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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 17 กรกฎาคม 2561 
 

http://www.thaigov.go.th 

 

 วันนี้ (17 กรกฎาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 

ท าเนียบรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี เป็นประธานการประชุม

คณะรัฐมนตรี 

 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านัก

นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ และพันเอกหญิง ทักษดา สังข

จันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี   

ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

 

กฎหมาย 

 1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 

.... (การจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม   จากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) 

ในต่างประเทศ)  

 2.  เรื่อง   ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. 2559 

พ.ศ. .... 

เศรษฐกจิ- สงัคม 

 3.  เรื่อง  การพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการลงทุนก่อสร้าง 

บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง เอ 5 และโครงการบริหารและ

ประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า บี 2 บี 3 และ บี 4 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ของการท่าเรือ 

แห่งประเทศไทย 

 4.  เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 งบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ส าหรับโครงการเร่งด่วน ภายใต้แผนปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย 

และเทคโนโลยี 

 5.   เรื่อง  ขออนุมัติงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก

อุทกภัยปี 2560 เพิ่มเติม 
         6.  เรื่อง  การขอขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชลบุรี 

พ.ศ. 2553 รวม 2 ฉบับ ออกไปอีก 2 ปี  

 7.  เรือ่ง  มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 – 

2570 

         8.  เรื่อง   แนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐช าระค่าโดยสารรถไฟฟ้า 

 9.  เรื่อง  โครงการ “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” 

 10.  เรื่อง  การเพิ่มเติมขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงานโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม ‘โครงการไทยนิยม ยั่งยืน’  
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(หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุม

คณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 17 กรกฎาคม 2561) 

ด้วยการสแกน QR Code 

 

 

 

ตา่งประเทศ 

 

 11.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ของไทย 

ภายใต้กรอบความ ตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน และการลงนามพิธีสารอนุวัติข้อ

ผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน 

 12.  เรื่อง  การประชุมคณะท างานร่วมไทย-เมียนมา ในการเตรียมการส่งผู้หนี

ภัยการสู้รบจากเมียนมากลับประเทศ ครั้งที่ 1  

 13.  เรื่อง  แถลงข่าวร่วมส าหรับการประชุมคณะกรรมมาธิการร่วมระดับสูง

ไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4  

 14.  เรื่อง  ร่างปฏิญญารัฐมนตรีการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่า

ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2018 

         15.  เรื่อง   การลงนามในร่างความตกลงให้การสนับสนุนด้านการเงิน  

(Financing Agreement) ระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป (โครงการส่งเสริม

ศักยภาพเพื่อสนับสนุนศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

ในการจัดการภัยพิบัติและกลไกการรับมือกับกรณีฉุกเฉินของอาเซียน)  
 16.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมในโอกาสการเยือน
ราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 
 17.  เรื่อง  ร่างหนังสือยืนยันการยอมรับผลการเจรจาในกรณีพิพาทโควตา
สัตว์ปีกระหว่างจีน - สหภาพยุโรป (DS492)  

 

แตง่ตัง้ 

 18.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการ (ส านักนายกรัฐมนตรี) 

 19.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ

ทรงคุณวุฒิ (ส านักนายกรัฐมนตรี) 

 20.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภท

วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย) 
 21.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 22.  เรื่อง  ขอต่อเวลาการด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมบังคับคดี (กระทรวง
ยุติธรรม) 
 23.  เรื่อง  การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการ
ยาสูบแห่งประเทศไทย 
 24.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  

 

******************* 

ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

   

1. เรือ่ง รา่งพระราชบญัญัตแิกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (การ

จัดเกบ็ภาษีมูลคา่เพิม่   จากผูป้ระกอบการธรุกรรมอิเลก็ทรอนกิส ์(e-Business) ใน

ตา่งประเทศ)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้  

 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... (การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-

Business) ในต่างประเทศ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  

 2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบ

สาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ี

กระทรวงการคลังเสนอ  

 3. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณา

ด าเนินการต่อไปด้วย  

 4. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับไปพิจารณาก าหนดให้

ผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในต่างประเทศที่ได้ให้บริการแก่

ผู้รับบริการในประเทศไทยต้องมาตั้งสถานประกอบการในประเทศไทยหรือมีตัวแทนใน

การประกอบกิจการในประเทศไทยต่อไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  

 สาระส าคญัของรา่งพระราชบญัญัติ 

 1. ก าหนดวิธีการส่งหมายเรียกหรือหนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากรหรือหนังสือซึ่งที่

มีถึงบุคคลใดซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักรที่ประกอบกิจการโดยใช้วิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องเสียภาษี  

  2. ก าหนดอัตราภาษีที่ใช้ในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการให้บริการโดย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้รับบริการซึ่งไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม   

 3. ก าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขส าหรับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของ

ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรซึ่งประกอบกิจการให้บริการโดยใช้วิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้รับบริการซึ่งไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และ

ได้ใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร และของเจ้าของแพลตฟอร์ม (Plat form เจ้าของ

ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเจ้าของเว็บไซต์) และก าหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบการ

ดังกล่าวซึ่งได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือ

บริการ  

 4. ก าหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษี และการช าระภาษีของผู้ประกอบการที่อยู่

นอกราชอาณาจักรและเจ้าของแพลตฟอร์มยื่นแบบแสดงรายการภาษี และการช าระ

ภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์  (Web Site) ของกรมสรรพากร  

 5. ก าหนดให้ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรและเจ้าของแพลตฟอร์มที่

ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งมีมูลค่าของฐานภาษีตามท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาให้ยื่น

ค าขอตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด  
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2. เรือ่ง  รา่งระเบียบส านกันายกรฐัมนตร ีเรือ่ง ยกเลกิระเบียบส านกันายกรฐัมนตรวีา่

ด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจดัการแรแ่ห่งชาต ิพ.ศ. 2559 พ.ศ. .... 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบ                  

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. 

2559 พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ  และให้

ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจ

พิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิ

จาณณาด้วยแล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 

 สาระส าคญัของรา่งระเบียบส านกันายกรฐัมนตรดีังกลา่ว เป็นการยกเลิกระเบียบ                  

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. 

2559 เนื่องจากพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการนโยบาย

บริหารจัดการแร่แห่งชาติ ซึ่งมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกันแทนแล้ว  

 

เศรษฐกจิ- สงัคม 

 

      3. เรือ่ง การพจิารณาก าหนดแนวทางการด าเนนิโครงการลงทุนกอ่สรา้ง บรหิาร 

และประกอบการท่าเทยีบ เรอืสนิคา้กอง เอ 5 และโครงการบริหารและประกอบการท่า

เทียบเรอืตูส้นิคา้ บ ี2 บ ี3 และ บ ี4 ณ ท่าเรอืแหลมฉบงั ของการท่าเรอืแห่งประเทศไทย 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการด าเนินการที่เหมาะสมของโครงการ

ลงทุนก่อสร้าง  บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง เอ 5 และโครงการ

บริหารและประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้าบี 2 บี 3 และบี 4 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง โดย

การให้สัญญามีผลใช้บังคับต่อไป ตามรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ ด้านการเงินและ

ด้านกฎหมายตามที่คณะกรรมการตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชน

ร่วมการลงทุน ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และ

ให้ คค. โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยด าเนินการ ดังนี้ 

 1. เร่งรัดการพิจารณาแนวทางการด าเนินโครงการที่เหมาะสมของโครงการท่า

เทียบเรืออื่นๆ ที่เข้าข่ายต้องด าเนินการตามขั้นตอนของมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติ

การให้เอกชนร่วมการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

 2. เร่งรัดการด าเนินการจัดท าแนวทางการประกอบการท่าเทียบเรือของสัญญา

ร่วมการลงทุนโครงการการลงทนุก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้า

กองเอ 5 และโครงการบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า บี 2 บี 3 และ บี 4 ณ 

ท่าเรือแหลมฉบัง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่จะสิ้นสุดลงภายใน 5 ปี ตามนัย

มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

เพื่อใหก้ารบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือภายใต้อ านาจหน้าที่ของการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยให้รับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณา

ประกอบการด าเนินการด้วย 
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4. เรือ่ง ขออนมุัติงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเตมิประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง 

รายการเงนิส ารองจา่ยเพือ่กรณฉีกุเฉนิหรอืจ าเป็น เพือ่เปน็คา่ใชจ้า่ยส าหรบัโครงการ

เรง่ดว่น ภายใตแ้ผนปฏิบตักิาร การพัฒนาบคุลากร การศกึษา การวจิยั และเทคโนโลยี 

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจา่ยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ

จ าเป็นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการเร่งด่วน 

ภายใต้แผนปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี 14 

โครงการ จ านวน 390.4829 ล้านบาท ตามที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอ 

 

 สาระส าคญัของเรือ่ง 

 สกพอ. รายงานว่า 

 1. แผนปฏิบตักิารการพัฒนาบคุลากร การศกึษา การวจิยั และเทคโนโลย ีรองรบั

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก เป็นหนึ่งในแผนงานย่อยภาคใต้

แผนการพัฒนาพื้นที่ EEC เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางด าเนินการ

ในช่วง พ.ศ. 2560 – 2564 ใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายในการยกระดับการพัฒนา

บุคลากรการศึกษา การวิจัยและเทคโนโลยีในพื้นที่ EEC อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ผลิตก าลังคนให้มี

คุณสมบัติตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และสนับสนุนการวิจัย การสร้าง

นวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งจะน าไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ต่อไป โดยการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวมีแนวทางในการพัฒนา ได้แก่ 

(1) ผลิตบคุลากร และสร้างความรู้ตามความต้องการของตลาด (2) ผู้ประกอบการ

เอกชนประสานงานโดยตรงกับสถาบันการศึกษา โดยมีหน่วยงานรัฐคอยเป็นผู้ให้ความ

ช่วยเหลือ (3) ระดมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและศูนย์เทคโนโลยีชั้นน าทั่วโลก 

มาร่วมมือกับสถาบันการศึกษาไทย และเชิญชวนผู้เชี่ยวชาญเข้ามาท างานและฝึกอบรม

บุคลากรไทย และ (4) ร่วมมือกับนักลงทุนเอกชนชั้นน าของโลกผลิตบุคลากรสนอง

ความต้องการของภูมิภาค โดยเฉพาะในด้านการบิน ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ การ

ท่องเที่ยว และการแพทย์ โดยระยะเร่งด่วนจะเน้นการผลิตบุคลากรต้นแบบ                  

รวมถึงให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แก่เด็ก เยาวชน และเกษตรกร 

 2. แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี

ดังกล่าว มีจ านวนโครงการ 67 โครงการ แบ่งเป็นแผนงานระยะเร่งด่วน 34 โครงการ 

และแผนงานระยะกลาง 53 โครงการ (โดยมี 20 โครงการ เป็นโครงการต่อเนื่องมาจาก

แผนระยะเร่งด่วน) สกพอ. ร่วมกับส านักงบประมาณ (สงป.) พจิารณาโครงการตาม

แผนงานระยะเร่งด่วนแล้วเห็นว่า มีโครงการเร่งด่วนที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ (แต่

ยังไม่มีงบประมาณ) 14 โครงการ โดยจ าเป็นต้องขอใช้งบกลาง รายการเงินส ารองจา่ย 

เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 390.4829 ล้าน

บาท เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินการภายในปีงบประมาณ 2561 (เดือนกรกฎาคม – 

กันยายน 2561) 

 

5.  เรือ่ง ขออนมุัติงบกลางเพือ่ชว่ยเหลอืเกษตรกรที่ได้รบัผลกระทบจากอทุกภัยป ี2560 

เพิม่เติม 
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 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 

เสนอ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบให้ กษ. ด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ภาคใต้  ปี 2560 (ช่วงภัยวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2560) 
 2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลางรายการ

เงินส ารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

จากอุทกภัยปี 2560 ท่ียังไม่ได้รับการช่วยเหลือครัวเรือนละ 3,000 บาท รวม 3 ช่วงภัย 

ได้แก่ (1) ช่วงภัยวันที่ 5 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2560 (พายุตาลัสและเซินกา) (2) 

ช่วงภัยวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2560 (พายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศ และ

ร่องมรสุม) และ (3) ช่วงภัยวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 กรอบวงเงิน

ทั้งสิ้น 3,136.735 ล้านบาท โดยขอถัวจ่ายงบประมาณระหว่างภัยได้ ทั้งนี้ ค าขออนุมัติ

จัดสรรงบประมาณของ กษ. ให้ถือว่าเป็นค าขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
 ทั้งนี้ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง 

รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยาย

เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันท าการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2561 ในกรอบ

วงเงิน 3,136.735 ล้านบาท ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 แนวทางการให้ความชว่ยเหลอื มีลกัษณะเดียวกบัการชว่ยเหลอืที่คณะรัฐมนตร ี 

มีมตเิมือ่วนัที่ 8 สงิหาคม 2560 และ 7 พฤศจกิายน 2560 
 1. คณุสมบตัิเกษตรกรที่ได้รบัการชว่ยเหลอื มีดังนี้ 
  (1)   เกษตรกรที่มีพื้นที่การผลิตอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน [อุทกภัย หรือ อุทกภัยและวาตภัย หรืออุทกภัยและ....

(หมายถึง อุทกภัยและภัยอื่นๆ ตามที่จังหวัดประกาศ) หรือน้ าไหลหลาก หรือน้ าเอ่อล้น

ตลิ่ง] ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 ในพื้นที่ 13 จังหวัด 

ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง 

ยะลา สุราษฎร์ธานี สงขลา สตูล และพังงา และต้องเป็นเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการ

ช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 (ช่วงพายุตาลัสและเซินกา) 

และวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงพายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศ  และร่องมรสุม) 
  (2)  เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและมีการท ากิจกรรมการเกษตรตามท่ี

แจ้งขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของ กษ. ก่อนเกิดภัยเท่านั้นหากเกษตรรายใดได้รับ

ผลกระทบมากกว่า 1 ด้าน ให้ได้รับการช่วยเหลือเพียง 1 ด้าน (ด้านพืช ด้านประมง 

หรือด้านปศุสัตว์) โดยให้เกษตรกรเป็นผู้ระบุว่าจะขอรับการช่วยเหลือด้านใด 
  (3)    เป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตาม (1) และ (2) และคณะกรรมการระดับ

หมู่บ้าน/ชุมชนรับรอง 
 การบรหิารจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับ

ผลกระทบ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  ระดับจังหวัด และระดับกระทรวง 

 
6. เรือ่ง การขอขยายระยะเวลาการบงัคบัใชป้ระกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดเขตพืน้ที่และมาตรการคุ้มครองสิง่แวดลอ้ม ในบริเวณพืน้ที่

จงัหวัดเพชรบรุ ีจงัหวัดประจวบครีขีนัธ ์และจังหวัดชลบรุ ีพ.ศ. 2553 รวม 2 ฉบบั 

ออกไปอกี 2 ป ี 
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 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้  

 1. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อ าเภอบางละมุง 

และอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553  

  2. ให้ส่งร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยาย

ระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 

ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อ าเภอบ้านแหลม 

อ าเภอเมืองเพชรบุรี อ าเภอท่ายาง และอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี อ าเภอหัวหิน และ

อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2553 คืนให้กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ ตาม

ความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 3. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  

        ทั้งนี้ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขต

พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อ าเภอบ้านแหลม อ าเภอเมือง

เพชรบุรี อ าเภอท่ายาง และอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี อ าเภอหัวหิน และอ าเภอปราณ

บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

เสร็จแล้ว คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (3 พฤศจิกายน 2558) อนุมัติในหลักการ ซึ่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงนามในร่างประกาศ

ดังกล่าว และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเม่ือ

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป (วันที่ 30 มิถุนายน 2561) ดังนั้น จึงไม่มีความจ าเป็นต้องขยาย

ระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 

ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ าเภอบ้านแหลม 

อ าเภอเมืองเพชรบุรี อ าเภอท่ายาง และอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี อ าเภอหัวหิน และ

อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2553 ออกไปอีก 2 ปี ตามความเห็นของ

ส านักงานคณะกรรมการฤษฎีกา   

 สาระส าคญัของรา่งประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง 

ขยายระยะเวลาการใชบ้งัคบัประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

เรือ่ง ก าหนดเขตพืน้ที่และมาตรการคุ้มครองสิง่แวดลอ้ม ในบรเิวณพืน้ที่อ าเภอบางละ

มุง และอ าเภอสตัหีบ จงัหวัดชลบรุ ีพ.ศ. 2553  

  ก าหนดให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณ

พื้นที่อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 ต่อไปอีก 2 ปี นับแต่

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป  

 

 

7. เรือ่ง มาตรการพัฒนาอตุสาหกรรมชวีภาพของไทย ป ีพ.ศ. 2561 – 2570 
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 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 

2561 – 2570 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และมอบหมายหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามอ านาจหน้าที่ โดยให้ด าเนินการให้

ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง โดย

ให้ อก. เป็นหน่วยงานหลักในการติดตามการด าเนินงานตามมาตรการฯ เพื่อให้เกิดผล

ที่เป็นรูปธรรม โดยเร็วต่อไป 

 สาระส าคญัของมาตรการพัฒนาอตุสาหกรรมชวีภาพของไทย ป ีพ.ศ. 2561 – 

2570   มีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็น Bio Hub of ASEAN ภายในปี 

2570 โดยผลิตภัณฑ์เป้าหมาย คือพลาสติกชีวิภาพ (Bioplastic) เคมีชีวภาพ 

(Biochemicals) และชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) เช่น วัคซีน ยาชีววัตถุ 

 ตวัชีว้ดั ประกอบด้วย  

 1. เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศอย่างน้อย 190,000 ลา้นบาท  

 2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 85,000 บาทต่อคนต่อปี  

 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร อย่างน้อย 800,000 ครัวเรือน 

 4. มีการผลิตและจ้างแรงงานที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญสูง 

(Knowledge workers/High-tech labor) อย่างน้อย 20,000 ต าแหน่ง 

 

8. เรือ่ง  แนวทางการใชบ้ัตรสวสัดิการแห่งรฐัช าระคา่โดยสารรถไฟฟา้ 

 คณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐช าระค่า

โดยสารรถไฟฟ้าตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ แล้วมีมติเห็นชอบให้ กค. ทบทวน

มตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 (เรื่อง ประชารัฐสวัสดิการ  การให้ความ

ช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)  ข้อ 1 จากเดิม “1. ...(3) วงเงินค่าโดยสารรถ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ระบบ e-Ticket/รถไฟฟ้า จ านวน 500 บาทต่อ

คนต่อเดือน (4) วงเงนิค่าโดยสารรถ บริษทั ขนส่ง จ ากัด (บขส.) จ านวน 500 บาทต่อ

คนต่อเดือน และ (5) วงเงินค่าโดยสารรถไฟ จ านวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน” เปน็ “1. 

... (3) วงเงินค่าโดยสารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ระบบ e-Ticket/

รถไฟฟ้า  จ านวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน และอนุญาตให้จ่ายเงินช าระค่าโดยสารได้

เกินวงเงิน 500 บาท 1 ครั้งต่อเดือน โดยวงเงินที่เกินจะน าไปหักจากวงเงินในเดือน

ถัดไป (4) วงเงินค่าโดยสารรถบริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) จ านวน 500 บาทต่อคนต่อ

เดือน และ (5) วงเงินค่าโดยสารรถไฟ จ านวน 500 บาท ต่อคนต่อเดือน” 

 

9. เรือ่ง โครงการ “ท าความดีดว้ยหัวใจ ลดภัยสิง่แวดลอ้ม” 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(ทส.) เสนอ ดังนี้ 

 1. เห็นชอบให้ด าเนินโครงการ “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” 

 2. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการด าเนินกิจกรรมภายใต้

โครงการ ดังนี้ 

 

ชือ่กจิกรรม รายละอยีด 

1) กิจกรรมมาตรการ

ลด 

- มอบหมายทุกหน่วยงานภาครัฐร่วมมือในการ

ด าเนินงานพร้อมกัน 
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และคัดแยกขยะมูลฝอย 

ในหน่วยงานภาครัฐ 

ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 

- ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ส านักงาน ก.พ.ร.) 

ก าหนดให้ “ผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย” เป็น

ตัววัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่ม

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 

- ให้ส านักงาน ก.พ.ร. และ ทส. โดยกรมควบคุม

มลพิษร่วมกันพิจารณาก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ส าหรับ

การประเมิน 

2) กิจกรรมรณรงค์ ท า

ความดี 

ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ 

ลดใช้ 

ถุงพลาสติก 

มอบหมาย ทส. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) 

ด าเนินงานพร้อมกัน 

ทั่วประเทศ 

   3. ให้ ทส. โดยกรมควบคุมมลพิษเป็นเจ้าภาพหลักในการติดตามผลและ

รายงานผล                        ให้คณะรัฐมนตรีทราบ 

  ทั้งนี้ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนดเพิ่มเติมให้

น าผลการด าเนินโครงการ “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เป็นตัวชี้วัดในการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าของหัวหน้างานภาครัฐด้วย เพื่อให้การขับเคลื่อน

โครงการดังกล่าวเกิดประสิทิภาพ ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 

  โครงการ “ท าความดดี้วยหัวใจ ลดภัยสิง่แวดลอ้ม” มีวตัถปุระสงค ์เพื่อลด

ปริมาณ                 ขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร โดย

การด าเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ซึ่งมี

กิจกรรมการภายใต้โครงการดังกล่าวประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรม

มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 2) กิจกรรมรณรงค์ ท าความ

ดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก 3) กิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและ

งดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 4) กิจกรรมท าความดีด้วยหัวใจงดการ

ใช้พลาสติกและโฟมในสวนสัตว์ และ 5) กิจกรรมการจัดการขยะบกสู่ทะเล ในพื้นที่              

24 จังหวัดชายทะเล  

  ผลที่คาดวา่จะไดร้บั  

  - ข้าราชการ จ านวน 2.53 ล้านคน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด 

และคัดแยกขยะมูลฝอย เกิดภาพลักษณ์และเป็นตัวอย่างในการด าเนินงานให้ประชาชน

และหน่วยงานเอกชน 

  - อาคารส านักงานของหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 100 มีการด าเนินกิจกรรม

ที่ส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อให้การจัดการขยะ

มูลฝอยมีประสิทธิภาพง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์  

  การด าเนนิงานเพือ่ขบัเคลือ่นโครงการ 

  - รัฐบาลด าเนินการขับเคลื่อนการคัดแยกขยะมูลฝอย การลดใช้

ถุงพลาสติกหูหิ้วและ                      งดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้

ข้าราชการด าเนินการเป็นแบบอย่างแก่ภาคเอกชน                       และประชาชน 
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  - การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อต่าง ๆ เพื่อสร้าง

กระแส                       ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ รวมท้ังจัดท า 

Website/Application ข้อมูลการคัดแยกขยะมูลฝอย การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงด

ใช้โฟมบรรจุอาหารทั่วประเทศ 

 

10. เรือ่ง การเพิม่เติมขั้นตอนและกระบวนการด าเนนิงานโครงการพัฒนาคณุภาพชวีติ

เพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐานรากในพืน้ที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยัง่ยนื” (หมู่บา้น/

ชุมชนละสองแสนบาท) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเพิ่มเติมขั้นตอนและกระบวนการด าเนินการ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการ

ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) 

เสนอ ดังนี้ 

  สาระส าคญัของการเพิม่ขัน้ตอนฯ 

  บทที ่4 หลกัเกณฑ ์แนวทางและขั้นตอนการจัดท าโครงการ 

  3. ขัน้ตอนและกระบวนการด าเนนิงานตามโครงการ 

  เพิม่เติม ดังนี ้

  19) กรณีหมู่บ้าน/ชุมชน ไม่สามารถเสนอโครงการให้คณะกรรมการ

บริหารงานอ าเภอ/คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ ที่กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง ได้

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่พบว่ายังคง                มีปัญหาความเดือดร้อนและปัญหา

ความต้องการที่ได้จากการประชุมประชาคม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” โดยทีม

ขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล/ชุมชน และยังไม่มีแผนงาน/โครงการของหน่วยงานใด

รับผิดชอบให้ด าเนินการ ดังนี้ 

   19.1) กรณจีงัหวัด ให้นายอ าเภอหรือผู้แทน ร่วมกับผู้บริหารของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน ก านันและผู้ใหญ่บ้าน (ถ้ามี) ผู้แทนของทีม

ขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล อย่างนอ้ย 1 คน และผู้แทนของหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างน้อย 1 คน 

   19.2) กรณกีรงุเทพมหานคร ให้ผู้อ านวยการเขตหรือผู้แทน 

ร่วมกับผู้แทน                      ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับชุมชน อย่างน้อย 1 คน และ

ผู้แทนของชุมชน อย่างน้อย 1 คน มีหน้าที่ ดังนี้ 

    (1) พิจารณาคัดเลือกโครงการจากปัญหาความต้องการของ

หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้จากการประชุมประชาคม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” โดยทีม

ขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล/ชุมชน หรือจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 

    (2) คัดเลือกบุคคลที่เห็นสมควรเพื่อเป็นคณะผู้รับผิดชอบ

โครงการ                     จ านวน 3 คณะ ประกอบด้วย คณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด

จ้าง คณะผู้รับผิดชอบการตรวจรบัพัสดุ                     และคณะผู้รับผิดชอบการเบิก

จ่ายเงินและจัดท าบัญชี และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน (กรณี

ที่ไม่มีประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้) 

    (3) ก ากับดูแลการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

แนวทางและขั้นตอนการจัดท าโครงการตามคู่มือการด าเนินงานฯ 

    (4) ให้ความเห็นชอบผลการด าเนินโครงการและอนุมัติให้

เบิกจ่ายเงินจากบัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชน 
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  ทั้งนี้ ก าหนดให้ใช้แบบเอกสารประกอบการด าเนินโครงการฯ (คพฐ. 01 – 

25)                         ตามภาคผนวกในคู่มือการด าเนินงานฯ โดยอนุโลม 

 

ตา่งประเทศ 

 

11. เรือ่ง  ขอความเหน็ชอบขอ้ผกูพนัเปิดตลาดบรกิารชุดที ่10 ของไทย ภายใตก้รอบ

ความตกลงวา่ด้วยบรกิารของอาเซยีน และการลงนามพิธสีารอนวุตัิขอ้ผกูพนัเปดิตลาด

บรกิารชุดที่ 10 ภายใตก้รอบความตกลงวา่ด้วยบรกิารของอาเซยีน 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 

ดังนี้ 

  1. เห็นชอบข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ของไทยภายใต้กรอบความ

ตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน และร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 

10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการ               ของอาเซียน และให้ส่ง

คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติให้ความเห็นชอบต่อไป 

  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมาย

จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงนามในร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาด

บริการชุดที่ 10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการอาเซียน เม่ือสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติให้ความเห็นชอบร่างพิธีสารดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยค า               

ที่มิใช่สาระส าคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ผู้

ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้น ๆ  โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

อีก 

  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการออกหนังสือมอบ

อ านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนท่ีได้รับ

มอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนาม                   ในร่างพิธีสารอนุ

วัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดท่ี 10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของ

อาเซียน 

  4. มอบหมายให้ พณ. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเพื่อปฏิบัติ

ตามพันธกรณีที่ก าหนดในร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ภายใต้

กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน 

  5. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งต่อส านักเลขาธิการอาเซียน

ว่าไทยพร้อมท่ีจะให้พิธีสารดังกล่าวมีผลผูกพันต่อไป เม่ือสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติ

เห็นชอบต่อร่างพิธีสารฯ และข้อผูกพันดังกล่าวแล้ว 

  สาระส าคญัของเรือ่ง 

  การลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดท่ี 10 ภายใต้กรอบ

ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS) ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEM) ครั้งที่ 50 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่                       26 สิงหาคม – 2 

กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ของ

ไทยดังกล่าวเป็นการผูกพันเปิดตลาดเพิ่มเติมจากข้อผูกพันฯ ชุดที่ 9 โดยผูกพันเปิด

ตลาดบริการในรูปแบบที่ 1 (การบริการขา้มพรมแดน) รูปแบบที่ 2 (การบริโภคใน

ต่างประเทศ) โดยไม่มีข้อจ ากัด รูปแบบที่ 3 (การจัดตั้งธุรกิจในประเทศ) โดยอนุญาตให้
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ผู้บริการอาเซียนเข้ามาลงทุนโดยถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 70 ตามเป้าหมายของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพิ่มเติมจากข้อผูกพันฯ ชุดที่ 9 จ านวน 6 สาขาย่อย ดังนี้ 

  1. บริการรบัส่งข้อมูลแบบแพ็กเกจสวิทซ์ (Packet-switched data 

transmission services) 

  2. บริการรบัส่งข้อมูลแบบเซอร์กิตสวิทซ์ (Circuit-switched data 

transmission services) 

  3. บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic data 

interchange: EDI) 

  4. บริการขนส่งสินค้าโดยคนหรือสัตว์ลากจูง (Freight Transport by 

man or animal drawn vehicle) 

  5. บริการบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงเรือบรรทุก Liquid Natural Gas ขนาด

ไม่เกิน 500 ตันกรอส  

  6. บริการท าความสะอาดระวางเรือบาร์จ (Barge Cleaning service) 

  

12. เรือ่ง การประชุมคณะท างานรว่มไทย-เมยีนมา ในการเตรยีมการสง่ผูห้นีภัยการสู้

รบจากเมยีนมา                      กลบัประเทศ ครัง้ที่ 1  

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการรับรองรา่งเอกสารผลลัพธ์การประชุม

คณะท างานร่วมไทย-                เมียนมา ในการเตรียมการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจาก

เมียนมา (ผภร.) กลบัประเทศ ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2561 ตามที่กระทรวงการ

ต่างประเทศ (กต.) เสนอ  

  สาระส าคญัของรา่งเอกสารผลลพัธก์ารประชมุดังกลา่วมีวตัถปุระสงค์ ดังนี้ 

  1. ทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะท างานร่วมกันกับพื้นฐานของความเป็นมิตร เพื่อน

บ้านที่ดีและ                        ความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้การเดินทางกลับมาตุภูมิ

ของ ผภร. เป็นไปด้วยความสมัครใจ ปลอดภัย และยั่งยืน 

  2. รวบรวมพัฒนาการล่าสุดและชี้ให้เห็นข้อท้าทายจากการเดินทางกลับ

มาตุภูมิของ ผภร. กลุ่มแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2559 

  3. เตรียมความพร้อมส าหรับการเดินทางกลับโดยสมัครใจของ ผภร. กลุ่ม

ต่อ ๆ ไป และวางพื้นฐานที่มุ่งไปสู่การเดินทางกลับอย่างเป็นระบบมากขึ้นในระยะยาว 

  4. แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นที่ท้ังสองฝ่ายเห็นว่าสามารถร่วมมือกันได้ 

เพื่อให้บรรลุการเดินทางกลับอย่างยั่งยืนและสมัครใจ และให้ ผภร. ที่เดินทางกลับไป

แล้วทั้งหมดสามารถด าเนินชีวิตได้ในระยะยาว 

 

13. เรือ่ง แถลงขา่วรว่มส าหรบัการประชุมคณะกรรมมาธกิารรว่มระดับสงูไทย – ญีปุ่น่ 

ครัง้ที่ 4  

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงข่าวร่วมส าหรับการประชุมคณะกรรม

มาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 

หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่

ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. ด าเนินการได้ โดยให้

น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมท้ังให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศ

ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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  ทั้งนี้ ให้ กต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาผลักดันความร่วมมือ

ร่วมกับญี่ปุ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันของ

ทั้งสองฝ่าย ควบคู่ไปกับการทบทวนท่ัวไปความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น 

(JTEPA) ด้วย โดยเฉพาะในด้านระบบรางและอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันแก่บุคคลไทยให้ได้รับประโยชน์จาก JTEPA ได้อย่าง

เป็นรูปธรรมต่อไป 

  สาระส าคญัของเรือ่ง 

  กต. รายงานว่า 

  การประชุม HLJC ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่

กรุงโตเกียว โดยมี                           รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 

และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นประธานร่วม และจะมีรัฐมนตรี              ด้าน

เศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมด้วย การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีการประชุมระดับสูงที่

จะก าหนดทิศทาง                 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในระยะ

ต่อไป ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องให้มีร่างแถลงข่าวร่วมเพื่อบันทึกผลการหารือที่ส าคัญใน

ประเด็นหัวข้อ ดังนี้ (1) ข้อตกลงความครอบคลุมและก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนการค้า

ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (CPTPP) (2) ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น

ส าหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA) (3) ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ

ภูมิภาค (RCEP) (4) ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเพื่อ     Thailand 4.0 และระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (5) ความร่วมมือระบบราง (6) แผนแม่บท

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) (7) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์               และ (8) ความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่นในระดับ

ท้องถิ่น  

 

14. เรือ่ง รา่งปฏิญญารฐัมนตรกีารประชมุเวทีหารอืทางการเมืองระดบัสงูวา่ด้วยการ

พัฒนาที่ยั่งยนื                ค.ศ. 2018 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ 

(กต.) เสนอ ดังนี้ 

  1. เห็นชอบร่างปฏิญญารัฐมนตรีการประชุมเวทีหารือทางการเมือง

ระดับสูงว่าด้วยการพัฒนา                  ที่ยั่งยืน  (High-Level Political Forum on 

Sustainable Development - HLPF) ค.ศ. 2018 

  2. อนุมัติให้เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าสหประจ าชาติ ณ 

นครนิวยอร์ก              ร่วมรับรองร่างปฏิญญาฯ 

  3. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่

สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้อยู่ดุลยพินิจของ

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก โดยไม่ต้องเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

  สาระส าคญัของรา่งปฏิญญาฯ เป็นการเน้นย้ าความมุ่งมั่งในการไม่ทอดทิ้ง

ใครไว้เบื้องหลังเป็นแก่นของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และควรเป็นหลักการ

น าทางส าหรับการด าเนินงานของรัฐบาลในทุกระดับ  

  - ความส าคัญของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเยาวชนในการติดตาม

และอนุวัติเป้าหมาย                  การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งความส าคัญของการเสริม
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พลังให้แก่เด็กและเยาวชนด้วยข้อมูล ความรู้ และ              ความตระหนักด้านการ

พัฒนาที่ยั่งยืน  

                     - ให้ค ามั่นที่จะสร้างขีดความสามารถทั้งในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค 

และระดับโลก                เพือ่รวบรวม สร้าง จ าแนก วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลและสถิติที่มี

คุณภาพ           

  - ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดเป็นวงกว้างและไม่

เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นภาระต่อประเทศที่ยากจนที่สุดและอ่อนแอมากที่สุด 

  - การสร้างเสริมให้เกิดความสอดประสานของแต่ละเป้าหมายให้มากที่สุด

เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน  

  - การยกระดับการลงทุนและการด าเนินการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค

ส่วนเพิ่มเติม               การเข้าถงึการวิจัยและเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาด เพิ่มการ

ใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เพิ่มประสิทธิภาพ                การใช้พลงังาน และท า

ให้พลังงานสะอาดมีราคาที่สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น 

  - ปรับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในการบริหารจัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพและเป็นแบบองค์รวม ซึ่งรวมไป

ถึงระดับคมนาคมอัจฉริยะและความมีประสิทธิภาพของการใช้พลังงานและการจัดการ

ของเสีย 

 

15. เรือ่ง  การลงนามในรา่งความตกลงให้การสนบัสนนุด้านการเงนิ (Financing 

Agreement) ระหว่างอาเซยีนและสหภาพยุโรป (โครงการสง่เสริมศักยภาพเพือ่

สนบัสนนุศนูยป์ระสานงานอาเซยีนเพื่อให้ความชว่ยเหลอืดา้นมนษุยธรรมในการ

จัดการภัยพิบตัิและกลไกการรบัมือกบักรณฉีกุเฉนิของอาเซยีน)  

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงให้การสนับสนุนด้านการเงิน 

(Financing Agreement) ระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป [โครงการส่งเสริม

ศักยภาพเพื่อสนับสนุนศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 

(ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance : AHA Centre)  ใน

การจัดการภัยพิบัติและกลไกการรับมือกับกรณีฉุกเฉินของอาเซียน] และมอบหมายให้

เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงดังกล่าวร่วมกับสหภาพยุโรป ตามท่ี

กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ  

 สาระส าคญัของรา่งความตกลงฯ จัดท าขึ้นเพื่อสนับสนุนการด านินงาน

โครงการบูรณาการร่วมกันเพื่อส่งเสริมศักยภาพของศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อให้

ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (AHA Centre)  ในการจัดการภัยพิบัติและกลไกการ

รับมือกับกรณีฉุกเฉินของอาเซียน  

 
16. เรือ่ง การขอความเห็นชอบตอ่รา่งแถลงขา่วร่วมในโอกาสการเยอืนราชอาณาจกัร
ภูฏานอยา่งเปน็ทางการของนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมในโอกาสการเยือน
ราชอาณาจักรภูฏาน (ภูฏาน) อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี (Joint Press 
Statement on the Official Visit of His Excellency General Prayut Chan-o-cha, 
Prime Minister of the Kingdom of Thailand, to the Kingdom of Bhutan) ตามที่
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
ร่างแถลงขา่วร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้
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อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. สามารถด าเนินการได้โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการ
ปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย  
  สาระส าคญัของเรือ่ง  
   ร่างแถลงขา่วร่วมฯ มีสาระส าคัญครอบคลุมเกี่ยวกับการส่งเสริมความ
ร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น              1) การพัฒนาชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 2) การส่งเสริมการค้าและการลงทุน โดยหาโอกาสที่จะลงทุนร่วมกัน 
3) การส่งเสริมด้านสุขอนามัย ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยจะสนับสนุนการจัดตั้ง 
“ศูนย์แพทย์ด้านหู ตา คอ จมูก” ในภูฏาน 4) การส่งเสริมด้านการเกษตรผ่านโครงการ
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Gewog One Product : 
OGOP) เป็นต้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนของทั้งสองประเทศ และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่าง
ไทยกับภูฏานมาอย่างต่อเนื่องต่อไป  
 
17. เรือ่ง รา่งหนงัสอืยนืยนัการยอมรบัผลการเจรจาในกรณพีพิาทโควตาสตัวป์กี
ระหว่างจีน-สหภาพยโุรป (DS492)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างหนังสือยืนยันการยอมรับผลการเจรจา
ในกรณีพิพาทโควตาสัตว์ปีกระหว่างจีน-สหภาพยุโรป (DS492) ตามที่กระทรวง
พาณิชย์ (พณ.) เสนอ โดยไม่ให้กระทบต่อสิทธิเดิมของไทยภายใต้องค์การการค้าโลก 
ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างหนังสือฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่
ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการ
ได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่
ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ด้วย  
  สาระส าคญัของเรือ่ง  
  พณ. ได้จัดท าร่างหนังสือยืนยันการยอมรับผลการเจรจาในกรณีพิพาท
โควตาสัตว์ปีกระหว่างจีน-สหภาพยุโรป (DS492) เป็นเอกสารที่มีสาระส าคัญเป็นการ
แสดงการยอมรับผลการเจรจาทวิภาคีระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนตามค าพิพากษาของ
คณะผู้พิจารณาข้อพิพาทท่ี DS492 ภายใต้กระบวนการระงับข้อพิพาทของ WTO ซึ่ง
สหภาพยุโรปตกลงที่จะจัดสรรโควตารายประเทศ (country-specific allocation) ให้แก่
จีน โดยไม่กระทบต่อสิทธิของประเทศอื่นที่ส่งออกสินค้าและไม่กระทบต่อสิทธิเดิมของ
ไทยภายใต้ WTO และการจัดสรรโควตารายประเทศนี้ สหภาพยุโรปได้จัดสรรโควตา
รายประเทศให้แก่จีนเป็นปริมาณที่น้อยกว่าที่ไทยได้รับในปัจจุบัน และผู้ส่งออกสินค้า
ไก่ของไทยยังสามารถส่งออกภายใต้โควตารวมส าหรับทุกประเทศ (Erge Omnes) ที่
เป็นข้อเสนอของสหภาพยุโรปในการเปิดตลาดเพิ่มเติมโควตาสินค้าเนื้อไก่ปรุงสุกด้วย 
นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงการให้ความร่วมมือกับสหภาพยุโรปและเป็นการ
รักษาสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป และไทยกับจีนด้วย  

 

แตง่ตัง้ 

 

18. เรือ่ง การแตง่ตัง้ขา้ราชการ (ส านกันายกรฐัมนตร)ี 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เสนอแต่งตั้งข้าราชการ            พลเรือนสามัญ สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ให้ด ารง
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ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ราย               ตัง้แต่วันที่มี

คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้  

  1. นายสลลิ วศิาลสวสัดิ์ ผู้อ านวยการกองบริหารการลงทุน 3 ส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริม   การลงทุน ให้ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการลงทุน 

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)                        ส านักงานคณะกรรมการ

สง่เสริมการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2561   

    2. นายเศกสรรค ์เรอืงโวหาร ผู้อ านวยการกองประสานและพัฒนาปัจจัย

การลงทุน                   ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้ด ารงต าแหน่ง ที่

ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและ              แผนทรงคุณวุฒิ) ส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561   

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  

 

19. เรือ่ง การแตง่ตัง้ขา้ราชการให้ด ารงต าแหนง่ประเภทวชิาการระดับทรงคณุวุฒิ 

(ส านกันายกรัฐมนตร)ี 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตั้งข้าราชการ

พลเรือนสามัญ                     สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ให้ด ารงต าแหน่งประเภท

วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ จ านวน 

2 ราย ดังนี้  

  1. นายณรงค ์บญุโญ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบ

ราชการเชีย่วชาญ) ส านักงาน ก.พ.ร. ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ 

(นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ)                      ส านักงาน ก.พ.ร. ตั้งแต่วันท่ี 18 

พฤษภาคม 2561  

   2. นายสวุทิย ์อมรนพรัตนกลุ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ 

(นักพัฒนาระบบราชการเชี่ยวชาญ) ส านักงาน ก.พ.ร. ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาการ

พัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) ส านักงาน ก.พ.ร. ตั้งแต่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561  

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  

 

20. เรือ่ง การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามัญให้ด ารงต าแหนง่ประเภทวิชาการระดับ

ทรงคณุวฒุิ (กระทรวงมหาดไทย) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นางสุ

กานดา วรเชษฐบญัชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ส านักงาน

ปลัดกระทรวง ให้ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ส านักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

สมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  

 

 

 

 
21. เรือ่ง การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามัญ (กระทรวงการตา่งประเทศ) 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่ตั้ง 
นางสาวพรพรรณ บวัเกดิ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐ
อิตาลี ให้ด ารงต าแหน่ง เอกอัครราชทูต                            สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนต าแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจ า
ต่างประเทศดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ  
 
22. เรือ่ง ขอตอ่เวลาการด ารงต าแหนง่อธบิดีกรมบงัคบัคดี (กระทรวงยตุิธรรม) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ให้ต่อเวลาการด ารง
ต าแหน่งของ  
นางสาวรื่นวดี สวุรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ซึ่งด ารงต าแหน่งดังกล่าวครบ
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 4 ปี  
ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 
ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562  
 
23. เรือ่ง การแตง่ตัง้ประธานกรรมการและกรรมการอืน่ในคณะกรรมการการยาสบูแห่ง
ประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย ดังนี้  
   1. นายระเฑียร ศรีมงคล     ประธานกรรมการ  
  2. รองศาสตราจารย์สดุา วิศรุตพิชญ์  กรรมการ  
  3. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล   กรรมการ  
  4. พลต ารวจเอก รชต เย็นทรวง   กรรมการ  
  5. นายณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์   กรรมการ  
  6. นายอัญญา ขันธวิทย์   กรรมการ  
  7. นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร  กรรมการ  
  8. นายลวรณ แสงสนิท    กรรมการ (ผู้แทน
กระทรวงการคลัง)  
   9. นายยุทธนา หยิมการุณ   กรรมการ (ผู้แทน
กระทรวงการคลัง)  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
24. เรือ่ง การแตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการบริหารส านกังานพัฒนา
เศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้ง นางสาวนลิบุล เครอืนพรตัน์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขา
การเงินในคณะกรรมการบริหารส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ แทน
ต าแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 
 

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


