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  วนัน้ี (12 ธนัวาคม 2560)  เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุม 501 ตกึบญัชาการ 1 ท าเนียบรฐับาล 
พลเอก ประยทุธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานการประชุมคณะรฐัมนตร ี
  ภายหลงัเสรจ็สิน้การประชุม พลโท สรรเสรญิ แกว้ก าเนิด โฆษกประจ าส านกันายกรฐัมนตร ี 
ไดแ้ถลงผลการประชุมคณะรฐัมนตร ี ซึง่สรปุสาระส าคญัดงันี้ 
 

กฎหมาย 
 
  1.   เรือ่ง   รา่งพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้ 
    รษัฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และรา่งกฎกระทรวง ฉบบัที ่.. (พ.ศ. ....)  

ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร รวม 2 ฉบบั 
    (มาตรการสร้างความเป็นกลางทางภาษีกรณีผลตอบแทนจากการ
ฝากเงนิ 

ตามหลกัการของศาสนาอสิลาม) 
  2.   เรือ่ง  รา่งพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้ 
    รษัฎากร (ฉบบัที ่...) พ.ศ. .... (มาตรการภาษเีพื่อสนบัสนุนการด าเนิน 

   โครงการสานพลงัประชารฐั) 
  3.   เรือ่ง   รา่งกฎกระทรวงยกเวน้ค่าธรรมเนียมการใชย้านยนตรบ์นทางหลวงพเิศษ 
    หมายเลข 7 และทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด  

   พ.ศ. .... (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลปีใหมต่ัง้แต่เวลา 00.01 นาฬกิา 
     ของวนัที่ 28 ธนัวาคม 2560 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวนัที่ 4 
มกราคม 2561)  
  4.  เรือ่ง  รา่งพระราชกฤษฎกีาก าหนดใหส้าขาทศันมาตรเป็นสาขาการประกอบ 
    โรคศลิปะ พ.ศ. ....  

5.  เรือ่ง  การขยายระยะเวลาการลดค่าธรรมเนียมส าหรบัหา้งหุน้ส่วนและบรษิทัจ ากดั 
  ในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ (รา่งกฎกระทรวงลดอตัราค่าธรรมเนียม 

   ส าหรบัหา้งหุ้นส่วน และบรษิทัจ ากดัในพื้นที่เขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ พ.ศ. 
....)  

   6.   เรือ่ง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน ้ า
แห่งชาต ิ   ส านักนายกรฐัมนตร ีพ.ศ. .... (การก าหนดหน้าที่และอ านาจในร่าง
กฎกระทรวง    แบ่งส่วนราชการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน ้ า
แห่งชาตสิ านกั     นายกรฐัมนตร)ี  

 
เศรษฐกิจ- สงัคม 

 
  7.  เรือ่ง  การบรหิารจดัการท่าเรอืเชยีงแสนแห่งที ่1 จงัหวดัเชยีงราย 
  8.  เรือ่ง  ขออนุมัติด าเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอัน
เนื่องมาจาก     พระราชด ารแิละขอผ่อนผนัยกเวน้มตคิณะรฐัมนตรเีพื่อขอใช้
ประโยชน์พืน้ทีป่่า     สงวงแห่งชาตป่ิาเลนปากพยา-ปากนคร แปลงที ่1 

http://www.thaigov.go.th/


 

 

 ม ัน่คง  ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื  

2 

  9.  เรือ่ง  ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณโครงการปรบัพื้นที่ปลูกพชืทดแทนการปลูก
ขา้ว     รอบที ่2 ภายใตแ้ผนการผลติและการตลาดขา้วครบวงจร ปี 2560/61  
    (ดา้นการผลติ) 
 
  10.  เรือ่ง  ขออนุมตัเิกลีย่โควตาน าเขา้นมผงขาดมนัเนยทีผู่ป้ระกอบการน าเขา้นมผง 
    ขาดมนัเนยในโควตาของกลุ่มที ่1 ไปใหก้ลุ่มที ่2 
  11.  เรือ่ง  นโยบายและมาตรการน าเขา้วตัถุดบิอาหารสตัว ์ปี 2561-2563 
           

ต่างประเทศ 
 
  12.  เรือ่ง  การขอความเหน็ชอบรา่งปฏญิญาย่างกุง้ (Yangon Declaration)  
    ซึง่เป็นเอกสารผลลพัธข์องการประชุมระดบัผูน้ าดา้นน ้าแห่งภมูภิาค 
    เอเชยี-แปซกิฟิก ครัง้ที ่3 (3rd Asia-Pacific Water Summit) 
   

แต่งตัง้ 
 

 13.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาการ 
   ระดบัทรงคุณวุฒ ิ(กระทรวงสาธารณสุข)  

  14.  เรือ่ง  รฐับาลสาธารณรฐัอาหรบัอยีปิตเ์สนอขอแต่งตัง้เอกอคัรราชทตูวสิามญั 
    ผูม้อี านาจเตม็แห่งสาธารณรฐัอาหรบัอยีปิต์ประจ าประเทศไทย  
    (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  15.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสงู 
     (กระทรวงพลงังาน)  
   16.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสงู 
     (กระทรวงอุตสาหกรรม) 
   17.  เรือ่ง  แต่งตัง้ขา้ราชการการเมอืง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  18.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ข้าราชการการเมอืง (กระทรวงการพฒันาสงัคมและมัน่คงของ
มนุษย)์ 
  19.  เรือ่ง  แต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประเมนิผล    การด าเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (กรณีพน้
ต าแหน่ง     เนื่องจากอายคุรบ 70 ปีบรบิรูณ์) 
  20.  เรือ่ง  แต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วม
ลงทุน 
    ในกจิการของรฐั  
  21.  เรือ่ง  แต่งตัง้ประธานกรรมการในคณะกรรมการบรหิารส านกังานพฒันา 
    การวจิยัการเกษตร  
  22.  เรือ่ง  แต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการสถาบนัการบนิพลเรอืน  
   23.  เรือ่ง  แต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการแบบผงัภมู ิ 
  24.  เรือ่ง  มอบหมายผูร้กัษาราชการแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  25.  เรือ่ง  แต่งตัง้ผูร้กัษาราชการแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ
    และสิง่แวดลอ้ม  
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   26.  เรือ่ง  แต่งตัง้ผูร้กัษาราชการแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงวฒันธรรม  
   27.  เรือ่ง  ขอแต่งตัง้ขา้ราชการการเมอืง (กระทรวงกลาโหม)  
  28.  เรือ่ง  แต่งตัง้กรรมการผูช้่วยรฐัมนตร ี 
  29.  เรือ่ง  ค าสัง่ส านักนายกรัฐมนตรี ที่  333/2560 เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการ
ประสานงาน    สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ
 
  30.    เรือ่ง    ค าสัง่ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 334/2560 เรื่อง มอบหมายให้รอง
นายกรฐัมนตร ี
          และรฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตรแีละติดตามการปฏบิตัิราชการใน
ภมูภิาค 

******************* 
ส านกัโฆษก ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีโทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1.  เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัท่ี 
..)  
พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบบัท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รษัฎากร รวม 2 ฉบบั (มาตรการสร้างความเป็นกลางทางภาษีกรณีผลตอบแทนจากการฝากเงินตาม
หลกัการของศาสนาอิสลาม) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่า
ด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบบัที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
ประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร รวม 2 ฉบบั (มาตรการสร้างความเป็นกลางทางภาษีกรณี
ผลตอบแทนจากการฝากเงนิตามหลกัการของศาสนาอสิลาม) ตามทีก่ระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และใหส้่ง
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได้ 
  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร  
(ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการ
ยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่301) พ.ศ. 2539 โดยเพิม่เตมิการยกเว้นภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาส าหรบัผลตอบแทน
ทีไ่ดร้บัจากการรบัฝากเงนิตามหลกัการของศาสนาอสิลามกบัธนาคารในราชอาณาจกัร ซึง่จะต้องฝากเงนิเป็น
รายได้เดอืนติดต่อกนั มรีะยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดอืนนับแต่วนัที่เริม่ฝาก โดยมยีอดเงนิฝากแต่ละคราว
เท่ากนั แต่ไม่เกนิ 25,000 บาทต่อเดอืน และรวมแลว้ทัง้หมดต้องไม่เกนิ 600,000 บาท ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรประกาศก าหนด 
  2. ร่างกฎกระทรวง ฉบบัท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรษัฎากร เพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิกฎกระทรวง ฉบบัที ่200 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในประมวลรษัฎากร 
ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร และกฎกระทรวง ฉบบัที ่250 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่า
ดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ตามล าดบั ดงันี้ 
   2.1 เพิม่เตมิการยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาส าหรบัผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการ 
ฝากเงนิตามหลกัการของศาสนาอสิลามกบัธนาคารในราชอาณาจกัรที่มลีกัษณะท านองเดยีวกนักบัเงนิฝาก
ประเภทออมทรพัย์ เฉพาะกรณีได้รบัผลตอบแทนดงักล่าวและดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคารในราชอาณาจกัร
ประเภทออมทรพัย ์รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กนิ 20,000 บาท ตลอดปีภาษ ีทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์วธิีการ และเงือ่นไขที่
อธบิดกีรมสรรพากรประกาศก าหนด 
   2.2 เพิม่เตมิการยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาส าหรบัผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการ 
ฝากเงนิตามหลกัการของศาสนาอสิลามกบัธนาคารในราชอาณาจกัรที่มลีกัษณะท านองเดยีวกนักบัเงนิฝาก
ประจ า 
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ที่มรีะยะเวลาการฝากตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป แต่เมื่อรวมกบัผลตอบแทนดงักล่าวทุกประเภทหรอืดอกเบี้ยเงนิฝาก
ประจ า 
ทุกประเภทแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 30,000 บาทตลอดปีภาษ ีและไดร้บัผลตอบแทนดงักล่าวหรอืดอกเบีย้เงนิฝากเมื่อมี
อาย ุ
ไมต่ ่ากว่า 55 ปีบรบิรูณ์ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรประกาศก าหนด 
 
2.  เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัท่ี 
...)  
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการสานพลงัประชารฐั) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่า
ดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่...) พ.ศ. .... (มาตรการภาษเีพื่อสนับสนุนการด าเนินโครงการสานพลงัประชา
รฐั) ตามที่กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ด าเนินการต่อไปได ้  
   
 
  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. ก าหนดให้บรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้มกีารจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนบัสนุนโครงการสานพลงัประชารฐัหรอืเพื่อด าเนินการภายใตโ้ครงการสานพลงัประชารฐัสามารถน าค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวมาหกัไดต้ามที่จ่ายจรงิ แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธหิลกัจากที่ได้หกัรายจ่ายเป็นจ านวน 2 เท่า
ของรายจ่ายที่จ่ายไม่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาส าหรบัโครงการที่กระทรวงศึกษาธกิารให้ความ
เหน็ชอบ และรายจ่ายทีจ่่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจดัสรา้งและการบ ารุงรกัษาสนามเดก็เล่น สวนสาธารณะ หรอื
สนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทัว่ไป โดยไม่เก็บค่าบรกิารใด ๆ   หรอืสนามเด็กเล่น 
สวนสาธารณะหรอืสนามกฬีาของทางราชการ ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของก าไรสุทธก่ิอนหกัรายจา่ยเพื่อการกุศล
สาธารณะหรอืเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจา่ยเพื่อการศกึษา หรอืเพื่อการกฬีา 
  2. ส าหรบัค่าใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยในรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ร ิม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ.2560  
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
3.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตรบ์นทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด พ.ศ. .... (ยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ตัง้แต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2560 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวนัท่ี 4 มกราคม 
2561)  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บน
ทางหลวงพเิศษหมายเลข 7 และทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ.  .... (ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลปีใหม่ตัง้แต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวนัที่ 28 ธนัวาคม 2560 ถึงเวลา 24.00 
นาฬกิา ของวนัที ่4 มกราคม 2561)  ตามทีก่ระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และใหส้่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาตรวจพจิารณาเป็นเรือ่งด่วน แลว้ด าเนินการต่อไปได้ 
  คค. เสนอว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ของปี พ.ศ. 2561 มวีนัหยุดต่อเนื่องหลายวัน
คาดหมายไดว้่าจะมปีระชาชนจ านวนมากเดนิทางกลบัภูมลิ าเนาเป็นผลใหก้ารจราจรตดิขดัในทุกสายทางทีอ่อก
และเขา้กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล การยกเวน้การจดัเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางการใชย้านยนตรบ์นทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมสี่วนช่วยสนับสนุนให้
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ประชาชนสามารถเดนิทางได้สะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ ท าใหก้ารจราจรมคีวามคล่องตวั รวมทัง้เป็นการลดการใช้
พลงังานของประเทศ 
  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง 
  ก าหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตรบ์นทางหลวงพิเศษหมายเลข 7  
สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร – เมอืงพทัยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวง
หมายเลข 37 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา ตาม
กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพเิศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร – 
เมอืงพทัยา พ.ศ. 2558 และ 
บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภเิษก) ตอนบางปะ
อนิ – บางพล ีตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 สายวง
แหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภเิษก) ตอนบางปะอิน – บางพล ีพ.ศ. 2558 ตัง้แต่เวลา 
00.01 นาฬิกา  
ของวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2560 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวนัท่ี 4 มกราคม 2561   
 
4. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาทศันมาตรเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดให้สาขาทศันมาตรเป็นสาขา
การประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยให้รบัขอ้สงัเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาไปประกอบการพจิารณา
ดว้ย แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 
 
 
  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. ก าหนดนิยามค าว่า “ทศันมาตร” หมายความว่า การประกอบโรคศลิปะเกี่ยวกบัสายตาของ
มนุษย ์ 
   2. ก าหนดใหม้คีณะกรรมการวชิาชพีสาขาทศันมาตร ประกอบดว้ย กรรมการทีเ่ป็นผูแ้ทนจาก
สถาบนัการศกึษาทัง้ภาครฐัและเอกชน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งรฐัมนตรแีต่งตัง้ และกรรมการที่มาจากการ
เลอืกตัง้โดยผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาทศันมาตร โดยมผีูอ้ านวยการส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศลิปะเป็นกรรมการและเลขานุการ  
  3. ก าหนดคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการวชิาชพีซึ่งมาจากการเลอืกตัง้โดยผู้
ประกอบโรคศลิปะสาขาทศันมาตร  
  4. ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการวชิาชพี และเหตุแห่งการพ้นจากการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้แทนจากสถาบนัการศึกษาทัง้ภาครฐัและเอกชน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิึ่ง
รฐัมนตรแีต่งตัง้ และกรรมการทีม่าจากการเลอืกตัง้  
  5. ก าหนดให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขมอี านาจออกระเบยีบเกี่ยวกบัการเลอืกตัง้
กรรมการวชิาชพีซึ่งเป็นผู้ได้รบัเลอืกตัง้โดยผู้ประกอบโรคศลิปะสาขาทัศนมาตร การเลอืกประธานกรรมการ
วชิาชพีและรองประธานกรรมการวชิาชพี  
  6. ก าหนดอ านาจหน้าที ่และการด าเนินการของคณะกรรมการวชิาชพีสาขาทศันมาตรโดยให้
เป็นไปตามพระราชบญัญตักิารประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. 2542  
  7. ก าหนดคุณสมบัติผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตรในการขอขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาต 
ในการประกอบโรคศลิปะสาขาทศันมาตร รวมถงึผูส้ าเรจ็การศกึษาจากต่างประเทศตอ้งไดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็น 
ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาทศันมาตรจากประเทศทีส่ าเรจ็การศกึษาหรอืประเทศทีผู่น้ัน้ปฏบิตังิานอยูด่ว้ย  
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  8. ก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขเกี่ยวกบับุคคลที่ได้รบัหนังสอือนุญาตให้ท าการ
ประกอบโรคศลิปะโดยอาศยัทศันมาตรศาสตรต์ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2546) เรื่อง 
การอนุญาตใหบุ้คคลท าการประกอบโรคศลิปะโดยอาศยัทศันมาตรศาสตร ์และประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรือ่ง การต่ออายหุนงัสอือนุญาตใหบุ้คคลท าการประกอบโรคศลิปะ โดยอาศยัทศันมาตรศาสตร ์พ.ศ. 2550  
  9. ก าหนดใหพ้ระราชกฤษฎกีานี้ไมใ่ชบ้งัคบัแก่การประกอบอาชพีเกี่ยวกบัการตรวจวดัสายตา
และการประกอบแว่นตาในรา้นแว่นตาตามทีม่กีฎหมายบญัญตัไิวเ้ป็นการเฉพาะแลว้  
 
5. เร่ือง การขยายระยะเวลาการลดค่าธรรมเนียมส าหรบัห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากดัในพื้นท่ีเขต
พฒันาพิเศษเฉพาะกิจ (ร่างกฎกระทรวงลดอตัราค่าธรรมเนียมส าหรบัห้างหุ้นส่วน และบริษทัจ ากดัใน
พื้นท่ีเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. ....)  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างกฎกระทรวงลดอตัราค่าธรรมเนียมส าหรบัห้างหุ้นส่วน 
และบรษิทัจ ากดัในพื้นที่เขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย ์(พณ.) เสนอ และให้ส่ง
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาเป็นเรือ่งด่วน แลว้ด าเนินการต่อไปได ้และมอบหมายให้ พณ. 
รบัความเหน็ของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิปพจิารณาด าเนินการต่อไป
ดว้ย  
  พณ. เสนอว่า  
  1. กฎกระทรวงลดอตัราค่าธรรมเนียมส าหรบัห้างหุ้นส่วนและบริษทัจ ากดัในพื้นท่ีเขต
พฒันาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. 2555 ก าหนดใหล้ดอตัราค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน การขอตรวจเอกสาร การ
ขอส าเนาเอกสารพร้อมค ารบัรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบรษิัทจ ากัด ลงกึ่งหนึ่ง 
ส าหรบัห้างหุ้นส่วนและบรษิัทจ ากดัที่มสี านักงานแห่งใหญ่ตัง้อยู่ในท้องที่จงัหวดันราธวิาส จงัหวดัปัตตานี  
จงัหวดัยะลา และจงัหวดัสงขลาเฉพาะในทอ้งที ่อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทว ีและอ าเภอสะบ้ายอ้ย 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงจะส้ินสดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2560  
   2.  ดังนั ้น  เ พ่ือเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนและ
ผู้ประกอบการในด้านการลงทุนในพื้นที่เขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจ และเป็นการสนับสนุนและส่งเสรมิการ
พฒันาเศรษฐกจิในพืน้ที ่ตลอดจนสรา้งความสงบและความมัน่คงในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต ้และสอดคลอ้งกบั
การขยายระยะเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามมาตรการสนับสนุนเขต
พฒันาพิเศษเฉพาะกิจ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ของกระทรวงมหาดไทย และการขยายระยะเวลาส าหรับ
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและมาตรการทางภาษีเพื่อ
สนับสนุนให้มีการติดตัง้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจของ
กระทรวงการคลงั จึงสมควรขยายระยะเวลาการลดอตัราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจ
เอกสาร การขอส าเนาเอกสารพร้อมค ารบัรอง และค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเก่ียวกบัห้างหุ้นส่วนและบริษัท
จ ากดัในพื้นท่ีเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจตามกฎกระทรวงในข้อ 1. ออกไปอีกเป็นเวลา 3 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. ใหก้ฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป  
   2. ใหข้ยายระยะเวลาการลดอตัราค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน การขอตรวจเอกสาร การขอ
ส าเนาเอกสารพรอ้มค ารบัรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกบัห้างหุ้นส่วนและบรษิทัจ ากดัที่มสี านักงานแห่ง
ใหญ่ตัง้อยู่ในทอ้งที่จงัหวดันราธวิาส จงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลา จงัหวดัสงขลา เฉพาะในทอ้งทีอ่ าเภอจะนะ 
อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย และจงัหวดัสตูล ลงกึ่ งหนึ่ง ต่อไปอีก 3 ปี ตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
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6. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานบริหารจดัการทรพัยากรน ้าแห่งชาติ ส านัก
นายกรฐัมนตรี พ.ศ. .... (การก าหนดหน้าท่ีและอ านาจในร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน
บริหารจดัการทรพัยากรน ้าแห่งชาติ ส านักนายกรฐัมนตรี)  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัแิละเหน็ชอบตามทีส่ านกังาน ก.พ.ร. เสนอ ดงันี้  
  1. อนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานบรหิารจดัการทรพัยากรน ้ า
แห่งชาต ิส านกันายกรฐัมนตร ีพ.ศ. .... และใหส้่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาเป็นเรือ่งด่วน 
แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 
   2. เหน็ชอบให้ยกเวน้มตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 24 กรกฎาคม 2550 เรื่อง การซกัซ้อมความ
เขา้ใจเกีย่วกบัขัน้ตอนการจดัตัง้หน่วยงานของรฐั  
  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. ก าหนดให้ส านักงานบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าแห่งชาติ ส านักนายกรฐัมนตร ีมภีารกิจ
เกี่ยวกับการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ แผนงาน โครงการ งบประมาณบรหิารจดัการ การติดตามและ
ประเมนิผลการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า เพื่อประโยชน์ในการก าหนดนโยบายการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า
ทัง้ระบบ รวมทัง้การปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นศูนยอ์ านวยการน ้าแห่งชาต ิ 
   2. ก าหนดให้แบ่งส่วนราชการในส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน ้ าแห่งชาติ ส านัก
นายกรฐัมนตร ีดงันี้ (1) ส านกังานเลขานุการกรม (2) ส านกังานเลขานุการคณะกรรมการทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ
(3) กองนโยบายและยุทธศาสตร ์(4) กองบรหิารจดัการลุ่มน ้า (5) กองวเิคราะห์โครงการและงบประมาณ (6) 
ศูนยอ์ านวยการน ้าแห่งชาต ิรวมทัง้ให้ม ีกลุ่มกฎหมาย กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร และ
ศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติ เพื่อปฏบิตังิานตามอ านาจหน้าที ่  
 

เศรษฐกิจ- สงัคม 
 
7. เร่ือง การบริหารจดัการท่าเรือเชียงแสนแห่งท่ี 1 จงัหวดัเชียงราย 
  คณะรฐัมนตรพีจิารณาการบรหิารจดัการท่าเรอืเชยีงแสนแห่งที ่1 จงัหวดัเชยีงราย 
ตามทีก่ระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ แลว้มมีต ิดงันี้ 
  1. เหน็ชอบใหท้บทวนมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่18 มกราคม 2554 (เรือ่ง ขอความเหน็ชอบให้ 
การท่าเรอืแห่งประเทศไทยเป็นผู้บรหิารท่าเรอืเชยีงแสนแห่งที่ 2 จงัหวดัเชยีงราย และให้ใช้ประโยชน์ท่าเรอื
เชยีงแสนแห่งที ่1 จงัหวดัเชยีงราย เป็นท่าเรอืท่องเทีย่ว) ในส่วนของขอ้ 2 ของมตคิณะรฐัมนตรดีงักล่าว  
จากเดิม ทีม่อบหมายใหก้ารท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นหน่วยงานบรหิารท่าเรอืเชยีงแสนแห่งที ่1 
จงัหวดัเชยีงราย เป็น มอบหมายใหเ้ทศบาลต าบลเวยีงเชยีงแสนเป็นผูบ้รหิารจดัการท่าเรอืเชยีงแสน แห่งที ่1 
ส าหรบัการก าหนดอตัราค่าเช่าใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบของ กค. (กรมธนารกัษ์) ทัง้นี้ ให ้กค.และหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งรบัความเหน็ของกระทรวงคมนาคม (กค.) และส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิ
ไปพจิารณาด าเนินการในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งต่อไปดว้ย 
  2. ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการเพื่อสนบัสนุนใหก้ารบรหิารจดัการท่าเรอืเชยีงแสนแห่งที ่
1 จงัหวดัเชยีงราย เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงันี้ 
   2.1 ให ้กค. (กรมธนารกัษ์) และ ททท. พจิารณากรอบแนวทางบรหิารจดัการท่าเรอื 
เชยีงแสนแห่งที ่1 จงัหวดัเชยีงราย ของเทศบาลต าบลเวยีงเชยีงแสน โดยค านึงถงึความสามารถในการช าระ
ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพสัดุให้แก่กรมธนารกัษ์ และความสามารถในการจดัหาแหล่งเงินทุน
ส าหรบั 
เป็นค่าใชจ้่ายในการพฒันาท่าเรอืดงักล่าวและบรเิวณโดยรอบใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วส าคญั (Land Mark) ของ
อ าเภอ 
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เชยีงแสนตามความเหน็ของ ททท. และเมือ่ กค. (กรมธนารกัษ์) และ ททท. เหน็ชอบกรอบแนวทางการบรหิาร
จดัการท่าเรอืดงักล่าวขา้งต้นแลว้ ให ้กค. (กรมธนารกัษ์) เร่งรดัด าเนินการตามขัน้ตอนเพื่อใหเ้ทศบาลต าบล
เวยีงเชยีงแสนสามารถด าเนินการบรหิารจดัการท่าเรอืดงักล่าวไดโ้ดยเรว็ 
   2.2 ให ้คค. (กรมเจา้ท่า) สนบัสนุนการด าเนินงานของท่าเรอืเชยีงแสน 
แห่งที่ 1 จงัหวดัเชยีงราย โดยด าเนินการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรอืให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด  
เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้รกิารท่าเรอืดงักล่าว 
   2.3 ให ้ททท. ด าเนินการสนบัสนุนใหท้่าเรอืเชยีงแสนแห่งที ่1 จงัหวดัเชยีงราย 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคญั (Land Mark) โดยการจดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาตทิราบอย่างทัว่ถงึ รวมทัง้ด าเนินการสรา้งความเชื่อมโยงระหว่างท่าเรอืดงักล่าวกบัแหล่งท่องเทีย่ว
อื่น ๆ ในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง เพื่อยกระดบัการท่องเทีย่วของภาคเหนือในภาพรวมดว้ย 
 
8. เรื่อง ขออนุมติัด าเนินโครงการบรรเทาอุทกภยัเมืองนครศรีธรรมราชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ
และ 
ขอผอ่นผนัยกเว้นมติคณะรฐัมนตรีเพ่ือขอใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่าสงวงแห่งชาติป่าเลนปากพยา-ปากนคร 
แปลงท่ี 1 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใินหลกัการใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยกรมชลประทาน
ด าเนินโครงการบรรเทาอุทกภยัเมอืงนครศรธีรรมราชอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิมกี าหนดแผนงานโครงการ 6 
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2566) ตามที ่กษ. เสนอ โดยให ้กษ. ด าเนินการใหถู้กตอ้ง เป็นไปตามบทบญัญตัิ
ของกฎหมาย ระเบยีบ และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดัต่อไป 
  ส าหรบัค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ ให้ด าเนินการภายในกรอบวงเงนิ 9,580 ล้าน
บาท โดย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ส านัก
งบประมาณได้ตัง้รองรบัไว้ จ านวน 265,297,600 บาท ส่วนงบประมาณที่จะใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562-2566  
ให้กรมชลประทานจดัท าแผนปฏบิตักิารและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตัง้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขัน้ตอนต่อไป ตามความเหน็ของส านกังบประมาณ  
  ทัง้นี้ กษ. ด าเนินการขอตัง้งบประมาณใหก้รมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการปลูกป่าหรอืบ ารุงป่าชายเลนไม่น้อยกว่า 20 เท่า ตามระเบยีบกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ว่าดว้ย
การปลูกและการบ ารุงป่าชายเลนทดแทนเพื่อการอนุรกัษ์หรือรกัษาสภาพแวดล้อมกรณีการด าเนินการ
โครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรฐัทีม่คีวามจ าเป็นต้องเขา้ใช้ประโยชน์ในพื้นทีป่่าชายเลน พ.ศ. 2556 อย่าง
เคร่งครดั และยื่นเรื่องขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่จากกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ต่อไป รวมทัง้ให้สร้าง
ความเขา้ใจและการยอมรบัจากราษฎรทีไ่ดร้บัผลกระทบและผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ เพื่อสามารถ
ด าเนินการไดต้ามแผนปฏบิติกิารทีก่ าหนดไว ้
  สาระส าคญัของโครงการ มวีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการระบายน ้าและบรรเทา
อุทกภยัในพื้นที่ตวัเมอืงนครศรธีรรมราชและบรเิวณใกล้เคยีง รวมทัง้ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกกัน ้าส าหรบัการ
เกษตรกรรม  
รมิฝัง่คลองระบายน ้า และสามารถป้องกนัการรกุล ้าของน ้าเคม็เขา้มาในบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 
  ท่ีตัง้โครงการ อยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช ครอบคลุมพืน้ที ่6 ต าบล 2 อ าเภอ  
ไดแ้ก่ ต าบลไชยมนตร ีต าบลท่าเรอื และต าบลบางจาก อ าเภอเมอืง และต าบลนาสาร ต าบลขา้งซา้ย และต าบล
นาพร ุอ าเภอพระพรหม 
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9. เรื่อง ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณโครงการปรบัพื้นท่ีปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวรอบท่ี 2 
ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดงันี้ 
  1. เหน็ชอบให้ กษ. ด าเนินโครงการปรบัพื้นที่ปลูกพชืทดแทนการปลูกขา้วรอบที่ 2 ภายใต้
แผน 
การผลติและการตลาดขา้วครบวงจร ปี 2560/61 (ดา้นการผลติ) จ านวน 3 โครงการ ไดแ้ก่ 
   1.1 โครงการขยายการส่งเสรมิการปลกูพชืหลากหลาย ฤดนูาปรงั ปี 2561 
   1.2 โครงการขยายการปลกูพชืปุ๋ ยสด ฤดนูาปรงั ปี 2561 
   1.3 โครงการส่งเสรมิการปลกูพชือาหารสตัว ์ฤดนูาปรงั ปี 2561  
  2. อนุมตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงนิส ารอง
จา่ยเพื่อกรณฉุีกเฉินหรอืจ าเป็น กรอบวงเงนิ 1,747.48 ลา้นบาท แยกได ้ดงันี้ 
   2.1 โครงการขยายการส่งเสรมิการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรงั ปี 2561 วงเงนิ 
647.48 ลา้นบาท 
   2.2 โครงการขยายการปลกูพชืปุ๋ ยสด ฤดนูาปรงั ปี 2561 วงเงนิ 240.00 ลา้นบาท 
   2.3 โครงการส่งเสรมิการปลูกพชือาหารสตัว ์ฤดูนาปรงั ปี 2561 วงเงนิ 860.00 ลา้น
บาท  
  สาระส าคญัของเร่ือง 
  กษ. รายงานว่า แผนการผลติและการตลาดขา้วครบวงจร ปี 2560/61 ไดก้ าหนดอุปทานการ
ผลติขา้วไว้ที่ 29.50 ล้านตนัขา้วเปลอืก และได้วางแผนการผลติขา้ว แบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 พื้นที่ 
58.68 ลา้นไร่ คาดการณ์พื้นทีท่ี่สามารถจะเกบ็เกี่ยวขา้วได ้53.48 ลา้นไร่ ผลผลติ 22.64 ลา้นตนัขา้วเปลอืก 
และรอบที่ 2 พื้นที่ 11.55 ล้านไร่ แต่กรมชลประทานแจง้ว่าในการผลติขา้วรอบที่ 2 ยงัมพีื้นที่อกีประมาณ 1 
ลา้นไร ่ทีม่ปีรมิาณน ้าชลประทานเพยีงพอส าหรบัการเพาะปลกู ท าใหเ้กษตรกรมคีวามตอ้งการปลกูขา้วมากขึน้ 
ดงันัน้ เพื่อเป็นการรกัษาอุปทานขา้วให้สมดุลกบัอุปสงค์ตามแผนการผลติและการตลาดขา้ว ปี 2560/61 จงึ
จ าเป็นต้องจดัโครงการรองรบัใหเ้กษตรกรปลูกพชือื่นทดแทนขา้วในพืน้ทีอ่กี 1 ลา้นไร่ ในปี 2560/61 ซึง่ กษ. 
พจิารณาแลว้สามารถจดัท าโครงการทดแทนการปลกูขา้ว รวม 3 โครงการดงักล่าว พืน้ทีเ่ป้าหมาย 900,000 ไร่ 
 
10. เรื่อง ขออนุมติัเกล่ียโควตาน าเข้านมผงขาดมนัเนยท่ีผู้ประกอบการน าเข้านมผงขาดมนัเนยใน
โควตา 
ของกลุ่มท่ี 1 ไปให้กลุ่มท่ี 2 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการกณีการใชโ้ควตานมผงขาดมนัเนยปี 2560 ของกลุ่มนิติ
บุคคลที ่1 (กลุ่มทีร่บัซือ้น ้านมดบิ) คงเหลอื และมกีารคนืโควตาเกลี่ยไปใหก้ลุ่มนิตบิุคคลที ่2  
(กลุ่มผูป้ระกอบการทัว่ไป) ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
           ทัง้นี้ เมื่อกลุ่มนิิติบุคคลที่ 2 (กลุ่มผู้ประกอบการทัว่ไป) ได้รบัโควตาคงเหลอืจากกลุ่มนิติ
บุคคลที ่1 (กลุ่มทีร่บัซือ้น ้านมดบิ) แลว้ ให ้กษ. (คณะกรรมการโคนมและผลติภณัฑน์ม) ก ากบัดูแลใหก้ลุ่มนิติ
บุคคลที ่2 (กลุ่มผูป้ระกอบการทัว่ไป) มสี่วนในการช่วยเหลอืกลุ่มนิตบิุคคลที ่1 (กลุ่มทีร่บัซือ้น ้านมดบิ) เพื่อให้
การรบัซือ้น ้านมดบิจากเกษตรกรภายในประเทศเป็นไปตามบนัทกึขอ้ตกลงทีม่อียูอ่ย่างเครง่ครดั และไมเ่กิดผล
กระทบใด ๆ ต่อเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนมดว้ย โดยใหด้ าเนินการใหถู้กตอ้งตามขัน้ตอนของกฎหมาย ระเบยีบ และ
มตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ให ้กษ. ตรวจสอบและก ากบัดูแลใหก้ารเกลีย่โควตาภายในกลุ่มนิตบิุคคลที่ 
2 (กลุ่มผูป้ระกอบการทัว่ไป)  
ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม เป็นธรรม โปรง่ใส และตรวจสอบได)้ 
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           สาระส าคญัของเร่ือง 
           กษ. รายงานว่า ประเทศไทยเขา้รว่มเป็นสมาชกิองคก์ารการคา้โลก (WTO) และไดจ้ดัท าความ
ตกลงทางการคา้เสรไีทย-ออสเตรเลยี (TAFTA) ท าใหจ้ าเป็นตอ้งเปิดตลาดน าเขา้สนิคา้เกษตร ซึง่สนิคา้เกษตร
ทีม่ผีลกระทบใหส้ามารถก าหนดโควตาและอตัราภาษใีนโควตาและนอกโควตาได ้ส าหรบันมผงขาดมนัเนยเป็น
สนิคา้หนึ่งทีอ่ยู่ในขอ้ผูกพนั โดยต้องเปิดตลาดน าเขา้ส าหรบัปี 2560 ตามขอ้ตกลง  WTO ไม่น้อยกว่า 55,000 
ตนั และ TAFTA ไม่น้อยกว่า 3,011.58 ตนั รวมทัง้สิ้น 58,011.58 ตนั โดยคดิอตัราภาษีในโควตารอ้ยละ 20 
(เกบ็จรงิรอ้ยละ 5) และอตัราภาษนีอกโควตา WTO รอ้ยละ 216 และ TAFTA รอ้ยละ 194.4 
 
11. เร่ือง นโยบายและมาตรการน าเข้าวตัถดิุบอาหารสตัว ์ปี 2561-2563 
           คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบนโยบายและมาตรการน าเขา้วตัถุดบิอาหารสตัว์ (กากถัว่เหลอืง ปลาป่น 
และขา้วโพดเลีย้งสตัว)์ คราวละ 3 ปี โดยก าหนดนโยบายและมาตรการน าเขา้ ปี 2561-2563 ทุกกรอบการคา้
และจากประเทศนอกความตกลง ตามมตคิณะกรรมการนโยบายอาหาร ครัง้ที ่1/2560  
(ครัง้ที ่78) เมือ่วนัที ่18 ตุลาคม 2560 
           สาระส าคญัของเร่ือง 
            คณะกรรมการนโยบายอาหารมมีตใินคราวประชุมดงักล่าว เหน็ชอบการก าหนดนโยบายและ
มาตรการน าเขา้วตัถุดบิอาหารสตัว ์(กากถัว่เหลอืง ปลาป่น และขา้วโพดเลีย้งสตัว)์ คราวละ 3 ปี โดยก าหนด
นโยบายและมาตรการน าเขา้ ปี 2561-2563 ทุกกรอบการคา้และจากประเทศนอกความตกลง โดยไดก้ าหนด
นโยบายและมาตรการฯ น าเขา้เช่นเดยีวกบันโยบายและมาตรการฯ ในปี 2558-2560 ตามมตคิณะรกัษาความ
สงบแห่งชาติ เมื่อวนัที่ 29 กรกฎาคม 2557  โดยนโยบายและมาตรการฯ มขี้อแตกต่างในรายละเอียดจาก
มาตรการเดมิบางประการ อาท ิเพิม่ผูม้สีทิธนิ าเขา้จากเดมิ 9 ราย เป็น 11 ราย โดยเพิม่ สมาคมพ่อคา้พชืผล
ไทยและสมาคมการค้าสนิค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรปูเพิม่ความตกลงการค้าเสรไีทย-ชลิ ี(TCFTA)  ใน
โควตาภาษรีอ้ยละ 0 นอกโควตาภาษ ี  
รอ้ยละ 73 เป็นตน้ 
 

ต่างประเทศ 
 
12. เร่ือง การขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาย่างกุ้ง (Yangon Declaration) ซ่ึงเป็นเอกสารผลลพัธ์ของ
การประชุมระดบัผูน้ าด้านน ้าแห่งภมิูภาคเอเชีย-แปซิกฟิก ครัง้ท่ี 3 (3rd Asia-Pacific Water Summit) 
  คณะรฐัมนตรีมมีติเห็นชอบและอนุมตัิตามที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
(ทส.) เสนอ ดงันี้ 
  1. เหน็ชอบร่างปฏญิญาย่างกุ้ง (Yangon Declaration) ซึง่เป็นเอกสารผลลพัธข์องการประชุม
ระดบัผูน้ าดา้นน ้าแห่งภูมภิาคเอเชยี-แปซกิฟิก ครัง้ที ่3 (3rd Asia-Pacific Water Summit)  
  2. อนุมตัิให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมหรอืผู้แทนที่ได้รบั
มอบหมายรว่มรบัรองในปฏญิญาดงักล่าว 
  3. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างปฏิญญาฯ ที่มิใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทยใหเ้ป็นดุลยพนิิจของ ทส. เป็นผูพ้จิารณาโดยไมต่อ้งน ากลบัไปเสนอคณะรฐัมนตรี
พจิารณาใหม ่
จนสิน้สุดการประชุม 
  สาระส าคญัของเร่ือง 
  ทส. รายงานว่า การประชุมระดบัผูน้ าด้านน ้าแห่งภูมภิาคเอเชยี-แปซกิฟิก ครัง้ที ่3 (3rd Asia-
Pacific Water Summit) มกี าหนดจดัขึ้นระหว่างวนัที่ 11-12 ธนัวาคม 2560 ณ นครย่างกุ้ง สาธารณรฐัแห่ง
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สหภาพเมยีนมา ภายใตห้วัขอ้ “Water Security for Sustainable Development” โดยในการประชุมดงักล่าวจะ
มกีารรบัรองรา่งปฏญิญายา่งกุง้ (Yangon Declaration) ซึง่เป็นเอกสารผลลพัธข์องการประชุมดงักล่าว 
ในวนัที่ 12 ธนัวาคม 2560 ทัง้นี้ ร่างปฏญิญาการประชุมเป็นการให้ความส าคญักบัเส้นทางที่จะน าไปสู่การ
ยกระดบันวตักรรมและการปฏบิตัิต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมัน่คงด้านน ้าในภูมภิาคเอเชยี -แปซฟิิก เช่นการ
ด าเนินการเพื่อการจดัการวฏัจกัรน ้าทีด่ ีการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลส าหรบัขอ้แก้ไขปัญหาทีเ่ป็นทีย่อมรบัของ
สงัคมและการเจรญิเตบิโตในทุกดา้นเพื่อใหม้ัน่ใจว่า “จะไมท่ิง้ใครไวข้า้งหลงั” การเชื่อมโยงช่องว่างทางการเงนิ
ระหว่างการเจรญิเตบิโตอยา่ง 
มพีลวตัและการด าเนินการตามมาตรการพฒันาอย่างยัง่ยนืดา้นน ้า และการส่งเสรมิความรว่มมอืในทุกระดบั 
 

แต่งตัง้ 
 
13. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสขุ)  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตัง้ นางภทัรอ์นงค ์จองศิริเลิศ  
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชกรรม) กลุ่มงานเทคนิคบริการ ส านักบริหารก ารสาธารณสุข ส านักงาน
ปลดักระทรวง  
ใหด้ ารงต าแหน่ง นกัวชิาการอาหารและยาทรงคุณวุฒ ิ(ดา้นอาหารและยา) กลุ่มทีป่รกึษาระดบักระทรวง  
ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตัง้แต่วนัที ่16 สงิหาคม 2560 ซึง่เป็นวนัทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้น
สมบรูณ์ ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัทีท่รงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้เป็นตน้ไป  
 
14. เร่ือง รฐับาลสาธารณรฐัอาหรบัอียิปต์เสนอขอแต่งตัง้เอกอคัรราชทูตวิสามญัผู้มีอ านาจเต็มแห่ง
สาธารณรฐัอาหรบัอียิปต์ประจ าประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตั ิกรณีรฐับาลสาธารณรฐัอาหรบัอยีปิต์มคีวามประสงคข์อแต่งตัง้ นาง
ลยัลา อะห์มดั บะฮาอดุดีน (Mrs. Laila Ahmed Bahaa-Eldin) ใหด้ ารงต าแหน่ง เอกอคัรราชทูตวสิามญัผู้มี
อ านาจเตม็แห่งสาธารณรฐัอาหรบัอยีปิต์ประจ าประเทศไทย โดยมถีิน่พ านัก ณ กรงุเทพมหานคร สบืแทน นาย
ฮาซมิ อสัสยัยดิ บะดะวยี ์อฏัฏอฮริยี ์(Mr. Hazem Elsayed Badawy Eltahry) ตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ
เสนอ  
 
15. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง (กระทรวง
พลงังาน)  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงพลงังานเสนอแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญั สงักดั
กระทรวงพลงังาน ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสงู จ านวน 2 ราย ดงันี้  
  1. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย ์รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  
   2. นายหร่อหยา จนัทรตันา รองอธบิดกีรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน ด ารง
ต าแหน่ง ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  
  ทัง้นี้  ตัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้เป็นต้นไป เพื่อทดแทน
ต าแหน่งทีว่่าง  
 
16. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง (กระทรวง
อตุสาหกรรม) 
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  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญั 
สงักดักระทรวงอุตสาหกรรม ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสงู จ านวน 7 ราย ดงันี้  
  1. นายวิษณุ ทบัเท่ียง รองอธบิดกีรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ ด ารงต าแหน่ง 
อธบิดกีรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร ่ 
   2. นางวรวรรณ ชิตอรณุ รองเลขาธกิารคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย ด ารงต าแหน่ง 
เลขาธกิารคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย  
  3. นายพรเทพ การศพัท์ รองอธบิดกีรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม ด ารงต าแหน่ง ผูต้รวจราชการ
กระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  
  4. นางอนงค ์ไพจิตรประภากรณ์ รองอธบิดกีรมโรงงานอุตสาหกรรม ด ารงต าแหน่ง ผูต้รวจ
ราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  
   5. นางเบญจมาพร เอกฉัตร ์รองเลขาธกิารส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม ด ารง
ต าแหน่ง ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง   
    6. นายวีรศกัด์ิ ศภุประเสริฐ รองผูอ้ านวยการส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม ด ารงต าแหน่ง 
ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  
   7. นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองอธบิดกีรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ ด ารงต าแหน่ง 
ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  
   ทัง้นี้  ตัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้เป็นต้นไป เพื่อทดแทน
ต าแหน่ง 
ทีว่่าง  
 
17. เร่ือง แต่งตัง้ข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอการแต่งตัง้
ขา้ราชการการเมอืง จ านวน 6 ราย ดงันี้  
  1. นายณรงค ์อ่อนสอาด ด ารงต าแหน่งทีป่รกึษารฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   2. นายเลอศกัด์ิ ร้ิวตระกลูไพบูลย์ ด ารงต าแหน่งที่ปรกึษารฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ [รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลกัษณ์ วจนานวชั)]  
  3. นายธีระ วงษ์เจริญ ด ารงต าแหน่งที่ปรกึษารฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ [รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายววิฒัน์ ศลัยก าธร)]  
  4. นายอภินันท์ ซ่ือธานุวงศ์ ด ารงต าแหน่งเลขานุการรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
  5. นายสพุฒัน์ เอ้ียวฉาย ด ารงต าแหน่งผูช้่วยเลขานุการรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ [รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลกัษณ์ วจนานวชั)]  
    6. นางกลุรศัม์ิ อนันต์พงษ์สุข ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรฐัมนตรวี่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ [รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายววิฒัน์ ศลัยก าธร)]  
   ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่12 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป  
 
18. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย)์ 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษยเ์สนอการแต่งตัง้ขา้ราชการการเมอืง จ านวน 2 ราย ดงันี้  
  1. พลเอก ธนา วิทยวิโรจน์ ด ารงต าแหน่งเลขานุการรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 
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   2. พลเอก ณัฐติพล กนกโชติ ด ารงต าแหน่งที่ปรกึษารฐัมนตรวี่าการกระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 
    ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่12 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป  
 
19. เร่ือง แต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการ
ด าเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (กรณีพ้นต าแหน่งเน่ืองจากอายุครบ 70 ปี
บริบรูณ์) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัเสนอแต่งตัง้ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการประเมนิผลการด าเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ 
เพื่อทดแทนต าแหน่งทีว่่างลงและทีจ่ะว่าง ดงันี้  
   1.  ศาสตราจารย์ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการ
ประเมนิผลการด าเนินงานของกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ ตัง้แต่วนัที ่12 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป  
   2. รองศาสตราจารยช์โยดม สรรพศรี ด ารงต าแหน่งกรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นการเงนิ 
ในคณะกรรมการประเมนิผลการด าเนินงานของกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ ตัง้แต่วนัที ่26 ธนัวาคม 
2560 เป็นตน้ไป  
 
20. เร่ือง แต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรฐั  
  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกจิการของรฐั จ านวน 7 คน แทนกรรมการผูท้รงคุณวุฒชิุด
เดมิทีด่ ารงต าแหน่งครบวาระสีปี่ เมือ่วนัที ่19 สงิหาคม 2560 ดงันี้ 1. นายอารพีงศ ์ภู่ชอุ่ม 2. รองศาสตราจารย์
กุลภทัรา สโิรดม 3. นายอนุชติ อนุชติานุกูล 4. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 5. นายอภชิาต ิชนิวรรโณ 6. รอง
ศาสตราจารยก์ าจร ตตยิกว ี7. พลเอก วุฒนินัท ์ลลีายทุธ  
 
21. เร่ือง แต่งตัง้ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารส านักงานพฒันาการวิจยัการเกษตร  
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตัง้ นายเลิศวิโรจน์  
โกวฒันะ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการบรหิารส านักงาน
พฒันาการ 
วจิยัการเกษตร ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่12 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป  
 
22. เร่ือง แต่งตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒิุในคณะกรรมการสถาบนัการบินพลเรือน  
  คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัิตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตัง้ นางสาวพจนี อรรถโรจน์
ภิญโญ  
ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการสถาบนัการบนิพลเรอืน แทน นายกุศล แยม้สอาด 
กรรมการเดมิทีล่าออกจากต าแหน่ง ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่12 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป  
  
23. เร่ือง แต่งตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒิุในคณะกรรมการแบบผงัภมิู  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงพาณชิยเ์สนอแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
ในคณะกรรมการแบบผงัภมูชิุดใหม ่จ านวน 12 คน ดงันี้  
  1. ผูท้รงคณุวฒิุภาคราชการ  
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    1.1 นายมงคล รกัษาพชัรวงศ ์  สาขาวศิวกรรมศาสตร ์ 
   1.2 นายพศิษิฐ ์แสง-ชโูต    สาขาอุตสาหกรรม  
   1.3 นายก าพล วรดษิฐ ์   สาขาวศิวกรรมศาสตร ์ 
   1.4 นางสาวอรพนิท ์เจยีรถาวร  สาขาวทิยาศาสตร ์ 
   1.5 นายช านาญ ปัญญาใส  สาขาวทิยาศาสตร ์ 
   1.6 นางสาวนุชนาถ เกษมพบิลูยไ์ชย  สาขานิตศิาสตร ์   
   1.7 นายวมิาน กฤตพลวมิาน   สาขานิตศิาสตร ์ 
   1.8 นายเศรษฐบุตร อทิธธิรรมวนิิจ  สาขานิตศิาสตร ์ 
  2. ผูท้รงคณุวฒิุภาคเอกชน  
   2.1 นายนนัทชยั ทองแป้น   สาขาวศิวกรรมศาสตร ์ 
   2.2 นายวนัชยั รตันวงษ์    สาขาวศิวกรรมศาสตร ์ 
   2.3 นายจริศกัดิ ์รอดจนัทร ์  สาขานิตศิาสตร ์ 
   2.4 นายปิยะบุตร บุญอรา่มเรอืง   สาขานิตศิาสตร ์ 
   ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่12 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป  
24. เร่ือง มอบหมายผูร้กัษาราชการแทนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้ร ัฐมนตรีเป็นผู้ร ักษาราชการแทน
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 2 ราย ตามล าดบั ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
ดงันี้  
   1. นายลกัษณ์ วจนานวชั รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   2. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
   ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่12 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป  
 
25. เร่ือง แต่งตัง้ผูร้กัษาราชการแทนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้ร ัฐมนตรีเป็นผู้ร ักษา ราชการแทน
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 ราย ตามล าดบั ตามที่กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเสนอ ดงันี้  
  1. รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(พลเอก อนนัตพร  
กาญจนรตัน์)  
    2. รฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงาน (พลต ารวจเอก อดุลย ์แสงสงิแกว้)  
   ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่12 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป  
 
26. เร่ือง แต่งตัง้ผูร้กัษาราชการแทนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้ร ัฐมนตรีเป็นผู้ร ักษาราชการแ ทน
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวฒันธรรม ในกรณีที่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวฒันธรรมไม่อาจปฏบิตัิราชการได้ 
จ านวน 2 ราย ตามล าดบั ตามที่กระทรวงวฒันธรรมเสนอ โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ไม่มผีู้ด ารงต าแหน่ง
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวฒันธรรมดว้ย ดงันี้    
   1. รฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงาน (พลต ารวจเอก อดุลย ์แสงสงิแกว้)  
   2. รฐัมนตรวี่าการกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (นายพเิชฐ ดุรงคเวโรจน์)  
   ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่12 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป  
  
27. เร่ือง ขอแต่งตัง้ข้าราชการการเมือง (กระทรวงกลาโหม)  



 

 

 ม ัน่คง  ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื  

16 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงกลาโหมเสนอการแต่งตัง้ขา้ราชการการเมอืง ดงันี้  
  1. พลเอก กิติกร ธรรมนิกาย ด ารงต าแหน่งทีป่รกึษารฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  
   2. พลเอก พลภัทร วรรณภักตร์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม  
  ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่12 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป  
 
28. เร่ือง แต่งตัง้กรรมการผูช่้วยรฐัมนตรี  
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีส่ านักเลขาธกิารนายกรฐัมนตรเีสนอแต่งตัง้ นายนิวติั สุธีมี
ชัยกลุ เป็นกรรมการผู้ช่วยรฐัมนตรี โดยให้มีผลตัง้แต่วนัที่นายกรฐัมนตรีลงนามในประกาศแต่งตัง้และ
มอบหมายใหเ้ป็นผูช้่วยรฐัมนตรปีระจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
29. เรื่อง ค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตรี ท่ี 333/2560 เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บญัญติัแห่งชาติ 
  คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบค าสัง่ส านกันายกรฐัมนตร ีที ่333/2560 เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิดงันี้  
 
  ตามที่ได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ ตามค าสัง่ส านัก
นายกรฐัมนตร ีที่159/2557 ลงวนัที่21 ตุลาคม 2557 เพื่อให้การด าเนินงานของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตแิละ
คณะรฐัมนตร ีเป็นไปอย่างมรีะเบยีบแบบแผน ตลอดจนการประสานงานในด้านนิติบญัญตัใิห้ด าเนินการไป
อย่างราบรื่น ซึ่งจะเป็นเครื่องมอืที่ส าคญัในการสนับสนุนการด าเนินการของคณะรฐัมนตรใีนการเสนอร่าง
กฎหมายและด าเนินการอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นนิตบิญัญตั ิส่งผลใหก้ารบรหิารราชการแผ่นดนิเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและเรยีบรอ้ย และต่อมาได้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิโดยค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตร ีที่ 257/2557 ลง
วนัที ่29 ธนัวาคม 2557 ค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตร ีที ่314/2559 ลงวนัที ่24 ธนัวาคม 2559 และค าสัง่ส านัก
นายกรฐัมนตร ีที ่273/2560 ลงวนัที ่24 ตุลาคม 2560 นัน้   
  เนื่องจากไดม้ปีระกาศพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ใหร้ฐัมนตรพีน้จากความเป็นรฐัมนตรแีละ
แต่งตัง้รฐัมนตร ีลงวนัที ่23 พฤศจกิายน พุทธศกัราช 2560 จงึสมควรปรบัปรงุองคป์ระกอบของคณะกรรมการ
ดงักล่าวเพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพ และเพื่อใหเ้กดิความชดัเจนเกีย่วกบัการ
ด าเนินการตามความในมาตรา 184 วรรคสอง ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย อาศยัอ านาจตามความ
ในมาตรา 11 (6) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ประกอบกับมติ
คณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่16 กนัยายน 2557                                        และมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 
2560 จงึใหย้กเลกิค าสัง่ส านกันายกรฐัมนตร ีที ่159/2557 ลงวนัที ่21 ตุลาคม 2557 ค าสัง่ส านกันายกรฐัมนตรี
ที่ 257/2557 ลงวนัที่ 29 ธนัวาคม 2557 ค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตร ีที่ 314/2559 ลงวนัที่ 24 ธนัวาคม 2559 
และค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตร ีที่ 273/2560 ลงวนัที่ 24 ตุลาคม 2560 และให้แต่งตัง้คณะกรรมการ ในการ
บรหิารราชการแผ่นดนิที่เกี่ยวกบักิจการของสภาขึ้นคณะหนึ่ง เรยีกว่า คณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บญัญตัแิห่งชาต ิ(ปนช.) โดยมอีงคป์ระกอบและอ านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
 1.  องคป์ระกอบ 
 1.1  คณะท่ีปรึกษา 
  (1)   นายสุรชยั  เลีย้งบุญเลศิชยั ทีป่รกึษา/กรรมการ 
 (2)   นายพรีะศกัดิ ์ พอจติ ทีป่รกึษา/กรรมการ 
 (3)   นายเจตน์  ศริธรานนท ์ ทีป่รกึษา/กรรมการ 
 (4)   นายสมชาย  แสวงการ ทีป่รกึษา/กรรมการ 
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 (5)   นางโฉมศร ี อารยะศริ ิ ทีป่รกึษา/กรรมการ 
 (6)   พลเอก เยาวดนยั  ภู่เจรญิยศ ทีป่รกึษา/กรรมการ 
 (7)   นางฐะปาณยี ์ อาจารวงศ์ ทีป่รกึษา/กรรมการ 
 1.2  คณะกรรมการ 
  (1)   นายสุวพนัธุ ์ ตนัยวุรรธนะ           ประธานกรรมการ 
  (2)   นายสุรชยั  ภู่ประเสรฐิ    รองประธานกรรมการ คนทีห่นึ่ง 
  (3)   พลเอก สกล  ชื่นตระกูล    รองประธานกรรมการ คนทีส่อง 
  (4)   นายกติต ิ วะสนีนท ์  กรรมการ 
  (5)   พลเรอืเอก จกัรชยั  ภู่เจรญิยศ กรรมการ 
  (6)   ผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษธ ารง  ทศันาญชล ี กรรมการ 
  (7)   รองศาสตราจารยป์ระดษิฐ ์ วรรณรตัน์            กรรมการ 
  (8)   พลเอก โปฎก  บุนนาค กรรมการ 
  (9)   พนัต ารวจโท พงษ์ชยั  วราชติ กรรมการ 
  (10) นายมหรรณพ  เดชวทิกัษ์ กรรมการ 
  (11) นายวทิวสั  บุญญสถติย ์ กรรมการ 
  (12) นายสมพล  พนัธุม์ณ ี กรรมการ 
  (13) นางเสาวณ ี สุวรรณชพี กรรมการ 
  (14) พลอากาศเอก อาคม  กาญจนหริญั กรรมการ 
  (15) พลโท อ าพน  ชปูระทุม กรรมการ 
  (16) นางนนัทวรรณ  ชื่นศริ ิ กรรมการและเลขานุการ 
       ทีป่รกึษานายกรฐัมนตรฝ่ีายขา้ราชการประจ าดา้นยทุธศาสตร์ 
   ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี  
 1.3  ผูแ้ทนจากส่วนราชการ 
  (1)  ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา กรรมการ 
  (2) ผูแ้ทนส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี กรรมการ 
 1.4  ฝ่ายเลขานุการ 
  (1) ผูอ้ านวยการกองประสานงานการเมอืง กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
   ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี
  (2) ผูอ้ านวยการกลุ่มประสานงานการเมอืง 1 กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
    กองประสานงานการเมอืง  
   ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี
  (3) เจา้หน้าทีส่ านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
   ทีไ่ดร้บัมอบหมาย จ านวน 2 คน 
 2. อ านาจหน้าท่ี 
  2.1  พจิารณาด าเนินการในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิเพื่อใหส้อดคลอ้ง  
กบัการบรหิารราชการแผ่นดนิของนายกรฐัมนตรแีละคณะรฐัมนตรเีป็นไปดว้ยความราบรืน่และเหมาะสม 
  2.2 ประสานงานกบัสมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิเพื่อใหม้คีวามเขา้ใจทีส่อดคลอ้งกนัในเรื่อง
หรอืญตัตใิด ๆ ในที่ประชุมสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิการเสนอร่างกฎหมายและด าเนินการอื่น ที่เกี่ยวขอ้งกบั
งานดา้นนิตบิญัญตัใิหด้ าเนินการอยา่งราบรื่น 
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  2.3  พจิารณาระเบยีบวาระการประชุมสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิเพื่อก าหนดแนวทางการท างาน
และมมีตเิพื่อเสนอคณะรฐัมนตรรีบัทราบหรอืเหน็ชอบแลว้แต่กรณี ทัง้นี้ มตขิองคณะกรรมการต้องสอดคล้อง
กบันโยบายของรฐับาลหรอืของนายกรฐัมนตรหีรอืมตคิณะรฐัมนตร ี    
 2.4  เชญิส่วนราชการ รฐัวสิาหกิจ หน่วยงานของรฐั และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจรงิ 
และจดัส่งเอกสารข้อมูลให้แก่คณะกรรมการ 
 2.5  ใหป้ระธานกรรมการมอี านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลอืปฏบิตังิานในเรือ่ง 
ต่าง ๆ ของคณะกรรมการไดต้ามความจ าเป็น 
 2.6  ปฏบิตังิานอื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 ทัง้นี้ ให้ส านักเลขาธกิารนายกรฐัมนตรที าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บญัญตัแิห่งชาต ิและอ านวยความสะดวกในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ ส าหรบัการเบกิจ่ายเบี้ยประชุม
ใหเ้ป็นไปตามพระราชกฤษฎกีาเบีย้ประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิและค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการบรหิารจดัการอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตังิานใหเ้บกิจ่ายตามระเบยีบทางราชการโดยใหเ้บกิจ่ายจาก
ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี
  ทัง้นี้ ตัง้แต่ วนัที ่7 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป 
 
30. เรื่อง ค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตรี ท่ี 334/2560 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรฐัมนตรี และรฐัมนตรี
ประจ าส านักนายกรฐัมนตรีและติดตามการปฏิบติัราชการในภมิูภาค 
  คณะรฐัมนตรมีมีติรบัทราบค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตรี ที่ 334/2560 เรื่อง มอบหมายให้รอง
นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรปีระจ าส านกันายกรฐัมนตรกี ากบัและตดิตามการปฏบิตัริาชการในภูมภิาค ดงันี้ 
  ตามที่ส านักนายกรฐัมนตรไีด้มคี าสัง่ที่ 312/2559 เรื่อง มอบหมายให้รองนายก รฐัมนตร ีและ
รฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตรกี ากบัและตดิตามการปฏบิตัริาชการในภูมภิาค ลงวนัที ่24 ธนัวาคม 2559 
นัน้ 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 
2534 ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 
แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร
ราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534  ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบับที ่7) 
พ.ศ. 2550 และขอ้ 13 แห่งระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการก ากบัและติดตามการปฏบิตัริาชการใน
ภูมภิาค พ.ศ. 2547 นายกรฐัมนตรจีงึให้ยกเลกิค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตรทีี ่312/2559 ลงวนัที่ 24 ธนัวาคม 
2559 และมคี าสัง่มอบหมายให้รองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตรี ก ากบัและตดิตาม
การปฏบิตัริาชการในภูมภิาค ดงัต่อไปนี้ 
  1. พื้นท่ี 
   1.1  รองนายกรฐัมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สวุรรณ) ก ากบัและตดิตาม  
การปฏบิตัริาชการในพืน้ที ่ดงันี้ 
 เขตตรวจราชการท่ี  1 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จงัหวัดนนทบุรี จงัหวัด
ปทุมธานี  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา จงัหวดัสระบุร ี
 เขตตรวจราชการท่ี   2 ของส านกันายกรฐัมนตร ีไดแ้ก่ จงัหวดัชยันาท  
จงัหวดัลพบุร ี จงัหวดัสงิหบ์ุร ี จงัหวดัอ่างทอง  
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       เขตตรวจราชการท่ี   4 ของส านักนายกรฐัมนตร ี  ได้แก่  จงัหวดักาญจนบุรี                
จงัหวดันครปฐม  จงัหวดัราชบุร ี จงัหวดัสุพรรณบุร ี
       เขตตรวจราชการท่ี    5 ของส านกันายกรฐัมนตร ีไดแ้ก่ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์  
จงัหวดัเพชรบุร ี จงัหวดัสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสงคราม 
 1.2  รองนายกรฐัมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จัน่ตอง) ก ากบัและตดิตาม     
การปฏบิตัริาชการในพืน้ที ่ดงันี้ 
 เขตตรวจราชการท่ี  10 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แ ก่  จังหวัดบึงกาฬ              
จงัหวดัเลย  จงัหวดัหนองคาย  จงัหวดัหนองบวัล าภ ู จงัหวดัอุดรธานี 
 เขตตรวจราชการท่ี  11 ของส านักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จังหวัดนครพนม                 
จงัหวดัมกุดาหาร  จงัหวดัสกลนคร 
 เขตตรวจราชการท่ี  12 ของส านกันายกรฐัมนตร ี ไดแ้ก่  จงัหวดักาฬสนิธุ ์  
จงัหวดัขอนแก่น  จงัหวดัมหาสารคาม  จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 1.3  รองนายกรฐัมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ก ากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการในพืน้ที ่ดงันี้ 
 เขตตรวจราชการท่ี 3 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา                  
จงัหวดันครนายก  จงัหวดัปราจนีบุร ี จงัหวดัสมทุรปราการ  จงัหวดัสระแกว้ 
 เขตตรวจราชการท่ี 9 ของส านักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จังหวัดจันทบุรี                  
จงัหวดัชลบุร ี จงัหวดัตราด  จงัหวดัระยอง 
 1.4 รองนายกรฐัมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ก ากบัและตดิตามการปฏบิตัริาชการใน
พืน้ที ่ดงันี้ 
 เขตตรวจราชการท่ี  15 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่  จังหวัดเชียงใหม่                      
จงัหวดัล าปาง  จงัหวดัแมฮ่่องสอน  จงัหวดัล าพนู 
 เขตตรวจราชการท่ี  16 ของส านักนายกรฐัมนตร ีไดแ้ก่ จงัหวดัเชยีงราย จงัหวดั
น่าน  จงัหวดัพะเยา  จงัหวดัแพร ่
 เขตตรวจราชการท่ี  17 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัด
พษิณุโลก  จงัหวดัเพชรบรูณ์  จงัหวดัสุโขทยั  จงัหวดัอุตรดติถ ์
   เขตตรวจราชการท่ี  18  ของส านกันายกรฐัมนตร ีไดแ้ก่ จงัหวดัก าแพงเพชร  
จงัหวดันครสวรรค ์ จงัหวดัพจิติร  จงัหวดัอุทยัธานี 
 1.5 รองนายกรฐัมนตรี (พลเอก ฉัตรชยั  สาริกลัยะ) ก ากบัและตดิตาม การปฏบิตัิ
ราชการในพืน้ที ่ดงันี้ 
       เขตตรวจราชการท่ี 6  ข อ ง ส า นั ก น ายก รัฐ มนต รี   ไ ด้ แ ก่  จัง ห วัด ชุ มพ ร                     
จงัหวดันครศรธีรรมราช  จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี 
       เขตตรวจราชการท่ี  7 ของส านักนายกรฐัมนตร ี ไดแ้ก่ จงัหวดักระบี ่จงัหวดัตรงั  
จงัหวดัพงังา  จงัหวดัภเูกต็  จงัหวดัระนอง  
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 1.6 รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรี (นายสุวพนัธ์  ตนัยุวรรธนะ) ก ากบัและ
ตดิตามการปฏบิตัริาชการในพืน้ที ่ดงันี้ 
      เขตตรวจราชการท่ี 8 ของส านักนายกรัฐมนตรี ได้แ ก่  จังหวัดนราธิว าส                  
จงัหวดัปัตตานี  จงัหวดัยะลา  จงัหวดัสงขลา  จงัหวดัสตูล 

 1.7 รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรี (นายกอบศกัด์ิ  ภตูระกลู) ก ากับและ
ตดิตามการปฏบิตัริาชการในพืน้ที ่ดงันี้ 
  เขตตรวจราชการท่ี 13 ของส านักนายกรฐัมนตร ีไดแ้ก่ จงัหวดัยโสธร จงัหวดัศรสีะ
เกษ  จงัหวดัอ านาจเจรญิ  จงัหวดัอุบลราชธานี 
 เขตตรวจราชการท่ี 14 ของส านกันายกรฐัมนตร ีไดแ้ก่  จงัหวดัชยัภูม ิ                 
จงัหวดันครราชสมีา  จงัหวดับุรรีมัย ์ จงัหวดัสุรนิทร ์
 2.  การก ากบัและตดิตามการปฏบิตัริาชการในภูมภิาคตามค าสัง่นี้ หมายถงึ การตรวจราชการ 
การขอใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัรายงานเหตุการณ์และผลการปฏบิตังิานตามนโยบายของรฐับาล และนายกรฐัมนตร ี
ยุทธศาสตรข์องชาต ิยุทธศาสตรก์ลุ่มจงัหวดั และยุทธศาสตรจ์งัหวดั การประสานราชการ เพื่อให้เกดิการบูร
ณาการยทุธศาสตรก์ลุ่มจงัหวดั และยทุธศาสตรจ์งัหวดั ไปสู่การปฏบิตัทิี่เป็นรปูธรรม การเรง่รดั การตดิตามผล 
การใหค้ าแนะน าช่วยเหลอืเจา้หน้าทีข่องรฐัในพืน้ที ่และการประเมนิผลการปฏบิตังิานของหน่วยงานของรฐัและ
เจา้หน้าทีข่องรฐั รวมถงึการตรวจสอบความถูกตอ้งในการด าเนินโครงการและการใชจ้่ายงบประมาณของรฐั โดย
ใหค้ณะกรรมการธรรมาภบิาลจงัหวดั มสี่วนรว่มในการตรวจสอบดว้ย 
  3.  ใหร้องนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตรรีายงานปัญหาอุปสรรค แนว
ทางการแก้ไข ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่าง ๆ อนัเนื่องจากการก ากบัและตดิตามการปฏบิตัริาชการในเขตตรวจ
ราชการหรอืพืน้ทีใ่นความรบัผดิชอบต่อนายกรฐัมนตร ี
  4.  ใหส้ านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรจีดัใหผู้ต้รวจราชการส านักนายกรฐัมนตรีประจ าเขต
ตรวจราชการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเป็นฝ่ายเลขานุการของรองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตร ี
ในกรณทีีร่องนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรปีระจ าส านกันายกรฐัมนตรตีดิภารกจิจ าเป็นเร่งด่วน สามารถมอบหมาย
ใหผู้ต้รวจราชการส านักนายกรฐัมนตรปีระจ าเขตตรวจราชการปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนแลว้รายงานผลการปฏบิตังิาน
ใหท้ราบต่อไป  
  5.  ให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัผู้ตรวจราชการกระทรวง และหวัหน้าส่วนราชการ ในจงัหวดัที่
เกีย่วขอ้งเสนอขอ้มลู อ านวยความสะดวก และใหค้วามรว่มมอืในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามค าสัง่นี้ดว้ย  
     
  6.  ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีจากงบประมาณของส านักงานปลัด  ส านัก
นายกรฐัมนตร ีหมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป  โครงการเพิม่ขดีสมรรถนะในการก ากบัและตดิตาม การปฏบิตัริาชการ
ในภมูภิาคของรองนายกรฐัมนตร ี
  ทัง้นี้  ตัง้แต่ วนัที ่12 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
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