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เศรษฐกจิ- สงัคม 

 

1. เรื่อง ขอความเหน็ชอบในหลกัการแนวทางการช่วยเหลอืวสิาหกจิชุมชน 

 คณะรฐัมนตรีมมีตริบัทราบตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดงัน้ี 

 1. รบัทราบแนวทางการช่วยเหลอืวสิาหกิจชุมชนดา้นเงนิทุน โดยการด าเนินโครงการการจดัต ัง้กองทุนเพื่อ

ส่งเสริมและพฒันากิจการวสิาหกิจชุมชนและ ให ้กษ. รบัไปด าเนินการใหเ้ป็นไปตามข ัน้ตอนของพระราชบญัญตักิาร

บริหารทนุหมนุเวยีน พ.ศ. 2558 ตามความเหน็ของกระทรวงการคลงั 

 2. ร ับทราบการส่งเสริมตลาดสินคา้วิสาหกิจชุมชนผ่านโครงการ “วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018” ส าหรับ

งบประมาณในการด าเนินโครงการดงักล่าว โดยให ้กษ. ด าเนินการตามข ัน้ตอนของกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และมติ

คณะรฐัมนตรีทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป 

 สาระส าคญั : โครงการจดัต ัง้กองทนุเพือ่สง่เสรมิและพฒันากจิการวสิาหกจิชุมชน มีวตัถปุระสงค ์ดงัน้ี  

 1) เพื่อจดัต ัง้กองทนุส่งเสริมและพฒันากิจการวสิาหกิจชุมชน ใหเ้ป็นแหล่งทนุและกลไกสนบัสนุนการพฒันา

ขดีความสามารถในการแข่งขนัของวสิาหกิจชุมชน 

 2) เพื่อใหก้ารส่งเสริม สนบัสนุน หรืออุดหนุนแก่วสิาหกิจชุมชน เครือข่ายวสิาหกิจชุมชน เพื่อน าไปใชใ้นการ

พฒันากระบวนการเรียนรู ้การบริหารจดัการ เทคโนโลยีดา้นการผลติ การตลาด การรบัรองคุณภาพและแหล่งก าเนิด

สนิคา้ และการพฒันาเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน 

 3) เพื่อใหก้ารสนบัสนุนหรือช่วยเหลอืส่วนราชการของหน่วยงานรฐั รฐัวิสาหกิจ หรือองคก์ารเอกชน เพื่อ

น าไปใชใ้นการส่งเสริมและพฒันากิจการวิสาหกิจชุมชน ตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  

พ.ศ. 2548 และคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนเหน็ชอบ 

 4) เพือ่เป็นทนุหมนุเวยีนส าหรบัใหย้มืแก่วสิาหกิจชุมชุน เครือข่ายวสิาหกิจชุมชน เพือ่เป็นเงนิทนุในการพฒันา

ตามแผนพฒันากิจการวสิาหกิจชุมชนโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน 

เป้าหมาย : จดัต ัง้กองทนุเพือ่ส่งเสริมและพฒันากิจการวสิาหกิจชุมชน ภายใตก้ารก ากบัดูแลของกรมส่งเสริม

การเกษตร กษ. ซึ่งเป็นหน่วยงานทีก่  าหนดใหท้  าหนา้ทีเ่ป็นส  านกังานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน 

ตามมาตรา 24 ของพระราชบญัญตัสิ่งเสริมวสิาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  

 

2. เรื่อง ขอความเหน็ชอบร่างยุทธศาสตรก์ารพฒันาสตร ีพ.ศ. 2560-2564 

 คณะรฐัมนตรีมมีตเิหน็ชอบร่างยุทธศาสตรก์ารพฒันาสตรี พ.ศ. 2560-2564 และประกาศใชเ้ป็นนโยบายและ

ยุทธศาสตรห์ลกัและกรอบแนวทางการพฒันาสตรี ตามที่กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์(พม.) 

เสนอ ท ัง้น้ี พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งบูรณาการและขบัเคลื่อนการด าเนินการตามร่างยุทธศาสตรฯ์ ตามอ านาจ

หนา้ทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง เพือ่ใหก้ารด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาสตรีเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั น าไปสู่การใชท้รพัยากร

อย่างมปีระสทิธภิาพ และบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป และเมือ่มกีฎหมายยุทธศาสตรช์าตแิลว้ ให ้พม. พจิารณา 
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ทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์การพฒันาสตรีแห่ง พ.ศ. 2560 -2564 อีกครั้ง เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย

ยุทธศาสตรช์าต ิและใหเ้สนอคณะรฐัมนตรีทราบต่อไปดว้ย 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาสตร ีพ.ศ. 2560-2564 มีวตัถปุระสงค ์เพือ่ใหค้นไทยทกุเพศ ทกุวยั มเีจตคต ิทีเ่คารพ

ความเท่าเทยีมระหว่างหญิงชาย พฒันาสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมที่มคีวามเป็นธรรม มคีวามยุติธรรมและปราศจากการ

เลอืกปฏบิตัิ เพื่อเร่งพฒันาศกัยภาพและเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตของสตรีในสงัคมไทยทุกกลุ่มทกุวยั โดยเฉพาะกลุ่มที่

อยู่ในภาวะล  าบาก หรือกลุ่มดอ้ยโอกาส โดยเนน้ใหส้ตรีมสีุขภาพกายและใจ สุขภาวะที่ด ีสตรีสามารถเขา้ถึงบริการ

สาธารณะข ัน้พื้นฐานต่าง ๆ ที่ไดม้าตรฐานมรีะดบัการศึกษาและความรูท้ี่เพยีงพอต่อการประกอบอาชีพที่ม ัน่คง การ

พฒันาคุณภาพชีวติของตนเอง ครอบครวั และชุมชน มกีารเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ือง โดยสามารถเขา้ใจและใชป้ระโยชนจ์าก

เทคโนโลยีที่ทนัสมยัเพื่อเขา้ถึงขอ้มูลความรู ้ และสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตอย่างมีศกัยภาพ รูเ้ท่าทนัการ

เปลีย่นแปลง และทนัโลกทนัสมยั โดยมปีระเดน็ยุทธศาสตร ์5 ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่  

   ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ปรบัเปลีย่นเจตคตขิองสงัคมในประเดน็ความเสมอภาคเท่าเทยีมกนัระหว่างหญงิชาย  

   ยุทธศาสตรท์ี่ 2 เสริมพลงั เพิม่บทบาทการมสี่วนร่วม เพือ่พฒันาสงัคมและคุณภาพชีวติแก่สตรีทกุกลุ่มและทกุระดบั 

   ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พฒันาเงือ่นไขและปจัจยัทีเ่อื้อต่อการพฒันาสตรีทีม่ปีระสทิธผิลและเสมอภาค  

   ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ก าหนดมาตรการเฝ้าระวงั ขจดัปจัจยัเสีย่ง ป้องกนั คุม้ครอง ช่วยเหลอื และเยยีวยา       

   ยุทธศาสตรท์ี่ 5 สรา้งความเขม้แขง็ของกลไกและกระบวนการพฒันาสตรี 

 

3. เรื่อง ขอขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนดา้นการเดินทาง  

 คณะรฐัมนตรีมมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ ขอขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระ

ค่าครองชีพของประชาชนดา้นการเดนิทางออกไปอกี 1 เดอืน ต ัง้แต่วนัที ่1 – 31 ตลุาคม 2560  

 สาระส าคญัของเรื่อง  

  เน่ืองจากวนัที่ 25 เมษายน 2560 คณะรฐัมนตรีไดม้มีติรบัทราบและเหน็ชอบตามที่ส  านกังานปลดั

ส  านกันายกรฐัมนตรีเสนอเกี่ยวกบัการจดังานพระราชพธิีถวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา

ภูมพิลอดุลยเดช โดยมหีมายก าหนดการพระราชพธิีถวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูิ

พลอดุลยเดช จ านวน 5 วนั ระหว่างวนัที ่25 – 29 ตลุาคม 2560 ประกอบกบัเนื่องจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งอยู่ระหว่าง

ด าเนินการเพื่อการใหส้วสัดิการมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนดา้นการเดินทางตามมาตรการใหม่ มี

ความถูกตอ้งครบถว้น สมบูรณ์ และสามารถด าเนินการไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ รวมท ัง้ก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อ

ประเทศ ดงันัน้ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนทกุคนไดม้โีอกาสในการเดนิทางมาร่วมงาน พระราชพธิี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พรอ้มท ัง้เพื่อเป็นการช่วยเหลือ

ประชาชนผูม้ีรายไดน้อ้ยในระหว่างที่การออกบตัรสว ัสดิการแห่งร ัฐใหผู้ ม้ีสิทธิ์ย ังไม่แลว้เสร็จ จึงไดข้ยาย                   

ระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนดา้นการเดนิทางออกไปอีก 1 เดอืน ต ั้งแต่วนัที่ 1 – 31 

ตลุาคม 2560 
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4. เรื่อง ขออนุมตัิการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกขา้วโพดเลี้ ยงสตัวฤ์ดูแลง้หลงันา ปี 2560/61 ภายใต ้

มาตรการรกัษาเสถยีรภาพสนิคา้เกษตรและรายไดเ้กษตรกร: ขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์

 คณะรฐัมนตรีมมีตอินุมตักิารด าเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัวฤ์ดูแลง้หลงันา ปี 2560/61 

ภายใตม้าตรการรกัษาเสถียรภาพสนิคา้เกษตรและรายไดเ้กษตรกร : ขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ตามที่กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ (กษ.) เสนอ 

สาระส าคญั : โครงการสง่เสรมิการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัวฤ์ดูแลง้หลงันา ปี 2560/61 ภายใตม้าตรการรกัษาเสถยีรภาพ

สนิคา้เกษตรและรายไดเ้กษตรกร : ขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์มวีตัถปุระสงค ์ดงัน้ี 

 1. เพือ่เพิม่ผลผลติขา้วโพดเลี้ยงสตัวใ์หเ้พยีงพอกบัความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ 

 2. กระจายผลผลติใหอ้อกสู่ตลาดสม า่เสมอไม่กระจกุตวั จากสดัส่วน 72 : 23 : 5 : เป็น  30 : 20 : 50  

 3. เพือ่ใหเ้กษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึ้นจากการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัวท์ดแทนการปลูกขา้วทีใ่หผ้ลตอบแทนต า่กว่า 

 4. ช่วยใหเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้วมรีายไดท้ี่ม ัน่คง ย ัง่ยืน จากการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัวห์มนุเวยีนในระบบปลูก

ขา้ว 

เป้าหมายและพื้นที่ด าเนินการ : รวม 0.7 ลา้นไร่ เกษตรกร 47,000 ราย โดยด าเนินการในพื้นที่เหมาะสม

มาก และเหมาะสมปานกลางในการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัวใ์นฤดูแลง้ ทดแทนพื้นทีน่าปรงัในเขตชลประทาน หรือแหล่ง

น า้อื่นทีม่นี า้ตลอดฤดูการเพาะปลูก (พฤศจกิายน – เมษายน) ในพื้นที ่31 จงัหวดั ไดแ้ก่ ภาคเหนือ 16 จงัหวดั ไดแ้ก่ 

ก าแพงเพชร เชียงราย ล  าพนู ล  าปาง น่าน แพร่ ตาก นครสวรรค ์พะเยา พจิติร พษิณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทยั อตุรดติถ ์

อุทยัธานี ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 9 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครราชสีมา กาฬสินธุ ์ขอนแก่น ชยัภูมิ บุรีรมัย ์ศรีสะเกษ 

หนองบวัล  าภู อุดรธานี อุบลราชธานี ภาคกลาง 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ ชยันาท ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง ภาคตะวนัออก 1 

จงัหวดั ไดแ้ก่ ปราจนีบรุี และภาคตะวนัตก 1 จงัหวดั ไดแ้ก่ สุพรรณบรุี 

 คุณสมบตัิเกษตรกร : เป็นเกษตรกรทีไ่ดข้ึ้นทะเบยีนเกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมคีวามประสงค์

เขา้ร่วมโครงการดว้ยความสมคัรใจทีจ่ะเพาะปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัวท์ดแทนการปลูกรอบที ่2 ในพื้นที่ มเีอกสารสทิธิ์และ

ทีเ่หมาะสมกบัการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัวร์ายละไม่เกิน 15 ไร่ 

 

5.  เรื่อง มาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรูใ้หก้บัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้องกนั

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน 

 คณะรฐัมนตรีพิจารณามาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรูใ้หก้ ับวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อมในการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น ตามทีก่ระทรวงอตุสาหกรรม (อก.) เสนอ แลว้มมีตดิงัน้ี 

 1. เหน็ชอบมาตรการเพิ่มขดีความสามารถและส่งเสริมความรูใ้หก้บัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการ

ป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน โดยใหส้  านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เป็นหน่วยงานหลกัในการด าเนินงาน และใหธ้นาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทยเป็นหน่วยร่วมด าเนินการ 

 2. อนุมตักิรอบวงเงนิงบประมาณเพื่อด าเนินมาตรการเพิม่ขดีความสามารถและส่งเสริมความรูใ้หก้บัวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้องกนัความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน 500 ลา้นบาท โดยให  ้
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เบกิจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการค่าใชจ่้ายส่งเสริมและสรา้ง

ความเขม้แขง็เศรษฐกิจภายในประเทศ 

สาระส าคญั : โครงการสง่เสรมิความรูใ้หก้บั SMEs ในการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน มีดงัน้ี 

 1. คุณสมบตัิของผูป้ระกอบการ SMEs ที่มีสทิธิ์เขา้ร่วมโครงการ ตอ้งเป็นผูป้ระกอบการส่งออก/น าเขา้ที่มี

ยอดขายไม่เกิน 500 ลา้นบาทต่อปี และเป็นสมาชิกของส  านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย

พจิารณาคดัเลอืกผูป้ระกอบการ SMEs ทีม่ยีอดขายไม่เกิน 100 ลา้นบาทต่อปี เป็นล  าดบัแรกส าหรบัผูเ้ขา้อบรมจะตอ้ง

เป็นเจา้ของกิจการหรือผูม้อี  านาจตดัสนิเท่านัน้ 

 2. ลกัษณะคูปองและเงื่อนไขการใช ้คูปองออกโดยส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ภายใตว้งเงนิ 30,000 บาทต่อราย โดยทีคู่ปองดงักล่าวไม่สามารถซื้อขาย เปลีย่นมอื แลกเปลีย่นหรือทอนเป็นเงนิสดได ้

ท ัง้น้ี ผูป้ระกอบการ SMEs สามารถใชคู้ปองไดก้บัธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจที่เขา้ร่วมโครงการและ

ใชไ้ดจ้นกว่าจะครบวงเงนิหรือหมดอายุ 

 3. การท าธุรกรรมซื้อขายเงนิตราต่างประเทศ FX Options ผูป้ระกอบการ SMEs สามารถใชคู้ปองเพือ่การ

ซื้อเงนิตราต่างประเทศ FX Options เท่านัน้ (หา้มใชเ้พือ่การขายเงนิตราต่างประเทศ FX Options) โดยสามารถซื้อได ้

เฉพาะเงนิตราต่างประเทศ FX Options ข ัน้พื้นฐาน ซึ่งเป็นการซื้อขาย Options แบบธรรมดาที่ไม่มีความซบัซอ้น 

(Plain Vanilla Option) และสามารถใชส้ทิธิ์เมือ่ใดก็ไดใ้นช่วงเวลาทีก่  าหนด (American Options) 

 4. หวัขอ้หลกัสูตรอบรม กลุ่มเป้าหมายและระยะเวลาด าเนินการ การอบรมเนน้การใหค้วามรูเ้รื่องการป้องกนั

ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลีย่น และการใชคู้ปองเป็นส  าคญั และอาจรวมถงึเรื่องอื่นที่จ  าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ เช่น 

วธิชี  าระเงนิการบริหารความเสีย่งดา้นการคา้ต่างประเทศ การจดัท  าบญัชีและภาษเีบื้องตน้ การขอสนิเชื่อกบัธนาคารเป็น

ตน้ โดยก าหนดผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มเป้าหมายในระยะแรกประมาณ 5,000 ราย 

 

 

  



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเตม็ 

 

รวบรวมโดย ฝ่ายเศรษฐกิจและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                      วนัที ่26 กนัยายน 2560 1 

 

  วนัน้ี (26 กนัยายน 2560)  เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุม 501 ตกึบญัชาการ 1 ท าเนียบรฐับาล 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรฐัมนตรี 

  ภายหลงัเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แกว้ก าเนิด โฆษกประจ าส  านกันายกรฐัมนตรี     

ไดแ้ถลงผลการประชุมคณะรฐัมนตรี  ซึ่งสรุปสาระส  าคญัดงัน้ี 

 

กฎหมาย 

   

  1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการขอและการ  

             ยนิยอม หรืออนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิในเขตปฏรูิปทีด่นิใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่  

             เกษตรกรและประโยชนส์าธารณะของประเทศ พ.ศ. ....   

  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบญัญตัจิดัต ัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง  

    (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....    

3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   

   กระทรวงมหาดไทย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....    

4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส  านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ  

   ปราบปรามการทจุริตในภาครฐั พ.ศ. ....  

   

เศรษฐกจิ- สงัคม 

 

  5.  เรื่อง  ขอความเหน็ชอบในหลกัการแนวทางการช่วยเหลอืวสิาหกิจชุมชน 

  6.  เรื่อง  การเพิม่อตัราขา้ราชการตัง้ใหม่ของกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน  

 7.  เรื่อง  แผนการยกระดบัการบริการภาครฐั ระยะที ่2 ตามพระราชบญัญตักิารอ านวย 

    ความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558    

  8.  เรื่อง  ร่างยุทธศาสตรช์าตดิา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และการ  

             ต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย พ.ศ. 2560 – 2564   

9.  เรื่อง  ขอยกเวน้การด าเนินการตามมตคิณะรฐัมนตรีในการน าเงนินอกงบประมาณ 

  ไปใชใ้นการบรรจแุต่งต ัง้เจา้หนา้ทีเ่พือ่ปฏบิตังิานในหน่วยงาน 

  10.  เรื่อง  การขอรบัเงนิสนบัสนุนกรณีการจดัเดนิรถเชื่อมต่อตามโครงการจดัระเบยีบรถตู ้

    โดยสารสาธารณะ (บขส.) เขา้ใชส้ถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพ 3 สถานี  

  11.  เรื่อง  ขอความเหน็ชอบร่างยุทธศาสตรก์ารพฒันาสตรี พ.ศ. 2560-2564 

  12.  เรื่อง  แผนยุทธศาสตรก์ารป้องกนัและควบคุมโรคไม่ตดิต่อระดบัชาต ิ5 ปี  

    (พ.ศ. 2560 – 2564) 

  13.  เรื่อง   ร่างแนวทางการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการและบคุลากรภาครฐัเพือ่ 

    การปรบัเปลีย่นเป็นรฐับาลดจิทิลั  

  14.  เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนดา้น 

    การเดนิทาง  
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  15.  เรื่อง  ขออนุมตักิารด าเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัวฤ์ดูแลง้ 

    หลงันา ปี 2560/61 ภายใตม้าตรการรกัษาเสถยีรภาพสนิคา้เกษตรและรายได ้

    เกษตรกร : ขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์   

  16.   เรื่อง   เกี่ยวขอ้งกบังานพระบรมศพ  

  17.   เรื่อง   มาตรการเพิม่ขดีความสามารถและส่งเสริมความรูใ้หก้บัวสิาหกิจขนาดกลาง  

             และขนาดย่อมในการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

 

ต่างประเทศ 

 

  18.  เรื่อง   การรบัรองเอกสารผลลพัธก์ารประชุมระดบัรฐัมนตรีว่าดว้ยการจดัการการ  

             เปลีย่นแปลงทางสงัคมในภมูภิาคเอเชียแปซฟิิก ครัง้ที ่1 (1st Asia-Pacific  

             Ministerial Forum of Management of Social Transformations   

             Programme - MOST)   

  19.   เรื่อง การขอความเหน็ชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดบัรฐัมนตรี  

    ครัง้ที ่23 แผนงานการพฒันาเศรษฐกิจสามฝ่าย อนิโดนีเซยี-มาเลเซยี-ไทย   

             (IMT-GT)    

 20.  เรื่อง   การด าเนินการตามขอ้มตคิณะมนตรีความม ัน่คงแห่งสหประชาชนเกี่ยวกบั  

            สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนเกาหล ี  

  21.  เรื่อง  โครงการเสริมสรา้งและยกระดบัความร่วมมอืดา้นบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟู  

             สมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิกบัประเทศกมัพชูา 

  22.  เรื่อง  ขอความเหน็ชอบการร่วมรบัรองร่างปฏญิญาทางการเมอืงของการประชุม  

             ระดบัสูงว่าดว้ยการทบทวนการปฏบิตัติามแผนปฏบิตักิารระดบัโลกแห่ง  

             สหประชาชาตวิ่าดว้ยการต่อตา้นการคา้มนุษย ์   

  23.  เรื่อง  ร่างถอ้ยแถลงร่วมของการประชุมรฐัมนตรีพลงังานอาเซยีน ครัง้ที ่35 และ 

    การประชุมอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

แต่งต ัง้ 

 

  24.  เรื่อง  การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรือนสามญัใหด้  ารงต าแหน่งประเภทวชิาการระดบั  

             ทรงคุณวุฒ ิ(กระทรวงพาณิชย)์  

  25.  เรื่อง  การแต่งตัง้กงสุลใหญ่ญี่ปุ่ น ณ จงัหวดัเชียงใหม่ (กระทรวงการต่างประเทศ)  

  26. เรื่อง  การแต่งตัง้ขา้ราชการใหด้  ารงต าแหน่งรองเลขาธกิารสภาความม ัน่คงแห่งชาต ิ 

    (ส  านกันายกรฐัมนตรี) 

27.  เรื่อง  การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรือนสามญัใหด้  ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง  

   (กระทรวงพลงังาน) 

  28. เรื่อง  การแต่งตัง้ขา้ราชการการเมอืง (ต าแหน่งทีป่รึกษารฐัมนตรีว่าการกระทรวง  

             สาธารณสุข และต าแหน่งเลขานุการรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)  
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29. เรื่อง  การแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพือ่  

            การส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

  30.  เรื่อง  การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรือนสามญัประเภทบริหารระดบัสูง  

    (กระทรวงคมนาคม) 

  31.  เรื่อง  ใหก้รรมการผูช่้วยรฐัมนตรีคงอยู่ปฏบิตัหินา้ทีอ่กีหนึ่งวาระ  

  32. เรื่อง  แต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปา 

    นครหลวง  

  33. เรื่อง  การแต่งตัง้กรรมการผูช่้วยรฐัมนตรี   

  34.  เรื่อง  การปรบัปรุงค าส ัง่มอบหมายและมอบอ านาจใหร้องนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรี 

    ประจ าส  านกันายกรฐัมนตรีปฏบิตัริาชการแทนนายกรฐัมนตรี 

                

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

ส านกัโฆษก   ส  านกัเลขาธิการนายกรฐัมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

   

1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการขอและการยินยอม หรอือนุญาตใหใ้ชท้ี่ดินในเขต

ปฏรูิปที่ดินใหเ้กดิประโยชนส์ูงสดุแก่เกษตรกรและประโยชนส์าธารณะของประเทศ พ.ศ. .... 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน              

การขอและการยนิยอม หรืออนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิในเขตปฏรูิปทีด่นิใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่เกษตรกรและประโยชนส์าธารณะ

ของประเทศ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา

เป็นเรื่องด่วน โดยใหแ้กไ้ขเรื่องการเยียวยาหรือชดเชยเกษตรกรมใิหเ้กินอ านาจตามค าส ัง่ฯ และรบัความเหน็ของกระทรวง

พลงังานและขอ้สงัเกตของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปประกอบการพิจารณาดว้ย แลว้ด าเนินการต่อไปได ้  

และมอบหมายใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์รบัความเห็นของส  านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาตไิปพจิารณาด าเนินการต่อไปดว้ย  

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง 

  1. ก าหนดนิยาม “ที่ดนิในเขตปฏรูิปที่ดนิ” “ส  ารวจปิโตรเลยีมข ัน้ตน้” และ “การเจาะส  ารวจและผลิต

ปิโตรเลยีม” “กิจการระบบโครงข่ายพลงังาน” “พลงังานหมนุเวยีน” “ทรพัยากรธรรมชาต”ิ เป็นตน้  

  2. ก าหนดใหก้ฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบัแก่กิจการดา้นพลงังาน กิจการดา้นการใชท้รพัยากรธรรมชาติ และ

กิจการอนัเป็นประโยชนส์่วนรวมของประเทศที่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชป้ระโยชนท์ี่ดนิในเขตปฏรูิปที่ดนิเพื่อให เ้กิดประโยชน์

สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชนส์าธารณะของประเทศ  

  3. ก าหนดหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการขออนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์ที่ดิน โดยที่ดนิในเขตปฏรูิปที่ดินที่ยื่นขอ

อนุญาตให ใ้ช ้ประ โยชน์เพื่อด า เ นินกิจการตามกฎกระทรวงฯ ตอ้งไ ม่ เ ป็นที่ดินที่ส  านักงานการปฏิรูปที่ดิน                        

เพื่อเกษตรกรรมไดร้บัพระราชทานหรือรบัการบริจาคเพื่อการปฏรูิปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม หรือเป็นที่ดนิที่อยู่ในโครงการ

พระราชด าริหรือโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ  

  4. ก าหนดใหห้น่วยงานของรฐัหรือบคุคลผูป้ระสงคจ์ะขอความยินยอม หรืออนุญาตเขา้ใชป้ระโยชน์ที่ดนิ

ในเขตปฏรูิปทีด่นิ ใหย้ื่นค าขอต่อส านกังานการปฏรูิปทีด่นิจงัหวดัทอ้งทีท่ีป่ระสงคจ์ะใชป้ระโยชนท์ี่ดนิเพือ่ด  าเนินกิจการตาม

ค าขอนัน้ตามแบบที ่ส.ป.ก. ก าหนด  

  5. ก าหนดใหส้  านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัหรือ ส.ป.ก. ที่ไดร้บัค าขอตามขอ้ 4. ตรวจสอบความถูก

ตอ้งครบถว้นของค าขอและเอกสารประกอบค าขอ หากไม่ถูกตอ้งครบถว้นใหแ้จง้ผูข้อใชป้ระโยชนท์ีด่นิด  าเนินการแกไ้ขให ้

ถูกตอ้งครบถว้นภายในระยะเวลาทีก่  าหนด  

  6. ก าหนดใหม้กีารเยียวยาหรือชดเชยกรณีสูญเสยีโอกาสจากการใชท้ี่ดนิใหแ้ก่เกษตรกรที่ยินยอมหรือ

อนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิ ท ัง้น้ี การเยยีวยาหรือชดเชยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข ทีก่  าหนดในกฎกระทรวง  

  7. ก าหนดใหค้ณะกรรมการปฏรูิปทีด่นิจงัหวดัมอี านาจพจิารณาและมมีติใหเ้กษตรกรผูไ้ดร้บัการจดัที่ดนิ

รายทีถ่งึแก่ความตายหรือโอนการท าประโยชนใ์นที่ดนิไปยงับุคคลอื่น สิ้นสทิธกิารเขา้ท  าประโยชนใ์นที่ดนิในเขตปฏรูิปที่ดนิ

ตามระเบยีบคณะกรรมการปฏรูิปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม ว่าดว้ยการใหเ้กษตรกรและสถาบนัเกษตกรผูไ้ดร้บัที่ดนิจากการ

ปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมปฏบิตัเิกี่ยวกบัการเขา้ท  าประโยชนใ์นทีด่นิ  

  8. ก าหนดใหค้ณะกรรมการปฏรูิปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมเสนอคณะรฐัมนตรีเพื่อขออนุมตัิก่อนพจิารณา

ยนิยอมหรืออนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิทีม่ขีนาดเน้ือทีเ่กิน 500 ไร่ หรือมรีะยะเวลาการขอใชเ้กิน 30 ปี หรือทีด่นิ ตามค าขอเป็นทีด่นิ

ทีห่น่วยงานของรฐัไดป้รบัปรุงและพฒันาแปลงเกษตรกรรมหรือโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่การปฏรูิปทีด่นิส  าหรบัจดัใหแ้ก่สถาบนั
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เกษตรกรไวแ้ลว้ เพื่อกิจการดา้นพลงังาน ประเภทการเจาะส  ารวจและผลติปิโตรเลยีม กิจการไฟฟ้าที่ผลติไดจ้ากพลงังาน

หมนุเวยีน กิจการดา้นการใชท้รพัยากรธรรมชาติ ประเภทการท าเหมอืง และกิจการอนัเป็นประโยชนส์่วนรวมของประเทศ 

ประเภทกิจการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและโครงข่ายในระบบโทรคมนาคม กิจการภายใตน้โยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ  

  9. ก าหนดใหค้ณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีอ านาจยินยอมหรืออนุญาตใหใ้ชท้ี่ดิน             

ตามประเภทและวตัถุประสงคข์องกิจการตามขอ้ 2. โดยใหพ้จิารณายินยอมหรืออนุญาตตามเนื้อที่และระยะเวลาที่มีความ

จ าเป็นและเหมาะสมแก่การใชพ้ื้นทีเ่พือ่วตัถปุระสงคแ์ละโครงการทีเ่สนอตามค าขอ ภายใตห้ลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขที่

ก าหนดในกฎกระทรวงฯ  

  10. ก าหนดใหเ้ลขาธิการ ส.ป.ก. หรือผูร้บัมอบอ านาจเป็นผูม้ีอ  านาจลงนามในหนงัสือยินยอมหรือ

อนุญาตใหใ้ชป้ระโยชนท์ีด่นิ  

  11. ก าหนดใหก้ารโอนหนงัสอืยนิยอมหรืออนุญาตใหใ้ชป้ระโยชนท์ี่ดนิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิีการ 

และเงือ่นไขทีก่  าหนดในระเบยีบ  

  12. ก าหนดใหม้ติคณะกรรมการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและหนงัสือการใหค้วามยินยอมใชท้ี่ดิน

ชัว่คราวหรือหนงัสอืสละสทิธใินทีด่นิหรือมติคณะกรรมการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัเป็นอนัสิ้นผล ในกรณีทีผู่ไ้ดร้บัความยินยอม

หรืออนุญาตไม่เยียวยาหรือชดเชยเกษตรกร หรือไม่ส่งมอบหลกัประกนัและรบัมอบหนงัสือยินยอมหรืออนุญาตใหใ้ช ้

ประโยชนท์ีด่นิภายในระยะเวลาทีก่  าหนด และใหส้  านกังานการปฏรูิปทีด่นิจงัหวดัทอ้งทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งเสนอคณะกรรมการปฏรูิป

ทีด่นิจงัหวดัเพือ่จดัที่ดนิใหแ้ก่เกษตรกรทีย่ื่นหนงัสอืสละสทิธิในที่ดนิหรือเพกิถอนมต ิและพจิารณาจดัทีด่นิแปลงเดมิใหแ้ก่

เกษตรกรนัน้ตามกฎหมายว่าดว้ยการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมต่อไป  

  13. ก าหนดบทเฉพาะกาลดงัน้ี  

   13.1 ใหบุ้คคลตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงมีหนา้ที่ยื่นค าขอเขา้ใชป้ระโยชน์ที่ดินใน              

เขตปฏรูิปทีด่นิต่อ ส.ป.ก. ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัทีก่ฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั  

   13.2 ใหผู้ไ้ดร้บัความยินยอมหรืออนุญาตอยู่ก่อนวนัที่กฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบัมหีนา้ที่ส่งมอบ

หลกัประกนัและรบัมอบหนงัสอืยนิยอมหรืออนุญาตใหใ้ชป้ระโยชนท์ีด่นิกบั ส.ป.ก. ตามทีร่ะเบยีบก าหนดภายใน 30 วนั นบั

แต่ไดร้บัแจง้มตคิณะกรรมการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม  

  14. ถา้บคุคลตาม 13.1 ไม่ยื่นค าขอหรือไม่ส่งมอบหลกัประกนั และรบัมอบหนงัสอืยินยอมหรืออนุญาต

ใหใ้ชป้ระโยชนท์ีด่นิภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให ้ส.ป.ก. แจง้เตือนใหด้  าเนินการภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 วนั นบั

แต่วนัครบก าหนดนัน้ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาดงักล่าว ให ้ส.ป.ก. เสนอคณะกรรมการปฏรูิปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรมพจิารณา

ส ัง่ใหค้วามยินยอมหรือไม่ยินยอม อนุญาตหรือไม่อนุญาตใหใ้ชท้ี่ดินในเขตปฏิรูปที่ ดินของบุคคลที่มีอยู่ก่อนวนัที่

กฎกระทรวงใชบ้งัคบันัน้เป็นอนัสิ้นผล  

 

2. เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัจิดัต ัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดีปกครอง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

  คณะรฐัมนตรีมมีตอินุมตัแิละรบัทราบดงัน้ี  

  1. อนุมตัิหลกัการร่างพระราชบญัญตัิจดัต ัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัที่ ..)                 

พ.ศ. .... ตามที่ศาลปกครองเสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยใหร้บัความเหน็ของฝ่าย

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรกัษาความสงบแห่งชาติไปประกอบการพจิารณาดว้ย แลว้ส่งใหค้ณะกรรมการ

ประสานงานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณา ก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตต่ิอไป  

  2. รบัทราบแผนในการจดัท  ากฎหมายล าดบัรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส  าคญัของกฎหมาย

ล าดบัรองทีอ่อกตามร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว ตามทีศ่าลปกครองเสนอ  
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  ร่างพระราชบญัญตัิจดัต ัง้ศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดีปกครอง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....มีสาระส าคญั 

เช่น เพิม่บทบญัญตัใิหอ้ านาจศาลปกครองด าเนินกระบวนการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทในคดปีกครองได ้แกไ้ขเพิม่เตมิเหตทุีจ่ะน า

ความกราบบงัคมทูลเพือ่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ลุาศาลการศาลปกครองพน้จากต าแหน่งใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 190 

ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย แกไ้ขเพิ่มเติมองคป์ระกอบ คุณสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้ม หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร

เลือก การพน้จากต าแหน่ง อ านาจหนา้ที่ และการประชุมของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ใหม้ีความ

เหมาะสมสอดคลอ้งกบัมาตรา 198 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย แกไ้ขเพิ่มเติมใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิสามารถ

เสนอเรื่องต่อศาลปกครอง เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 231 (2) ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และแกไ้ขเพิม่เตมิให ้

ผูฟ้้องคดอีาจยื่นค าฟ้องโดยส่งทางไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์โทรสาร หรือสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศอื่นใด   

 

3. เรื่อง รา่งกฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

  คณะรัฐมนตรีมีมติร ับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

กระทรวงมหาดไทย (ฉบ ับที่  . . )  พ.ศ. . . . .  ที่ส  านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว้  และให ้                   

ส  านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดงักล่าวใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพจิารณาลงนาม และประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  

  ปรบัปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 

2557 เพือ่จดัต ัง้ศูนยเ์ตอืนภยัพบิตัิแห่งชาตเิป็นส่วนราชการภายในกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย 

(มท.) และก าหนดอ านาจหนา้ที่ของส่วนราชการดงักล่าว นอกจากน้ี ไดเ้ปลี่ยนชื่อส  านกัช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัเป็น “กอง

ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั” ในกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มท. เพือ่ใหม้คีวามเหมาะสม  

 

4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั พ.ศ. ....  

  คณะรฐัมนตรีมีมติร ับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส  านกังานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. . . . .  ที่ส  านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว้ และให  ้                    

ส  านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดงักล่าวใหส้  านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม                 

การทจุริตในภาครฐัเพือ่น าเสนอนายกรฐัมนตรีพจิารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป   

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  

  ปรบัปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส  านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 

กระทรวงยุตธิรรม พ.ศ. 2551  

การแบ่งสว่นราชการเดิม การแบ่งสว่นราชการใหม่ 

1. ใหส้  านกังาน ป.ป.ท. มภีารกิจเกี่ยวกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมท ัง้มีอ านาจหนา้ที่

ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยมาตรการของฝ่ายบริหาร

ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต 

 

 

 

 

1. ก าหนดใหส้  านกังาน ป.ป.ท. มภีารกิจเกี่ยวกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครฐั โดยการจดัท  าขอ้เสนอเกี่ยวกบั

นโยบาย มาตรการ และแผนพฒันาการป้องกนัและปราบปราม

การทจุริตในภาครฐั ก ากบัและตรวจสอบเจา้หนา้ทีแ่ละหน่วยงาน

ของรฐั ติดตามและรายงานขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการทุจริตใน

ภาครฐั แสวงหาขอ้มูลและรวบรวมพยานหลกัฐาน รวมท ัง้ไต่

สวนขอ้เทจ็จริง เพื่อด าเนินการทางวินยัและคดกีบัผูก้ระท  าผิด

ตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ท ัง้น้ี เพื่อใหส้ามารถขบัเคลื่อนการ



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเตม็ 

 

รวบรวมโดย ฝ่ายเศรษฐกิจและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                      วนัที ่26 กนัยายน 2560 7 

 

 

 

 

 

2. ใหแ้บ่งส่วนราชการส  านกังาน ป.ป.ท. ประกอบดว้ย  

 (1) ส  านกังานเลขาธกิาร 

 (2) กองการต่างประเทศ 

 (3) ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 (4) ส  านกัคุม้ครองและป้องกนั 

 (5) ส  านกันโยบายและยุทธศาสตร ์

 (6)-(10)  ส  านกัปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 1-5  

 (11)-(19) ส  านกังานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครฐั เขตพื้นที ่1-9  

ด าเนินงานตามหลกัธรรมาภบิาล และบรรลุผลตามเป้าหมายใน

การป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 

 

2. ก าหนดใหแ้บ่งส่วนราชการส  านกังาน ป.ป.ท. ประกอบดว้ย  

 

 (1) ส  านกังานเลขาธกิาร 

 (2) กองกฎหมาย 

 (3) กองการต่างประเทศ  

 (4) กองบรหิารคดี 

 (5)-(9) กองปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 1-5 

 (10) กองป้องกนัการทจุรติในภาครฐั 

 (11) กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 

 (12) กองอ านวยการต่อตา้นการทจุริต 

 (13) ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 (14)-(22) ส  านกังานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั 

เขต 1-9  

 

 

เศรษฐกจิ- สงัคม 

 

5. เรื่อง ขอความเหน็ชอบในหลกัการแนวทางการช่วยเหลอืวสิาหกจิชุมชน 

  คณะรฐัมนตรีมมีตริบัทราบตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. รบัทราบแนวทางการช่วยเหลอืวิสาหกิจชุมชนดา้นเงนิทุน โดยการด าเนินโครงการการจดัต ัง้กองทนุ

เพือ่ส่งเสริมและพฒันากิจการวสิาหกิจชุมชน ให ้กษ. รบัไปด าเนินการใหเ้ป็นไปตามข ัน้ตอนของพระราชบญัญตักิารบริหาร

ทนุหมนุเวยีน พ.ศ. 2558 ตามความเหน็ของกระทรวงการคลงั 

  2. รบัทราบการส่งเสริมตลาดสนิคา้วสิาหกิจชุมชนผ่านโครงการ “วิสาหกิจชุมชนแฟร ์2018” ส าหรบั

งบประมาณในการด าเนินโครงการดงักล่าว ให ้กษ. ด าเนินการตามข ัน้ตอนของกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมติ

คณะรฐัมนตรีทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป 

  สาระส าคญัของเรื่อง  

  1. โครงการจดัต ัง้กองทนุเพือ่สง่เสรมิและพฒันากจิการวสิาหกจิชุมชน มีวตัถปุระสงค ์ดงัน้ี  

   1) เพื่อจ ัดต ั้งกองทุนส่งเสริมและพ ัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ใหเ้ป็นแหล่งทุนและ                   

กลไกสนบัสนุนการพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัของวสิาหกิจชุมชน 

   2) เพื่อใหก้ารส่งเสริม สนบัสนุน หรืออุดหนุนแก่วสิาหกิจชุมชน เครือข่ายวสิาหกิจชุมชน เพื่อ

น าไปใชใ้นการพฒันากระบวนการเรียนรู ้การบริหารจดัการ เทคโนโลยีดา้นการผลติ การตลาด การรบัรองคุณภาพและ

แหล่งก าเนิดสนิคา้ และการพฒันาเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน 
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   3) เพื่อใหก้ารสนบัสนุนหรือช่วยเหลอืส่วนราชการของหน่วยงานรฐั รฐัวสิาหกิจ หรือองคก์าร

เอกชน เพื่อน าไปใชใ้นการส่งเสริมและพฒันากิจการวสิาหกิจชุมชน ตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิส่งเสริมวสิาหกิจ

ชุมชน พ.ศ. 2548 และคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนเหน็ชอบ 

   4) เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส าหรบัใหย้ืมแก่วิสาหกิจชุมชุน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็น

เงนิทนุในการพฒันาตามแผนพฒันากิจการวสิาหกิจชุมชนโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน 

  เป้าหมาย : จดัต ัง้กองทุนเพื่อส่งเสริมและพฒันากิจการวสิาหกิจชุมชน ภายใตก้ารก ากบัดูแลของกรม

ส่งเสริมการเกษตร กษ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก าหนดใหท้  าหนา้ทีเ่ป็นส  านกังานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจ

ชุมชน ตามมาตรา 24 ของพระราชบญัญตัสิ่งเสริมวสิาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  

ระยะเวลาด าเนินงาน : ปีงบประมาณ 2560-2564 

  2. ระยะเวลาด าเนินงาน : ปีงบประมาณ 2560-2564 กษ. โครงการ “จดังานวสิาหกจิชุมชนแฟร ์2018” 

วตัถปุระสงค ์ดงัน้ี 

  1) เพือ่เป็นการประชาสมัพนัธ ์และสรา้งเสริมความเขา้ใจเกี่ยวกบัวสิาหกิจชุมชน                      

2) เพือ่เป็นการประชาสมัพนัธก์ารด าเนินงานส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนของหน่วยงาน และองคก์รต่าง ๆ และ                        

3) เพือ่เป็นการประชาสมัพนัธแ์ละเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายสนิคา้ของวสิาหกิจชุมชนใหม้ากขึ้น 

  เป้าหมาย : จดังานวสิาหกิจชุมชนแฟร ์2018 จ านวน 1 ครัง้ ระยะเวลา 5 วนั ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

  กจิกรรมและวธิกีารด าเนินงาน :  

   การน าเสนอในรูปแบบนิทรรศการ ประกอบดว้ย 

   1) การสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกบัตวัตนของวสิาหกิจชุมชน วสิาหกิจชุมชนที่มผีลงานดเีด่นและ

เป็นตน้แบบในการพฒันา 

   2) การใชก้ระบวนการวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาล เ ช่น                  

การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ การแกไ้ขราคาผลผลติตกต า่ เป็นตน้ 

   3 )  กระบวนการพ ัฒนาสินค ้าและบริก ารของวิสาหกิจชุมชนสู่  Smart Product ที่มี              

การเชื่อมโยงวตัถดุบิคุณภาพจากการส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่ น าไปสู่การเพิ่มมูลค่า (Value added) ผสานภูมิ

ปญัญาทอ้งถิ่นกบัเทคโนโลยนีวตักรรมตามแนวทาง Thailand 4.0  

   4) ผลการด าเนินงานส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนของหน่วยงานภาคทีีเ่กี่ยวขอ้งท ัง้ภาครฐัและเอกชน 

  2. การมอบรางวลัแก่วสิาหกจิชุมชนที่ชนะเลศิ การประกวดวสิาหกจิชุมชนดีเด่น ปี 2560 

  3. การจดัจ าหน่ายสนิคา้วสิาหกจิชุมชน ภายใตแ้นวคดิ “Smart Products by วสิาหกิจชุมชน” โดยเป็น

การน าเสนอสนิคา้ระดบัดเีด่นที่มีความเป็นเอกลกัษณ์ มคุีณภาพ และใหก้ารรบัรองมาตรฐานจากผูผ้ลิตวิสาหกิจชุมชน

โดยตรงแก่ผูบ้ริโภค รวมถงึการเจรจาเพือ่ต่อยอดในการท าธุรกิจในอนาคต 

  ระยะเวลาการด าเนินงาน : ประมาณเดอืนมกราคม-กุมภาพนัธ ์2561 

 

6. เรื่อง การเพิม่อตัราขา้ราชการตัง้ใหม่ของกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

  คณะรฐัมนตรีมมีตอินุมตักิารเพิม่อตัราขา้ราชการตัง้ใหม่ต าแหน่งนกัวชิาการแรงงานใหก้บักรมสวสัดกิาร

และคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จ านวน 65 อตัรา ตามมติคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลงัคน

ภาครฐั (คปร.) ในการประชุมครัง้ที ่2/2560 เมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2560 และครัง้ที่ 4/2560  เมื่อวนัที่ 7 สงิหาคม 2560 

ตามทีส่  านกังาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. เสนอ 
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7. เรื่อง แผนการยกระดบัการบริการภาครฐั ระยะที่ 2 ตามพระราชบญัญตัิการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

  คณะรฐัมนตรีมมีตริบัทราบแผนการยกระดบัการบรกิารภาครฐั ระยะที ่2 ตามพระราชบญัญตักิารอ านวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

(ส  านกังาน ก.พ.ร.) เสนอ และมอบหมายหน่วยงานร่วมสนบัสนุนการด าเนินการตามแผนการยกระดบัการบริกา รภาครฐั 

ระยะที ่2 ตามพระราชบญัญตักิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบดว้ย

ส านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์ ส  านกังานราชบณัฑติยสภา ส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  

  สาระส าคญัของแผนการยกระดบัการบริการภาครฐั ระยะที่ 2 ก าหนดแผนงานออกเป็น 5 แผนงาน  

ซึ่งมีแนวทางการด าเนินการสรุปได ้ดงัน้ี  

  แผนงานที่ 1 การปรบัปรุงคู่มือส าหรบัประชาชน ระยะที่ 2  

1) พจิารณาลดรายการเอกสารหลกัฐานประกอบ  เพือ่เป็นการลดภาระในเรื่องค่าใชจ่้ายและ             

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเตรียมเอกสารในการตดิต่อราชการของประชาชน  

 2) การลดข ัน้ตอนและระยะเวลาแลว้เสร็จตามคู่มอืส  าหรบัประชาชน โดยตัง้เป้าหมายลดระยะเวลาแลว้

เสร็จไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 30-50 

 3) การปรบัปรุงรูปแบบของคู่มือส  าหรบัประชาชน ใหม้ีรูปแบบสวยงามเขา้ใจง่าย  ขอ้มูลชดัเจนและ

ครบถว้น 

 4) การน าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัหรือนวตักรรมมาใชใ้นการปรบัปรุงกระบวนการใหบ้ริการ  

5) เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้ริการเพือ่ลดข ัน้ตอนการใหบ้ริการโดยการจดัท  า One Stop Service 

 6) ทบทวนและปรบัปรุงกฎหมายใหท้นัสมยัมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกฎหมายทีใ่ชม้าเป็นเวลานาน   

หรือมกีารมอบอ านาจหรือกระจายอ านาจ  เพือ่ใหก้ารด าเนินการมคีวามคล่องตวัมากยิ่งขึ้น  

 7) การคดัเลอืกหน่วยงานตน้แบบ  ในการปรบัปรุงคู่มอืส  าหรบัประชาชนในระยะที ่2 ภายใตแ้นวคดิ “เร็ว

ขึ้น  งา่ยขึ้น และถูกลง”  

 แผนงานที่ 2 การจดัท าแบบฟอรม์เอกสารราชการ 2 ภาษา 

 ส านกังาน ก.พ.ร. เหน็ควรใหห้น่วยงานราชการพจิารณาจดัท  าแบบฟอรม์เอกสารราชการ 2 ภาษา โดย

ขอใหจ้ดัท  าแผนการด าเนินงานจดัท  าแบบฟอรม์เอกสารราชการ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาองักฤษ) ที่อยู่ในความ

รบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งการด าเนินการจะขึ้นอยู่กบัความพรอ้มและจ านวนเอกสารทีจ่ะตอ้งแปลโดยเริ่มด าเนินการ

ในปี 2560 และใหแ้ลว้เสร็จท ัง้หมดภายในปี 2564  

 แผนงานที่ 3 การพฒันาระบบตดิตามการใหบ้รกิาร (Tracking system) 

 ระยะที ่1 ปรบัปรุงกฎ  ระเบยีบใหห้น่วยงานผูอ้นุญาตสามารถแจง้เหตแุห่งความล่าชา้แก่ผูย้ื่นค าขอเป็น

หนงัสอื หรือผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ รวมท ัง้ก าหนดรูปแบบของหนงัสอืแจง้เหตแุห่งความล่าชา้ใหเ้ป็นรูปแบบมาตรฐาน

เดยีวกนัทกุหน่วยงาน 

 ระยะที ่2 ปรบัปรุงข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน โดยใหห้น่วยงานผูอ้นุญาตรายงานการพจิารณาทีล่่าชา้ 

ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ ซึ่งระบบดงักล่าวจะสรา้งไฟลเ์อกสารหนงัสอืแจง้เหตุความล่าชา้ดว้ยรูปแบบที่ เป็นมาตรฐานและ

จดัส่งไปยงัผูย้ื่นค าขอ  ท ัง้น้ี ระบบดงักล่าวสามารถแจง้ผูย้ื่นค าขอผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้เช่น SMS e-Mail  

  

 



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเตม็ 

 

รวบรวมโดย ฝ่ายเศรษฐกิจและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                      วนัที ่26 กนัยายน 2560 10 

 ระยะที ่3 พฒันาระบบอเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่เป็นศูนยก์ลางในการรบัค าขอตามกฎหมายว่าดว้ยการ 

อนุญาต และผูย้ื่นค าขอและหน่วยงานก ากับสามารถติดตามสถานะการด าเนินการพิจารณาค าขอทุกรายการและ            

ทุกข ัน้ตอนไดท้นัที  รวมถึงมีระบบแจง้เตือนผูย้ื่นค าขอและเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิงานเมื่อใกลค้รบก าหนดระยะเวลา                

ตามคู่มอืส  าหรบัประชาชน   

 แผนงานที่ 4 การอ านวยความสะดวกในการจองควิกลางและการใหข้อ้มูลป้อนกลบัของ 

ประชาชนต่อการบรกิาร (Citizen Feedback Survey) 

 1) ระบบการจองควิกลาง เพือ่การอ านวยความสะดวกในการรบับริการจากภาครฐั มลีกัษณะเป็น 

การจองคิวออนไลน์ในรูปแบบการใหบ้ริการผ่านทางระบบอิเลก็ทรอนิกสแ์บบศูนยก์ลางของภาครฐั โดยสามารถจองคิว

ล่วงหนา้ และมรีะบบการแจง้เตอืนควิผ่านทางโทรศพัทเ์คลือ่นที ่ 

 2) ระบบการสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนทีม่าใชบ้ริการของภาครฐั (Citizen Feedback) 

เป็นการพฒันาช่องทางทีเ่หมาะสมในการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนเมือ่มารบับริการจากหน่วยงานของรฐั และน าความ

คดิเหน็ดงักล่าวไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการประชาชนใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 

 แผนงานที่ 5  การทบทวนกฎหมายในการยกเลกิใบอนุญาตที่ไม่จ าเป็น  

 ระยะที ่1 ปรบัปรุงแกไ้ขกฎ  ระเบยีบ ในการจดัท  าคู่มอืส  าหรบัประชาชน โดยใหค้งเหลอืเฉพาะคู่มอืกลาง 

จ านวน 5,724 คู่มอื  เพือ่เป็นมาตรฐานในการปฏบิตังิานใหเ้หมอืนกนัทกุหน่วยงานสาขา / ภมูภิาค 

 ระยะที ่2 ปรบัลดจ านวนประเภทกระบวนงาน โดยคดัเลอืกกระบวนงานประเภทการจดทะเบยีนใหม้กีาร

จดแจง้ผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์รอ้ยละ 50 ของกระบวนงานดงักล่าวและปรบัปรุงใหก้ระบวนงานประเภทการรบัแจง้ / 

จดแจง้สามารถด าเนินการผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้ 

 ระยะที ่3 พจิารณาทบทวนกฎหมายในกระบวนงานประเภทที่เหลอื ไดแ้ก่  การออกใบอนุญาต  การออก

ใบอนุญาตแบบไม่มีใบอนุญาต  และการจดทะเบยีน/ขึ้นทะเบยีน เพื่อปรบัลดกระบวนงาน  โดยมเีป้าหมายใหค้งเหลือ

ประมาณ 1,000 กระบวนงาน 

 

8. เรื่อง ร่างยุทธศาสตรช์าตดิา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การ

ก่อการรา้ย พ.ศ. 2560 – 2564   

  คณะรฐัมนตรีมมีติเหน็ชอบตามที่ส  านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ส  านกังาน ปปง.)เสนอ 

ดงัน้ี 

  1.เหน็ชอบร่างยุทธศาสตรช์าตดิา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และการต่อตา้นการสนบัสนุน

ทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย พ.ศ. 2560 – 2564   

  2. เหน็ชอบใหส้  านกังาน ปปง. ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งจดัท  าแผนปฏบิตักิารขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์

ชาตฯิ พ.ศ. 2560 – 2564  ต ัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 

 

  สาระส าคญัร่างยุทธศาสตรช์าติดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อตา้นการ

สนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบดว้ย8ยุทธศาสตร ์ดงัน้ี 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 เสริมสรา้งกลไกการป้องกนัสถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชีพทีไ่ม่ใช่สถาบนัการเงนิจาก

การฟอกเงนิ การสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย และการสนบัสนุบทางการเงนิแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มอีนุภาพ

ท าลายลา้งสูง 



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเตม็ 

 

รวบรวมโดย ฝ่ายเศรษฐกิจและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                      วนัที ่26 กนัยายน 2560 11 

  ยุทธศาสตร ์ที่  2  สร า้งระบบการป้องกันองค์กรไม่แสวงหาก าไร/นิติบุคคลจากการฟอกเงิน                

การสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย และการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสูง 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยกระดบังานดา้นข่าวกรองทางการเงนิ  

  ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ส่งเสริมการบูรณาการบงัคบัใชก้ฎหมาย และการด าเนินการกบัทรพัยส์นิที่เกี่ยวกบัการ

กระท าความผดิตามความเสีย่ง 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ยกระดบัการด าเนินคดอีาญาฟอกเงนิ และการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 6 เสริมสรา้งเครือข่ายความร่วมมอืและความเป็นหุน้ส่วนเชิงยุทธศาสตรข์องหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งท ัง้ในและต่างประเทศรวมท ัง้ภาคประชาสงัคม 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 7 พฒันาระบบการบริหารจดัการ (กฎหมาย/นโยบายและมาตรการ/บุคลากร/ฐานขอ้มลู) 

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 8 ส่งเสริมการใชน้วตักรรมทางเทคโนโลยเีพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ การต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การแพร่

ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสูง 

 

9. เรื่อง ขอยกเวน้การด าเนินการตามมติคณะรฐัมนตรใีนการน าเงินนอกงบประมาณไปใชใ้นการบรรจุแต่งต ัง้เจา้หนา้ที่

เพือ่ปฏบิตังิานในหน่วยงาน 

  คณะรฐัมนตรีพจิารณาการขอยกเวน้การด าเนินการตามมตคิณะรฐัมนตรีในการน าเงนินอกงบประมาณไป

ใชใ้นการบรรจแุต่งต ัง้เจา้หนา้ทีเ่พื่อปฏบิตัิงานในหน่วยงาน ตามที่ส  านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ส  านกังาน 

ปปง.) เสนอ แลว้มมีตดิงัน้ี 

  1. ใหส้  านกังาน ปปง. ไดร้บัการยกเวน้การปฏิบตัิตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 30 กนัยายน 2558 

(เรื่อง การเพิ่มอตัราขา้ราชการตัง้ใหม่ใหก้บัส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) ในการจดัจา้งลูกจา้งชัว่คราวไดเ้ฉพาะ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใชเ้งนิจากกองทุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ท ัง้น้ี ใหส้  านกังานปปง. เร่ง

ด าเนินการบรรจุขา้ราชการในอตัราทีไ่ดร้บัจดัสรรตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2559 (เรื่อง การเพิ่มอตัรา

ขา้ราชการตัง้ใหม่ของส  านกังาน ปปง. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) ใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็วและยกเลกิการจา้งลูกจา้งชัว่คราว

ดงักล่าวตามความเหน็ของส  านกังาน ก.พ. และฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลงัคน

ภาครฐั 

  2. ใหส้  านกังาน ปปง. ปรบัปรุงกระบวนงานในการบริหารจดัการเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

โดยพจิารณาใชป้ระโยชนจ์ากอตัราก าลงัขา้ราชการและพนกังานราชการที่มอียู่ท ัง้หมดให เ้กิดประสทิธิภาพและจดัท  าแผน

อตัราก าลงัที่เหมาะสมร่วมกบัส  านกังาน ก.พ. เพื่อตอบสนองต่อการด าเนินงานตามภารกิจของส  านกังานป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ รวมท ัง้ตอ้งก าหนดมาตรการเพือ่ป้องกนัไม่ใหผู้ไ้ดร้บัการจดัจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราวมาเรียกรอ้งขอให ้

บรรจแุต่งต ัง้เป็นขา้ราชการในภายหลงั 

 

10. เรื่อง การขอรบัเงนิสนบัสนุนกรณีการจดัเดินรถเช่ือมต่อตามโครงการจดัระเบยีบรถตูโ้ดยสารสาธารณะ (บขส.) เขา้ใช้

สถานีขนสง่ผูโ้ดยสารกรุงเทพ 3 สถานี  

  คณะรฐัมนตรีมมีตอินุมตัหิลกัการตามทีก่ระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ใหอ้งคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

(ขสมก.) ใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงนิส  ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ

จ าเป็น วงเงนิ 24.773 ลา้นบาท เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัรถรบัส่งผูโ้ดยสารกรณีการจดัเดนิรถเชื่อมต่อตามโครงการจดั
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ระเบยีบรถตูโ้ดยสารธารณะ (บขส.) เขา้ใชส้ถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพ 3 สถานี [ไดแ้ก่ สถานีขนส่งผูโ้ดยสารสายใตใ้หม่ 

(ป่ินเกลา้) สถานีจตุจกัรและสถานีเอกมยั ] ตัง้แต่วนัที่ 25 ตุลาคม 2559 ถึงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยเบิกจ่ายใน

งบอดุหนุน ประเภทเงนิอดุหนุนท ัว่ไป  

 

11. เรื่อง ขอความเหน็ชอบร่างยุทธศาสตรก์ารพฒันาสตร ีพ.ศ. 2560-2564 

  คณะรฐัมนตรีมมีตเิหน็ชอบร่างยุทธศาสตรก์ารพฒันาสตรี พ.ศ. 2560-2564 และประกาศใชเ้ป็นนโยบาย

และยุทธศาสตรห์ลกัและกรอบแนวทางการพฒันาสตรี ตามที่กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์(พม.) 

เสนอ 

  ท ัง้น้ี พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งบูรณาการและขบัเคลื่อนการด าเนินการตามร่างยุทธศาสตร์ฯ ตาม

อ านาจหนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหก้ารด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกับการพฒันาสตรีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั น าไปสู่การใช ้

ทรพัยากรอย่างมีประสทิธิภาพ และบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป และเมื่อมีกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติแลว้ ให ้พม. 

พิจารณาทบทวนและปรบัปรุงยุทธศาสตรก์ารพฒันาสตรีแห่ง พ.ศ. 2560-2564 อีกครัง้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย

ยุทธศาสตรช์าต ิและใหเ้สนอคณะรฐัมนตรีทราบต่อไปดว้ย 

  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาสตรี พ.ศ. 2560-2564 มีวตัถปุระสงค ์เพื่อใหค้นไทยทุกเพศ ทุกวยั มเีจตคติ ที่

เคารพความเท่าเทยีมระหว่างหญงิชาย พฒันาสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมทีม่คีวามเป็นธรรม มคีวามยุตธิรรมและปราศจากการ

เลอืกปฏบิตั ิเพือ่เร่งพฒันาศกัยภาพและเสริมสรา้งคุณภาพชีวติของสตรีในสงัคมไทยทกุกลุ่มทกุวยั โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ใน

ภาวะล  าบาก หรือกลุ่มดอ้ยโอกาส โดยเนน้ใหส้ตรีมสีุขภาพกายและใจ สุขภาวะทีด่ ีสตรีสามารถเขา้ถงึบริการสาธารณะข ัน้

พื้นฐานต่าง ๆ  ที่ไดม้าตรฐานมรีะดบัการศึกษาและความรูท้ี่เพยีงพอต่อการประกอบอาชีพที่ม ัน่คง การพฒันาคุณภาพชีวติ

ของตนเอง ครอบครวั และชุมชน มกีารเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ือง โดยสามารถเขา้ใจและใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเพื่อ

เขา้ถงึขอ้มลูความรู ้และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวติอย่างมศีกัยภาพ รูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลง และทนัโลกทนัสมยั โดย

มปีระเด็นยุทธศาสตร ์5 ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่  

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ปรบัเปลีย่นเจตคตขิองสงัคมในประเดน็ความเสมอภาคเท่าเทยีมกนัระหว่างหญงิชาย  

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 เสริมพลงั เพิ่มบทบาทการมสี่วนร่วม เพื่อพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวติแก่สตรีทกุกลุ่มและทกุ

ระดบั 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พฒันาเงือ่นไขและปจัจยัทีเ่อื้อต่อการพฒันาสตรีทีม่ปีระสทิธผิลและเสมอภาค  

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ก าหนดมาตรการเฝ้าระวงั ขจดัปจัจยัเสี่ยง ป้องกนั คุม้ครอง ช่วยเหลือ และเยียวยา และ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 สรา้งความเขม้แขง็ของกลไกและกระบวนการพฒันาสตรี 

 

12. เรื่อง แผนยุทธศาสตรก์ารป้องกนัและควบคุมโรคไม่ตดิต่อระดบัชาต ิ5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

  คณะรัฐมนตรีพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดบัชาติ 5 ปี               

(พ.ศ. 2560 – 2564) ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ แลว้มมีตดิงัน้ี 

  1. ใหป้รบัชื่อแผนยุทธศาสตร์เรื่องน้ีใหม้ีความเหมาะสม จากเดิม“แผนยุทธศาสตร์การป้องกนัและ

ควบคุมโรคไม่ตดิต่อระดบัชาต ิ5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)” เป็น “แผนการป้องกนัและควบคุมโรคไม่ตดิต่อระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2560 - 2564)” 

  2. เหน็ชอบแผนการป้องกนัและควบคุมโรคไม่ตดิต่อระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนฏบิตักิาร 

(Action Plan) โดยในส่วนของงบประมาณส าหรบัด าเนินการ ให ้สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ด าเนินการขอรบัจดัสรร
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งบประมาณตามความจ าเป็นเหมาะสม โดยด าเนินการตามข ัน้ตอนของกฎหมาย ระเบยีบ และมติคณะรฐัมนตรีที่เกี่ยวขอ้ง

ต่อไป 

  3. ให ้สธ. บูรณาการการด าเนินงานดา้นการป้องกนัและควบคุมโรคไม่ตดิต่อของหน่วยงานของรฐัและทกุ

ภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง รวมท ัง้เชื่อมโยงแผนต่าง ๆ  ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น แผนยกระดบัความม ัน่คงและความเป็นเลศิดา้นควบคุม

โรคของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อใหก้ารด าเนินการและการใชจ่้ายงบประมาณในการป้องกนัและควบคุมโรคไม่

ตดิต่อในภาพรวมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป 

  สาระส าคญัของแผนยุทธศาสตรก์ารป้องกนัและควบคุมโรคไม่ติดต่อระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ประกอบดว้ย 6 ยุทธศาสตร ์และเป้าประสงค ์ดงัน้ี  

  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พฒันานโยบายสาธารณะและกฎหมายที่สนบัสนุนการป้องกนั ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

เป้าประสงค ์ประชาชนมพีฤตกิรรมเสีย่งต่อการเกิดโรคไม่ตดิต่อลดลง เน่ืองจากมนีโยบายและกฎหมาย พรอ้ม  

การใชบ้งัคบัทีเ่อื้อต่อการลดความเสีย่งในการเกิดโรคไม่ตดิต่อ  

  ยุทธศาสตรท์ี่ 2 เร่งขบัเคลื่อนทางสงัคม สื่อสารความเสีย่งและประชาสมัพนัธอ์ย่างต่อเน่ืองเป้าประสงค ์

ประชาชนมคีวามรอบรูด้า้นสุขภาพ  

  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาศกัยภาพชุมชน/ทอ้งถิ่น และภาคเีครือข่าย เป้าประสงค ์ชุมชนสามารถบริหาร

จดัการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนั และควบคุมโรคไม่ตดิต่ออย่างมสี่วนร่วม  

  ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พฒันาระบบเฝ้าระวงัและการจดัการขอ้มูล เป้าประสงคห์น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งสามารถชี้

เป้าประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย พื้นที่เสี่ยง สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นปจัจยัเสีย่งไดอ้ย่างถูกตอ้ง ทนัเวลา เพื่อน าไปสู่การออก

มาตรการป้องกนั ควบคุม ลดความเสีย่งอย่างมปีระสทิธผิล  

  ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ปฏรูิปการจดับริการเพื่อลดเสีย่งและควบคุมโรคใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และพื้นที่ 

เป้าประสงค ์ประชาชนกลุ่มเสีย่งและผูป่้วยโรคไม่ตดิต่อลดภาวะเสีย่ง ควบคุมภาวะเจบ็ป่วยได ้ชะลอ 

การเกิดภาวะแทรกซอ้นไดอ้ย่างท ัว่ถงึ  

  ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พฒันาระบบสนบัสนุนเพื่อขบัเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตรอ์ย่างบูรณาการ 

เป้าประสงคเ์พือ่ใหเ้กิดการขบัเคลือ่นและสนบัสนุนการด าเนินงานป้องกนัและควบคุมโรคไม่ตดิต่อ  

 

13. เรื่อง  ร่างแนวทางการพฒันาทกัษะดา้นดิจทิลัของขา้ราชการและบคุลากรภาครฐัเพือ่การปรบัเปลี่ยนเป็นรฐับาลดิจทิลั  

  คณะรฐัมนตรีมมีตเิหน็ชอบตามทีส่  านกังาน ก.พ. เสนอ ดงัน้ี   

1. เหน็ชอบร่างแนวทางการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการและบคุลากรภาครฐั เพือ่การ 

ปรบัเปลีย่นเป็นรฐับาลดจิทิลัเพือ่ใหใ้ชเ้ป็นกลไกส าคญัในการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพก าลงัคนภาครฐั  

2. ใหข้า้ราชการและบคุลากรภาครฐัเร่งพฒันาตนเองและสนบัสนุนการพฒันาผูอ้ื่นอย่างต่อเน่ือง  

เพื่อใหม้ทีกัษะดา้นดจิิทลัในระดบัทีส่ามารถน าเทคโนโลยดีจิิทลัที่ทนัสมยัมาใชใ้นการปฏบิ ัตงิานใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดและ

สามารถสรา้งสรรคน์วตักรรมการท างานหรือการใหบ้ริการภาครฐัที่ทนัสมยัและมกีารเชื่อมโยงการท างานและขอ้มูลขา้ม

หน่วยงานดว้ยการน าเทคโนโลยมีาใช ้โดยน าร่างแนวทางการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการและบคุลากรภาครฐัมาใช ้

เป็นแนวทางในการพฒันาดว้ย  

3. ใหท้กุส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั องคก์รกลางบริหารงานบคุคลและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ด าเนินการใหม้กีารน าร่างแนวทางการพฒันาทกัษะดา้นดจิิทลัไปปรบัใชใ้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพก าลงัคนใน

สงักดั ท ัง้น้ี เพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นเป็นรฐับาลดจิทิลั  และการพฒันาประเทศไปสู่ความม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ และย ัง่ยนื  โดย

ใหม้กีารส่งเสริมและสนบัสุนนการน าทกัษะดา้นดจิทิลัทีพ่ฒันาไปใชใ้นการสรา้งสรรคน์วตักรรมการท างานและการใหบ้ริการ
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ของรฐั  การสรา้งองคก์รภาครฐัที่ทนัสมยั  การเชื่อมโยงการท างานและขอ้มูลขา้มหน่วยงาน และการสรา้งรฐับาลแบบเปิด

ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลัอย่างเป็นรูปธรรมดว้ย  

4. ใหส้  านกังบประมาณ ส านกังาน ก.พ.ร. คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ กระทรวงดจิทิลั 

เพือ่เศรษฐกิจและสงัคม (ดศ.)  และหน่วยงานในสงักดั  สถาบนัคุณวุฒวิชิาชีพ (องคก์ารมหาชน) (สคช.) และหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วนใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงาน งบประมาณ และทรพัยากรที่เกี่ยวขอ้ง ตามร่างแนวทางการพฒันา

ทกัษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการและบคุลากรภาครฐัอย่างต่อเน่ืองดว้ย  

  สาระส าคญัของร่างแนวทางการพฒันาทกัษะดา้นดิจิทลัของขา้ราชการและบุคลากรภาครฐัเพื่อการ

ปรบัเปลี่ยนเป็นรฐับาลดิจทิลั สรุปไดด้งัน้ี  

1. วตัถปุระสงค ์

1) เพือ่ใหภ้าครฐัมกี าลงัคนทีม่ทีกัษะดา้นดจิทิลัทีเ่หมาะสมทีจ่ะเป็นกลไกขบัเคลือ่นทีส่  าคญัใน 

การปรบัเปลีย่นภาครฐัเป็นรฐับาลดจิทิลั  เพือ่การพฒันาประเทศไทยไปสู่ความม ัน่คง ม ัง่ค ัง้ และย ัง่ยนื 

2) ขา้ราชการและบคุลากรภาครฐัสามารถปรบัตวัใหเ้ท่าทนักบัการเปลีย่นแปลงดา้น 

เทคโนโลย ีมคีวามพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัิงานตามบทบาทและพฤตกิรรมที่คาดหวงัในบริบทของการปรบัเปลีย่นเป็นรฐับาลดจิิทลั 

และสามารถน าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุด  

2. เป้าหมาย   

1) ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาครฐัมกี าลงัคนดา้นดจิทิลัที่มทีกัษะทีเ่หมาะสมในการ 

ด าเนินบทบาทและพฤตกิรรมทีค่าดหวงัในการปรบัเปลีย่นภาครฐัเป็นรฐับาลดจิทิลั  

2) ภาครฐัใชเ้ทคโนโลยใีนการยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการและการบริการ เพือ่อ านวย 

ความสะดวกใหก้บัประชาชนและผูร้บับริการสรา้งความเท่าเทยีมและลดความเหลือ่มล  า้  

  3. ขอบเขตการด าเนินงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. เป้าหมาย 

2561-2562 ครอบคลุมขา้ราชการพลเรือนสามญัและผูป้ฏิบตัิงานในกระทรวง กรม 

และเจา้หนา้ทีห่น่วยงานของรฐั 

2563 ครอบคลุมขา้ราชการฝ่ายพลเรือน 

2564-2565 ครอบคลุมขา้ราชการและบคุลากรภาครฐัท ัง้หมด 

 

4. หลกัการ  

1) การพฒันาทีเ่ชื่อมโยงทศิทางและแนวทางการปรบัเปลีย่นภาครฐัเป็นรฐับาลดจิทิลัมาสู่การ 

พฒันาระดบับคุคล  

2) การพฒันาทีมุ่่งเนน้การสรา้งผูน้ าเพือ่ขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลงและการพฒันาขดี 

ความสามารถก าลงัคนในการสรา้งสรรคน์วตักรรมดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั  

3) การพฒันาทีมุ่่งเนน้การพฒันากรอบความคดิทีส่นบัสนุนการสรา้งระบบและการท างาน 

แบบดจิทิลั (Digital Mindset)  

4) การพฒันาทีมุ่่งเนน้การพฒันาทกัษะและความสามารถเพือ่การท  างานในปจัจบุนั  

(รอ้ยละ 70 ของระยะเวลาการพฒันา)  และการเตรียมความพรอ้มเพือ่การท  างานในอนาคต (รอ้ยละ 30 ของระยะเวลาการ

พฒันา)  
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5) การพฒันาทีส่่งเสริมการสรา้งสมดุลของกระบวนการเรียนรู ้และการสรา้งเครื่องมอืและ 

กลไกสนบัสนุนการเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ือง  

6) การพฒันาทีค่  านึงถงึความเชื่อมโยงและสอดประสานระหว่างการพฒันาบคุลากร  

7) การบริหารองคก์ร และการบริหารทรพัยากรบคุคล  

5. บทบาทและพฤตกิรรมที่คาดหวงัต่อขา้ราชการและบคุลากรภาครฐัในการปรบัเปลี่ยน 

ภาครฐัเป็นรฐับาลดิจทิลั  

เพือ่ใหก้ารพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการและบคุลากรภาครฐั มคีวามสอดคลอ้งกบั 

บทบาทและลกัษณะงานที่ปฏิบตัิของขา้ราชการและบุคลากรภาครฐั จึงไดจ้ดักลุ่มขา้ราชการและบุคลากรภาครฐัซึ่งเป็น

กลุ่มเป้าหมายของการพฒันา ออกเป็น 6 กลุ่ม ไดแ้ก่  กลุ่ม 1 ผูบ้ริหารระดบัสูง กลุ่ม 2 ผูอ้  านวยการกอง กลุ่ม 3 ผูท้  างาน

ดา้นนโยบายและงานวชิาการ กลุ่ม 4 ผูท้  างานดา้นบริการ กลุ่ม 5 ผูป้ฏบิตัิงานเฉพาะดา้นเทคโนโลยีดจิิทลั  และกลุ่ม 6 

ผูป้ฏบิตังิานอื่น  

 

14. เรื่อง ขอขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนดา้นการเดินทาง  

  คณะรฐัมนตรีมมีติเหน็ชอบตามทีก่ระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ ขอขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลด

ภาระค่าครองชีพของประชาชนดา้นการเดนิทางออกไปอกี 1 เดอืน ต ัง้แต่วนัที ่1 – 31 ตลุาคม 2560  

  สาระส าคญัของเรื่อง  

  เน่ืองจากวนัที ่25 เมษายน 2560 คณะรฐัมนตรีไดม้มีติรบัทราบและเหน็ชอบตามที่ส  านกังานปลดัส  านกั

นายกรฐัมนตรีเสนอเกี่ยวกบัการจดังานพระราชพธิีถวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอ

ดุลยเดช โดยมหีมายก าหนดการพระราชพธิีถวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

จ านวน 5 วนั ระหว่างวนัที ่25 – 29 ตลุาคม 2560 ประกอบกบัเนื่องจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งอยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อการ

ใหส้วสัดิการมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนดา้นการเดินทางตามมาตรการใหม่ มีความถูกตอ้งครบถว้น 

สมบูรณ์ และสามารถด าเนินการไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ รวมท ัง้ก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อประเทศ ดงันัน้ เพื่อเป็นการ

อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนทกุคนไดม้โีอกาสในการเดนิทางมาร่วมงาน 

พระราชพธิีถวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช พรอ้มท ัง้เพื่อเป็นการช่วยเหลอื

ประชาชนผูม้ีรายไดน้อ้ยในระหว่างที่การออกบ ัตรสว ัสดิการแห่ งร ัฐ ใหผู้ ม้ีสิทธิ์ ย ังไ ม่แลว้ เสร็จ จึงไดข้ยาย                   

ระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนดา้นการเดนิทางออกไปอกี 1 เดอืน ต ัง้แต่วนัที ่1 – 31 ตลุาคม 

2560 

 

15. เรื่อง ขออนุมตักิารด าเนินงานโครงการสง่เสรมิการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัวฤ์ดูแลง้หลงันา ปี 2560/61 ภายใตม้าตรการ

รกัษาเสถยีรภาพสนิคา้เกษตรและรายไดเ้กษตรกร : ขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัวฤ์ดูแลง้หล ังนา ปี 

2560/61 ภายใตม้าตรการรกัษาเสถยีรภาพสนิคา้เกษตรและรายไดเ้กษตรกร : ขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ตามทีก่ระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ (กษ.) เสนอ 

  สาระส าคญัของโครงการสง่เสรมิการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัวฤ์ดูแลง้หลงันา ปี 2560/61 ภายใตม้าตรการ

รกัษาเสถยีรภาพสนิคา้เกษตรและรายไดเ้กษตรกร : ขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์มีวตัถปุระสงค ์ดงัน้ี 

  1. เพือ่เพิม่ผลผลติขา้วโพดเลี้ยงสตัวใ์หเ้พยีงพอกบัความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ 
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  2. กระจายผลผลิตใหอ้อกสู่ตลาดสม า่เสมอไม่กระจุกตวั จากสดัส่วน 72 : 23 : 5 : เป็น : 30 :             

20 : 50  

  3. เพื่อใหเ้กษตรกรมรีายไดเ้พิ่มขึ้นจากการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัวท์ดแทนการปลูกขา้วที่ใหผ้ลตอบแทน

ต า่กว่า 

  4. ช่วยใหเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้วมรีายไดท้ีม่ ัน่คง ย ัง่ยืน จากการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัวห์มนุเวยีนในระบบ

ปลูกขา้ว 

  เป้าหมายและพื้นที่ด าเนินการ : รวม 0.7 ลา้นไร่ เกษตรกร 47 ,000 ราย โดยด าเนินการในพื้นที่

เหมาะสมมาก และเหมาะสมปานกลางในการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัวใ์นฤดูแลง้ ทดแทนพื้นที่นาปรงัในเขตชลประทาน หรือ

แหล่งน า้อื่นทีม่นี า้ตลอดฤดูการเพาะปลูก (พฤศจกิายน – เมษายน) ในพื้นที ่31 จงัหวดั ไดแ้ก่ ภาคเหนือ 16 จงัหวดั ไดแ้ก่ 

ก าแพงเพชร เชียงราย ล  าพูน ล  าปาง น่าน แพร่ ตาก นครสวรรค ์พะเยา พจิิตร พษิณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทยั อุตรดติถ ์

อุทยัธานี ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 9 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครราชสีมา กาฬสินธุ ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีร ัมย์ ศรีสะเกษ 

หนองบวัล  าภ ูอดุรธานี อบุลราชธานี ภาคกลาง 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ ชยันาท ลพบรุี สระบรุี อ่างทอง ภาคตะวนัออก 1 จงัหวดั 

ไดแ้ก่ ปราจนีบรุี และภาคตะวนัตก 1 จงัหวดั ไดแ้ก่ สุพรรณบรุี 

  คุณสมบตัิเกษตรกร : เป็นเกษตรกรที่ไดข้ึ้นทะเบยีนเกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมคีวาม

ประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการดว้ยความสมคัรใจทีจ่ะเพาะปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัวท์ดแทนการปลูกรอบที ่2 ในพื้นที่ 

มเีอกสารสทิธิ์และทีเ่หมาะสมกบัการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัวร์ายละไม่เกนิ 15 ไร่ 

 

16.  เรื่อง เกี่ยวขอ้งกบังานพระบรมศพ 

  คณะรฐัมนตรีมมีติเหน็ชอบเรื่องเกี่ยวขอ้งกบังานพระบรมศพ ตามที่คณะกรรมการฝ่ายจดัพธิีการงาน

พระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพฯ ในคราวประชุม เมือ่วนัศุกรท์ี ่22 กนัยายน 2560 เสนอ ดงัน้ี 

  1. ใหว้นัพฤหสับดทีี ่26 ตลุาคม 2560 เป็นวนัหยุดราชการเพยีงวนัเดยีว เนื่องจากในวนัพธุที ่25 ตลุาคม 

ซึ่งเป็นวนัออกพระเมรุมาศก่อนวนัถวายพระเพลงิ และวนัศุกรท์ี ่27 ตลุาคม 2560 ซึ่งเป็นวนัต่อเน่ือง คณะกรรมการฝ่ายที่

เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ คณะกรรมการรกัษาความปลอดภยัและการจราจร คณะกรรมการจดัขบวนพระบรมราชอิสริยยศ และ

คณะกรรมการฝ่ายจดัพธิกีาร ไดว้างแผนรองรบัครอบคลุมในดา้นต่าง ๆ ไวเ้รียบรอ้ยแลว้ ส่วนเจา้หนา้ทีผู่ม้หีนา้ทีป่ฏบิตัินัน้ 

เน่ืองจากการปฏบิตัิงานในพธิีช่วงก่อน และหลงัวนัที ่26 ตุลาคม เป็นการปฏบิตัิราชการ จึงใหห้น่วยงานเจา้สงักดัพจิารณา

ผ่อนผนั หากจะตอ้งใชเ้วลาราชการเพือ่การเดนิทาง และเตรียมการตามสมควร 

  2. ขยายเวลาการไวท้กุขข์องขา้ราชการ และเจา้หนา้ทีข่องรฐั ซึ่งเดมิเคยมปีระกาศก าหนดระยะเวลา 1 ปี 

โดยขยายจากวนัพฤหสับดทีี ่13 ตลุาคม 2560 จนไปถงึวนัศุกรท์ี ่27 ตลุาคม 2560 อนัเป็นวนัเก็บพระบรมอฐั ิรวมเวลา 15 

วนั 

  3. ใหส้ถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานที่ท  าการของรัฐ ท ัง้ในและต่างประเทศ ลดธงครึ่ งเสา           

ต ัง้แต่วนัพฤหสับดทีี ่13 ตลุาคม 2560 ถงึวนัศุกรท์ี ่27 ตลุาคม 2560 รวมเวลา 15 วนั 

  4. ใหข้า้ราชการ และเจา้หนา้ทีข่องรฐั ออกทกุขต์ ัง้แต่วนัเสารท์ี ่28 ตลุาคม 2560 เป็นตน้ไป 

  5. ใหเ้ริ่มเก็บผา้ระบาย ป้ายส่งเสด็จสู่สวรรคาลยั ตามสถานที่ต่าง ๆ ต ัง้แต่คืนวนัศุกรท์ี่ 27 ตุลาคม 

2560 

  6. ใหป้ระธานกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ ์ขอความร่วมมอืและซกัซอ้มท าความเขา้ใจสถานบนัเทงิ และ

สถานีโทรทศัน ์วทิยุ และสือ่สิง่พมิพ ์งดหรือลดกิจกรรมบนัเทงิในเดอืนตลุาคมตามช่วงเวลาทีเ่หมาะสม 
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  7. ตามที่สมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหร้บัสมคัรจิตอาสา เฉพาะกิจ งานถวายพระ

เพลงิพระบรมศพ ซึ่งประชาชนท ัว่ไปไดส้มคัรเขา้ร่วมโครงการแลว้นัน้ โดยที่ยงัมขีา้ราชการและเจา้หนา้ที่ของรฐับางส่วน

เขา้ใจว่าผูม้คุีณสมบตัทิีส่ามารถสมคัรจติอาสาดงักล่าวจ ากดัเฉพาะประชาชนท ัว่ไป จงึสมควรใหห้วัหนา้ส่วนราชการขอความ

ร่วมมอืขา้ราชการ และเจา้หนา้ทีข่องรฐั ทีม่ไิดร้บัมอบหมายภารกิจหนา้ที่ใหป้ฏบิตังิานเกี่ยวขอ้งกบังานพระราชพธิถีวายพระ

เพลงิพระบรมศพ เขา้ร่วมสมคัรจติอาสาเฉพาะกิจงานถวายพระเพลงิพระบรมศพ ณ ศูนยอ์ านวยการใหญ่จติอาสาฯ สนาม

เสอืป่า หรือในต่างจงัหวดั ต ัง้แต่บดัน้ี เป็นตน้ไป 

 

17.  เรื่อง  มาตรการเพิม่ขีดความสามารถและสง่เสรมิความรูใ้หก้บัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้องกนัความ

เสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน 

  คณะรฐัมนตรีพจิารณามาตรการเพิ่มขดีความสามารถและส่งเสริมความรูใ้หก้บัวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น ตามทีก่ระทรวงอตุสาหกรรม (อก.) เสนอ แลว้มมีตดิงัน้ี 

  1. เหน็ชอบมาตรการเพิม่ขดีความสามารถและส่งเสริมความรูใ้หก้บัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน

การป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน โดยใหส้  านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เป็นหน่วยงานหลกัในการด าเนินงาน และใหธ้นาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทยเป็นหน่วยร่วมด าเนินการ 

  2. อนุมตัิกรอบวงเงนิงบประมาณเพื่อด าเนินมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรูใ้หก้บั

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้องกนัความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน 500 ลา้นบาท โดยให ้

เบกิจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการค่าใชจ่้ายส่งเสริมและสรา้งความ

เขม้แขง็เศรษฐกิจภายในประเทศ 

  สาระส าคญัของโครงการสง่เสรมิความรูใ้หก้บั SMEs ในการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน มี

ดงัน้ี 

  1. คุณสมบตัขิองผูป้ระกอบการ SMEs ที่มีสทิธิ์เขา้ร่วมโครงการ ตอ้งเป็นผูป้ระกอบการส่งออก/น าเขา้ที่

มยีอดขายไม่เกิน 500 ลา้นบาทต่อปี และเป็นสมาชิกของส  านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยพจิารณา

คดัเลอืกผูป้ระกอบการ SMEs ที่มยีอดขายไม่เกิน 100 ลา้นบาทต่อปี เป็นล  าดบัแรกส าหรบัผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งเป็นเจา้ของ

กิจการหรือผูม้อี  านาจตดัสนิเท่านัน้ 

  2. ลกัษณะคูปองและเงื่อนไขการใช ้ คูปองออกโดยส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ภายใตว้งเงนิ 30,000 บาทต่อราย โดยที่คูปองดงักล่าวไม่สามารถซื้อขาย เปลี่ยนมอื แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงนิสดได ้

ท ัง้น้ี ผูป้ระกอบการ SMEs สามารถใชคู้ปองไดก้บัธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจทีเ่ขา้ร่วมโครงการและใชไ้ด ้

จนกว่าจะครบวงเงนิหรือหมดอายุ 

  3. การท าธุรกรรมซื้อขายเงนิตราต่างประเทศ FX Options ผูป้ระกอบการ SMEs สามารถใชคู้ปองเพื่อ

การซื้อเงนิตราต่างประเทศ FX Options เท่านัน้ (หา้มใชเ้พือ่การขายเงนิตราต่างประเทศ FX Options) โดยสามารถซื้อได ้

เฉพาะเงนิตราต่างประเทศ FX Options ข ัน้พื้นฐาน ซึ่งเป็นการซื้อขาย Options แบบธรรมดา 

ทีไ่ม่มคีวามซบัซอ้น (Plain Vanilla Option) และสามารถใชส้ทิธิ์เมือ่ใดก็ไดใ้นช่วงเวลาทีก่  าหนด (American Options) 

  4. หวัขอ้หลกัสูตรอบรม กลุ่มเป้าหมายและระยะเวลาด าเนินการ การอบรมเนน้การใหค้วามรูเ้รื่องการ

ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น และการใชคู้ปองเป็นส  าคญั และอาจรวมถงึเรื่องอื่นทีจ่  าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ เช่น 

วธิชี  าระเงนิการบริหารความเสีย่งดา้นการคา้ต่างประเทศ การจดัท  าบญัชีและภาษเีบื้องตน้ การขอสนิเชื่อกบัธนาคารเป็นตน้ 

โดยก าหนดผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มเป้าหมายในระยะแรกประมาณ 5,000 ราย 
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ต่างประเทศ 

 

18. เรื่อง  การรบัรองเอกสารผลลพัธก์ารประชุมระดบัรฐัมนตรีว่าดว้ยการจดัการการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมในภูมิภาค

เอ เ ชี ยแปซิ ฟิก  คร ั้ง ที่  1  (1st Asia-Pacific Ministerial Forum of Management of Social Transformations 

Programme - MOST) 

  คณะรฐัมนตรีมมีตเิหน็ชอบในการรบัรองเอกสารผลลพัธก์ารประชุมระดบัรฐัมนตรีว่าดว้ยการจดัการการ

เปลี่ยนแปลงทางสงัคมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครัง้ที่ 1 (1st Asia-Pacific Ministerial Forum of Management of 

Social Transformations Programme - MOST) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และหากจ าเป็นตอ้งปรบัปรุง

ถอ้ยค าในเอกสารผลลพัธฯ์ ในส่วนทีไ่ม่ใช่สาระส  าคญั ไม่ขดัต่อผลประโยชนข์องประเทศไทย และหลกัการทีค่ณะรฐัมนตรี

ไดใ้หค้วามเหน็ชอบไว ้ให ้ศธ. พจิารณาด าเนินการในเรื่องน้ีได ้โดยไม่ตอ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรีเพือ่พจิารณาอกีครัง้ 

  ส าหรบัการประชุมดงักล่าวจดัขึ้นระหว่างวนัที ่22 – 23 ณ กรุงกวัลาลมัเปอร ์มาเลเชีย ภายใตห้วัขอ้หลกั

คอื Inclusive Social Development (การพฒันาสงัคมส าหรบัทกุคน) โดยเอกสารผลลพัธฯ์  

มสีาระส  าคญั เช่น (1) การสนบัสนุนการด าเนินงานภายใตก้รอบโครงการการจดัการการเปลีย่นแปลงทางสงัคมของยูเนสโก 

การบรรลุเป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยืนของสหประชาชาติ รวมท ัง้แผนปฏิบตัิการต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง (2) การส่งเสริมการ

ก าหนดนโยบายบนหลกัฐานอา้งองิผ่านการด าเนินความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน/องคก์ร 

ทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นการพฒันาสงัคม และสถาบนัวจิยัต่าง ๆ ในภมูภิาคเอเชียแปซฟิิก และ (3) ส่งเสริมการจดัต ัง้คณะกรรมการ

แห่งชาตวิ่าดว้ยการจดัการการเปลีย่นแปลงทางสงัคม เป็นตน้ 

 

19.  เรื่องการขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดบัรฐัมนตรี คร ัง้ที่ 23 แผนงาน การพฒันา

เศรษฐกจิสามฝ่าย อนิโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 

  คณะรฐัมนตรีมมีตเิหน็ชอบตามทีส่  านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) 

เสนอ ดงัน้ี 

  1. ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดบัรฐัมนตรี ครัง้ที่ 23 แผนงานการพฒันาเศรษฐกิจสามฝ่าย 

อนิโดนีเซยี-มาเลเซยี-ไทย (IMT-GT) (Draft Joint Statement of the Twenty Third Indonesia-Malaysia-Thailand 

Growth Triangle Ministerial Meeting) และหากมคีวามจ าเป็นตอ้งแกไ้ขร่างแถลงการณ์ร่วมให ้ 

สศช. สามารถด าเนินการได ้โดย สศช. จะไดน้ าเสนอคณะรฐัมนตรีเพือ่ทราบในภายหลงัหากมกีารปรบัปรุงแกไ้ขพรอ้มดว้ย

เหตผุลประกอบ 

  2. ใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมกบัรฐัมนตรีของประเทศสมาชิกใหก้ารรบัรอง ร่างแถลงการณ์

ร่วมระดบัรฐัมนตรี ครัง้ที ่23 แผนงาน IMT-GT โดยไม่มกีารลงนามในการประชุมระดบัรฐัมนตรีแผนงาน IMT-GT ครัง้ที่ 

23 ในวนัที ่29 กนัยายน 2560  

  สาระส าค ัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ  เป็นการชื่นชมความกา้วหนา้ในการด าเนินงานในรอบปี  

2559 – 2560 และการขบัเคลื่อนแผนด าเนินงานระยะหา้ปี ปี 2560 – 2564 (IB2017-2021) เพื่อบรรลุเป้าหมายตาม

วสิยัทศันปี์ 2579 ของ IMT-GT ซึ่งไดร้บัรองในทีป่ระชุมระดบัผูน้ า ครัง้ที ่10 แผนงาน IMT-GT ตลอดจนเป็น การยนืยนั

เจตนารมณ์ในการพฒันาความร่วมมอืในดา้นต่าง ๆ เช่น การขบัเคลือ่นโครงการดา้นการเชื่อมโยงโครงสรา้งพื้นฐาน ความ

ร่วมมอืดา้นยางพาราและปาลม์น า้มนั การพฒันายุทธศาสตรด์า้นการท่องเทีย่ว การพฒันาผลติภณัฑแ์ละบริการฮาลาล และ

การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์อนัจะส่งผลใหป้ระเทศไทยไดร้บัประโยชนจ์ากความร่วมมอืดงักล่าวในดา้นต่าง ๆ เช่น การ
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ดงึดูดการลงทนุจากนกัลงทนุท ัง้ภายในและต่างประเทศ การสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว ตลอดจนการพฒันาความสามารถ

ในการแข่งขนั  

 

20. เรื่อง  การด าเนินการตามขอ้มตคิณะมนตรีความมัน่คงแหง่สหประชาชนเกี่ยวกบัสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชน

เกาหล ี 

 คณะรฐัมนตรีมมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  เสนอดงัน้ี  

1. เหน็ชอบการด าเนินการตามขอ้มตคิณะมนตรีความม ัน่คงแห่งสหประชาชน (United  Nations  

Security  Council-UNSC) ที่ 2345 (ค.ศ. 2017) เกี่ยวกบัมาตรการลงโทษสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 

(เกาหลเีหนือ)  

2. มอบหมายใหส้่วนราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่  กระทรวงกลาโหม  กระทรวงการคลงั กระทรวง 

การท่องเที่ยวและกีฬา  กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวง

คมนาคม กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงพลงังาน 

กระทรวงพาณิชย ์(พณ.)  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน (รง.)  กระทรวงวฒันธรรม 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี กระทรวงศึกษาธกิาร กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงอตุสาหกรรม ส  านกัข่าวกรอง

แห่งชาติ ส  านกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาติ (สมช.)  ส  านกังานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ส  านกังานป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ ส  านกังานต ารวจแห่งชาตแิละธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นตน้ ด าเนินการไดด้งัต่อไปนี้   

2.1 ถอืปฏบิตัใินส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง  
2.2 มอบหมาย พณ. เป็นหน่วยงานหลกัในการด าเนินการตามวรรค 4-5 วรรค 13-16 และ 

วรรค 18 ของขอ้มตฯิ ที ่2375 (ค.ศ. 2017) และมาตรการตามขอ้มตฯิ อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสาระส  าคญัของวรรคดงักล่าว   

2.3 มอบหมาย รง. เป็นหน่วยงานหลกัในการด าเนินการตามวรรค 17 ของขอ้มตฯิ ที ่2375   
(ค.ศ. 2017) และมาตรการตามขอ้มตฯิ อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสาระส  าคญัของวรรคดงักล่าว  

2.4 มอบหมาย สมช. ก าหนดแนวทางการด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งต่อเรือ 

ที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนเกาหล ีซึ่งรวมถึงมาตรการคามวรรค 7 -12 และวรรค 22 โดย

เป็นไปตามกฎหมายภายในของไทย ท ัง้น้ี กต. ไดจ้ดัการประชุมเพื่อสนบัสนุนการด าเนินการตามขอ้มติ UNSC ซึ่งมี

สาระส  าคญัส่วนหน่ึงเพือ่เสริมสรา้งความเขา้ใจต่อการด าเนินการต่อเรือขา้งตน้ตามพนัธกรณีระหว่างประเทศจากขอ้มติฯ ที่

เกี่ยวขอ้ง 

2.5 ปรบัปรุงฐานขอ้มลูเกี่ยวกบัมาตรการลงโทษเกาหลเีหนือใหท้นัสมยัตามขอ้มลูเวบ็ไซตข์อง 
สหประชาชาติ (https://www.in.org/sc/suborg/en/sanctions/1718) ท ัง้น้ี สหประชาชาต ิ(United Nations : UN) จะ

ปรบัปรุงรายชื่อบคุคล องคก์ร และเรือ ทีถู่กมาตรการลงโทษภายใตห้วัขอ้ “Sanctions List Materials” เป็นระยะ และจ า

ก าหนดรายการสิง่ของภายใตห้วัขอ้ “Prohibited ltems” ในภายหลงั 

2.6 ประชาสมัพนัธใ์หผู้ป้ระกอบการในธุรกิจทีเ่กี่ยวขอ้งพงึระวงัและด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้มตฯิ  
2.7 แจง้การด าเนินการในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งให ้กต. ทราบ เพือ่ประโยชนใ์นการรายงานต่อ UN  

ต่อไป และหากพบขอ้ขดัขอ้งหรืออปุสรรคในการปฏบิตัติามขอ้มตดิงักล่าว ใหแ้จง้ กต. ทราบดว้ย 
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21. เรื่อง โครงการเสรมิสรา้งและยกระดบัความร่วมมือดา้นบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิกบัประเทศ

กมัพชูา 

  คณะรฐัมนตรีมมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงยุตธิรรม (ยธ.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. อนุมตัโิครงการเสริมสรา้งและยกระดบัความร่วมมอืดา้นบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพ

ตดิกบัประเทศกมัพชูา โดยสนบัสนุนงบประมาณใหแ้ก่หน่วยงานกลางดา้นยาเสพติดของกมัพชูา (National Authority for 

Combating Drugs - NACD) จ านวน 38,011,400 บาท 

  2. อนุมตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 งบกลางรายการเงนิส  ารองจ่ายเพือ่กรณีฉุกเฉิน

หรือจ าเป็น เพือ่สนบัสนุนงบประมาณใหแ้ก่ NACD จ านวน 38,011,400 บาท ส  าหรบัด าเนินโครงการเสริมสรา้งและ

ยกระดบัความร่วมมอืดา้นบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิกบัประเทศกมัพชูาใหบ้รรลุตามวตัถปุระสงคข์อง

โครงการฯ 

  3. อนุมตัิใหเ้ลขาธิการ ป.ป.ส. มอี านาจอนุมตัิจ่ายเงนิงบประมาณของโครงการเสริมสร า้งและยกระดบั

ความร่วมมอืดา้นบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพติดกบัประเทศกมัพชูา เพือ่น าไปสนบัสนุน NACD ตามเนิน

การใหบ้รรลุวตัถปุระสงคข์องโครงการฯ 

 

22. เรื่อง ขอความเหน็ชอบการร่วมรบัรองร่างปฏญิญาทางการเมืองของการประชุมระดบัสูงว่าดว้ยการทบทวนการปฏบิตัิ

ตามแผนปฏบิตักิารระดบัโลกแหง่สหประชาชาตวิ่าดว้ยการต่อตา้นการคา้มนุษย ์ 

  คณะรฐัมนตรีมมีติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ การรบัรองร่างปฏิญญาทาง

การเมอืงของการประชุมระดบัสูงว่าดว้ยการทบทวนการปฏบิตัติามแผนปฏบิตัิการระดบัโลกแห่งสหประชาชาติว่าดว้ยการ

ต่อตา้นการคา้มนุษย ์(ร่างปฏญิญาฯ) ท ัง้น้ี หากมกีารแกไ้ขปรบัปรุงร่างปฏญิญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส  าคญัและไม่ขดัต่อ

ผลประโยชนข์องประเทศไทย ให ้กต. สามารถด าเนินการไดต้ามนยัมตคิณะรฐัมนตรี (30 มถินุายน 2558)  

ที่ก าหนดว่า หากการปรบัเปลี่ยนดงักล่าวไม่ขดักบัหลกัการที่คณะรฐัมนตรีไดอ้นุมตัิหรือใหค้วามเห็นชอบไว ้ ใหส้ามารถ

ด าเนินการได ้โดยใหน้ าเสนอคณะรฐัมนตรีทราบภายหลงั พรอ้มท ัง้ชี้ แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยไดร้บัจากการ

ปรบัเปลีย่นดงักล่าวดว้ย  

  สาระส าคญัของร่างปฏิญญาฯ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกของ

สหประชาชาตใินการส่งเสริม การป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์โดยใหค้วามส าคญักบัการแกไ้ขปจัจยัต่าง ๆ  

ที่ท  าใหบุ้คคลเสี่ยงต่อการตกเป็นผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย ์ รวมท ัง้การดูแล การช่วยเหลือ การเยียวยาและพกัฟ้ืน

ผูเ้สยีหายและผูร้อดชีวติ ตลอดจนการเพิม่ความเขม้แขง็ระหว่างรฐัภาคร่ีวมกนัผ่านการแลกเปลีย่นขอ้มูล การเสริมสรา้งขดี

ความสามารถและความช่วยเหลอืดา้นเทคนิคในการป้องกนัการคา้มนุษยท์ุกรูปแบบ และการจดัการฝึกอบรมบุคลากรดา้น

มนุษยธรรม ท ัง้น้ี ร่างปฏญิญาฯ ไม่มถีอ้ยค าหรือบริบทใดที่ก่อใหเ้กิดพนัธกรณีภายใตบ้งัคบัของกฎหมายระหว่ างประเทศ 

จึงไม่ใช่สนธิสญัญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสญัญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย  

 

23. เรื่อง ร่างถอ้ยแถลงร่วมของการประชุมรฐัมนตรพีลงังานอาเซียน คร ัง้ที่ 35 และการประชุมอืน่ที่เกี่ยวขอ้ง 

  คณะรฐัมนตรีมมีตเิหน็ชอบตามที ่กระทรวงพลงังาน (พน.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. เหน็ชอบ 

   (1) ร่างถอ้ยแถลงร่วมของการประชุมรฐัมนตรีอาเซยีนดา้นพลงังานครัง้ที ่35 
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   (2) ร่างถอ้ยแถลงร่วมของการประชุมรฐัมนตรีอาเซียนดา้นพลงังาน+3 (จีน ญี่ปุ่ น และเกาหลี

ใต)้ ครัง้ที ่14 

   (3) ร่างถอ้ยแถลงร่วมของการประชุมสุดยอดรฐัมนตรีพลงังานเอเซยีตะวนัออก ครัง้ที ่11 

   (4) ร่างถอ้ยแถลงร่วมของรฐัมนตรีพลงังานอาเซียนกบัทบวงการพลงังานหมุนเวยีนระหว่าง

ประเทศ 

  2. อนุมตัิใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน (หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบอ านาจจากรฐัมนตรีว่าการกระทรวง

พลงังาน) เป็นผูใ้หก้ารรบัรองในร่างถอ้ยแถลงร่วมฯ ท ัง้ 4 ฉบบันี้ ร่วมกบัรฐัมนตรีพลงังานของกลุ่มประเทศสมาชิกดงักล่าว

ได ้

  3. หากมคีวามจ าเป็นตอ้งแกไ้ขปรบัปรุงร่างถอ้ยแถลงร่วมของการประชุมรฐัมนตรีอาเซยีนดา้นพลงังาน 

ครัง้ที ่35 และการประชุมอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ในส่วนทีม่ใิช่สาระส  าคญัหรือกระทบต่อผลประโยชนข์องประเทศไทย และไม่ขดักบั

หลกัการทีค่ณะรฐัมนตรีไดใ้หค้วามเหน็ชอบไวใ้ห ้พน. และคณะผูแ้ทนไทยทีเ่ขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวสามารถด าเนินการ

ไดโ้ดยไม่ตอ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรีเพือ่พจิารณาอกีครัง้ 

  สาระส าคญัของร่างถอ้ยแถลงฯ 4 ฉบบัสรุปได ้ดงัน้ี 

  1.ร่างถอ้ยแถลงร่วมของการประชุมรฐัมนตรอีาเซียนดา้นพลงังานคร ัง้ที่ 35 เป็นการใหค้วามส าคญักบั

ด าเนินงานตามแผน APAEC พ.ศ. 2559 - 2568 ในส่วนเทคโนโลยถ่ีานหนิสะอาด และการพฒันาพลงังานหมนุเวยีน 

  2. ร่างถอ้ยแถลงร่วมของรฐัมนตรพีลงังานอาเซียน+3 คร ัง้ที่ 13 เป็นการแสดงถึงความร่วมมอืระหว่าง

อาเซยีน จนี ญี่ปุ่ น และเกาหลใีต ้ในการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานพลงังาน การพฒันานโยบายดา้นน า้มนั  

ถ่านหนิ กา๊ซธรรมชาต ิและพลงังานนิวเคลยีรเ์พือ่สนัตแิละแนวทางการส  ารองน า้มนัในอาเซยีน 

  3. ร่างถอ้ยแถลงร่วมของรฐัมนตรพีลงังานแหง่เอเชียตะวนัออกคร ัง้ที่ 11 เป็นการแสดงถงึความร่วมมอื

ระหว่างอาเซยีน ออสเตรเลยี จนี อนิเดยี ญี่ปุ่ น เกาหลใีต ้นิวซแีลนด ์รสัเซยี และสหรฐัอเมริกา เกี่ยวกบัการลดการปล่อย

กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์การพฒันาดา้นเชื้อเพลงิชีวภาพ (Biofuel) การพฒันาพลงังานหมนุเวยีนและพลงังานทางเลอืกเพื่อ

ผลติไฟฟ้า เป็นตน้ 

  4. ร่างถอ้ยแถลงร่วมของรฐัมนตรีพลงังานอาเซียนกบัทบวงพลงังานหมุนเวียนระหว่างประเทศ 

(IRENA) เป็นการแสดงถงึความร่วมมอืระหว่างอาเซยีนกบั IRENA (องคก์ารระหว่างประเทศ) ในการใหค้วามส าคญักบัการ

ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซดร์วมท ัง้การด าเนินการตามแผน APAEC พ.ศ. 2559 - 2568 ในส่วนของการพฒันา

พลงังานทดแทนและพิจารณาถึงความเป็นไปไดใ้นการมีบนัทกึความตกลงเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือกนัในระยะยาวและ

สอดคลอ้งกบัแผน APAEC พ.ศ. 2559 - 2568 รวมท ัง้พจิารณาใหม้กีารประชุมระหว่างอาเซียนและทบวงการพลงังาน

หมนุเวยีนระหว่างประเทศผ่านการประชุมรฐัมนตรีอาเซยีนดา้นพลงังาน 2 ปีครัง้ และการประชุมเจา้หนา้ทีอ่าวุโสอาเซยีน

ดา้นพลงังานเป็นประจ าทกุปี 

   

แต่งต ัง้ 

 

24 .   เ รื่ อ ง  ก ารแต่ ง ต ั้ง ข ้า ร าชการพล เรือนสามัญให ้ด า รงต าแห น่งประ เภทวิช าก าร ระดับทรงคุณวุฒิ                      

(กระทรวงพาณิชย)์  

  คณะรฐัมนตรีมมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงพาณิชยเ์สนอแต่งตัง้ นายสชุาต ิสนิรตัน ์รองอธบิดกีรมการคา้

ภายใน ใหด้  ารงต าแหน่ง ทีป่รึกษาการพาณิชย ์(นกัวชิาการพาณิชยท์รงคุณวุฒิ) ส  านกังานปลดักระทรวง กระทรวงพาณิชย ์
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ตัง้แต่วนัที่ 3 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นวนัที่มีคุณสมบตัิครบถว้นสมบูรณ์ ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรด

กระหม่อมแต่งตัง้เป็นตน้ไป  

 

25. เรื่อง การแต่งต ัง้กงสลุใหญ่ญี่ปุ่ น ณ จงัหวดัเชียงใหม่ (กระทรวงการต่างประเทศ)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมตัิ กรณีรัฐบาลญี่ปุ่ นมีความประสงค์ขอแต่งต ั้ง นายคาซูโนริ คาวาเดะ              

(Mr. Kazunori Kawada) ใหด้  ารงต าแหน่ง กงสุลใหญ่ญี่ปุ่ น ณ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจงัหวดั

เชียงใหม่ เชียงราย ล  าปาง ล  าพูน แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา และอุตรดติถ ์สบืแทน นายชิงยะ อาโอกิ (Mr. Shinya Aoki) 

ตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศเสนอ  

 

26. เรื่อง การแต่งต ัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งรองเลขาธกิารสภาความมัน่คงแหง่ชาต ิ(ส านกันายกรฐัมนตร)ี 

  คณะรฐัมนตรีมมีตอินุมตัิตามที่ส  านกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาติเสนอแต่งต ัง้ขา้ราชการพลเรือนสามญั 

สงักดัส  านกันายกรฐัมนตรี ใหด้  ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง จ านวน 2 ราย ดงัน้ี  

  1. นางสาวชลิดา โชไชย ที่ปรึกษาดา้นนโยบายและยุทธศาสตรค์วามม ัน่คง (นกัวเิคราะหน์โยบายและ

แผนทรงคุณวุฒิ) ส  านกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาต ิด ารงต าแหน่ง รองเลขาธิการสภาความม ัน่คงแห่งชาติ ส  านกังานสภา

ความม ัน่คงแห่งชาต ิ 

   2. นายสงิคิ์ วิเศษพจนกิจ ที่ปรึกษาดา้นการประสานกิจการความม ัน่คง (นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน

ทรงคุณวุฒ)ิ ส  านกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาต ิด ารงต าแหน่ง รองเลขาธกิารสภาความม ัน่คงแห่งชาต ิส  านกังานสภาความ

ม ัน่คงแห่งชาต ิ   

  ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตัง้เป็นตน้ไป เพือ่ทดแทนผูท้ีจ่ะเกษยีณอายุ

ราชการและทดแทนต าแหน่งทีว่่าง  

 

27. เรื่อง การแต่งต ัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสูง (กระทรวงพลงังาน) 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัติามทีก่ระทรวงพลงังานเสนอแต่งต ัง้ นายยงยุทธ จนัทรโรทยั ผูต้รวจราชการ

กระทรวง ส  านกังานปลดักระทรวง ใหด้  ารงต าแหน่ง รองปลดักระทรวง ส  านกังานปลดักระทรวง กระทรวงพลงังาน ต ัง้แต่

วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตัง้เป็นตน้ไป เพือ่ทดแทนต าแหน่งทีจ่ะว่าง  

 

28. เรื่อง การแต่งต ัง้ขา้ราชการการเมือง (ต าแหน่งที่ปรกึษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ และต าแหน่งเลขานุการ

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสขุ)  

  คณะรฐัมนตรีมมีติเหน็ชอบตามที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต ัง้ขา้ราชการการเมอืง 

จ านวน 2 ราย ดงัน้ี  

  1. นายกติตศิกัดิ์ กลบัดี ด ารงต าแหน่งทีป่รึกษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

   2. นางมยุรา กสุมุภ ์ด  ารงต าแหน่งเลขานุการรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

  ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที ่26 กนัยายน 2560 เป็นตน้ไป  
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29. เรื่อง การแต่งต ัง้ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศ

ไทย 

  คณะรฐัมนตรีมมีติเหน็ชอบตามที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเสนอแต่งต ัง้ประธานกรรมการและ

กรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย (ธสน.) รวม 5 คน แทนประธานกรรมการ

และกรรมการอื่นเดมิทีด่  ารงต าแหน่งครบวาระสามปีแลว้ เมือ่วนัที ่20 กรกฎาคม 2560 ดงัน้ี  

  1. นางสาวสุทธิรตัน ์รตันโชติ ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั (เป็นบุคคลในบญัชีรายชื่อกรรมการรฐัวสิาหกิจ) 

ประธานกรรมการ  

   2. นายดามพ ์สุคนธทรพัย ์(เป็นบคุคลในบญัชีรายชื่อกรรมการรฐัวสิาหกิจ) กรรมการ  

  3. นายนพพร เทพสทิธา กรรมการ  

  4. นายมาส ตนัหยงมาศ กรรมการ  

  5. นายก าธร ตตยิกว ีกรรมการ  

  ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที ่26 กนัยายน 2560 เป็นตน้ไป  

 

30. เรื่อง การแต่งต ัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัประเภทบรหิารระดบัสูง (กระทรวงคมนาคม) 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต ัง้ นายจิรุตม ์วิศาลจิตร ผูต้รวจราชการ

กระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวงระดบัสูง) ส  านกังานปลดักระทรวง กระทรวงคมนาคม ด ารงต าแหน่งอธบิด ี (นกับริหาร

ระดบัสูง) กรมเจา้ท่า กระทรวงคมนาคม ที่จะว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท ัง้น้ี 

ต ัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตัง้เป็นตน้ไป  

 

31. เรื่อง ใหก้รรมการผูช่้วยรฐัมนตรคีงอยู่ปฏบิตัหินา้ที่อกีหน่ึงวาระ  

  คณะรฐัมนตรีมมีติเหน็ชอบตามที่ส  านกัเลขาธิการนายกรฐัมนตรีเสนอใหก้รรมการผูช่้วยรฐัมนตรีซึ่งจะ

ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี ในเดอืนตลุาคม 2560 ใหค้งอยู่ปฏบิตัหินา้ทีต่่ออกีหนึ่งวาระ จ านวน 7 ราย ดงัน้ี  

  1. นายไพศาล พชืมงคล ผูช่้วยรฐัมนตรีประจ าส  านกันายกรฐัมนตรี วนัทีค่รบวาระ 7 ตลุาคม 2560  

   2. รองศาสตราจารยไ์ชยา ยิ้มวิไล ผูช่้วยรฐัมนตรีประจ าส  านกันายกรฐัมนตรี วนัที่ครบวาระ 7 ตุลาคม 

2560  

   3. พลเอก รุ่งโรจน ์จ ารสัโรมรนั ผูช่้วยรฐัมนตรีประจ ากระทรวงกลาโหม วนัทีค่รบวาระ 7 ตลุาคม 2560  

  4. รองศาสตราจารย ์ชวนี ทองโรจน์ ผูช่้วยรฐัมนตรีประจ ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วนัที่ครบ

วาระ 7 ตลุาคม 2560  

   5. พลต ารวจโท ณัฐพชิย ์สนิทวงศ ์ณ อยุธยา ผูช่้วยรฐัมนตรีประจ ากระทรวงมหาดไทย วนัทีค่รบวาระ 

7 ตลุาคม 2560  

   6. นางฉวรีตัน ์เกษตรสนุทร ผูช่้วยรฐัมนตรีประจ ากระทรวงวฒันธรรม วนัทีค่รบวาระ 7 ตลุาคม 2560  

   7. นางจินตนา ชยัวรรณาการ ผูช่้วยรฐัมนตรีประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วนัที่ครบวาระ 25 

ตลุาคม 2560  

 

32. เรื่อง แต่งต ัง้ประธานกรรมการและกรรมการอืน่ในคณะกรรมการการประปานครหลวง  

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต ัง้ประธานกรรมการและกรรมการอื่นใน

คณะกรรมการการประปานครหลวง รวม 14 คน แทนกรรมการอื่นเดมิที่ด  ารงต าแหน่งครบวาระสามปีแลว้ เมื่อวนัที่ 20 
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กรกฎาคม 2560 จ านวน 8 คน และแทนต าแหน่งที่ว่าง เน่ืองจากประธานกรรมการและกรรมการอื่น รวม 2 คน ลาออก 

รวมท ัง้แทนผูท้ีล่าออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวนัที ่8 ธนัวาคม 2560 จ านวน 3 คน ดงัน้ี  

  1. นายวลัลภ พริ้งพงษ ์ประธานกรรมการ  

   2. นายนิสติ จนัทรส์มวงศ ์(เป็นบคุคลในบญัชีรายชื่อกรรมการรฐัวสิาหกิจ) กรรมการอื่น  

  3. ศาสตราจารยส์ุวฒันา จติตลดากร (เป็นบคุคลในบญัชีรายชื่อกรรมการรฐัวสิาหกิจ) กรรมการอื่น  

   4. นายบวร วงศส์นิอดุม กรรมการอื่น  

  5. นายวนัชยั หล่อวฒันตระกูล (เป็นบคุคลในบญัชีรายชื่อกรรมการรฐัวสิาหกิจ) กรรมการอื่น  

   6. นายรอยล จติรดอน กรรมการอื่น  

  7. นายณฐักิตติ์ ต ัง้พลูสนิธนา (เป็นบคุคลในบญัชีรายชื่อกรรมการรฐัวสิาหกิจ) กรรมการอื่น  

   8. ผูช่้วยศาสตราจารยท์ฆีวุฒ ิพทุธภริมย ์กรรมการอื่น  

  9. นายชยัชนะ มติรพนัธ ์กรรมการอื่น  

  10. นายทองเปลว กองจนัทร ์กรรมการอื่น  

  11. นายสมศกัดิ์ สุวรรณสุจริต (เป็นบคุคลในบญัชีรายชื่อกรรมการรฐัวสิาหกิจ) กรรมการอื่น  

   12. รองศาสตราจารยช์นินทร ์ทนินโชต ิ(เป็นบคุคลในบญัชีรายชื่อกรรมการรฐัวสิาหกิจ)  

กรรมการอื่น  

   13. พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น กรรมการอื่น  

  14. นางศิริพร เหลอืงนวล ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั (เป็นบุคคลในบญัชีรายชื่อกรรมการรฐัวสิ าหกิจ) 

กรรมการอื่น  

   ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที ่26 กนัยายน 2560 เป็นตน้ไป  

 

33. เรื่อง การแต่งต ัง้กรรมการผูช่้วยรฐัมนตร ี 

  คณะรฐัมนตรีมมีตเิหน็ชอบตามทีส่  านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรีเสนอแต่งตัง้ นายสมชาย  

หาญหริญั เป็นกรรมการผูช่้วยรฐัมนตรี โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที่นายกรฐัมนตรีลงนามในประกาศแต่งต ัง้และมอบหมายให ้

เป็นผูช่้วยรฐัมนตรีประจ ากระทรวงอตุสาหกรรม  

 

34. เรื่อง การปรบัปรุงค าส ัง่มอบหมายและมอบอ านาจใหร้องนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรปีระจ าส านกันายกรฐัมนตรีปฏิบตัิ

ราชการแทนนายกรฐัมนตร ี

  คณะรฐัมนตรีมมีติรบัทราบค าส ัง่ส  านกันายกรฐัมนตรี ที่ 241/2560 เรื่อง การปรบัปรุงค าส ัง่มอบหมาย

และมอบอ านาจใหร้องนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีประจ าส  านกันายกรฐัมนตรีปฏบิตัริาชการแทนนายกรฐัมนตรี   

                    ตามค าส ัง่ส  านกันายกรฐัมนตรี ที ่309/2559 เรื่อง  มอบหมายและมอบอ านาจใหร้องนายกรฐัมนตรีและ

รฐัมนตรีประจ าส  านกันายกรฐัมนตรีปฏบิตัริาชการแทนนายกรฐัมนตรี ลงวนัที ่24 ธนัวาคม 2559 นัน้  

                    เพือ่ใหก้ารปฏบิตัริาชการเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยและมคีวามเหมาะสมยิ่งขึ้น  อาศยัอ านาจตามความใน

มาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดย

พระราชบญัญตัิระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญตัิ

ระเบยีบบริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 

ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัริะเบยีบบริหารราชการแผ่นดนิ  (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2550 ประกอบกบัพระราชกฤษฎกีาวา่



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเตม็ 

 

รวบรวมโดย ฝ่ายเศรษฐกิจและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                      วนัที ่26 กนัยายน 2560 25 

ดว้ยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2550 นายกรฐัมนตรีจึงมคี าส ัง่ใหย้กเลกิความในขอ้ 2.2 ขอ้ 2.3 ขอ้ 6.1.3 และขอ้ 7.1.3 ของ

ค าส ัง่ส  านกันายกรฐัมนตรีที ่309/2559 ลงวนัที ่24 ธนัวาคม 2559 และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 

                    “2.2 มอบหมายและมอบอ านาจใหก้ ากบัการบริหารราชการ และส ัง่และปฏบิตัริาชการแทนนายกรฐัมนตรี 

ดงัน้ี ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ

                    2.3 มอบหมายใหก้ ากบัดูแลองคก์ารมหาชนและหน่วยงานของรฐั ดงัน้ี  

                              2.3.1 ส  านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) 

                              2.3.2 องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)  

                    2.4 ลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศส านกันายกรฐัมนตรีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการมี

พระบรมราชโองการในเรื่องตามขอ้ 2.1 – 2.3 ยกเวน้ในขอ้ 1.5.1-ขอ้ 1.5.7” 

                    ท ัง้น้ี  ตัง้แต่วนัที ่22 กนัยายน พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 

 

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

 


