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  วนัน้ี (24 ตุลาคม 2560)  เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุม 501 ตกึบญัชาการ 1 ท าเนียบรฐับาล 
พลเอก ประยทุธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานการประชุมคณะรฐัมนตร ี
  ภายหลงัเสรจ็สิ้นการประชุม พลโท สรรเสรญิ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรฐัมนตร ี   
แถลงผลการประชุมคณะรฐัมนตร ี ซึง่สรปุสาระส าคญัดงันี้ 
 

กฎหมาย 
   
  1.  เรือ่ง  รา่งพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิและคุม้ครองประชาชนในการต่อตา้นการทุจรติ
     และประพฤตมิชิอบ  พ.ศ. .... 
  2.  เรือ่ง ร่างระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยส านักงานการวิจยัและนวตักรรม
แห่งชาต ิ    พ.ศ. ....  
  3.  เรือ่ง  รา่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 
    ส านกันายกรฐัมนตร ี พ.ศ. .... 
  4.  เรือ่ง  รา่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสงักดักระทรวง 
     ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รวม 2 ฉบบั  
  5.  เรือ่ง  การใชอ้ านาจตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการ 
    บรหิารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบรูณาการ พ.ศ. 2551 รา่งระเบยีบ 
    ส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการบรหิารงานเชงิพืน้ทีแ่บบบรูณาการ พ.ศ. ....  
    การยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบรหิารงานจงัหวดัและกลุ่ม
จงัหวดั    แบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เรื่อง การก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิปีฏิบตัิในการ
บรหิาร    งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 
ตุลาคม     2554 และการจดัตัง้กลุ่มจงัหวดัและก าหนดจงัหวดัที่เป็นศูนยป์ฏบิตักิารของ
กลุ่ม    จงัหวดั 
 

เศรษฐกิจ- สงัคม 
 
  6.  เรือ่ง  ขออนุมตัิจดัท าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559 โครงการเคหะ
ชุมชน    และบรกิารชุมชนผูม้รีายไดน้้อยถงึปานกลาง จงัหวดัชลบุร ี(หว้ยกะปิ) 
  7.  เรือ่ง   ขออนุมตัจิดัท าโครงการบา้นสวสัดกิารขา้ราชการ (เช่าซือ้) จงัหวดัสงขลาและ
     จงัหวดัปัตตานี 
  8.  เรือ่ง  ขอขยายระยะเวลารบัค าขอค ้าประกนัสนิเชื่อโครงการค ้าประกนัสนิเชื่อเพื่อ 
    ผูป้ระกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที ่2 
  9.   เรือ่ง   การปรบัปรงุแผนยุทธศาสตรก์ารใหเ้อกชนรว่มลงทุนในกจิการของรฐั 
  10.  เรือ่ง   โครงการพระราชทานความช่วยเหลอืแก่ราชอาณาจกัรกมัพชูาใน 
    สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
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ต่างประเทศ 
 
  11.  เรือ่ง  ขอความเหน็ชอบใหส้ถาบนัอุดมศกึษาทีม่ศีกัยภาพสงูจากต่างประเทศจดั 
    การศกึษาในประเทศไทย 
  12.  เรือ่ง  รา่งถอ้ยแถลงโซล (Seoul Statement) ในการประชุมรฐัมนตรเีอเปคดา้นป่า
ไม ้    ครัง้ที ่4 

  13.  เรือ่ง  การขออนุมตัเิปิดสถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัมลัดฟีสป์ระจ าประเทศไทย 
     (กระทรวงการต่างประเทศ)  
 

แต่งตัง้ 
 
  14.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาการระดบั
     ทรงคุณวุฒ ิ(ส านกันายกรฐัมนตร)ี 
  15.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งรองปลดัส านกันายกรฐัมนตร ี 
    (นกับรหิารระดบัสงู) ในส านักงานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ี(ส านกั
นายกรฐัมนตร)ี 
  16.  เรือ่ง  แต่งตัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสงู (กระทรวงการ
พฒันา    สงัคมและความมัน่คงของมนุษย)์  
  17.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสงู  
    (กระทรวงวฒันธรรม)  
  18.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ผูอ้ านวยการองคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์ 
  19.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองคก์าร 
    เภสชักรรม  
  20.  เรือ่ง  การแต่งตัง้รองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคาร 
    เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
  21.  เรือ่ง  การแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก ากับและส่งเสรมิการ
ประกอบ    ธุรกจิประกนัภยั  
  22.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการศูนย์ส่งเสรมิ
ศลิปาชพี    ระหว่างประเทศ  
  23.  เรือ่ง  ขออนุมตัิรบัโอนข้าราชการที่ได้รบัการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งประเภท
บรหิาร     ระดบัสงู (กระทรวงศกึษาธกิาร)  
 

******************* 
ส านกัโฆษก   ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีโทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

   
1. เร่ือง ร่างพระราชบญัญติัการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ            พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัแิละรบัทราบ ดงันี้  
  1. อนุมตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิและคุม้ครองประชาชนในการต่อตา้นการ
ทุจรติและประพฤตมิชิอบ พ.ศ. .... ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั
เสนอ และใหส้่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาเป็นเรือ่งด่วน แลว้ส่งใหค้ณะกรรมการ
ประสานงานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณา ก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตต่ิอไป  
   2. รบัทราบแผนในการจดัท ากฎหมายล าดบัรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคญัของ
กฎหมายล าดบัรองซึง่ตอ้งออกตามร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว ตามทีส่ านกังาน ป.ป.ท. เสนอ  
  สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญติั  
  1. ก าหนดให้มคีณะกรรมการส่งเสรมิและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจรติและ
ประพฤต ิมชิอบ (คตป.) ประกอบดว้ย เลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานกรรมการ กรรมการโดย
ต าแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนส านักงาน ป.ป.ช. ผู้แทนส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ และผู้แทนกระทรวงยุติธรรม 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ         ซึง่นายกรฐัมนตรแีต่งตัง้ จ านวน 4 คน กรรมการผูแ้ทนภาคประชาชนหรอืภาค
ประชาสงัคมที่ได้รบัการสรรหาจากเครอืข่ายต่อต้านการทุจรติและประพฤติมชิอบภาคประชาชน โดยความ
เห็นชอบจากนายกรฐัมนตรี จ านวน 4 คน และให้รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป .ท. ที่เลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย จ านวน 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ  
    ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ในการส่งเสริมให้
ประชาชนรวมตวักนัเพื่อมสี่วนร่วมในการรณรงคใ์ห้ความรู ้ต่อต้าน หรอืชีเ้บาะแสการทุจรติ ใหก้ารรบัรองและ
เพิกถอนเครือข่ายต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบภาคประชาชน และก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
มาตรการคุม้ครองช่วยเหลอืหรอืเยยีวยาผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการรวมตวักนัต่อตา้น หรอืชีเ้บาะแสการทุจรติ
และประพฤตมิชิอบ   
  2. ก าหนดใหม้กีารส่งเสรมิสนับสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชน โดยใหเ้ครอืข่ายต่อต้านการ
ทุจรติและประพฤติมชิอบภาคประชาชนซึ่งได้รบัการรบัรอง สามารถด าเนินกิจกรรมได้ 3 ประการ คอื การ
รณรงคใ์หค้วามรู ้การต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ และการชีเ้บาะแสการทุจรติและประพฤตมิชิอบ  
  3. ก าหนดมาตรการคุม้ครองและช่วยเหลอืเครอืขา่ยต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิชิอบภาค
ประชาชน เช่น การปกปิดมใิห้มกีารเปิดเผยขอ้มูลทีส่ามารถระบุตวัผูช้ีเ้บาะแสได ้การหา้มปฏบิตัอิย่างไม่เป็น
ธรรมต่อผูช้ีเ้บาะแส การประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อคุม้ครองและช่วยเหลอืผูช้ีเ้บาะแส โดยใหก้าร
คุ้มครองเครอืข่ายต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิชิอบภาคประชาชน และบุคคลซึ่งมสี่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจรติ และใหค้วามคุม้ครองผูช้ีเ้บาะแสการทุจรติ รวมถงึบุคคลอื่นทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัผูแ้จง้เบาะแส
ดว้ย รวมทัง้การจดัหาทนายความใหแ้ละใหค้ าปรกึษาเมือ่ถูกฟ้องรอ้งด าเนินคด ี  
  4. ก าหนดให้มกีารจดัตัง้ศูนยป์ระสานความร่วมมอืต่อต้านการทุจรติขึน้ในส านักงาน ป.ป.ท. 
ท าหน้าที่ส่งเสรมิสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ เครอืข่ายต่อต้านการทุจรติและประพฤติมชิอบ
ภาคประชาชน และส่งเสรมิสนับสนุนใหป้ระชาชนรวมตวักนัเพื่อรณรงคใ์หค้วามรู ้ต่อตา้น หรอืชีเ้บาะแสรวมทัง้
ปฏบิตัติามมาตรการหรอืนโยบายของคณะกรรมการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามรา่งพระราชบญัญตันิี้  
  5. ก าหนดให้รฐัจดัสรรเงนิงบประมาณในหมวดเงนิอุดหนุนให้เพียงพอเพื่อให้การส่งเสรมิ 
สนับสนุนให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู ้ต่อต้าน หรอืชี้เบาะแสการทุจรติและประพฤติมชิอบ 
รวมทัง้การคุ้มครองผูช้ี้เบาะแสตามพระราชบญัญตันิี้ รวมทัง้ก าหนดใหก้รณีส านักงาน ป.ป.ท. ได้รบัเงนิที่มผีู้
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มอบให้โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อการส่งเสรมิสนับสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชนเพื่อการรณรงค์ให้ความรู ้
ต่อต้าน หรอืชี้เบาะแสการทุจรติและประพฤติมชิอบ ให้ส านักงาน ป.ป.ท. จ่ายเงนิหรอืก่อหนี้ผูกพนัภายใน
วงเงนิทีไ่ดร้บันัน้ไดโ้ดยไมต่อ้งน าส่งคลงั  
  6. มบีทก าหนดโทษกรณกีระท าความผดิต่อชวีติรา่งกายตามประมวลกฎหมายอาญาต่อผูช้ี้
เบาะแส หรอืบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัผูช้ีเ้บาะแส (โดยเพิม่โทษเป็นสองเท่าของโทษทีก่ าหนดไว้
ส าหรบัความผดินัน้) กรณผีูท้ีม่อี านาจเหนือการปฏบิตังิานของผูช้ีเ้บาะแส กระท าการเปลีย่นแปลงต าแหน่งงาน 
ลกัษณะงาน สถานทีท่ างาน ขม่ขู ่หรอืปฏบิตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรมต่อผูช้ีเ้บาะแส กรณแีจง้เบาะแสอนัเป็นเทจ็ 
กรณเีจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืบุคคลใดน าขอ้มลูของผูช้ีเ้บาะแส หรอืบุคคลทีม่สี่วนรว่มในการรณรงคต่์อตา้นการ
ทุจรติไปเปิดเผยโดยประการทีน่่าจะเกดิความเสยีหายแก่ผูอ้ื่นหรอืประชาชนและไดก้ระท าเพื่อแสวงหา
ประโยชน์อนัมคิวรชอบดว้ยกฎหมายส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น  
 
2. เร่ือง ร่างระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยส านักงานการวิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการร่างระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยส านักงานการ
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่รองนายกรฐัมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบญัญัตทิี่เสนอคณะรฐัมนตรตีรวจพจิารณา แล้วด าเนินการ
ต่อไปได ้ 
  สาระส าคญัของร่างระเบียบ  
  1. ให้จดัตัง้ส านักงานการวิจยัและนวตักรรมแห่งชาติขึ้นเป็นหน่วยงานภายในของส านัก
เลขาธกิารนายกรฐัมนตรเีป็นการชัว่คราว และอยูภ่ายใตบ้งัคบับญัชาของนายกรฐัมนตร ี  
   2. ให้นายกรฐัมนตรแีต่งตัง้บุคคลที่มคีวามรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในระบบวจิยัและ
นวตักรรม และเป็นที่ยอมรบัอย่างกว้างขวางคนหนึ่งเป็นผู้อ านวยการ โดยให้ผู้อ านวยการเป็นผู้บรหิารสูงสุด
ของส านกังาน และรบัผดิชอบขึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตร ี 
  3. ให้ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจในการจดัท านโยบายและยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและ
นวตักรรมของประเทศ ใหส้อดคลอ้งกบัแผนทีน่ าทาง (Roadmap) เกี่ยวกบันโยบายและยุทธศาสตรร์ะบบวจิยั
และนวตักรรมของประเทศตามที่สภานโยบายวิจยัและนวัตกรรมแห่งชาติก าหนด ก ากับ เร่งรดั ติดตาม
แผนงานของหน่วยงานในระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศเพื่อให้ผลงานวจิยัและนวตักรรมเกดิประโยชน์
ทางเศรษฐกจิและสงัคม รวมทัง้จดัท าแนวทางบูรณาการหน่วยงานในระบบวจิยัและนวตักรรมในรปูแบบกลุ่ม 
(Cluster) ทัง้ดา้นแผนงานโครงการ และงบประมาณ เพื่อเร่งขบัเคลื่อนวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีระบบวจิยัและ
นวตักรรม 
  4. งบประมาณในการด าเนินการของส านักงานให้เบกิจ่ายจากส านักเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี
และใหส้ านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรเีป็นหน่วยงานขอตัง้งงบประมาณ  
  5. ในวาระเริม่แรก ให้ส านักเลขาธกิารนายกรฐัมนตรจีดัสถานที่ท างานเครื่องมอืเครื่องใช้ใน
การท างาน และการอื่นอนัจ าเป็นต่อการปฏบิัติหน้าที่ให้แก่ส านักงานเพื่อให้สามารถปฏบิตัติามระเบยีบนี้ได้
อยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ  
 
3. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านัก
นายกรฐัมนตรี             พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
การลงทุน ส านักนายกรฐัมนตร ีพ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแล้ว และใหส้ านัก
เลขาธกิารคณะรฐัมนตรสี่งร่างกฎกระทรวงดงักล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนเพื่อน าเสนอ
นายกรฐัมนตรพีจิารณาลงนาม และประกาศในราชกจิจานุเบกษาต่อไป  
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  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง 
  ปรบัปรุงการแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ส านักนายกรฐัมนตร ี
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2556 ดงันี้ 
 

การแบ่งส่วนราชการเดิม การแบ่งส่วนราชการท่ีขอปรบัปรงุ 
1. ส านกับรหิารกลาง 
2. กองความรว่มมอืการลงทุนต่างประเทศ 
3. กองส่งเสรมิการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
4. ศูนยบ์รกิารลงทุน 
5.–10. ศูนยเ์ศรษฐกจิการลงทุนภาคที ่1-6  
11. ส านกัการตลาดเพื่อการลงทุน 
12. ส านกังานเศรษฐกจิการลงทุนในต่างประเทศ 
13.-16. ส านกับรหิารการลงทุน 1-4  
17. ส านกัพฒันาปัจจยัสนบัสนุนการลงทุน 
18. ส านกัยทุธศาสตรแ์ละนโยบายการลงทุน 
19. ส านกัสารสนเทศการลงทุน 
20. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
21. กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร 

1. ส านักงานเลขาธิการ 
2. กองความรว่มมอืการลงทุนต่างประเทศ 
3.-7. กองบริหารการลงทุน 1-5  
8. กองประสานและพฒันาปัจจยัการลงทุน 
9. กองพฒันาและเช่ือมโยงการลงทุน  
10. กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน 
11. กองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ 
12. กองส่งเสรมิการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
13. ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
14. ศูนยบ์รกิารลงทุน 
15.-21. ศนูยเ์ศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1-7  
22. ส านกังานเศรษฐกจิการลงทุนในต่างประเทศ 
23. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
24. กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร 
25. ศนูยป์ฏิบติัการต่อต้านการทุจริต  

 
4. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม รวม 2 ฉบบั  
  คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบรา่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานปลดักระทรวง กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม พ.ศ. ....  รวม 2 ฉบบั ที่
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้ และให้ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรสี่งร่างกฎกระทรวง
ดงักล่าว รวม 2 ฉบบั ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมพิจารณาลงนาม และ
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาต่อไป  
  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. ปรบัปรุงการแบ่งส่วนราชการส านักงานปลดักระทรวง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ฉบบัที ่2) 
พ.ศ. 2556 ดงันี้  
 

การแบ่งส่วนราชการเดิม การแบ่งส่วนราชการท่ีขอปรบัปรงุ 
ก. ราชการบรหิารส่วนกลาง 
  1. ส านกับรหิารกลาง 
  2. ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
  3. ส านกัการบนิอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ

ก. ราชการบรหิารส่วนกลาง 
  1. กองกลาง 
  2. กองกฎหมาย 
  3. กองการต่างประเทศ 
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  4. ส านกัแกไ้ขปัญหาการบุกรกุทีด่นิของรฐั 
  5. ส านกัความรว่มมอืดา้นทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มระหว่างประเทศ 
  6.-21. ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่1-16  
  22. ส านกัตรวจและประเมนิผล 
  23. ส านกันโยบายและยทุธศาสตร ์
  24. กลุ่มกฎหมาย 
  25. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
  26. กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร 
  27. ศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติ 
ข. ราชการบรหิารส่วนภูมภิาค 
ส านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
จงัหวดั 

  4. กองการบิน 
  5. กองแก้ไขปัญหาการบกุรกุท่ีดินของรฐั 
  6. กองตรวจราชการ 
  7. กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน 
  8. ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
  9.-24. ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่1-16  
  25. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
  26. กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร 
  27. ศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติ  
ข. ราชการบรหิารส่วนภูมภิาค 
ส านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
จงัหวดั  

    2. ปรบัปรงุการแบ่งส่วนราชการส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2555 ดงันี้  

การแบ่งส่วนราชการเดิม การแบ่งส่วนราชการท่ีขอปรบัปรงุ 
1. ส านกังานเลขานุการกรม 
2. กองบรหิารจดัการทีด่นิ 
3. กองประสานการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 
4. ส านกังานกองทุนสิง่แวดลอ้ม 
5. ส านกังานคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ
6. ส านกังานประสานการจดัการการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ 
7. ส านกัจดัการสิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละ
ศลิปกรรม 
8. ส านกัตดิตามประเมนิผลสิง่แวดลอ้ม  
9. ส านกัวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
10. ส านกัสิง่แวดลอ้มชุมชนและพืน้ทีเ่ฉพาะ 
11. กลุ่มงานดา้นวชิาการ (ประกอบดว้ย 1. กลุ่ม
นิตกิาร 2. ฝ่ายความหลากหลายทางชวีภาพ)  
12. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
13. กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร  

1. ส านกังานเลขานุการกรม 
2. กองจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ 
3. กองจดัการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม  
4. กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม 
5. กองบริหารกองทุนส่ิงแวดล้อม 
6. กองบรหิารจดัการทีด่นิ  
7. กองประสานการจดัการการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศ 
8. กองพฒันาระบบการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม 
9. กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน  
10. กองวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม 
11. กองส่ิงแวดล้อมชุมชนและพื้นท่ีเฉพาะ 
12. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
13. กลุ่มนิตกิาร 
14. กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร  

 
5. เร่ือง การใช้อ านาจตามมาตรา 4 วรรคหน่ึง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจงัหวดัและ
กลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ร่างระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นท่ี
แบบบูรณาการ พ.ศ. .... การยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจงัหวดัและกลุ่ม
จงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เรื่อง การก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัในการบริหารงบประมาณ
จงัหวดัและงบประมาณกลุ่มจงัหวดั (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 11 ตลุาคม 2554 และการจดัตัง้กลุ่มจงัหวดัและ
ก าหนดจงัหวดัท่ีเป็นศนูยป์ฏิบติัการของกลุ่มจงัหวดั 
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  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบ ดงันี้ 
  1. เหน็ชอบให้ใชอ้ านาจตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยการบรหิารงาน
จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 เพื่อก าหนดเรื่องที่จงัหวดัหรอืกลุ่มจงัหวดัยงัไม่สมควรจะ
ปฏบิตั ิหรอืปฏบิตัอิย่างมเีงื่อนไข ตามขอ้เสนอคณะกรรมการนโยบายการบรหิารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 
ดงันี้ 
   1.1 เร่ืองท่ีจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัยงัไม่สมควรท่ีจะปฏิบติั ตามพระราชกฤษฎกีา
ว่าด้วยการบรหิารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 เกี่ยวกบัการก าหนดระยะเวลาของ
แผนพฒันาจงัหวดั (มาตรา 18 วรรคสาม) และระยะเวลาของแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั (มาตร 27 วรรคหนึ่ง) แต่
ให้ถือปฏิบติัตามร่างระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการบรหิารงานเชงิพืน้ทีแ่บบบูรณาการ พ.ศ. .... 
   1.2 ส าหรบัการด าเนินงานตามมาตราอ่ืน ๆ ให้จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัปฏิบติั
ตาม            พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการบรหิารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และ
รา่งระเบยีบ                ส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการบรหิารงานเชงิพืน้ทีแ่บบบรูณาการ พ.ศ. .... 
   1.3 เรื่องที่จงัหวัดและกลุ่มจงัหวัดต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บรหิารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 อย่างมีเง่ือนไข ตามความในมาตรา 6(6), 
มาตรา 11 (1) มาตรา 13 (1) มาตรา 17 มาตรา 25 วรรคหนึ่ง มาตรา 27 วรรคหนึ่ง ตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง 
และมาตรา 32 ที่อ้างถึง “ก.น.จ.”  ให้หมายความถึงคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
(ก.บ.ภ.) ตามรา่งระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการบรหิารงานเชงิพืน้ทีแ่บบบูรณาการ พ.ศ. .... 
  2. เห็นชอบในหลกัการร่างระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการบรหิารงานเชงิพื้นที่แบบ
บูรณาการ พ.ศ. .... ซึ่งมสีาระส าคญัก าหนดให้มคีณะกรรมการบูรณาการนโยบายพฒันาภาคโดยมอี านาจ
หน้าทีก่ าหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบรหิารงานภาค ก าหนดนโยบายหลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการ
จดัท าแผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั และแผนพฒันาภาค ซึ่งแผนพฒันาภาคต้องสอดคล้องกบั
แผนระดบัชาตแิละนโยบายรฐับาล 
  3. เห็นชอบให้ยกเลกิประกาศคณะกรรมการนโยบายการบรหิารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
แบบบูรณาการ เรือ่ง การก าหนดหลกัเกณฑแ์ลวธิปีฏบิตัใินการบรหิารงบประมาณจงัหวดัและงบประมาณกลุ่ม
จงัหวดั (ฉบบัที ่2) ลงวนัที ่11 ตุลาคม 2554 
  4. เห็นชอบในหลกัการร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบรหิารงานจงัหวดัและกลุ่ม
จงัหวดัแบบบูรณาการ เรื่อง การจดัตัง้กลุ่มจงัหวดัและก าหนดจงัหวดัทีเ่ป็นศูนยป์ฏบิตักิารของกลุ่มจงัหวดั ซึง่
มสีาระส าคญัเป็นการก าหนดใหม้ ี6 ภาค การจดัตัง้กลุ่มจงัหวดั และก าหนดจงัหวดัที่เป็นศูนยป์ฏบิตักิารของ
กลุ่มจงัหวดั   
  สาระส าคญัของเร่ือง 
  1. สาระส าคัญของการใช้อ านาจมาตรา 4 วรรคหนึ่ ง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บรหิารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบรูณาการ พ.ศ. 2551  
   1.1 การก าหนดระยะเวลาของแผนพฒันาจงัหวดัซึง่ก าหนดระยะเวลา 4 ปี ตามมาตรา 
18 วรรคสาม และระยะเวลาของแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง [ก าหนดใหน้ าระยะเวลาตาม
มาตรา 18 มาใชโ้ดยอนุโลม] ใหเ้ป็นไปตามทีร่า่งระเบยีบตามขอ้ 2 ก าหนดซึง่มกี าหนดระยะเวลา 5 ปี 
   1.2 ก าหนดใหจ้งัหวดัและกลุ่มจงัหวดั  นอกจากตอ้งปฏบิตัติามพระราชกฤษฎกีาดว้ย
การบรหิารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการฯ ยงัต้องปฏบิตัติามร่างระเบยีบขอ้ 2 ดว้ย และใหอ้ านาจ
ของ              ก.น.จ. บางกรณีตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีาใหห้มายถงึ ก.บ.ภ. ตามร่างระเบยีบว่าดว้ย
การบรหิารงานเชงิพืน้ทีแ่บบบูรณาการ พ.ศ. .... 
  2. สาระส าคญัของร่างระเบียบ 
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   2.1 ก าหนดให้ ก.บ.ภ. ประกอบด้วยนายกรฐัมนตรเีป็นประธานกรรมการ กรรมการ
โดยต าแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิและให้เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมอี านาจหน้าที่ก าหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบรหิารงานภาค 
ก าหนดนโยบายหลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั และแผนพฒันา
ภาค ซึ่งแผนพฒันาภาคสอดคลอ้งกบัแผนระดบัชาตแิละนโยบายรฐับาล บูรณาการแผนของส่วนราชการและ
แผนพฒันาพืน้ที ่
   2.2 ก าหนดให้แผนพัฒนาจงัหวดั แผนพัฒนากลุ่มจงัหวดั และแผนพัฒนาภาค มี
ระยะเวลาหา้ปี 
   2.3 ก าหนดขัน้ตอนการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั แผนปฏบิตัิ
ราชการประจ าปีของจงัหวดั และแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของกลุ่มจงัหวดั 
   2.4 ก าหนดให้ ก.บ.ภ. เสนอนายกรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาจดัสรรงบประมาณ กรณีที่
เหน็ว่ามเีหตุผลและความจ าเป็นทีต่อ้งพฒันาพืน้ทีใ่ดเป็นการเรง่ด่วน 
   2.5 ก าหนดใหร้ะเบยีบนี้ใชบ้งัคบักบัการด าเนินการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
   2.6 ก าหนดบทเฉพาะกาล 
    2.6.1 ในครัง้แรกใหป้รบัปรงุแผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัให้
สอดคลอ้งกบันโยบายและหลกัเกณฑท์ี ่ก.บ.ภ. ก าหนด และใหแ้ผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัมี
หว้งระยะเวลาสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) และ
ให้จดัท าแผนพฒันาภาค และให้กลุ่มจงัหวดัที่ไม่มแีผนพฒันากลุ่มจงัหวดัจดัท าแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั โดยมี
หว้งระยะเวลาสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตดิงักล่าว 
    2.6.2 ก าหนดให้คงกลุ่มจงัหวดัไว้ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการ
บรหิารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ เรื่อง การจดัตัง้กลุ่มจงัหวดัและก าหนดจงัหวดัที่เป็นศูนย์
ปฏบิตักิารของกลุ่มจงัหวดั เมื่อวนัที ่18 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2552 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยประกาศคณะกรรมการฯ 
(ฉบบัที่ 2)                  เมื่อวนัที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เพื่อให้การบรหิารงบประมาณของกลุ่มจงัหวดั 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 
    2.6.3 ก าหนดให้การบรหิารงบประมาณของจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ให ้ก.บ.ภ. มอี านาจในการพจิารณาปรบัปรงุแก้ไขแผนพฒันาจงัหวดั 
แผนพัฒนากลุ่มจงัหวดั แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีของจงัหวดั และแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีของกลุ่ม
จงัหวดั ตามที่คณะกรรมการบรหิารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรอืคณะกรรมการบรหิารงานกลุ่ม
จงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ตามพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยการบรหิารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัฯ เสนอ 
แลว้แต่กรณ ีทัง้นี้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ก.บ.ภ. ก าหนด 
  3. สาระส าคญัของประกาศคณะกรรมการนโยบายการบรหิารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบ
บูรณาการ เรื่องการก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิปีฏิบตัิในการบรหิารงบประมาณจงัหวดัและงบประมาณกลุ่ม
จงัหวดั (ฉบบัที่ 2) ลงเมื่อวนัที่ 11 ตุลาคม 2554) เป็นการยกเลกิอ านาจของคณะอนุกรรมการนโยบายการ
บรหิารงานจงัหวัดและกลุ่มจงัหวัดแบบบูรณาการ ด้านแผนและด้านงบประมาณ ในการพิจารณาแก้ไข
แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีของจงัหวดั และแผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปีของกลุ่มจงัหวดั 
  4. สาระส าคญัของร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบรหิารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
แบบบูรณาการ เรื่อง การจดัตัง้กลุ่มจงัหวดัและก าหนดจงัหวดัที่เป็นศูนยป์ฏบิตักิารของกลุ่มจงัหวดั  เป็นการ
ก าหนดให้จดัตัง้กลุ่มจงัหวดัและก าหนดจงัหวดัที่เป็นศูนย์ปฏิบตัิการของกลุ่มจงัหวดัในภาคกลาง ภาคใต ้
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ภาคใต้ชายแดน ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 กลุ่ม
จงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 และกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง 2  
  ทัง้นี้ ก าหนดใหป้ระกาศนี้ใชบ้งัคบักบัการด าเนินการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
 

เศรษฐกิจ- สงัคม 
 
6. เร่ือง ขออนุมติัจดัท าโครงการพฒันาท่ีอยู่อาศยั ชุดท่ี 1 ปี 2559 โครงการเคหะชุมชนและบริการ
ชุมชนผูมี้รายได้น้อยถึงปานกลาง จงัหวดัชลบรีุ (ห้วยกะปิ) 
  คณะรฐัมนตรมีีมติอนุมตัิการจดัท าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559 จ านวน 1 
โครงการ ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนและบรกิารชุมชนผู้มรีายได้น้อยถงึปานกลาง จงัหวดัชลบุร ี(ห้วยกะปิ) 
รวม 1,104 หน่วย วงเงนิลงทุนรวม 647.314 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย์ (พม.) เสนอ โดยใช้เงนิกู้ในประเทศ จ านวน 444.948 ล้านบาท เงนิอุดหนุนจากรฐับาล จ านวน 
158.3423 ลา้นบาท และเงนิรายได้การเคหะแห่งชาตขิอง (กคช.) จ านวน 44.0237 ลา้นบาท โดยเงนิอุดหนุน
จากรฐับาลดงักล่าวให้ด าเนินการตามความเหน็ของส านักงบประมาณ รวมทัง้มอบหมายใหก้าระทรวงการคลงั
เป็นผูจ้ดัหาและค ้าประกนัเงนิกูต่้อไป  
  ทัง้นี้ ให้การเคหะแห่งชาตเิริม่ด าเนินโครงการดงักล่าวได้เมื่อรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดล้อมได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาตแิลว้  และให้ พม. ก ากบัดูแลให้ กคช. 
ด าเนินโครงการพฒันาที่อยู่อาศยั ชุดที่ 1 ปี 2559 ให้เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดและ
ตรงกบัความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างแทจ้รงิ  โดยค านึงถงึความคุม้ค่าในการด าเนินการและการพฒันา
ที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานรวมทัง้ให้มีการประเมินผลการด าเนินการโครงการเป็นระยะ ๆ เพื่อให้สามารถ
ปรบัปรงุการด าเนินโครงการใหเ้หมาะสมต่อไป 
  สาระส าคญัของโครงการดงักล่าวมีรายละเอียด ดงันี้ 
  1. ช่ือโครงการ  โครงการเคหะชุมชนและบรกิารชุมชนผู้มรีายได้น้อยถึงปานกลาง จงัหวดั
ชลบุร ี             (หว้ยกะปิ) 
  2. วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
   1) เพื่อตอบสนองความตอ้งการทีอ่ยูอ่าศยัของประชาชนผูม้รีายไดน้้อยถงึปานกลางให้
มทีีอ่ยูอ่าศยั ทีไ่ดม้าตรฐาน และยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
   2) เพื่อลดความเหลื่อมล ้าและสรา้งความเป็นธรรมในสงัคมใหป้ระชาชนผูม้รีายไดน้้อย
ไดม้โีอกาสมทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นของตนเอง 
   3) เพื่อบรหิารจดัการทรพัยส์นิรอการพฒันา (Sunk Cost) ของโครงการบา้นเอื้ออาทร 
โดยน ามาพฒันาต่อไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
   4) เพื่อกระตุน้เศรษฐกจิ โดยการลงทุนของภาครฐั 
  3. ท่ีตัง้โครงการ ซอยกระเสรมิ 1 ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ี
  4. ขนาดและกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ที่ดนิโครงการมขีนาด 28.79 ไร่ ตามโฉนดเลขที่ 2181 ที่ดนิ                     
เป็นกรรมสทิธิข์อง กคช. 
  5. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผูม้รีายได ้ณ ปี 2560 ประมาณ 14,001-20,600 บาท/ครวัเรอืน/เดอืน  
  6. ลกัษณะโครงการ อาคารชุดพกัอาศยัสูง 4 ชัน้ จ านวน 23 อาคาร หน่วยพกัอาศยั 1,104 
หน่วย ขนาดหอ้งพกัอาศยั 32 ตารางเมตร 
  7. การใช้ท่ีดินโครงการ พืน้ทีข่ายได:้ พืน้ทีข่ายไมไ่ด ้ประมาณรอ้ยละ 27.40: 72.60 
  8. ระยะเวลาท่ีก่อสร้าง 20 เดอืน เริม่ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2560 –พฤษภาคม 2562 
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7. เร่ือง  ขออนุมติัจดัท าโครงการบ้านสวสัดิการข้าราชการ (เช่าซ้ือ) จงัหวดัสงขลาและจงัหวดัปัตตานี 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตั ิดงันี้   

1. อนุมตัิการจดัท าโครงการบ้านสวสัดกิารข้าราชการ (เช่าซื้อ) จงัหวดัสงขลาและจงัหวดั
ปัตตานี   

รวม 606 หน่วย วงเงนิลงทุนรวม 573.826 ล้านบาท โดยใช้เงนิกู้ 453.623  ล้านบาท เงนิอุดหนุนจากรฐั 
69.280 ลา้นบาท และเงนิรายได ้50.923 ลา้นบาท  ตามทีก่ระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
(พม.) เสนอ  ประกอบดว้ย 

1.1 โครงการบา้นสวสัดกิารขา้ราชการ (เช่าซือ้) จงัหวดัสงขลา  จ านวน 491 หน่วย                
วงเงนิลงทุนรวม 478.139  ลา้นบาท  โดยใชเ้งนิกู้  384.718 ลา้นบาท  เงนิอุดหนุนจากรฐั  50.880 ล้านบาท  
และเงนิรายได ้42.541 ลา้นบาท 

1.2 โครงการบา้นสวสัดกิารขา้ราชการ (เช่าซือ้) จงัหวดัปัตตานี  จ านวน 115 หน่วย    
วงเงนิลงทุนรวม 95.687 ลา้นบาท โดยใช้เงนิกู้ 68.905 ล้านบาท เงนิอุดหนุนจากรฐั 18.400 ล้านบาท  และ         
เงนิรายได ้8.382 ลา้นบาท โดยในส่วนของงบประมาณใหด้ าเนินการตามความเหน็ของส านกังบประมาณ  และ
ในส่วนของการด าเนินการจดัหาและการค ้าประกนัเงนิกู้ รวมทัง้การจดัหาสนิเชื่อใหก้บัขา้ราชการทีต่้องการซือ้
ทีพ่กัอาศยัตามโครงการฯ ใหด้ าเนินการตามความเหน็ของกระทรวงการคลงั  

2. ในการด าเนินโครงการฯ ใหก้ารเคหะแห่งชาตคิ านึงถงึความตอ้งการทีอ่ยูอ่าศยัของ 
กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จรงิและเหมาะสม เช่น สภาพ ขนาดและรูปแบบที่อยู่อาศัย  สภาพแวดล้อม และ
เสน้ทางการคมนาคม รวมทัง้ความคุม้ค่าในการด าเนินการและการพฒันาทีอ่ยู่อาศยัทีไ่ดม้าตรฐาน ทัง้นี้ ในการ
ก าหนดพืน้ทีด่ าเนินโครงการฯ ใหค้ านึงถงึความปลอดภยัของผูอ้ยู่อาศยัซึง่เป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัในพืน้ทีท่ีอ่าจมี
ความเสีย่งต่อชวีติและทรพัยส์นิดว้ย  

3. ให ้พม. ก ากบัดแูลใหก้ารเคหะแห่งชาตดิ าเนินโครงการฯ ใหเ้ป็นไปตามแผนและกรอบ 
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้การเคหะแห่งชาตจิดัล าดบัความส าคญัและด าเนินโครงการในส่วนที่มคีวามพรอ้ม
และ            มคีวามต้องการทีช่ดัเจนก่อน ส่วนการด าเนินการส่วนทีเ่หลอืใหก้ารเคหะแห่งชาตดิ าเนินการเมื่อ
มคีวามต้องการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชัดเจนแล้ว  โดยให้เป็นไปตามขัน้ตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติ
คณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้               ใหม้กีารตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานดว้ย  

4. ให ้พม. และการเคหะแห่งชาตดิ าเนินการตามมตคิณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคม 

แห่งชาตแิละรบัความเหน็ของกระทรวงการคลงัไปพจิารณาด าเนินการต่อไปดว้ย  
  สาระส าคญัของเร่ือง  
  พม. รายงานว่า  

1. โครงการบา้นสวสัดกิารขา้ราชการเป็นโครงการเพื่อสรา้งความมัน่คงดา้นการอยูอ่าศยั
ใหก้บั 

ขา้ราชการและเจา้หน้าที่ชัน้ผูน้้อยไดม้ทีี่อยู่อาศยัลกัษณะซื้อ/เช่าซื้อเป็นของตนเองโดยโครงการฯ จะแบ่งเป็น                  
2 รูปแบบ ได้แก่ (1) โครงการบ้านสวสัดกิารข้าราชการ และ (2) โครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) 
[คณะรฐัมนตรมีมีติ (12 มกราคม 2559)  เห็นชอบในหลกัการโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี 
2559]       ทัง้น้ี จากการส ารวจขอ้มลูครวัเรอืนขา้ราชการทีไ่มม่กีรรมสทิธิใ์นทีอ่ยูอ่าศยัในปี 2558 
พบว่า ข้าราชการทัว่ประเทศที่ยงัไม่มีกรรมสิทธิใ์นที่อยู่อาศัย มีจ านวนรวมประมาณ 467,470 ครวัเรอืน 
นอกจากนี้จากการส ารวจภาระหนี้สนิครวัเรอืนของขา้ราชการในปี 2555 พบว่า  ครอบครวัขา้ราชการมหีนี้สนิ
เพื่อทีอ่ยูอ่าศยัมากทีสุ่ด  โดยคดิเป็นรอ้ยละ 54.7 พบว่า  ครอบครวัขา้ราชการมหีนี้สนิเพื่อทีอ่ยู่อาศยัมากทีสุ่ด 
โดยคดิเป็นรอ้ยละ 54.7 ของทัง้หมด สะทอ้นใหเ้หน็ว่ากลุ่มขา้ราชการมคีวามตอ้งการทีอ่ยูอ่าศยัเป็นของตนเอง  
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2. กคช. ได้พจิารณาและจดัท ารายละเอยีดโครงการบ้านสวสัดกิารขา้ราชการ (เช่าซื้อ) 
ใน 

พื้นที่ของ กคช. 2 พื้นที่  ได้แก่  โครงการบ้านสวสัดกิารข้าราชการ (เช่าซื้อ) จงัหวดัสงขลา  จ านวน  491 
หน่วย  และโครงการบา้นสวสัดกิารขา้ราชการ (เช่าซือ้)  จงัหวดัปัตตานี 115 หน่วย รวม 606 หน่วย ซึง่ กคช. 
ไดน้ าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการการเคหะแห่งชาตใินการประชุมครัง้ที ่2/2560 เมื่อวนัที ่22 มนีาคม 2560 
และคณะกรรมการฯ  มมีตเิหน็ชอบในหลกัการตามที ่กคช. เสนอ  

3. ลกูค้ากลุ่มเป้าหมาย  
- ข้าราชการผู้มรีายได้น้อย (กลุ่ม ก.เช่าซื้อ) โดยมีรายได้ครวัเรอืน ณ ปี 2560 

จ านวน  
14,001-20,600 บาท/ครวัเรอืน/เดอืน  ในส่วนภมูภิาค  

- ขา้ราชการผูม้รีายไดป้านกลางค่อนขา้งสงู (กลุ่ม ง.เช่าซือ้) ดดยมรีายไดค้รวัเรอืน  
ณ ปี 2560 จ านวน 33,301 บาท/ครวัเรอืน/เดอืนขึน้ไปในส่วนภมูภิาค  

4. ระยะเวลาด าเนินการ กคช. วางแผนทีจ่ะเริม่ด าเนินการก่อสรา้งในปี 2560 และคาด
ว่า            

จะแลว้เสรจ็ในปี 2562 (ระยะเวลาก่อสรา้ง 18-20 เดอืน) ขึน้อยูก่บัขนาดโครงการ  
 
 
 
8. เร่ือง ขอขยายระยะเวลารบัค าขอค า้ประกนัสินเช่ือโครงการค ้าประกนัสินเช่ือเพ่ือผู้ประกอบการ 
Micro Entrepreneurs ระยะท่ี 2 
  คณะรฐัมนตรมีีมติเห็นชอบการขอขยายระยะเวลารบัค าขอค ้าประกันสินเชื่อโครงการค ้า
ประกนัสนิเชื่อเพื่อผูป้ระกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที ่2 จากเดิม สิน้สุดระยะเวลารบัค าขอค ้าประกนั
วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 หรอืจนกว่าจะเตม็วงเงนิแลว้แต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถงึก่อน เป็น สิน้สุดระยะเวลารบั
ขอค ้าประกันวนัที่ 30 มถุินายน 2561 หรอืจนกว่าจะเต็มวงเงนิ แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน ตามที่
กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ 

 ทัง้นี้ เพื่อให้การด าเนินโครงการฯ เกดิประสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ สามารถปล่อยสนิเชื่อให้แก่
ผู้ประกอบการรายย่อยได้มากขึ้นและเปิดโครงการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ รวมทัง้มีกลไกในการ
ตดิตามผลการด าเนินโครงการฯ อย่างเป็นรปูธรรม เหน็ควรให ้กค. (บรรษทัประกันสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาด
ยอ่ม) ด าเนินการต่อไปดว้ย ดงันี้  
  1. เร่งประชาสมัพนัธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบถงึหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และสทิธพิเิศษต่าง ๆ 
ของโครงการฯ เพื่อจงูใจใหผู้ป้ระกอบการรายยอ่ยมาเขา้รว่มโครงการฯ เพิม่มากขึน้ 
  2. จดัท ารายงานผลการด าเนินโครงการฯ และผลสมัฤทธิร์วมถงึปัญหาและอุปสรรคที่เกดิขึน้ 
เสนอต่อคณะกรรมการขบัเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิและการลงทุนของประเทศ เพื่อช่วยเร่งรดัตดิตาม
และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ต่อไป 
  สาระส าคญัของเร่ือง 
  กค.รายงานว่า เนื่องจากการด าเนินโครงการฯ ในระยะแรกจ าเป็นต้องสรา้งความเข้าใจใน
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขของโครงการฯ ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกจิอยู่ในช่วงเริม่ฟ้ืนตวัส่งผลใหส้ถาบนัการเงนิ
มีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ช่วยเหลอืผู้ประกอบการรายย่อย โดยการเพิม่โอกาสให้สามารถเขา้ถึงแหล่งเงนิทุนได้มากขึน้ และช่วยเสรมิ
สภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยตามวตัถุประสงค์ของโครงการฯ จงึเหน็ควรเสนอขอขยายระยะเวลา
โครงการฯ จากเดิม สิ้นสุดระยะเวลารบัค าขอค ้าประกันวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 หรอืจนกว่าจะเต็มวงเงนิ 
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แลว้แต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถงึก่อน เป็นส้ินสดุระยะเวลารบัค าขอค า้ประกนัวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 หรือ
จนกว่าจะเตม็วงเงินแล้วแต่อย่างหน่ึงอย่างใดจะถึงก่อน ทัง้นี้ หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขอื่น ๆ ของโครงการ 
รวมถงึกรอบวงเงนิงบประมาณยงัคงใหเ้ป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2559 ดงันี้ 
 

หวัข้อ สาระส าคญั 
คุ ณ ส ม บั ติ ผู้ ข อ ค ้ า
ประกนั 

เป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ด าเนินธุรกิจโดยมีสถานประกอบการที่
ชัดเจน       มีเอกสาร หลักฐานรับรองว่าประกอบธุรกิจจริง และมี
ทรพัยส์นิถาวร (ไมร่วมทีด่นิ) ไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท 

วงเงินค า้ประกนั 13,500 ลา้นบาท 
วงเงินค ้าประกัน ต่อ
ราย 

10,000 – 200,000 บาท รวมทุกสถาบนัการเงนิ 

ระยะเวลาค า้ประกนั ไมเ่กนิ 10 ปี 
ร ะ ย ะ เว ล า ด า เ นิ น
โครงการ 

สิน้สุดระยะเวลารบัค าขอค ้าประกนัวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ค ้ า
ประกนั 

รอ้ยละ 1-3 ต่อปี ของวงเงนิค ้าประกนั โดยพจิารณาตามความเสี่ยงของ
ลกูคา้ ทัง้นี้ รฐับาลจา่ยค่าธรรมเนียมแทนผูป้ระกอบการในปีแรก 

ก าร จ่ าย ค่ าป ระกัน
ชดเชย 
ของ บสย. 

บสย. จ่ายค่าประกนัชดเชยตลอดโครงการไม่เกินค่าธรรมเนียมที่ได้รบั
บวกเงนิสมทบจากรฐับาล รอ้ยละ 20 ของวงเงนิอนุมตัคิ ้าประกนั 
 

การชดเชยจากรฐับาล รฐับาลชดเชยตามภาระที่เกิดขึ้นจรงิเป็นเงนิ จ านวน 3,105 ล้านบาท 
แบ่งเป็น 
(1)ชดเชยค่าธรรมเนียมค ้าประกนัอตัรารอ้ยละ 3 ต่อปี ในปีแรกเป็นเงนิ
จ านวน 405 ลา้นบาท (รอ้ยละ 3 x 13,500 ลา้นบาท) 
(2)ชดเชยการจ่ายค่าประกนัชดเชยอตัรารอ้ยละ 20 ของวงเงนิอนุมตัคิ ้า
ประกนั เป็นเงนิจ านวน 2,700 ล้านบาท (รอ้ยละ 20 x 13,500 ล้านบาท) 
โดยแบ่งจา่ยเป็นรายปีในช่วง 5 ปีแรก (ปีที ่1 – 2 ในอตัรารอ้ยละ 7 และปี
ที ่3 – 5 ในอตัรารอ้ยละ 2) ทัง้นี้ ให ้บสย. ใหเ้งนิรายไดจ้ากค่าธรรมเนียม
ค ้าประกนัสนิเชื่อของโครงการก่อน หากไม่เพียงพอจงึขอรบัการจดัสรร
งบประมาณตามความจ าเป็นเหมาะสมต่อไป 

 
9.  เร่ือง  การปรบัปรงุแผนยทุธศาสตรก์ารให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรฐั 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและรบัทราบตามที ่รองนายกรฐัมนตร ี(นายสมคดิ จาตุศรพีทิกัษ์) 
ประธานกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนรว่มลงทุนในกจิการของรฐัเสนอ ดงันี้  
  1. เหน็ชอบร่างแผนยทุธศาสตรก์ารใหเ้อกชนรว่มลงทุนในกจิการของรฐั (แผนยุทธศาสตรฯ์)  
พ.ศ. 2560 - 2564 
  2. รบัทราบรายการโครงการในกจิการภายใตร้่างแผนยุทธศาสตรฯ์ พ.ศ. 2560 – 2564 
(Project Pipeline) เพื่อคณะกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนรว่มลงทุนในกจิการของรฐั (คณะกรรมการ
นโยบายฯ) ก ากบัดแูลและตดิตามใหเ้ป็นไปตามแผนงานโครงการต่อไป 
  ทัง้นี้ ใหก้ระทรวงเจา้สงักดัและหน่วยงานเจา้ของโครงการเรง่ศกึษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการและรปูแบบใหเ้อกชนรว่มลงทุน เพื่อเสนอโครงการทีจ่ะใหเ้อกชนรว่มลงทุนในกจิการของรฐัตามรา่ง
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แผนยทุธศาสตรฯ์ รวมทัง้แจง้ความคบืหน้าของโครงการทีย่งัไม่มคีวามชดัเจนในเรื่อของเงนิลงทุนให้
คณะกรรมการนโยบายฯ ทราบต่อไป 
  ส าหรบัในกรณีทีก่ระทรวงเจา้สงักดัหรอืหน่วยงานเจา้ของโครงการเสนอขอปรบัแนวทางการ
จดัหาแหล่งเงนิทุน โดยไมด่ าเนินการในรปูแบบการใหเ้อกชนรว่มลงทุนหรอืขอปรบัโครงการออกจาก project 
Pipeline  ใหค้ณะกรรมการนโยบายฯ พจิารณากลัน่กรองเหตุผลความจ าเป็นทีก่ระทรวงเจา้สงักดัหรอื
หน่วยงานเจา้ของโครงการเสนออยา่งรอบคอบทัง้โครงการทีอ่ยูใ่นกลุ่ม Opt – out และโครงการทีอ่ยูใ่นกลุ่ม 
Opt – in รวมทัง้ใหค้ณะกรรมการนโยบายฯ หารอืรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อพจิารณาก าหนด
หลกัเกณฑห์รอืมาตรการในการปรบัเปลีย่นรปูแบบการด าเนินโครงการจากรปูแบบการใหเ้อกชนรว่มลงทุนไป
เป็นรปูแบบอื่น ๆ เพื่อใหก้ารด าเนินโครงการภายใตร้่างแผนยทุธศาสตรฯ์ เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและสรา้ง
ความมัน่ใจใหภ้าคเอกชน ตลอดจนสามารถบรรลุวตัถุประสงคต์ามนโยบายของรฐับาลทีต่อ้งการสนบัสนุนการ
จดัหาแหล่งเงนิทุนในรปูแบบการใหเ้อกชนรว่มลงทุน (Public Private Partnership: PPP) เพื่อลดภาระ
งบประมาณและภาระหนี้สาธารณะของประเทศ รวมทัง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการนโยบายฯ ด าเนินการใหม้กีารยกเลกิประกาศฉบบัเดมิ (ประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนรว่มลงทุนในกจิการของรฐั เรือ่ง แผนยทุธศาสตรใ์หเ้อกชนรว่มลงทุนใน
กจิการของรฐั พ.ศ. 2558 – 2562) ตามขัน้ตอนของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหก้ารบงัคบัใชร้่างแผน
ยทุธศาสตรฯ์ พ.ศ. 2560 – 2564 เกดิความชดัเจนต่อไป 
  สาระส าคญัของร่างแผนยุทธศาสตรฯ์ พ.ศ. 2560 – 2564 มีสาระส าคญั ดงัน้ี 
 
 
 
 
 

ประเดน็ สาระส าคญั 
1. ประเภทและ
ลกัษณะของ
กิจการ 

- กิจการท่ีเหมาะสมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนมีจ านวน 22 กิจการ 
ประกอบดว้ย กลุ่มท่ี 1 กจิการทีส่มควรใหเ้อกชนมสี่วนร่วมในการลงทุน (Opt - out)
จ านวน 4 กจิการ และกลุ่มท่ี 2 กจิการทีร่ฐัส่งเสรมิใหเ้อกชนมสี่วนรว่มในการลงทุน 
(Opt - in)จ านวน 18 กจิการ 

2. เป้าหมาย
การให้เอกชน
ร่วมลงทุน 

- รฐัมีเป้าหมายท่ีจะด าเนินโครงการท่ีอยู่ภายใต้ 4 กิจการในกลุ่มท่ี 1 ในลกัษณะ
การให้เอกชนร่วมลงทุนเป็นหลกั และจะส่งเสรมิใหเ้อกชนมสี่วนรว่มในการลงทุน
โครงการทีอ่ยู่ภายใต ้18 กจิการในกลุ่มที ่2 เพื่อใหภ้าครฐัสามารถลงทุนพฒันากจิการ
ดงักล่าวไดอ้ยา่งรวดเรว็มากขึน้  

3. ประมาณการ
การลงทุน 

-  ประมาณการลงทุนของโครงการลงทุนในกจิการของรฐัตามแผนยทุธศาสตรฯ์ พ.ศ. 
2560 – 2564 มมีลูค่ารวมประมาณ 1.62 ลา้นลา้นบาท 
- ส าหรบังบประมาณการลงทุนของภาครฐัในแต่ละปีงบประมาณจะขึน้อยูก่บัการ
พจิารณารปูแบบการใหเ้อกชนรว่มลงทุนในรายละเอยีดของแต่ละโครงการ รวมทัง้
จะตอ้งเป็นไปตามขัน้ตอนต่าง ๆ ตามวธิกีารจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

4. ความ
เช่ือมโยงของ
กิจการภายใต้
ยทุธศาสตรฯ์ 

- การพฒันาโครงการในแต่ละกจิการตอ้งค านึงถงึความเชื่อมโยงของขอบเขตงานและ
ระยะเวลาในการพฒันาและด าเนินโครงการ เพื่อไมใ่หม้กีารลงทุนซ ้าซอ้นและประชาชน
สามารถไดร้บับรกิารสาธารณะอยา่งต่อเนื่อง รวมทัง้เพื่อใหก้ารด าเนินโครงการมี
ประสทิธภิาพสงูสุดโดยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ความเช่ือมโยงภายในกิจการ
เดียวกนัความเช่ือมโยงระหว่างกิจการภายในสาขาและความเช่ือมโยงระหว่าง
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กิจการกบักิจการในสาขาอ่ืน 
 
  ส าหรบัรายการโครงการในกิจการภายใต้ร่างแผนยุทธศาสตรฯ์ พ.ศ. 2560 – 2564 
(Project Pipeline) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม จ านวน 55 โครงการ ดงันี้ 

 กลุ่มท่ี 1 กิจการท่ีสมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt - out) ม ี16 โครงการ 
ไดแ้ก่    1) กจิการพฒันาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมอืง 7 โครงการ 2) กจิการพฒันาถนนทีม่กีารเกบ็ค่า
ผ่านทางในเมอืง 1 โครงการ 3) กจิการพฒันาท่าเรอืสาธารณะส าหรบัขนส่งสนิคา้ 6 โครงการ 4) กจิการพฒันา
ระบบรถไฟความเรว็สงู 2 โครงการ  

 กลุ่มท่ี 2 กิจการท่ีรฐัส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt - in) ม ี39 โครงการ 
ไดแ้ก่ 1) กจิการพฒันาโครงขา่ยโทรคมนาคม 2) กจิการพฒันาระบบอนิเตอรค์วามเรว็สงู 3) กจิการพฒันา
ถนนทีม่กีารเกบ็ค่าผ่านทางระหว่างเมอืง 7 โครงการ 4) กจิการพฒันาสถานีขนส่งบรรจแุยกและกระจายสนิคา้ 
3 โครงการ 5) กจิการพฒันาระบบตัว๋รว่ม 1 โครงการ 6)  กจิการพฒันาธุรกจิและบรหิารพืน้ทีท่่าอากาศยาน 2 
โครงการ 7) กจิการพฒันาระบบจดัการคุณภาพน ้า 8 โครงการ 8) กจิการพฒันาระบบชลประทาน  9) กจิการ
พฒันาสถานศกึษาของรฐั  3 โครงการ 10) กจิการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นสาธารณสุข 6 โครงการ 11) 
กจิการพฒันาดา้นยาและอุปกรณ์ทางการแพทย ์2 โครงการ 12) กจิการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น
วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและนวตักรรม 1 โครงการ 13) กจิการพฒันาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเศรษฐกจิดจิทิลั 14) 
กจิการพฒันาศูนยก์ารประชุมขนาดใหญ่ 15) กจิการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัผูม้รีายไดน้้อยและปานกลาง ผูส้งูอาย ุผู้
พกิาร และผูด้อ้ยโอกาส 4 โครงการ 16) กจิการพฒันาระบบขนส่งสนิคา้ทางราง 1 โครงการ 17) กจิการพฒันา
ท่าอากาศยาน และ 18) กจิการพฒันาท่าเรอืสาธารณะส าหรบัขนส่งผูโ้ดยสาร 1 โครงการ  
 
 
 
10. เรื่อง  โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาในสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
                   คณะรฐัมนตรมีมีติเห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 29 มนีาคม 2559  จากเดิม ให้
กองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมาร ีเป็นหน่วยงานด าเนิน
โครงการพระราชทานความช่วยเหลอืแก่ราชอาณาจกัรกมัพูชาในสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เป็น  ให้โอนโครงการฯ ไปอยู่ในก ากับดูแลของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) 
                   สาระส าคญัของเร่ือง 
  1. กต. ส านักงบประมาณ กองงานในพระองค์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี และคณะกรรมการอ านวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา 
(คณะกรรมการอ านวยการฯ) ไดพ้จิารณาร่วมกนัแล้วเหน็สมควรให้โอนโครงการพระราชทานความช่วยเหลอื
แก่ราชอาณาจกัรกมัพูชาในสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีไปอยู่ในก ากบัดูแลของกรม
ความรว่มมอืระหว่างประเทศ กต. ซึง่ปัจจบุนัไดต้ัง้งบประมาณด าเนินการไวท้ีก่รมความรว่มมอืระหว่างประเทศ
แลว้ 
   2. การตัง้งบประมาณโครงการจะยงัคงด าเนินการโดยกรมความร่วมมอืระหว่างประเทศและ
ด าเนินการเบกิจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลงัต่อไป ในระยะแรกของการโอนโครงการฯ คณะกรรมการ
อ านวยการฯ จะยงัคงใชส้ถานทีเ่ดมิในการปฏบิตังิาน ตลอดจนคงบุคลากรที่ขอยมืตวัจากหน่วยงานต่าง ๆ ไว้
ตามเดิมเพื่อความสะดวกในการติดตามงาน โดยคณะกรรมการอ านวยการฯ จะได้ประสานกับ กต. เพื่อ
ทบทวนโครงสร้างการท างานตลอดจนองค์ประกอบของคณะกรรมการอ านวยการฯ เพื่อ กต. จะได้มคี าสัง่
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แต่งตัง้อกีครัง้หนึ่งและ กต. จะไดม้หีนังสอืแจง้เปลี่ยนคู่ภาคใีห้ฝ่ายกมัพูชาทราบ ทัง้นี้ ให้ส่วนราชการต่าง ๆ 
ยงัคงใหค้วามรว่มมอืแก่โครงการฯ เช่นเดมิต่อไป 
 

ต่างประเทศ 
 
11. เร่ือง ขอความเห็นชอบให้สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงจากต่างประเทศจดัการศึกษาใน
ประเทศไทย 
  คณะรฐัมนตรมีมีติเห็นชอบให้มหาวิทยาลยัคาร์เนกีเมลลอน [Carnegie Mellon University 
(CMU)] เข้ามาจดัการศึกษาในประเทศไทยร่วมกบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั 
(สจล.)  ในรูปแบบสถาบนัร่วม (Joint Institute) ภายใต้ชื่อมหาวทิยาลยัซีเอ็มเคแอล (CMKLUniversity) (มี
ก าหนดการรบัสมคัรนกัศกึษาระหว่างวนัที ่26 ตุลาคม 2560 – 15 ธนัวาคม 2560) ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร 
(ศธ.) เสนอ 
  สาระส าคญัของเร่ือง 
  ศธ. รายงานว่า 
  1. คณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจาก
ต่างประเทศ (ศพอต.) ในการประชุมครัง้ที่ 3/2560 เมื่อวนัที่ 17 ตุลาคม 2560 ได้อนุมตัใิห้มหาวทิยาลยัคาร์
เนกีเมลลอน [Carnegie Mellon University (CMU)] เข้ามาจดัการศึกษาในประเทศไทยร่วมกับ สจล. ใน
รูปแบบสถาบันร่วม (Joint Institute) ภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKLUniversity) ได้ตาม
หลกัเกณฑ ์รปูแบบ วธิกีาร และเงื่อนไขในการด าเนินการจดัการศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษาทีม่ศีกัยภาพสูง
จากต่างประเทศ 
  ส าหรบัการจดัการศกึษาของสถาบนัจะเป็นความรว่มมอืระหว่าง CMU และ สจล.ดงันี้  

- ใช้แนวทางการจดัการศึกษาของ CMU เป็นหลกั ตัง้แต่ระบบการรบันักศึกษา การจดัการ
เรยีนการสอน การก ากบัดูแลงานวจิยัรวมถึงการก าหนดเกณฑ์การส าเรจ็การศกึษา นักศกึษาอาจจะต้องไป
ศกึษาบางส่วนในสหรฐัอเมรกิา  

- การเรยีนการสอนในประเทศไทยจะใชค้ณาจารยจ์าก CMU ซึง่มาท าวจิยัในประเทศไทยหรอื
ผ่านระบบการเรยีนการสอนทางไกลร่วมกบัคณาจารยข์องไทยที่ได้ผ่านการรบัรองจาก CMU โดยจะต้องไป
รว่มจดัการศกึษาและท าวจิยักบัคณาจารยข์อง CMU ในสหรฐัอเมรกิาจนไดร้บัการรบัรอง  

- ส าหรบัการก ากบัดแูลดา้นการวจิยัจะด าเนินการผ่านคณะกรรมการทีป่รกึษาซึง่ประกอบดว้ย
คณาจารยข์อง CMU และภาคเอกชนผูส้นบัสนุนโครงการ 

- ในส่วนของกระบวนการรบันักศึกษา CMU จะเป็นหน่วยงานหลกัที่ดูแลในเรื่องของการรบั
นกัศกึษาโดยใชเ้กณฑแ์ละมาตรฐานเดยีวกบัในสหรฐัอเมรกิา นักศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษาจะไดร้บัปรญิญาจาก 
CMU 
 
12. เร่ือง ร่างถ้อยแถลงโซล (Seoul Statement) ในการประชุมรฐัมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครัง้ท่ี 4 

                   คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ทส.) 
เสนอ ดงันี้ 
                   1. เหน็ชอบในร่างถอ้ยแถลงโซล (Seoul Statement) 

                   2. อนุมตัใิหห้วัหน้าคณะผูแ้ทนไทยในการประชุมรฐัมนตรเีอเปคดา้นป่าไม ้ครัง้ที ่4 เป็นผู้
พจิารณาใหก้ารรบัรองรา่งถ้อยแถลงโซล (Seoul Statement) 
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                   3. หากมคีวามจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นแกไ้ขถอ้ยค าในร่างถอ้ยแถลงโซล (Seoul Statement) ใน
ส่วนทีไ่มใ่ช่สาระส าคญั และไมข่ดัต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยให ้ทส. สามารถด าเนินการต่อไปได ้โดยไม่
ตอ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาอกีครัง้ 

                   สาระส าคญัของร่างถ้อยแถลงโซลฯ ใหค้วามส าคญัของป่าไมท้ีส่่งเสรมิการพฒันาดา้น
เศรษฐกจิและสงัคม ความยัง่ยนืดา้นสิง่แวดลอ้ม การบรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
รวมถงึความส าคญัของการจดัการป่าไมอ้ย่างยัง่ยนืและความพยายามทีจ่ะด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมอยา่งยัง่ยนืในภูมภิาค 

 

13. เร่ือง การขออนุมติัเปิดสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัมลัดีฟสป์ระจ าประเทศไทย (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตั ิกรณรีฐับาลสาธารณรฐัมลัดฟีสม์คีวามประสงคข์อเปิดสถาน
เอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัมลัดฟีสป์ระจ าประเทศไทย ตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 

แต่งตัง้ 
 
14. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัทรงคณุวฒิุ 
(ส านักนายกรฐัมนตรี) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีส่ านกังาน ก.พ. เสนอแต่งตัง้ นายพิรฬุ เพียรล า้เลิศ 
ผูอ้ านวยการส านกักฎหมาย (ผูอ้ านวยการเฉพาะดา้น (นิตกิาร) ระดบัสงู) ส านกังาน ก.พ. ใหด้ ารงต าแหน่ง ที่
ปรกึษาระบบราชการ (นกัทรพัยากรบุคคลทรงคุณวุฒ)ิ ส านกังาน ก.พ. ส านกันายกรฐัมนตร ีตัง้แต่วนัที ่20 
มถุินายน 2560 ซึง่เป็นวนัทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นสมบรูณ์ ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัทีท่รงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรด
กระหมอ่มแต่งตัง้เป็นต้นไป  
 
15. เรื่อง การแต่งตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งรองปลดัส านักนายกรฐัมนตรี (นักบริหารระดบัสงู) ใน
ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรี (ส านักนายกรฐัมนตรี) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีส่ านกันายกรฐัมนตรเีสนอแต่งตัง้ นางประภาศรี บุญวิเศษ 
ผูต้รวจราชการส านกันายกรฐัมนตร ีส านกังานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ีใหด้ ารงต าแหน่ง รองปลดัส านกั
นายกรฐัมนตร ีส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ีส านกันายกรฐัมนตร ีตัง้แต่วนัทีท่รงพระกรณุาโปรดเกลา้
โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้เป็นตน้ไป เพื่อทดแทนต าแหน่งทีว่่าง  
 
16. เร่ือง แต่งตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสงู (กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย)์  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยเ์สนอ
แต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญั สงักดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ใหด้ ารงต าแหน่ง
ประเภทบรหิารระดบัสงู จ านวน 4 ราย ดงันี้  
  1. นางสาวยพุเรศ วงศบ์ุญมี รองอธบิดกีรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร ด ารงต าแหน่ง 
ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  
   2. นางขวญัวงศ ์พิกลุทอง รองอธบิดกีรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร ด ารงต าแหน่ง ผูต้รวจ
ราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  
  3. นายธีรพงษ์ ศรีสคุนธ ์รองอธบิดกีรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร ด ารงต าแหน่ง ผูต้รวจ
ราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  
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  4. นางสภุชัชา สทุธิผล รองอธบิดกีรมกจิการเดก็และเยาวชน ด ารงต าแหน่ง ผูต้รวจราชการ
กระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  
   ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้เป็นตน้ไป เพื่อทดแทน
ต าแหน่งทีว่่าง  
 
17. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสงู (กระทรวงวฒันธรรม)  
  คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัิตามที่กระทรวงวฒันธรรมเสนอแต่งตัง้ข้าราชการพลเรอืนสามญั                  
สงักดักระทรวงวฒันธรรม ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสงู จ านวน 3 ราย ดงันี้  
  1. นายขจร มุกมีค่า รองอธิบดีกรมศิลปากร ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ส านกังานปลดักระทรวง  
   2. นางสาวดารณีุ ธรรมโพธ์ิดล รองผู้อ านวยการส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั ด ารง
ต าแหน่ง ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  
   3. นางสาวศุภร รตันพงศ์ รองอธบิดกีรมศลิปากร ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ส านกังานปลดักระทรวง  
   ทัง้นี้  ตัง้แต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้เป็นต้นไป เพื่อทดแทน
ต าแหน่งทีว่่าง  
 
18. เร่ือง การแต่งตัง้ผูอ้  านวยการองคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์ 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิห็นชอบตามที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเสนอแต่งตัง้            
นายรณรงค์ เส็งเอ่ียม ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และการก าหนดอัตรา
เงนิเดอืนของผู้อ านวยการองคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์ตามมตคิณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร ์ครัง้ที ่
5/2560 เมื่อวันที่               5 พฤษภาคม 2560 และครัง้ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560  ส่วน
ค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์อื่น ๆ รวมทัง้เงื่อนไขการจา้งและการประเมนิผลการปฏบิตังิานให้เป็นไปตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลงั ทัง้นี้  ให้มีผลตัง้แต่วันที่ลงนามในสญัญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวนัที่
คณะรฐัมนตรมีมีต ิ 
 
19. เร่ือง การแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองคก์ารเภสชักรรม  
  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตัง้ประธานกรรมการและ
กรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การเภสชักรรม รวม 10 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดมิที่
ด ารงต าแหน่งครบวาระสามปี เมือ่วนัที ่18 สงิหาคม 2560 ดงันี้  
 
  1. นายโสภณ เมฆธน (เป็นบุคคลในบญัชรีายชื่อกรรมการรฐัวสิาหกจิ) ประธานกรรมการ  
   2. นายเจษฎา โชคด ารงสุข กรรมการ  
  3. นายบุญชยั สมบรูณ์สุข (เป็นบุคคลในบญัชรีายชื่อกรรมการรฐัวสิาหกจิ) กรรมการ  
  4. นางญาใจ พฒันสุขวสนัต์ ผู้แทนกระทรวงการคลงั (เป็นบุคคลในบญัชีรายชื่อกรรมการ
รฐัวสิาหกจิ) กรรมการ  
  5. นางสาวโสภาวด ีเลศิมนสัชยั (เป็นบุคคลในบญัชรีายชื่อกรรมการรฐัวสิาหกจิ) กรรมการ  
  6. นางสาวผ่องพรรณ เจยีรวริยิะพนัธ ์กรรมการ  
  7. นายชศูกัดิ ์โอกาศเจรญิ กรรมการ  
  8. นางสาวสมฤด ีศรจีรรยา กรรมการ  
  9. นางสาวคนึงนิจ ศรบีวัเอีย่ม กรรมการ  
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  10. นายทรงพล ชวีะปัญญาโรจน์ (เป็นบุคคลในบญัชรีายชื่อกรรมการรฐัวสิาหกจิ) กรรมการ  
   ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่24 ตุลาคม 2560 เป็นตน้ไป  
 
20. เร่ือง การแต่งตัง้รองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 
  คณะรฐัมนตรมีีมติอนุมตัิตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตัง้รองประธานกรรมการและ
กรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวม 4 คน แทนผูท้ี่ลาออก และ
ใหผู้ซ้ึง่ไดร้บัแต่งตัง้แทนน้ีอยูใ่นต าแหน่งตามวาระของผูซ้ึง่ตนแทน ดงันี้  
  1. นายเลิศวิโรจน์ โกวฒันะ รองประธานกรรมการ แทน นายธรีภทัร ประยรูสทิธ ิ 
   2. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้แทนกระทรวงการคลงั (เป็นบุคคลในบญัชรีายชื่อกรรมการ
รฐัวสิาหกจิฯ) กรรมการ แทน นายสุวชิญ โรจนวานิช  
  3. นายพิเชษฐ ์วิริยะพาหะ ผูแ้ทนกรมส่งเสรมิสหกรณ์ กรรมการ แทน นายวณิะโรจน์ ทรพัย์
ส่งสุข  
  4. นายสุรจิตต์ อินทรชิต ผู้แทนส านักงานการปฏริปูที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม กรรมการ แทน               
นายสมปอง อนิทรท์อง  
   ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่24 ตุลาคม 2560 เป็นตน้ไป  
 
21. เร่ือง การแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั  
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัเสนอ ทัง้ 2 ขอ้ ดงันี้  
  1. เหน็ชอบการแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบ
ธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) จ านวน 7 คน ประกอบดว้ย  
    1.1 นายสมพล เกยีรตไิพบลูย ์  กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นการประกนัภยั  
    1.2 นายอชัพร จารจุนิดา   กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นกฎหมาย  
   1.3 นายประสณัห ์เชือ้พานิช   กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นบญัช ี 
   1.4 นายวชิยั อศัรสักร     กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นบรหิารธุรกจิ  
   1.5 นายอ าพน กติตอิ าพน   กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นเศรษฐศาสตร ์ 
   1.6 นางสาววบิลูยล์กัษณ์ รว่มรกัษ์  กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นเศรษฐศาสตร ์ 
   1.7 นายวชัรา ตนัตรยิานนท ์  กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นการเงนิ   
  2. การแ ต่ งตั ้งก รรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ ใน  คปภ . (ตามข้อ  1 .) ให้มีผลนับแ ต่ วันที่
กระทรวงการคลงัมคี าสัง่แต่งตัง้   
   
 
22. เร่ือง การแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงพาณิชยเ์สนอแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการ
ในคณะกรรมการศูนยส์่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ รวม 7 คน ดงันี้  
   1. นายคณสิสร นาวานุเคราะห ์ ประธานกรรมการ  
  2. นายเอกชยั วงศว์รกุล   กรรมการผูแ้ทนสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  
  3. นายกติต ิตัง้จติรมณศีกัดา  กรรมการผูแ้ทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
  4. นายสมาน คลงัจตุัรสั   กรรมการผูแ้ทนศูนยศ์ลิปาชพีบางไทร  
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  5. นางสาวพจนา สมีนัตร   กรรมการผูแ้ทนศูนยศ์ลิปาชพีบางไทร  
  6. นายสุมนต ์วฒันะประเสรฐิ  กรรมการผูแ้ทนศูนยศ์ลิปาชพีบางไทร  
  7. นายมนู เสตะกลมัพ ์  กรรมการผูแ้ทนศูนยศ์ลิปาชพีบางไทร  
   ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่24 ตุลาคม 2560 เป็นตน้ไป  
 
23. เร่ือง ขออนุมติัรบัโอนข้าราชการท่ีได้รบัการคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดบัสูง 
(กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารเสนอเสนอรบัโอน รองศาสตราจารยป์ระ
วิต  เอราวรรณ์ ขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษา ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์สงักดัคณะศกึษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นข้าราชการพลเรอืนสามญั และแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศกึษา (นกับรหิาร ระดบัสูง) ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ตัง้แต่วนัทีท่รงพระ
กรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้เป็นตน้ไป  

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


