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http://www.thaigov.go.th 
 
  วนันี้ (21 พฤศจกิายน 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบญัชาการ 1 ท าเนียบ
รฐับาล 
พลเอก ประยทุธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานการประชุมคณะรฐัมนตร ี
  ภายหลงัเสรจ็สิ้นการประชุม พลโท สรรเสรญิ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรฐัมนตร ี
และ 
พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจ าส านักนายกรฐัมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุม
คณะรฐัมนตร ี  
ซึง่สรปุสาระส าคญัดงันี้ 
 

กฎหมาย 
  
  1.   เรือ่ง   รา่งพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิต่อความช ารดุบกพรอ่งของสนิคา้ พ.ศ. .... 
  2.   เรือ่ง   รา่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่..)  
    พ.ศ. .... 
  3.  เรือ่ง  รา่งพระราชบญัญตักิองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา พ.ศ. .... 
  4.  เรือ่ง  รา่งพระราชบญัญตักิารบรหิารหนี้สาธารณะ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และ 
    รา่งพระราชบญัญตัเิงนิคงคลงั (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
  5.  เรือ่ง  รา่งกฎกระทรวงก าหนดใหบุ้คคลอื่นเป็นผูร้บัหลกัประกนั (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
  6.  เรือ่ง  รา่งกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญตัวิตัถุทีอ่อกฤทธิต่์อจติและ 
    ประสาท พ.ศ. 2559 รวม 4 ฉบบั  
  7.  เรือ่ง  รา่งกฎกระทรวงก าหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอยีดเกี่ยวกบั
ชื่อ    สถานพยาบาลผูป้ระกอบวชิาชพีในสถานพยาบาล อตัราค่ารกัษาพยาบาล ค่า
ยา    และเวชภณัฑ ์ค่าบรกิารทางการแพทย ์ค่าบรกิารอื่นและสทิธขิองผูป่้วย พ.ศ. 
....  
  8.  เรือ่ง  รา่งกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรบัสมัปทาน สญัญาแบ่งปันผลผลติ 
และ    สญัญาจา้งบรกิาร พ.ศ. ....  
  9.  เรือ่ง  ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงนิเดือน  หรอืลด
เงนิเดอืน     พ.ศ. ....  
  10.  เรือ่ง  ร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและ
กรรมการ    ผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการบรหิารส านักงานพฒันาธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์    พ.ศ. ....  
  11.  เรือ่ง  รา่งประกาศกระทรวงพาณชิย ์เรือ่ง ก าหนดใหม้นัส าปะหลงัและผลติภณัฑ ์
    มนัส าปะหลงัเป็นสนิคา้ทีต่้องมหีนังสอืรบัรองและตอ้งปฏบิตัติามมาตรการจดั
     ระเบยีบในการน าเขา้มาในราชอาณาจกัร พ.ศ. ....  
  12.  เรือ่ง  รา่งระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ- สงัคม 
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  13.  เรือ่ง  ขอความเหน็ชอบการจดัท าโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้้อย ปี 2559 
     ระยะที ่2 
  14.  เรือ่ง  ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการการปรบัเปลีย่นพื้นทีก่ารปลูก
พชื    ใหเ้หมาะสมภายใตแ้ผนการผลติและการตลาดขา้วครบวงจร ปี 2560/61  
    (ดา้นการผลติ) 
  15.   เรือ่ง  วาระแห่งชาต ิ: สทิธมินุษยชนรว่มขบัเคลื่อน Thailand 4.0  เพื่อการพฒันา 
    ทีย่ ัง่ยนื 
  16.  เรือ่ง   การยกระดบัจดุผ่อนปรนการคา้บา้นเขาดนิ อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ 
    เป็นจดุผ่านแดนถาวร 
 

ต่างประเทศ 
 
  17.  เรือ่ง  การจดัท าความตกลงระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัสภารฐัมนตร ี
    แห่งบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีาว่าดว้ยการยกเวน้การตรวจลงตราส าหรบัผูถ้อื
     หนงัสอืเดนิทางทตูหรอืราชการ/หนงัสอืเดนิทางพเิศษ 
  18.  เรือ่ง  ขอความเหน็ชอบรา่งถอ้ยแถลงระดบัรฐัมนตรสี าหรบัการประชุมรฐัมนตร ี
    ขนส่งเอเปค ครัง้ที ่10  
  19.  เรือ่ง  รา่งบนัทกึความเขา้ใจระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรฐับาลแห่ง 
    สาธารณรฐัประชาชนจนีว่าด้วยความร่วมมอืในการป้องกนัและปราบปราม
การคา้    มนุษย ์
  20.  เรือ่ง  เอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
โทรคมนาคม    และเทคโนโลยสีารสนเทศ ครัง้ที ่17 
  21.  เรือ่ง  แผนปฏบิตักิารงาชา้งแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  22.  เรือ่ง   ขออนุมตัิกรอบการหารอืส าหรบัการประชุมคณะมนตร ีคณะกรรมาธิการ
แมน่ ้าโขง     ครัง้ที ่24 
 23.  เรือ่ง  รา่งกรอบความรว่มมอืเชงิกลยุทธร์ะหว่างไทยกบัองคก์ารพฒันาอุตสาหกรรม
แห่ง   สหประชาชาต ิ(UNIDO)   
  24.  เรือ่ง  การจดัท าความตกลงระหว่างไทยกบัสหประชาชาติส าหรบัการฝึกอบรมเชงิ
     ปฏบิตักิารเพื่อสนับสนุนกระบวนการรายงานและประเมนิผลส าหรบั
สิง่แวดลอ้ม    ทางทะเลทัว่โลกรวมทัง้ประเด็นด้านเศรษฐกิจสังคม (Regional 
Workshop to     Support the Regular Process for the Global Reporting and  
     Assessmentof the Marine Environment, Including 
Socioeconomic      Aspects) 
 

แต่งตัง้ 
  25.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัให้ด ารงต าแหน่งประเภทวชิาการระดบั
     ทรงคุณวุฒ ิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
  26.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัให้ด ารงต าแหน่งประเภทวชิาการระดบั
     ทรงคุณวุฒ ิ(กระทรวงสาธารณสุข) 
  27.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักข่าวกรอง
แห่งชาต ิ    (นกับรหิารสงู) (ส านกันายกรฐัมนตร)ี 
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  28.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสงู  
    (ส านกันายกรฐัมนตร)ี 
  29.  เรือ่ง  ใหก้รรมการผูช้่วยรฐัมนตรคีงอยูป่ฏบิตัหิน้าทีอ่กีหนึ่งวาระ 
 
 
  30.  เรือ่ง  แต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ 
  31.  เรือ่ง  การแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  
    (ดา้นจติวทิยาองคก์าร) 
  32.  เรือ่ง  การแต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการการบนิพลเรอืน  
  33.  เรือ่ง  แต่งตัง้ผู้แทนจากกองทัพอากาศเป็นกรรมการในคณะกรรมการก ากับ
ส านกังาน     การบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย 
 

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

ส านกัโฆษก   ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีโทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
  
1.  เร่ือง  ร่างพระราชบญัญติัความรบัผิดต่อความช ารดุบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิต่อความช ารุดบกพร่องของ
สินค้า พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยให้รบัความเหน็ของกระทรวงพาณิชย ์ส านักงานศาลยุตธิรรม และ
ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บญัญตัแิห่งชาตพิจิารณา ก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตต่ิอไป 
  สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญติั 

 ร่างพระราชบัญญัติความรบัผิดต่อความช ารุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... มีทัง้หมด 16 
มาตรา สรุป ไดด้งันี้ ก าหนดบทบญัญตัใิห้ใช้กบัสนิคา้ทุกประเภท ก าหนดบทบญัญตัเิฉพาะส าหรบัสญัญาเช่า
ซื้อ เพื่อให้ผู้บรโิภคในสญัญาเช่าซื้อสามารถเรยีกให้ผู้ขายด าเนินการจดัการกับสินค้าที่ช ารุดบกพร่องได้
โดยตรง ก าหนดนิยามของความช ารุดบกพร่องให้ชดัเจน ก าหนดสทิธขิองผู้บริโภคเมื่อสนิค้าช ารุดบกพร่อง 
โดยผูบ้รโิภคมสีทิธเิรยีกใหผู้ข้ายซ่อมแซมหรอืเปลีย่นสนิคา้ ก าหนดบทยกเวน้ความรบัผดิของผูป้ระกอบธุรกจิ
ในกรณีที่ผู้บรโิภคได้รู้อยู่แล้ว ตัง้แต่ต้นว่าสินค้ามคีวามช ารุดบกพร่อง ก าหนดบทสนันิษฐานความช ารุด
บกพร่อง โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้พิสูจน์ว่าสินค้าไม่ได้ช ารุดบกพร่อง รวมทัง้ก าหนดให้การใช้สิทธิ
เรยีกรอ้งตามรา่งพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีไมก่ระทบต่อการใหส้ทิธติาม                 กฎหมายอื่น  
 
2.  เร่ือง  ร่างพระราชบญัญติัส่งเสริมและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบรา่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ที่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา (สคก.) ตรวจพจิารณาแลว้ และใหเ้สนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตต่ิอไป 
  สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญติั 
  1. ก าหนดให้รฐัมนตรโีดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจ
ประกาศก าหนดใหโ้ครงการหรอืกจิการหรอืการด าเนินการใดของรฐัหรอืทีร่ฐัจะอนุญาตใหผู้้ใดด าเนินการ เป็น
โครงการหรอืกจิการหรอืการด าเนินการทีม่ผีลกระทบสิง่แวดลอ้มหรอืทีอ่าจมผีลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาต ิ
คุณภาพสิง่แวดล้อม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชวีติ หรอืส่วนได้เสยีส าคญัอื่นใดของประชาชนหรอืชุมชนหรอื
สิง่แวดลอ้ม             อยา่งรนุแรง ซึง่ตอ้งจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  2. ก าหนดให้คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติแต่งตัง้คณะกรรมการผู้ช านาญการ เพื่อท า
หน้าทีพ่จิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  3. ก าหนดให้ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตที่ได้จ ัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิง่แวดล้อม รวมทัง้กรณีที่ได้รบัการยกเว้นไม่ต้องจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม ซึ่งได้ รบั
อนุญาตให้ด าเนินการแล้ว จดัท ารายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม หรอืมาตรการทีไ่ดแ้สดงความยนิยอมน าไปปฏบิตัแิลว้แต่กรณี เพื่อเสนอต่อเจา้หน้าทีซ่ึ่งมี
อ านาจอนุญาตอย่างน้อย               ปีละหนึ่งครัง้ เพื่อประโยชน์ในการตดิตามตรวจสอบและพฒันาระบบการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 



 

 

 

5 

  4. ก าหนดใหร้ฐัมนตรมีอี านาจแต่งตัง้คณะกรรมการเปรยีบเทยีบในเขตกรุงเทพมหานครและ 
ในส่วนภูมภิาคได้ตามความเหมาะสม และก าหนดใหบ้รรดาความผดิตามพระราชบญัญตันิี้ที่มโีทษปรบัสถาน
เดยีวหรอืเป็นความผดิทีม่โีทษปรบัหรอืจ าคุกไม่เกนิสองปีใหค้ณะกรรมการเปรยีบเทยีบมอี านาจเปรยีบเทยีบ
ได ้
  5. ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตและการต่ออายใุบอนุญาต 
  6. ก าหนดให้รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมส าหรบัโครงการหรอืกิจการ และ
บรรดาค าขอรบัใบอนุญาตเป็นผู้มสีิทธทิ ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 ทีไ่ดย้ื่นไวก่้อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั และ
ยงัอยู่ในระหว่างการพจิารณา ให้ถอืว่าเป็นรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และค าขอรบัใบอนุญาต
เป็นผู้จดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้  
 
3. เร่ือง ร่างพระราชบญัญติักองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตักิองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา 
พ.ศ. .... ตามทีค่ณะกรรมการอสิระเพื่อการปฏริปูการศกึษาเสนอ  และใหส้่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รบัข้อสัง่การของนายกรฐัมนตรแีละความเห็นของส านักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตรไีปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญัติแห่งชาติ
พจิารณา ก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตต่ิอไป 
                    สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญติั 
  1. ก าหนดให้มี “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” มีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ในการ
ช่วยเหลอืผู้ขาดแคลนทุนทรพัย์ เพื่อลดความเหลื่อมล ้าในการศึกษา เพื่อเสรมิสรา้งและพฒันาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพครูและอาจารย์ และเพื่อพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ของชาติให้มีความรู้ ความสามารถ และ
คุณธรรม รวมทัง้มศีกัยภาพทีจ่ะด ารงชวีติโดยพึง่พาตนเองไดอ้ยา่งมัน่คง 
  2. ก าหนดให้กองทุนประกอบด้วยเงนิและทรพัย์สิน ได้แก่ เงนิที่รฐับาลจดัสรรให้เป็นทุน
ประเดมิจ านวนหนึ่งพนัลา้นบาท เงนิอุดหนุนทีร่ฐับาลจดัสรรใหเ้ป็นรายปี ซึง่ต้องไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ของเงนิ
งบประมาณแผ่นดนิในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการศกึษา และเงนิรายไดจ้ากการจ าหน่ายสลากกนิแบ่งรฐับาล
ตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ ทัง้นี้ ตามอตัราที่คณะรฐัมนตรกี าหนด เป็นต้น โดยเงนิและทรพัยส์นิของกองทุน
ไมต่อ้งน าส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 
  3. ผูเ้สยีภาษเีงนิไดม้สีทิธแิสดงเจตนาใหร้ฐัน าเงนิทีต่นไดเ้สยีภาษไีวไ้ปอุดหนุนกองทุนไดปี้ละ
ไม่เกินห้าพันบาท และผู้บรจิาคเงนิให้แก่กองทุนมีสิทธิน าจ านวนเงนิที่บรจิาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนหรอื
รายจา่ยเพื่อการบรจิาคตามทีก่ าหนดในประมวลรษัฎากรไดเ้ป็นจ านวนสองเท่าของจ านวนเงนิบรจิาค ในอตัรา
ไม่เกนิรอ้ยละสบิของเงนิไดพ้งึประเมนิเฉพาะส่วนทีไ่ม่เกนิหา้แสนบาทส าหรบับุคคลธรรมดาและไม่เกนิรอ้ยละ
สองของก าไรสุทธสิ าหรบันิตบิุคคล 
  4. ก าหนดใหม้คีณะกรรมการบรหิารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา ประกอบดว้ย 
ผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ จ านวนหนึ่งคน  เป็นประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งคณะรฐัมนตรี
แต่งตัง้ จ านวนหกคน เป็นกรรมการ ปลดักระทรวงการคลงัปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงศกึษาธกิารและผูอ้ านวยการส านกังบประมาณ เป็นกรรมการ  
โดยกรรมการผูท้รงคุณวุฒมิวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 
  
4. เร่ือง ร่างพระราชบญัญติัการบริหารหน้ีสาธารณะ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญติัเงินคง
คลงั (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 
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  คณะรฐัมนตรมีมีตเิห็นชอบร่างพระราชบญัญตัิการบรหิารหนี้สาธารณะ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
และ     ร่างพระราชบัญญัติเงนิคงคลงั (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ของกระทรวงการคลงั (กค.) ที่
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญัติ
แห่งชาตพิจิารณา ก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตต่ิอไป  
 
 
 
  สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญติั  
  1. ร่างพระราชบญัญติัการบริหารหน้ีสาธารณะ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 
   1.1 เพิม่เตมิใหอ้ านาจ กค. ในการกูเ้งนิเพื่อบรหิารสภาพคล่องของเงนิคงคลงั โดยการ
กูเ้งนิดงักล่าวจะตอ้งน าส่งคลงั  
   1.2 ก าหนดใหก้ารกูเ้งนิเพื่อบรหิารสภาพคล่องของเงนิคงคลงัใหกู้เ้ป็นเงนิบาท อายไุม่
เกนิ 120 วนั โดยแยกออกจากตัว๋เงนิคงคลงัทีกู่้เพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น และก าหนดให ้กค. ออกตัว๋เงนิคงคลงัได้
เป็นครัง้คราวเมือ่มคีวามจ าเป็นตอ้งรกัษาสภาพคล่องของเงนิคงคลงัใหเ้พยีงพอต่อการเบกิจ่ายของหน่วยงาน  
   1.3 ก าหนดกรอบวงเงนิกู้เพื่อบรหิารสภาพคล่องของเงนิคงคลงั โดย กค. จะมหีนี้คง
คา้งเพื่อบรหิารสภาพคล่อง ณ ขณะใดขณะหนึ่งไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 3 ของงบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีใ่ชบ้งัคบั
อยูใ่นขณะนัน้และงบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ  
   1.4 ก าหนดเมือ่สิน้ปีงบประมาณให ้กค. รายงานยอดตัว๋เงนิคงคลงัต่อรฐัสภาด้วย โดย
รายงานรวมไปกบัรายงานผลการกูเ้งนิและการค ้าประกนั 
   1.5 ก าหนดให้การกู้เงนิเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรอืเมื่อมรีายจ่ายสูงกว่า
รายได้ ส าหรบังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณใด ให้ กค. กู้เป็นเงนิบาทได้ไม่เกินวงเงนิรอ้ยละ 20 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนัน้ และงบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ และรอ้ยละ 80 ของ
งบประมาณรายจ่ายที่ตัง้ไวส้ าหรบัช าระคนืเงนิต้น โดยใหก้ระท าไดภ้ายในปีงบประมาณนัน้ เวน้แต่ในกรณีที่มี
การอนุมตัใิห้เบกิเงนิงบประมาณรายจ่ายได้ภายหลงัวนัสิ้นปีงบประมาณ ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั
ขยายเวลาการกูเ้งนิเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรอืเมือ่มรีายจา่ยสูงกว่ารายได ้  
  2. ร่างพระราชบญัญัติเงินคงคลงั (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ก าหนดให้อ านาจ กค. ในการสัง่
จา่ยเงนิจากบญัชเีงนิคงคลงับญัชทีี ่2 เพื่อช าระคนืต้นเงนิกู้ที ่กค. กู้เพื่อบรหิารสภาพคล่องของเงนิคงคลงัตาม
กฎหมายว่าดว้ยการบรหิารหน้ีสาธารณะ  
 
5. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้บคุคลอ่ืนเป็นผูร้บัหลกัประกนั (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดใหบุ้คคลอื่นเป็นผูร้บัหลกัประกนั  
(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พจิารณา โดยใหร้บัความเหน็ของกระทรวงพาณชิยไ์ปประกอบการพจิารณาดว้ย แลว้ด าเนินการต่อไปได ้
  กค. เสนอว่า ตามที่ได้มกีฎกระทรวงก าหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รบัหลกัประกัน พ.ศ. 2559 
ก าหนดให้นิติบุคคลเฉพาะกิจที่มวีตัถุประสงค์ในการด าเนินการแปลงสนิทรพัย์เป็นหลกัทรพัย์ทรสัตีในนา
มทรสัต์ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน บรษิทัหลกัทรพัย ์กองทุนรวม หรอืผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู้
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ผู้ประกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่า
ดว้ยสญัญาซื้อขายล่วงหน้า บรษิทับรหิารสนิทรพัยต์ามกฎหมายว่าด้วยบรษิทับรหิารสนิทรพัยแ์ละผู้ประกอบ
ธุรกจิแฟ็กเตอรงิ เป็นผู้รบัหลกัประกนั นัน้ กค. พจิารณาแลว้ เหน็ว่า ยงัมบีุคคลอื่นที่อาจมกีารด าเนินการซึ่ง
เกี่ยวขอ้งกบัการรบัหลกัประกนัทางธุรกจิ และมศีกัยภาพที่สามารถเป็นผู้รบัหลกัประกนัตามพระราชบญัญตัิ
หลกัประกันทางธุรกิจฯ ได้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการประกอบการให้สนิเชื่อ และเพิ่มแหล่งเงนิทุน
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ส าหรบัผู้ประกอบธุรกจิให้มากขึน้อนัจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบธุรกจิและเศรษฐกจิของประเทศ สมควร
ก าหนดใหส้ านักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรมเฉพาะกรณีกองทุนพฒันาเอสเอม็อตีามแนวประชารฐั ธนาคาร
พาณิชยต่์างประเทศ นิตบิุคคลซึ่งมวีตัถุประสงค์ในการประกอบธุรกจิให้เช่าซื้อ และให้ เช่าแบบลซีซิง่ และนิติ
บุคคล ซึง่มวีตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกจิใหส้นิเชื่อเป็นทางการคา้ปกต ิเป็นผูร้บัหลกัประกนั  
  การด าเนินการในเรื่องนี้คาดว่าจะมีผลต่อผู้ประกอบธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจจะสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น  และสามารถน าทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจมาวางเป็น
หลกัประกนัได้โดยไม่ต้องส่งมอบทรพัยสิ์นดงักล่าว อนัจะเป็นการกระตุน้ใหเ้กดิการขยายสนิเชื่อการลงทุน 
และช่วยเสรมิสรา้งระบบเศรษฐกจิของประเทศ  
  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  
  ก าหนดให้ส านักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรมเฉพาะกรณีกองทุนพฒันาเอสเอ็มอตีามแนว
ประชารฐั ธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ นิตบิุคคลซึ่งมวีตัถุประสงค์ในการประกอบธุรกจิให้เช่าซื้อและให้เช่า
แบบลซีซิง่ และนิตบิุคคลซึง่มวีตัถุประสงคใ์นการใหส้นิเชื่อเป็นทางการคา้ปกต ิเป็นผูร้บัหลกัประกนั               
  
6. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญติัวตัถท่ีุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 
2559 รวม 4 ฉบบั  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญตัวิตัถุทีอ่อก
ฤทธิต่์อจติและประสาท พ.ศ. 2559 รวม 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขรบั
ความเหน็ของกระทรวงพาณชิยไ์ปพจิารณาด าเนินการต่อไปดว้ย  
  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกบัการผลิตซ่ึงวตัถุ
ออกฤทธ์ิในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. ....  มสีาระส าคญัก าหนดคุณสมบตัขิองผู้ขออนุญาตผลติวตัถุ
ออกฤทธิใ์นประเภท 3 หรอืประเภท 4 แบบค าขออนุญาต ใบอนุญาต ค าขอต่ออายใุบอนุญาตและค าขอใบแทน
ใบอนุญาต วธิกีารและสถานทีใ่นการยื่นค าขอ หน้าทีข่องผูร้บัอนุญาต การขอรบัใบแทนใบอนุญาต และการยื่น
ค าขอกรณกีารยา้ย เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่สถานทีผ่ลติวตัถุออกฤทธิใ์นประเภท 3 หรอืประเภท 4  
  2. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกบัการขายซ่ึงวตัถอุอก
ฤทธ์ิในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. ....  มสีาระส าคญัก าหนดคุณสมบตัิของผู้ขออนุญาตขายวตัถุออก
ฤทธิใ์นประเภท 3 หรอืประเภท 4 แบบค าขออนุญาต ใบอนุญาต ค าขอต่ออายุใบอนุญาตและค าขอใบแทน
ใบอนุญาต วธิกีารและสถานที่ในการยื่นค าขอ หน้าที่ของผูร้บัอนุญาต การขอรบัใบแทนใบอนุญาต การยื่นค า
ขอกรณีการยา้ย เปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่สถานที่ขายวตัถุออกฤทธิใ์นประเภท 3 หรอืประเภท 4 และก าหนดให้
ผูร้บัอนุญาตขายซึ่งวตัถุออกฤทธิใ์นประเภท 3 หรอืประเภท 4 ไดเ้ฉพาะในสถานที่ทีร่ะบุไวใ้นใบอนุญาต เว้น
แต่ขายนอกสถานทีท่ีร่ะบุไวใ้นใบอนุญาตไดเ้ฉพาะกรณตีามทีก่ าหนด  
  3. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกบัการน าเข้าหรือ
ส่งออกซ่ึงวตัถอุอกฤทธ์ิในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. .... มสีาระส าคญัก าหนดคุณสมบตัิของผู้ขอ
อนุญาตน าเขา้หรอืส่งออกวตัถุออกฤทธิใ์นประเภท 3 หรอืประเภท 4 แบบค าขออนุญาต ใบอนุญาต ค าขอต่อ
อายุใบอนุญาตและค าขอใบแทนใบอนุญาต วธิกีารและสถานที่ในการยื่นค าขอ หน้าที่ของผู้รบัอนุญาต การ
ขอรบัใบแทนใบอนุญาต การยื่นค าขอกรณีการย้าย เปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มสถานที่น าเข้าวตัถุออกฤทธิใ์น
ประเภท 3 หรอืประเภท 4 และผูร้บัอนุญาตน าเขา้หรอืส่งออกซึง่วตัถุออกฤทธิใ์นประเภท 3 หรอืประเภท 4 ใน
แต่ละครัง้ ตอ้งไดร้บัใบอนุญาตเฉพาะคราวทุกครัง้ทีน่ าเขา้หรอืส่งออก  
  4. ร่างกฎกระทรวงก าหนดปริมาณวตัถอุอกฤทธ์ิซ่ึงสนันิษฐานว่าผลิต น าเข้า ส่งออก 
น าผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือขาย พ.ศ. ....  มสีาระส าคญัคอื การผลติ น าเขา้ ส่งออก น าผ่าน หรอืมี
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ไวใ้นครอบครองซึ่งวตัถุออกฤทธิ ์ค านวณเป็นสารบรสิุทธิเ์กนิปรมิาณดงัต่อไปน้ี ให้สนันิษฐานว่าผลติ น าเขา้ 
ส่งออก น าผ่าน หรอืมไีวใ้นครอบครองเพื่อขาย เช่น  
   - วตัถอุอกฤทธ์ิในประเภท 1 คาทโินน (cathinone) 0.500 กรมั ดอีที ี(DET) 0.500 
กรมั ดเีอม็เอชพ ี(DMHP) 0.500 กรมั ฯลฯ  
   - วตัถอุอกฤทธ์ิในประเภท 2 อัลปราโซแลม (alprazolam) 0.120 กรมั อีเฟดรนี 
(ephedrine) 5.000 กรมั คตีามนี (ketamine) 0.500 กรมั ฯลฯ  
   -วตัถอุอกฤทธ์ิในประเภท 4 โคลนาซแีพม (clonazepam) 1.800 กรมั ไดอาซแีพม 
(diazepam) 5.400 กรมั  
 
7. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดช่ือสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับ ช่ือ
สถานพยาบาลผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารกัษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ ์
ค่าบริการทางการแพทย ์ค่าบริการอ่ืนและสิทธิของผูป่้วย พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดง
รายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อสถานพยาบาลผู้ประกอบวชิาชพีในสถานพยาบาล อตัราค่ารกัษาพยาบาล ค่ายาและ
เวชภณัฑ ์ค่าบรกิารทางการแพทย ์ค่าบรกิารอื่นและสทิธขิองผูป่้วย พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
และใหส้่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้
  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  
  ปรับปรุงกฎกระทรวงก าหนดชื่อสถานพยาบาลและการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ
สถานพยาบาล ผูป้ระกอบวชิาชพีในสถานพยาบาล อตัราค่ารกัษาพยาบาล ค่าบรกิารและสทิธขิองผูป่้วย พ.ศ. 
2558 ดงันี้  
 
กฎกระทรวงก าหนดช่ือสถานพยาบาลและการ

แสดงรายละเอียดฯ พ.ศ. 2558 
ร่างกฎกระทรวงก าหนดช่ือสถานพยาบาลฺและ

การแสดงรายละเอียดฯ พ.ศ. …. 
ชื่อร่าง “กฎกระทรวงก าหนดชื่อสถานพยาบาลและ
การแสดงรายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อสถานพยาบาล ผู้
ประกอบวิชาชีพ ในสถานพยาบาล อัตราค่ า
รกัษาพยาบาล ค่าบรกิารและสทิธขิองผู้ป่วย พ.ศ. 
2558”  

ช่ือร่าง “ร่างกฎกระทรวงก าหนดชื่อสถานพยาบาล
และการแสดงรายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อสถานพยาบาล 
ผู้ประกอบวิชาชีพ ในสถานพยาบาล อัตราค่ า
รกัษาพยาบาล ค่ายาและเวชภณัฑ ์ค่าบริการทาง
การแพทยค่์าบริการอ่ืน และสทิธขิองผู้ป่วย พ.ศ. 
....”  

ข้อ 3 (1) ชื่อสถานพยาบาลต้องประกอบด้วย
ลกัษณะของสถานพยาบาลและลักษณะของการ
ใหบ้รกิาร  

ข้อ 3 (1) ชื่อสถานพยาบาลต้องประกอบด้วย .... 
โดยไม่ต้องระบุขนาดหรือจ านวนเตียงหรืออ่ืน 
ๆ เพ่ิมเติม 

ข้อ 6 ก าหนดให้สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รบั
ผู้ ป่ วยไว้ค้างคืน ให้ ใช้พื้ นแผ่น ป้ายสีขาวและ
ตวัอกัษรในแผ่นป้ายแสดงชื่อใหใ้ชส้ตีามทีก่ าหนด  

ข้อ 6 (7) คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้
ใช้อกัษรสีทอง  
(9) คลนิิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม... 
     คลนิิกเฉพาะทางดา้นทนัตกรรม... 
     คลินิกเฉพาะทางด้านการพยาบาลและการ
ผดงุครรภใ์ห้ใช้ตวัอกัษรสีฟ้า 

ขอ้ 7 ก าหนดให้สถานพยาบาลประเภทที่รบัผูป่้วย
ไว้ค้างคนืให้ใช้พื้นแผ่นป้ายสขีาวและตัวอกัษรใน
แผ่นป้ายแสดงชื่อใหใ้ชส้ตีามทีก่ าหนด  

ข้อ  7 (6) โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
ประยกุต ์
ให้ใช้ตวัอกัษรสีทอง 
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ข้อ 8 ก าหนดให้การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้
ป ร ะ ก อ บ วิ ช าชี พ  ซึ่ ง ป ร ะก อ บ วิ ช าชี พ ใน
สถานพยาบาลโดยใหใ้ชต้วัอกัษรในแผ่นป้ายสขีาว 

ข้อ 8 ก าหนดให้การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้
ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ  ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ ใน
สถานพยาบาล โดยให้ใช้ตวัอกัษรในแผ่นป้ายสีด า
บนแถบขาว 

ข้อ 9 ก าหนดให้ผู้รบัอนุญาตแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับอัตราค่ารกัษาพยาบาลและค่าบริการที่
สถานพยาบาลในทีเ่ปิดเผยและเหน็ไดง้า่ย  

ข้อ 9 ก าหนดให้ผู้รบัอนุญาตแสดงรายละเอียด
เกี่ ย วกับอัต ราค่ ารักษ าพยาบาล  ค่ ายาและ
เวชภัณ ฑ์  ค่ าบ ริการท างการแพทย์  แล ะ
ค่าบริการอ่ืนในทีเ่ปิดเผยและเหน็ไดง้า่ย  

ข้อ 11 ก าหนดให้สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รบั
ผู้ ป่ วยไว้ค้ างคืน  ต้ อ งด า เนิ นการจัด ให้ มีชื่ อ
สถานพยาบาล และการแสดงรายละเอยีดเกี่ยวกบั
ชื่ อ ส ถ าน พ ย าบ า ล ผู้ ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ ใน
สถานพยาบาล อตัราค่ารกัษาพยาบาล ค่าบรกิาร
และสทิธขิองผู้ป่วยตามกฎกระทรวงนี้ ภายในเก้า
สบิวนันบัแต่วนัทีก่ฎกระทรวงนี้มผีลใชบ้งัคบั  

ข้อ 11 ก าหนดให้สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รบั
ผู้ ป่ วย ไว้ค้ างคืน  ต้ อ งด า เนิ นก ารจัด ให้ มีชื่ อ
สถานพยาบาลและการแสดงรายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อ
สถานพยาบาล ผู้ประกอบวชิาชพีในสถานพยาบาล 
อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ ์
ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอ่ืนและสทิธิ
ของผูป่้วยตามกฎกระทรวงนี้ภายในเกา้สบิวนันับแต่
วนัทีก่ฎกระทรวงนี้มผีลใชบ้งัคบั  

ข้อ 12 ก าหนดให้สถานพยาบาลประเภทที่ร ับ
ผู้ ป่ วยไว้ค้ างคืน  ต้ อ งด า เนิ นการจัด ให้ มีชื่ อ
สถานพยาบาล และการแสดงรายละเอยีดเกี่ยวกบั
ชื่ อ ส ถ าน พ ย าบ าล  ผู้ ป ร ะก อ บ วิ ช าชี พ ใน
สถานพยาบาล อตัราค่ารกัษาพยาบาล ค่าบรกิาร
และสทิธขิองผู้ป่วยตามกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้
บงัคบั  

ข้อ 12 ก าหนดใหส้ถานพยาบาลประเภททีร่บัผูป่้วย
ไว้ค้างคนื ต้องด าเนินการจดัให้มชีื่อสถานพยาบาล
และการแสดงรายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อสถานพยาบาล 
ผู้ประกอบวิชาชีพ ในสถานพยาบาล อัตราค่ า
รกัษาพยาบาล ค่ายาและเวชภณัฑ ์ค่าบริการทาง
การแพทย์ ค่าบริการอ่ืนและสทิธขิองผู้ป่วยตาม
กฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัที่
กฎกระทรวงนี้มผีลใชบ้งัคบั  

 
8. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรบัสมัปทาน สญัญาแบ่งปันผลผลิต และสญัญาจ้าง
บริการ พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรมีมีติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรบัสมัปทาน สญัญา
แบ่งปันผลผลิต และสัญญาจ้างบรกิาร พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้
ด าเนินการต่อไปได ้ 
  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. ก าหนดให้ยกเลกิกฎกระทรวง ฉบบัที่ 14 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบญัญัติ
ปิโตรเลยีม พ.ศ. 2514  
  2. ก าหนดค่าธรรมเนียม ดงันี้  
 

กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 14 (พ.ศ. 2532) ฯ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ. .... 
ค าขอสมัปทาน 10,000 บาท 1. ค าขอสมัปทาน 50,000 บาท 

2. ค าขอสิทธเิป็นผู้รบัสญัญาแบ่งปันผลผลติ 50,000 
บาท  
3. ค าขอเป็นผูร้บัสญัญาจา้งบรกิาร  50,000 บาท 

ค่าสงวนพืน้ทีแ่ต่ละแห่ง ตาราง กม. ละ 100,000 บาท                               ค่าสงวนพืน้ทีแ่ต่ละแห่ง ตาราง กม. ละ 100,000 บาท  
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ค่ารงัวดั กม.ละ 250 บาท  ค่ารงัวดั กม.ละ 250 บาท 
ค่าหลกัเขตบนทีด่นิ หลกัละ   750 บาท ค่าหลกัเขตบนทีด่นิ หลกัละ   750 บาท  

 
9. เร่ือง ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทณัฑ ์ตดัเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัิหลกัการร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัด
เงนิเดือน หรอืลดเงนิเดือน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 
  สาระส าคญัของร่างกฎ ก.ค.ศ.  
  1. ก าหนดให้ผู้อ านวยการสถานศกึษาหรอืต าแหน่งที่เรยีกชื่ออย่างอื่นที่มฐีานะเทยีบเท่า ซึ่ง
เป็นผู้บงัคบับญัชาของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาผู้กระท าผดิวนิัยไม่รา้ยแรง มอี านาจสัง่ลงโทษ
ภาคทณัฑ ์หรอืตดัเงนิเดอืนไดค้รัง้หนึ่งในอตัรารอ้ยละ 2 หรอืรอ้ยละ 4 ของเงนิเดอืนทีผู่น้ัน้ไดร้บัในวนัทีม่คี าสัง่
ลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดอืน สองเดอืน หรอืสามเดอืน  
  2. ก าหนดให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรอืต าแหน่งที่เรยีกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทยีบเท่า หรอืศกึษาธกิารจงัหวดัหรอืต าแหน่งทีเ่รยีกชื่ออยา่งอื่นทีม่ฐีานะเทยีบเท่า ซึง่เป็นผูบ้งัคบับญัชา
ของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาผูก้ระท าผดิวนิัยไม่รา้ยแรง มอี านาจสัง่ลงโทษภาคทณัฑ ์หรอืตดั
เงนิเดอืนได้ครัง้หนึ่งในอตัรารอ้ยละ 2 หรอืรอ้ยละ 4 ของเงนิเดอืนที่ผูน้ัน้ได้รบัในวนัที่มคี าสัง่ลงโทษเป็นเวลา
หนึ่งเดอืน สองเดอืน หรอืสามเดอืน หรอืลดเงนิเดือนไดค้รัง้หนึ่งในอตัรารอ้ยละ 2 หรอืรอ้ยละ 4 ของเงนิเดอืน
ทีผู่น้ัน้ไดร้บัในวนัทีม่คี าสัง่ลงโทษ  
  3. ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง 
เลขาธกิาร อธบิดหีรอืต าแหน่งที่เรยีกชื่ออย่างอื่นที่มฐีานะเทยีบเท่า หรอือธกิารบด ีหรือต าแหน่งที่เรยีกชื่อ
อย่างอื่นที่มฐีานะเทยีบเท่า หรอืศึกษาธกิารภาคหรอืต าแหน่งที่เรยีกชื่ออย่างอื่นที่มฐีานะเทียบเท่า ซึ่งเป็น
ผู้บงัคบับญัชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระท าผิดวนิัยไม่ร้ายแรง มอี านาจสัง่ลงโทษ
ภาคทณัฑ ์หรอืตดัเงนิเดอืนไดค้รัง้หนึ่งในอตัรารอ้ยละ 2 หรอืรอ้ยละ 4 ของเงนิเดอืนทีผู่น้ัน้ไดร้บัในวนัทีม่คี าสัง่
ลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดอืน สองเดอืน หรอืสามเดอืน หรอืลดเงนิเดอืนไดค้รัง้หนึ่งในอตัรารอ้ยละ 2 หรอืรอ้ยละ 
4 ของเงนิเดอืนทีผู่น้ัน้ไดร้บัในวนัทีม่คี าสัง่ลงโทษ  
 
10. เร่ือง ร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ผูท้รงคณุวฒิุในคณะกรรมการบริหารส านักงานพฒันาธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบดงันี้  
  1. เหน็ชอบในหลกัการร่างระเบยีบว่าด้วยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการบรหิารส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมเสนอ และใหส้่งคณะกรรมการตรวจสอบรา่งกฎหมายและร่างอนุบญัญตัิ
ที่เสนอคณะรฐัมนตรตีรวจพิจารณา โดยให้รบัความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ส านกังาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพจิารณาดว้ย แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 
  2. มอบหมายใหส้ านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีารบัความเหน็ของส านกังาน ก.พ.ร. เกี่ยวกบั
การแก้ไขเพิม่เตมิร่างพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
ทีอ่ยูร่ะหว่างการตรวจพจิารณาของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาไปพจิารณาต่อไป  
  สาระส าคญัของร่างระเบียบ  
  1. ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แต่งตัง้
คณะอนุกรรมการสรรหา จ านวน 5 คน ประกอบดว้ย (1) ประธานอนุกรรมการสรรหา (2) อนุกรรมการสรรหา
โดยต าแหน่ง 1 คน ไดแ้ก่ ผูแ้ทนส านกังาน ก.พ.ร. และ (3) อนุกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ3 คน  
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  2. ก าหนดอ านาจหน้าทีค่ณะอนุกรรมการสรรหา ดงันี้  
   2.1 ด าเนินการก าหนดขัน้ตอนและวธิกีารสรรหาโดยใช้วธิกีารทาบทาม เพื่อให้การ
สรรหาเป็นไปโดยเปิดเผย โปรง่ใส สุจรติและเทีย่งธรรม ในการทาบทามให้คณะอนุกรรมการสรรหาเสนอชื่อผูท้ี่
จะเป็นประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ 
   2.2 คัดเลือกบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อดังกล่าว เพื่อเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิจ านวนไม่เกนิสองเท่าของจ านวนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิตามที่
ก าหนดไวใ้นมาตรา 13 และมาตรา 14 แห่งพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์
(องคก์ารมหาชน)               พ.ศ. 2554  
   2.3 เสนอรายชื่อผูท้ี่ได้รบัการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
ดงักล่าว พรอ้มประวตัแิละผลงาน เพื่อใหค้ณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืก  
  3. ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสค์ดัเลอืกบุคคลที่
คณะอนุกรรมการสรรหาเสนอชื่อ และเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รบัการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒ ิพรอ้มประวตัแิละผลงาน เพื่อใหร้ฐัมนตรพีจิารณาเสนอชื่อใหค้ณะรฐัมนตรแีต่งตัง้  
  4. ก าหนดให้คณะอนุกรรมการสรรหาได้รบัเบี้ยประชุม ในอัตราเดียวกับเบี้ยประชุมของ
คณะอนุกรรมการตามขอ้บงัคบัของส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) (สพธอ.)  
 
11. เร่ือง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย ์เร่ือง ก าหนดให้มนัส าปะหลงัและผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงัเป็น
สินค้าท่ีต้องมีหนังสือรบัรองและต้องปฏิบติัตามมาตรการจดัระเบียบในการน าเข้ามาในราชอาณาจกัร 
พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้มัน
ส าปะหลงัและผลติภณัฑม์นัส าปะหลงัเป็นสนิคา้ที่ต้องมหีนังสอืรบัรองและต้องปฏบิตัติามมาตรการจดัระเบยีบ
ในการน าเขา้มาในราชอาณาจกัร พ.ศ. .... และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบญัญตัทิี่
เสนอคณะรฐัมนตรตีรวจพิจารณาโดยด่วน โดยให้รบัความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไป
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้วด าเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์รบัความเห็นของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติไป
พจิารณาด าเนินการต่อไปดว้ย  
  สาระส าคญัของร่างประกาศ  
  1. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรบัรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจดัระเบียบในการน าเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2555  
  2. ให้ประกาศน้ีใช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
  3. ก าหนดให้มนัส าปะหลงัและผลติภณัฑม์นัส าปะหลงัเป็นสนิคา้ที่ต้องมหีนังสอืรบัรองแสดง
ต่อกรมศุลกากรประกอบการน าเขา้มาในราชอาณาจกัร ดงันี้  
   3.1 หนังสือรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate : P/C) ที่ออกโดย
หน่วยงานของรฐัหรอืหน่วยงานอื่นที่มอี านาจออกหนังสอืรบัรองของประเทศผู้ผลติหรอืผู้ส่งออก โดยผู้น าเขา้
ตอ้งแสดงหนงัสอืรบัรองต่อด่านตรวจพชืเพื่อตรวจสอบก่อนน ามาแสดงต่อกรมศุลกากร  
   3.2 หนังสอืรบัรองถิน่ก าเนิดสนิคา้ (Certificate of Origin : C/O) ทีอ่อกโดยหน่วยงาน
ของรฐัหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจออกหนงัสอืรบัรองของประเทศผูผ้ลติ 
   3.3 ส าหรบัผลติภณัฑ์มนัส าปะหลงัต้องมหีนังสอืรบัรองมาตรฐานสนิค้า ที่ออกโดย
หน่วยงานของรฐัหรอืหน่วยงานอื่นที่มอี านาจออกหนังสือรบัรองของประเทศผู้ส่งออก ซึ่งคุณภาพสินค้าที่
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รบัรองต้องไม่ต ่ากว่ามาตรฐานสนิคา้ผลติภณัฑ์มนัส าปะหลงัที่กระทรวงพาณิชยก์ าหนดตามกฎหมายว่าด้วย
มาตรฐานสนิคา้ขาออก 
  4. ก าหนดใหม้นัส าปะหลงัและผลติภณัฑม์นัส าปะหลงัเป็นสนิคา้ทีต่อ้งน าเขา้ทางด่านตรวจพชื
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด และต้องปฏิบัติตามมาตรการจดัระเบียบในการน าเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร ดงันี้  
   4.1 ต้องได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็นผู้น าเขา้มนัส าปะหลงัและผลติภณัฑ์มนัส าปะหลงั 
และต้องแจ้งการน าเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีกรมการค้าต่างประเทศ
มอบหมาย ก่อนน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจกัร ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขที่อธบิดกีรมการค้า
ต่างประเทศก าหนด โดยน าใบแจ้งการน าเข้าดงักล่าวแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการน าเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร 
   4.2 ตอ้งเกบ็มนัส าปะหลงัหรอืผลติภณัฑม์นัส าปะหลงัทีน่ าเขา้ไวใ้นสถานทีเ่ฉพาะแยก
จากสถานทีเ่กบ็มนัส าปะหลงัหรอืผลติภณัฑม์นัส าปะหลงัทีร่บัซือ้ภายในประเทศ  
   4.3 ต้องรายงานการน าเข้าตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขที่อธบิดกีรมการค้า
ต่างประเทศก าหนด  
   4.4 ต้องพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเข้าไปในสถานท่ีเก็บหรือยานพาหนะท่ี
บรรทุก 
มนัส าปะหลงัหรือผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงั เพ่ือตรวจสอบปริมาณที่น าเข้า ปรมิาณที่จ าหน่ายจ่ายโอน 
รายชื่อ  
และที่อยู่ของผู้รบัปลายทาง รวมทัง้ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้าโดยการชกัตวัอย่างในปรมิาณที่
สมควร  
ทัง้นี้ ตามมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบญัญตักิารส่งออกไปนอกและการน าเขา้มาในราชอาณาจกัรซึง่สนิคา้  
พ.ศ. 2522 ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารส่งออกไปนอกและการน าเขา้มาในราชอาณาจกัรซึง่สนิคา้  
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558  
 
12. เร่ือง ร่างระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการร่างระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ               
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามทีส่ านักงานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ี(สปน.) เสนอ และใหส้่งคณะกรรมการตรวจสอบ             
รา่งกฎหมายและร่างอนุบญัญตัทิี่เสนอคณะรฐัมนตรตีรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้และมอบหมายให้
ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรรีบัความเหน็ของส านกังาน ก.พ.ร. ไปพจิารณาด าเนินการต่อไป  
  สปน. เสนอว่า โดยที่ปัจจุบนัได้มกีารปรบัปรุงการก าหนดต าแหน่ง ประเภท และระดบัของ
ขา้ราชการพลเรอืนตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 โดยยกเลกิการก าหนดต าแหน่ง 
ระดบัของขา้ราชการพลเรอืนตัง้แต่ระดบั 1-ระดบั 11 และใหใ้ชก้ารก าหนดประเภทและระดบัของขา้ราชการพล
เรอืนใหม่ อกีทัง้ได้มกีารปรบัปรุงการจดัต าแหน่งของขา้ราชการและพนักงานส่วนท้องถิน่ตามพระราชบญัญตัิ
ระเบยีบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 เขา้สู่ประเภทต าแหน่ง (ระบบแท่ง) ใหม่ ดงันัน้ จงึเหน็ควร
ปรบัปรุงระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิม่เตมิขอ้ 13 วรรคสอง 
และขอ้ 67 วรรคหนึ่ง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการก าหนดต าแหน่ง ประเภทและระดบัของขา้ราชการพลเรอืนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 การจดัต าแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วน
ทอ้งถิน่ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และครอบคลุมพนักงานราชการ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 จึงได้เสนอร่างระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตรวี่าดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
มาเพื่อด าเนินการ  
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  สาระส าคญัของร่างระเบียบ  
  แกไ้ขเพิม่เตมิระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ดงันี้  

ประเดน็แก้ไข ระเบียบปัจจบุนั ร่างระเบียบท่ีเสนอ 
การรบัรองส าเนา - ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ตัง้แต่

ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
เป็นผูร้บัรองส าเนา  
 
 
 
 
- ลงลายมอืชื่อรบัรอง พรอ้มทัง้
ลงชื่อตวับรรจง และต าแหน่งที่
ขอบล่างของหนงัสอื  

1. ก าหนดให้เจ้าของเรื่องที่ท าส าเนาเป็นผู้รบัรอง
ส าเนา ดงันี้  
   - ข้าราชการตัง้แต่ระดบัปฏบิตัิการ ช านาญงาน 
หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป  
   - พนักงานส่วนท้องถิ่นตัง้แต่ระดับปฏิบัติการ 
ช านาญงาน หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป  
   - พนกังานราชการ 
2. ลงลายมือชื่อรบัรอง พร้อมทัง้ลงชื่อตัวบรรจง 
ต าแหน่ง และวนั เดือน ปีท่ีรบัรอง ไว้ที่ขอบล่าง
ของหนงัสอื  

การท าลายหนงัสอื - ก าหนดให้  คกก . ท าลาย
หนังสอื ประกอบดว้ย ปธ. กก. 
และ กก. อย่างน้อย 2 คน โดย
ให้แต่งตัง้จากขา้ราชการตัง้แต่
ระดบั 3 หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป  

- ก าหนดให ้คกก. ท าลายหนงัสอืประกอบดว้ย ปธ. 
กก. และ กก. อย่างน้อย 2 คน โดยให้แต่งตัง้จาก
ข้าราชการตัง้แต่ระดบัปฏิบติัการ ช านาญงาน 
หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน
ตั ้งแ ต่ ระดับปฏิบัติการ ช านาญ งาน  ห รือ
เทียบเท่าขึ้นไป แล้วแต่กรณี 

 
 

เศรษฐกิจ- สงัคม 
 
13. เร่ือง ขอความเหน็ชอบการจดัท าโครงการอาคารเช่าส าหรบัผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะท่ี 2 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตักิารจดัท าโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้้อย ปี 2559  
ระยะที ่2 ดงันี้   
  1. อนุมตัใินหลกัการโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้้อย ปี 2559 ระยะที ่2  
จ านวน 3 โครงการ รวม 494 หน่วย วงเงนิลงทุนรวม 248.748 ล้านบาท แหล่งที่มาของเงนิลงทุ นเป็นเงนิ
อุดหนุนจากรฐับาล 197.054 ล้านบาท เงนิกู้ภายในประเทศ จ านวน 51.694 ล้านบาท ทัง้นี้ ให้การเคหะ
แห่งชาตเิริม่ด าเนินโครงการดงักล่าวได้ เมื่อรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมได้รบัความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตแิลว้ 
  2. ในการด าเนินโครงการให้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(พม.) และ                 
การเคหะแห่งชาต ิ(กคช.) ด าเนินการ ดงันี้ 
   2.1 ในการก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เช่า ให้ กคช. น าฐานข้อมูลผู้มี
รายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรฐัของกระทรวงการคลงัที่ เป็นปัจจุบนัมาพิจารณา
ประกอบการด าเนินการ โดยใหค้วามส าคญักบัผู้มรีายไดน้้อยตามโครงการดงักล่าวเป็นล าดบัแรก และในการ
ก าหนดหลกัเกณฑก์ารเช่า              การบรหิารโครงการและการท าสญัญาเช่า ให ้กคช. ด าเนินการดว้ยความ
รอบคอบเพื่อใหผู้ม้รีายไดน้้อยไดม้ทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นของตนเองไดอ้ยา่งแทจ้รงิและป้องกนัการขายสทิธิต่์อหรอืการ
เกง็ก าไรของผูท้ีต่อ้งการแสวงประโยชน์ 
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   2.2 ให้ กคช. ค านึงถึงความต้องการที่อยู่อาศยัของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จรงิและ
เหมาะสม เช่น ขนาด รูปแบบที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม และเส้นทางการคมนาคม รวมทัง้ความคุ้ม ค่าใน                    
การด าเนินการและการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัทีไ่ดม้าตรฐาน 
   2.3 ให ้พม. ก ากบัดแูลให ้กคช. ด าเนินโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้้อย  
ปี 2559 ระยะที่ 2 ให้เป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้ กคช. จดัล าดบัความส าคญัและ
ด าเนินโครงการในส่วนทีม่คีวามพรอ้มก่อน และใหม้กีารตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานดว้ย 
  3. ให ้พม. และ กคช. ด าเนินการตามมตคิณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
(หนังสอืส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิด่วนมาก ที ่นร 1101/264 ลงวนัที ่17 
มกราคม 2560) และรับความเห็นของกระทรวงการคลัง (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 
0818.2/1633 ลงวนัที่ 25 มกราคม 2560) และส านักงบประมาณ (หนังสอืส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 
0723/889 ลงวนัที ่31 ตุลาคม 2559) ไปพจิารณาด าเนินการต่อไป 
  โครงการอาคารเช่าส าหรบัผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะท่ี 2 มดีงันี้ 
  วตัถปุระสงคข์องโครงการ เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้น ดา้นทีอ่ยูอ่าศยัใหแ้ก่ประชาชน 
ผูม้รีายไดน้้อยทัว่ไปทีย่งัไมส่ามารถซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัเป็นของตนเองและไมส่ามารถเขา้ถงึทีอ่ยูอ่าศยัประเภทเช่า 
ทีไ่ดม้าตรฐานในตลาดได ้
  กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้มรีายได้น้อย (กลุ่ม ก เช่า) ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชพีท างานรบัจา้ง
ทัว่ไป พนกังานบรษิทั ผูค้า้หาบเร/่แผงลอย และอื่น ๆ  
  รูปแบบโครงการ รูปแบบอาคารในโครงการเป็นอาคารสูง 3-5 ชัน้ เป็นห้อง 1 ห้องนอน 
ขนาดประมาณ 28 ตารางเมตร ทัง้นี้ ห้องพกัอาศยัร้อยละ 10 ของอาคาร (ชัน้ล่าง) จะจดัสรรให้เป็นห้องพกั
อาศยัเพื่อรองรบัการอยู่อาศยัของครวัเรอืนทีม่ผีูส้งูอายแุละพกิาร โดยออกแบบตามแนวทาง Universal Design 
และคดิอตัราค่าเช่า ประมาณ 1,700-2,800 บาทต่อเดอืน 
  ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างปี 2560-2563 โดยม ีแผนการเริม่ก่อสรา้ง ปีงบประมาณ 2560 
จ านวน 1,182 หน่วย และปีงบประมาณ 2561 จ านวน 196 หน่วย 
 
14. เร่ือง ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการการปรบัเปล่ียนพื้นท่ีการปลกูพืชให้เหมาะสม
ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต) 
                    คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดงันี้ 
  1. เหน็ชอบให ้กษ. ด าเนินโครงการปรบัเปลีย่นพืน้ทีก่ารปลกูพชืใหเ้หมาะสม ภายใตแ้ผน 
การผลติและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61  (ด้านการผลิต) จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ
ส่งเสรมิการปลกูพชืหลากหลาย ฤดูนาปรงั ปี 2561 (กรมส่งเสรมิการเกษตร) และ (2) โครงการปลูปพชืปุ๋ ยสด 
ฤดนูาปรงั  
ปี 2561 (กรมพฒันาทีด่นิ) 
  2. อนุมตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงนิส ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น ที่กระทรวงการคลงั (กค.) ได้อนุมตัิให้กันเงนิเบิกเหลื่อมปีแล้ว กรอบวงเงนิ 
488.15 ลา้นบาท แยกเป็น (1) โครงการส่งเสรมิการปลูกพชืหลากหลาย ฤดูนาปรงั ปี 2561 วงเงนิ 300 ลา้น
บาท และ (2) โครงการปลกูฟืชปุ๋ ยสด ฤดนูาปรงั ปี 2561 วงเงนิ 188.15 ลา้นบาท 
 
15.  เร่ือง วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขบัเคล่ือน Thailand 4.0  เพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน 
                    คณ ะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบและประกาศ ใช้ ว าระแห่ งชาติ  : สิท ธิม นุษ ยชนร่วม
ขบัเคลื่อน Thailand 4.0  เพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (วาระแห่งชาตฯิ) ตามทีก่ระทรวงยุตธิรรม (ยธ.) เสนอ โดยให้
หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งน าวาระแห่งชาตฯิ ไปสู่การปฏบิตัเิพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการด าเนินงานดา้น
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สทิธมินุษยชนให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากยิง่ขึน้  พรอ้มทัง้ให้รายงานผลการด าเนินงานตามวาระ
แห่งชาติฯ ตามที่ ยธ. ก าหนดภายในเดือนพฤศจิกายนของปี พ.ศ. 2561 และปี 2562  และให้ ยธ. รบั
ความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และส านัก
งบประมาณไปประกอบการพจิารณาด าเนินการต่อไป และให้ ยธ. น าประเด็นที่ยงัไม่สามารถด าเนินการให้
บรรลุไดต้ามแผนสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2557-2561) และขอ้เสนอแนะดา้นสทิธมินุษยชนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งทัง้ในและต่างประเทศมาก าหนดเป็นตวัชี้วดัด้วย  โดย ยธ. ควรชี้แจงท าความ
เขา้ใจกบัหน่วยงานต่าง ๆ ถงึแนวทางการด าเนินงานและการจดัท ารายงานตาม 
ตวัขีว้ดัดงักล่าวดว้ย 
                    สาระส าคญัของวาระแห่งชาติ มเีป้าหมายให้สงัคมไทยเป็นสงัคมที่ส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพและ
ความเท่าเทยีมกนั โดยค านึงถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยเ์พื่อน าไปสู่สงัคมสนัตสิุข  โดยมกีลยุทธท์ีส่ าคญัภายใต้
รหสัชื่อว่า  
“4 สรา้ง + 3 ปรบัปรงุ + 2 ขบัเคลื่อน + 1 ลด = Goal” ดงันี้   
                    1) 4 สร้าง ได้แก่ การสรา้งจติส านึกในการเคารพสทิธผิู้อื่น สร้างระบบการตดิตามการละเมดิ
สทิธ ิสรา้งวฒันธรรมการเคารพสทิธมินุษยชน และสรา้งเสรมิการพฒันาเครอืข่ายทุกภาคส่วน 
                    2) 3 ปรบัปรงุ ไดแ้ก่ การปรบัปรงุฐานขอ้มลูและสถานการณ์การละเมดิสทิธ ิการปรบัทศันคต ิ
ของเจา้หน้าทีร่ฐั และการปรบัปรงุและพฒันากฎหมาย 
                    3) 2 ขบัเคล่ือน ไดแ้ก่ การขบัเคลื่อนองคก์รหรอืจงัหวดัตน้แบบดา้นสทิธมินุษยชน 
การขบัเคลื่อนแผนสทิธมินุษยชนแห่งชาตสิู่การปฏบิตั ิ
                    4) 1 ลด คอื การลดปัญหาการละเมดิสทิธมินุษยชนในแต่ละปีอย่างต่อเนื่องเป็นรปูธรรม 
  
16. เรื่อง  การยกระดบัจดุผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดิน อ าเภอคลองหาด  จงัหวดัสระแก้ว เป็นจุดผ่าน
แดนถาวร 
                    คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีส่ านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ(สมช.) เสนอ ดงันี้ 

1. เหน็ชอบด าเนินการยกระดบัจดุผ่อนปรนการคา้บา้นเขาดนิ อ าเภอคลองหาด  
จงัหวดัสระแกว้ เป็นจดุผ่านแดนถาวร โดยใหก้ระทรวงมหาดไทย (มท.) ออกประกาษ มท. ทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
 
 

 2. กรณมีคีวามจ าเป็นตอ้งก่อสรา้งหรอืด าเนินกจิกรรมใด ๆ บรเิวณชายแดนใหป้ระสาน 
กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทพัไทยและกรมสนธิสญัญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ 
(กต.)  ตรวจสอบขอ้มลูใหช้ดัเจนก่อนการด าเนินการ  

 ทัง้นี้  ให้ สมช.  มท. กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งพจิารณาก าหนดมาตรการ
รองรบัปัญหาต่าง ๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้  เช่น ปัญหาการบุกรุกการใชพ้ืน้ที ่ปัญหาการลกัลอบ การขนส่งสนิคา้ผดิ
กฎหมาย ปัญหาการลกัลอบการเข้าเมอืงผดิกฎหมาย  ปัญหาแรงงานต่างด้าว รวมทัง้ให้พิจารณาก าหนด
มาตรการบรหิารจดัการพืน้ทีโ่ดยรอบเพื่อรองรบัการขยายตวัของชุมชนดว้ย  
 

ต่างประเทศ 
 
17. เร่ือง การจดัท าความตกลงระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัสภารฐัมนตรีแห่งบอสเนีย
และเฮอร ์
เซโกวีนาว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหรือราชการ/หนังสือ
เดินทางพิเศษ 
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  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดงันี้ 
  1. เหน็ชอบรา่งความตกลงระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัสภารฐัมนตรแีห่งบอสเนีย 
และเฮอรเ์ซโกวนีาว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรบัผูถ้อืหนังสอืทางทูตหรอืราชการ/หนังสอืเดนิทาง
พเิศษ 
และหากมคีวามจ าเป็นตอ้งแกไ้ขปรบัปรงุร่างความตกลงฯ ในส่วนทีไ่มใ่ช่สาระส าคญัและไมข่ดัต่อผลประโยชน์ 
ของไทย ให ้กต. สามารถด าเนินการไดโ้ดยไมต่อ้งเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาอกีครัง้ 
  2. อนุมตัใิหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศหรอืผู้ทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูล้งนาม 
ความตกลงฯ 
  3. อนุมตัิให้ กต. ท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ในกรณีที่ผู้ลงนามเป็นผู้ได้รบั
มอบหมายตามขอ้ 2 
  สาระส าคญัร่างความตกลงฯ ประกอบดว้ย 
  1. ผู้ท่ีได้รบัสิทธิประโยชน์ (1) บุคคลที่ถอืหนังสอืเดนิทางทูตหรอืราชการ/หนังสอืเดนิทาง
พเิศษในแต่ละรฐัคู่ภาคไีดร้บัยกเวน้การตรวจลงตราส าหรบัการเดนิทางเขา้ ออก แวะผ่าน และพ านกัในดนิแดน
ของรฐัคู่ภาคอีกีฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 30 วนั ตัง้แต่วนัทีเ่ดนิทางเขา้ (2) บุคคลที่เป็นสมาชกิในคณะ
ผูแ้ทนทางการทูต สถานท าการทางกงสุล หรอืตวัแทนประจ าองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งตัง้อยู่ในรฐัคู่ภาคอีกี
ฝ่ายหนึ่งรวมถงึสมาชกิในครอบครวัของบุคคลดงักล่าวที่ถือหนังสอืเดนิทางทูตหรอืราชการ/หนังสอืเดนิทาง
พเิศษไดร้บัการยกเวน้การตรวจ 
ลงตราส าหรบัสามารถเดนิทางเขา้ พ านกั และออกจากดนิแดนของรฐัภาคคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่
เกนิ  
30 วนั และจะไดร้บัการขยายออกไปจนสิน้สุดวาระการปฏบิตัหิน้าทีข่องบุคคลดงักล่าวตามค าขอของ กต. หรอื
สถานเอกอคัรราชทตูทีม่เีขตอาณาครอบคลุมรฐัคู่ภาคอีกีฝ่ายหน่ึง 
  2. เง่ือนไข ต้องไมท่ างานใด ๆ ไมว่่าจะเป็นการด าเนินกจิการของตนเอง หรอืกจิกรรมส่วนตวั
อื่นในดนิแดนของคู่ภาคอีกีฝ่ายหนึ่ง ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัของรฐัคู่ภาคอีกีฝ่ายหนึ่ง รฐั
คู่ภาคแีต่ละฝ่ายมสีทิธทิีจ่ะปฏเิสธการเขา้เมอืงหรอืลดระยะเวลาการพ านักหากบุคคลนัน้ไดร้บัการพจิารณาว่า 
เป็นบุคคลทีไ่ม่พงึปราถนา รวมถงึมสีิทธทิีร่ะงบัหรอืยกเลกิการระงบัการใชบ้งัคบัความตกลงฯ เฉพาะส่วนหรอื
ทัง้หมดเป็นการชัว่คราวได้ ดว้ยเหตุผลทางด้านความมัน่คงแห่งชาต ิความสงบเรยีบรอ้ยของสาธารณะ หรอื
การสาธารณสุข กรณีท าหนังสอืเดนิทางหายในดนิแดนของรฐัคู่ภาคอีกีฝ่ายหนึ่ง ให้บุคคลนัน้แจง้หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งของรฐัคู่ภาคเีพื่อการด าเนินการในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง และคณะผูแ้ทนทางการทตูหรอืสถานท าการกงสุล
ทีเ่กีย่วขอ้งจะออกหนงัสอืเดนิทางใหมใ่ห ้และแจง้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งของคู่ภาคอีกีฝ่ายหน่ึงทราบ รฐัคู่ภาคจีะ
แลกเปลีย่นตวัอย่างหนังสอืเดนิทาง รวมทัง้รายละเอยีดของหนังสอืเดนิทางผ่านช่องทางการทูตภายใน 30 วนั 
หลกัจากการลงนามความตกลงนี้ แต่หาก 
มกีารเปลีย่นแปลงภายหลงัจากการน าไปใชแ้ลว้ ใหแ้จง้รฐัคู่ภาคอีกีฝ่ายหนึ่งทราบพรอ้มกบัส่งตวัอย่างหนังสอื
เดนิทาง อยา่งน้อย 30 วนั ก่อนการน ามาใชอ้ยา่งเป็นทางการ 
  3. การบงัคบัใช้ ความตกลงฯ จะเริม่มผีลใช้บงัคบั 30 วนั นับจากวนัที่ได้รบัแจ้งเป็นลาย
ลกัษณ์อักษรครัง้สุดท้ายผ่านช่องทางการทูต เพื่อยืนยนัว่าคู่ภาคีทัง้สองฝ่ายได้ด าเนินการตามกระบวน
กฎหมายภายใน 
ทีจ่ าเป็นส าหรบัการมผีลใช้บงัคบัเสรจ็สิน้แลว้ จะสิ้นสุดการมผีลใช้บงัคบั 90 วนั นับจากวนัที่รฐัคู่ภาคอีกีฝ่าย
หนึ่งไดร้บัแจง้การยกเลกิเป็นลายลกัษณ์อกัษรผ่านช่องทางการทตู 
  4. การระงบัข้อพิพาท ด าเนินการดว้ยการปรกึษาหารอืหรอืการเจรจาระหว่าง 
คู่ภาคทีัง้สองฝ่าย 
  5. การแก้ไข/เพ่ิมเติม กรณทีีคู่่ภาคตีกลงกนัจะใหม้ผีลใชบ้งัคบันัน้ ตอ้งผ่านความเหน็ชอบ 
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เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทัง้สองฝ่าย 
   
18. เร่ือง ขอความเหน็ชอบร่างถ้อยแถลงระดบัรฐัมนตรีส าหรบัการประชุมรฐัมนตรีขนส่งเอเปค ครัง้ท่ี 
10  
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบรา่งถอ้ยแถลงระดบัรฐัมนตรสี าหรบัการประชุมรฐัมนตรขีนส่งเอเปค  
ครัง้ที ่10 ตามทีก่ระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ก่อน คค. แจง้ส านกัเลขาธกิารเอเปค ทราบต่อไป 
  สาระส าคญัของเร่ือง 
  คค. รายงานว่า 
  1. การประชุมรฐัมนตรีขนส่งเอเปค ครัง้ท่ี 10 จดัขึ้นระหว่างวนัท่ี 6-8 ตลุาคม 2560  
ณ กรงุพอรต์มอรส์บ ีปาปัวนิวกนิี โดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมไดม้อบหมายรฐัมนตรชี่วย 
ว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพชิติ อคัราทติย)์ ท าหน้าทีห่วัหน้าคณะผูแ้ทนไทยเขา้รว่มการประชุมดงักล่าว 
  2. ที่ประชุมดังกล่าว ได้มีการพิจารณารบัรองถ้อยแถลงระดับรฐัมนตรีส าหรบัการ
ประชุมรฐัมนตรีขนส่งเอเปค ครัง้ท่ี 10 โดยไม่มกีารลงนาม ซึ่งถ้อยแถลงดงักล่าวมีหวัข้อดงันี้  1) การ
สนับสนุนการเชื่อมโยงโดยโครงสรา้งพืน้ฐานทีม่คีุณภาพ 2) การส่งเสรมิการเขา้ถงึความปลอดภยั ความมัน่คง 
และความยัง่ยนืของการขนส่ง  
3) การปรบัปรุงระหว่างสาขาทางสงัคมและเศรษฐกิจ และ 4) โครงสรา้งใหม่ของคณะท างานด้านการขนส่ง
เอเปค 
 
19. เร่ือง ร่างบนัทึกความเข้าใจระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรฐับาลแห่งสาธารณรฐั
ประชาชนจีน 
ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย ์
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(พม.) 
เสนอ ดงันี้ 
  1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกับรฐับาลแห่ง
สาธารณรฐัประชาชนจนีว่าดว้ยความรว่มมอืในการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์ 
  2. เหน็ชอบใหก้ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จดัท าหนงัสอืมอบอ านาจเตม็ (Full Power)  
ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยเ์ป็นผูล้งนามในบนัทกึความเขา้ใจฯ 
  3. หากมคีวามจ าเป็นต้องแก้ไขร่างบนัทกึความเขา้ใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคญัหรอืขดัต่อ
ผลประโยชน์ของไทย และไม่ขดักบัหลกัการทีค่ณะรฐัมนตรไีดใ้หค้วามเหน็ชอบไว ้ให ้พม. ด าเนินการได ้โดย
ให้น าเสนอคณะรฐัมนตรทีราบภายหลัง ตามมติคณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 30 มถุินายน 2558 (เรื่อง การจดัท า
หนงัสอืสญัญาเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ) 
  สาระส าคญัของร่างบนัทึกความเข้าใจฯ ประกอบดว้ยมาตรการ ดงันี้ 
  1. การป้องกันการค้ามนุษย์(ข้อ 3) เพิ่มความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการ
เคลื่อนย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภยัและการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและสตรผี่านการเผยแพร่ปัจจยัเสี่ยงที่
เกี่ยวกบัการเคลื่อนยา้ยถิน่ฐานและความเสยีหายของการคา้มนุษยแ์ละกระชบัการจดัใหม้กีารป้องกนัชุมชนทีม่ ี
ความเสีย่งกบัการคา้มนุษย ์
  2. การสืบสวนสอบสวนและการด าเนินคดีค้ามนุษย(์ข้อ 4) สนับสนุนใหม้กีารประสานงาน
ในการสบืสวนสอบสวนคดกีารค้ามนุษยข์้ามประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลกัฐาน การช่วยเหลอืผู้เสยีหาย
จากการค้ามนุษยแ์ละการช่วยในการจบักุมผู้ต้องสงสยั ด าเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกบัการสบืสวนสอบสวนคดี
การคา้มนุษยข์า้มประเทศและการคุม้ครองผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์แลกเปลีย่นขอ้สนเทศเกี่ยวกบัคดกีารคา้
มนุษยข์า้มประเทศ ใหคู้่ภาครีกัษาความลบัอยา่งเขม้งวด 
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  3. การคุ้มครองและช่วยเหลือแก่ผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ข้อ 5) ไม่ด าเนิน
กระบวนการทางอาญาและลงโทษผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยร์บัรองความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัของ
ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยใ์นกระบวนการ และใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์ 
  4. การส่งและรบักลบั(ข้อ 6) ร่วมมอืกนัเพื่อรบัรองความปลอดภยัและการส่งและรบักลบั
ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยใ์นเวลาทีเ่หมาะสม  
 
20. เร่ือง เอกสารท่ีจะมีการรบัรองในระหว่างการประชุมรฐัมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครัง้ท่ี 17 
  คณะรฐัมนตรมีมีติเห็นชอบและอนุมตัิตามที่กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม (ดศ.) 
เสนอ ดงันี้ 
  1. เหน็ชอบร่างปฏญิญาเสยีมราฐ และร่างกรอบการด าเนินงานของอาเซยีนว่าดว้ยเรือ่งบรกิาร
โทรศพัทเ์คลื่อนทีข่า้มแดนอตัโนมตั ิที่จะมกีารรบัรองในระหว่างการประชุมรฐัมนตรอีาเซยีนด้านโทรคมนาคม
และเทคโนโลยสีารสนเทศ ครัง้ที่ 17 ระหว่างวนัที่ 30 พฤศจกิายน - 1 ธนัวาคม 2560 ณ เมืองเสียมราฐ 
ประเทศกัมพูชา ทัง้นี้  หากมีความจ าเป็นต้องปรบัปรุงถ้อยค า ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให ้ดศ. สามารถด าเนินการไดโ้ดยไมต่อ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาอกี 
  2. อนุมัติให้ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือผู้แทนที่ได้ร ับ
มอบหมายรว่มรบัรองเอกสาร 
  ทัง้นี้ หากมคีวามจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นรา่งปฏญิญาเสยีมราฐและร่างกรอบการด าเนินงานของ
อาเซียนฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขดักับหลกัการที่คณะรฐัมนตรไีด้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ดศ.
ด าเนินการไดโ้ดยใหน้ าเสนอคณะรฐัมนตรทีราบภายหลงั พรอ้มทัง้ใหช้ีแ้จงเหตุผลและประโยชน์ทีป่ระเทศไทย
ไดร้บัจากการปรบัเปลีย่นดงักล่าวตามหลกัเกณฑข์องมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่30 มถุินายน 2558 (เรื่อง การ
จดัท าหนงัสอืสญัญาเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ) ดว้ย 
  สาระส าคญัของเร่ือง  
  1. ร่างปฏิญญาเสียมราฐว่าด้วยการเช่ือมโยงและความพร้อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เป็นการส่งเสรมิความเชื่อมโยงและความพรอ้มดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารผ่านการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน นวตักรรม และทกัษะทางดจิทิลั เพื่อน าไปสู่การเป็นเศรษฐกจิดจิทิลั
ยคุใหมแ่ละการเปลีย่นผ่านไป 
สู่การรวมตวัของประชาคมดจิทิลั  
  2. ร่างกรอบการด าเนินงานของอาเซียนว่าด้วยเร่ืองบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีข้ามแดน
อตัโนมติั เป็นการส่งเสรมิบรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ขา้มแดนอตัโนมตัสิ าหรบับรกิารประเภทขอ้มูลในภูมภิาค
อาเซยีนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเขา้ถึงได้ โดยมกีารด าเนินการ ดงันี้ 1) การให้ขอ้มูลด้านราคาของบรกิาร
โทรศพัท์เคลื่อนที่ขา้มแดนอตัโนมตั ิและการแจง้ผู้ใช้บรกิารทราบเมื่อราคาของบรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ขา้ม
แดนอตัโนมตัสิ าหรบับรกิารประเภทขอ้มูลไปถงึราคาทีก่ าหนดไวแ้ลว้ และ 2) การเสนอให้ผูใ้ชบ้รกิารเลือกรบั
บรกิารไดอ้ยา่งน้อย 1 ทางเลอืก ส าหรบับรกิารประเภทขอ้มลูในราคาแบบเหมาจ่ายรายวนั (Daily Flat Rate) 
 
21. เร่ือง แผนปฏิบติัการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบรา่งแผนปฏบิตักิารงาชา้งแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 (รา่งแผนปฏบิตักิารฯ) ตามทีก่ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ทส.) เสนอ 
 
 
  ทัง้นี้ หากมคีวามจ าเป็นตอ้งปรบัปรงุแกไ้ขแผนปฏบิตักิารฯ ในส่วนทีไ่มใ่ช่สาระส าคญัหรอื 
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ไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให ้ทส. ด าเนินการไดโ้ดยไม่ต้องน าเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาอกีครัง้
หนึ่ง และใหจ้ดัส่งแผนปฏบิตักิารฯ และรายงานผลความคบืหน้าการด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารฯ ใหส้ านัก
เลขาธกิาร 
ไซเตส (The CITES Secretariat International Environment House) ทราบตามระยะเวลาที่ก าหนด (ภายใน
วนัที ่27 พฤศจกิายน 2560) รวมทัง้ ให ้ทส. และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งรว่มกนัพจิารณาแนวทางการประเมนิผล
ตามเกณฑต์วัชีว้ดัโดยก าหนดเป็นช่วง ๆ ทัง้ระยะสัน้ (3 เดอืน) ระยะกลาง (6 เดอืน) และระยะยาว (12 เดอืน) 
เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งสามารถปรบัทศิทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เกิดจรงิได ้
ตลอดจนพิจารณาก าหนดให้ตัวชี้วดัของแผนปฏิบัติการฯ เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วดัในการด าเนินงานของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย เพื่อใหก้ารด าเนินงานเกดิผลอยา่งเป็นรปูธรรมมากขึน้ 
  สาระส าคญัของ ร่างแผนปฏบิตักิารฯ ปีงบประมาน พ.ศ. 2561 ได้ปรบัแก้จากแผนปฏบิตัิ
การฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 ซึง่เป็นไปตามแนวทางทีป่ระชุมภาคอีนุสญัญา CITES ที ่10.10 ก าหนด 
ประกอบด้วย 5 หมวด ได้แก่ 1) การออกระเบียบและกฎหมาย 2) การบงัคบัใช้กฎหมายและความร่วมมอื
ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ 3) ความรว่มมอืดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมายระหว่างประเทศและภมูภิาค  
4) การประชาสมัพนัธแ์ละการสรา้งความตระหนกัแก่สาธารณชน และ 5) การรายงาน 
 
22. เร่ือง  ขออนุมติักรอบการหารือส าหรบัการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง ครัง้ท่ี 24 
  คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัิและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทส.) เสนอ ดงันี้  

1. อนุมตักิรอบการหารอืส าหรบัการประชุมคณะมนตร ีคณะกรรมาธกิารแมน่ ้าโขง ครัง้ที ่24  
2. เห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยหารอืกับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น ้ าโขงตาม

ประเดน็ใน 
กรอบการหารอืส าหรบัการประชุมคณะมนตร ีคณะกรรมาธกิารแม่น ้ าโขง ครัง้ที่ 24 เพื่อสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานและความรว่มมอืเป็นไปตามพนัธกรณีของความตกลงฯ   

สาระส าคญัของกรอบการหารือดงักล่าว เกีย่วกบัการด าเนินงานและความรว่มมอืของ 
คณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง ภายใต้พนัธกรณีของความตกลงว่าดว้ยความร่วมมอืเพื่อการพฒันาลุ่มน ้าโขงอย่าง
ยัง่ยนื พ.ศ. 2538 ในประเดน็ทีส่ าคญัไดแ้ก่  

1) แผนการด าเนินงานประจ าปี 2561 
2) แผนยุทธศาสตร์การปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศในลุ่มแม่น ้ าโขงและ

แผนปฏบิตั ิ
การ (Mekong Adaptation Strategy and Action Plan : MASAP)  

3) แผนกลยุทธ์การบรหิารจดัการและการพฒันาการประมงในระดบัลุ่มน ้า (Draft Proposal 
on  

Basin wide Fisheries Management and Development Strategy : BFMS)  
4) ค าบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) และอ านาจหน้าที ่(Term of Reference)  ของ 

หวัหน้าเจา้หน้าทีบ่รหิาร ส านกังานเลขาธกิารคณะกรรมาธกิารแมน่ ้าโขง 
5) การเพิม่พูนความร่วมมอืกบัประเทศคู่เจรจา (จนี-เมยีนมา) หุ้นส่วนการพฒันาและความ

รว่มมอื 
ในภมูภิาค 

6) ประเดน็อื่น ๆ ตามทีป่ระเทศสมาชกิเหน็ชอบใหม้กีารหารอืรว่มกนั (หากม)ี  
23. เร่ือง ร่างกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างไทยกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNIDO)   
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 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดงันี้  
 
 
 

1. เหน็ชอบรา่งกรอบความรว่มมอืเชงิยทุธศาสตรร์ะหว่างไทยกบัองคก์ารพฒันา 
อุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ทัง้นี้ หากมคีวามจ าเป็นต้องแก้ไขปรบัปรุงถ้อยค าของร่างกรอบ
ความร่วมมอืฯ ในส่วนที่มใิช่สาระส าคญั เพื่อให้สอดคล้องกบัผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวง
อุตสาหกรรมสามารถพจิารณาด าเนินการได ้โดยไมต่อ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาอกีครัง้ 

2. อนุมตัใิห้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หรอืผู้ที่ไดร้บัมอบหมายเป็นผู้ลง
นามใน 

รา่งกรอบความรว่มมอืฯ ดงักล่าว 
(ทัง้นี้  จะมกีารลงนามในกรอบความร่วมมอืฯ ดงักล่าว ในวนัที่ 28 พฤศจกิายน 2560 ในการประชุมใหญ่
สามญั (General Conference : GC)  สมยัที ่17 ซึง่จะจดัขึน้ระหว่างวนัที่ 27 พฤศจกิายน – 1 ธนัวาคม 2560 
ณ  
กรงุเวยีนนา สาธารณรฐัออสเตรยี)  
 สาระส าคญัของร่างกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตรร์ะหว่างไทยกบัองค์การพฒันา
อตุสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)  มีวตัถปุระสงค์ เพื่อเป็นกรอบความร่วมมอืในระยะ 4 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) ดา้นอุตสาหกรรมระหว่างไทยกบั UNIDO  โดยมเีจตนารมณ์ร่วมกนัในการพฒันาอุตสาหกรรม
ตามแนวทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ย ัง่ยืนและครอบคลุม (ISID) และเป้าหมายการพัฒนาที่ย ัง่ยืน 
(SDGs)  
 การด าเนินการ   
  ด าเนินความร่วมมือในสาขาท่ีด านินการอยู่ในปัจจบุนั อาท ิ 

1) การด าเนินการของความตกลงพหุภาคดีา้นสิง่แวดลอ้ม 
2) ความรว่มมอืทางวชิาการระหว่างประเทศก าลงัพฒันา โดยเฉพาะกมัพชูา  ลาว                

เมยีนมา เวยีนนาม 
3) การจดัการสารเคมอียา่งเหมาะสม 
4) การเตบิโตทางเศรษฐกจิโดยการลดปรมิาณคารบ์อนและส่งเสรมิเทคโนโลยกีารใช้ 

พลงังานสะอาด เป็นตน้  
  สร้างความร่วมมือเพ่ิมเติม โดยใช้กลไกความร่วมมือรูปแบบใหม่ในการให้
ค าปรกึษา 
จากผูเ้ชีย่วชาญของ UNIDO  ในสาขาทีจ่ะรเิริม่ด าเนินการรว่มกนั ดงันี้  

1) ความรว่มมอืกบั สกรศ. 
2) เทคโนโลยแีกนหลกัใหม ่และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
3) โรงงาน 4.0  
4) การเสรมิสรา้งขดีความสามารถของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)  
5) ฐานขอ้มลูขนาดใหญ่ 
6) การแสวงหาโอกาสในการจดัตัง้ส านกังานส่งเสรมิเทคโนโลยแีละการลงทุน  

(Investment and Technology Promotion Office : ITPO) ในประเทศไทย  
 ประโยชน์ท่ีจะได้รบั  
  1. ไทยและ UNIDO จะรว่มมอืกนัในการยกระดบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมใน 10  
อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย 
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  2. ไทยและ UNIDO จะเพิม่ความรว่มมอืทางวชิาการระหว่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั 
นโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้นโยบายไทยแลนด ์4.0 ของรฐับาล รวมทัง้จะพฒันาความร่วมมอืต่อไปกบั 
UNIDO  ในการจดัตัง้ ITPO เพื่อสนบัสนุนการลงทุนภายในพืน้ทีร่ะเบยีงเขตเศรษฐกจิภาคตะวนัออก EEC   
 
24. เรื่อง การจดัท าความตกลงระหว่างไทยกบัสหประชาชาติส าหรบัการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือ
สนับสนุนกระบวนการรายงานและประเมินผลส าหรบัส่ิงแวดล้อมทางทะเลทัว่โลกรวมทัง้ประเดน็ด้าน
เศรษฐกิจสังคม (Regional Workshop to Support the Regular Process for the Global Reporting 
and Assessmentof the Marine Environment, Including Socioeconomic Aspects) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดงันี้ 
  1. อนุมตัใิหจ้ดัท าความตกลงระหว่างไทยกบัสหประชาชาติในรปูแบบของหนังสอืแลกเปลีย่น
ส าหรบัการฝึกอบรมเชงิปฏบิตัิการเพื่อสนับสนุนกระบวนการรายงานและประเมนิผลส าหรบัสิง่แวดล้อมทาง
ทะเลทัว่โลกรวมทัง้ประเดน็ด้านเศรษฐกิจสงัคม (Regional Workshop to Support the Regular Process for 
the Global Reporting and Assessment of the Marine Environment, Including Socioeconomic Aspects) 
  2. อนุมตัใิหน้ายวรีชยั พลาศรยั เอกอคัรราชทตู ผูแ้ทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาต ิณ  
นครนิวยอร์ก หรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมายลงนามในหนังสอืแลกเปลี่ยนฯ ของฝ่ายไทย พร้อมทัง้อนุมตัิให้ กต. 
จดัท าหนงัสอืมอบอ านาจเตม็ (Full Powers)ใหแ้ก่ผูล้งนาม 
  3. หากมคีวามจ าเป็นจะตอ้งแก้ไขปรบัปรงุหนงัสอืแลกเปลีย่นฯ ในส่วนทีไ่มใ่ช่สาระส าคญัก่อน
การลงนาม ให ้กต. สามารถด าเนินการไดโ้ดยไมต่อ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาอกีครัง้ 
  ทัง้นี้ จะมกีารลงนามในหนังสอืแลกเปลีย่นฯ ในวนัที่ 24 พฤศจกิายน 2560 และการฝึกอบรม
ดงักล่าว จะจดัขึน้ระหว่างวนัที ่29-30 พฤศจกิายน 2560 ทีส่ านกังาน UNESCO กรงุเทพมหานคร 
  สาระส าคญัของการรว่มมอืกบัสหประชาชาตใินการจดัการฝึกอบรมดงักล่าวจะเป็นประโยชน์
ต่อเจา้หน้าทีใ่นสายงานดา้นกฎหมายระหว่างประเทศและสิง่แวดลอ้มทางทะเลของไทยทีจ่ะไดร้บัการถ่ายทอด
องคค์วามรู ้แลกเปลีย่นประสบการณ์ และสรา้งเครอืข่ายกบัผูเ้ชีย่วชาญ ระหว่างประเทศจากประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิก ตลอดจนสะท้อนใหเ้หน็ถงึความร่วมมอือนัดรีะหว่างไทยกบัสหประชาชาตอินัจะเชดิชู
บทบาทและส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของไทยในเวทรีะหว่างประเทศ 
  ทัง้นี้ รา่งหนงัสอืแลกเปลีย่นส าหรบัการฝึกอบรมฯ มเีนื้อหาสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิีผ่่านมา 
ของไทยในการจดัการฝึกอบรมและการประชุมระหว่างประเทศ ซึง่สรปุไดด้งันี้ 
  1. ก าหนดการด าเนินงาน : การฝึกอบรมฯ จะจดัขึ้นระหว่างวนัท่ี 29-30 พฤศจิกายน 
2560  
ท่ีส านักงาน UNESCO กรงุเทพมหานครโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจให้กบัผู้แทนจาก
ประเทศ    ต่าง ๆ ในการจัดท ารายงานการประเมินสภาพมหาสมุทรทัว่โลกอย่างบูรณาการ (Global 
Integrated Marine Assessment) ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ได้เสนอความเห็นและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของกระบวนการประเมนิ
สถานะของสิง่แวดลอ้มทางทะเลทัว่โลก รอบที ่2 ซึง่มกี าหนดจดัท าใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี ค.ศ. 2020 
  2. ความรบัผิดชอบ : สหประชาชาติจะรบัผิดชอบในการเตรียมหลกัสตูรการฝึกอบรมฯ 
และเชิญผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจ านวนไม่เกิน 40 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศไทยจ านวน 5 คน 
(เสนอชื่อโดยกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ จากประเทศอื่น ๆ ในภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิก เช่น สาธารณรฐั
ประชาชนจนี ญี่ปุ่ น สาธารณรฐัเกาหลปีระเทศสมาชกิอาเซยีนและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น 
องค์การทางทะเลระดับภูมิภาคองค์การด้านการบรหิารและจดัการด้านการประมงระดบัภูมภิาค องค์การ
ระหว่างรฐับาลดา้นวทิยาศาสตรท์างทะเลในระดบัภูมภิาค รวมทัง้จะรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการ
จดัการฝึกอบรมฯ ทัง้หมด 
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  3. เง่ือนไข : รฐับาลไทยจะใหเ้อกสทิธิแ์ละความคุม้กนัแก่ผูแ้ทนจากประเทศและองคก์าร ต่าง 
ๆ ผู้บรรยายที่ได้รบัเชญิจากสหประชาชาติ และพนักงานของสหประชาชนที่ปฏบิตัหิน้าที่เกี่ยวเนื่องกบัการ
ฝึกอบรมฯ โดยจะใหเ้อกสทิธิแ์ละความคุม้กนั เท่าทีก่ าหนดไวใ้นอนุสญัญาว่าดว้ยเอกสทิธิแ์ละความคุม้กนัของ
สหประชาชาติที่ได้รบัรองโดยสหประชาชาติเมื่อวนัที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1946 ซึ่งไทยมพีระราชบญัญัติ
คุม้ครองการด าเนินงานของสหประชาชาตแิละทบวงการช านาญพเิศษในประเทศไทย พ.ศ. 2504 เป็นกฎหมาย
รองรบัอยูแ่ลว้ 
 
 
 
 
 

แต่งตัง้ 
 
25. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ               
(กระทรวงสาธารณสขุ) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตัง้ นายประพนธ์ อางตระกลู              
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข 
(นักวชิาการอาหารและยาทรงคุณวุฒ)ิ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตัง้แต่วนัที ่
25 พฤษภาคม 2560 ซึง่เป็นวนัทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรด
กระหมอ่มแต่งตัง้เป็นตน้ไป  
 
26. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสขุ) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตัง้ นายอรรถพล ชีพสตัยากร 
ผูอ้ านวยการส านักงานป้องกนัควบคุมโรคที ่4 จงัหวดัราชบุร ี(ผูอ้ านวยการเฉพาะดา้น (แพทย)์ ระดบัสงู) กรม
ควบคุมโรค ให้ด ารงต าแหน่ง นายแพทยท์รงคุณวุฒ ิ(ด้านเวชกรรมป้องกนั สาขาโรคจากการประกอบอาชพี
และสิง่แวดลอ้ม) ส านกัโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตัง้แต่
วนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2560 ซึง่เป็นวนัทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้               เป็นตน้ไป  
 
27. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหาร
สงู) (ส านักนายกรฐัมนตรี) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามที่ส านักข่าวกรองแห่งชาตเิสนอแต่งตัง้ นายเกียรติศกัด์ิ วรจิต
รานนท์ ที่ปรกึษาด้านการพฒันาระบบงานการข่าว (นักการข่าวทรงคุณวุฒ)ิ กลุ่มงานที่ปรกึษา ส านักข่าว
กรองแห่งชาต ิให้ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาต ิส านักนายกรฐัมนตร ีตัง้แต่วนัที่ 2 
พฤศจกิายน 2560 ซึ่งเป็นวนัที่มคี าสัง่ให้รกัษาราชการแทนในต าแหน่งดงักล่าว เพื่อทดแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัทีท่รงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้เป็นตน้ไป  
 
28. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสงู (ส านักนายกรฐัมนตรี) 
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  คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัิตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตัง้ นางสาวสุนทรี สุภาสงวน                 
ผู้ช่วยเลขาธกิาร ก.พ.ร. ส านักงาน ก.พ.ร. ให้ด ารงต าแหน่ง รองเลขาธกิาร ก.พ.ร. ส านักงาน ก.พ.ร. ส านัก
นายกรฐัมนตร ีตัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้เป็นต้นไป เพื่อทดแทนต าแหน่งที่
ว่าง 
 
29. เร่ือง ให้กรรมการผูช่้วยรฐัมนตรีคงอยู่ปฏิบติัหน้าท่ีอีกหน่ึงวาระ 
  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรเีสนอให้กรรมการผู้ช่วย
รฐัมนตร ี                ซึ่งครบวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี ในเดอืนพฤศจกิายน 2560 คงอยู่ปฏบิตัหิน้าที่อกี
หนึ่งวาระ จ านวน 2 ราย ดงันี้  
   1. นายธีระพงษ์  รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงคมนาคม วันที่ครบ                      
วาระ 10 พฤศจกิายน 2560  
   2. นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยรฐัมนตรีประจ ากระทรวงการคลัง วันที่ครบ            
วาระ 13 พฤศจกิายน 2560   
 
 
30. เร่ือง แต่งตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒิุในคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  
  คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัิตามที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตัง้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิจ านวน 8 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิดมิที่
ด ารงต าแหน่งครบวาระสามปี เมือ่วนัที ่22 กนัยายน 2560 ดงันี้  
  1. นายชชัชม อรรฆภญิญ ์   กรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ ด้ านกฎหมาย
สิง่แวดลอ้ม  
  2. นายสุรศกัดิ ์ฐานีพานิชสกุล   กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นสาธารณสุขและสุขภาพ  
  3. นายอนรรฆ พฒันวบิลูย ์  กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ(ภาคเอกชน) ดา้นทรพัยากร 
       ป่าไมแ้ละนิเวศน์วทิยา  
  4. นายอดศิร ์อศิรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) ด้าน
เศรษฐศาสตร ์       สิง่แวดลอ้ม  
  5. นางบรรณโศภษิฐ ์เมฆวชิยั  กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ(ภาคเอกชน) ดา้นอนุรกัษ์ 
       ศลิปกรรม/ภมูสิถาปัตยแ์ละสิง่แวดลอ้มเมอืง 
  6. นายปานเทพ รตันากร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) ด้าน
บรหิารจดัการ       ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
  7. นายธเรศ ศรสีถติย ์   กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นมลพษิสิง่แวดลอ้ม  
  8. นายเตมิศกัดิ ์สุขวบิลูย ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสงัคมและการมี
ส่วนรว่ม   
   ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่21 พฤศจกิายน 2560 เป็นตน้ไป  
 
31. เร่ือง การแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ด้านจิตวิทยา
องคก์าร) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีส่ านักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตัง้ นายรุ่งโรจน์ รงัสิโยภาส เป็น
กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ดา้นจติวทิยาองคก์าร) แทนนายปิต ิตณัฑเกษม                
ทีไ่ดล้าออก  
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32. เร่ือง การแต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการการบินพลเรือน  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการการ
บนิ              พลเรอืน จ านวน 7 คน แทนกรรมการเดมิที่ด ารงต าแหน่งครบวาระสี่ ปี เมื่อวนัที่ 16 กนัยายน 
2560 ดงันี้                          1. นายธนาวฒัน์ สงัขท์อง 2. นายกงกฤช หริญักจิ 3. นายชยัศกัดิ ์องัคส์ุวรรณ 
4. นายรธุริ ์พนมยงค ์5. นายชาญวทิย ์อมตะมาทุชาต ิ6. นายชศูกัดิ ์ชื่นประโยชน์ 7. นายอนุสรณ์ แสงน่ิมนวล  
 
33. เร่ือง แต่งตัง้ผู้แทนจากกองทพัอากาศเป็นกรรมการในคณะกรรมการก ากบัส านักงานการบินพล
เรือนแห่งประเทศไทย 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตัง้ พลอากาศเอก ยรรยง คนัธ
สร ผู้แทนกองทพัอากาศ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการก ากับส านักงานการบินพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย แทน พลอากาศเอก ทวเิดนศ องัศุสงิห์ กรรมการเดมิที่ลาออกจากต าแหน่ง เมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 
2560 เนื่องจากเกษยีณอายรุาชการ ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่21 พฤศจกิายน 2560 เป็นตน้ไป  
 
 

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


