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สรุ ปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 17 กรกฎาคม 2561
http://www.thaigov.go.th

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1
ทาเนียบรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
คณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษกประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ และพันเอกหญิง ทักษดา สังข
จันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
.... (การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม จากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business)
ในต่างประเทศ)
2.
เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. 2559
พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ- สังคม
3.
เรื่อง การพิจารณากาหนดแนวทางการดาเนินโครงการลงทุนก่อสร้าง
บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง เอ 5 และโครงการบริหารและ
ประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า บี 2 บี 3 และ บี 4 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ของการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย
4.
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 งบกลางรายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
สาหรับโครงการเร่งด่วน ภายใต้แผนปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย
และเทคโนโลยี
5.
เรื่อง ขออนุมัติงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยปี 2560 เพิ่มเติม
6.
เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2553 รวม 2 ฉบับ ออกไปอีก 2 ปี
7.
เรือ
่ ง มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 –
2570
8.
เรื่อง แนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาระค่าโดยสารรถไฟฟ้า
9.
เรื่อง โครงการ “ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”
10. เรื่อง การเพิ่มเติมขั้นตอนและกระบวนการดาเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม ‘โครงการไทยนิยม ยั่งยืน’
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(หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 17 กรกฎาคม 2561)
ด้วยการสแกน QR Code

ต่างประเทศ
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ของไทย
ภายใต้กรอบความ ตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน และการลงนามพิธีสารอนุวัติข้อ
ผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน
12. เรื่อง การประชุมคณะทางานร่วมไทย-เมียนมา ในการเตรียมการส่งผู้หนี
ภัยการสู้รบจากเมียนมากลับประเทศ ครั้งที่ 1
13. เรื่อง แถลงข่าวร่วมสาหรับการประชุมคณะกรรมมาธิการร่วมระดับสูง
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)
แต่งตัง้
18. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ (สานักนายกรัฐมนตรี)
19. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สานักนายกรัฐมนตรี)
20. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย)
21. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)
22. เรื่อง ขอต่อเวลาการดารงตาแหน่งอธิบดีกรมบังคับคดี (กระทรวง
ยุติธรรม)
23. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการ
ยาสูบแห่งประเทศไทย
24. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรือ
่ ง ร่างพระราชบัญญัตแ
ิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การ
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิม
่ จากผูป
้ ระกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ใน
ต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (eBusiness) ในต่างประเทศ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
2. รับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบ
สาระสาคัญของกฎหมายลาดับรองซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ
3. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงบประมาณไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย
4. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับไปพิจารณากาหนดให้
ผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในต่างประเทศที่ได้ให้บริการแก่
ผู้รับบริการในประเทศไทยต้องมาตั้งสถานประกอบการในประเทศไทยหรือมีตัวแทนใน
การประกอบกิจการในประเทศไทยต่อไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดวิธีการส่งหมายเรียกหรือหนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากรหรือหนังสือซึ่งที่
มีถึงบุคคลใดซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักรที่ประกอบกิจการโดยใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องเสียภาษี
2. กาหนดอัตราภาษีที่ใช้ในการคานวณภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการให้บริการโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้รับบริการซึ่งไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. กาหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขสาหรับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของ
ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรซึ่งประกอบกิจการให้บริการโดยใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้รับบริการซึ่งไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
ได้ใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร และของเจ้าของแพลตฟอร์ม (Plat form เจ้าของ
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเจ้าของเว็บไซต์) และกาหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบการ
ดังกล่าวซึ่งได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือ
บริการ
4. กาหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษี และการชาระภาษีของผู้ประกอบการที่อยู่
นอกราชอาณาจักรและเจ้าของแพลตฟอร์มยื่นแบบแสดงรายการภาษี และการชาระ
ภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร
5. กาหนดให้ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรและเจ้าของแพลตฟอร์มที่
ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งมีมูลค่าของฐานภาษีตามที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกาให้ยื่น
คาขอตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด
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2. เรือ
่ ง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี เรือ
่ ง ยกเลิกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่
ด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. 2559 พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ.
2559 พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้
ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิ
จาณณาด้วยแล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว เป็นการยกเลิกระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ.
2559 เนื่องจากพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการนโยบาย
บริหารจัดการแร่แห่งชาติ ซึ่งมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่เช่นเดียวกันแทนแล้ว
เศรษฐกิจ- สังคม
3. เรือ
่ ง การพิจารณากาหนดแนวทางการดาเนินโครงการลงทุนก่อสร้าง บริหาร
และประกอบการท่าเทียบ เรือสินค้ากอง เอ 5 และโครงการบริหารและประกอบการท่า
เทียบเรือตูส
้ น
ิ ค้า บี 2 บี 3 และ บี 4 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการดาเนินการที่เหมาะสมของโครงการ
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. โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยดาเนินการ ดังนี้
1. เร่งรัดการพิจารณาแนวทางการดาเนินโครงการที่เหมาะสมของโครงการท่า
เทียบเรืออื่นๆ ที่เข้าข่ายต้องดาเนินการตามขั้นตอนของมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
2. เร่งรัดการดาเนินการจัดทาแนวทางการประกอบการท่าเทียบเรือของสัญญา
ร่วมการลงทุนโครงการการลงทุนก่อสร้าง 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
เพื่อให้การบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือภายใต้อานาจหน้าที่ของการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยให้รับความเห็นของสานักงบประมาณไปพิจารณา
ประกอบการดาเนินการด้วย
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4. เรือ
่ ง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพือ
่ กรณีฉก
ุ เฉินหรือจาเป็น เพือ
่ เป็นค่าใช้จา่ ยสาหรับโครงการ
เร่งด่วน ภายใต้แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจย
ั และเทคโนโลยี
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการเร่งด่วน
ภายใต้แผนปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี 14
โครงการ จานวน 390.4829 ล้านบาท ตามที่สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอ
สาระสาคัญของเรือ
่ ง
สกพอ. รายงานว่า
1. แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจย
ั และเทคโนโลยี รองรับ
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นหนึ่งในแผนงานย่อยภาคใต้
แผนการพัฒนาพื้นที่ EEC เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางดาเนินการ
ในช่วง พ.ศ. 2560 – 2564 ให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการยกระดับการพัฒนา
บุคลากรการศึกษา การวิจัยและเทคโนโลยีในพื้นที่ EEC อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ผลิตกาลังคนให้มี
คุณสมบัติตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และสนับสนุนการวิจัย การสร้าง
นวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งจะนาไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ต่อไป โดยการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวมีแนวทางในการพัฒนา ได้แก่
(1) ผลิตบุคลากร และสร้างความรู้ตามความต้องการของตลาด (2) ผู้ประกอบการ
เอกชนประสานงานโดยตรงกับสถาบันการศึกษา โดยมีหน่วยงานรัฐคอยเป็นผู้ให้ความ
ช่วยเหลือ (3) ระดมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและศูนย์เทคโนโลยีชั้นนาทั่วโลก
มาร่วมมือกับสถาบันการศึกษาไทย และเชิญชวนผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทางานและฝึกอบรม
บุคลากรไทย และ (4) ร่วมมือกับนักลงทุนเอกชนชั้นนาของโลกผลิตบุคลากรสนอง
ความต้องการของภูมิภาค โดยเฉพาะในด้านการบิน ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ การ
ท่องเที่ยว และการแพทย์ โดยระยะเร่งด่วนจะเน้นการผลิตบุคลากรต้นแบบ
รวมถึงให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แก่เด็ก เยาวชน และเกษตรกร
2. แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี
ดังกล่าว มีจานวนโครงการ 67 โครงการ แบ่งเป็นแผนงานระยะเร่งด่วน 34 โครงการ
และแผนงานระยะกลาง 53 โครงการ (โดยมี 20 โครงการ เป็นโครงการต่อเนื่องมาจาก
แผนระยะเร่งด่วน) สกพอ. ร่วมกับสานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาโครงการตาม
แผนงานระยะเร่งด่วนแล้วเห็นว่า มีโครงการเร่งด่วนที่มีความจาเป็นต้องดาเนินการ (แต่
ยังไม่มีงบประมาณ) 14 โครงการ โดยจาเป็นต้องขอใช้งบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 390.4829 ล้าน
บาท เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินการภายในปีงบประมาณ 2561 (เดือนกรกฎาคม –
กันยายน 2561)
5. เรือ
่ ง ขออนุมัติงบกลางเพือ
่ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รบ
ั ผลกระทบจากอุทกภัยปี 2560
เพิม
่ เติม
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)
เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบให้ กษ. ดาเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ภาคใต้ ปี 2560 (ช่วงภัยวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2560)
2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลางรายการ
เงินสารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัยปี 2560 ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือครัวเรือนละ 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 คาขออนุมัติ
จัดสรรงบประมาณของ กษ. ให้ถือว่าเป็นคาขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ทั้งนี้ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทาการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2561 ในกรอบ
วงเงิน 3,136.735 ล้านบาท ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ มีลก
ั ษณะเดียวกับการช่วยเหลือที่คณะรัฐมนตรี
มีมติเมือ
่ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 และ 7 พฤศจิกายน 2560
1. คุณสมบัติเกษตรกรที่ได้รบ
ั การช่วยเหลือ มีดังนี้
(1) เกษตรกรที่มีพื้นที่การผลิตอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน [อุทกภัย หรือ อุทกภัยและวาตภัย หรืออุทกภัยและ....
(หมายถึง อุทกภัยและภัยอื่นๆ ตามที่จังหวัดประกาศ) หรือน้าไหลหลาก หรือน้าเอ่อล้น
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) เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและมีการทากิจกรรมการเกษตรตามที่
แจ้งขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของ กษ. ก่อนเกิดภัยเท่านั้นหากเกษตรรายใดได้รับ
ผลกระทบมากกว่า 1 ด้าน ให้ได้รับการช่วยเหลือเพียง 1 ด้าน (ด้านพืช ด้านประมง
หรือด้านปศุสัตว์) โดยให้เกษตรกรเป็นผู้ระบุว่าจะขอรับการช่วยเหลือด้านใด
(3) เป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตาม (1) และ (2) และคณะกรรมการระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชนรับรอง
การบริหารจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ระดับจังหวัด และระดับกระทรวง
6. เรือ
่ ง การขอขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม เรือ
่ ง กาหนดเขตพืน
้ ที่และมาตรการคุ้มครองสิง่ แวดล้อม ในบริเวณพืน
้ ที่
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ และจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 รวม 2 ฉบับ
ออกไปอีก 2 ปี
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
1. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อาเภอบางละมุง
และอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553
2. ให้ส่งร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยาย
ระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อาเภอบ้านแหลม
อาเภอเมืองเพชรบุรี อาเภอท่ายาง และอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี อาเภอหัวหิน และ
อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2553 คืนให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีความจาเป็นต้องดาเนินการ ตาม
ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขต
พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อาเภอบ้านแหลม อาเภอเมือง
เพชรบุรี อาเภอท่ายาง และอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี อาเภอหัวหิน และอาเภอปราณ
บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เสร็จแล้ว คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (3 พฤศจิกายน 2558) อนุมัติในหลักการ ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงนามในร่างประกาศ
ดังกล่าว และสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อ
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป (วันที่ 30 มิถุนายน 2561) ดังนั้น จึงไม่มีความจาเป็นต้องขยาย
ระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อาเภอบ้านแหลม
อาเภอเมืองเพชรบุรี อาเภอท่ายาง และอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี อาเภอหัวหิน และ
อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2553 ออกไปอีก 2 ปี ตามความเห็นของ
สานักงานคณะกรรมการฤษฎีกา
สาระสาคัญของร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ
่ ง
ขยายระยะเวลาการใช้บงั คับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เรือ
่ ง กาหนดเขตพืน
้ ที่และมาตรการคุ้มครองสิง่ แวดล้อม ในบริเวณพืน
้ ที่อาเภอบางละ
มุง และอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553
กาหนดให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณ
พื้นที่อาเภอบางละมุง และอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 ต่อไปอีก 2 ปี นับแต่
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
7. เรือ
่ ง มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2570

8
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ.
2561 – 2570 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และมอบหมายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามอานาจหน้าที่ โดยให้ดาเนินการให้
ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง โดย
ให้ อก. เป็นหน่วยงานหลักในการติดตามการดาเนินงานตามมาตรการฯ เพื่อให้เกิดผล
ที่เป็นรูปธรรม โดยเร็วต่อไป
สาระสาคัญของมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 –
2570 มีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็น Bio Hub of ASEAN ภายในปี
2570 โดยผลิตภัณฑ์เป้าหมาย คือพลาสติกชีวิภาพ (Bioplastic) เคมีชีวภาพ
(Biochemicals) และชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) เช่น วัคซีน ยาชีววัตถุ
ตัวชีว
้ ด
ั ประกอบด้วย
1. เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศอย่างน้อย 190,000 ล้านบาท
2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 85,000 บาทต่อคนต่อปี
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร อย่างน้อย 800,000 ครัวเรือน
4. มีการผลิตและจ้างแรงงานที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญสูง
(Knowledge workers/High-tech labor) อย่างน้อย 20,000 ตาแหน่ง
8. เรือ
่ ง แนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาระค่าโดยสารรถไฟฟ้า
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาระค่า
โดยสารรถไฟฟ้าตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ แล้วมีมติเห็นชอบให้ กค. ทบทวน
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 (เรื่อง ประชารัฐสวัสดิการ การให้ความ
ช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ข้อ 1 จากเดิม “1. ...(3) วงเงินค่าโดยสารรถ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ระบบ e-Ticket/รถไฟฟ้า จานวน 500 บาทต่อ
คนต่อเดือน (4) วงเงินค่าโดยสารรถ บริษท
ั ขนส่ง จากัด (บขส.) จานวน 500 บาทต่อ
คนต่อเดือน และ (5) วงเงินค่าโดยสารรถไฟ จานวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน” เป็น “1.
... (3) วงเงินค่าโดยสารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ระบบ e-Ticket/
รถไฟฟ้า จานวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน และอนุญาตให้จ่ายเงินชาระค่าโดยสารได้
เกินวงเงิน 500 บาท 1 ครั้งต่อเดือน โดยวงเงินที่เกินจะนาไปหักจากวงเงินในเดือน
ถัดไป (4) วงเงินค่าโดยสารรถบริษัท ขนส่ง จากัด (บขส.) จานวน 500 บาทต่อคนต่อ
เดือน และ (5) วงเงินค่าโดยสารรถไฟ จานวน 500 บาท ต่อคนต่อเดือน”
9. เรือ
่ ง โครงการ “ทาความดีดว
้ ยหัวใจ ลดภัยสิง่ แวดล้อม”
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ทส.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบให้ดาเนินโครงการ “ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”
2. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการดาเนินกิจกรรมภายใต้
โครงการ ดังนี้
ชือ
่ กิจกรรม
1) กิจกรรมมาตรการ
ลด

รายละอียด
- มอบหมายทุกหน่วยงานภาครัฐร่วมมือในการ
ดาเนินงานพร้อมกัน
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และคัดแยกขยะมูลฝอย ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
ในหน่วยงานภาครัฐ
- ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(สานักงาน ก.พ.ร.)
กาหนดให้ “ผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย” เป็น
ตัววัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่ม
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562
- ให้สานักงาน ก.พ.ร. และ ทส. โดยกรมควบคุม
มลพิษร่วมกันพิจารณากาหนดเกณฑ์ที่จะใช้สาหรับ
การประเมิน
2) กิจกรรมรณรงค์ ทา มอบหมาย ทส. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (มท.)
ความดี
ดาเนินงานพร้อมกัน
ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ทั่วประเทศ
ลดใช้
ถุงพลาสติก
3. ให้ ทส. โดยกรมควบคุมมลพิษเป็นเจ้าภาพหลักในการติดตามผลและ
รายงานผล
ให้คณะรัฐมนตรีทราบ
ทั้งนี้ ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกาหนดเพิ่มเติมให้
นาผลการดาเนินโครงการ “ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เป็นตัวชี้วัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาของหัวหน้างานภาครัฐด้วย เพื่อให้การขับเคลื่อน
โครงการดังกล่าวเกิดประสิทิภาพ ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
โครงการ “ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิง่ แวดล้อม” มีวต
ั ถุประสงค์ เพื่อลด
ปริมาณ
ขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร โดย
การดาเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ซึ่งมี
กิจกรรมการภายใต้โครงการดังกล่าวประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรม
มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 2) กิจกรรมรณรงค์ ทาความ
ดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก 3) กิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและ
งดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 4) กิจกรรมทาความดีด้วยหัวใจงดการ
ใช้พลาสติกและโฟมในสวนสัตว์ และ 5) กิจกรรมการจัดการขยะบกสู่ทะเล ในพื้นที่
24 จังหวัดชายทะเล
ผลที่คาดว่าจะได้รบ
ั
- ข้าราชการ จานวน 2.53 ล้านคน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย เกิดภาพลักษณ์และเป็นตัวอย่างในการดาเนินงานให้ประชาชน
และหน่วยงานเอกชน
- อาคารสานักงานของหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 100 มีการดาเนินกิจกรรม
ที่ส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อให้การจัดการขยะ
มูลฝอยมีประสิทธิภาพง่ายต่อการนาไปใช้ประโยชน์
การดาเนินงานเพือ
่ ขับเคลือ
่ นโครงการ
- รัฐบาลดาเนินการขับเคลื่อนการคัดแยกขยะมูลฝอย การลดใช้
ถุงพลาสติกหูหิ้วและ
งดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้
ข้าราชการดาเนินการเป็นแบบอย่างแก่ภาคเอกชน
และประชาชน
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- การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อต่าง ๆ เพื่อสร้าง
กระแส
ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ รวมทั้งจัดทา
Website/Application ข้อมูลการคัดแยกขยะมูลฝอย การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงด
ใช้โฟมบรรจุอาหารทั่วประเทศ
10. เรือ
่ ง การเพิม
่ เติมขั้นตอนและกระบวนการดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ
เพือ
่ ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจฐานรากในพืน
้ ที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยัง่ ยืน” (หมู่บา้ น/
ชุมชนละสองแสนบาท)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเพิ่มเติมขั้นตอนและกระบวนการดาเนินการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.)
เสนอ ดังนี้
สาระสาคัญของการเพิม
่ ขัน
้ ตอนฯ
บทที่ 4 หลักเกณฑ์ แนวทางและขั้นตอนการจัดทาโครงการ
3. ขัน
้ ตอนและกระบวนการดาเนินงานตามโครงการ
เพิม
่ เติม ดังนี้
19) กรณีหมู่บ้าน/ชุมชน ไม่สามารถเสนอโครงการให้คณะกรรมการ
บริหารงานอาเภอ/คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ ที่กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง ได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่พบว่ายังคง
มีปัญหาความเดือดร้อนและปัญหา
ความต้องการที่ได้จากการประชุมประชาคม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” โดยทีม
ขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล/ชุมชน และยังไม่มีแผนงาน/โครงการของหน่วยงานใด
รับผิดชอบให้ดาเนินการ ดังนี้
19.1) กรณีจงั หวัด ให้นายอาเภอหรือผู้แทน ร่วมกับผู้บริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน กานันและผู้ใหญ่บ้าน (ถ้ามี) ผู้แทนของทีม
ขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล อย่างน้อย 1 คน และผู้แทนของหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างน้อย 1 คน
19.2) กรณีกรุงเทพมหานคร ให้ผู้อานวยการเขตหรือผู้แทน
ร่วมกับผู้แทน
ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับชุมชน อย่างน้อย 1 คน และ
ผู้แทนของชุมชน อย่างน้อย 1 คน มีหน้าที่ ดังนี้
(1) พิจารณาคัดเลือกโครงการจากปัญหาความต้องการของ
หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้จากการประชุมประชาคม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” โดยทีม
ขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล/ชุมชน หรือจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
(2) คัดเลือกบุคคลที่เห็นสมควรเพื่อเป็นคณะผู้รับผิดชอบ
โครงการ
จานวน 3 คณะ ประกอบด้วย คณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้าง คณะผู้รับผิดชอบการตรวจรับพัสดุ
และคณะผู้รับผิดชอบการเบิก
จ่ายเงินและจัดทาบัญชี และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน (กรณี
ที่ไม่มีประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้)
(3) กากับดูแลการดาเนินโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
แนวทางและขั้นตอนการจัดทาโครงการตามคู่มือการดาเนินงานฯ
(4) ให้ความเห็นชอบผลการดาเนินโครงการและอนุมัติให้
เบิกจ่ายเงินจากบัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชน
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25)

ทั้งนี้ กาหนดให้ใช้แบบเอกสารประกอบการดาเนินโครงการฯ (คพฐ. 01 –
ตามภาคผนวกในคู่มือการดาเนินงานฯ โดยอนุโลม

ต่างประเทศ
11. เรือ
่ ง ขอความเห็นชอบข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ของไทย ภายใต้กรอบ
ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน และการลงนามพิธส
ี ารอนุวต
ั ิขอ
้ ผูกพันเปิดตลาด
บริการชุดที่ 10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ
ดังนี้
1. เห็นชอบข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ของไทยภายใต้กรอบความ
ตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน และร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่
10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการ
ของอาเซียน และให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบต่อไป
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงนามในร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาด
บริการชุดที่ 10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการอาเซียน เมื่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบร่างพิธีสารดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคา
ที่มิใช่สาระสาคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ผู้
ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
อีก
3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการออกหนังสือมอบ
อานาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนาม
ในร่างพิธีสารอนุ
วัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของ
อาเซียน
4. มอบหมายให้ พณ. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการเพื่อปฏิบัติ
ตามพันธกรณีที่กาหนดในร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน
5. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งต่อสานักเลขาธิการอาเซียน
ว่าไทยพร้อมที่จะให้พิธีสารดังกล่าวมีผลผูกพันต่อไป เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติ
เห็นชอบต่อร่างพิธีสารฯ และข้อผูกพันดังกล่าวแล้ว
สาระสาคัญของเรือ
่ ง
การลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 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 (การบริการข้ามพรมแดน) รูปแบบที่ 2 (การบริโภคใน
ต่างประเทศ) โดยไม่มีข้อจากัด รูปแบบที่ 3 (การจัดตั้งธุรกิจในประเทศ) โดยอนุญาตให้
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ผู้บริการอาเซียนเข้ามาลงทุนโดยถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 70 ตามเป้าหมายของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพิ่มเติมจากข้อผูกพันฯ ชุดที่ 9 จานวน 6 สาขาย่อย ดังนี้
1. บริการรับส่งข้อมูลแบบแพ็กเกจสวิทซ์ (Packet-switched data
transmission services)
2. บริการรับส่งข้อมูลแบบเซอร์กิตสวิทซ์ (Circuit-switched data
transmission services)
3. บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic data
interchange: EDI)
4. บริการขนส่งสินค้าโดยคนหรือสัตว์ลากจูง (Freight Transport by
man or animal drawn vehicle)
5. บริการบารุงรักษาและซ่อมบารุงเรือบรรทุก Liquid Natural Gas ขนาด
ไม่เกิน 500 ตันกรอส
6. บริการทาความสะอาดระวางเรือบาร์จ (Barge Cleaning service)
12. เรือ
่ ง การประชุมคณะทางานร่วมไทย-เมียนมา ในการเตรียมการส่งผูห
้ นีภัยการสู้
รบจากเมียนมา
กลับประเทศ ครัง้ ที่ 1
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม
คณะทางานร่วมไทยเมียนมา ในการเตรียมการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจาก
เมียนมา (ผภร.) กลับประเทศ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ตามที่กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสาคัญของร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมดังกล่าวมีวต
ั ถุประสงค์ ดังนี้
1. ทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะทางานร่วมกันกับพื้นฐานของความเป็นมิตร เพื่อน
บ้านที่ดีและ
ความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้การเดินทางกลับมาตุภูมิ
ของ ผภร. เป็นไปด้วยความสมัครใจ ปลอดภัย และยั่งยืน
2. รวบรวมพัฒนาการล่าสุดและชี้ให้เห็นข้อท้าทายจากการเดินทางกลับ
มาตุภูมิของ ผภร. กลุ่มแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2559
3. เตรียมความพร้อมสาหรับการเดินทางกลับโดยสมัครใจของ ผภร. กลุ่ม
ต่อ ๆ ไป และวางพื้นฐานที่มุ่งไปสู่การเดินทางกลับอย่างเป็นระบบมากขึ้นในระยะยาว
4. แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าสามารถร่วมมือกันได้
เพื่อให้บรรลุการเดินทางกลับอย่างยั่งยืนและสมัครใจ และให้ ผภร. ที่เดินทางกลับไป
แล้วทั้งหมดสามารถดาเนินชีวิตได้ในระยะยาว
13. เรือ
่ ง แถลงข่าวร่วมสาหรับการประชุมคณะกรรมมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญีป
่ น
ุ่
ครัง้ ที่ 4
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงข่าวร่วมสาหรับการประชุมคณะกรรม
มาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่
ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. ดาเนินการได้ โดยให้
นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศ
ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
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ทั้งนี้ ให้ กต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาผลักดันความร่วมมือ
ร่วมกับญี่ปุ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันของ
ทั้งสองฝ่าย ควบคู่ไปกับการทบทวนทั่วไปความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น
(JTEPA) ด้วย โดยเฉพาะในด้านระบบรางและอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันแก่บุคคลไทยให้ได้รับประโยชน์จาก JTEPA ได้อย่าง
เป็นรูปธรรมต่อไป
สาระสาคัญของเรือ
่ ง
กต. รายงานว่า
การประชุม HLJC ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่
กรุงโตเกียว โดยมี
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นประธานร่วม และจะมีรัฐมนตรี
ด้าน
เศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมด้วย การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีการประชุมระดับสูงที่
จะกาหนดทิศทาง
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในระยะ
ต่อไป ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องให้มีร่างแถลงข่าวร่วมเพื่อบันทึกผลการหารือที่สาคัญใน
ประเด็นหัวข้อ ดังนี้ (1) ข้อตกลงความครอบคลุมและก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนการค้า
ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (CPTPP) (2) ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น
สาหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (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. เรือ
่ ง ร่างปฏิญญารัฐมนตรีการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ค.ศ. 2018
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ
(กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างปฏิญญารัฐมนตรีการประชุมเวทีหารือทางการเมือง
ระดับสูงว่าด้วยการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on
Sustainable Development - HLPF) ค.ศ. 2018
2. อนุมัติให้เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจาสหประจาชาติ ณ
นครนิวยอร์ก
ร่วมรับรองร่างปฏิญญาฯ
3. หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้อยู่ดุลยพินิจของ
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก โดยไม่ต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
สาระสาคัญของร่างปฏิญญาฯ เป็นการเน้นย้าความมุ่งมั่งในการไม่ทอดทิ้ง
ใครไว้เบื้องหลังเป็นแก่นของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และควรเป็นหลักการ
นาทางสาหรับการดาเนินงานของรัฐบาลในทุกระดับ
- ความสาคัญของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเยาวชนในการติดตาม
และอนุวัติเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งความสาคัญของการเสริม
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พลังให้แก่เด็กและเยาวชนด้วยข้อมูล ความรู้ และ
ความตระหนักด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
- ให้คามั่นที่จะสร้างขีดความสามารถทั้งในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค
และระดับโลก
เพือ
่ รวบรวม สร้าง จาแนก วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลและสถิติที่มี
คุณภาพ
- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดเป็นวงกว้างและไม่
เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นภาระต่อประเทศที่ยากจนที่สุดและอ่อนแอมากที่สุด
- การสร้างเสริมให้เกิดความสอดประสานของแต่ละเป้าหมายให้มากที่สุด
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน
- การยกระดับการลงทุนและการดาเนินการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค
ส่วนเพิ่มเติม
การเข้าถึงการวิจัยและเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาด เพิ่มการ
ใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน และทา
ให้พลังงานสะอาดมีราคาที่สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น
- ปรับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการบริหารจัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพและเป็นแบบองค์รวม ซึ่งรวมไป
ถึงระดับคมนาคมอัจฉริยะและความมีประสิทธิภาพของการใช้พลังงานและการจัดการ
ของเสีย
15. เรือ
่ ง การลงนามในร่างความตกลงให้การสนับสนุนด้านการเงิน (Financing
Agreement) ระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป (โครงการส่งเสริมศักยภาพเพือ
่
สนับสนุนศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการ
จัดการภัยพิบต
ั ิและกลไกการรับมือกับกรณีฉก
ุ เฉินของอาเซียน)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงให้การสนับสนุนด้านการเงิน
(Financing Agreement) ระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป [โครงการส่งเสริม
ศักยภาพเพื่อสนับสนุนศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
(ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance : AHA Centre) ใน
การจัดการภัยพิบัติและกลไกการรับมือกับกรณีฉุกเฉินของอาเซียน] และมอบหมายให้
เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงดังกล่าวร่วมกับสหภาพยุโรป ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ
สาระสาคัญของร่างความตกลงฯ จัดทาขึ้นเพื่อสนับสนุนการดานินงาน
โครงการบูรณาการร่วมกันเพื่อส่งเสริมศักยภาพของศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อให้
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (AHA Centre) ในการจัดการภัยพิบัติและกลไกการ
รับมือกับกรณีฉุกเฉินของอาเซียน
16. เรือ
่ ง การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมในโอกาสการเยือนราชอาณาจักร
ภูฏานอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
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 ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
ร่างแถลงข่าวร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้
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อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. สามารถดาเนินการได้โดยให้นาเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการ
ปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
สาระสาคัญของเรือ
่ ง
ร่างแถลงข่าวร่วมฯ มีสาระสาคัญครอบคลุมเกี่ยวกับการส่งเสริมความ
ร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น
1) การพัฒนาชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 2) การส่งเสริมการค้าและการลงทุน โดยหาโอกาสที่จะลงทุนร่วมกัน
3) การส่งเสริมด้านสุขอนามัย ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยจะสนับสนุนการจัดตั้ง
“ศูนย์แพทย์ด้านหู ตา คอ จมูก” ในภูฏาน 4) การส่งเสริมด้านการเกษตรผ่านโครงการ
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Gewog One Product :
OGOP) เป็นต้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ
เอกชน และประชาชนของทั้งสองประเทศ และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่าง
ไทยกับภูฏานมาอย่างต่อเนื่องต่อไป
17. เรือ
่ ง ร่างหนังสือยืนยันการยอมรับผลการเจรจาในกรณีพพ
ิ าทโควตาสัตว์ปก
ี
ระหว่างจีน-สหภาพยุโรป (DS492)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างหนังสือยืนยันการยอมรับผลการเจรจา
ในกรณีพิพาทโควตาสัตว์ปีกระหว่างจีน-สหภาพยุโรป (DS492) ตามที่กระทรวง
พาณิชย์ (พณ.) เสนอ โดยไม่ให้กระทบต่อสิทธิเดิมของไทยภายใต้องค์การการค้าโลก
ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างหนังสือฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่
ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการ
ได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่
ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ด้วย
สาระสาคัญของเรือ
่ ง
พณ. ได้จัดทาร่างหนังสือยืนยันการยอมรับผลการเจรจาในกรณีพิพาท
โควตาสัตว์ปีกระหว่างจีน-สหภาพยุโรป (DS492) เป็นเอกสารที่มีสาระสาคัญเป็นการ
แสดงการยอมรับผลการเจรจาทวิภาคีระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนตามคาพิพากษาของ
คณะผู้พิจารณาข้อพิพาทที่ DS492 ภายใต้กระบวนการระงับข้อพิพาทของ WTO ซึ่ง
สหภาพยุโรปตกลงที่จะจัดสรรโควตารายประเทศ (country-specific allocation) ให้แก่
จีน โดยไม่กระทบต่อสิทธิของประเทศอื่นที่ส่งออกสินค้าและไม่กระทบต่อสิทธิเดิมของ
ไทยภายใต้ WTO และการจัดสรรโควตารายประเทศนี้ สหภาพยุโรปได้จัดสรรโควตา
รายประเทศให้แก่จีนเป็นปริมาณที่น้อยกว่าที่ไทยได้รับในปัจจุบัน และผู้ส่งออกสินค้า
ไก่ของไทยยังสามารถส่งออกภายใต้โควตารวมสาหรับทุกประเทศ (Erge Omnes) ที่
เป็นข้อเสนอของสหภาพยุโรปในการเปิดตลาดเพิ่มเติมโควตาสินค้าเนื้อไก่ปรุงสุกด้วย
นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงการให้ความร่วมมือกับสหภาพยุโรปและเป็นการ
รักษาสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป และไทยกับจีนด้วย
แต่งตัง้
18. เรือ
่ ง การแต่งตัง้ ข้าราชการ (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เสนอแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ให้ดารง
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ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จานวน 2 ราย
ตัง้ แต่วันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
1. นายสลิล วิศาลสวัสดิ์ ผู้อานวยการกองบริหารการลงทุน 3 สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน ให้ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2561
2. นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร ผู้อานวยการกองประสานและพัฒนาปัจจัย
การลงทุน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้ดารงตาแหน่ง ที่
ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนทรงคุณวุฒิ) สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
19. เรือ
่ ง การแต่งตัง้ ข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนสามัญ
สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ให้ดารงตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ จานวน
2 ราย ดังนี้
1. นายณรงค์ บุญโญ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบ
ราชการเชีย
่ วชาญ) สานักงาน ก.พ.ร. ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
(นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ)
สานักงาน ก.พ.ร. ตั้งแต่วันที่ 18
พฤษภาคม 2561
2. นายสุวท
ิ ย์ อมรนพรัตนกุล ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
(นักพัฒนาระบบราชการเชี่ยวชาญ) สานักงาน ก.พ.ร. ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาการ
พัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) สานักงาน ก.พ.ร. ตั้งแต่
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
20. เรือ
่ ง การแต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นางสุ
กานดา วรเชษฐบัญชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ สานักงาน
ปลัดกระทรวง ให้ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

21. เรือ
่ ง การแต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่ตั้ง
นางสาวพรพรรณ บัวเกิด อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐ
อิตาลี ให้ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูต
สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจา
ต่างประเทศดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ
22. เรือ
่ ง ขอต่อเวลาการดารงตาแหน่งอธิบดีกรมบังคับคดี (กระทรวงยุติธรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ให้ต่อเวลาการดารง
ตาแหน่งของ
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ซึ่งดารงตาแหน่งดังกล่าวครบ
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง 4 ปี
ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
23. เรือ
่ ง การแต่งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการอืน
่ ในคณะกรรมการการยาสูบแห่ง
ประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย ดังนี้
1. นายระเฑียร ศรีมงคล
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์สด
ุ า วิศรุตพิชญ์ กรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
กรรมการ
4. พลตารวจเอก 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. เรือ
่ ง การแต่งตัง้ กรรมการผูท
้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้ง นางสาวนิลบ
ุ ล เครือนพรัตน์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขา
การเงินในคณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ แทน
ตาแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
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