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สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 12 ธันวาคม 2560 
 
http://www.thaigov.go.th 
 
 วนันี ้(12 ธนัวาคม 2560)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุ 501 ตกึบญัชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยทุธ์  จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชมุคณะรัฐมนตรี 
 ภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุ พลโท สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านกันายกรัฐมนตรี  
ได้แถลงผลการประชมุคณะรัฐมนตรี  ซึง่สรุปสาระส าคญัดงันี ้
 

กฎหมาย 
 
  1.   เร่ือง   ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ด้วยการยกเว้น  
   รัษฎากร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบบัท่ี .. (พ.ศ. ....)  

ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ด้วยการยกเว้นรัษฎากร รวม 2 ฉบบั   
  (มาตรการสร้างความเป็นกลางทางภาษีกรณีผลตอบแทนจากการฝากเงิน 

ตามหลกัการของศาสนาอิสลาม) 
  2.   เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ด้วยการยกเว้น  
   รัษฎากร (ฉบบัท่ี ...) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนบัสนนุการด าเนิน 

   โครงการสานพลงัประชารัฐ) 
  3.   เร่ือง   ร่างกฎกระทรวงยกเว้นคา่ธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ  
   หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

   พ.ศ. .... (ยกเว้นคา่ธรรมเนียมในช่วงเทศกาลปีใหมต่ัง้แตเ่วลา 00.01 นาฬิกา  
   ของวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2560 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวนัท่ี 4 มกราคม 2561)  
  4.  เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาทศันมาตรเป็นสาขาการประกอบ 
    โรคศิลปะ พ.ศ. ....  

5.  เร่ือง  การขยายระยะเวลาการลดคา่ธรรมเนียมส าหรับห้างหุ้นสว่นและบริษัทจ ากดั 
  ในพืน้ท่ีเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ (ร่างกฎกระทรวงลดอตัราคา่ธรรมเนียม  

  ส าหรับห้างหุ้นสว่น และบริษัทจ ากดัในพืน้ท่ีเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. ....)  
   6.   เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการส านกังานบริหารจดัการทรัพยากรน า้แหง่ชาติ  

  ส านกันายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... (การก าหนดหน้าที่และอ านาจในร่างกฎกระทรวง  
  แบง่สว่นราชการส านกังานบริหารจดัการทรัพยากรน า้แหง่ชาติส านกั   
 นายกรัฐมนตรี)  

 
เศรษฐกิจ- สังคม 

 
  7.  เร่ือง  การบริหารจดัการทา่เรือเชียงแสนแหง่ที่ 1 จงัหวดัเชียงราย 
  8.  เร่ือง  ขออนมุตัิด าเนินโครงการบรรเทาอทุกภยัเมืองนครศรีธรรมราชอนัเนื่องมาจาก  
   พระราชด าริและขอผอ่นผนัยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อขอใช้ประโยชน์พืน้ท่ีป่า  
   สงวงแหง่ชาติป่าเลนปากพยา-ปากนคร แปลงที่ 1 
  9.  เร่ือง  ขอรับการสนบัสนนุงบประมาณโครงการปรับพืน้ท่ีปลกูพืชทดแทนการปลกูข้าว 
    รอบที่ 2 ภายใต้แผนการผลติและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61  
    (ด้านการผลติ) 
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  10.  เร่ือง  ขออนมุตัิเกลีย่โควตาน าเข้านมผงขาดมนัเนยที่ผู้ประกอบการน าเข้านมผง 
    ขาดมนัเนยในโควตาของกลุม่ที่ 1 ไปให้กลุม่ที่ 2 
  11.  เร่ือง  นโยบายและมาตรการน าเข้าวตัถดุิบอาหารสตัว์ ปี 2561-2563 
            

ต่างประเทศ 
 
  12.  เร่ือง  การขอความเห็นชอบร่างปฏิญญายา่งกุ้ง (Yangon Declaration)  
    ซึง่เป็นเอกสารผลลพัธ์ของการประชมุระดบัผู้น าด้านน า้แหง่ภมูิภาค 
    เอเชีย-แปซิกฟิก ครัง้ที่ 3 (3rd Asia-Pacific Water Summit) 
   

แต่งตัง้ 
 

 13.  เร่ือง  การแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหนง่ประเภทวิชาการ 
   ระดบัทรงคณุวฒุิ (กระทรวงสาธารณสขุ)  

  14.  เร่ือง  รัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์เสนอขอแตง่ตัง้เอกอคัรราชทตูวิสามญั 
    ผู้มีอ านาจเต็มแหง่สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจ าประเทศไทย  
    (กระทรวงการตา่งประเทศ) 
  15.  เร่ือง  การแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหนง่ประเภทบริหารระดบัสงู  
   (กระทรวงพลงังาน)  
   16.  เร่ือง  การแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหนง่ประเภทบริหารระดบัสงู  
   (กระทรวงอตุสาหกรรม) 
   17.  เร่ือง  แตง่ตัง้ข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  18.  เร่ือง  การแตง่ตัง้ข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพฒันาสงัคมและมัน่คงของมนษุย์) 
  19.  เร่ือง  แตง่ตัง้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการประเมินผล 
   การด าเนินงานของกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (กรณีพ้นต าแหนง่   
  เนื่องจากอายคุรบ 70 ปีบริบรูณ์) 
  20.  เร่ือง  แตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทนุ 
    ในกิจการของรัฐ  
  21.  เร่ือง  แตง่ตัง้ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารส านกังานพฒันา 
    การวิจยัการเกษตร  
  22.  เร่ือง  แตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการสถาบนัการบินพลเรือน  
   23.  เร่ือง  แตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการแบบผงัภมูิ  
  24.  เร่ือง  มอบหมายผู้ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  25.  เร่ือง  แตง่ตัง้ผู้ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
   และสิง่แวดล้อม  
   26.  เร่ือง  แตง่ตัง้ผู้ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม  
   27.  เร่ือง  ขอแตง่ตัง้ข้าราชการการเมือง (กระทรวงกลาโหม)  
  28.  เร่ือง  แตง่ตัง้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  29.  เร่ือง  ค าสัง่ส านกันายกรัฐมนตรี ที่ 333/2560 เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมการประสานงาน 
   สภานิติบญัญตัิแหง่ชาติ 
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  30.    เร่ือง    ค าสัง่ส านกันายกรัฐมนตรี ที่ 334/2560 เร่ือง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 
          และรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรีและติดตามการปฏิบตัิราชการในภมูิภาค 

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

ส านกัโฆษก ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
 

กฎหมาย 
 
1.  เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร รวม 2 
ฉบับ (มาตรการสร้างความเป็นกลางทางภาษีกรณีผลตอบแทนจากการฝากเงนิตามหลักการของศาสนาอิสลาม) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบบัท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ด้วยการยกเว้นรัษฎากร รวม 2 
ฉบับ (มาตรการสร้างความเป็นกลางทางภาษีกรณีผลตอบแทนจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลาม) ตามที่
กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการตอ่ไปได้ 
 สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง 
 1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบั
ที่ 301) พ.ศ. 2539 โดยเพิ่มเติมการยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาส าหรับผลตอบแทนที่ได้รับจากการรับฝากเงินตามหลกัการ
ของศาสนาอิสลามกบัธนาคารในราชอาณาจกัร ซึ่งจะต้องฝากเงินเป็นรายได้เดือนติดตอ่กนั มีระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 24 เดือนนบั
แต่วนัที่เร่ิมฝาก โดยมียอดเงินฝากแต่ละคราวเท่ากนั แต่ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน และรวมแล้วทัง้หมดต้องไม่เกิน 600,000 
บาท ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด 
 2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่  .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  เพื่อ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 200 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และกฎกระทรวง ฉบบัที่ 250 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร ตามล าดบั ดงันี ้
 2.1 เพิ่มเติมการยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาส าหรับผลตอบแทนที่ได้รับจากการ 
ฝากเงินตามหลกัการของศาสนาอิสลามกบัธนาคารในราชอาณาจกัรที่มีลกัษณะท านองเดียวกนักบัเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 
เฉพาะกรณีได้รับผลตอบแทนดงักล่าวและดอกเบีย้เงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรประเภทออมทรัพย์ รวมกันทัง้สิน้ไม่เกิน 
20,000 บาท ตลอดปีภาษี ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด 
 2.2 เพิ่มเติมการยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาส าหรับผลตอบแทนที่ได้รับจากการ 
ฝากเงินตามหลกัการของศาสนาอิสลามกบัธนาคารในราชอาณาจกัรที่มีลกัษณะท านองเดียวกนักบัเงินฝากประจ า 
ที่มีระยะเวลาการฝากตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป แต่เมื่อรวมกบัผลตอบแทนดงักลา่วทกุประเภทหรือดอกเบีย้เงินฝากประจ า 
ทกุประเภทแล้วต้องไมเ่กิน 30,000 บาทตลอดปีภาษี และได้รับผลตอบแทนดงักลา่วหรือดอกเบีย้เงินฝากเมื่อมีอายุ 
ไมต่ ่ากวา่ 55 ปีบริบรูณ์ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด 
 
2.  เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ...)  
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการด าเนินโครงการสานพลังประชารัฐ) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบบัท่ี ...) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนบัสนนุการด าเนินโครงการสานพลงัประชารัฐ) ตามที่กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และ
สง่ให้ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการตอ่ไปได้  
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  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
 1. ก าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้มีการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ
สานพลังประชารัฐหรือเพื่อด าเนินการภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐสามารถน าค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาหักได้ตามที่
จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิหลังจากที่ได้หกัรายจ่ายเป็นจ านวน 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นคา่ใช้จ่าย
เพื่อสนบัสนนุการศึกษาส าหรับโครงการที่กระทรวงศกึษาธิการให้ความเห็นชอบ และรายจ่าย ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัสร้าง
และการบ ารุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่ วไป โดยไม่เก็บ
ค่าบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาของทางราชการ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสทุธิก่อนหกั
รายจ่ายเพื่อการกศุลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศกึษาหรือเพื่อการกีฬา 
 2. ส าหรับคา่ใช้จ่ายที่ได้จ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2560  
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
3.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. .... (ยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลปีใหม่ตัง้แต่เวลา 00.01 นาฬิกา 
ของวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถงึเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 4 มกราคม 2561)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงยกเว้นคา่ธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 
และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. .... (ยกเว้นคา่ธรรมเนียมในช่วงเทศกาลปีใหมต่ัง้แตเ่วลา 00.01 
นาฬิกา ของวนัท่ี 28 ธันวาคม 2560 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวนัท่ี 4 มกราคม 2561)  ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 
และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองดว่น แล้วด าเนินการตอ่ไปได้ 
 คค. เสนอว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหมข่องปี พ.ศ. 2561 มีวนัหยดุตอ่เนื่องหลายวนัคาดหมายได้ว่าจะมีประชาชน
จ านวนมากเดินทางกลบัภมูิล าเนาเป็นผลให้การจราจรติดขดัในทุกสายทางที่ออกและเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล การ
ยกเว้นการจดัเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วง
เทศกาลปีใหมจ่ะมีสว่นช่วยสนบัสนนุให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ ท าให้การจราจรมีความคลอ่งตวั รวมทัง้
เป็นการลดการใช้พลงังานของประเทศ 
 สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
 ก าหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7  
สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพทัยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 37 (บางววั) ทาง
แยกเข้าชลบรีุ ทางแยกเข้าทา่เรือแหลมฉบงั และทางแยกเข้าพทัยา ตามกฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพทัยา พ.ศ. 2558 และ 
บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน –  
บางพลี ตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพล ีพ.ศ. 2558 ตัง้แต่เวลา 00.01 นาฬิกา  
ของวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถงึเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 4 มกราคม 2561   
 
4. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาทัศนมาตรเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาทศันมาตรเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 
.... ตามที่กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) เสนอ และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสงัเกตของ
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการตอ่ไปได้  
 
สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
 1. ก าหนดนิยามค าวา่ “ทศันมาตร” หมายความวา่ การประกอบโรคศิลปะเก่ียวกบัสายตาของมนษุย์  
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  2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาทัศนมาตร ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้แทนจากสถาบันการศึกษาทัง้
ภาครัฐและเอกชน กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตัง้ และกรรมการที่มาจากการเลือกตัง้โดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
ทศันมาตร โดยมีผู้อ านวยการส านกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะเป็นกรรมการและเลขานกุาร  
 3. ก าหนดคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการวิชาชีพซึ่งมาจากการเลือกตัง้โดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
ทศันมาตร  
 4. ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการวิชาชีพ และเหตแุห่งการพ้นจากการด ารงต าแหน่งของกรรมการที่เป็น
ผู้แทนจากสถาบนัการศกึษาทัง้ภาครัฐและเอกชน กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิซึง่รัฐมนตรีแตง่ตัง้ และกรรมการท่ีมาจากการเลอืกตัง้  
 5. ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุมีอ านาจออกระเบียบเก่ียวกบัการเลือกตัง้กรรมการวิชาชีพซึ่งเป็นผู้
ได้รับเลอืกตัง้โดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทศันมาตร การเลอืกประธานกรรมการวิชาชีพและรองประธานกรรมการวิชาชีพ  
 6. ก าหนดอ านาจหน้าที่ และการด าเนินการของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาทศันมาตรโดยให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิ
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542  
 7. ก าหนดคณุสมบตัิผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทศันมาตรในการขอขึน้ทะเบียนและรับใบอนญุาต 
ในการประกอบโรคศิลปะสาขาทศันมาตร รวมถึงผู้ส าเร็จการศกึษาจากตา่งประเทศต้องได้รับใบอนญุาตให้เป็น 
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทศันมาตรจากประเทศที่ส าเร็จการศกึษาหรือประเทศที่ผู้ นัน้ปฏิบตัิงานอยูด้่วย  
 8. ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบับคุคลที่ได้รับหนงัสืออนญุาตให้ท าการประกอบโรคศิลปะโดยอาศยั
ทศันมาตรศาสตร์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2546) เร่ือง การอนญุาตให้บคุคลท าการประกอบโรคศิลปะ
โดยอาศยัทศันมาตรศาสตร์ และประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง การต่ออายุหนงัสืออนุญาตให้บุคคลท าการประกอบโรค
ศิลปะ โดยอาศยัทศันมาตรศาสตร์ พ.ศ. 2550  
 9. ก าหนดให้พระราชกฤษฎีกานีไ้ม่ใช้บงัคบัแก่การประกอบอาชีพเก่ียวกบัการตรวจวดัสายตาและการประกอบแวน่ตา
ในร้านแวน่ตาตามที่มีกฎหมายบญัญตัิไว้เป็นการเฉพาะแล้ว  
 
5. เร่ือง การขยายระยะเวลาการลดค่าธรรมเนียมส าหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดในพืน้ที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจ (ร่างกฎกระทรวงลดอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับห้างหุ้นส่วน และบริษัทจ ากัดในพืน้ที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
พ.ศ. ....)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงลดอตัราคา่ธรรมเนียมส าหรับห้างหุ้นสว่น และบริษัทจ ากดัในพืน้ท่ีเขต
พฒันาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เป็นเร่ืองดว่น แล้วด าเนินการตอ่ไปได้ และมอบหมายให้ พณ. รับความเห็นของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาติไปพิจารณาด าเนินการตอ่ไปด้วย  
 พณ. เสนอวา่  
 1. กฎกระทรวงลดอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดในพืน้ที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
พ.ศ. 2555 ก าหนดให้ลดอตัราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอส าเนาเอกสารพร้อมค ารับรอง และ
ค่าธรรมเนียมอื่นที่เก่ียวกบัห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากดั ลงกึ่งหนึ่ง ส าหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากดัที่มีส านกังานแห่งใหญ่
ตัง้อยู่ในท้องที่จงัหวดันราธิวาส จงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลา และจงัหวดัสงขลาเฉพาะในท้องที่ อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอ
นาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม  
พ.ศ. 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งจะสิน้สุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
  2. ดงันัน้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ  
ในด้านการลงทนุในพืน้ท่ีเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ และเป็นการสนบัสนนุและสง่เสริมการพฒันาเศรษฐกิจในพืน้ท่ี ตลอดจนสร้าง
ความสงบและความมัน่คงในพืน้ที่จงัหวดัชายแดนใต้ และสอดคล้องกบัการขยายระยะเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียนสทิธิและนิติกรรมตามมาตรการสนบัสนนุเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ของกระทรวงมหาดไทย และ
การขยายระยะเวลาส าหรับมาตรการภาษีเพื่อสนบัสนนุการประกอบธุรกิจในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจและมาตรการทางภาษีเพือ่
สนบัสนุนให้มีการติดตัง้ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจของกระทรวงการคลงั จึงสมควร
ขยายระยะเวลาการลดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอส าเนาเอกสารพร้อมค ารับรอง 
และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดในพืน้ที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจตามกฎกระทรวงในข้อ 
1. ออกไปอีกเป็นเวลา 3 ปี ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
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  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ให้กฎกระทรวงนีใ้ช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป  
   2. ให้ขยายระยะเวลาการลดอตัราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอส าเนาเอกสาร
พร้อมค ารับรอง และคา่ธรรมเนียมอื่นที่เก่ียวกบัห้างหุ้นสว่นและบริษัทจ ากดัที่มีส านกังานแหง่ใหญ่ตัง้อยูใ่นท้องที่จงัหวดันราธิวาส 
จังหวดัปัตตานี จังหวดัยะลา จังหวดัสงขลา เฉพาะในท้องที่อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย และ
จงัหวดัสตลู ลงกึ่งหนึง่ ตอ่ไปอีก 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
 
6. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน า้แห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... 
(การก าหนดหน้าที่และอ านาจในร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน า้แห่งชาติ ส านัก
นายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิและเห็นชอบตามที่ส านกังาน ก.พ.ร. เสนอ ดงันี ้ 
  1. อนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน า้แห่งชาติ ส านัก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองดว่น แล้วด าเนินการตอ่ไปได้  
   2. เห็นชอบให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 24 กรกฎาคม 2550 เร่ือง การซกัซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับ
ขัน้ตอนการจดัตัง้หนว่ยงานของรัฐ  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ก าหนดให้ส านกังานบริหารจดัการทรัพยากรน า้แห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี มีภารกิจเก่ียวกบัการบรูณา
การข้อมลูสารสนเทศ แผนงาน โครงการ งบประมาณบริหารจดัการ การติดตามและประเมินผลการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ 
เพื่อประโยชน์ในการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน า้ทัง้ระบบ รวมทัง้การปฏิบตัิหน้าที่เป็นศูนย์อ านวยการน า้
แหง่ชาติ  
   2. ก าหนดให้แบ่งสว่นราชการในส านกังานบริหารจดัการทรัพยากรน า้แห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี ดงันี ้(1) 
ส านกังานเลขานกุารกรม (2) ส านกังานเลขานกุารคณะกรรมการทรัพยากรน า้แหง่ชาติ (3) กองนโยบายและยทุธศาสตร์ (4) กอง
บริหารจดัการลุม่น า้ (5) กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ (6) ศนูย์อ านวยการน า้แห่งชาติ รวมทัง้ให้มี กลุม่กฎหมาย กลุม่
ตรวจสอบภายใน กลุม่พฒันาระบบบริหาร และศนูย์ปฏิบตัิการตอ่ต้านการทจุริต เพื่อปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าที่  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
7. เร่ือง การบริหารจัดการท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย 
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาการบริหารจดัการทา่เรือเชียงแสนแหง่ที่ 1 จงัหวดัเชียงราย 
ตามที่กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ แล้วมีมติ ดงันี ้
  1. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 2554 (เร่ือง ขอความเห็นชอบให้ 
การท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นผู้บริหารท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 จังหวดัเชียงราย และให้ใช้ประโยชน์ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 
จงัหวดัเชียงราย เป็นทา่เรือทอ่งเที่ยว) ในสว่นของข้อ 2 ของมติคณะรัฐมนตรีดงักลา่ว  
จากเดิม ที่มอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นหน่วยงานบริหารท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 จังหวดัเชียงราย 
เป็น มอบหมายให้เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนเป็นผู้บริหารจดัการท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 1 ส าหรับการก าหนดอตัราค่าเช่าให้
เป็นไปตามกฎระเบียบของ กค. (กรมธนารักษ์) ทัง้นี ้ให้ กค.และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม (กค.) 
และส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
ไปพิจารณาด าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้องตอ่ไปด้วย 
  2. ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการเพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 จังหวัด
เชียงราย เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ดงันี ้
   2.1 ให้ กค. (กรมธนารักษ์) และ ททท. พิจารณากรอบแนวทางบริหารจดัการทา่เรือ 
เชียงแสนแห่งที่ 1 จงัหวดัเชียงราย ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน โดยค านึงถึงความสามารถในการช าระค่าตอบแทนการใช้
ประโยชน์ในท่ีราชพสัดใุห้แก่กรมธนารักษ์ และความสามารถในการจดัหาแหลง่เงินทนุส าหรับ 
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เป็นคา่ใช้จ่ายในการพฒันาทา่เรือดงักลา่วและบริเวณโดยรอบให้เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวส าคญั (Land Mark) ของอ าเภอ 
เชียงแสนตามความเห็นของ ททท. และเมื่อ กค. (กรมธนารักษ์) และ ททท. เห็นชอบกรอบแนวทางการบริหารจัดการท่าเรือ
ดงักลา่วข้างต้นแล้ว ให้ กค. (กรมธนารักษ์) เร่งรัดด าเนินการตามขัน้ตอนเพื่อให้เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนสามารถด าเนินการ
บริหารจดัการทา่เรือดงักลา่วได้โดยเร็ว 
   2.2 ให้ คค. (กรมเจ้าทา่) สนบัสนนุการด าเนินงานของทา่เรือเชียงแสน 
แหง่ที่ 1 จงัหวดัเชียงราย โดยด าเนินการตรวจสอบโครงสร้างพืน้ฐานของทา่เรือให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด  
เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการทา่เรือดงักลา่ว 
   2.3 ให้ ททท. ด าเนินการสนบัสนนุให้ทา่เรือเชียงแสนแหง่ที่ 1 จงัหวดัเชียงราย 
เป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวส าคญั (Land Mark) โดยการจดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ให้นกัท่องเที่ยวชาวไทยและชาวตา่งชาติทราบอย่าง
ทัว่ถึง รวมทัง้ด าเนินการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างท่าเรือดงักลา่วกบัแหลง่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในพืน้ที่ใกล้เคียง เพื่ อยกระดบัการ
ทอ่งเที่ยวของภาคเหนือในภาพรวมด้วย 
 
8. เร่ือง ขออนุมัติด าเนินโครงการบรรเทาอุทกภยัเมืองนครศรีธรรมราชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริและ 
ขอผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อขอใช้ประโยชน์พืน้ที่ป่าสงวงแห่งชาติป่าเลนปากพยา-ปากนคร แปลงที่ 1 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิในหลกัการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยกรมชลประทานด าเนินโครงการ
บรรเทาอุทกภยัเมืองนครศรีธรรมราชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ มีก าหนดแผนงานโครงการ 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 -
2566) ตามที่ กษ. เสนอ โดยให้ กษ. ด าเนินการให้ถกูต้อง เป็นไปตามบทบญัญตัิของกฎหมาย ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
อยา่งเคร่งครัดตอ่ไป 
  ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ ให้ด าเนินการภายในกรอบวงเงิน 9,580 ล้านบาท โดย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ส านกังบประมาณได้ตัง้รองรับ
ไว้ จ านวน 265,297,600 บาท สว่นงบประมาณที่จะใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566  
ให้กรมชลประทานจดัท าแผนปฏิบตัิการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมตามขัน้ตอนตอ่ไป ตามความเห็นของส านกังบประมาณ  
  ทัง้นี ้กษ. ด าเนินการขอตัง้งบประมาณให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังเพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการปลกูป่า
หรือบ ารุงป่าชายเลนไมน้่อยกวา่ 20 เทา่ ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังวา่ด้วยการปลกูและการบ ารุงป่าชายเลน
ทดแทนเพื่อการอนรัุกษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมกรณีการด าเนินการโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจ าเป็นต้องเข้า
ใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ป่าชายเลน พ.ศ. 2556 อย่างเคร่งครัด และยื่นเร่ืองขอใช้ประโยชน์ในพืน้ที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังต่อไป รวมทัง้ให้สร้างความเข้าใจและการยอมรับจากราษฎรที่ได้รับผลกระทบและผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 
เพื่อสามารถด าเนินการได้ตามแผนปฏิบิติการท่ีก าหนดไว้ 
  สาระส าคัญของโครงการ มีวตัถปุระสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน า้และบรรเทาอทุกภยัในพืน้ท่ี
ตวัเมืองนครศรีธรรมราชและบริเวณใกล้เคียง รวมทัง้เพื่อเป็นแหลง่เก็บกกัน า้ส าหรับการเกษตรกรรม  
ริมฝ่ังคลองระบายน า้ และสามารถปอ้งกนัการรุกล า้ของน า้เค็มเข้ามาในบริเวณพืน้ท่ีโครงการ 
  ที่ตัง้โครงการ อยูใ่นพืน้ท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช ครอบคลมุพืน้ท่ี 6 ต าบล 2 อ าเภอ  
ได้แก่ ต าบลไชยมนตรี ต าบลทา่เรือ และต าบลบางจาก อ าเภอเมือง และต าบลนาสาร ต าบลข้างซ้าย และต าบลนาพรุ อ าเภอพระ
พรหม 
 
9. เร่ือง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับพืน้ที่ปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวรอบที่ 2 ภายใต้แผนการผลิต
และการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดงันี ้
  1. เห็นชอบให้ กษ. ด าเนินโครงการปรับพืน้ท่ีปลกูพืชทดแทนการปลกูข้าวรอบที่ 2 ภายใต้แผน 
การผลติและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลติ) จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 
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   1.1 โครงการขยายการสง่เสริมการปลกูพืชหลากหลาย ฤดนูาปรัง ปี 2561 
   1.2 โครงการขยายการปลกูพืชปุ๋ ยสด ฤดนูาปรัง ปี 2561 
   1.3 โครงการสง่เสริมการปลกูพืชอาหารสตัว์ ฤดนูาปรัง ปี 2561  
  2. อนุมตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉกุเฉินหรือจ าเป็น กรอบวงเงิน 1,747.48 ล้านบาท แยกได้ ดงันี ้
   2.1 โครงการขยายการสง่เสริมการปลกูพืชหลากหลาย ฤดนูาปรัง ปี 2561 วงเงิน 647.48 ล้านบาท 
   2.2 โครงการขยายการปลกูพืชปุ๋ ยสด ฤดนูาปรัง ปี 2561 วงเงิน 240.00 ล้านบาท 
   2.3 โครงการสง่เสริมการปลกูพืชอาหารสตัว์ ฤดนูาปรัง ปี 2561 วงเงิน 860.00 ล้านบาท  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  กษ. รายงานว่า แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 ได้ก าหนดอุปทานการผลิตข้าวไว้ที่ 
29.50 ล้านตนัข้าวเปลือก และได้วางแผนการผลิตข้าว แบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 พืน้ที่ 58.68 ล้านไร่ คาดการณ์พืน้ที่ที่
สามารถจะเก็บเก่ียวข้าวได้ 53.48 ล้านไร่ ผลผลติ 22.64 ล้านตนัข้าวเปลอืก และรอบที่ 2 พืน้ท่ี 11.55 ล้านไร่ แตก่รมชลประทาน
แจ้งว่าในการผลิตข้าวรอบที่ 2 ยงัมีพืน้ที่อีกประมาณ 1 ล้านไร่ ที่มีปริมาณน า้ชลประทานเพียงพอส าหรับการเพาะปลกู ท าให้
เกษตรกรมีความต้องการปลูกข้าวมากขึน้ ดังนัน้ เพื่อเป็นการรักษาอุปทานข้าวให้สมดุลกับอุปสงค์ตามแผนการผลิตและ
การตลาดข้าว ปี 2560/61 จึงจ าเป็นต้องจดัโครงการรองรับให้เกษตรกรปลกูพืชอื่นทดแทนข้าวในพืน้ท่ีอีก 1 ล้านไร่ ในปี 2560/61 
ซึง่ กษ. พิจารณาแล้วสามารถจดัท าโครงการทดแทนการปลกูข้าว รวม 3 โครงการดงักลา่ว พืน้ท่ีเปา้หมาย 900,000 ไร่ 
 
10. เร่ือง ขออนุมัติเกลี่ยโควตาน าเข้านมผงขาดมันเนยที่ ผู้ประกอบการน าเข้านมผงขาดมันเนยในโควตา 
ของกลุ่มที่ 1 ไปให้กลุ่มที่ 2 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการกณีการใช้โควตานมผงขาดมนัเนยปี 2560 ของกลุม่นิติบคุคลที่ 1 (กลุม่
ที่รับซือ้น า้นมดิบ) คงเหลอื และมีการคืนโควตาเกลีย่ไปให้กลุม่นิติบคุคลที่ 2  
(กลุม่ผู้ประกอบการทัว่ไป) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
            ทัง้นี ้เมื่อกลุม่นิิติบคุคลที่ 2 (กลุม่ผู้ประกอบการทัว่ไป) ได้รับโควตาคงเหลอืจากกลุม่นิติบคุคลที่ 1 (กลุม่ที่รับ
ซือ้น า้นมดิบ) แล้ว ให้ กษ. (คณะกรรมการโคนมและผลิตภณัฑ์นม) ก ากบัดแูลให้กลุม่นิติบคุคลที่ 2 (กลุม่ผู้ประกอบการทัว่ไป) มี
สว่นในการช่วยเหลอืกลุม่นิติบคุคลที่ 1 (กลุม่ที่รับซือ้น า้นมดิบ) เพื่อให้การรับซือ้น า้นมดิบจากเกษตรกรภายในประเทศเป็นไปตาม
บนัทึกข้อตกลงที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด และไม่เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อเกษตรกรผู้ เลีย้งโคนมด้วย โดยให้ด าเนินการให้ถกูต้องตาม
ขัน้ตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ให้ กษ. ตรวจสอบและก ากบัดแูลให้การเกลีย่โควตาภายใน
กลุม่นิติบคุคลที่ 2 (กลุม่ผู้ประกอบการทัว่ไป)  
ให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้) 
            สาระส าคัญของเร่ือง 
            กษ. รายงานว่า ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) และได้จดัท าความตกลงทางการ
ค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ท าให้จ าเป็นต้องเปิดตลาดน าเข้าสนิค้าเกษตร ซึ่งสินค้าเกษตรที่มีผลกระทบให้สามารถก าหนด
โควตาและอตัราภาษีในโควตาและนอกโควตาได้ ส าหรับนมผงขาดมนัเนยเป็นสินค้าหนึ่งที่อยู่ในข้อผูกพนั โดยต้องเปิดตลาด
น าเข้าส าหรับปี 2560 ตามข้อตกลง WTO ไม่น้อยกว่า 55,000 ตนั และ TAFTA ไม่น้อยกว่า 3,011.58 ตนั รวมทัง้สิน้ 58,011.58 
ตนั โดยคิดอตัราภาษีในโควตาร้อยละ 20 (เก็บจริงร้อยละ 5) และอตัราภาษีนอกโควตา  WTO ร้อยละ 216 และ TAFTA ร้อยละ 
194.4 
 
11. เร่ือง นโยบายและมาตรการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2561-2563 
           คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายและมาตรการน าเข้าวตัถดุิบอาหารสตัว์ (กากถัว่เหลือง ปลาป่น และข้าวโพดเลีย้ง
สตัว์) คราวละ 3 ปี โดยก าหนดนโยบายและมาตรการน าเข้า ปี 2561-2563 ทกุกรอบการค้าและจากประเทศนอกความตกลง ตาม
มติคณะกรรมการนโยบายอาหาร ครัง้ที่ 1/2560  
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(ครัง้ที่ 78) เมื่อวนัท่ี 18 ตลุาคม 2560 
           สาระส าคัญของเร่ือง 
            คณะกรรมการนโยบายอาหารมีมติในคราวประชุมดงักลา่ว เห็นชอบการก าหนดนโยบายและมาตรการน าเข้า
วตัถุดิบอาหารสตัว์ (กากถั่วเหลือง ปลาป่น และข้าวโพดเลีย้งสตัว์) คราวละ 3 ปี โดยก าหนดนโยบายและมาตรการน าเข้า ปี 
2561-2563 ทกุกรอบการค้าและจากประเทศนอกความตกลง โดยได้ก าหนดนโยบายและมาตรการฯ น าเข้าเช่นเดียวกบันโยบาย
และมาตรการฯ ในปี 2558-2560 ตามมติคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ เมื่อวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557  โดยนโยบายและมาตรการ
ฯ มีข้อแตกตา่งในรายละเอียดจากมาตรการเดมิบางประการ อาทิ เพิ่มผู้มีสทิธิน าเข้าจากเดิม 9 ราย เป็น 11 ราย โดยเพิ่ม สมาคม
พ่อค้าพืชผลไทยและสมาคมการค้าสินค้าเกษตรและอตุสาหกรรมแปรรูปเพิ่มความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (TCFTA)  ในโควตา
ภาษีร้อยละ 0 นอกโควตาภาษี   
ร้อยละ 73 เป็นต้น 
 

ต่างประเทศ 
 
12. เร่ือง การขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาย่างกุ้ง (Yangon Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับ
ผู้น าด้านน า้แห่งภมิูภาคเอเชีย-แปซิกฟิก ครัง้ที่ 3 (3rd Asia-Pacific Water Summit) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนมุตัิตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (ทส.) เสนอ ดงันี ้
  1. เห็นชอบร่างปฏิญญาย่างกุ้ ง (Yangon Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลพัธ์ของการประชุมระดบัผู้น าด้าน
น า้แหง่ภมูิภาคเอเชีย-แปซิกฟิก ครัง้ที่ 3 (3rd Asia-Pacific Water Summit)  
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วม
รับรองในปฏิญญาดงักลา่ว 
  3. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างปฏิญญาฯ ที่มิใช่สาระส าคญัหรือไมข่ดัตอ่ผลประโยชน์ของประเทศ
ไทยให้เป็นดลุยพินิจของ ทส. เป็นผู้พิจารณาโดยไมต้่องน ากลบัไปเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่ 
จนสิน้สดุการประชมุ 
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  ทส. รายงานว่า การประชุมระดบัผู้น าด้านน า้แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิกฟิก ครัง้ที่ 3 (3rd Asia-Pacific Water 
Summit) มีก าหนดจดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 11-12 ธนัวาคม 2560 ณ นครยา่งกุ้ง สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา ภายใต้หวัข้อ “Water 
Security for Sustainable Development” โดยในการประชมุดงักลา่วจะมีการรับรองร่างปฏิญญายา่งกุ้ง (Yangon Declaration) 
ซึง่เป็นเอกสารผลลพัธ์ของการประชมุดงักลา่ว 
ในวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 ทัง้นี ้ร่างปฏิญญาการประชมุเป็นการให้ความส าคญักบัเส้นทางที่จะน าไปสูก่ารยกระดบันวตักรรมและ
การปฏิบตัิต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมัน่คงด้านน า้ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เช่นการด าเนินการเพื่อการจัดการวฏัจกัรน า้ที่ดี การ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลส าหรับข้อแก้ไขปัญหาที่เป็นที่ยอมรับของสงัคมและการเจริญเติบโตในทกุด้านเพื่อให้มัน่ใจว่า “จะไม่ทิง้
ใครไว้ข้างหลงั” การเช่ือมโยงช่องวา่งทางการเงินระหวา่งการเจริญเติบโตอยา่ง 
มีพลวตัและการด าเนินการตามมาตรการพฒันาอยา่งยัง่ยืนด้านน า้ และการสง่เสริมความร่วมมือในทกุระดบั 
 

แต่งตัง้ 
 
13. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิตามที่กระทรวงสาธารณสขุเสนอแตง่ตัง้ นางภทัร์อนงค์ จองศิริเลิศ  
เภสชักรเช่ียวชาญ (ด้านเภสชักรรม) กลุม่งานเทคนิคบริการ ส านกับริหารการสาธารณสขุ ส านกังานปลดักระทรวง  
ให้ด ารงต าแหนง่ นกัวิชาการอาหารและยาทรงคณุวฒุิ (ด้านอาหารและยา) กลุม่ที่ปรึกษาระดบักระทรวง  
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ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ ตัง้แตว่นัท่ี 16 สงิหาคม 2560 ซึง่เป็นวนัท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนสมบรูณ์ ทัง้นี ้ตัง้แต่
วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่มแตง่ตัง้เป็นต้นไป  
 
14. เร่ือง รัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียปิต์เสนอขอแต่งตัง้เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ านาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาหรับ
อียปิต์ประจ าประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความประสงค์ขอแตง่ตัง้ นางลัยลา อะห์มัด 
บะฮาอุดดีน (Mrs. Laila Ahmed Bahaa-Eldin) ให้ด ารงต าแหน่ง เอกอคัรราชทตูวิสามญัผู้มีอ านาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาหรับ
อียิปต์ประจ าประเทศไทย โดยมีถ่ินพ านกั ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายฮาซิม อสัสยัยิด บะดะวีย์ อฏัฏอฮิรีย์ (Mr. Hazem 
Elsayed Badawy Eltahry) ตามที่กระทรวงการตา่งประเทศเสนอ  
 
15. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพลังงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลงังานเสนอแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สงักัดกระทรวง
พลงังาน ให้ด ารงต าแหนง่ประเภทบริหารระดบัสงู จ านวน 2 ราย ดงันี ้ 
  1. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองอธิบดีกรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ส านกังานปลดักระทรวง  
   2. นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดีกรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  
  ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่มแตง่ตัง้เป็นต้นไป เพื่อทดแทนต าแหนง่ที่วา่ง  
 
16. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิตามที่กระทรวงอตุสาหกรรมเสนอแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญั สงักดักระทรวง
อตุสาหกรรม ให้ด ารงต าแหนง่ประเภทบริหารระดบัสงู จ านวน 7 ราย ดงันี ้ 
  1. นายวิษณุ ทับเที่ยง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรม
อตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่  
   2. นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย ด ารงต าแหน่ง เลขาธิการ
คณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย ส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย  
  3. นายพรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ด ารงต าแหน่ง ผู้ ตรวจราชการกระทรวง 
ส านกังานปลดักระทรวง  
  4. นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม ด ารงต าแหนง่ ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ส านกังานปลดักระทรวง  
   5. นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ รองเลขาธิการส านกังานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง   
    6. นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อ านวยการส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ด ารงต าแหนง่ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  
   7. นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  
   ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่มแตง่ตัง้เป็นต้นไป เพื่อทดแทนต าแหนง่ 
ที่วา่ง  
 
17. เร่ือง แต่งตัง้ข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอการแต่งตัง้ข้าราชการ
การเมือง จ านวน 6 ราย ดงันี ้ 



 

 

 ม ัน่คง  ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื  

11 

  1. นายณรงค์ อ่อนสอาด ด ารงต าแหนง่ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   2. นายเลอศักดิ์  ริว้ตระกูลไพบูลย์ ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
[รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลกัษณ์ วจนานวชั)]  
  3. นายธีระ วงษ์เจริญ ด ารงต าแหนง่ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [รัฐมนตรีช่วย
วา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวฒัน์ ศลัยก าธร)]  
  4. นายอภนัินท์ ซื่อธานุวงศ์ ด ารงต าแหนง่เลขานกุารรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  5. นายสุพัฒน์ เอีย้วฉาย ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
[รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลกัษณ์ วจนานวชั)]  
    6. นางกุลรัศม์ิ อนันต์พงษ์สุข ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยเลขานกุารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
[รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวฒัน์ ศลัยก าธร)]  
   ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 เป็นต้นไป  
 
18. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์เสนอ
การแตง่ตัง้ข้าราชการการเมือง จ านวน 2 ราย ดงันี ้ 
  1. พลเอก ธนา วิทยวิโรจน์ ด ารงต าแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนษุย์  
   2. พลเอก ณัฐติพล กนกโชติ ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนษุย์  
    ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 เป็นต้นไป  
 
19. เร่ือง แต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (กรณีพ้นต าแหน่งเน่ืองจากอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิตามที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัเสนอแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ 
เพื่อทดแทนต าแหนง่ที่วา่งลงและที่จะวา่ง ดงันี ้ 
   1.  ศาสตราจารย์ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการ
ด าเนินงานของกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ ตัง้แตว่นัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 เป็นต้นไป  
   2. รองศาสตราจารย์ชโยดม สรรพศรี ด ารงต าแหนง่กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิด้านการเงิน 
ในคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ ตัง้แตว่นัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 เป็นต้นไป  
 
20. เร่ือง แต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิตามที่กระทรวงการคลงัเสนอแตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการนโยบาย
การให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ จ านวน 7 คน แทนกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิชุดเดิมที่ด ารงต าแหนง่ครบวาระสีปี่ เมื่อวนัท่ี 19 
สงิหาคม 2560 ดงันี ้1. นายอารีพงศ์ ภูช่อุม่ 2. รองศาสตราจารย์กลุภทัรา สโิรดม 3. นายอนชิุต อนชิุตานกุลู 4. นายอนสุรณ์ แสง
นิ่มนวล 5. นายอภิชาติ ชินวรรโณ 6. รองศาสตราจารย์ก าจร ตติยกวี 7. พลเอก วฒุินนัท์ ลลีายทุธ  
 
21. เร่ือง แต่งตัง้ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแตง่ตัง้ นายเลิศวิโรจน์  
โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารส านกังานพฒันาการ 
วิจยัการเกษตร ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 เป็นต้นไป  
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22. เร่ือง แต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแตง่ตัง้ นางสาวพจนี อรรถโรจน์ภญิโญ  
ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการสถาบนัการบินพลเรือน แทน นายกศุล แย้มสอาด กรรมการเดิมที่ลาออก
จากต าแหนง่ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 เป็นต้นไป  
  
23. เร่ือง แต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการแบบผังภมิู  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 
ในคณะกรรมการแบบผงัภมูิชดุใหม ่จ านวน 12 คน ดงันี ้ 
  1. ผู้ทรงคุณวุฒภิาคราชการ  
    1.1 นายมงคล รักษาพชัรวงศ์   สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
   1.2 นายพิศิษฐ์ แสง-ชโูต    สาขาอตุสาหกรรม  
   1.3 นายก าพล วรดิษฐ์    สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
   1.4 นางสาวอรพินท์ เจียรถาวร  สาขาวิทยาศาสตร์  
   1.5 นายช านาญ ปัญญาใส  สาขาวิทยาศาสตร์  
   1.6 นางสาวนชุนาถ เกษมพิบลูย์ไชย  สาขานิติศาสตร์    
   1.7 นายวิมาน กฤตพลวิมาน   สาขานิติศาสตร์  
   1.8 นายเศรษฐบตุร อิทธิธรรมวินิจ  สาขานิติศาสตร์  
  2. ผู้ทรงคุณวุฒภิาคเอกชน  
   2.1 นายนนัทชยั ทองแปน้   สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
   2.2 นายวนัชยั รัตนวงษ์    สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
   2.3 นายจิรศกัดิ์ รอดจนัทร์  สาขานิติศาสตร์  
   2.4 นายปิยะบตุร บญุอร่ามเรือง   สาขานิติศาสตร์  
   ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 เป็นต้นไป  
24. เร่ือง มอบหมายผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิเป็นหลกัการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จ านวน 2 ราย ตามล าดบั ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดงันี ้ 
   1. นายลกัษณ์ วจนานวชั รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   2. นายวิวฒัน์ ศลัยก าธร รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
   ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 เป็นต้นไป  
 
25. เร่ือง แต่งตัง้ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิเป็นหลกัการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม จ านวน 2 ราย ตามล าดบั ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเสนอ ดงันี ้ 
  1. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พลเอก อนนัตพร  
กาญจนรัตน์)  
    2. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน (พลต ารวจเอก อดลุย์ แสงสงิแก้ว)  
   ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 เป็นต้นไป  
 
26. เร่ือง แต่งตัง้ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิเป็นหลกัการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
วัฒนธรรม ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรมไม่อาจปฏิบัติราชการได้ จ านวน 2 ราย ตามล าดับ ตามที่กระทรวง
วฒันธรรมเสนอ โดยให้ครอบคลมุถึงกรณีที่ไมม่ีผู้ด ารงต าแหนง่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรมด้วย ดงันี ้   
   1. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน (พลต ารวจเอก อดลุย์ แสงสงิแก้ว)  
   2. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม (นายพิเชฐ ดรุงคเวโรจน์)  
   ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 เป็นต้นไป  
  
27. เร่ือง ขอแต่งตัง้ข้าราชการการเมือง (กระทรวงกลาโหม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอการแตง่ตัง้ข้าราชการการเมือง ดงันี ้ 
  1. พลเอก กิติกร ธรรมนิกาย ด ารงต าแหนง่ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงกลาโหม  
   2. พลเอก พลภทัร วรรณภกัตร์ ด ารงต าแหนง่ผู้ช่วยเลขานกุารรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม  
  ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 เป็นต้นไป  
 
28. เร่ือง แต่งตัง้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตัง้ นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล เป็น
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีนายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแตง่ตัง้และมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
29. เร่ือง ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 333/2560 เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสัง่ส านกันายกรัฐมนตรี ที่ 333/2560 เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบญัญตัิแหง่ชาติ ดงันี ้  
 
  ตามที่ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญัติแห่งชาติ  ตามค าสัง่ส านกันายกรัฐมนตรี ที่
159/2557 ลงวนัที่21 ตลุาคม 2557 เพื่อให้การด าเนินงานของสภานิติบญัญัติแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เป็นไปอย่างมีระเบียบ
แบบแผน ตลอดจนการประสานงานในด้านนิติบญัญัติให้ด าเนินการไปอย่างราบร่ืน ซึ่งจะเป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัในการสนบัสนนุ
การด าเนินการของคณะรัฐมนตรีในการเสนอร่างกฎหมายและด าเนินการอื่นที่เก่ียวข้องกบังานด้านนิติบญัญตั ิสง่ผลให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเรียบร้อย และต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสัง่ส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี 
257/2557 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ค าสัง่ส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี 314/2559 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2559 และค าสัง่ส านกั
นายกรัฐมนตรี ท่ี 273/2560 ลงวนัท่ี 24 ตลุาคม 2560 นัน้   
  เนื่องจากได้มีประกาศพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตัง้รัฐมนตรี 
ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน พทุธศกัราช 2560 จึงสมควรปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการดงักลา่วเพื่อให้การด าเนินการเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนเก่ียวกับการด าเนินการตามความในมาตรา 184 วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 11 (6) และ (9) แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการ
แผน่ดิน พ.ศ. 2534 ประกอบกบัมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 16 กนัยายน 2557                                        และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 4 
ธันวาคม 2560 จึงให้ยกเลิกค าสัง่ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 159/2557 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ค าสัง่ส านักนายกรัฐมนตรีที่ 
257/2557 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ค าสัง่ส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี 314/2559 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2559 และค าสัง่ส านกั
นายกรัฐมนตรี ที่ 273/2560 ลงวนัท่ี 24 ตลุาคม 2560 และให้แตง่ตัง้คณะกรรมการ ในการบริหารราชการแผน่ดินที่เก่ียวกบักิจการ
ของสภาขึน้คณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญัติแห่งชาติ (ปนช.) โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ 
ดงัตอ่ไปนี ้
 1.  องค์ประกอบ 
 1.1  คณะที่ปรึกษา 
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  (1)   นายสรุชยั  เลีย้งบญุเลศิชยั ที่ปรึกษา/กรรมการ 
 (2)   นายพีระศกัดิ์  พอจิต ที่ปรึกษา/กรรมการ 
 (3)   นายเจตน์  ศิรธรานนท์ ที่ปรึกษา/กรรมการ 
 (4)   นายสมชาย  แสวงการ ที่ปรึกษา/กรรมการ 
 (5)   นางโฉมศรี  อารยะศิริ ที่ปรึกษา/กรรมการ 
 (6)   พลเอก เยาวดนยั  ภูเ่จริญยศ ที่ปรึกษา/กรรมการ 
 (7)   นางฐะปาณีย์  อาจารวงศ์ ที่ปรึกษา/กรรมการ 
 1.2  คณะกรรมการ 
  (1)   นายสวุพนัธุ์  ตนัยวุรรธนะ           ประธานกรรมการ 
  (2)   นายสรุชยั  ภูป่ระเสริฐ    รองประธานกรรมการ คนที่หนึง่ 
  (3)   พลเอก สกล  ช่ืนตระกลู    รองประธานกรรมการ คนที่สอง 
  (4)   นายกิตติ  วะสนีนท์   กรรมการ 
  (5)   พลเรือเอก จกัรชยั  ภูเ่จริญยศ กรรมการ 
  (6)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษธ ารง  ทศันาญชลี กรรมการ 
  (7)   รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์  วรรณรัตน์            กรรมการ 
  (8)   พลเอก โปฎก  บนุนาค กรรมการ 
  (9)   พนัต ารวจโท พงษ์ชยั  วราชิต กรรมการ 
  (10) นายมหรรณพ  เดชวิทกัษ์ กรรมการ 
  (11) นายวิทวสั  บญุญสถิตย์ กรรมการ 
  (12) นายสมพล  พนัธุ์มณี กรรมการ 
  (13) นางเสาวณี  สวุรรณชีพ กรรมการ 
  (14) พลอากาศเอก อาคม  กาญจนหิรัญ กรรมการ 
  (15) พลโท อ าพน  ชปูระทมุ กรรมการ 
  (16) นางนนัทวรรณ  ช่ืนศิริ กรรมการและเลขานกุาร 
       ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ าด้านยทุธศาสตร์ 
   ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
 1.3  ผู้แทนจากส่วนราชการ 
  (1)  ผู้แทนส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ 
  (2) ผู้แทนส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรรมการ 
 1.4  ฝ่ายเลขานุการ 
  (1) ผู้อ านวยการกองประสานงานการเมือง กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
   ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
  (2) ผู้อ านวยการกลุม่ประสานงานการเมือง 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
    กองประสานงานการเมือง  
   ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
  (3) เจ้าหน้าที่ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
   ที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 2 คน 
 2. อ านาจหน้าที่ 
  2.1  พิจารณาด าเนินการในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัสภานิติบญัญตัิแหง่ชาติ เพื่อให้สอดคล้อง  
กบัการบริหารราชการแผน่ดินของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความราบร่ืนและเหมาะสม 
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  2.2 ประสานงานกบัสมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาติ เพื่อให้มีความเข้าใจที่สอดคล้องกนัในเร่ืองหรือญัตติใด ๆ 
ในที่ประชุมสภานิติบญัญัติแห่งชาติ การเสนอร่างกฎหมายและด าเนินการอื่น  ที่เก่ียวข้องกบังานด้านนิติบญัญัติให้ด าเนินการ
อยา่งราบร่ืน 
  2.3  พิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภานิติบญัญัติแห่งชาติ เพื่อก าหนดแนวทางการท างานและมีมติเพื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบหรือเห็นชอบแล้วแต่กรณี ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการต้องสอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาลหรือของ
นายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี    
 2.4  เชิญส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และผู้ที ่เ กี่ยวข้องเข้าชีแ้จงข้อเท็จจริง และจัดส่ง
เอกสารข้อมูลให้แก่คณะกรรมการ 
 2.5  ให้ประธานกรรมการมีอ านาจแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพื่อช่วยเหลอืปฏิบตัิงานในเร่ือง 
ตา่ง ๆ ของคณะกรรมการได้ตามความจ าเป็น 
 2.6  ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ทัง้นี ้ให้ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญัติแห่งชาติ 
และอ านวยความสะดวกในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ ส าหรับการเบิกจ่ายเบีย้ประชมุให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบีย้
ประชมุกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการอื่น ๆ ที่จ าเป็นตอ่การปฏิบตัิงานให้
เบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการโดยให้เบิกจ่ายจากส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
  ทัง้นี ้ตัง้แต่ วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560 เป็นต้นไป 
 
30. เร่ือง ค าสั่ งส านักนายกรัฐมนตรี ที่  334/2560 เร่ือง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรีและติดตามการปฏิบัติราชการในภมิูภาค 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสัง่ส านกันายกรัฐมนตรี ที่ 334/2560 เร่ือง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรีก ากบัและติดตามการปฏิบตัิราชการในภมูิภาค ดงันี ้
  ตามที่ส านกันายกรัฐมนตรีได้มีค าสัง่ที่ 312/2559 เร่ือง มอบหมายให้รองนายก รัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ า
ส านกันายกรัฐมนตรีก ากบัและติดตามการปฏิบตัิราชการในภมูิภาค ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2559 นัน้ 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2550 และข้อ 13 แห่งระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ก ากบัและติดตามการปฏิบตัิราชการในภมูิภาค พ.ศ. 2547 นายกรัฐมนตรีจึงให้ยกเลกิค าสัง่ส านกันายกรัฐมนตรีที่ 312/2559 ลง
วนัที่ 24 ธันวาคม 2559 และมีค าสัง่มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ก ากับและ
ติดตามการปฏิบตัิราชการในภมูิภาค ดงัตอ่ไปนี ้
  1. พืน้ที่ 
   1.1  รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) ก ากบัและติดตาม  
การปฏิบตัิราชการในพืน้ท่ี ดงันี ้
 เขตตรวจราชการที่  1 ของส านกันายกรัฐมนตรี ได้แก่ จงัหวดันนทบรีุ จงัหวดัปทมุธานี  จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัสระบรีุ 
 เขตตรวจราชการที่   2 ของส านกันายกรัฐมนตรี ได้แก่ จงัหวดัชยันาท  
จงัหวดัลพบรีุ  จงัหวดัสงิห์บรีุ  จงัหวดัอา่งทอง  
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       เขตตรวจราชการที่   4 ของส านกันายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จงัหวดักาญจนบรีุ                จงัหวดั
นครปฐม  จงัหวดัราชบรีุ  จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
       เขตตรวจราชการที่    5 ของส านกันายกรัฐมนตรี ได้แก่ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   
จงัหวดัเพชรบรีุ  จงัหวดัสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสงคราม 
 1.2  รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ก ากบัและติดตาม     
การปฏิบตัิราชการในพืน้ท่ี ดงันี ้
 เขตตรวจราชการที่  10 ของส านกันายกรัฐมนตรี ได้แก่ จงัหวดับึงกาฬ              จงัหวดัเลย  
จงัหวดัหนองคาย  จงัหวดัหนองบวัล าภ ู จงัหวดัอดุรธานี 
 เขตตรวจราชการที่  11 ของส านกันายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จงัหวดันครพนม                 จงัหวดั
มกุดาหาร  จงัหวดัสกลนคร 
 เขตตรวจราชการที่  12 ของส านกันายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จงัหวดักาฬสนิธุ์   
จงัหวดัขอนแก่น  จงัหวดัมหาสารคาม  จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 1.3  รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ก ากับและติดตามการปฏิบตัิราชการในพืน้ที่ 
ดงันี ้
 เขตตรวจราชการที่  3 ของส านกันายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวดัฉะเชิงเทรา                  จังหวดั
นครนายก  จงัหวดัปราจีนบรีุ  จงัหวดัสมทุรปราการ  จงัหวดัสระแก้ว 
 เขตตรวจราชการที่ 9 ของส านกันายกรัฐมนตรี  ได้แก่ จงัหวดัจนัทบรีุ                  จงัหวดัชลบรีุ  
จงัหวดัตราด  จงัหวดัระยอง 
 1.4 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ก ากบัและติดตามการปฏิบตัิราชการในพืน้ท่ี ดงันี ้
 เขตตรวจราชการที่  15 ของส านกันายกรัฐมนตรี ได้แก่ จงัหวดัเชียงใหม่                     จงัหวดั
ล าปาง  จงัหวดัแมฮ่่องสอน  จงัหวดัล าพนู 
 เขตตรวจราชการที่   16 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่  จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน  
จงัหวดัพะเยา  จงัหวดัแพร่ 
 เขตตรวจราชการที่  17 ของส านกันายกรัฐมนตรี ได้แก่ จงัหวดัตาก จงัหวดัพิษณโุลก  จงัหวดั
เพชรบรูณ์  จงัหวดัสโุขทยั  จงัหวดัอตุรดิตถ์ 
   เขตตรวจราชการที่  18  ของส านกันายกรัฐมนตรี ได้แก่ จงัหวดัก าแพงเพชร  
จงัหวดันครสวรรค์  จงัหวดัพิจิตร  จงัหวดัอทุยัธานี 
 1.5 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ) ก ากบัและติดตาม การปฏิบตัิราชการในพืน้ที่ 
ดงันี ้
       เขตตรวจราชการที่ 6 ของส านกันายกรัฐมนตรี  ได้แก่ จังหวดัชุมพร                     จังหวดั
นครศรีธรรมราช  จงัหวดัพทัลงุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  
       เขตตรวจราชการที่  7 ของส านกันายกรัฐมนตรี  ได้แก่ จงัหวดักระบี่ จงัหวดัตรัง  จงัหวดัพงังา  
จงัหวดัภเูก็ต  จงัหวดัระนอง  
 1.6 รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์  ตันยุวรรธนะ)  ก ากับและติดตามการ
ปฏิบตัิราชการในพืน้ท่ี ดงันี ้
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      เขตตรวจราชการที่ 8 ของส านกันายกรัฐมนตรี ได้แก่ จงัหวดันราธิวาส                  จงัหวดั
ปัตตานี  จงัหวดัยะลา  จงัหวดัสงขลา  จงัหวดัสตลู 
 1.7 รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์  ภตูระกูล) ก ากบัและติดตามการปฏิบตัิ
ราชการในพืน้ท่ี ดงันี ้
  เขตตรวจราชการที่  13 ของส านกันายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวดัยโสธร จังหวดัศรีสะเกษ  จังหวดั
อ านาจเจริญ  จงัหวดัอบุลราชธานี 
 เขตตรวจราชการที่  14 ของส านกันายกรัฐมนตรี ได้แก่  จงัหวดัชยัภมูิ                  จงัหวดั
นครราชสมีา  จงัหวดับรีุรัมย์  จงัหวดัสริุนทร์ 
 2.  การก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามค าสัง่นี  ้หมายถึง การตรวจราชการ การขอให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐรายงานเหตุการณ์และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ของชาติ 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั และยุทธศาสตร์จังหวดั การประสานราชการ เพื่อให้เกิดการบูรณาการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั และ
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ไปสู่การปฏิบตัิที่เป็นรูปธรรม การเร่งรัด การติดตามผล การให้ค าแนะน าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพืน้ที่ 
และการประเมินผลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องในการด าเนิน
โครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ โดยให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวดั มีสว่นร่วมในการตรวจสอบด้วย 
  3.  ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรีรายงานปัญหาอปุสรรค แนวทางการแก้ไข 
ตลอดจนข้อเสนอแนะตา่ง ๆ  อนัเนื่องจากการก ากบัและติดตามการปฏิบตัิราชการในเขตตรวจราชการหรือพืน้ท่ีในความรับผิดชอบ
ตอ่นายกรัฐมนตรี 

  4.  ให้ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีจดัให้ผู้ตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรีประจ าเขตตรวจราชการต่าง 
ๆ ที่เก่ียวข้องเป็นฝ่ายเลขานุการของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรีติดภารกิจจ าเป็นเร่งดว่น สามารถมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรีประจ าเขต
ตรวจราชการปฏิบตัิหน้าที่แทนแล้วรายงานผลการปฏิบตัิงานให้ทราบตอ่ไป  
  5.  ให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัผู้ตรวจราชการกระทรวง และหวัหน้าสว่นราชการ ในจงัหวดัที่เก่ียวข้องเสนอข้อมลู 
อ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิหน้าที่ตามค าสัง่นีด้้วย       
  6.  ให้เบิกคา่ใช้จ่ายในการก ากบัและติดตามการปฏิบตัิราชการในภมูิภาคของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ประจ าส านกันายกรัฐมนตรีจากงบประมาณของส านกังานปลดั ส านกันายกรัฐมนตรี หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป  โครงการเพิ่มขีด
สมรรถนะในการก ากบัและติดตาม การปฏิบตัิราชการในภมูิภาคของรองนายกรัฐมนตรี 
  ทัง้นี ้ ตัง้แต ่วนัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
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