทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
๒. การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หลั ก การในคู่ มื อ การด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ดังนี้
๒.๑ ระยะเวลาดาเนินการ หากมีเหตุผลความจาเป็นที่จะต้องขอขยายระยะเวลาดาเนิน
โครงการ เดิม “ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่ต้องไม่เกิน
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” เปลี่ยนแปลงเป็น “ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/ปลัดกรุงเทพมหานคร พิจารณา
ให้ความเห็นชอบได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ภายในกรอบระยะเวลา ดังนี้
ครั้งที่ ๑ เห็นชอบให้ขยายได้ไม่เกินสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
ครั้งที่ ๒ เห็นชอบให้ขยายได้ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑”
๒.๒ การให้ ความเห็ นชอบเฉพาะกรุงเทพมหานครให้ ขยายระยะเวลาการจั ดส่ งแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สานักงบประมาณภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๒.๓ การยกเลิ ก โครงการเดิ ม และขอเปลี่ ย นแปลงเป็ น โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
ภัยพิบั ติหรื อเหตุผลความจ าเป็ นอย่างยิ่ งที่ไม่อาจทาให้ดาเนินโครงการได้ จะต้องเสนอแผนการปฏิบั ติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดิม “ให้กองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่หมู่บ้าน/ชุมชน
ได้รับแจ้งผลการเห็นชอบแผนฯ”.เปลี่ยนแปลงเป็น.“ให้กองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่/ สงป. ภายในวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๑”

เรื่องที่ ๔...

-๕เรื่องที่ ๔ การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย
ครม. มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ มท. เสนอให้ โ อน นายไกรศร วิ ศิ ษ ฎ์ ว งศ์ รองเลขาธิ ก าร
(นั ก บริ ห าร ระดั บ สู ง ) ศูน ย์ อานวยการบริห ารจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ ไปรับ ราชการทางสั ง กัดส านัก งาน
ปลั ด กระทรวง และแต่ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ งผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด (นั ก ปกครอง ระดั บ สู ง) จั งหวั ด ปัต ตานี
ส านั ก งานปลั ด กระทรวง ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๑ ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
ทั้ ง นี้ สามารถ download รายละเอี ย ดสรุ ป ผลการประชุ ม ครม. ไม่ เ ป็ น ทางการ ได้ ที่
http://www.gad.moi.go.th เลือกเมนูหลัก หัวข้อ วาระการประชุม ครม. /มติ ครม. หรือสแกน QR Code
ท้ายหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
นางสาวมยุรี เพ็ชร์พนมพร
(นางสาวมยุรี เพ็ชร์พนมพร)
ผู้อานวยการกองกลาง สป.

ผอก.อาระยะ.............................../๒๙ ส.ค. ๖๑
หนง. นภดล................................/๒๙ ส.ค. ๖๑
จนท.ศราวุธ............................../ ๒๙ ส.ค. ๖๑

1
http://www.thaigov.go.th
วันนี้ (28 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ และพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์
ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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กฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การ
จัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม)
ร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตํารวจศาล พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอและการจดทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลหรือผู้ประกอบกิจการอู่เรือ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ
ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งข้อมูล สถิติ
และข้ อ ความอื่ น ที่ จํ า เป็ น เกี่ ย วกั บ การประกอบธุ ร กิ จ พาณิ ช ยนาวี พ.ศ. ....
รวม 2 ฉบับ
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแก้ไข
อาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือ
ทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุรําคาญหรือ
กระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร ประทานบัตร และหลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข ในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 [กําหนดสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เพิ่มเติม)]
เศรษฐกิจ- สังคม
การเติมเงินเข้ากระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตาม
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ปุวย
ฉุกเฉินวิกฤต (ฉบับที่ 2)
โครงการอินเทอร์เน็ตสําหรับผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อ
สวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม
(กระทรวงกลาโหม)
ขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
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ต่างประเทศ
14.

เรื่อง

15.

เรื่อง

16.

เรื่อง

17.

เรื่อง

ขออนุมัติการลงนามในเอกสารโครงการ Supporting the Application of the
Ecosystem Approach to Fisheries Management considering Climate
and Pollution Impacts (EAF – Nansen Programme)
(ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางไซเบอร์และดิจิทัลระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย
บันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Commission: EEC)
การจัดทําและลงนามร่างความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ภายใต้กรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสําหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทาง
วิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)

แต่งตั้ง
18. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี)
19. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
20. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์)
21. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงยุติธรรม)
22. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงยุติธรรม)
23. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงวัฒนธรรม)
24. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้)
25. เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
26. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
27. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
(ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สํานักนายกรัฐมนตรี
28. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย
(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 28 สิงหาคม 2561)
ด้วยการสแกน QR Code

สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการ
ลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การจั ด เก็บ ภาษีเงิ น ได้ จ ากการลงทุน ในตราสารหนี้ผ่ านกองทุ นรวม) ตามที่ กระทรวงการคลั งเสนอ และให้ ส่ ง
สํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ ว ส่ งให้ คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
3. ให้ ก ระทรวงการคลั ง รั บ ความเห็ น ของสํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ไ ปพิ จ ารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดให้ยกเลิกนิยามกองทุนรวมในมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งเป็นกองทุน
รวมที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ 58 ลงวั น ที่ 26 มกราคม 2515 ประกอบกั บ ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง กาหนดกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 (8) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58
ลงวันที่ 19 กันยายน 2515 รวมทั้งยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมดังกล่าว
โดยบทบั ญ ญั ติ ที่ ถู ก ยกเลิ ก หรื อ แก้ ไ ขเ พิ่ ม เติ ม ยั ง คงใช้ บั ง คั บ ต่ อ ไปเฉพาะแก่ ก องทุ น รวมที่ ตั้ ง ขึ้ น ก่ อ น
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
2. กาหนดให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนิติบุคคลที่อธิบดีกําหนดโดยอนุ มัติรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร
3. กาหนดให้ผลประโยชน์ที่ไ ด้จากการโอนหน่วยลงทุน ในกองทุน รวม ที่ตั้งขึ้น ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคา
เป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ช) แห่งประมวลรัษฎากร เช่นเดียวกันกับ
ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็นหุ้นส่วนหรือโอนหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกเฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน อย่างไรก็ดี
บุคคลธรรมดาไทยและต่างประเทศยังคงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาหรับผลประโยชน์ที่ได้จากการ
โอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กาไรจากการขาย
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม)
4. กําหนดให้บุคคลธรรมดาไทยสามารถเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับเงิน
ส่วนแบ่งของกาไรที่ได้รับจากกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราร้อย
ละ 10 โดยไม่ต้องนาไปรวมคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาหรับบุคคลธรรมดาต่างประเทศกาหนดให้ถูกหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายสาหรับเงินส่วนแบ่งของกาไรที่ได้รับจากกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราร้อยละ 10
5. กํ า หนดอั ต ราภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลของกองทุ น รวมที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เท่ากับร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ
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2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุ มัติห ลั กการร่ างพระราชบั ญญัติระบบสุ ขภาพปฐมภู มิ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตาม
ความเห็ น ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า และให้ รั บ ความเห็ น และข้ อ สั ง เกตของกระทรวงการคลั ง
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงาน
หลักประกัน สุขภาพแห่ งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
สาธารณสุข ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อน
เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
3. ให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข รั บ ความเห็ น ของสํ า นั ก งบประมาณ สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการกําหนดเปูาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐไปพิจารณาดําเนินการด้วย
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
เป็นการกําหนดให้มีกลไกและกระบวนการในการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิ ที่เป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพโดยการประสานความร่วมมือเพื่อจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งเป็นการดําเนินการที่มีส่วนร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วย
บริ การทั้งระดับ ปฐมภูมิ ทุติย ภูมิ และตติย ภูมิ ทั้งนี้ เป็น การดูแลสุ ขภาพของประชาชนตั้งแต่แรกแบบองค์รวม
ผสมผสาน ต่อเนื่อง ดังนี้
1. กํ า หนดนิ ย ามคํ า ว่ า “สุ ข ภาพปฐมภู มิ ” “ระบบสุ ข ภาพปฐมภู มิ ” “หน่ ว ยบริ ก าร”
“หน่วยบริการปฐมภูมิ” “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข” และ “คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ”
2. กําหนดให้มีคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
ผู้แทนหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนสาธารณสุขอําเภอ ผู้แทนอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจําหมู่บ้าน และผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้รอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
3. กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยให้คณะกรรมการ
กํากับดูแลเชิงนโยบายควบคู่ไปกับการกําหนดหลักเกณฑ์การให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ เช่น เสนอนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับระบบสุขภาพปฐมภูมิต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับไปปฏิบัติ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามร่างพระราชบัญญัตินี้ กําหนดมาตรการเพื่อแก้ไข
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าว และเสนอแนวทางต่อคณะรัฐมนตรีในการ
ผลิตและพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้งกําหนดมาตรการ ส่งเสริม และ
สร้างเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุ ขภาพของตนเอง นอกจากนั้น คณะกรรมการดังกล่าว
ยังมีหน้าที่และอํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามที่ร่างพระราชบัญญัตินี้กําหนด
4. กําหนดให้สํานักงานปลัด สธ. มีหน้าที่และอํานาจเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อน
กลไกต่าง ๆ ตามร่างพระราชบัญญัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เช่น จัดทํา นโยบายและแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิโดยต้องคํานึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ประสานงานกับหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ หน่วยงานของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นศูนย์กลางฐานข้อมูล
เกี่ยวกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ จัดให้มีทะเบียนผู้รับบริการ หน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
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และพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้งส่งเสริม
และสร้างเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเอง ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิให้เพียงพอกับการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
5. กําหนดให้มีกลไกการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ เช่น สิทธิได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่
เป็นธรรม มีคุณภาพ มีมาตรฐาน สิทธิได้รับการรักษาพยาบาลหรือรับบริการสาธารณสุขตามสวัสดิการหรือตามสิทธิที่
บุคคลนั้นได้รับอยู่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งอื่นใด รวมทั้งกําหนดกระบวนการ
รับบริการสุขภาพปฐมภูมิ เช่น กําหนดให้มีการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ เพื่อเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ และแจ้งให้ประชาชนทราบ และกําหนดหน้าที่ของหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น ให้บริการและ
ข้ อ มู ล การบริ ก ารสุ ข ภาพปฐมภู มิ แ ละสิ ท ธิ ข องผู้ รั บ บริ ก ารแก่ ผู้ รั บ บริ ก าร ให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ แพทย์ เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุข หรือผู้รับผิดชอบในการดูแลอย่างต่อเนื่องแก่ญาติหรือผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้รับบริการ
6. กําหนดให้ มีการส่ งต่อผู้ รับบริการสุ ขภาพปฐมภูมิใ นกรณีที่มีค วามจําเป็ นต้องส่ งต่ อ
ผู้รับบริการเพื่อให้ไปรับการรักษาพยาบาลที่หน่วยบริการปฐมภูมิอื่น เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือหน่วยบริการ
อื่น โดยให้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิซึ่งดูแลผู้รับบริการดําเนินการให้มีการส่งต่อ
ผู้รับบริการดังกล่าว
7. กําหนดให้มีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น ให้คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิจัดให้มีการตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณ ภาพและ
มาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างสม่ําเสมอ โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบดังกล่าว
8. กําหนดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เช่น หน่วยบริการปฐมภูมิหรือ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิอาจขอรับการสนับสนุนเพื่อการส่งเสริม และพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิหรือการ
ส่งเสริมและสร้างเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองได้ในทุกมิติ จากสํานักงาน
ปลัด สธ.
9. กําหนดโทษทางอาญาสําหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งเรียกมาให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งเอกสาร
หรือหลักฐาน ของคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการสอบสวน หรือคําสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวตาม
สมควร
10. กําหนดบทเฉพาะกาลรองรับภายในสิบปีนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บั งคับ ให้
สํานักงานปลัด สธ. จัดให้มีหน่วยบริการปฐมภูมิในสัดส่วนที่เหมาะสมกับจํานวนผู้รับบริการและพื้นที่ และให้ สธ.
ร่ว มกับ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสถาบั นอุดมศึกษาดําเนินการเพื่อให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และผู้
ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขดูแลประชาชน ในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อไป แต่หากมีเหตุจําเป็นให้
คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการขยายระยะเวลาออกไปอีกเป็นระยะเวลาตามที่
พระราชกฤษฎีกากําหนด
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตารวจศาล พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตํารวจศาล พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานศาล
ยุติธรรม (ศย.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวง
ยุติธรรม สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ ฝุายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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และข้อสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
2. ให้สํานักงานศาลยุติธรรมรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณไป
พิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
3. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
เรื่อง
สาระสาคัญ
1. เจ้าพนักงานตารวจศาล
- จัดให้มีเจ้าพนักงานตํารวจศาลในจํานวนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน
ศาลทุกศาล
2. หน้าที่และอานาจของเจ้า
- ติดตามสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาหรือจําเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาล
พนักงานตารวจศาล
แล้ ว หลบหนี หรื อผู้ ไม่ ปฏิบั ติตามหมายเรีย กหรือ คําสั่ งของศาล และศาลได้ออก
หมายจับแล้ว
- เข้ าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใ ด ๆ เพื่อ ตรวจค้น หรื อจับ กุม ผู้ ต้อ งหา
จําเลย หรือผู้ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคํา สั่งของศาล เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า
บุคคลดังกล่าวหลบซ่อนอยู่ และมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากเนิ่นช้าไป บุคคลดังกล่าวจะ
หลบหนี ทั้งนี้ หากเจ้าของหรือผู้รักษาสถานที่นั้นไม่ยอมให้เข้าไป เจ้าพนักงานตํารวจ
ศาลมีอํานาจใช้กําลังเพื่อเข้าไปได้
- ค้นหายานพาหนะที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ต้องหา จําเลย หรือผู้ไม่ปฏิบัติ
ตามหมายเรียก หรือคําสั่งของศาล ได้เข้าไปหลบซ่อนอยู่ และหากปล่อยให้เนิ่นช้าไป
จะไม่สามารถตามยานพาหนะ หรือบุคคลดังกล่าวได้
- รักษาความสงบเรียบร้อย และปูองกันและปราบปรามการกระทําความผิด
ในบริเวณศาล
- ให้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ เ ช่ น เดี ย วกั บ พนั ก งานฝุ า ยปกครองหรื อ ตํ า รวจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3. ความร่วมมือ
- ศย. อาจขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุน หรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
- ให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐดังกล่าวได้รับค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าตอบแทนอื่นใดที่จําเป็นตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
4. ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตารวจ
- ในกรณี จํา เป็ น ให้ เลขาธิ การ ศย. มีอํ านาจสั่ งให้ ข้ าราชการ พนั กงาน
ศาล
ราชการ หรือลู กจ้าง ที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานตํารวจศาลเป็นผู้ ช่ว ยเหลื อเจ้าพนักงาน
ตํารวจศาล โดยมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานตํารวจศาล
5. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ให้ ศย. ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
ยุทธภัณฑ์เช่นเดียวกับราชการทหารและตํารวจตามกฎหมายดังกล่าว
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4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ....
ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้นําผลการประชุมเมื่อ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่สํานักงาน ก.พ. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้ว
ส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”
2. กํ า หนดให้ มี ค ณะกรรมการมาตรฐานทางจริ ย ธรรมของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ (ก.ม.จ.)
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน ผู้แทน ก.พ. เป็นรอง
ประธาน ผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลนอกจาก ก.พ. ผู้แทน ก.พ.ร. ผู้แทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
และให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินห้าคน และให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง
3. ก.ม.จ. มีอํานาจหน้าที่เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ ให้คําปรึกษาแก่องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลในการ
จัดทําและปรับปรุงประมวลจริยธรรม กําหนดหลักเกณฑ์การนําจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
รวมถึงวินิจฉัย ตีความ หรือให้ความเห็นในเรื่องที่ขัดแย้งกับมาตรฐานทางจริยธรรม ตลอดจนกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม
4. กําหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุค คลของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ซึ่งรวมถึง
คณะกรรมการอื่นที่ทําหน้าที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทนั้น และให้มีกลไกขับเคลื่อนองค์กร กระบวนการและวิธีการในการรักษาจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
5. กําหนดให้หน่ วยงานของรัฐนําพฤติกรรมในการรักษาจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการ
บริหารงานบุคคล เพื่อให้การขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอและการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่ง ทาง
ทะเลหรื อ ผู้ ป ระกอบกิ จ การอู่ เ รื อ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... และร่ า งกฎกระทรวงก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขในการแจ้งข้อมูล สถิติ และข้อความอื่นที่จาเป็นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี พ.ศ. ....
รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอและการจด
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลหรือผู้ประกอบกิจการอู่เรือ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งข้อมูล สถิติ และข้อความอื่นที่จํา เป็นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
พาณิชยนาวี พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้
คค. เสนอว่า
1. เนื่องจากมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ได้บัญญัติให้ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลและผู้
ประกอบกิจการอู่เรือจดทะเบียนที่ให้บริการต่อซ่อม หรือซ่อมบํารุงเรือที่มีขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปต้องจด
ทะเบี ยนเป็นผู้ ประกอบการขนส่ งทางทะเลหรือผู้ ประกอบกิ จการอู่เรือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การขอและการจด
ทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการบังคับใช้ให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอและการจดทะเบียน พ.ศ. 2554 แต่พบว่าเอกสารหลักฐานในการ
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ยื่นประกอบกิจการดังกล่าวไม่เพียงพอสําหรับการเก็บข้อมูลที่กรมเจ้าท่าสามารถนําไปใช้ได้ ประกอบกับมาตรา 27
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 ได้บัญญัติให้ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชยนาวีแจ้งข้อมูล สถิติ
และข้อความอื่นที่จําเป็นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวีต่อกรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวี แต่ยังไม่เคย
มีการออกกฎกระทรวง เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งตามบทบัญญัติดังกล่าว ทําให้ระบบ
ฐานข้อมูล สถิติของผู้ประกอบกิจการอู่เรือไม่เพียงพอในการนําไปใช้พัฒนาและส่งเสริมกิจการอู่เรือ นอกจากนี้ ยังมี
ปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และให้ได้ข้อมูลของกิจการอู่เรือ ซึ่งดําเนินการ
ต่อ ซ่อม ดัดแปลง หรือทําลายเรือประมงที่ผิดกฎหมาย
2. ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการขอ
และการจดทะเบียน พ.ศ. 2554 เพื่อให้ได้เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมประกอบการรับจดทะเบียนอู่เรือและกําหนด
มาตรการเพื่อให้ได้ข้อมูล สถิติ และข้อความอื่นที่จําเป็นจากผู้ประกอบกิจการอู่เรือและใช้เป็นฐานข้อมูลที่จะนําไปสู่
การส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวีให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันกับ ต่างชาติได้ รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในการควบคุมอู่เรือที่รับทํา
การต่อ ซ่อม ดัดแปลง หรือทําลายเรือประมงที่ผิดกฎหมาย คค. จึงได้ดําเนินการยกร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ
โดยกรมเจ้าท่าได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้มีส่วนได้เสียแล้ว ส่วนใหญ่
เห็นด้วยในหลักการ
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ร่ า ง ก ฎ ก ระ ท ร ว ง ว่ า ด้ ว ย ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แล ะ วิ ธี ก า ร ใ นก า ร ข อ แ ล ะ กา ร จ ด ท ะ เ บี ย น
เป็ น ผู้ ป ระกอบการขนส่ ง ทางทะเลหรื อ ผู้ ป ระกอบกิ จ การอู่ เ รื อ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... เป็ น การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอและการจดทะเบียน พ.ศ. 2554 ดังนี้
1.1 กําหนดเพิ่มเติมให้ผู้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการอู่เรือต้องจัดทําแผนผังบริเวณของ
สถานประกอบกิจการอู่เรือ เพื่อประกอบการขอจดทะเบียน โดยแสดงระยะและหน่วยการวัดคํานวณเป็นมาตรา
เมตริก มาตราส่วน 1 ต่อ 2,000 แสดงลักษณะที่ตั้ง ขอบเขตที่ดิน พร้อมรายละเอียด ดังนี้ (1) แสดงขอบนอกของ
อาคารทุกหลัง (2) แสดงระยะห่างของอาคารต่าง ๆ ที่มีอยู่ แล้วและอาคารอู่เรือที่ใช้ประกอบกิจการในขอบเขตที่ดิน
ทุกด้าน และ (3) ลักษณะและขอบเขตที่สาธารณะ สถานที่ราชการ หรืออาคารสําคัญในบริเวณที่ดินติดต่อโดยสังเขป
พร้อมเครื่องหมายแสดงทิศ
1.2 กําหนดให้ผู้ขอทะเบียนต้องยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้ (1) ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน หรือใบรับแจ้งตามพระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2515 (2) สําเนาโฉนดที่ดินหรือสําเนา
สัญญาเช่าที่ดิน และ (3) ใบอนุญาตให้สร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา (ถ้ามี)
1.3 กําหนดให้ปิดหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการอู่เรือไว้ในที่
เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจนในบริเวณที่ตั้งของอู่เรือ
2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งข้อมูล สถิติ และข้อความอื่นที่
จําเป็นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
2.1 กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการอู่เรือ แจ้งข้อมูล สถิติ และข้อมูลอื่ นที่จําเป็นต่อกรมเจ้าท่า
โดยให้แจ้งเป็นเอกสารหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบและสถานที่ที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกําหนด และ
แจ้งข้อมูลการประกอบกิจการอู่เรือที่มีการประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี ภายใน
วันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป
2.2 กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการอู่เรือที่ให้บริการต่อ ยุบ เปลี่ยนประเภทหรือดัดแปลงเรือ
ต้องแจ้งข้อมูลต่อกรมเจ้าท่าภายใน 15 วัน เมื่อได้ดําเนินการแล้วเสร็จ
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2.3 กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการอู่เรืออยู่ในวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับต้องแจ้งข้อมูล
ตามกฎกระทรวงนี้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการ
ใช้ ที่ อ าจเป็ น ภยั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ ชี วิ ต ร่ า งกาย หรื อ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ อาจไม่ ป ลอดภั ย จากอั ค คี ภั ย
หรือก่อให้เกิดเหตุราคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการแก้ ไ ขอาคารที่ มี ส ภาพหรื อ มี ก ารใช้ ที่ อ าจเป็ น ภยั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ ชี วิ ต ร่ า งกายหรื อ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ
อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือก่อให้เกิดเหตุรําคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มท. เสนอว่า ตามที่ได้มีกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารปรับปรุงหรือแก้ไขระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยของอาคาร นั้น โดยที่กฎกระทรวง
ดัง กล่ าวได้ ใช้ บั ง คับ มาเป็ น เวลานานแล้ ว ทํา ให้ ข้อ กํา หนดบางประการไม่ส อดคล้ องกั บสภาพการณ์ใ นปั จจุ บั น
เนื่องจากมีอาคารเก่าเป็นจํานวนมากที่ยังไม่มีระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยอย่ างเพียงพอ โดยเฉพาะอาคารที่เข้า
ข่ายเป็นอาคารสูง อาคารชนิดใหญ่พิเศษ อาคารสาธารณะ หรืออาคารที่มีผู้เข้าใช้สอยจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อให้
อาคารเก่าที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจาก
อัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุรําคาญ หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยต่อการใช้
สอยอาคารมากยิ่งขึ้น สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารปรับปรุงหรือแก้ไขระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยของ
อาคาร เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
ปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 ดังนี้
1. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม ดังนี้
1.1 ตัดบทนิยาม “อาคารสูง” และ “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ”
1.2 แก้ไขบทนิยาม
“อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดใน
หลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15.00 เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือ
ชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัด
จากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟูา สําหรับอาคารจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของ
ชั้นสูงสุด
“อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารที่ ใช้เ พื่อประโยชน์ ในการชุ มนุม คนได้
โดยทั่วไป เพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิชย
กรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุ ม โรงแรม โรงพยาบาล หอสมุ ด สนามกีฬากลางแจ้ง สถานกีฬ าในร่ม ตลาด
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรือ โปฺะ
จอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน สถานกวดวิชาหรือกิจกรรมอื่นที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น
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“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่
อยู่อาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสําหรับแต่ละครอบครัว
1.3 เพิ่มบทนิยาม
“อาคารชุด” หมายความว่า อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
“หอพัก” หมายความว่า อาคารสําหรับใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
“วัสดุไม่ติดไฟ” หมายความว่า วัสดุที่ใช้งานและเมื่ออยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ใช้
งานแล้ ว จะไม่ ส ามารถไม่ติด ไฟ ไม่เ กิดการเผาไหม้ ไม่ส นับ สนุน การเผาไหม้ หรือ ไม่ป ล่ อยไอที่พ ร้อมจะลุ กไหม้
เมื่อสัมผัสกับเปลวไฟหรือความร้อน เช่น อิฐ อิฐมวลเบา ยิปซั่มทนไฟ ซีเมนต์บอร์ด กระจกทนไฟ เป็นต้น
“การอุดหรือปิดล้อมช่องท่อและช่องว่างระหว่างท่อที่ผ่านพื้นหรือผนัง ” หมายความ
ว่า การปูองกันช่องท่อและช่องว่างระหว่างท่อที่ผ่านพื้นหรือผนัง เพื่อปูองกันไม่ให้ ควันและไฟลุกลามและเพิ่มความ
สมบูรณ์ของส่วนกั้นแยกของพื้นหรือผนังทนไฟให้ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์
“แผ่นโลหะคอมโพสิต” หมายความว่า แผ่นวัสดุที่ประกอบด้วยผิวโลหะด้านหน้า
และด้านหลัง ประกอบยึดกับไส้กลางซึ่งเป็นวัสดุเสริมความแข็งแรงหรือฉนวน
2. แก้ไขเพิ่มเติมประเภทอาคารที่บังคับใช้ โดยเพิ่มอาคารชุมนุมคน อาคารชุด และหอพัก
3. กําหนดให้การสั่งการให้แก้ไขอาคาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
ดําเนินการได้ตามลักษณะที่จําเป็นต้องมีสําหรับอาคารนั้น ๆ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) อาคารที่มีความสูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีความสูงตั้งแต่สองชั้น
ขึ้นไป ให้ติดตั้งบันไดหนีไฟที่ไม่ใช่บันไดแนวดิ่งเพิ่มจากบันไดหลักให้เหมาะสมกับพื้นที่ของอาคารแต่ละชั้น โดยไม่ถือ
เป็นการดัดแปลงอาคาร แต่ต้องยื่นแบบให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบ และบันไดหนีไฟต้องมี
ลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(2) อาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่ พิเ ศษ ให้ มี ผ นั ง และประตูที่ ทํา ด้ ว ยวัส ดุไ ม่ติ ดไฟที่
สามารถปิดกั้นมิให้เปลวไฟหรือควันเมื่อเกิดเพลิงไหม้เข้าไปในบริเวณบันไดที่มิใช่บันไดหนีไฟของอาคาร
(3) อาคารสูงหรืออาคารชนิดใหญ่พิเศษเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอัคคีภัย
เช่น ห้องเก็บสิ่งของหรือวัสดุจํานวนมาก ฯลฯ ให้มีการกั้นแยกของอาคาร โดยมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
หรือเป็นไปตามมาตรฐานว่าด้วยการกั้นแยกของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
(4) อาคารสู ง ให้ มีร ะบบปู อ งกั นเพลิ ง ไหม้ ซึ่ งประกอบด้ว ยระบบท่อ ยื่น และหั ว รับ น้ํ า
ดับเพลิงตามลักษณะที่กําหนดในกฎกระทรวง
(5) ให้มีการอุดหรือปิดล้อมช่องท่อและช่องว่างระหว่างท่อที่ผ่านพื้นหรือผนังโดยมีอัตรา
การทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
(6) ให้มีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้นตามทิศทางการวางตัวของอาคาร
แสดงตําแหน่งห้องต่าง ๆ ตําแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้นติด
ไว้ในตําแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนที่บริเวณห้องโถงหรือหน้าลิฟต์ทุกแห่งทุกชั้นของอาคาร และบริเวณพื้นชั้นล่างของ
อาคารต้องจัดให้มีแบบแปลนแผนผังของอาคารทุกชั้นเก็บรักษาไว้ที่ห้องควบคุมหรือห้องที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพื่อให้
สมารถตรวจสอบได้โดยสะดวก
(7) ให้ติดตั้งเครื่องดับเพลิงยกหิ้วตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามชนิดและขนาด
ที่เหมาะสมสําหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแต่ละชั้น
(8) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารขนาดใหญ่ และอาคารชุมนุมคนให้ติดตั้ง
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุกชั้น โดยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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(9) ให้ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างสํารองเพื่อให้มีแสงสว่างสามารถมองเห็นช่องทางเดินได้ขณะ
เพลิงไหม้ และมีปูายบอกชั้นและปูายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้านนอกประตูหนีไฟทุกชั้นที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนตลอดเวลา
(10) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษให้ติดตั้งระบบปูองกันอันตรายจากฟูาผ่า ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวนําล่ อฟูา ตัวนําลงดิน และหลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบโดยให้เป็นไปตามมาตรฐานว่าด้วย
ระบบปูองกันอันตรายจากฟูาผ่าของกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือมาตรฐานอื่นที่คณะกรรมการควบคุมอาคารให้
การรับรอง
4. กําหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเก่ายื่นผลการตรวจสภาพความปลอดภั ย ด้านอัคคีภัย
ของอาคารจากการใช้แผ่นโลหะคอมโพสิตที่แกนกลางหรือไส้กลางประกอบด้วยพลาสติกเป็นผนังภายนอกหรือวัสดุ
ตกแต่งผิวภายนอกต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยการตรวจสภาพให้กระทําโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับไม่ต่ํากว่าสามัญสถาปนิก ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก หรือผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ระดับไม่ต่ํากว่าสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร สําหรับหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ
สภาพความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด หากไม่ผ่านหลักเกณฑ์ให้ถือว่าเป็นอาคารไม่ปลอดภัย
จากอัคคีภัย ให้แก้ไขอาคารให้มีความปลอดภัยโดยไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร แต่ต้องยื่นแบบให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบและออกคําสั่งให้เจ้าของอาคาร แก้ไขอาคารโดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
5. กําหนดให้ในกรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่ ง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดําเนินการแก้ไข
อาคาร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งคณะนายช่างเพื่อตรวจสอบสภาพหรือการใช้อาคารหรือระบบความปลอดภัย
เกี่ยวกับอัคคีภัย ซึ่งเดิมกําหนดเพียงนายช่างเพียงคงเดียวก็สามารถตรวจสอบได้
6. กํ า หนดให้ เ จ้ า ของอาคารที่ ไ ด้ รั บ คํ า สั่ ง ให้ แ ก้ ไ ขอาคาร กรณี ที่ อ าคารเป็ น ภยั น ตราย
ต่อชีวิตหรื อร่ างกายที่เกิดจากความไม่มั่น คงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร ต้องยื่นแบบที่รับรองโดยวิศวกรตาม
กฎหมายว่าด้วยวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการ
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร ประทานบัตร และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
ในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร ประทานบัตร
และหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร เงื่ อ นไขในการขอและออกอาชญาบั ต รและประทานบั ต ร พ.ศ. .... ตามที่ ก ระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ และให้ ส่ งสํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ สํ านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีการับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้
และให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
พิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กําหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขออาชญาบัตรและประทานบัตร
2. กําหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ยื่นคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ และ
ประทานบัตร
3. กําหนดให้ผู้ยื่นคําขอประทานบัตรนอกจากต้องยื่นหลักฐานตามที่ระบุในแบบคําขอประทานบัตร
แต่ละประเภทแล้ว ต้องยื่นหนังสือรับรองตนว่าจะไม่กระทําการอันขัดกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการ
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กําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการทําเหมืองแร่โดยคนต่างด้าว และการห้ามยื่นคําขอใบรับ
อนุญาตเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น
4. กําหนดหลั กเกณฑ์การพิจ ารณาออกประทานบัตร ได้แก่ ความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ ความ
เหมาะสมของเทคโนโลยีที่จะใช้ในการทําเหมือง มาตรการปูองกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แผนการฟื้นฟูที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการแร่ และผู้ยื่นคําขอยอมรับว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กําหนดเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์
สาธารณะ หรือเพื่อปูองกันภัยพิบัติ
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542 [กาหนดสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เพิ่มเติม)]
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร่ า งกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 [กําหนดสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เพิ่มเติม)] ตามที่สํานักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยกําหนดเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงินภายใต้การกํากับ และ ผู้ประกอบ
ธุรกิจบริการการชําระเงินภายใต้การกํากับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชําระเงิน เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เศรษฐกิจ- สังคม
9. เรื่อง การเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิท ธิตามมาตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ การปรับเปลี่ยนการเพิ่มวงเงินค่า
ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรม จากร้านธงฟูาประชารัฐ และ
ร้านอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กําหนด (สินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นฯ) รายเดือน (200/100 บาท/คน/เดือน)
สํ าหรั บ ระยะเวลาคงเหลื อ อีก 4 เดือน (กัน ยายน – ธันวาคม 2561) เป็นการเติมเงิน รายเดือ นเข้ากระเปาเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้มีสิทธิตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนด้วย
เงินจํานวนเท่าเดิมกับที่เ คยได้รับเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและกําลังซื้อให้แก่ผู้มีสิทธิสามารถนําไปใช้จ่ายตามความ
ต้องการอันจะช่วยบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ และส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ
สาระสาคัญของเรื่อง
กค. รายงานว่า การดําเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่
เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2561 (ระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน) ซึ่งใช้งบประมาณในการดําเนินการฯ รวมทั้งสิ้น
5,695.83 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ดังนี้ (1) กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐที่มีรายได้ต่ํากว่า 30,000 บาท/ปี จํานวนเงิน 4,868.85 ล้านบาท และ (2) กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้
สูงกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี จํานวนเงิน 826.98 ล้านบาท โดยมาตรการดังกล่าวสามารถลด
ภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี กค. ได้เสนอว่า เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและกําลังซื้อให้แก่ผู้มี
สิทธิสามารถนํ าเงินไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการ อันจะช่วยบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ และส่งเสริมให้เกิดการ
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หมุน เวีย นของระบบเศรษฐกิจ จึ งเห็น ควรปรั บเปลี่ย นแนวทางจากการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสิ นค้าอุปโภคบริโ ภค
ที่จําเป็นฯ รายเดือน เป็น การเติมเงินรายเดือนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ
แทน ด้ว ยจํ า นวนเงิน เท่ าเดิ มที่ไ ด้รั บ โดยจะใช้ ดําเนินการในระยะเวลาที่เ หลื อ อีก 4 เดือ นของมาตรการนี้ คื อ
กันยายน – ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้มีสิทธิสามารถถอนเงินที่เติมเข้ากระเป๋าเงินอิ เล็กทรอนิกส์ฯ เป็นเงินสดได้ ผ่านตู้
ATM และสาขาของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย รวมทั้งหากมียอดคงเหลือของเดือน สามารถนาไปสะสมในเดือนถัดไป
ได้ ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวเป็นการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 (เรื่อง มาตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ในส่วนของข้อ 3.5 มาตรการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
10. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกาหนดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ฉบับที่ 2)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤต (ฉบับที่ 2) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังนี้
สาระสาคัญของเรื่อง
สธ. รายงานว่า
1. ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการ
กําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนิ น การผู้ ปุว ยฉุกเฉินวิกฤต ซึ่ งเป็นหลักเกณฑ์สํ าหรับการเบิกค่าใช้จ่ายของโครงการ
“เจ็บปุวยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ ” (Universal Coverage Emergency Patients : UCEP) นั้น สธ. ได้ดําเนินการ
จัดทําประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤต รวมถึงรายการบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ฯ จํานวน 2,970 รายการ โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นมา
อย่างไรก็ตาม สธ. ได้ดําเนินการติดตามผลการดําเนินโครงการ UCEP แล้วพบว่า สถานพยาบาลประสบปัญหาไม่
สามารถเบิกค่าบริการบางรายการที่มีความจาเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้ เนื่องจากไม่อยู่ในรายการที่
กําหนดไว้ในบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ฯ
2. คณะกรรมการสถานพยาบาลได้ มี คํ า สั่ ง ที่ 15/2560 ลงวั น ที่ 25 กั น ยายน 2560 แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ขึ้น เพื่อดําเนินการรวบรวมปัญหาจากหลักเกณฑ์ฯ และบัญชีและอัตรา
ค่าใช้จ่ายแนบท้าย รวมถึงจัดทําข้อเสนอเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้รวบรวม
ข้อมูลการดําเนินโครงการ UCEP จากสถานพยาบาล โดยเฉพาะสถานพยาบาลเอกชน เพื่อประกอบการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้าย โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดทําหลักเกณฑ์ฯ (ฉบับที่ 2) แล้วเสร็จ
และเสนอต่อคณะกรรมการสถานพยาบาล ซึ่งคณะกรรมการสถานพยาบาลได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ (ฉบับที่
2) แล้วในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561
3. หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับที่ 2) มีสาระสําคัญเป็นการเพิ่มรายการในบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้าย
จํานวน 1,649 รายการ ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มรายการใน 4 หมวด จากทั้งสิ้น 12 หมวด สรุปได้ดังนี้
3.1 หมวดที่ 2 ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบาบัดโรค จํานวน 226 รายการ โดย
อุปกรณ์ที่ปรับเพิ่มเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการรักษาพยาบาลผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤต เช่น
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รายการ
สายลวดนําสายสวน (Guidewires)

ข้อบ่งชี้
ใช้ร่วมกับสายสวนหลอดเลือดเพื่อนําทางสายสวนหลอด
เลื อ ดไปวางในตํ า แหน่ ง ของหลอดเลื อ ดที่ ต้ อ งการ
สําหรับผู้ปุวยโรคหลอดเลือดอุดตันที่ตําแหน่งต่าง ๆ เช่น
โรคหลอดเลือดสมอง
สายสวนหั ว ใจเพื่อ การวิ เคราะห์ คลื่ น ไฟฟู าภายในห้ อ ง ใช้ในผู้ปุวยที่มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวัด (Arrthythmia)
หัวใจ (Multipolar electrode catheter)
ผงแปูงเชื่อมเยื่อหุ้มปอด (Sterile Talcum)
เชื่อมเยื่อหุ้มปอดในรายที่มีน้ําหรือลมขังอยู่ในระหว่างเยื่อ
หุ้มปอดและจําเป็นที่จะต้องเชื่อมเยื่อหุ้มปอด เพื่อลด
อาการเหนื่อยหรือลดโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ํา
อุปกรณ์ช่วยระบายน้ําในช่องสมอง
ใช้ สํ า หรั บ ผู้ ปุ ว ยน้ํ า หล่ อ เลี้ ย งสมองและไขสั น หลั ง คั่ ง
(Ventriculoperitoneal shunt)
(Hydrocephalus)
3.2 หมวดที่ 3 ยาและสารอาหารทางเส้น เลือด จํานวน 1,029 รายการ แบ่งเป็น 2
ประเภทย่อย ได้แก่ 1) ยาและสารอาหารทางเส้นเลือดที่ใช้สําหรับรักษาพยาบาลผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤต และ 2) ยาทั่วไป
ที่ผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤตอาจต้องใช้ประกอบการรักษาในระหว่างที่อยู่โรงพยาบาล เช่น
รายการ
ETOMIDATE-LIPURO
GLUCOPHAGE
MADIPLOT

ข้อบ่งชี้
ยานําสลบใช้ในการทําให้ผู้ปุวยหมดความรู้สึก ในกรณีที่ต้องทําการผ่าตัด
ให้ผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤต
ยาสําหรับผู้ปุวยที่มีโรคประจําตัวเป็นโรคเบาหวาน
ยาสําหรับผู้ปุวยที่มีโรคประจําตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง

3.3 หมวดที่ 5 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จํานวน 36 รายการ โดยอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นเป็นวัสดุที่
ผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤตอาจต้องใช้ประกอบการรักษาในระหว่างที่อยู่โรงพยาบาล เช่น
รายการ
COTTON BALL
ARM SLING
SOFT COLLAR

ข้อบ่งชี้

สําหรับการทําแผล หรือฉีดยา
สําหรับผู้ปุวยที่มีอาการบาดเจ็บที่แขนหรือหัวไหล่
สํ า หรั บกรณี ที่ ส งสั ย ว่า ผู้ ปุ ว ยมี อ าการบาดเจ็ บ ที่ บริ เ วณกระดู กสั น หลั ง
ส่วนคอ
3.4 หมวดที่ 7 ค่า ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ จํานวน 358 รายการ ซึ่งเป็น
รายการที่ต้องทําเพื่อการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาสําหรับผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤต เช่น
รายการ
ข้อบ่งชี้
การตรวจ LE cell preparation, ตรวจในกรณีที่สงสัยว่าผู้ปุวยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง (Systemic Lupus
stain, examination และการตรวจ Erythematosus: SLE) ซึ่งอาจมีอาการรุนแรงจนเป็นผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤต
Antinuclear antibody
ได้
การตรวจ Biopsy
ตรวจกรณีที่ผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤตได้รับการผ่าตัด หรือส่องตรวจแล้วพบชิ้น
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หรือชิ้นเนื้อขนาดต่าง ๆ
การตรวจ CD4 Count

เนื้อผิดปกติ จําเป็นต้องตรวจเพื่อหาสาเหตุ
ตรวจในผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤตที่สงสัยว่าอาจเป็นโรค AIDS

11. เรื่อง โครงการอินเทอร์เน็ตสาหรับผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้
1. เห็ น ชอบในหลั กการโครงการอินเทอร์เน็ตสําหรับผู้ มีรายได้น้อยภายใต้โ ครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
2. เพื่อ ให้ ก ารดํ าเนิ น โครงการดั งกล่ า วมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ ต ามวั ตถุ ประสงค์ที่ กํ าหนดไว้
ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ดังนี้
2.1 ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (สํ า นั ก งาน กสทช.) สํ า นั ก โฆษก สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันเพื่อจัดทําแผนดําเนินโครงการในรายละเอียด เช่น แนวปฏิบัติ
ในการดําเนินโครงการระยะเวลาดําเนินโครงการ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ รูปแบบชุดข้อมูลแนว
ทางการประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นต้น รวมทั้งให้ร่วมกันจัดทําข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) ที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ชัดเจน และเป็นรูปธรรม เพื่อใช้ประกอบการนําเสนอ กสทช. ในการขอใช้แหล่งรายได้จากกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามความเห็นของ
สํานักงาน กสทช. แล้วเสนอคณะรัฐมนตรี ก่อนดําเนินโครงการต่อไป
2.2 ให้กระทรวงการคลังร่วมกับสํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นําฐานข้อมูลผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้มีการจัดทําไว้เป็นรายบุคคลมาวิเคราะห์
เพื่อให้เห็นถึงความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่มเปูาหมาย เพื่อใช้ในการออกแบบข้อมูลที่
ตอบสนองความต้องการของผู้ได้รับสิทธิตามโครงการแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มเปูาหมายและพัฒนาช่ องทางการ
เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการถึงการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลตามความเห็นของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบการดําเนินโครงการต่อไปด้วย
2.3 ในการหารือแนวทางการให้บริการอินเทอร์เน็ตสําหรับผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ให้กระทรวงการคลังประสานงานกับสํานักงาน กสทช. เพื่อขอความร่วมมือ
ให้หารือร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยคํานึงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ควรสนับสนุนให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เข้าร่วมโครงการ จัดสรรการ
ให้ บ ริ การที่เหมาะสมกับ ผู้ มีร ายได้น้ อยและภาระค่าใช้จ่ ายภาครัฐ โดยคํานึงถึงประโยชน์สู งสุ ดของภาครัฐ และ
ประชาชนเป็นสําคัญ
(2) คํานึงถึงความซ้ําซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นของการให้บริการอินเทอร์เน็ตภายใต้
โครงการอิน เทอร์ เน็ ตสํ าหรั บ ผู้ มีร ายได้น้ อ ยฯ ที่กระทรวงการคลั งเสนอมาในครั้งนี้ กับโครงการเน็ตประชารัฐ ที่
ดําเนินการอยู่แล้ว
2.4 ให้ กระทรวงการคลั งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดําเนินโครงการเพื่อ
นายกรั ฐ มนตรี รั บ ทราบในลั ก ษณะข้ อ มูล ออนไลน์ผ่ า นศู นย์ ป ฏิบั ติก ารนายกรัฐ มนตรี ตามความเห็ น ของสํ า นั ก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
3. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากําหนดกลไกการประเมินผลโครงการ
สวัส ดิการแห่งรัฐ ในภาพรวม เพื่อให้ สามารถวัดผลสั มฤทธิ์ของการดําเนินโครงการ ตลอดจนนํามาประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงรูปแบบการจัดสวัสดิการของภาครัฐในระยะต่อไป
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12. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (กระทรวงกลาโหม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทําการ
สุดท้ายของเดือนกันยายน 2561 จํานวน 8,760,000 ดอลลาร์สหรั ฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 292,562,976
บาท (สองร้อยเก้าสิบสองล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) โดยคิดอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
26 กรกฎาคม 2561 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 33.3976 บาท ให้กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อสะพานเครื่องหนุนมั่น (Modular Fast Bridge) สนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จํานวน 2 ชุด
ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ
สาระสาคัญ
กระทรวงกลาโหม เสนอว่า กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) มีภารกิจใน
การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศ มีสํานักงาน
พัฒนาภาค 1-5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นหน่วยปฏิบัติ โดยจัดตั้งเป็น “ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ” เตรียม
ความพร้อมของกําลังพลและยุทโธปกรณ์ในอัตราเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย เมื่อได้รับการประสานอย่าง
ทันท่วงที ทั้งนี้ จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาการเคลื่อนย้ายกําลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่ประสบภัยนั้นไม่สามารถ
เข้าถึงได้ เนื่องจากเส้นทางถูกตัดขาดต้องเปลี่ยนเส้นทางหรือรอหน่วยงานอื่นเข้ามาดําเนินการก่ อสร้างสะพาน หรือ
เชื่อมต่อเส้นทางถูกตัดขาดต้องเปลี่ยนเส้นทางหรือรอหน่วยงานอื่นเข้ามาดําเนินการก่อสร้างสะพาน หรือเชื่อมต่อ
เส้นทางเป็นการชั่วคราว ทําให้การช่วยเหลือไม่ทันต่อ เหตุการณ์ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการช่วยเหลือประชาชน
จากภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นจะต้องจัดหายุทโธปกรณ์ไว้สําหรับช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัยดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือขั้นต้นกรณีเร่งด่วน และสามารถรวมการยุทโธปกรณ์จาก
หน่วยในพื้นที่ที่ไม่มีเหตุการณ์เข้าสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนต่อไป อีกทั้งยั งสามารถสนับสนุนช่วยเหลือ
ส่วนราชการในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อได้รับการร้องขอ จึงต้องดําเนินการ
จัดหาสะพานเครื่องหนุนมั่น (Modular Fast Bridge) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยของ
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่ว ยบัญชาการทหารพัฒนา เนื่องจากมีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่สูง สามารถ
เคลื่อนย้ายไปพร้อมกับชุดกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วของหน่วย นอกจากนี้รถวางสะพานแต่ละคันสามารถแยกการใช้งาน เป็น
อิสระ โดยแจกจ่ายให้กับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศได้ ซึ่งหากไม่เร่ งดําเนินการจะทําให้
กองบัญชาการกองทัพไทยขาดความพร้อมในการรองรับการแก้ไขปัญหาในการบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น
บ่อยครั้งในอนาคต
13. เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบการ ขยายระยะเวลาดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และการแก้ไขเพิ่มเติมหลักการในคู่มือการดําเนิน
โครงการฯ ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังนี้
สาระสาคัญ
1. การขยายระยะเวลาดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ใน
พื้นที่ตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จนถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2562
2. การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หลั ก การในคู่ มื อ การดํ า เนิ น งานโ ครงการพั ฒ นาคุ ณ ภ าพชี วิ ต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ดังนี้
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2.1 ระยะเวลาดําเนินการ หากมีเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องขอขยายระยะเวลาดําเนิน
โครงการ เดิ ม “ให้ เ สนอผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด /ปลั ด กรุ ง เทพมหานครพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแต่ ต้ อ งไม่ เ กิ น
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” เปลี่ยนแปลงเป็น “ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/ปลัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาให้
ความเห็นชอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ภายในกรอบระยะเวลา ดังนี้
ครั้งที่ 1 เห็นชอบให้ขยายได้ไม่เกินสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(วันที่ 30 กันยายน 2561)
ครั้งที่ 2 เห็นชอบให้ขยายได้ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2561”
2.2 การให้ความเห็นชอบเฉพาะกรุงเทพมหานครให้ขยายระยะเวลาการจัดส่งแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สํานักงบประมาณภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
2.3 การยกเลิ ก โครงการเดิ ม และขอเปลี่ ย นแปลงเป็ น โครงการอั น เนื่ อ ง มาจาก
ภัย พิบั ติห รื อเหตุผ ลความจํ าเป็ น อย่ างยิ่ งที่ไม่อ าจทําให้ ดําเนินโครงการได้ จะต้องเสนอแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดิม “ให้กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ ภายใน 30 วัน นับแต่หมู่บ้าน/ชุมชนได้รับแจ้ง
ผลการเห็นชอบแผนฯ” เปลี่ยนแปลงเป็น “ให้กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่/สํานักงบประมาณภายในวันที่ 30
กันยายน 2561”
ต่างประเทศ
14. เรื่อง ขออนุมัติการลงนามในเอกสารโครงการ Supporting the Application of the Ecosystem
Approach to Fisheries Management considering Climate and Pollution Impacts (EAF – Nansen
Programme)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในโครงการ Supporting the Application of the
Ecosystem Approach to Fisheries Management considering Climate and Pollution Impacts (EAF –
Nansen Programme) ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture
Organization of the United Nations: FAO) เพื่อดําเนินงานวิจัยและการสํารวจทรัพยากรประมงและทะเล
ของไทย
2. อนุมัติในหลักการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสาร
โครงการฯ ในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสําคัญ ให้ กษ. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก
3. อนุมัติให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้ลงนามในเอกสารโครงการฯ
4. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้
ลงนามในข้อ 3
สาระสาคัญของเรื่อง
กษ. รายงานว่า กษ. ได้รับเอกสารโครงการ GCP/GLO/690/NOR: EAF – Nansen Programme
จากสํานักงานองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the
United Nations: FAO) ประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างรัฐบาลนอร์เวย์ผ่านองค์กร
นอร์เวย์เพื่อการพัฒนาความร่วมมือ (Norad) สถาบันวิจัยทางทะเล (IMR) FAO และประเทศตามแนวชายฝั่งแอฟริกา
โดยโครงการฯ มีระยะเวลาดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความยากจนและส่งเสริม
ให้มีการเข้าถึงความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ผ่านการทําการประมงอย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารและ
โภชนาการให้แก่ประชากรของประเทศสมาชิก โดยในการดําเนินการจะใช้เรือสํารวจทรัพยากรทางทะเล [Dr Fridtjof
Nansen ขนาด 3,853 ตันกรอส สัญชาตินอร์เ วย์และชักธงองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ซึ่งเป็น
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เรือสํารวจที่มีความทันสมัยและมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์พร้อมสําหรับการสํารวจทรัพยากรทางทะเล ทําการสํารวจทาง
นิ เวศวิทยาและประเมิน ทรั พยากรทะเล เพื่ อการบริ ห ารจั ดการทรั พยากรประมงในมหาสมุ ทรอิ นเดีย เริ่ มจาก
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สาธารณรัฐโมซัมบิก สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย สาธารณรัฐมอริเชียส สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสิ้นสุดการสํารวจ ณ
ทะเลอันดามัน ประเทศไทย โดยมีกําหนดเข้าน่านน้ําไทยช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2561 และมีแผนทําการสํารวจ
ทรัพยากรประมงและสมุทรศาสตร์ทะเลลึกที่ได้ร่วมกันวางแผนตามความสนใจของประเทศไทยผ่านการประชุม
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในการสํารวจจะมีการนําเรือสํารวจโดยการอนุญาตของ FAO เดินทางเข้ามา
ในทะเลอันดามัน บริเวณจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ ต ภายในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศ ซึ่งจะมีการจัดทํา
ข้อตกลงเพิ่มเติมระหว่าง FAO กับรัฐบาลไทยภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดตามที่ระบุในข้อ 7 ของเอกสารโครงการ เพื่อทํา
การสํารวจระบบนิเวศวิทยาทางทะเลและเมื่อการสํารวจแล้วเสร็จสิ้น FAO จะจัดทํารายงานและส่งมอบให้รัฐบาลไทย
และรัฐบาลผู้สนับสนุนทุน (สถาบันวิจัยทางทะเล ประเทศนอร์เวย์) ตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในเอกสารโครงการและ
มีการจัดทํารายงานการประเมินผลซึ่งจะถูกเก็บเป็นความลับและจํากัดการเข้าถึงของบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินโครงการโดยตรง
ทั้งนี้ การดําเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวโดยการสํารวจทรัพยากรทางทะเลในน่านน้ําไทยจะทํา
ให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการแสดงความร่วมมือที่ดีของประเทศไทยกับองค์กร FAO และ
แสดงความตั้งใจจริ งของรั ฐบาลที่จะบริ หารจัดการทรัพยากรประมง ประโยชน์ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการสํารวจ
ทรัพยากรประมงในเขตน้ําลึกฝั่งทะเลอันดามันภายใต้เขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการประมงไทยต่อไปในอนาคต รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางระบบนิเวศทางทะเลที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจาก
ปัญหามลพิษทางทะเล
15. เรื่ อ ง (ร่ า ง) บั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ทางไซเบอร์ แ ละดิ จิ ทั ล ระหว่ า งรั ฐ บาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ
ดังนี้
1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางไซเบอร์และ
ดิจิทัลระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย (Memorandum of Understanding on
Cyber and Digital Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the
Government of Australia) (ร่างบันทึกความเข้าใจฯ) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องปรับปรุงถ้อ ยคําที่มิใช่
สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ดศ. ดําเนินการได้โดยให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมายให้เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าว
(โดยจะมีก ารลงนามระหว่างการเยื อนประเทศไทยของนายกรัฐ มนตรีเ ครื อรัฐ ออสเตรเลี ยระหว่างวัน ที่ 2 – 3
กันยายน 2561)
สาระสาคัญร่ า งบัน ทึกความเข้า ใจฯ เป็นการส่ งเสริมความร่ว มมือทางไซเบอร์และดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจของสองประเทศ เช่ น การแลกเปลี่ ยนข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงนโยบายระดับชาติแนวทางและกลยุทธ์ที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์และเศรษฐกิจดิจิทัล การเสริมสร้างขีดความสามารถและการสร้าง
ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในภูมิภาค ทั้งในระดับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประช าชน
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โดยร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีลักษณะเดียวกับบันทึกความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลที่ประเทศ
ไทยจัดทํากับประเทศอื่น เช่น ประเทศญี่ปุน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ เวียดนาม ลาว และฟินแลนด์ ดังนั้น การลงนามใน
บัน ทึกความเข้าใจว่าด้ว ยความร่ ว มมือทางไซเบอร์และดิจิทัล ระหว่างรัฐ บาลแห่ งราชอาณาจักรไทยและรัฐ บาล
ออสเตรเลียฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการสร้างเสถียรภาพทางไซเบอร์ รวมถึงเพิ่มโอกาสในด้านความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นการดําเนินการที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะหน่วยงานหลักในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจฯ จะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ลงนามเป็นระยะเวลา 2 ปี และสามารถต่อ
อายุบันทึกความเข้าใจฯ ออกไปได้ตามความยินยอมของคู่ภาคี
16. เรื่อง บันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย
(Eurasian Economic Commission: EEC)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างบันทึกความร่ว มมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Commission: EEC)
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิช ย์ ลงนามในร่ างบั น ทึ กความร่ ว มมื อระหว่ างรัฐ บาลแห่ ง ราชอาณาจัก รไทยและ EEC ฉบับ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษารัสเซีย
ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความ
เห็นชอบไว้ ให้ พณ. ดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์
ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558
(เรื่ อง การจั ดทําหนั งสื อสั ญญาเกี่ย วกับ ความสั มพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) รวมทั้งให้
กระทรวงพาณิช ย์ รั บความเห็น ของสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของเรื่อง
พณ. รายงานว่าสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union: EAEU) ได้เสนอให้ไทย
พิจ ารณาจั ดทําบั น ทึกความร่ วมมือระหว่างรั ฐ บาลแห่ งราชอาณาจักรไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย
(Eurasia Economic Commission: EEC) (ประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ คือ รัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส
อาร์เมเนีย และคีร์กีซสถาน) เพื่อเป็นช่องทางสร้างความรู้ และความเข้าใจ รวมทั้งความร่วมมือด้านการค้าและการ
ลงทุนในสาขาที่สองฝุายมีความสนใจร่วมกัน และได้ส่งร่างบันทึกความร่วมมือฯ ดังกล่าวให้ พณ. พิจารณา โดยมี
สาขาความร่ วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภ าค นโยบายการค้า กฎระเบียบด้าน
ศุลกากร กฎระเบียบทางเทคนิค มาตรฐาน และกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสุขอนามัยพืช การเงิน
การขนส่ง นโยบายพลังงาน อุตสาหกรรมเกษตร นโยบายแข่งขันทางการค้าและกฎระเบียบต่อต้านการผูกขาดทาง
การค้า อุตสาหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเศรษฐกิจแบบดิจิทัล การค้า
บริการและการลงทุน การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เป็นต้น
ทั้งนี้ การจัดทาบันทึกความร่วมมือฯ ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายโอกาสทางการค้าและ
การลงทุนระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก EAEU และเป็นการยืนยันความสนใจของไทยต่อตลาด EAEU รวมทั้งเป็น
ช่องทางการแลกเปลี่ยน ตลอดจนสร้างความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทําความตกลงการค้าเสรี (Free
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Trade Agreement: FTA) ในอนาคต โดยไทยและ EAEU จะจัดให้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือฯ ระหว่าง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับรัฐมนตรีด้านการบูรณาการและเศรษฐกิจมหภาคของ EAEU ณ ประเทศ
ไทย ในช่วงระหว่างการเดินทางเยือนไทยของประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย เพื่อเป็นสักขีพยานการลงนามใน
เดือนพฤศจิกายน 2561
17. เรื่อง การจัดทาและลงนามร่างความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้กรอบความริเริ่ ม
แห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้กรอบความริเริ่มแห่ง
อ่าวเบงกอลสําหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for MultiSectoral Technical and Economic Cooperation : BIMSTEC) ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิก รวมทั้งประเทศ
ไทย สําหรับการลงนามในการประชุมผู้นํา BIMSTEC ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศ
เนปาล
2. อนุ มัติให้รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลง
ดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างความตกลงฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ เพื่อให้
สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้ วท. หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) เพื่อพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอีกครั้ง
3. มอบหมายให้ กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้กับผู้ลงนามในข้อ 2
สาระสาคัญของเรื่อง
วท. รายงานว่า
1. BIMSTEC มี ส มาชิ ก ทั้ง หมด 7 ประเทศ ได้ แ ก่ บั ง กลาเทศ ภูฏ าน อิ น เดี ย เมี ย นมา เนปาล
ศรีลังกา และประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมโอกาสด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ
ความช่วยเหลือระหว่างประเทศสมาชิกในรูปแบบการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย และการกระชับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อใช้ประโยชน์จากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมในสาขาต่าง ๆ โดยในสาขาเทคโนโลยีมีประเทศศรีลังกาเป็นประเทศนํา (Lead Country)
2. ในการประชุมผู้นํา BIMSTEC ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 – 14 พฤศจิกายน 2551 ณ ประเทศอินเดีย
ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี BIMSTEC และในการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดตั้ง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี BIMSTEC ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศศรีลังกา ที่ประชุม
เห็นชอบต่อร่างเอกสารจํานวน 2 ฉบับ ดังนี้ 1) ร่างความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี BIMSTEC
สําหรับลงนามในการประชุมผู้นํา BIMSTEC ครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 -31 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศ
เนปาล และ 2) ร่างเอกสารค่าใช้จ่ายการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี BIMSTEC
สําหรับร่างความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้ BIMSTEC มีสาระสาคัญ
เกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย์ฯ โดยจะจัดตั้ง ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา และประเทศสมาชิกจะแต่งตั้งผู้แทน
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารของศูนย์ฯ วาระ 3 ปี เพื่อร่วมกําหนดนโยบาย กลไก แผนงานและดําเนินการกับ
ศูนย์ฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับวิสาหกิจขนาด
กลาง ขนาดย่ อ ม และรายย่ อย (MSMEs) ระหว่า งประเทศสมาชิ ก ใน 14 สาขา ได้ แ ก่ (1) เทคโนโลยีชี ว ภาพ
(2) นาโนเทคโนโลยี (3) เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (4) การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี อ วกาศ
(5) เทคโนโลยี ก ารเกษตร (6) เทคโนโลยี ก ารแปรรู ป อาหาร (7) เทคโนโลยี เ ภสั ช กรรม (8) ระบบอั ต โนมั ติ
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(9) เทคโนโลยีพลังงานใหม่และพลังงานหมุนเวียน (10) สมุทรศาสตร์ (11) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์
(12) เทคโนโลยีการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะมูลฝอย (13) เทคโนโลยีสุขภาพ และ (14) เทคโนโลยีลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สําหรับข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างประเทศสมาชิก
เกี่ยวกับการตีความและ/หรือการดําเนินการตามความตกลงฉบับนี้จะถูกระงับอย่างฉันมิตรด้วยการปรึกษาหารือและ/
หรือการเจรจาด้วยหลักสุจริต ปราศจากการอ้างถึงบุคคลที่สามหรือศาลระหว่างประเทศ ทั้งนี้ บทบัญญัติใด ๆ ของ
ความตกลงฉบับนี้อาจได้รับการแก้ไขโดยความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันของประเทศสมาชิกและจะมีผล
บังคับใช้เมื่อกระบวนการที่จําเป็นทั้งหมดของประเทศสมาชิกเสร็จสิ้น
ทั้งนี้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ สรุป ดังนี้
1. ประเทศไทยมีโอกาสร่วมกําหนดนโยบาย กลไก และแผนงานที่มีประสิทธิภาพในการได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของประเทศได้
2. การสร้างโอกาสของประเทศไทยในการขยายเครือข่ายและเจรจาความร่ วมมือกับประเทศสมาชิก
อื่น ๆ
3. การสร้างโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบาย แผนงานและรูปแบบการสนับสนุน และพัฒนาการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีของประเทศสมาชิกในด้านการสรรหาเทคโนโลยี การประเมินผลเทคโนโลยี การประเมินตลาด
และการจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิก
4. ผู้เชี่ยวชาญไทยมีโอกาสเข้าร่วมศึกษาทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น พืชผักผลไม้ พืชสมุนไพรในประเทศ
ศรี ลั ง กา อิ น เดี ย ภู ฏ าน ซึ่ ง เป็ น ประเทศสมาชิ ก เปู า หมายที่ ไ ทยสนใจริ เ ริ่ ม ความร่ ว มมื อ ด้ า นเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ
(bioeconomy) ที่จะสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ และต่อยอดองค์ความรู้ การพัฒนางานวิจัย และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรสู่ตลาดโลก เป็นต้น
5. การบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพื่อสร้างเครือข่าย
ฝุายไทยเข้าร่วมกิจกรรม โครงการภายใต้ศูนย์ฯ เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของบุคลากรไทย ให้ยกระดับเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการให้คําปรึกษาด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
6. ผู้เชี่ยวชาญไทยสามารถเข้าร่วมบริหารงานของศูนย์ฯ ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ซึ่งจะเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวิชาการแห่งใหม่ในภูมิภาคเอเชียใต้
7. การรักษาบทบาทนําของประเทศไทยในกรอบพหุภาคี BIMSTEC
แต่งตั้ง
18. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรั ฐมนตรีมีมติอนุ มัติตามที่สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ตั้งแต่วันที่มีคําสั่งให้รักษาราชการในตําแหน่งและไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้ผลงานผ่านการประเมิน จํานวน
2 ราย ดังนี้
1. นายปรี ช า สุ ข กล่ า ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นบริ ห ารจั ด การลุ่ ม น้ํ า (วิ ศ วกรชลประทานเชี่ ย วชาญ)
สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561
2. นายกษิเดช สุรจิรชาติ ผู้อํานวยการกองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ สํานักงานทรัพยากร
น้ําแห่ งชาติ ดํารงตําแหน่ง ที่ป รึ กษาด้านยุ ทธศาสตร์น้ํา (นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํ านักงาน
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561
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ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
19. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข เสนอแต่ ง ตั้ ง นางสาวยุ ว ดี พั ฒ นวงศ์
นักวิชาการอาหารและยาเชี่ยวชาญ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความ
ปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข (นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ)
สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข ตั้ ง แต่ วัน ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ซึ่ งเป็น วั นที่ มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
20. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง จํานวน 5 ราย ดังนี้
1. นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรม
กิจการเด็กและเยาวชน
2. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3. นางไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรม
กิจการผู้สูงอายุ
4. นายอภิชาติ อภิชาตบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง รอง
ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
5. นางสุภัชชา สุทธิพล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลั ดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง รอง
ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
ตั้งแต่วัน ที่ 1 ตุล าคม 2561 เพื่อทดแทนผู้ ที่จะเกษียณอายุราชการ สั บเปลี่ ยนหมุนเวียน และ
ทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
21. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)
คณะรั ฐ มนตรีมีมติอนุ มัติตามที่กระทรวงยุติธ รรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สั งกัด
กระทรวงยุติธรรม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. พันตารวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
2. นายสมณ์ พรหมรส ผู้อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
22. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้ง นายนิยม เติมศรีสุข ที่ปรึกษาการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุ ฒิ) สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ให้ ดํารงตําแหน่ ง เลขาธิการคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด สํ านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
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23. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงวั ฒ นธรรมเสนอแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายกิ ต ติ พั น ธ์ พานสุ ว รรณ รองปลั ด กระทรวง สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง ดํ า รงตํ า แหน่ ง
อธิบดีกรมการศาสนา
2. นายชาย นครชัย รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิ บดีกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม
3. นายกฤษฎา คงคะจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลั ดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
ตั้ง แต่ วัน ที่ 1 ตุล าคม 2561 เพื่อ ทดแทนผู้ ที่จ ะเกษีย ณอายุ ราชการ และสั บ เปลี่ ย นหมุน เวี ย น
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
24. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอรับโอน
พลเรื อตรี สมเกี ย รติ ผลประยู ร ข้ า ราชการทหาร ตํ าแหน่ ง ผู้ ชํ า นาญการสํ า นั ก นโยบายและแผน สํ านั ก งาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อํา นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ซึ่งผู้มีอํานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝุายได้ตกลง
ยินยอมการโอน และ ก.พ. มีมติอนุมัติให้ข้าราชการดังกล่าวซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเ ฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนักบริหารระดับสูง เพื่อให้ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
พิจารณารับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้
เป็นกรณีเฉพาะราย
25. เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติเ ห็ น ชอบตามที่ก ระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬาเสนอแต่ งตั้ ง นายก้ องศัก ด
ยอดมณี ดํารงตําแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ตามมติคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อน
วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
26. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาธุกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมเสนอแต่ ง ตั้ ง ประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวม 7 คน
แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสามปี ดังนี้
1. นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม
ประธานกรรมการ
2. นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
3. นายปริญญ์ พานิชภักดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4. นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์
5. นางสาวสิบพร ถาวรฉันท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
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6. นายวิริยะ อุปัติศฤงค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมศาสตร์
7. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
27. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง)
สานักนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นางดวงตา ตันโช ที่ปรึกษาสํานัก
งบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี มาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ ต รวจราชการสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี (ผู้ ต รวจราชการกระทรวง) สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป โดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของ
ทั้งสองฝุายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว
28. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้โอน นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์
รองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปรับราชการทางสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดปัตตานี สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
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