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  วันนี้ (17 เมษายน 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ และพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์  
ผู้ช่วยโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
   
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการเพื่อสนับสนุนการควบรวมธนาคาร 
    พาณิชย์ไทย) 
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องส าอาง พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ พ.ศ… 
  6.   เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  7.   เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
    รวม 6 ฉบับ  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  8.  เรื่อง  ขออนุมัติจัดท าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าใน  
    กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ล าลูกกา คลองสอง)  
  9.  เรื่อง   โครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรม 
    โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  (ม.ท.ศ.)  
  10.  เรื่อง   แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial 
    Technology : FinTech)  
 

ต่างประเทศ 
 
  11.  เรื่อง  การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับ 
    สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

  12.  เรื่อง  การลงนามร่างความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับฮังการีเก่ียวกับการ 
    ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฮังการีโดยร่วมมือ   
                                         กับวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท 
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  13.   เรื่อง   กรอบการเจรจาความตกลงที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลความปลอดภัยอาหาร  
                                          ของอาเซียน  
  14.  เรื่อง  บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับ 
    กระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐคิวบาว่าด้วยความร่วมมือในสาขา 
                                          สาธารณสุขและการวิจัยทางการแพทย์ 
  15.  เรื่อง  ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีส าหรับการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการ  

                                                        คมนาคมขนส่งทางน้ าภายในประเทศ 

 
แต่งตั้ง 

 
  16.  เรื่อง  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงโฆษกส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
                                          สังคมแห่งชาติ  
  17.  เรื่อง  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
  18.  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ต าแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี)  
  19.  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  20.  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  21.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง   
    (กระทรวงการคลัง)  
  22.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง         
                                          (กระทรวงการคลัง) 
  23.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการ (เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
    แห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)  
 
 
 
 

************** 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
   
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป   
  2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายล าดับรองท่ีต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ  
  3. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของส านักงาน ก.พ. และข้อสังเกตของส านักงาน ก.พ.ร. 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว แบ่งออกเป็น 6 หมวด และบทเฉพาะกาลรวมทั้งสิ้น 68 มาตรา  
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

1. ก าหนดให้สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางของรัฐที่จัดการศึกษา 
ระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ในด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข และ 
สหเวชศาสตร์ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อยู่ในสังกัด สธ. 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของ สธ. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพ ท าการสอน ท าการวิจัย ท าการฝึกอบรม และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งเน้นการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นส าคัญ  
  2. ก าหนดให้วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุข        
สิรินธร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีทุกแห่ง วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกล้าจันทบุรี วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
กาญจนาภิเษก ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วนราชการของสถาบัน  
  3. ก าหนดให้สถาบันแบ่งส่วนงานออกเป็น (1) ส านักงานอธิการบดี (2) คณะ และ (3) ส านัก และ
ให้สถาบันมีอ านาจให้ความร่วมมือกับสถาบันศึกษาอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ โดยรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบัน
อ่ืนเข้าสมทบในสถาบัน หรือจัดการศึกษาหรือด าเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนในประเทศ
หรือต่างประเทศ หรือขององค์การระหว่างประเทศได้  
  4. ก าหนดให้รายได้และผลประโยชน์ของสถาบัน รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ  
เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สินหรือสัญญาจ้าง  
ท าของที่ด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ ไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
  5. ก าหนดให้เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบันต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศก าหนดไว้
และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน  
  6. ก าหนดให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วยนายกสภาสถาบัน อุปนายกสภาสถาบัน กรรมการ            
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาสถาบันโดยต าแหน่ง และกรรมการสภาสถาบัน และให้สภาสถาบัน 
มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนด  
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  7. ก าหนดให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วย ประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ  
มีอ านาจหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของสถาบันต่อสภาสถาบัน ก าหนดคุณภาพ
และมาตรฐานวิชาการของสถาบัน เป็นต้น  
  8. ก าหนดให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน 
ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม โดยให้อธิการบดีมีอ านาจและ
หน้าที่ตามที่ก าหนด  
  9. ก าหนดให้สถาบันจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบัน  
  10. ก าหนดให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้าง อัตราก าลัง งบประมาณ และรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เว้นแต่วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข และแก้วกัลยาสิกขาลัย ไปเป็นของ                      
สถาบันพระบรมราชชนกตามพระราชบัญญัตินี้ ตามรายการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายล าดับรองท่ีออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ   
  3. ให้กระทรวงการคลังรับข้อสังเกตของส านักงบประมาณและฝ่ายกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยาม ค าว่า “พนักงาน” และเพ่ิมบทนิยามค าว่า “กองทุน”และ 
“สถานศึกษา” เพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  
  2. แก้ไขเพ่ิมเติมพ้ืนที่ในการตั้งส านักงานใหญ่ของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
  3. แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นประธาน โดยมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมเติมในการก าหนดจ านวนและรูปแบบของสลากกินแบ่งรัฐบาล วาระการด ารง
ต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่
ว่าง  
  4. แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและผู้รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างเพ่ือลดภารกิจของ
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล  
  5. แก้ไขเพ่ิมเติมการจัดสรรเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และการจัดการเงิน
ดังกล่าวรวมทั้งดอกผลที่เกิดข้ึน  



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

ขอ้มลูจาก : รฐับาลไทย                                                                               วนัที ่17 เมษายน 2561 

จดัท าโดย : ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                     5 

  6. แก้ไขเพ่ิมเติมการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร การบัญชีของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
และ การประกาศหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจ าหน่ายเอง  
  7. ก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนบริหารสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม  
  8. แก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษส าหรับความผิดในกรณีการเสนอขาย หรือขายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเกินราคาที่ก าหนดในสลากกินแบ่ง และก าหนดเพ่ิมเติมความผิดในกรณีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลใน
สถานศึกษา และการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)              
พ.ศ. .... (มาตรการเพื่อสนับสนุนการควบรวมธนาคารพาณิชย์ไทย) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการเพ่ือสนับสนุนการควบรวมธนาคารพาณิชย์ไทย) ตามที่กระทรวงการคลัง 
(กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของธนาคาร  
แห่งประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้   
  2. ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุตสาหกรรมด าเนินการให้มี                
การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจ านองอสังหาริมทรัพย์หรืออาคารชุดตามประมวล
กฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทาง
บก และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเครื่องจักรตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องจักรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการควบรวมธนาคารพาณิชย์ไทย ตามท่ี กค. เสนอต่อไปด้วย  
  3. ให้ กค. รับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. ก าหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารพาณิชย์ส าหรับผลประโยชน์ที่ได้จาก
การที่ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน  
  2. ก าหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ธนาคาร
พาณิชย์ ส าหรับเงินได้พึงประเมิน รายรับ หรือการกระท าตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการที่ธนาคารพาณิชย์
ดังกล่าว ควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน  
  3. ก าหนดให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ 
ส าหรับมูลค่าของฐานภาษี รายรับ หรือการกระท าตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการที่ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว
โอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน  
  4. ก าหนดให้ยกเว้นภาษีส าหรับเงินได้เท่ากับรายจ่ายที่ได้จ่ายเพ่ือการลงทุน หรือการ
เปลี่ยนแปลงหรือท าให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการควบเข้ากันหรือการรับโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน 
แต่ไม่ใช่เป็น การซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ให้แก่  
   4.1 ธนาคารพาณิชย์ ไทยที่ เกิดจากการควบรวมแล้วมีสินทรัพย์รวมเกินกว่ า  
4 ล้านล้านบาท สามารถหักรายจ่ายจากการควบรวมเป็นจ านวน 2 เท่า (ร้อยละ 100 ของรายจ่ายตามจ านวนที่
จ่ายจริง)  
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   4.2 ธนาคารพาณิชย์ ไทยที่ เกิดจากการควบรวมแล้วมีสินทรัพย์รวมเกินกว่ า  
3 ล้านล้านบาท แต่ไม่เกิน 4 ล้านล้านบาท สามารถหักรายจ่ายจากการควบรวมเป็นจ านวน 1.75 เท่า  
(ร้อยละ 75 ของรายจ่ายตามจ านวนที่จ่ายจริง)  
   4.3 ธนาคารพาณิชย์ ไทยที่ เกิดจากการควบรวมแล้วมีสินทรัพย์รวมเกินกว่ า  
2 ล้านล้านบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านล้านบาท สามารถหักรายจ่ายจากการควบรวมเป็นจ านวน 1.5 เท่า  
(ร้อยละ 50 ของรายจ่ายตามจ านวนที่จ่ายจริง)   
   4.4 ธนาคารพาณิชย์ ไทยที่ เกิดจากการควบรวมแล้วมีสินทรัพย์รวมเกินกว่ า  
1 ล้านล้านบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านล้านบาท สามารถหักรายจ่ายจากการควบรวมเป็นจ านวน 1.25 เท่า  
(ร้อยละ 25 ของรายจ่ายตามจ านวนที่จ่ายจริง)   

ทั้งนี้ รายจ่ายที่สามารถน าไปหักรายจ่ายได้จะต้องเป็นรายจ่ายตามที่ก าหนด และเป็นรายจ่ายที่
ได้จ่ายไปตามความข้างต้นต้องจ่ายไปตั้งแต่วันที่ควบเข้ากันหรือรับโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนถึง 
วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศ
ก าหนด  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องส าอาง พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องส าอาง            
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา               
แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  สธ. เสนอว่า  
  1. เนื่องจากมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่ องส าอาง พ.ศ.  2558 ก าหนดนิยาม 
“เครื่องส าอาง” หมายความว่า (1) วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระท าด้วย  
วิธีอ่ืนใดกับส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์ และให้หมายความถึงการใช้กับฟันและเยื่อบุในช่องปาก โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏหรือระงับกลิ่นกาย หรือปกป้อง
ดูแลส่วนต่าง ๆ นั้น  ให้อยู่ในสภาพดี และรวมตลอดทั้งเครื่องประทินต่าง ๆ ส าหรับผิวด้วย แต่ไม่รวมถึง
เครื่องประดับ และเครื่องแต่งตัว ซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย (2) วัตถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้เป็นส่วนผสมในการ
ผลิตเครื่องส าอางโดยเฉพาะ หรือ (3) วัตถุอ่ืนที่ก าหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเครื่องส าอาง  
  2. ปัจจุบันมีผ้าอนามัย 2 ชนิด คือ ผ้าอนามัยใช้ภายนอกและชนิดสอด ซึ่งผ้าอนามัยชนิดใช้
ภายนอกถูกจัดเป็นเครื่องส าอาง เพราะมีวัตถุประสงค์การใช้เ พ่ือความสะอาดและใช้ภายนอกร่างกาย  
ส่วนผ้าอนามัยชนิดสอดมีวัตถุประสงค์ในการใช้เพ่ือความสะอาด โดยต้องสอดเข้าไปในช่องเปิดของร่างกายซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่อาจมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ แต่ปรากฏว่าผ้าอนามัยชนิดสอด ไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องส าอางตามบท
นิยามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558  
  3. ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขอนามัย แ ละ                   
ความปลอดภัยของผู้ใช้ สมควรก าหนดให้ผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องส าอางตามพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง               
พ.ศ. 2558 จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงก าหนดผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องส าอาง พ.ศ. .... ขึ้น โดย สธ. ได้จัดให้มี              
การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว  
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  4. ในคราวประชุมคณะกรรมการเครื่องส าอางเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบ                  
ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ก าหนดบทนิยามค าว่า “ผ้าอนามัยชนิดสอด” หมายความว่า ผ้าอนามัยที่ใช้สอดใส่เข้าใน              
ช่องคลอด เพ่ือดูดซับเลือดประจ าเดือน (ระดู)  
  2. ก าหนดให้ผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องส าอาง 
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
สถานที่ใช้ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา                 
แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ก าหนดบทนิยามค าว่า “ก๊าซปิโตรเลียมเหลว” “สถานที่ใช้” “ถังก๊าซหุงต้ม” “ถังเก็บและ             
จ่ายก๊าซ” “ก าแพงกันไฟ” และ “บริเวณอันตราย”  
  2. ก าหนดให้การคิดปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวในถังก๊าซหุงต้มให้คิดค านวณปริมาณ 1 ลิตร 
เท่ากับ 0.5 กิโลกรัม   
  3. ก าหนดลักษณะของถังก๊าซหุงต้ม การออกแบบ การผลิตหรือสร้างและการทดสอบและ
ตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ  
  4. ก าหนดสถานที่ใช้ ลักษณะที่สอง แผนผังและรูปแบบ การเก็บถังก๊าซหุงต้ม การวางระบบท่อ    
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์ในสถานที่ใช้ รวมถึงการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
  5. ก าหนดสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซหุงต้ม การเก็บถังก๊าซ
หุงต้ม แผนผังและรูปแบบ การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์ในสถานที่ใช้ การตั้งกลุ่มถังก๊าซหุงต้ม 
รวมถึงการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
  6. ก าหนดวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงต้องจัดให้มีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม
ผู้ปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  
ในการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ 
 
6.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่                  
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่งรวมกับ                
ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ตรวจพิจารณาแล้ว แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. เพ่ิมบทนิยามค าว่า “กระบวนการพิจารณาอนุญาต” ให้สอดคล้องกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา                     
ความสงบแห่งชาติดังกล่าว 
  2. แก้ไขเพ่ิมเติมอายุของใบรับจดแจ้ง จากหนึ่งปีเป็นสองปีนับแต่วันที่ปรากฏในใบรับจดแจ้ง 
  3. ก าหนดกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ ดังนี้ 
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   3.1 ก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ท าหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถาน
ประกอบการ หรือการตรวจสอบ เพ่ือให้กระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์เป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งในกระบวนการพิจารณาอนุญาตของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ 
บุคคล หน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าว ต้องได้รับการขึ้นบัญชีจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
   3.2 ก าหนดให้ระยะเวลาในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ต้องไม่เกิน
ก าหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน รวมทั้งการแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยให้ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเร่งรัดกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  4. ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ มีอ านาจ
ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ 
หรือองค์กรเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก าหนดค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กร
ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งก าหนดค่าใช้จ่ายที่จะ
จัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ ตลอดจนก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ 
  5. ก าหนดให้ค่าขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บ ให้เป็นเงินของส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ท ากิจการในอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่
ได้จัดเก็บแล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินดังกล่าวไว้ 
ได้แก่ เพ่ือเป็นค่าตอบแทนบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานตามมาตรา 33/1 เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
แผนงานหรือโครงการที่เป็นประโยชน์สาธารณะเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องมือแพทย์ เป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพหน่วยงานและเจ้าหน้าที่  เพ่ือพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาอนุญาต
เครื่องมือแพทย์ และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ 
 
 
7.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวม 6 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม รวม 6 ฉบับ ดังนี้  

1. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... 
2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... 
3. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... 
4. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 

พ.ศ. .... 
5. รา่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... 
6. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... 

ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวง
ดังกล่าว รวม 6 ฉบับ  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ต่อไป  



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

ขอ้มลูจาก : รฐับาลไทย                                                                               วนัที ่17 เมษายน 2561 

จดัท าโดย : ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                     9 

  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง เป็นการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมคุมประพฤติตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556  ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม               
พ.ศ. 2545 ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี                 
กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ. 2556 ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการส านักงานกิจการยุติธรรม ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการส านักงานกิจการยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  และ
ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
8. เรื่อง ขออนุมัติจัดท าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(ล าลูกกา คลองสอง)  
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขออนุมัติจัดท าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ล าลูกกา คลองสอง) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(พม.) เสนอ  แล้วมีมติดังนี้  

1. อนุมัติการจัดท าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและ 
ปริมณฑล (ล าลูกกา คลองสอง) จ านวน 820 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 903.376 ล้านบาท ประกอบด้วย  
เงินกู้ภายในประเทศ 814.564 ล้านบาท เงินรายได้ 88.812 ล้านบาท โดยให้การเคหะแห่งชาติสามารถด าเนิน
โครงการได้เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติแล้ว 

          2.   มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาและเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ จ านวน 814.564  
ล้านบาท ทั้งนี้ ให้การเคหะแห่งชาติท าความตกลงในรายละเอียดกับส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตามความเห็น
ของกระทรวงการคลัง 

2. ให้การเคหะแห่งชาติด าเนินการดังต่อไปนี้  
2.1 ในการก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ซื้อให้น าฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตาม 

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลังที่เป็นปัจจุบันมาพิจารณาประกอบการด าเนินการ 
โดยให้ความส าคัญกับผู้มีรายได้น้อยตามโครงการดังกล่าวเป็นล าดับแรก  

2.2 ในการด าเนินโครงการ ให้ค านึงถึงความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายอย่าง
แท้จริงละเหมาะสม  เช่น  สภาพ ขนาด  และรูปแบบที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อม และเส้นทางการคมนาคม รวมทั้ง              
ความคุ้มค่าในการด าเนินการและการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน  

2.3 ให้ก าหนดหลักเกณฑ์การซื้อ การบริหารโครงการและการท าสัญญาซื้อขายให้รอบคอบ 
เพ่ือให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้อย่างแท้จริงและป้องกันการขายสิทธิ์ต่อหรือการเก็งก าไรของ             
ผู้ที่ต้องการแสวงผลประโยชน์ 
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2.4 ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับความเห็นของส านั ก
งบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  พม. รายงานว่า  

1. ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการเสริมสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงสวัสดิการสังคมและที่อยู่อาศัย โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้ พม. เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไข
ปัญหาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559 -2568)  
และได้เห็นชอบแผนการลงทุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ กคช. ปี 2558-2560 ซึ่งโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ กคช. เป็นโครงการภายใต้แผนทั้ง 2 แผนดังกล่าวข้างต้น  

2. กคช.  ได้จัดท าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  (ล าลูกกา คลองสอง) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเคหะ
แห่งชาติแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้   

1) เพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับผู้มี 
รายได้น้อยและผู้มีรายได้ปานกลาง ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยใกล้เส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  ในระดับราคา            
ที่กลุ่มเป้าหมายรับภาระได้ 

2) เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  
ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัย และเสริมสร้างความเสมอภาคและโอกาสในการได้รับบริการโครงสร้าง
พ้ืนฐานจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมกัน  

3) เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการฟื้นฟูภาคธุรกิจการก่อสร้าง ตามกรอบยุทธศาสตร์                    
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
 
9. เรื่อง  โครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร  (ม.ท.ศ.)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการขอความร่วมมือหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดด าเนินกิจกรรม
เพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)  เพ่ือร่วมสมทบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษา
ภายใตมู้ลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  (ม.ท.ศ.) ตามท่ีส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และมอบให้ สลค. ด าเนินการและประสานงานกับกระทรวงการคลัง (กค.)                    
กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงพลังงาน (พน.)  กระทรวงดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) 
กระทรวงมหาดไทย (มท.) และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งน าความกราบบังคมทูลขอพระราชทาน                    
พระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีและคณะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 
 
  สาระส าคัญของเรื่อง  

1. โครงการทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร  เป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชด าริ
ให้ด าเนินการขึ้นเมื่อปี 2552 เมื่อครั้งยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจย  ยากล าบาก แต่ประพฤติดี  
มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง  ต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
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จนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคนอันเป็นการลงทุนเพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และศักยภาพแก่เยาวชนไทย ต่อมาในปี 2553 สมเด็ จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชด าริให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ขึ้น ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ และทรงให้น าโครงการทุนการศึกษาฯ  
มาอยู่ภายใต้การด าเนินงานของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ม.พ.พ.) 
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป โดยที่การด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ มีกลไกคณะกรรมการมูลนิธิ
ก ากับดูแลอ านวยการระดับนโยบายและคณะกรรมการบริหารจัดการทุนพระราชทานก ากับการบริหารด าเนินงาน
โครงการ  มีคณะอนุกรรมการช่วยขับเคลื่อนประสานความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งกลไกคณะกรรมการระดับ
จังหวัดทุกจังหวัด  

2. การด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552-2560 ส่งผลให้มีนักเรียนที ่
เรียนดี ประพฤติดี  แต่มีฐานะยากจน ยากล าบากได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมั่นคงต่อเนื่องด้วยการได้รับทุน
พระราชทานไปแล้วรวม 9 รุ่น โดยในปี 2561 มีนักเรียนทุนยังคงสถานะความเป็นนักเรียนทุนฯ รวมทั้งสิ้น  
1,059 ราย ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 474 ราย ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
จ านวน 585 ราย รวมเงินทุนที่ได้จัดสรรไปแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 318,336,524 บาท และนับตั้งแต่ปี 2558 
เป็นต้นมา มีนักเรียนอยู่ในระบบครบทุกระดับตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับปริญญาตรี  โดยมีการ
ใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานคงที่นับจากปีดังกล่าว ประมาณ 70 ล้านบาทต่อปี  

3. การดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาฯ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ 
เกี่ยวข้องได้ร่วมกันด าเนินการตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ  กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มท. สศช. สลค. และ มพพ. ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการ
คัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนในแต่ละรุ่น / ปี การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนด้านการศึกษา การเรียนรู้ ทักษะ และ
สมรรถะด้านต่าง ๆ รวมถึงการเสริมสร้างความมีจิตอาสา และการส านึกในสถาบันทางสังคมที่ส าคัญของชาติผ่าน
โครงการและกิจกรรมอย่างหลากหลาย  

4. การขอความร่วมมือหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)   
การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา สลค. ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมสมทบ
ทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาฯ โดยมีหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจร่วมสมทบทุนในปี 2557-2560 รวมเป็น
เงิน 264.130 ล้านบาท 
 
10. เรื่อง  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology : 
FinTech)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial 
Technology : FinTech)  ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  กค. รายงานว่า อุตสาหกรรม FinTech มีความส าคัญต่อการให้บริการทางการเงินและจะส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  ในวงกว้าง ซึ่งประเทศต่าง ๆ ได้มีการส่งเสริมอุตสาหกรรม FinTech  อย่างจริงจัง 
เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และไต้หวัน   เป็นต้น หากประเทศไทยมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรม FinTech ที่ชัดเจน 
รวมทั้งมีการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเพียงพอ จะท าให้เกิดแรงขับเคลื่อนในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 
FinTech ในวงกว้าง จึงเห็นสมควรให้มีแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม FinTech ดังนี้  
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1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพ่ือให้ผู้ให้บริการและ 
ผู้ใช้บริการทางการเงินสามารถท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  โดย กค. อยู่รหว่าง
ผลักดันโครงการดังต่อไปนี้  

1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
แห่งชาติ (National e-Payment) ที่ส่งเสริมการบูรณาการระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในระบบ
ภาครัฐและภาคเอกชน  ซึ่งหนึ่งในโครงการภายใต้แผนดังกล่าว คือ  การพัฒนาระบบโอนเงินพร้อมเพย์  
(Prompt Pay)  โดยตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 มีการโอนเงินผ่านระบบดังกล่าว 
สูงถึง 390,000 ล้านบาท  และในปัจจุบัน กค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการต่อยอดระบบเรียกเก็บเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Request to Pay)  เพ่ือให้การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัย
มากขึ้นอีกดว้ย  

1.2 โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์  (Digital  
Identification Platform) กค. ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาระบบการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพปลอดภัย และสะดวกต่อการใช้งาน ทั้งนี้   
ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 
อีกด้วย  

2. ผลักดันหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ให้และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ  
FinTech กค. ควรมีการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized  Financial 
Institutions : SFIs) เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เก่ียวข้อง
กับ  FinTech  มากขึ้น เช่น การรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์  การบูรณาการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 
การจ่ายสวัสดิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  การเพ่ิมช่องทางในการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ SFIs เป็นต้น  
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech อีกทางหนึ่ง 

          3.  จัดตั้ งสถาบันน วัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการ เ งิน  (Institute for Financial 
Innovation and Technology : InFinIT) โดยมีวัตถุประสงค์  

(1) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech (FinTech 
Ecosystem) ในประเทศไทย  

(2) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ FinTech ได้พบปะและเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินของตน
แก่ผู้ที่สนใจลงทุนหรือผู้ที่ต้องการน านวัตกรรมไปใช้   

(3) เพ่ือผลักดันให้มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการทางการเงินในประเทศไทยในทุกภาค
ส่วน ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่เกี่ ยวข้องกับ 
FinTech ของ SFIs   

(4) เพ่ือร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน FinTech และฝึกฝนทักษะที่
จ าเป็นให้แก่นักเรียนและนักศึกษา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม FinTech หรือเป็นผู้ประกอบการใน
อนาคต (Talent Pipeline) เพ่ือส่งเสริม FinTech Ecosystem ในระยะยาว  

(5) เพ่ือบูรณาการการพัฒนาและการส่งเสริม FinTech ระหว่างหน่วยงานก ากับดูแล ได้แก่ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธ.ป.ท.)  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
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ต่างประเทศ 
 
11. เรื่อง การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐ
แอฟริกากลาง 

            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบรับรองการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United 

Nations Security Council: UNSC) ที่ 2399 (ค.ศ. 2018) เกี่ยวกับสาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

  2.  กรณีท่ี UNSC ได้ออกข้อมติเพ่ือคงไว้ซึ่งมาตรการลงโทษกรณีสาธารณรัฐแอฟริกากลางเป็น 

ประจ าทุกปี และเนื้อหาของข้อมติใหม่มิได้เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของมาตรการลงโทษที่มีอยู่เดิม ให้ กต. 
ด าเนินการไปได้โดยไมต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และหากกรณีที่  UNSC จะรับรองข้อมติเ พ่ือ
เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญหรือยกเลิกมาตรการลงโทษกรณีสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ให้ กต. เสนอเรื่องที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญหรือยกเลิกมาตรการลงโทษดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

  3.   มอบหมายให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการคลัง (กค.) 

กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
(สมช.) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตช.) ส านักงานคณะกรรมกฤษฎีกา (สคก.) ส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส านักงานอัยการสูงสุด (อส.) และส านักข่าวกรอง
แห่งชาติ (สขช.) ถือปฏิบัติ และปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการลงโทษ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง โดยเฉพาะ
รายชื่อบุคคลและองค์กรที่ต้องถูกมาตรการลงโทษ (ห้ามเดินทางและอายัดทรัพย์สิน) ให้ทันสมัยตามข้อมูลเว็บไซต์
ของสหประชาชาติ (United Nstions: UN) (https://www.un.org/sc/suboug/en/sanctions/2127/) รวมทั้ง
แจ้งผลการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ กต.ทราบ เพ่ือประโยชน์ในการรายงานต่อ  UN ต่อไป ทั้งนี้ UN  
จะปรับปรุงรายชื่อบุคคล องค์กร และเรือที่ถูกมาตรการลงโทษภายใต้หัวข้อ “Sanctions List Materials” เป็น
ระยะ 
          สาระส าคัญของเรื่อง 
               กต. รายงานว่า 

  1. UNSC   ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จึ งได้มีข้อมติที่  2127 (ค.ศ.  2013) เมื่อวันที่   
5 ธันวาคม 2556 ข้อมติฯ ที่ 2134 (ค.ศ. 2014) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ข้อมติฯ ที่ 2196 (ค.ศ. 2015) เมื่อ
วันที่ 22 มกราคม 2558 ข้อมติฯ ที่ 2262 (ค.ศ. 2016) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 และข้อมติฯ ที่ 2339  
(ค.ศ. 2017) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 โดยก าหนดมาตรการต่าง ๆ ที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึงการลงโทษทางอาวุธ  
การห้ามเดินทาง และการอายัดทรัพย์สิน เพ่ือช่วยฟื้นฟูและสนับสนุนการเสริมสร้างสันติภาพและความม่ันคง 

ในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

  2.  โดยที่สถานการณ์ภายในสาธารณรัฐแอฟริการกลางยังคงมีความอ่อนไหวและไม่แน่นอน  UNSC จึงได้
รับรองข้อมติ ที่ 2399 (ค.ศ. 2018) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 เพ่ิมเติม โดยมีสาระส าคัญเพ่ือคงมาตรการลงโทษ
ทางอาวุธ การห้ามเดินทาง และการอายัดทรัพย์สินต่อสาธารณรัฐแอฟริกากลางตามที่ระบุไว้ในข้อมติฯ ที่ 2339 
(ค.ศ. 2017) ตลอดจนข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องออกไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ซึ่งไทยมีพันธกรณีที่จะต้อง
ด าเนินการตามข้อมติฯ       
 

https://www.un.org/sc/suboug/en/sanctions/2127/
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12. เรื่อง การลงนามร่างความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับฮังการีเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฮังการีโดยร่วมมือกับวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้  

1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามร่างความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับฮังการี 
เกี่ยวกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฮังการีโดยร่วมมือกับวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาธรรมเกท  (AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF THAILAND AND HUNGARY ON 
THE FUNCTIONING OF THE MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY IN HUNGARY IN 
COOPERATION WITH THE DHARMA GATE BUDDHIST COLLEGE)   ทั้งนี้  หากก่อนลงนามมีความจ าเป็นต้อง
แก้ไขปรับปรุงถ้อยค าของร่างความตกลงฯ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ให้  ศธ.  โดยส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) หารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) โดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  
เพ่ือพิจารณาด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ  แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง  

2. อนุมัติและมอบอ านาจเต็ม (Full Powers)   ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็น 
ผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ  

3. มอบหมายให้ กต. จัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามตามข้อ 2 
4. มอบหมายให้ กต. จัดท าหนังสือแจ้งฝ่ายฮังการีเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางการทูต 

เพ่ือด าเนินการให้ร่างความตกลงฯ มีผลผูกพัน   
  สาระส าคัญของร่างความตกลงฯ  เป็นการรับรองและสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฮังการี โดยร่ วมมือกับวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกทในสาขา 
พระพุทธศาสนาศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  เช่น ภาคีคู่สัญญาให้ความมั่นใจว่าจะสนับสนุนการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยจุฬาภรณราชวิทยาลัยในฮังการี โดยร่วมมือกับวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกทใน
สาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษาและจะให้การยอมรับซึ่งกันและกันซึ่งประกาศนียบัตรที่ออกให้เป็นหลักฐาน 
ที่แสดงถึงคุณวุฒิทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและคุณวุฒิทางวิชาชีพ  การรับรองว่ามหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีด าเนินงานอยู่ในราชอาณาจักรไทย และการค านึงถึง
ผลประโยชน์ร่วมกันจากการด าเนินงานและเจตนารมณ์ของภาคีคู่สัญญาในการสนับสนุนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเพ่ิมเติมซึ่งความร่วมมมือทางวิชาการในสาขาพุทธศาสนาศึกษา  โดยระบุองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานตามความตกลงนี้ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิ การแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และกระทรวงศักยภาพมนุษย์ของฮังการี  
 
13.  เรื่อง  กรอบการเจรจาความตกลงที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลความปลอดภัยอาหารของอาเซียน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบกรอบการเจรจาความตกลงที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูและความปลอดภัยอาหารของ
อาเซียน 
  2. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาใช้
ดุลยพินิจตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป 
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 สาระส าคัญของเรื่อง 
 กษ. รายงานว่า 

  กรอบการเจรจาฯ ดังกล่าว จะน ามาใช้ในการประชุมคณะท างานเฉพาะกิจ Task Force on 
development of legal instruments for ASEAN Food Safety Regulatory Framework (TF AFSRF)  
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเอกสารนโยบายด้าน
ความปลอดภัยอาหารของอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 และเอกสารกรอบการก ากับดูแลด้านความปลอดภัยอาหาร
ของอาเซียน ในปี พ.ศ. 2559 ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจ าเป็นต้องจัดท าเครื่องมือทางกฎหมายในการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยอาหารของอาเซียนให้มีขอบเขตครอบคลุมการก าหนดหลักการ ข้อก าหนด กระบวนการ และกลไกการ
ประสานงานของอาเซียนและของประเทศสมาชิก รวมถึงการพัฒนาพิธีสานของภูมิภาค 
  ทั้งนี้ กรอบการเจรจาฯ มีขอบเขตและสาระส าคัญ คือ  

(1) ก าหนดมาตรฐานและกฎระเบียบส าหรับสินค้าเกษตรและอาหารให้มีความปลอดภัยในระดับสากล  
(2) ก าหนดขอบข่ายและเงื่อนไขในการยอมรับผลการตรวจสอบรับรองและมาตรการสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืช  
(3) พัฒนาพิธีสารของภูมิภาคส าหรับใช้ในการควบคุมและด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความ

ปลอดภัยอาหารของอาเซียน  
(4) พัฒนากลไกการประสานงานของอาเซียนและของประเทศสมาชิกเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ด้านความปลอดภัยอาหารของอาเซียนและลดความแตกต่างระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และ  
(5) สนับสนุนการปฏิบัติตามความตกลงฯ เช่น การระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น ความโปร่งใส การเพ่ิม

บทบาทของอาเซียนและของประเทศสมาชิกอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ การมีผลใช้บังคับและการแก้ไขความ
ตกลง รวมทั้งประเด็นอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ  
 
14. เรื่อง บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแห่ง
สาธารณรัฐคิวบาว่าด้วยความร่วมมือในสาขาสาธารณสุขและการวิจัยทางการแพทย์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังนี้  

1. เห็นชอบต่อบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
สาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐคิวบาว่าด้วยความร่วมมือในสาขาสาธารณสุขและการวิจัยทางการแพทย์ 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งนี้ หากมกีาร
แก้ไขถ้อยค าหรือประเด็นที่มิใช่สาระส าคัญของบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ผู้ลงนาม
เป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้น ๆ  โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก  

3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

สาระส าคัญของบันทึกความเข้าใจ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
กระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐคิวบาว่าด้วยความร่วมมือในสาขาสาธารณสุขและการวิจัยทางการแพทย์  
เป็นการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขและแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ
คิวบาในสาขาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  การวิจัยทางการแพทย์  เภสัชวิทยา  และเทคโนโลยีชีวภาพ นโยบาย
เกี่ยวกับเภสัชกรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  ระบบสุขภาพและการสาธารณสุขมูลฐาน  แพทยศาสตร์ศึกษา 
เทคโนโลยีชีวภาพ  และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
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15. เรื่อง ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีส าหรับการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการคมนาคมขนส่งทางน้ า
ภายในประเทศ 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีส าหรับการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการคมนาคม
ขนส่งทางน้ าภายในประเทศ และหากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะผู้แทนไทยโดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
อีกครั้ง 

  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) ร่วมให้การรับรอง
ร่างปฏิญญาฯ โดยการลงนาม 

  สาระส าคัญของร่างปฏิญญาฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. เพ่ือส่งเสริมบทบาทของการขนส่งทางน้ าภายในประเทศเนื่องจากเป็นรูปแบบการขนส่ง 

ที่มีความปลอดภัยสูง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และมีประสิทธิภาพสูงจากมุมมองทางเศรษฐกิจ ท าให้ มี
ความสมดุลในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับการขนส่งรูปแบบอื่น 

  2. เพ่ือพิจารณาประเด็นท้าทายที่เก่ียวกับการเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  3. เพ่ือส่งเสริมให้มีการลงทุนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทางน้ าภายในประเทศ  

กองเรือภายในประเทศ และท่าเรือภายในประเทศให้ทันสมัย โดยส่งเสริมเทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรมและการใช้
เชื้อเพลิงทางเลือก 

  4. เพ่ือส่งเสริมให้สาขาการขนส่งทางน้ าภายในประเทศมีความน่าสนใจ เป็นที่ต้องการของตลาด
และผู้ท างานด้านการขนส่ง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนให้บรรจุประเด็นเหล่านี้ไว้ใน
ยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของประเทศและติดตามความก้าวหน้าต่อไปด้วย 
 
 

แต่งตั้ง 
 
16. เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงโฆษกส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) เสนอการแต่งตั้งโฆษก สศช. และรองโฆษก สศช. ซึ่ง สศช. ได้มีการ เปลี่ยนแปลงโฆษก สศช. จากเดิม             
นายประพันธ์ มุสิกพันธ์ เป็น นายดนุชา พิชยนันท์ และแต่งตั้ง นางสาวกัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง เป็นรองโฆษก 
สศช. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ สศช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
17. เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรี เป็นผู้ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และไม่
มีผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ จ านวน 2 รา ย
ตามล าดับ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้  
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  1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)  
  2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอุดม คชินทร) 
  โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วย และให้
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561 เป็นต้นไป  
 
18. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ต าแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี)  
  คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที่ ส า นั ก เ ลข า ธิ ก า รนายกรั ฐ มนตรี เ ส นอแต่ ง ตั้ ง  
นายสนธยา คุณปลื้ม ให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง ต าแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 
เมษายน 2561 เป็นต้นไป  
 
19. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที่ ส า นั ก เ ลข า ธิ ก า รนายกรั ฐ มนตรี เ ส นอแต่ ง ตั้ ง  
นายอิทธิพล คุณปลื้ม เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง
และมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 
 
20. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที่ ส า นั ก เ ลข า ธิ ก า รนายกรั ฐ มนตรี เ ส นอแต่ ง ตั้ ง  
นายสันติ กีระนันทน์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง
และมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงอุตสาหกรรม  
 
21. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง ราย นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง                
ให้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง  แทนต าแหน่งที่จะ
ว่าง เนื่องจากนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่  
1 พฤษภาคม 2561 และกระทรวงการคลังได้มีค าสั่งอนุญาตให้ นายสมชัย สัจจพงษ์  ลาออกจากราชการ  
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561  
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง และไม่ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2561  
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22. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดไป
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 4 ราย ดังนี้  
  1 .  โอน นายเอกนิติ  นิ ติ ทัณ ฑ์ประภาศ  ผู้ อ านวยการ  (นั กบริหารสู ง )  ส านั กงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ไปด ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมสรรพากร 
กระทรวงการคลัง  
  2. โอน นายประภาศ คงเอียด ผู้อ านวยการ (นักบริหารสูง) ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
กระทรวงการคลัง ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ (นักบริหารสูง) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง  
  3. โอน นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) 
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ (นักบริหารสูง) ส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ กระทรวงการคลัง  
  4. โอน นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง (นักวิชาการคลัง
ทรงคุณวุฒิ) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไปด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สูง) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง   
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง และไม่ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 
 
 
23. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ (เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอรับโอนข้าราชการเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนโดยได้
ด าเนินการตามกฎหมายแล้ว ดังนี้  
  1 .  ส านั ก งานคณะกรรมการ พัฒนาการ เศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ งชาติ  ขอรั บ โ อน  
นายทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี   
  2. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ขอรับโอนนายปกรณ์ นิลประพันธ์   
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ                              
(นักบริหารระดับสูง) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักนายกรัฐมนตรี  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 
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