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ฉบับเต็ม

รวบรวมโดยฝายเศรษฐกิจและศูนยขอมูล
หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย

เศรษฐกิจ- สังคม
1. เรื่อง ขอความเห็นชอบในหลักการแนวทางการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน
คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบตามทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้
1. รับทราบแนวทางการช่ วยเหลือวิสาหกิจชุมชนด้านเงินทุน โดยการดาเนินโครงการการจัดตัง้ กองทุนเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนและ ให ้ กษ. รับไปดาเนินการใหเ้ ป็ นไปตามขัน้ ตอนของพระราชบัญ ญัตกิ าร
บริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
2. รับ ทราบการส่ ง เสริ ม ตลาดสิน ค้า วิส าหกิ จ ชุ ม ชนผ่ า นโครงการ “วิส าหกิ จ ชุ ม ชนแฟร์ 2018” ส าหรับ
งบประมาณในการดาเนินโครงการดังกล่าว โดยให ้ กษ. ดาเนินการตามขัน้ ตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข ้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีทเ่ี กี่ยวขอ้ งต่อไป
สาระสาคัญ : โครงการจัดตัง้ กองทุนเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อจัดตัง้ กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ใหเ้ ป็ นแหล่งทุนและกลไกสนับสนุ นการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน
2) เพื่อให้การส่งเสริม สนับสนุ น หรืออุดหนุ นแก่วสิ าหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อนาไปใช้ในการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู ้ การบริหารจัดการ เทคโนโลยีดา้ นการผลิต การตลาด การรับรองคุณภาพและแหล่งกาเนิด
สินค้า และการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
3) เพื่อให้การสนับสนุ นหรือช่ วยเหลือส่วนราชการของหน่ วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชน เพื่อ
นาไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ. 2548 และคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเห็นชอบ
4) เพือ่ เป็ นทุนหมุนเวียนสาหรับให้ยมื แก่วสิ าหกิจชุมชุน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพือ่ เป็ นเงินทุนในการพัฒนา
ตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เป้ าหมาย : จัดตัง้ กองทุนเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ภายใต้การกากับดูแลของกรมส่งเสริม
การเกษตร กษ. ซึ่งเป็ นหน่วยงานทีก่ าหนดให้ทาหน้าทีเ่ ป็ นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ตามมาตรา 24 ของพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
2. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560-2564
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560-2564 และประกาศใช้เป็ นนโยบายและ
ยุทธศาสตร์หลักและกรอบแนวทางการพัฒนาสตรี ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ (พม.)
เสนอ ทัง้ นี้ พม. และหน่ วยงานที่เกี่ยวขอ้ งบูรณาการและขับเคลื่อนการดาเนินการตามร่ างยุ ทธศาสตร์ฯ ตามอานาจ
หน้าทีท่ เ่ี กี่ยวขอ้ ง เพือ่ ให้การดาเนินงานที่เกี่ยวขอ้ งกับการพัฒนาสตรีเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน นาไปสู่ การใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลอย่างเป็ นรูปธรรมต่อไป และเมือ่ มีกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติแล ้ว ให้ พม. พิจารณา
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ทบทวนและปรับปรุง ยุ ทธศาสตร์ก ารพัฒนาสตรี แห่ ง พ.ศ. 2560-2564 อีก ครั้ง เพื่อ ให ส้ อดคล อ้ งกับ กฎหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ และให้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560-2564 มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ให ้คนไทยทุกเพศ ทุกวัย มีเจตคติ ทีเ่ คารพ
ความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย พัฒนาสังคมไทยใหเ้ ป็ นสังคมที่มคี วามเป็ นธรรม มีความยุติธรรมและปราศจากการ
เลือกปฏิบตั ิ เพื่อเร่ งพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสตรีในสังคมไทยทุกกลุ่มทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มที่
อยู่ในภาวะลาบาก หรือกลุ่มด้อยโอกาส โดยเน้นใหส้ ตรีมสี ุขภาพกายและใจ สุขภาวะที่ดี สตรีสามารถเขา้ ถึงบริการ
สาธารณะขัน้ พื้นฐานต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานมีระดับการศึกษาและความรูท้ ่เี พียงพอต่อการประกอบอาชีพที่มนั ่ คง การ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน มีการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง โดยสามารถเข ้าใจและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีท่ที นั สมัย เพื่อเข า้ ถึงข อ้ มูล ความรู ้ และสามารถนาไปประยุ กต์ใช้ใ นชีวิต อย่ า งมีศกั ยภาพ รู เ้ ท่าทันการ
เปลีย่ นแปลง และทันโลกทันสมัย โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปรับเปลีย่ นเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมพลัง เพิม่ บทบาทการมีส่วนร่วม เพือ่ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ แก่สตรีทกุ กลุ่มและทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาเงือ่ นไขและปัจจัยทีเ่ อื้อต่อการพัฒนาสตรีทม่ี ปี ระสิทธิผลและเสมอภาค
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กาหนดมาตรการเฝ้ าระวัง ขจัดปัจจัยเสีย่ ง ป้ องกัน คุม้ ครอง ช่วยเหลือ และเยียวยา
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สร้างความเขม้ แข็งของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตรี
3. เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดาเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบตามทีก่ ระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ขอขยายระยะเวลาดาเนินมาตรการลดภาระ
ค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก 1 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560
สาระสาคัญของเรื่อง
เนื่องจากวันที่ 25 เมษายน 2560 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติรบั ทราบและเห็นชอบตามที่สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรีเสนอเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช โดยมีหมายกาหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช จานวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 ประกอบกับเนื่องจากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข ้องอยู่ระหว่าง
ดาเนินการเพื่อการให้สวัสดิการมาตรการลดภาระค่ าครองชีพของประชาชนด้านการเดิน ทางตามมาตรการใหม่ มี
ความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ก่ อใหเ้ กิดประโยชน์สูงสุดต่ อ
ประเทศ ดังนัน้ เพือ่ เป็ นการอานวยความสะดวกให ้แก่ประชาชนทุกคนได้มโี อกาสในการเดินทางมาร่วมงาน พระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทัง้ เพื่อเป็ นการช่ วยเหลือ
ประชาชนผู ม้ ีร ายได้น อ้ ยในระหว่ า งที่ก ารออกบัต รสวัส ดิก ารแห่ ง รัฐ ให ผ้ ู ม้ ีสิท ธิ์ ย ัง ไม่ แ ล ว้ เสร็ จ จึ ง ได้ข ยาย
ระยะเวลาดาเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก 1 เดือน ตั้ งแต่วนั ที่ 1 – 31
ตุลาคม 2560
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4. เรื่อง ขออนุ มตั ิการดาเนิ นงานโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดู แล้งหลังนา ปี 2560/61 ภายใต้
มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร: ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั กิ ารดาเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกข ้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล ้งหลังนา ปี 2560/61
ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) เสนอ
สาระสาคัญ : โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพ
สินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพือ่ เพิม่ ผลผลิตขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ให ้เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ
2. กระจายผลผลิตให้ออกสู่ตลาดสมา่ เสมอไม่กระจุกตัว จากสัดส่วน 72 : 23 : 5 : เป็ น 30 : 20 : 50
3. เพือ่ ให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึ้นจากการปลูกข ้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข ้าวทีใ่ ห ้ผลตอบแทนตา่ กว่า
4. ช่ วยให้เกษตรกรผูป้ ลู กขา้ วมีรายได้ท่มี นั ่ คง ยัง่ ยืน จากการปลูกข ้าวโพดเลี้ยงสัตว์หมุนเวียนในระบบปลูก
ขา้ ว
เป้ าหมายและพื้นที่ดาเนิ นการ : รวม 0.7 ล้านไร่ เกษตรกร 47,000 ราย โดยดาเนินการในพื้นที่เหมาะสม
มาก และเหมาะสมปานกลางในการปลูกขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล ้ง ทดแทนพื้นทีน่ าปรังในเขตชลประทาน หรือแหล่ง
นา้ อื่นทีม่ นี า้ ตลอดฤดูการเพาะปลูก (พฤศจิกายน – เมษายน) ในพื้นที่ 31 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่
กาแพงเพชร เชียงราย ลาพูน ลาปาง น่าน แพร่ ตาก นครสวรรค์ พะเยา พิจติ ร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
อุทยั ธานี ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา กาฬสินธุ ์ ขอนแก่ น ชัยภูมิ บุรีรมั ย์ ศรีสะเกษ
หนองบัวลาภู อุดรธานี อุบลราชธานี ภาคกลาง 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง ภาคตะวันออก 1
จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี และภาคตะวันตก 1 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี
คุณสมบัติเกษตรกร : เป็ นเกษตรกรทีไ่ ด้ข้นึ ทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีค วามประสงค์
เขา้ ร่วมโครงการด้วยความสมัครใจทีจ่ ะเพาะปลูกข ้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกรอบที่ 2 ในพื้นที่ มีเอกสารสิทธิ์และ
ทีเ่ หมาะสมกับการปลูกขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์รายละไม่เกิน 15 ไร่
5. เรื่อง มาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรูใ้ ห้กบั วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้ องกัน
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
คณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู ใ้ หก้ ั บวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในการป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น ตามทีก่ ระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ แล ้วมีมติดงั นี้
1. เห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรูใ้ ห ้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการ
ป้ องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยใหส้ านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เป็ นหน่วยงานหลักในการดาเนินงาน และให้ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนาเข ้าแห่งประเทศไทยเป็ นหน่วยร่วมดาเนินการ
2. อนุมตั กิ รอบวงเงินงบประมาณเพื่อดาเนินมาตรการเพิม่ ขีดความสามารถและส่งเสริมความรูใ้ ห ้กับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้ องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 500 ลา้ นบาท โดยให ้
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เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้าง
ความเขม้ แข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ
สาระสาคัญ : โครงการส่งเสริมความรูใ้ ห้กบั SMEs ในการป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน มีดงั นี้
1. คุณสมบัติของผูป้ ระกอบการ SMEs ที่มีสทิ ธิ์เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็ นผูป้ ระกอบการส่งออก/นาเขา้ ที่มี
ยอดขายไม่เกิน 500 ล้านบาทต่ อปี และเป็ นสมาชิกของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม โดย
พิจารณาคัดเลือกผูป้ ระกอบการ SMEs ทีม่ ยี อดขายไม่เกิน 100 ล ้านบาทต่อปี เป็ นลาดับแรกสาหรับผูเ้ ข ้าอบรมจะต้อง
เป็ นเจ้าของกิจการหรือผูม้ อี านาจตัดสินเท่านัน้
2. ลักษณะคู ปองและเงื่อนไขการใช้ คู ปองออกโดยสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ภายใต้วงเงิน 30,000 บาทต่อราย โดยทีค่ ูปองดังกล่าวไม่สามารถซื้อขาย เปลีย่ นมือ แลกเปลีย่ นหรือทอนเป็ นเงินสดได้
ทัง้ นี้ ผูป้ ระกอบการ SMEs สามารถใช้คูปองได้กบั ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข ้าร่วมโครงการและ
ใช้ได้จนกว่าจะครบวงเงินหรือหมดอายุ
3. การทาธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศ FX Options ผูป้ ระกอบการ SMEs สามารถใช้คูปองเพือ่ การ
ซื้อเงินตราต่างประเทศ FX Options เท่านัน้ (ห้ามใช้เพือ่ การขายเงินตราต่างประเทศ FX Options) โดยสามารถซื้อได้
เฉพาะเงินตราต่างประเทศ FX Options ขัน้ พื้นฐาน ซึ่งเป็ นการซื้อขาย Options แบบธรรมดาที่ไม่มีความซับซ้อน
(Plain Vanilla Option) และสามารถใช้สทิ ธิ์เมือ่ ใดก็ได้ในช่วงเวลาทีก่ าหนด (American Options)
4. หัวข้อหลักสูตรอบรม กลุ่มเป้ าหมายและระยะเวลาดาเนิ นการ การอบรมเน้นการให ้ความรูเ้ รื่องการป้ องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น และการใช้คูปองเป็ นสาคัญ และอาจรวมถึงเรื่องอื่นที่จาเป็ นต่อการดาเนินธุรกิจ เช่ น
วิธชี าระเงินการบริหารความเสีย่ งด้านการค้าต่างประเทศ การจัดทาบัญชีและภาษีเบื้องต้น การขอสินเชื่อกับธนาคารเป็ น
ต้น โดยกาหนดผูป้ ระกอบการ SMEs กลุ่มเป้ าหมายในระยะแรกประมาณ 5,000 ราย
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มติคณะรัฐมนตรี : ฉบับเต็ม
วันนี้ (26 กันยายน 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห ้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1.

เรื่อง

2.

เรื่อง

3.

เรื่อง

4.

เรื่อง

ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการขอและการ
ยินยอม หรืออนุญาตให ้ใช้ทด่ี นิ ในเขตปฏิรูปทีด่ นิ ให ้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ- สังคม

5.
6.
7.

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

8.

เรื่อง

9.

เรื่อง

10.

เรื่อง

11.
12.

เรื่อง
เรื่อง

13.

เรื่อง

14.

เรื่อง

ขอความเห็นชอบในหลักการแนวทางการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน
การเพิม่ อัตราข ้าราชการตัง้ ใหม่ของกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
แผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัตกิ ารอานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ร่างยุทธศาสตร์ชาติด ้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการ
ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2560 – 2564
ขอยกเว้นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการนาเงินนอกงบประมาณ
ไปใช้ในการบรรจุแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ปฏิบตั งิ านในหน่วยงาน
การขอรับเงินสนับสนุนกรณีการจัดเดินรถเชื่อมต่อตามโครงการจัดระเบียบรถตู ้
โดยสารสาธารณะ (บขส.) เข ้าใช้สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพ 3 สถานี
ขอความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560-2564
แผนยุทธศาสตร์การป้ องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อระดับชาติ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564)
ร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ลั ของข ้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพือ่
การปรับเปลีย่ นเป็ นรัฐบาลดิจทิ ลั
ขอขยายระยะเวลาดาเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้าน
การเดินทาง
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15.

เรื่อง

16.
17.

เรื่อง
เรื่อง

ขออนุมตั กิ ารดาเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกข ้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล ้ง
หลังนา ปี 2560/61 ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้
เกษตรกร : ข ้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เกี่ยวขอ้ งกับงานพระบรมศพ
มาตรการเพิม่ ขีดความสามารถและส่งเสริมความรูใ้ ห ้กับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในการป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ต่างประเทศ

18.

เรื่อง

19.

เรื่อง

20.

เรื่อง

21.

เรื่อง

22.

เรื่อง

23.

เรื่อง

การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการการ
เปลีย่ นแปลงทางสังคมในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก ครัง้ ที่ 1 (1st Asia-Pacific
Ministerial Forum of Management of Social Transformations
Programme - MOST)
การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี
ครัง้ ที่ 23 แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
(IMT-GT)
การดาเนินการตามข ้อมติคณะมนตรีความมันคงแห่
่
งสหประชาชนเกี่ยวกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือด้านบาบัดรักษาและฟื้ นฟู
สมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดกับประเทศกัมพูชา
ขอความเห็นชอบการร่วมรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุม
ระดับสูงว่าด้วยการทบทวนการปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบตั กิ ารระดับโลกแห่ง
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์
ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครัง้ ที่ 35 และ
การประชุมอื่นทีเ่ กี่ยวข ้อง
แต่งตัง้

24.

เรื่อง

25.
26.

เรื่อง
เรื่อง

27.

เรื่อง

28.

เรื่อง

การแต่งตัง้ ข ้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงพาณิชย์)
การแต่งตัง้ กงสุลใหญ่ญ่ปี ่ นุ ณ จังหวัดเชียงใหม่ (กระทรวงการต่างประเทศ)
การแต่งตัง้ ข ้าราชการให ้ดารงตาแหน่งรองเลขาธิการสภาความมันคงแห่
่
งชาติ
(สานักนายกรัฐมนตรี)
การแต่งตัง้ ข ้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงพลังงาน)
การแต่งตัง้ ข ้าราชการการเมือง (ตาแหน่งทีป่ รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข และตาแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)
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29.

เรื่อง

30.

เรื่อง

31.
32.

เรื่อง
เรื่อง

33.
34.

เรื่อง
เรื่อง

การแต่งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพือ่
การส่งออกและนาเข ้าแห่งประเทศไทย
การแต่งตัง้ ข ้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงคมนาคม)
ให้กรรมการผูช้ ่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ กี หนึ่งวาระ
แต่งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปา
นครหลวง
การแต่งตัง้ กรรมการผูช้ ่วยรัฐมนตรี
การปรับปรุงคาสังมอบหมายและมอบอ
่
านาจให ้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรีปฏิบตั ริ าชการแทนนายกรัฐมนตรี

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการขอและการยินยอม หรืออนุ ญาตให้ใช้ท่ดี ินในเขต
ปฏิรูปที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ พ.ศ. ....
คณะรัฐ มนตรี มีม ติ อ นุ ม ตั ิ ห ลัก การร่ า งกฎกระทรวงก าหนดหลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่อ นไขใน
การขอและการยินยอม หรืออนุญาตให้ใช้ทด่ี นิ ในเขตปฏิรูปทีด่ นิ ให ้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะ
ของประเทศ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และใหส้ ่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เป็ นเรื่องด่วน โดยให้แก้ไขเรื่องการเยียวยาหรือชดเชยเกษตรกรมิใหเ้ กินอานาจตามคาสัง่ ฯ และรับความเห็นของกระทรวง
พลัง งานและข อ้ สัง เกตของส านัก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรี ไปประกอบการพิจ ารณาด้ว ย แล ว้ ด าเนิ น การต่ อ ไปได้
และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รบั ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง คม
แห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดนิยาม “ที่ดนิ ในเขตปฏิรูปที่ดนิ ” “สารวจปิ โตรเลียมขัน้ ต้น” และ “การเจาะสารวจและผลิต
ปิ โตรเลียม” “กิจการระบบโครงข่ายพลังงาน” “พลังงานหมุนเวียน” “ทรัพยากรธรรมชาติ” เป็ นต้น
2. กาหนดให้กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับแก่กิจการด้านพลังงาน กิจการด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ
กิจการอันเป็ นประโยชน์ส่วนรวมของประเทศที่มคี วามจาเป็ นต้องใช้ประโยชน์ท่ดี นิ ในเขตปฏิรูปที่ดนิ เพื่อให เ้ กิดประโยชน์
สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ
3. กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุ ญาตใหใ้ ช้ประโยชน์ท่ดี ิน โดยที่ดนิ ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ย่ืนขอ
อนุ ญ าตให้ใ ช้ป ระโยชน์ เ พื่ อ ด าเนิ น กิ จ การตามกฎกระทรวงฯ ต้อ งไม่ เ ป็ นที่ ดิ น ที่ ส านั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรมได้รบั พระราชทานหรือรับการบริจาคเพื่อการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม หรือเป็ นที่ดนิ ที่อยู่ในโครงการ
พระราชดาริหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4. กาหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลผูป้ ระสงค์จะขอความยินยอม หรืออนุญาตเข ้าใช้ประโยชน์ท่ดี นิ
ในเขตปฏิรูปทีด่ นิ ให้ย่นื คาขอต่อสานักงานการปฏิรูปทีด่ นิ จังหวัดทอ้ งทีท่ ป่ี ระสงค์จะใช้ประโยชน์ท่ดี นิ เพือ่ ดาเนินกิจการตาม
คาขอนัน้ ตามแบบที่ ส.ป.ก. กาหนด
5. กาหนดให้สานักงานการปฏิรูปที่ดนิ จังหวัดหรือ ส.ป.ก. ที่ได้รบั คาขอตามขอ้ 4. ตรวจสอบความถูก
ต้องครบถ้วนของคาขอและเอกสารประกอบคาขอ หากไม่ถูกต้องครบถ้วนใหแ้ จ้งผูข้ อใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ดาเนินการแก้ไขให ้
ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
6. กาหนดให้มกี ารเยียวยาหรือชดเชยกรณี สูญเสียโอกาสจากการใช้ท่ดี นิ ใหแ้ ก่ เกษตรกรที่ยินยอมหรือ
อนุญาตให้ใช้ทด่ี นิ ทัง้ นี้ การเยียวยาหรือชดเชยให ้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
7. กาหนดให้คณะกรรมการปฏิรูปทีด่ นิ จังหวัดมีอานาจพิจารณาและมีมติให ้เกษตรกรผูไ้ ด้รับการจัดที่ดนิ
รายทีถ่ งึ แก่ความตายหรือโอนการทาประโยชน์ในที่ดนิ ไปยังบุคคลอื่น สิ้นสิทธิการเข ้าทาประโยชน์ในที่ดนิ ในเขตปฏิรูปที่ดนิ
ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการใหเ้ กษตรกรและสถาบันเกษตกรผูไ้ ด้รบั ที่ดนิ จากการ
ปฏิรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมปฏิบตั เิ กี่ยวกับการเข ้าทาประโยชน์ในทีด่ นิ
8. กาหนดให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุ มตั ิก่อนพิจารณา
ยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ทด่ี นิ ทีม่ ขี นาดเนื้อทีเ่ กิน 500 ไร่ หรือมีระยะเวลาการขอใช้เกิน 30 ปี หรือทีด่ นิ ตามคาขอเป็ นทีด่ นิ
ทีห่ น่วยงานของรัฐได้ปรับปรุงและพัฒนาแปลงเกษตรกรรมหรือโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ การปฏิรูปทีด่ นิ สาหรับจัดให ้แก่สถาบัน
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เกษตรกรไว้แล้ว เพื่อกิจการด้านพลังงาน ประเภทการเจาะสารวจและผลิตปิ โตรเลียม กิจการไฟฟ้ าที่ผลิตได้จากพลังงาน
หมุนเวียน กิจการด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทการทาเหมือง และกิจการอันเป็ นประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ
ประเภทกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายในระบบโทรคมนาคม กิจการภายใต้นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
9. ก าหนดให้ค ณะกรรมการปฏิรู ป ที่ดิน เพื่อ เกษตรกรรมมีอ านาจยิน ยอมหรื อ อนุ ญ าตให ใ้ ช้ท่ีดิน
ตามประเภทและวัตถุประสงค์ของกิจการตามขอ้ 2. โดยใหพ้ จิ ารณายินยอมหรืออนุ ญาตตามเนื้อที่และระยะเวลาที่มี ความ
จาเป็ นและเหมาะสมแก่การใช้พ้นื ทีเ่ พือ่ วัตถุประสงค์และโครงการทีเ่ สนอตามคาขอ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขที่
กาหนดในกฎกระทรวงฯ
10. กาหนดให้เลขาธิการ ส.ป.ก. หรือผู ร้ บั มอบอานาจเป็ นผู ม้ ีอานาจลงนามในหนังสือยินยอมหรื อ
อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
11. กาหนดให้การโอนหนังสือยินยอมหรืออนุ ญาตใหใ้ ช้ประโยชน์ท่ดี นิ ให ้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือ่ นไขทีก่ าหนดในระเบียบ
12. กาหนดให้มติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและหนังสือการใหค้ วามยินยอมใช้ท่ีดิน
ชัว่ คราวหรือหนังสือสละสิทธิในทีด่ นิ หรือมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดนิ จังหวัดเป็ นอันสิ้นผล ในกรณีทผ่ี ูไ้ ด้รับความยินยอม
หรืออนุ ญาตไม่เยียวยาหรือชดเชยเกษตรกร หรือไม่ส่งมอบหลักประกันและรับมอบหนังสือยินยอมหรืออนุ ญาตใหใ้ ช้
ประโยชน์ทด่ี นิ ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด และให้สานักงานการปฏิรูปทีด่ นิ จังหวัดท ้องทีท่ เ่ี กี่ยวข ้องเสนอคณะกรรมการปฏิรูป
ทีด่ นิ จังหวัดเพือ่ จัดที่ดนิ ให้แก่ เกษตรกรทีย่ ่นื หนังสือสละสิทธิในที่ดนิ หรือเพิกถอนมติ และพิจารณาจัดทีด่ นิ แปลงเดิมใหแ้ ก่
เกษตรกรนัน้ ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมต่อไป
13. กาหนดบทเฉพาะกาลดังนี้
13.1 ให้บุ ค คลตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงมีห น้า ที่ย่ื น ค าขอเข า้ ใช้ป ระโยชน์ท่ีดิน ใน
เขตปฏิรูปทีด่ นิ ต่อ ส.ป.ก. ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ทีก่ ฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ
13.2 ให้ผูไ้ ด้รบั ความยินยอมหรืออนุ ญาตอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับมีหน้าที่ส่งมอบ
หลักประกันและรับมอบหนังสือยินยอมหรืออนุญาตให ้ใช้ประโยชน์ทด่ี นิ กับ ส.ป.ก. ตามทีร่ ะเบียบกาหนดภายใน 30 วัน นับ
แต่ได้รบั แจ้งมติคณะกรรมการปฏิรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
14. ถ้าบุคคลตาม 13.1 ไม่ย่นื คาขอหรือไม่ส่งมอบหลักประกัน และรับมอบหนังสือยินยอมหรืออนุ ญาต
ให้ใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ภายในระยะเวลาที่กาหนด ให ้ ส.ป.ก. แจ้งเตือนใหด้ าเนินการภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน นับ
แต่วนั ครบกาหนดนัน้ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าว ให ้ ส.ป.ก. เสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดนิ เพือ่ เกษตรกรรมพิจารณา
สัง่ ให้ค วามยิน ยอมหรื อ ไม่ ยิน ยอม อนุ ญ าตหรื อ ไม่ อ นุ ญ าตให ใ้ ช้ท่ีดิน ในเขตปฏิรู ป ที่ ดิน ของบุค คลที่มีอ ยู่ ก่ อ นวัน ที่
กฎกระทรวงใช้บงั คับนัน้ เป็ นอันสิ้นผล
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั แิ ละรับทราบดังนี้
1. อนุ ม ตั ิห ลัก การร่ า งพระราชบัญญัติจ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีป กครอง (ฉบับ ที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่ศาลปกครองเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหร้ บั ความเห็นของฝ่ าย
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แลว้ ส่งใหค้ ณะกรรมการ
ประสานงานสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณา ก่อนเสนอสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติต่อไป
2. รับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสาคัญของกฎหมาย
ลาดับรองทีอ่ อกตามร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ตามทีศ่ าลปกครองเสนอ
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ร่างพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....มีสาระสาคัญ
เช่น เพิม่ บทบัญญัตใิ ห้อานาจศาลปกครองดาเนินกระบวนการไกล่เกลีย่ ข ้อพิพาทในคดีปกครองได้ แก้ไขเพิม่ เติมเหตุทจ่ี ะนา
ความกราบบังคมทูลเพือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ให ้ตุลาศาลการศาลปกครองพ้นจากตาแหน่งให ้สอดคล ้องกับมาตรา 190
ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห ้าม หลักเกณฑ์และวิธกี าร
เลือก การพ้นจากตาแหน่ ง อานาจหน้าที่ และการประชุมของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ใหม้ ีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรา 198 ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมใหผ้ ูต้ รวจการแผ่นดินสามารถ
เสนอเรื่องต่อศาลปกครอง เพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรา 231 (2) ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย และแก้ไขเพิม่ เติมให ้
ผูฟ้ ้ องคดีอาจยื่นคาฟ้ องโดยส่งทางไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ โทรสาร หรือสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใด
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐ มนตรี มีม ติร ับทราบร่ างกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ว นราชการกรมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... ที่ ส านัก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาแล ว้ และให ้
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาลงนาม และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
ปรับปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.
2557 เพือ่ จัดตัง้ ศูนย์เตือนภัยพิบตั ิแห่งชาติเป็ นส่วนราชการภายในกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
(มท.) และกาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าว นอกจากนี้ ได้เปลี่ยนชื่อสานักช่ วยเหลือผูป้ ระสบภัยเป็ น “กอง
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย” ในกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย มท. เพือ่ ให ้มีความเหมาะสม
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีม ติร ับทราบร่ างกฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการสานัก งานคณะกรรมการป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครัฐ พ.ศ. .... ที่ ส านัก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาแล ว้ และให ้
ส านัก เลขาธิ ก ารคณะรัฐ มนตรี ส่ ง ร่ า งกฎกระทรวงดัง กล่ า วให ส้ านัก งานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐเพือ่ นาเสนอนายกรัฐมนตรีพจิ ารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
ปรับปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
กระทรวงยุตธิ รรม พ.ศ. 2551
การแบ่งส่วนราชการเดิม
การแบ่งส่วนราชการใหม่
1. ให้สานักงาน ป.ป.ท. มีภารกิจเกี่ยวกับการป้ องกันและ 1. กาหนดให ้สานักงาน ป.ป.ท. มีภารกิจเกี่ยวกับการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจ ริ ต ในภาครัฐ รวมทัง้ มีอ านาจหน้า ที่ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยการจัดทาขอ้ เสนอเกี่ยวกับ
ตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ ายบริหาร นโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนาการป้ องกันและปราบปราม
ในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
การทุจริตในภาครัฐ กากับและตรวจสอบเจ้าหน้าทีแ่ ละหน่วยงาน
ของรัฐ ติดตามและรายงานข อ้ มูลที่เกี่ยวข อ้ งกับการทุจริตใน
ภาครัฐ แสวงหาข อ้ มูลและรวบรวมพยานหลักฐาน รวมทัง้ ไต่
สวนขอ้ เท็จจริง เพื่อดาเนินการทางวินยั และคดีกบั ผูก้ ระทาผิด
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข อ้ ง ทัง้ นี้ เพื่อใหส้ ามารถขับเคลื่อ นการ
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ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และบรรลุผลตามเป้ าหมายใน
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
2. กาหนดให ้แบ่งส่วนราชการสานักงาน ป.ป.ท. ประกอบด้วย
2. ให้แบ่งส่วนราชการสานักงาน ป.ป.ท. ประกอบด้วย
(1) สานักงานเลขาธิการ
(2) กองการต่างประเทศ
(3) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
(4) สานักคุม้ ครองและป้ องกัน
(5) สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
(6)-(10) สานักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1-5
(11)-(19) สานักงานป้ องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ เขตพื้นที่ 1-9

(1) สานักงานเลขาธิการ
(2) กองกฎหมาย
(3) กองการต่างประเทศ
(4) กองบริหารคดี
(5)-(9) กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1-5
(10) กองป้ องกันการทุจริตในภาครัฐ
(11) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(12) กองอานวยการต่อต้านการทุจริต
(13) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
(14)-(22) สานักงานป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เขต 1-9

เศรษฐกิจ- สังคม
5. เรื่อง ขอความเห็นชอบในหลักการแนวทางการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน
คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบตามทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้
1. รับทราบแนวทางการช่ วยเหลือวิสาหกิจชุมชนด้านเงินทุน โดยการดาเนินโครงการการจัดตัง้ กองทุน
เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ให้ กษ. รับไปดาเนินการใหเ้ ป็ นไปตามขัน้ ตอนของพระราชบัญญัตกิ ารบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
2. รับทราบการส่งเสริมตลาดสินค้าวิสาหกิ จชุมชนผ่านโครงการ “วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018” สาหรับ
งบประมาณในการดาเนินโครงการดังกล่าว ให ้ กษ. ดาเนินการตามขัน้ ตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข อ้ บังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีทเ่ี กี่ยวขอ้ งต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
1. โครงการจัดตัง้ กองทุนเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อ จัด ตั้ง กองทุ น ส่ ง เสริ ม และพัฒ นากิ จ การวิส าหกิ จ ชุ ม ชน ให เ้ ป็ น แหล่ ง ทุ น และ
กลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน
2) เพื่อให้การส่งเสริม สนับสนุ น หรืออุดหนุ นแก่ วสิ าหกิจชุมชน เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อ
นาไปใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ การบริหารจัดการ เทคโนโลยีดา้ นการผลิต การตลาด การรับรองคุณภาพและ
แหล่งกาเนิดสินค้า และการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
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3) เพื่อให้การสนับสนุ นหรือช่ วยเหลือส่วนราชการของหน่ วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การ
เอกชน เพื่อนาไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548 และคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเห็นชอบ
4) เพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนสาหรับใหย้ ืมแก่ วิสาหกิจชุมชุน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็ น
เงินทุนในการพัฒนาตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เป้ าหมาย : จัดตัง้ กองทุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ภายใต้การกากับดูแลของกรม
ส่งเสริมการเกษตร กษ. ซึ่งเป็ นหน่ วยงานที่กาหนดใหท้ าหน้าทีเ่ ป็ นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน ตามมาตรา 24 ของพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
ระยะเวลาดาเนินงาน : ปี งบประมาณ 2560-2564
2. ระยะเวลาดาเนินงาน : ปี งบประมาณ 2560-2564 กษ. โครงการ “จัดงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018”
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพือ่ เป็ นการประชาสัมพันธ์ และสร้างเสริมความเข ้าใจเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
2) เพือ่ เป็ นการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ และ
3) เพือ่ เป็ นการประชาสัมพันธ์และเพิม่ ช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนให ้มากขึ้น
เป้ าหมาย : จัดงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 จานวน 1 ครัง้ ระยะเวลา 5 วัน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
กิจกรรมและวิธกี ารดาเนินงาน :
การนาเสนอในรูปแบบนิทรรศการ ประกอบด้วย
1) การสร้างความเขา้ ใจเกี่ยวกับ ตัวตนของวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนที่มผี ลงานดีเด่นและ
เป็ นต้นแบบในการพัฒนา
2) การใช้ก ระบวนการวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในการสนับ สนุ น ตามนโยบายของรัฐ บาล เช่ น
การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ การแก้ไขราคาผลผลิตตกตา่ เป็ นต้น
3) กระบวนการพัฒ นาสิ น ค้า และบริ ก ารของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนสู่ Smart Product ที่ มี
การเชื่อมโยงวัตถุดบิ คุณภาพจากการส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่ นาไปสู่การเพิ่มมูลค่า (Value added) ผสานภูมิ
ปัญญาทอ้ งถิ่นกับเทคโนโลยีนวัตกรรมตามแนวทาง Thailand 4.0
4) ผลการดาเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานภาคีทเ่ี กี่ยวข ้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน
2. การมอบรางวัลแก่วสิ าหกิจชุมชนที่ชนะเลิศ การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2560
3. การจัดจาหน่ ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน ภายใต้แนวคิด “Smart Products by วิสาหกิจชุมชน” โดยเป็ น
การนาเสนอสินค้าระดับดีเด่น ที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ มีคุณภาพ และใหก้ ารรับรองมาตรฐานจากผูผ้ ลิตวิสาหกิจชุ มชน
โดยตรงแก่ผูบ้ ริโภค รวมถึงการเจรจาเพือ่ ต่อยอดในการทาธุรกิจในอนาคต
ระยะเวลาการดาเนินงาน : ประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561
6. เรื่อง การเพิม่ อัตราข้าราชการตัง้ ใหม่ของกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั กิ ารเพิม่ อัตราขา้ ราชการตัง้ ใหม่ตาแหน่งนักวิชาการแรงงานให ้กับกรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จานวน 65 อัตรา ตามมติคณะกรรมการกาหนดเป้ าหมายและนโยบายกาลังคน
ภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวัน ที่ 1 พฤษภาคม 2560 และครัง้ ที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560
ตามทีส่ านักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ ายเลขานุการร่วม คปร. เสนอ
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7. เรื่อง แผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุ ญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัตกิ ารอานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุ ญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(สานักงาน ก.พ.ร.) เสนอ และมอบหมายหน่ วยงานร่ วมสนับสนุ นการดาเนินการตามแผนการยกระดับการบริกา รภาครัฐ
ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัตกิ ารอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบด้วย
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สานักงานราชบัณฑิตยสภา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข ้อง
สาระสาคัญของแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 กาหนดแผนงานออกเป็ น 5 แผนงาน
ซึ่งมีแนวทางการดาเนินการสรุปได้ ดังนี้
แผนงานที่ 1 การปรับปรุงคู่มือสาหรับประชาชน ระยะที่ 2
1) พิจารณาลดรายการเอกสารหลักฐานประกอบ เพือ่ เป็ นการลดภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายและ
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเตรียมเอกสารในการติดต่อราชการของประชาชน
2) การลดขัน้ ตอนและระยะเวลาแลว้ เสร็จตามคู่มอื สาหรับประชาชน โดยตัง้ เป้ าหมายลดระยะเวลาแล ้ว
เสร็จไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 30-50
3) การปรับปรุงรู ปแบบของคู่ มือสาหรับประชาชน ใหม้ ีรูปแบบสวยงามเขา้ ใจง่าย ข อ้ มูลชัดเจนและ
ครบถ้วน
4) การนาเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยหรือนวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการให ้บริการ
5) เพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการเพือ่ ลดขัน้ ตอนการให ้บริการโดยการจัดทา One Stop Service
6) ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายให ้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกฎหมายทีใ่ ช้มาเป็ นเวลานาน
หรือมีการมอบอานาจหรือกระจายอานาจ เพือ่ ให ้การดาเนินการมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
7) การคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบ ในการปรับปรุงคู่มอื สาหรับประชาชนในระยะที่ 2 ภายใต้แนวคิด “เร็ว
ขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง”
แผนงานที่ 2 การจัดทาแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา
สานักงาน ก.พ.ร. เห็นควรใหห้ น่ วยงานราชการพิจารณาจัดทาแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา โดย
ขอให้จดั ทาแผนการดาเนินงานจัดทาแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ ภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ ในความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งการดาเนินการจะขึ้นอยู่กบั ความพร้อมและจานวนเอกสารทีจ่ ะต้องแปลโดยเริ่มดาเนินการ
ในปี 2560 และให้แลว้ เสร็จทัง้ หมดภายในปี 2564
แผนงานที่ 3 การพัฒนาระบบติดตามการให้บริการ (Tracking system)
ระยะที่ 1 ปรับปรุงกฎ ระเบียบให ้หน่วยงานผูอ้ นุญาตสามารถแจ้งเหตุแห่งความล่าช้าแก่ ผูย้ ่นื คาขอเป็ น
หนังสือ หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ กาหนดรูปแบบของหนังสือแจ้งเหตุแห่งความล่าช้าให ้เป็ นรูปแบบมาตรฐาน
เดียวกันทุกหน่วยงาน
ระยะที่ 2 ปรับปรุงขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน โดยให ้หน่วยงานผูอ้ นุญาตรายงานการพิจารณาทีล่ ่าช้า
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบดังกล่าวจะสร้างไฟล์เอกสารหนังสือแจ้งเหตุความล่าช้าด้วยรูปแบบที่ เป็ นมาตรฐานและ
จัดส่งไปยังผูย้ ่นื คาขอ ทัง้ นี้ ระบบดังกล่าวสามารถแจ้งผูย้ ่นื คาขอผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่น SMS e-Mail
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ระยะที่ 3 พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ เป็ นศูนย์กลางในการรับคาขอตามกฎหมายว่าด้วยการ
อนุ ญ าต และผู ย้ ่ืน ค าขอและหน่ ว ยงานก ากับ สามารถติด ตามสถานะการด าเนิ น การพิจ ารณาค าขอทุก รายการและ
ทุ ก ขัน้ ตอนได้ท นั ที รวมถึ ง มีร ะบบแจ้ง เตื อ นผู ย้ ่ืน ค าขอและเจ้า หน้า ที่ป ฏิบ ตั ิ ง านเมื่อ ใกล ค้ รบก าหนดระยะเวลา
ตามคู่มอื สาหรับประชาชน
แผนงานที่ 4 การอานวยความสะดวกในการจองคิวกลางและการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับของ
ประชาชนต่อการบริการ (Citizen Feedback Survey)
1) ระบบการจองคิวกลาง เพือ่ การอานวยความสะดวกในการรับบริการจากภาครัฐ มีลกั ษณะเป็ น
การจองคิวออนไลน์ในรู ปแบบการให้บริการผ่ านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบศู นย์กลางของภาครัฐ โดยสามารถจองคิว
ล่วงหน้า และมีระบบการแจ้งเตือนคิวผ่านทางโทรศัพท์เคลือ่ นที่
2) ระบบการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทีม่ าใช้บริการของภาครัฐ (Citizen Feedback)
เป็ นการพัฒนาช่องทางทีเ่ หมาะสมในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเมือ่ มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ และนาความ
คิดเห็นดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการให ้บริการประชาชนให ้มีประสิทธิภาพ
แผนงานที่ 5 การทบทวนกฎหมายในการยกเลิกใบอนุ ญาตที่ไม่จาเป็ น
ระยะที่ 1 ปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ในการจัดทาคู่มอื สาหรับประชาชน โดยให ้คงเหลือ เฉพาะคู่มอื กลาง
จานวน 5,724 คู่มอื เพือ่ เป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั งิ านให ้เหมือนกันทุกหน่วยงานสาขา / ภูมภิ าค
ระยะที่ 2 ปรับลดจานวนประเภทกระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงานประเภทการจดทะเบียนใหม้ กี าร
จดแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 50 ของกระบวนงานดังกล่าวและปรับปรุงให ้กระบวนงานประเภทการรับแจ้ง /
จดแจ้งสามารถดาเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ระยะที่ 3 พิจารณาทบทวนกฎหมายในกระบวนงานประเภทที่เหลือ ได้แก่ การออกใบอนุญาต การออก
ใบอนุ ญาตแบบไม่มีใบอนุ ญาต และการจดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน เพื่อปรับลดกระบวนงาน โดยมีเป้ าหมายใหค้ งเหลือ
ประมาณ 1,000 กระบวนงาน
8. เรือ่ ง ร่างยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย พ.ศ. 2560 – 2564
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบตามที่สานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สานักงาน ปปง.)เสนอ
ดังนี้
1.เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติด ้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุ น
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2560 – 2564
2. เห็นชอบให้สานักงาน ปปง. ร่ วมกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวขอ้ งจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติฯ พ.ศ. 2560 – 2564 ตัง้ แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
สาระสาคัญร่างยุทธศาสตร์ช าติด า้ นการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้า นการ
สนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบด้วย8ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างกลไกการป้ องกันสถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงินจาก
การฟอกเงิน การสนับสนุ นทางการเงินแก่ การก่ อการร้าย และการสนับสนุ บทางการเงินแก่ การแพร่ ขยายอาวุธที่มอี นุ ภาพ
ทาลายล้างสูง
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ยุ ท ธศาสตร์ท่ี 2 สร้า งระบบการป้ องกัน องค์ก รไม่ แ สวงหาก าไร/นิ ติ บุ ค คลจากการฟอกเงิน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพทาลายล ้างสูง
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับงานด้านข่าวกรองทางการเงิน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมาย และการดาเนินการกับทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวกับการ
กระทาความผิดตามความเสีย่ ง
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยกระดับการดาเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 เสริมสร้างเครือข่ายความร่ วมมือและความเป็ นหุน้ ส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของหน่ วยงานที่
เกี่ยวขอ้ งทัง้ ในและต่างประเทศรวมทัง้ ภาคประชาสังคม
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (กฎหมาย/นโยบายและมาตรการ/บุคลากร/ฐานข ้อมูล)
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงินแก่ การก่ อการร้ายและการสนับสนุ นทางการเงินแก่ การแพร่
ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพทาลายล้างสูง
9. เรื่อง ขอยกเว้นการดาเนิ นการตามมติคณะรัฐมนตรีในการนาเงินนอกงบประมาณไปใช้ในการบรรจุแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่
เพือ่ ปฏิบตั งิ านในหน่ วยงาน
คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาการขอยกเว ้นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการนาเงินนอกงบประมาณไป
ใช้ในการบรรจุแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีเ่ พื่อปฏิบตั ิงานในหน่ วยงาน ตามที่สานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สานักงาน
ปปง.) เสนอ แลว้ มีมติดงั นี้
1. ให้สานักงาน ปปง. ได้รบั การยกเว้นการปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558
(เรื่อง การเพิ่มอัตราขา้ ราชการตัง้ ใหม่ให้ก บั ส่วนราชการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558) ในการจัดจ้างลูกจ้างชัว่ คราวได้เฉพาะ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้เงินจากกองทุนการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทัง้ นี้ ใหส้ านักงานปปง. เร่ ง
ดาเนินการบรรจุขา้ ราชการในอัตราทีไ่ ด้รบั จัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 (เรื่อง การเพิ่มอัตรา
ขา้ ราชการตัง้ ใหม่ของสานักงาน ปปง. ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559) ใหแ้ ลว้ เสร็จโดยเร็วและยกเลิกการจ้างลูกจ้างชัว่ คราว
ดังกล่าวตามความเห็นของสานักงาน ก.พ. และฝ่ ายเลขานุ การร่ วมคณะกรรมการกาหนดเป้ าหมายและนโยบายกาลังคน
ภาครัฐ
2. ให้สานักงาน ปปง. ปรับปรุงกระบวนงานในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
โดยพิจารณาใช้ประโยชน์จากอัตรากาลังขา้ ราชการและพนักงานราชการที่มอี ยู่ทงั้ หมดให เ้ กิดประสิทธิภาพและจัดทาแผน
อัตรากาลังที่เหมาะสมร่ วมกับสานักงาน ก.พ. เพื่อตอบสนองต่ อการดาเนินงานตามภารกิจของสานักงานป้ องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน รวมทัง้ ต้องกาหนดมาตรการเพือ่ ป้ องกันไม่ให ้ผูไ้ ด้รับการจัดจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวมาเรียกร้องขอให ้
บรรจุแต่งตัง้ เป็ นขา้ ราชการในภายหลัง
10. เรื่อง การขอรับเงินสนับสนุ นกรณี การจัดเดินรถเชื่อมต่อตามโครงการจัดระเบียบรถตูโ้ ดยสารสาธารณะ (บขส.) เข้าใช้
สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพ 3 สถานี
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการตามทีก่ ระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ให ้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(ขสมก.) ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็ น วงเงิน 24.773 ล้านบาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดรถรับส่งผูโ้ ดยสารกรณี การจัดเดินรถเชื่อมต่อตามโครงการจัด
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ระเบียบรถตูโ้ ดยสารธารณะ (บขส.) เขา้ ใช้สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพ 3 สถานี [ได้แก่ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารสายใต้ใหม่
(ปิ่ นเกล้า) สถานีจตุจกั รและสถานีเอกมัย ] ตัง้ แต่ วนั ที่ 25 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยเบิกจ่ ายใน
งบอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ ไป
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560-2564
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560-2564 และประกาศใช้เป็ นนโยบาย
และยุทธศาสตร์หลักและกรอบแนวทางการพัฒนาสตรี ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ (พม.)
เสนอ
ทัง้ นี้ พม. และหน่ วยงานที่เกี่ยวขอ้ งบูรณาการและขับเคลื่อนการดาเนินการตามร่ างยุทธศาสตร์ ฯ ตาม
อานาจหน้าที่ท่เี กี่ยวข อ้ ง เพื่อให้การดาเนินงานที่เกี่ยวข อ้ งกับการพัฒ นาสตรี เป็ น ไปในทิศทางเดียวกัน นาไปสู่การใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลอย่างเป็ นรูปธรรมต่ อไป และเมื่อมีกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติแลว้ ให ้ พม.
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒ นาสตรีแห่ง พ.ศ. 2560-2564 อีกครัง้ เพื่อใหส้ อดคลอ้ งกับกฎหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ และให้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560-2564 มีวตั ถุประสงค์ เพื่อใหค้ นไทยทุกเพศ ทุกวัย มีเจตคติ ที่
เคารพความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย พัฒนาสังคมไทยใหเ้ ป็ นสังคมทีม่ คี วามเป็ นธรรม มีความยุตธิ รรมและปราศจากการ
เลือกปฏิบตั ิ เพือ่ เร่งพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ของสตรีในสังคมไทยทุกกลุ่มทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ใน
ภาวะลาบาก หรือกลุ่มด้อยโอกาส โดยเน้นให้สตรีมสี ุขภาพกายและใจ สุขภาวะทีด่ ี สตรีสามารถเข ้าถึงบริการสาธารณะขัน้
พื้นฐานต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานมีระดับการศึกษาและความรูท้ ่เี พียงพอต่อการประกอบอาชีพที่มนั ่ คง การพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน มีการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง โดยสามารถเข ้าใจและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยเพื่อ
เขา้ ถึงขอ้ มูลความรู ้ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ อย่างมีศกั ยภาพ รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง และทันโลกทันสมัย โดย
มีประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปรับเปลีย่ นเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมพลัง เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่ วม เพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ แก่ สตรีทกุ กลุ่มและทุก
ระดับ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาเงือ่ นไขและปัจจัยทีเ่ อื้อต่อการพัฒนาสตรีทม่ี ปี ระสิทธิผลและเสมอภาค
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กาหนดมาตรการเฝ้ าระวัง ขจัดปัจจัยเสี่ยง ป้ องกัน คุม้ ครอง ช่ วยเหลือ และเยี ยวยา และ
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สร้างความเขม้ แข็งของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตรี
12. เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การป้ องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
คณะรัฐ มนตรี พิจ ารณาแผนยุ ท ธศาสตร์ก ารป้ องกัน และควบคุ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ ระดับ ชาติ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564) ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ แล ้วมีมติดงั นี้
1. ให้ปรับชื่อแผนยุ ทธศาสตร์เรื่องนี้ใหม้ ีความเหมาะสม จากเดิม“แผนยุ ทธศาสตร์การป้ องกันและ
ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)” เป็ น “แผนการป้ องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560 - 2564)”
2. เห็นชอบแผนการป้ องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนฏิบตั กิ าร
(Action Plan) โดยในส่วนของงบประมาณสาหรับดาเนินการ ให ้ สธ. และหน่ วยงานที่เกี่ยวขอ้ ง ดาเนินการขอรับจัดสรร
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งบประมาณตามความจาเป็ นเหมาะสม โดยดาเนิน การตามขัน้ ตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่เี กี่ยวข ้อง
ต่อไป
3. ให้ สธ. บูรณาการการดาเนินงานด้านการป้ องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อของหน่วยงานของรัฐและทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ ง รวมทัง้ เชื่อมโยงแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข ้อง เช่ น แผนยกระดับความมันคงและความเป็
่
นเลิศด้านควบคุม
โรคของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อให้การดาเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการป้ องกันและควบคุมโรคไม่
ติดต่อในภาพรวมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์การป้ องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ และเป้ าประสงค์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนานโยบายสาธารณะและกฎหมายที่สนับสนุ นการป้ องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เป้ าประสงค์ ประชาชนมีพฤติกรรมเสีย่ งต่อการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อลดลง เนื่องจากมีนโยบายและกฎหมาย พร้อม
การใช้บงั คับทีเ่ อื้อต่อการลดความเสีย่ งในการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เร่ งขับเคลื่อนทางสังคม สื่อสารความเสีย่ งและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเป้ าประสงค์
ประชาชนมีความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพชุมชน/ท ้องถิ่น และภาคีเครือข่าย เป้ าประสงค์ ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกัน และควบคุมโรคไม่ตดิ ต่ออย่างมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบเฝ้ าระวังและการจัดการข ้อมูล เป้ าประสงค์หน่ วยงานที่เกี่ยวขอ้ งสามารถชี้
เป้ าประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่ วย พื้นที่เสี่ยง สภาพแวดล ้อมทีเ่ ป็ นปัจจัยเสีย่ งได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา เพื่อนาไปสู่การออก
มาตรการป้ องกัน ควบคุม ลดความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปการจัดบริการเพื่อลดเสีย่ งและควบคุมโรคใหส้ อดคลอ้ งกับสถานการณ์และพื้นที่
เป้ าประสงค์ ประชาชนกลุ่มเสีย่ งและผูป้ ่ วยโรคไม่ตดิ ต่อลดภาวะเสีย่ ง ควบคุมภาวะเจ็บป่ วยได้ ชะลอ
การเกิดภาวะแทรกซ้อนได้อย่างทัว่ ถึง
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบสนับสนุ นเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการ
เป้ าประสงค์เพือ่ ให้เกิดการขับเคลือ่ นและสนับสนุนการดาเนินงานป้ องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
13. เรื่อง ร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ลั ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพือ่ การปรับเปลี่ยนเป็ นรัฐบาลดิจทิ ลั
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบตามทีส่ านักงาน ก.พ. เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ลั ของข ้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพือ่ การ
ปรับเปลีย่ นเป็ นรัฐบาลดิจทิ ลั เพือ่ ให้ใช้เป็ นกลไกสาคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกาลังคนภาครัฐ
2. ให้ขา้ ราชการและบุคลากรภาครัฐเร่งพัฒนาตนเองและสนับสนุนการพัฒนาผูอ้ ่นื อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มที กั ษะด้านดิจิทลั ในระดับทีส่ ามารถนาเทคโนโลยีดจิ ิทลั ที่ทนั สมัยมาใช้ในการปฏิบ ัตงิ านใหเ้ กิดประโยชน์สูงสุดและ
สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมการทางานหรือการใหบ้ ริการภาครัฐที่ทนั สมัยและมีการเชื่อมโยงการทางานและขอ้ มูลข า้ ม
หน่วยงานด้วยการนาเทคโนโลยีมาใช้ โดยนาร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ลั ของข ้าราชการและบุคลากรภาครัฐมาใช้
เป็ นแนวทางในการพัฒนาด้วย
3. ให้ทกุ ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข ้อง
ดาเนินการให้มกี ารนาร่ างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั ไปปรับใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกาลัง คนใน
สังกัด ทัง้ นี้ เพือ่ สนับสนุนการปรับเปลีย่ นเป็ นรัฐบาลดิจทิ ลั และการพัฒนาประเทศไปสู่ความมันคง
่ มังคั
่ ง่ และยัง่ ยืน โดย
ให้มกี ารส่งเสริมและสนับสุนนการนาทักษะด้านดิจทิ ลั ทีพ่ ฒั นาไปใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการทางานและการให ้บริการ
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ของรัฐ การสร้างองค์กรภาครัฐที่ทนั สมัย การเชื่อมโยงการทางานและขอ้ มูลขา้ มหน่ วยงาน และการสร้างรัฐบาลแบบเปิ ด
ด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อย่างเป็ นรูปธรรมด้วย
4. ให้สานักงบประมาณ สานักงาน ก.พ.ร. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ กระทรวงดิจทิ ลั
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) และหน่วยงานในสังกัด สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ งทุกภาคส่วนให้การสนับสนุ นการดาเนินงาน งบประมาณ และทรัพยากรที่เกี่ยวขอ้ ง ตามร่ างแนวทางการพัฒนา
ทักษะด้านดิจทิ ลั ของขา้ ราชการและบุคลากรภาครัฐอย่างต่อเนื่องด้วย
สาระสาคัญของร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนเป็ นรัฐบาลดิจทิ ลั สรุปได้ดงั นี้
1. วัตถุประสงค์
1) เพือ่ ให้ภาครัฐมีกาลังคนทีม่ ที กั ษะด้านดิจทิ ลั ทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะเป็ นกลไกขับเคลือ่ นทีส่ าคัญใน
การปรับเปลีย่ นภาครัฐเป็ นรัฐบาลดิจทิ ลั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมันคง
่ มังคั
่ ง้ และยัง่ ยืน
2) ขา้ ราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวใหเ้ ท่าทันกับการเปลีย่ นแปลงด้าน
เทคโนโลยี มีความพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั ิงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลีย่ นเป็ นรัฐบาลดิจิทลั
และสามารถนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. เป้ าหมาย
1) ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาครัฐมีกาลังคนด้านดิจทิ ลั ที่มที กั ษะทีเ่ หมาะสมในการ
ดาเนินบทบาทและพฤติกรรมทีค่ าดหวังในการปรับเปลีย่ นภาครัฐเป็ นรัฐบาลดิจทิ ลั
2) ภาครัฐใช้เทคโนโลยีในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการบริการ เพือ่ อานวย
ความสะดวกให้กบั ประชาชนและผูร้ บั บริการสร้างความเท่าเทียมและลดความเหลือ่ มลา้
3. ขอบเขตการดาเนินงาน
ปี งบประมาณ พ.ศ.
เป้ าหมาย
2561-2562
ครอบคลุมข า้ ราชการพลเรือนสามัญและผู ป้ ฏิบตั ิงานในกระทรวง กรม
และเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานของรัฐ
2563
ครอบคลุมข ้าราชการฝ่ ายพลเรือน
2564-2565
ครอบคลุมข ้าราชการและบุคลากรภาครัฐทัง้ หมด
4. หลักการ
1) การพัฒนาทีเ่ ชื่อมโยงทิศทางและแนวทางการปรับเปลีย่ นภาครัฐเป็ นรัฐบาลดิจทิ ลั มาสู่การ
พัฒนาระดับบุคคล
2) การพัฒนาทีม่ ่งุ เน้นการสร้างผูน้ าเพือ่ ขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงและการพัฒนาขีด
ความสามารถกาลังคนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
3) การพัฒนาทีม่ ่งุ เน้นการพัฒนากรอบความคิดทีส่ นับสนุนการสร้างระบบและการทางาน
แบบดิจทิ ลั (Digital Mindset)
4) การพัฒนาทีม่ ่งุ เน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถเพือ่ การทางานในปัจจุบนั
(ร้อยละ 70 ของระยะเวลาการพัฒนา) และการเตรียมความพร้อมเพือ่ การทางานในอนาคต (ร้อยละ 30 ของระยะเวลาการ
พัฒนา)
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5) การพัฒนาทีส่ ่งเสริมการสร้างสมดุลของกระบวนการเรียนรู ้ และการสร้างเครื่องมือและ
กลไกสนับสนุนการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
6) การพัฒนาทีค่ านึงถึงความเชื่อมโยงและสอดประสานระหว่างการพัฒนาบุคลากร
7) การบริหารองค์กร และการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังต่อข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐเป็ นรัฐบาลดิจทิ ลั
เพือ่ ให้การพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ลั ของข ้าราชการและบุคลากรภาครัฐ มีความสอดคล ้องกับ
บทบาทและลักษณะงานที่ปฏิบตั ิของข า้ ราชการและบุคลากรภาครัฐ จึงได้จดั กลุ่มขา้ ราชการและบุคลากรภาครัฐซึ่งเป็ น
กลุ่มเป้ าหมายของการพัฒนา ออกเป็ น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 1 ผูบ้ ริหารระดับสูง กลุ่ม 2 ผูอ้ านวยการกอง กลุ่ม 3 ผูท้ างาน
ด้านนโยบายและงานวิชาการ กลุ่ม 4 ผูท้ างานด้านบริการ กลุ่ม 5 ผูป้ ฏิบตั ิงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดจิ ิทลั และกลุ่ม 6
ผูป้ ฏิบตั งิ านอื่น
14. เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดาเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบตามทีก่ ระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ขอขยายระยะเวลาดาเนินมาตรการลด
ภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก 1 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560
สาระสาคัญของเรือ่ ง
เนื่องจากวันที่ 25 เมษายน 2560 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติรบั ทราบและเห็นชอบตามที่สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรีเสนอเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอ
ดุลยเดช โดยมีหมายกาหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
จานวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 ประกอบกับเนื่องจากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข ้องอยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อการ
ให้สวัสดิการมาตรการลดภาระค่ าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางตามมาตรการใหม่ มีความถูกต้องครบถ้ว น
สมบูรณ์ และสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ก่ อใหเ้ กิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ดังนัน้ เพื่อเป็ นการ
อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทุกคนได้มโี อกาสในการเดินทางมาร่วมงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช พร้อมทัง้ เพื่อเป็ นการช่วยเหลือ
ประชาชนผู ม้ ี ร ายได้น อ้ ยในระหว่ า งที่ ก ารออกบัต รสวัส ดิ ก ารแห่ ง รัฐ ให ผ้ ู ม้ ี สิ ท ธิ์ ย ัง ไม่ แ ล ว้ เสร็ จ จึ ง ได้ข ยาย
ระยะเวลาดาเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก 1 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 – 31 ตุลาคม
2560
15. เรื่อง ขออนุ มตั กิ ารดาเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ภายใต้มาตรการ
รักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแลง้ หลั งนา ปี
2560/61 ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข ้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามทีก่ ระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) เสนอ
สาระสาคัญของโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ภายใต้มาตรการ
รักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพือ่ เพิม่ ผลผลิตขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ให ้เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ
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2. กระจายผลผลิต ให้อ อกสู่ ต ลาดสม า่ เสมอไม่ ก ระจุก ตัว จากสัด ส่ ว น 72 : 23 : 5 : เป็ น : 30 :
20 : 50
3. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกข ้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข ้าวที่ใหผ้ ลตอบแทน
ตา่ กว่า
4. ช่ วยให้เกษตรกรผูป้ ลูกขา้ วมีรายได้ทม่ี นั ่ คง ยัง่ ยืน จากการปลูกข ้าวโพดเลี้ยงสัตว์หมุนเวียนในระบบ
ปลูกขา้ ว
เป้ าหมายและพื้นที่ด าเนิ นการ : รวม 0.7 ล้านไร่ เกษตรกร 47,000 ราย โดยดาเนินการในพื้น ที่
เหมาะสมมาก และเหมาะสมปานกลางในการปลูกข ้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูแลง้ ทดแทนพื้นที่นาปรังในเขตชลประทาน หรือ
แหล่งนา้ อื่นทีม่ นี า้ ตลอดฤดูการเพาะปลูก (พฤศจิกายน – เมษายน) ในพื้นที่ 31 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่
กาแพงเพชร เชียงราย ลาพูน ลาปาง น่ าน แพร่ ตาก นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
อุท ยั ธานี ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ 9 จัง หวัด ได้แ ก่ นครราชสีม า กาฬสิน ธุ ์ ขอนแก่ น ชัย ภูมิ บุรี ร ัม ย์ ศรี ส ะเกษ
หนองบัวลาภู อุดรธานี อุบลราชธานี ภาคกลาง 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง ภาคตะวันออก 1 จังหวัด
ได้แก่ ปราจีนบุรี และภาคตะวันตก 1 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี
คุณสมบัติเกษตรกร : เป็ นเกษตรกรที่ได้ข้ นึ ทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีความ
ประสงค์เขา้ ร่วมโครงการด้วยความสมัครใจทีจ่ ะเพาะปลูกข ้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกรอบที่ 2 ในพื้นที่
มีเอกสารสิทธิ์และทีเ่ หมาะสมกับการปลูกข ้าวโพดเลี้ยงสัตว์รายละไม่เกิน 15 ไร่
16. เรื่อง เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพ
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบเรื่องเกี่ยวขอ้ งกับงานพระบรมศพ ตามที่คณะกรรมการฝ่ ายจัดพิธีการงาน
พระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในคราวประชุม เมือ่ วันศุกร์ท่ี 22 กันยายน 2560 เสนอ ดังนี้
1. ให้วนั พฤหัสบดีท่ี 26 ตุลาคม 2560 เป็ นวันหยุดราชการเพียงวันเดียว เนื่องจากในวันพุธที่ 25 ตุลาคม
ซึ่งเป็ นวันออกพระเมรุมาศก่ อนวันถวายพระเพลิง และวันศุกร์ท่ี 27 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็ นวันต่อเนื่อง คณะกรรมการฝ่ ายที่
เกี่ยวขอ้ ง ได้แก่ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร คณะกรรมการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศ และ
คณะกรรมการฝ่ ายจัดพิธกี าร ได้วางแผนรองรับครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ไว้เรียบร้อยแล ้ว ส่วนเจ้าหน้าทีผ่ ูม้ หี น้าทีป่ ฏิบ ตั ินนั้
เนื่องจากการปฏิบตั ิงานในพิธีช่วงก่ อน และหลังวันที่ 26 ตุลาคม เป็ นการปฏิบตั ิราชการ จึงใหห้ น่ วยงานเจ้าสังกัดพิจารณา
ผ่อนผัน หากจะต้องใช้เวลาราชการเพือ่ การเดินทาง และเตรียมการตามสมควร
2. ขยายเวลาการไว้ทกุ ข์ของข ้าราชการ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ซึ่งเดิมเคยมีประกาศกาหนดระยะเวลา 1 ปี
โดยขยายจากวันพฤหัสบดีท่ี 13 ตุลาคม 2560 จนไปถึงวันศุกร์ท่ี 27 ตุลาคม 2560 อันเป็ นวันเก็บพระบรมอัฐิ รวมเวลา 15
วัน
3. ให้ส ถานที่ร าชการ สถานศึ ก ษา สถานที่ท าการของรัฐ ทัง้ ในและต่ า งประเทศ ลดธงครึ่ ง เสา
ตัง้ แต่วนั พฤหัสบดีท่ี 13 ตุลาคม 2560 ถึงวันศุกร์ท่ี 27 ตุลาคม 2560 รวมเวลา 15 วัน
4. ให้ขา้ ราชการ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ออกทุกข์ตงั้ แต่วนั เสาร์ท่ี 28 ตุลาคม 2560 เป็ นต้นไป
5. ให้เริ่มเก็บผ้าระบาย ป้ ายส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ตามสถานที่ต่าง ๆ ตัง้ แต่ คืนวันศุกร์ท่ี 27 ตุลาคม
2560
6. ให้ประธานกรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือและซักซ้อมทาความเข ้าใจสถานบันเทิง และ
สถานีโทรทัศน์ วิทยุ และสือ่ สิง่ พิมพ์ งดหรือลดกิจกรรมบันเทิงในเดือนตุลาคมตามช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม
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7. ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหร้ บั สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ ซึ่งประชาชนทัว่ ไปได้สมัครเขา้ ร่ วมโครงการแลว้ นัน้ โดยที่ยงั มีขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วน
เขา้ ใจว่าผูม้ คี ุณสมบัตทิ ส่ี ามารถสมัครจิตอาสาดังกล่าวจากัดเฉพาะประชาชนทัวไป
่ จึงสมควรให ้หัวหน้าส่วนราชการขอความ
ร่วมมือขา้ ราชการ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ทีม่ ไิ ด้รบั มอบหมายภารกิจหน้าที่ให ้ปฏิบตั งิ านเกี่ยวข ้องกับงานพระราชพิธถี วายพระ
เพลิงพระบรมศพ เขา้ ร่วมสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ศูนย์อานวยการใหญ่จติ อาสาฯ สนาม
เสือป่ า หรือในต่างจังหวัด ตัง้ แต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
17. เรือ่ ง มาตรการเพิม่ ขีดความสามารถและส่งเสริมความรูใ้ ห้กบั วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้ องกันความ
เสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
คณะรัฐมนตรีพจิ ารณามาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรูใ้ หก้ บั วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในการป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น ตามทีก่ ระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ แล ้วมีมติดงั นี้
1. เห็นชอบมาตรการเพิม่ ขีดความสามารถและส่งเสริมความรูใ้ ห ้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมใน
การป้ องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยใหส้ านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เป็ นหน่วยงานหลักในการดาเนินงาน และให้ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนาเข ้าแห่งประเทศไทยเป็ นหน่วยร่วมดาเนินการ
2. อนุ มตั ิกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อดาเนินมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู ใ้ หก้ บั
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้ องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยน 500 ลา้ นบาท โดยให ้
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความ
เขม้ แข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ
สาระสาคัญของโครงการส่งเสริมความรูใ้ ห้กบั SMEs ในการป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน มี
ดังนี้
1. คุณสมบัตขิ องผูป้ ระกอบการ SMEs ที่มีสทิ ธิ์เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็ นผูป้ ระกอบการส่งออก/นาเข ้าที่
มียอดขายไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี และเป็ นสมาชิกของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยพิจารณา
คัดเลือกผูป้ ระกอบการ SMEs ที่มยี อดขายไม่เกิน 100 ลา้ นบาทต่ อปี เป็ นลาดับแรกสาหรับผูเ้ ข ้าอบรมจะต้องเป็ นเจ้าของ
กิจการหรือผูม้ อี านาจตัดสินเท่านัน้
2. ลักษณะคูปองและเงื่อนไขการใช้ คูปองออกโดยสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
ภายใต้วงเงิน 30,000 บาทต่อราย โดยที่คูปองดังกล่าวไม่สามารถซื้อขาย เปลี่ยนมือ แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็ นเงินสดได้
ทัง้ นี้ ผูป้ ระกอบการ SMEs สามารถใช้คูปองได้กบั ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจทีเ่ ข ้าร่วมโครงการและใช้ได้
จนกว่าจะครบวงเงินหรือหมดอายุ
3. การทาธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศ FX Options ผูป้ ระกอบการ SMEs สามารถใช้คูปองเพื่อ
การซื้อเงินตราต่างประเทศ FX Options เท่านัน้ (ห้ามใช้เพือ่ การขายเงินตราต่างประเทศ FX Options) โดยสามารถซื้อได้
เฉพาะเงินตราต่างประเทศ FX Options ขัน้ พื้นฐาน ซึ่งเป็ นการซื้อขาย Options แบบธรรมดา
ทีไ่ ม่มคี วามซับซ้อน (Plain Vanilla Option) และสามารถใช้สทิ ธิ์เมือ่ ใดก็ได้ในช่วงเวลาทีก่ าหนด (American Options)
4. หัวข้อหลักสูตรอบรม กลุ่มเป้ าหมายและระยะเวลาดาเนิ นการ การอบรมเน้นการใหค้ วามรูเ้ รื่องการ
ป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น และการใช้คูปองเป็ นสาคัญ และอาจรวมถึงเรื่องอื่นทีจ่ าเป็ นต่อการดาเนินธุรกิจ เช่น
วิธชี าระเงินการบริหารความเสีย่ งด้านการค้าต่างประเทศ การจัดทาบัญชีและภาษีเบื้องต้น การขอสินเชื่อกับธนาคารเป็ นต้น
โดยกาหนดผูป้ ระกอบการ SMEs กลุ่มเป้ าหมายในระยะแรกประมาณ 5,000 ราย
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ต่างประเทศ
18. เรื่อง การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในภูมิภ าค
เอเชี ยแปซิ ฟิ ก ครั้ ง ที่ 1 (1st Asia-Pacific Ministerial Forum of Management of Social Transformations
Programme - MOST)
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบในการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครัง้ ที่ 1 (1st Asia-Pacific Ministerial Forum of Management of
Social Transformations Programme - MOST) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และหากจาเป็ นต้องปรับปรุง
ถ้อยคาในเอกสารผลลัพธ์ฯ ในส่วนทีไ่ ม่ใช่สาระสาคัญ ไม่ขดั ต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย และหลักการทีค่ ณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ศธ. พิจารณาดาเนินการในเรื่องนี้ได้ โดยไม่ตอ้ งนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาอีกครัง้
สาหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเชีย ภายใต้หวั ข ้อหลัก
คือ Inclusive Social Development (การพัฒนาสังคมสาหรับทุกคน) โดยเอกสารผลลัพธ์ฯ
มีสาระสาคัญ เช่น (1) การสนับสนุนการดาเนินงานภายใต้กรอบโครงการการจัดการการเปลีย่ นแปลงทางสังคมของยูเนสโก
การบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั ่ ยืนของสหประชาชาติ รวมทัง้ แผนปฏิบตั ิการต่ าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ ง (2) การส่งเสริมการ
กาหนดนโยบายบนหลักฐานอ้างอิงผ่านการดาเนินความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กร
ทีเ่ กี่ยวขอ้ งด้านการพัฒนาสังคม และสถาบันวิจยั ต่าง ๆ ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก และ (3) ส่งเสริมการจัดตัง้ คณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยการจัดการการเปลีย่ นแปลงทางสังคม เป็ นต้น
19. เรื่องการขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครัง้ ที่ 23 แผนงาน การพัฒนา
เศรษฐกิจสามฝ่ าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบตามทีส่ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
เสนอ ดังนี้
1. ร่ างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ครัง้ ที่ 23 แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ าย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) (Draft Joint Statement of the Twenty Third Indonesia-Malaysia-Thailand
Growth Triangle Ministerial Meeting) และหากมีความจาเป็ นต้องแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมให ้
สศช. สามารถดาเนินการได้ โดย สศช. จะได้นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ ทราบในภายหลังหากมีการปรับปรุงแก้ไขพร้อมด้วย
เหตุผลประกอบ
2. ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมกับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกให ้การรับรอง ร่างแถลงการณ์
ร่วมระดับรัฐมนตรี ครัง้ ที่ 23 แผนงาน IMT-GT โดยไม่มกี ารลงนามในการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน IMT-GT ครัง้ ที่
23 ในวันที่ 29 กันยายน 2560
สาระส าคัญ ของร่ า งแถลงการณ์ ร่ ว มฯ เป็ น การชื่ น ชมความก้า วหน้า ในการด าเนิ น งานในรอบปี
2559 – 2560 และการขับเคลื่อนแผนดาเนินงานระยะหา้ ปี ปี 2560 – 2564 (IB2017-2021) เพื่อบรรลุเป้ าหมายตาม
วิสยั ทัศน์ปี 2579 ของ IMT-GT ซึ่งได้รบั รองในทีป่ ระชุมระดับผูน้ า ครัง้ ที่ 10 แผนงาน IMT-GT ตลอดจนเป็ น การยืนยัน
เจตนารมณ์ในการพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่ น การขับเคลือ่ นโครงการด้านการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน ความ
ร่วมมือด้านยางพาราและปาล์มนา้ มัน การพัฒนายุทธศาสตร์ด ้านการท่องเทีย่ ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ อันจะส่งผลให้ประเทศไทยได้รบั ประโยชน์จากความร่ วมมือดังกล่าวในด้านต่าง ๆ เช่ น การ
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ดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนทัง้ ภายในและต่างประเทศ การสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว ตลอดจนการพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขัน
20. เรือ่ ง การดาเนิ นการตามข้อมติคณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชนเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลี
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบตามทีก่ ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังนี้
1. เห็นชอบการดาเนินการตามข ้อมติคณะมนตรีความมันคงแห่
่
งสหประชาชน (United Nations
Security Council-UNSC) ที่ 2345 (ค.ศ. 2017) เกี่ยวกับมาตรการลงโทษสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
(เกาหลีเหนือ)
2. มอบหมายให้ส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข ้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
คมนาคม กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิ ชย์ (พณ.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุ ติธ รรม กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สานักข่าวกรอง
แห่งชาติ สานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ (สมช.) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน สานักงานป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน สานักงานตารวจแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทย เป็ นต้น ดาเนินการได้ดังต่อไปนี้
2.1 ถือปฏิบตั ใิ นส่วนทีเ่ กี่ยวข ้อง
2.2 มอบหมาย พณ. เป็ นหน่วยงานหลักในการดาเนินการตามวรรค 4-5 วรรค 13-16 และ
วรรค 18 ของขอ้ มติฯ ที่ 2375 (ค.ศ. 2017) และมาตรการตามข ้อมติฯ อื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข ้องกับสาระสาคัญของวรรคดังกล่าว
2.3 มอบหมาย รง. เป็ นหน่วยงานหลักในการดาเนินการตามวรรค 17 ของข ้อมติฯ ที่ 2375
(ค.ศ. 2017) และมาตรการตามขอ้ มติฯ อื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข ้องกับสาระสาคัญของวรรคดังกล่าว
2.4 มอบหมาย สมช. กาหนดแนวทางการดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข ้องต่อเรือ
ที่มคี วามเกี่ยวขอ้ งกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ซึ่งรวมถึงมาตรการคามวรรค 7-12 และวรรค 22 โดย
เป็ นไปตามกฎหมายภายในของไทย ทัง้ นี้ กต. ได้จดั การประชุมเพื่อสนับสนุ นการดาเนินการตามข อ้ มติ UNSC ซึ่งมี
สาระสาคัญส่วนหนึ่งเพือ่ เสริมสร้างความเขา้ ใจต่อการดาเนินการต่อเรือข ้างต้นตามพันธกรณีระหว่างประเทศจากข ้อมติฯ ที่
เกี่ยวขอ้ ง
2.5 ปรับปรุงฐานขอ้ มูลเกี่ยวกับมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือให ้ทันสมัยตามข ้อมูลเว็บไซต์ของ
สหประชาชาติ (https://www.in.org/sc/suborg/en/sanctions/1718) ทัง้ นี้ สหประชาชาติ (United Nations : UN) จะ
ปรับปรุงรายชื่อบุคคล องค์กร และเรือ ทีถ่ ูกมาตรการลงโทษภายใต้หวั ขอ้ “Sanctions List Materials” เป็ นระยะ และจา
กาหนดรายการสิง่ ของภายใต้หวั ขอ้ “Prohibited ltems” ในภายหลัง
2.6 ประชาสัมพันธ์ให้ผูป้ ระกอบการในธุรกิจทีเ่ กี่ยวข ้องพึงระวังและดาเนินการให ้เป็ นไปตามข ้อมติฯ
2.7 แจ้งการดาเนินการในส่วนทีเ่ กี่ยวข ้องให ้ กต. ทราบ เพือ่ ประโยชน์ในการรายงานต่อ UN
ต่อไป และหากพบขอ้ ขัดขอ้ งหรืออุปสรรคในการปฏิบตั ติ ามข ้อมติดงั กล่าว ให ้แจ้ง กต. ทราบด้วย
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21. เรื่อง โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือด้านบาบัดรักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดกับประเทศ
กัมพูชา
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบตามทีก่ ระทรวงยุตธิ รรม (ยธ.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมตั โิ ครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือด้านบาบัดรักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพ
ติดกับประเทศกัมพูชา โดยสนับสนุนงบประมาณให ้แก่หน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของกัมพูชา (National Authority for
Combating Drugs - NACD) จานวน 38,011,400 บาท
2. อนุมตั งิ บประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2560 งบกลางรายการเงินสารองจ่ายเพือ่ กรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็ น เพือ่ สนับสนุนงบประมาณให้แก่ NACD จานวน 38,011,400 บาท สาหรับดาเนินโครงการเสริมสร้างและ
ยกระดับความร่วมมือด้านบาบัดรักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดกับประเทศกัมพูชาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ
3. อนุ มตั ิให้เลขาธิการ ป.ป.ส. มีอานาจอนุ มตั ิจ่ายเงินงบประมาณของโครงการเสริมสร้างและยกระดับ
ความร่วมมือด้านบาบัดรักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดกับประเทศกัมพูชา เพือ่ นาไปสนับสนุน NACD ตามเนิน
การให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการฯ
22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการร่วมรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงว่าด้วยการทบทวนการปฏิบตั ิ
ตามแผนปฏิบตั กิ ารระดับโลกแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุ ษย์
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ การรับรองร่ างปฏิญญาทาง
การเมืองของการประชุมระดับสูงว่าด้วยการทบทวนการปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบตั ิการระดับโลกแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการค้ามนุ ษย์ (ร่ างปฏิญญาฯ) ทัง้ นี้ หากมีการแก้ไขปรับปรุงร่ างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่ สาระสาคัญและไม่ขดั ต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต. สามารถดาเนินการได้ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี (30 มิถนุ ายน 2558)
ที่กาหนดว่า หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขดั กับหลักการที่ คณะรัฐมนตรีได้อนุ มตั ิหรือใหค้ วามเห็นชอบไว้ ใหส้ ามารถ
ด าเนิ น การได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐ มนตรีทราบภายหลัง พร้อ มทัง้ ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ไี ทยได้รบั จากการ
ปรับเปลีย่ นดังกล่าวด้วย
สาระสาคัญของร่ างปฏิญ ญาฯ เป็ นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ท างการเมืองของประเทศสมาชิ ก ของ
สหประชาชาติในการส่งเสริม การป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยให ้ความสาคัญกับการแก้ไขปัจจัยต่าง ๆ
ที่ทาให้บุคคลเสี่ยงต่ อการตกเป็ นผู เ้ สียหายจากการค้ามนุ ษย์ รวมทัง้ การดู แล การช่ วยเหลือ การเยียวยาและพักฟื้ น
ผูเ้ สียหายและผูร้ อดชีวติ ตลอดจนการเพิม่ ความเข ้มแข็งระหว่างรัฐภาคีร่วมกันผ่านการแลกเปลีย่ นขอ้ มูล การเสริมสร้างขีด
ความสามารถและความช่วยเหลือด้านเทคนิคในการป้ องกันการค้ามนุ ษย์ทุกรูปแบบ และการจัดการฝึ กอบรมบุคลากรด้าน
มนุ ษยธรรม ทัง้ นี้ ร่ างปฏิญญาฯ ไม่มถี อ้ ยคาหรือบริบทใดที่ก่อให ้เกิดพันธกรณี ภายใต้บงั คับของกฎหมายระหว่ างประเทศ
จึง ไม่ ใ ช่ ส นธิส ญั ญาตามกฎหมายระหว่ างประเทศ และไม่ เ ป็ น หนัง สือ สัญ ญาตามมาตรา 178 ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
23. เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครัง้ ที่ 35 และการประชุมอืน่ ที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบตามที่ กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบ
(1) ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครัง้ ที่ 35
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(2) ร่ างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน+3 (จีน ญี่ป่ นุ และเกาหลี
ใต้) ครัง้ ที่ 14
(3) ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมสุดยอดรัฐมนตรีพลังงานเอเซียตะวันออก ครัง้ ที่ 11
(4) ร่ างถ้อยแถลงร่ วมของรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนกับทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่าง
ประเทศ
2. อนุ มตั ิให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผูท้ ่ไี ด้รบั มอบอานาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน) เป็ นผูใ้ ห้การรับรองในร่ างถ้อยแถลงร่วมฯ ทัง้ 4 ฉบับนี้ร่วมกับรัฐมนตรีพลังงานของกลุ่มประเทศสมาชิกดังกล่าว
ได้
3. หากมีความจาเป็ นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงร่ วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน
ครัง้ ที่ 35 และการประชุมอื่นทีเ่ กี่ยวขอ้ ง ในส่วนทีม่ ใิ ช่สาระสาคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย และไม่ขดั กับ
หลักการทีค่ ณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ให ้ พน. และคณะผูแ้ ทนไทยทีเ่ ข ้าร่ วมการประชุมดังกล่าวสามารถดาเนินการ
ได้โดยไม่ตอ้ งนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาอีกครัง้
สาระสาคัญของร่างถ้อยแถลงฯ 4 ฉบับสรุปได้ ดังนี้
1.ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครัง้ ที่ 35 เป็ นการใหค้ วามสาคัญกับ
ดาเนินงานตามแผน APAEC พ.ศ. 2559 - 2568 ในส่วนเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด และการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
2. ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน+3 ครัง้ ที่ 13 เป็ นการแสดงถึงความร่ วมมือระหว่าง
อาเซียน จีน ญี่ป่ นุ และเกาหลีใต้ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน การพัฒนานโยบายด้านนา้ มัน
ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานนิวเคลียร์เพือ่ สันติและแนวทางการสารองนา้ มันในอาเซียน
3. ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีพลังงานแห่งเอเชียตะวันออกครัง้ ที่ 11 เป็ นการแสดงถึงความร่ วมมือ
ระหว่างอาเซียน ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ป่ นุ เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับการลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การพัฒนาด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกเพื่อ
ผลิตไฟฟ้ า เป็ นต้น
4. ร่ า งถ้อ ยแถลงร่ว มของรัฐมนตรีพ ลัง งานอาเซีย นกับ ทบวงพลัง งานหมุน เวียนระหว่ างประเทศ
(IRENA) เป็ นการแสดงถึงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ IRENA (องค์การระหว่างประเทศ) ในการให ้ความสาคัญกับการ
ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์รวมทัง้ การดาเนินการตามแผน APAEC พ.ศ. 2559 - 2568 ในส่วนของการพัฒนา
พลังงานทดแทนและพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ในการมีบนั ทึกความตกลงเพื่อใหเ้ กิดความร่ วมมือกันในระยะยาวและ
สอดคล้องกับแผน APAEC พ.ศ. 2559 - 2568 รวมทัง้ พิจารณาใหม้ กี ารประชุมระหว่างอาเซียนและทบวงการพลัง งาน
หมุนเวียนระหว่างประเทศผ่านการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน 2 ปี ครัง้ และการประชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสอาเซียน
ด้านพลังงานเป็ นประจาทุกปี
แต่งตัง้
24. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ด ารงต าแหน่ งประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงพาณิ ชย์)
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ติ ามทีก่ ระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตัง้ นายสุชาติ สินรัตน์ รองอธิบดีกรมการค้า
ภายใน ให้ดารงตาแหน่ง ทีป่ รึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์ทรงคุณวุฒิ) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์
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ตัง้ แต่ วนั ที่ 3 เมษายน 2560 ซึ่งเป็ นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูร ณ์ ทัง้ นี้ ตัง้ แต่ วนั ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ โปรด
กระหม่อมแต่งตัง้ เป็ นต้นไป
25. เรือ่ ง การแต่งตัง้ กงสุลใหญ่ญ่ปี นุ่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐ มนตรี มีม ติ อ นุ ม ตั ิ กรณี ร ัฐ บาลญี่ป่ ุนมีค วามประสงค์ข อแต่ ง ตั้ง นายคาซู โ นริ คาวาเดะ
(Mr. Kazunori Kawada) ให้ดารงตาแหน่ ง กงสุลใหญ่ ญ่ีป่ ุน ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเขตกงสุลครอบคลุม จัง หวัด
เชียงใหม่ เชียงราย ลาปาง ลาพูน แม่ฮ่องสอน น่ าน พะเยา และอุตรดิตถ์ สืบแทน นายชิงยะ อาโอกิ (Mr. Shinya Aoki)
ตามทีก่ ระทรวงการต่างประเทศเสนอ
26. เรื่อง การแต่งตัง้ ข้าราชการให้ดารงตาแหน่ งรองเลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิตามที่สานักงานสภาความมันคงแห่
่
งชาติเสนอแต่งตัง้ ข ้าราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาวชลิดา โชไชย ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมัน่ คง (นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนทรงคุณวุฒิ) สานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ดารงตาแหน่ง รองเลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ สานักงานสภา
ความมัน่ คงแห่งชาติ
2. นายสิงคิ์ วิเศษพจนกิจ ที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมัน่ คง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒ)ิ สานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ดารงตาแหน่ง รองเลขาธิการสภาความมันคงแห่
่
งชาติ สานักงานสภาความ
มัน่ คงแห่งชาติ
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล ้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ เป็ นต้นไป เพือ่ ทดแทนผู ท้ จ่ี ะเกษียณอายุ
ราชการและทดแทนตาแหน่งทีว่ ่าง
27. เรื่อง การแต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่ งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพลังงาน)
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ติ ามทีก่ ระทรวงพลังงานเสนอแต่งตัง้ นายยงยุทธ จันทรโรทัย ผูต้ รวจราชการ
กระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง ให้ดารงตาแหน่ ง รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ตัง้ แต่
วันทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ เป็ นต้นไป เพือ่ ทดแทนตาแหน่งทีจ่ ะว่าง
28. เรื่อง การแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง (ตาแหน่ งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และตาแหน่ งเลขานุ การ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบตามที่รฐั มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตัง้ ขา้ ราชการการเมือง
จานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายกิตติศกั ดิ์ กลับดี ดารงตาแหน่งทีป่ รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
2. นางมยุรา กุสมุ ภ์ ดารงตาแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 26 กันยายน 2560 เป็ นต้นไป
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29. เรื่อง การแต่งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศ
ไทย
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบตามที่รฐั มนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตัง้ ประธานกรรมการและ
กรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพือ่ การส่งออกและนาเข ้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) รวม 5 คน แทนประธานกรรมการ
และกรรมการอื่นเดิมทีด่ ารงตาแหน่งครบวาระสามปี แล ้ว เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ดังนี้
1. นางสาวสุทธิรตั น์ รัตนโชติ ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง (เป็ นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
ประธานกรรมการ
2. นายดามพ์ สุคนธทรัพย์ (เป็ นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ
3. นายนพพร เทพสิทธา กรรมการ
4. นายมาส ตันหยงมาศ กรรมการ
5. นายกาธร ตติยกวี กรรมการ
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 26 กันยายน 2560 เป็ นต้นไป
30. เรื่อง การแต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตัง้ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผูต้ รวจราชการ
กระทรวง (ผูต้ รวจราชการกระทรวงระดับสูง ) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม ดารงตาแหน่งอธิบดี (นักบริหาร
ระดับสูง) กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ที่จะว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ในสิ้นปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ทัง้ นี้
ตัง้ แต่วนั ทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ เป็ นต้นไป
31. เรือ่ ง ให้กรรมการผูช้ ่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบตั หิ น้าที่อกี หนึ่งวาระ
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอใหก้ รรมการผูช้ ่วยรัฐมนตรีซ่งึ จะ
ครบวาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี ในเดือนตุลาคม 2560 ให ้คงอยู่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่ออีกหนึ่งวาระ จานวน 7 ราย ดังนี้
1. นายไพศาล พืชมงคล ผูช้ ่วยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี วันทีค่ รบวาระ 7 ตุลาคม 2560
2. รองศาสตราจารย์ไชยา ยิ้มวิไล ผูช้ ่ วยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี วันที่ครบวาระ 7 ตุลาคม
2560
3. พลเอก รุ่งโรจน์ จารัสโรมรัน ผูช้ ่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงกลาโหม วันทีค่ รบวาระ 7 ตุลาคม 2560
4. รองศาสตราจารย์ ชวนี ทองโรจน์ ผูช้ ่ วยรัฐมนตรีประจากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ครบ
วาระ 7 ตุลาคม 2560
5. พลตารวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผูช้ ่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงมหาดไทย วันทีค่ รบวาระ
7 ตุลาคม 2560
6. นางฉวีรตั น์ เกษตรสุนทร ผูช้ ่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงวัฒนธรรม วันทีค่ รบวาระ 7 ตุลาคม 2560
7. นางจินตนา ชัยวรรณาการ ผูช้ ่ วยรัฐมนตรีประจากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ครบวาระ 25
ตุลาคม 2560
32. เรื่อง แต่งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการอืน่ ในคณะกรรมการการประปานครหลวง
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการอื่นใน
คณะกรรมการการประปานครหลวง รวม 14 คน แทนกรรมการอื่นเดิมที่ดารงตาแหน่ งครบวาระสามปี แลว้ เมื่อวันที่ 20
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กรกฎาคม 2560 จานวน 8 คน และแทนตาแหน่ งที่ว่าง เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการอื่น รวม 2 คน ลาออก
รวมทัง้ แทนผูท้ ล่ี าออกก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 จานวน 3 คน ดังนี้
1. นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ประธานกรรมการ
2. นายนิสติ จันทร์สมวงศ์ (เป็ นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการอื่น
3. ศาสตราจารย์สุวฒั นา จิตตลดากร (เป็ นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการอื่น
4. นายบวร วงศ์สนิ อุดม กรรมการอื่น
5. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล (เป็ นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการอื่น
6. นายรอยล จิตรดอน กรรมการอื่น
7. นายณัฐกิตติ์ ตัง้ พูลสินธนา (เป็ นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการอื่น
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ทฆี วุฒิ พุทธภิรมย์ กรรมการอื่น
9. นายชัยชนะ มิตรพันธ์ กรรมการอื่น
10. นายทองเปลว กองจันทร์ กรรมการอื่น
11. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต (เป็ นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการอื่น
12. รองศาสตราจารย์ชนินทร์ ทินนโชติ (เป็ นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
กรรมการอื่น
13. พลเรือโท ณเดโช เกิดชูช่นื กรรมการอื่น
14. นางศิริพร เหลืองนวล ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง (เป็ นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิส าหกิจ)
กรรมการอื่น
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 26 กันยายน 2560 เป็ นต้นไป
33. เรื่อง การแต่งตัง้ กรรมการผูช้ ่วยรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบตามทีส่ านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตัง้ นายสมชาย
หาญหิรญั เป็ นกรรมการผูช้ ่ วยรัฐมนตรี โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตัง้ และมอบหมายให ้
เป็ นผูช้ ่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงอุตสาหกรรม
34. เรื่อง การปรับปรุงคาสัง่ มอบหมายและมอบอานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีปฏิบตั ิ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบคาสัง่ สานักนายกรัฐมนตรี ที่ 241/2560 เรื่อง การปรับปรุงคาสัง่ มอบหมาย
และมอบอานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีปฏิบตั ริ าชการแทนนายกรัฐมนตรี
ตามคาสัง่ สานักนายกรัฐมนตรี ที่ 309/2559 เรื่อง มอบหมายและมอบอานาจให ้รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีปฏิบตั ริ าชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2559 นัน้
เพือ่ ให้การปฏิบตั ริ าชการเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 10 และมาตรา 15 แห่ ง พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน พ.ศ. 2534 ซึ่ง แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่ นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่า
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มติคณะรัฐมนตรี : ฉบับเต็ม
ด้วยการมอบอานาจ พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรีจึงมีคาสัง่ ใหย้ กเลิกความในขอ้ 2.2 ขอ้ 2.3 ขอ้ 6.1.3 และขอ้ 7.1.3 ของ
คาสัง่ สานักนายกรัฐมนตรีท่ี 309/2559 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2559 และให ้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“2.2 มอบหมายและมอบอานาจให ้กากับการบริหารราชการ และสังและปฏิ
่
บตั ริ าชการแทนนายกรัฐมนตรี
ดังนี้ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2.3 มอบหมายให้กากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้
2.3.1 สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
2.3.2 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน)
2.4 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสานักนายกรัฐมนตรีทเ่ี กี่ยวข ้องกับการมี
พระบรมราชโองการในเรื่องตามขอ้ 2.1 – 2.3 ยกเว ้นในข ้อ 1.5.1-ข ้อ 1.5.7”
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
.............................................
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