เศรษฐกิจ-สังคม
1. เรื่อง ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่ วงงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอ นุ มตั ิให้ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่ง เสาในช่ วงงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากเดิม จากวันศุกร์ท่ี 13 ตุลาคม 2560 ไปจนถึง
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ให้ขยายเวลาเพิม่ เติม ตามทีส่ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้
1. ขยายเวลาการไว้ทกุ ข์ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ขยายไปจนถึง
วันอาทิตย์ท่ี 29 ตุลาคม 2560 รวม 17 วัน
2. ให้สถานทีร่ าชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา และสถานทีท่ าการของรัฐ ทัง้ ใน
และต่างประเทศลดธงครึ่งเสา ไปจนถึงวันอาทิตย์ท่ี 29 ตุลาคม 2560 รวม 17 วัน
3. ให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ออกทุกข์ตงั้ แต่วนั จันทร์ท่ี 30 ตุลาคม 2560 เป็ นต้นไป
4. ให้เริ่มเก็บผ้าระบาย ป้ ายส่ง เสด็จสู่สวรรคาลัย ตามสถานที่ต่าง ๆ ตัง้ แต่ คืนวันอาทิตย์ท่ี
29 ตุลาคม 2560
นอกจากนี้ ให้เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 26 กันยายน 2560 ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เป็ นไปตามพระราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขา้ ราชสานัก ออกทุกข์ ตัง้ แต่วนั ที่ 30 ตุลาคม 2560 ตามประกาศสานักพระราชวัง เรื่อง
กาหนดการออกทุกข์ของข้าราชสานัก ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560

2. เรื่อง ขออนุ มตั ิดาเนิ นการโครงการประตูระบายน้ าศรีสองรักอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ อาเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย
คณะรัฐมนตรีมีมติอ นุ ม ตั ิในหลัก การให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ) (กรมชลประทาน)
ดาเนินการก่อสร้างโครงการประตูระบายนา้ ศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นแหล่งนา้ ต้นทุนสับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภค รวมทัง้ เพื่อบรรเทาอุทกภัยในฤดู
นา้ หลาก และเพื่อสนับสนุ นประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัดเลยในด้านพัฒนาการท่องเที่ยว และพัฒนาคน สังคม คุณภาพ
ชีวติ ทรัพยากรธรรมชาติสง่ิ แวดล้อม ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิม่ ผลผลิตด้านการเกษตรเพือ่ สนับสนุนการค้า การลงทุน ซึง่
ประกอบไปด้วย ประตูระบายนา้ ศรีสองรัก (ช่องลัด) ,ประตูระบายนา้ ในลานา้ เดิม (แม่นา้ เลย) ,อาคารควบคุมบาน
ระบาย และระบบส่งนา้ ประกอบด้วยสถานีสูบนา้ จานวน 5 สถานี โดยมีร ะยะเวลาด าเนิ น การ 6 ปี (ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2566)

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

3. เรื่อง การขอกูเ้ งินของธนาคารอาคารสงเคราะห์
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มตั ิให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กูเ้ งินโดยการออกพันธบัตรวงเงิน
รวมไม่เกิน 22,300 ล้านบาท ในปี 2560 ตามทีก่ ระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ โดยแบ่งเป็ น
1. การกูเ้ งินโดยการออกพันธบัตรใหม่เพิม่ เติม จานวน 11,000 ล้านบาท ซึง่ ได้กาหนดไว้ในแผนการ
จัดหาแหล่ง เงินทุนและการปรับสมดุ ลโครงสร้างเงินทุนในระยะยาวของ ธอส. (แผนการจั ดหาแหล่ง เงินทุนฯ) ที่
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
2. การกูเ้ งินโดยการออกพันธบัตรเพื่อ Roll-over จานวน 11,300 ล้านบาท ซึ่งเป็ นกรอบวงเงินการ
ออกธนบัตรเพือ่ ทดแทนพันธบัตรเดิมทีม่ อี ายุครบกาหนด
ทัง้ นี้ ให้ กค. ร่วมกับ ธอส. เร่งพิจารณาออกแบบผลิตภัณฑ์เงินฝากหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ
ทีม่ คี วามสอดคล้องกับการให้สนิ เชื่อระยะยาว เพือ่ เพิม่ สัดส่วนการระดมทุนจากเงินฝากระยะยาว ซึง่ เป็ นการป้ องกันการ
เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องจากความไม่สมั พันธ์กนั ระหว่างอายุของหนี้สนิ และสินทรัพย์
4. เรื่อง การระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2551/52
คณะรัฐมนตรี มีมติรบั ทราบการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ปี 2551/52 ในการดูแลของรัฐบาล ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครัง้
ที่ 1 /2560 โดยมีแนวทางดังนี้
1. ให้ อคส. ระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือในการดูแลของรัฐบาล จานวน 94,168,.98 ตัน โดยใน
เบื้องต้น ให้ระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จานวน 84,134.73 ตัน ตามที่คณะอนุ กรรมการแก้ไขปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน
สต็อกของรัฐบาลมีความเห็นว่าอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถระบายได้ก่อน สาหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ยี งั ไม่มขี อ้ ยุติในส่วน
ของคดีความทางกฎหมาย จานวน 10,034.25 ตัน ให้ อคส. เสนอ นบขพ. ระบาย เมือ่ มีขอ้ ยุตใิ นทางคดีต่อไป
2. ให้ อคส. พิจารณาระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในสต็อกของรัฐบาลตามสภาพ โดยให้ อคส. เจรจา
กับเจ้าของคลังสินค้าหรือผูท้ ่ซี ้ อื ที่เสนอราคาซื้อสูงสุดในแต่ละคลัง แล้วนาเสนอประธานกรรมการ นบขพ. พิจารณา
อนุ มตั ิการระบายต่อไป ทัง้ นี้ ให้ อคส. กาหนดมาตราการที่เข้มงวด จริงจัง มิให้มกี ารนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่จี ะระบาย
กลับเข้าสู่วงจรตลาดปกติ
5. เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การกากับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561-2564) และแผนการดาเนิ นงานงบประมาณ
รายจ่าย และประมาณการรายได้ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ โดยแผนยุทธศาสตร์ฯ
จัดทาขึ้นภายใต้องค์ประกอบที่สาคัญได้แก่ (1) ผลการปฏิบตั ิงานตามตัวชี้วดั แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 –
2560) (2) การวิเคราะห์ปจั จัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่ อการดาเนิ นงานด้านการกากับกิจการ (3) มติ
คณะรัฐมนตรี ในประเด็นการกากับดูแลบริหารงบประมาณของสานักงาน กกพ. การกากับดูแลกิจการพลังงาน และ (4)
การจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
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แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 3 ดาเนิ นการภายใต้วิสยั ทัศน์ “องค์กรที่สร้างความสมดุลให้พลังงานไทย” ประกอบด้วย 4
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กากับกิจการพลังงานเป็ นเลิศ (Reform & Enforce) มุ่งเน้นพัฒนางานกากับให้
ทันสมัย เน้นการบังคับใช้ระเบียบหลักเกณฑ์ทอ่ี อกโดย กกพ.
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมการแข่งขัน ก้าวทันนวัตกรรมพลังงาน และการประกอบธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลง
แนวทางการกากับกิจการพลังงานเงือ่ นไขการอนุญาตทีร่ องรับสถานการณ์ปจั จุบนั
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาการมีส่วนร่วมและสื่อสารงานกากับกิจการพลังงานให้เข้าถึง คุม้ ครองผูใ้ ช้
พลังงานและผูม้ สี ่วนได้เสียเชิงรุก พัฒนามาตรฐานการให้บริการรายย่อยและรายใหญ่ รวมทัง้ สร้างความตระหนักรับรู ้
สิทธิของผูใ้ ช้พลังงานและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 องค์กรมีสมรรถนะสูง เป็ นมืออาชีพ เสริมสร้างและเพิม่ ศักยภาพบุคลากรให้มคี วาม
เชี่ยวชาญ เป็ นมืออาชีพ
6. เรื่อง การดาเนิ นงานเมืองสิง่ แวดล้อมยัง่ ยืน ประจาปี 2559
คณะรัฐมนตรีมีมติรบั ทราบและเห็นชอบ แนวทางการขับเคลื่อนเมืองสิ่ง แวดล้อมยัง่ ยืน เพื่อให้
หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อ งใช้เ ป็ น กรอบในการดาเนิ นงานอย่ างบูร ณาการร่ ว มกัน และผลักดันให้การด า เนิ นงานเมือ ง
สิง่ แวดล้อมยัง่ ยืนขยายผลและครอบคลุมพื้นทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปดังนี้
1. วัตถุประสงค์ : เพือ่ ผลักดันให้การดาเนินงานเมืองสิง่ แวดล้อมยัง่ ยืนขยายผลและครอบคลุมพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป้ าหมาย : พัฒนาให้มเี มืองศูนย์กลางจังหวัดเป็ นเมืองน่าอยู่ 1 แห่งต่อจังหวัด และขยายผลการ
ดาเนินงานให้ครอบคลุมจานวน 76 จังหวัด ภายในปี 2563 โดยในปี 2564 เป็ นการประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงาน
และพัฒนารูปแบบการพัฒนาเมืองในอนาคต
3. กลยุทธ์การดาเนินงาน แบ่งออกเป็ น 4 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) ผลักดันสู่นโยบายระดับชาติและ
บูรณาการความร่วมมือ โดยกลไกประชารัฐ (2) พัฒนาปรับปรุงเกณฑ์เพื่อประเมินผลการดาเนินงานของเทศบาล
(3) พัฒนาศักยภาพภาคีท่เี กี่ยวข้องให้สามารถดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (4) สร้างแรงจูงใจและเชิดชูเกียรติพ้ นื ที่
ต้นแบบการดาเนินงาน
4. กลไกการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยัง่ ยืน แบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังกวัด ระดับกลุ่ม
จังหวัด และระดับประเทศ
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มติคณะรัฐมนตรี : ฉบับเต็ม
วันนี้ (10 ตุลาคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย
พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผูช้ ่วยโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึง่ สรุป
สาระสาคัญดังนี้
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กฎหมาย
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพือ่ ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลสาหรับเงินสนับสนุน
ทีไ่ ด้รบั จากกองทุนเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับ
อุตสาหกรรมเป้ าหมาย)
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
ภาษีมลู ค่าเพิม่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ (การยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ กรณี
กรมธนารักษ์นาเข้าเหรียญทีร่ ะลึกจากต่างประเทศ และการยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่
กรณีกรมธนารักษ์ขายเหรียญทีร่ ะลึกทีน่ าเข้ามาขายในประเทศ)
ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ถึง
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 พ.ศ. ....
ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องยกเลิกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมทีอ่ าจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. 2553 และอนุบญั ญัตทิ เ่ี กี่ยวข้อง
กับองค์การอิสระด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตพิ ลังงานนิวเคลียร์เพือ่ สันติ
พ.ศ. 2559 รวม 11 ฉบับ
ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กยู ้ มื
เพือ่ การศึกษา พ.ศ. 2560
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ตั ถุทอ่ี อกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบับ
ร่างกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารสรรหา
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจาก
ตาแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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11.

เรื่อง

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้เครื่องปรับอากาศทีใ่ ช้สาร
เอชซีเอฟซี – 22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ทีม่ ขี นาดทาความเย็นตา่ กว่า
50,000 บีทยี ูต่อชัว่ โมง เป็ นสินค้าต้องห้ามในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร
พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ- สังคม

12.

เรื่อง

13.

เรื่อง

14.
15.

เรื่อง
เรื่อง

16.
17.

เรื่อง
เรื่อง

18.

เรื่อง

ขยายเวลาการไว้ทกุ ข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)
ขออนุมตั ดิ าเนินการโครงการประตูระบายนา้ ศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
การขอกูเ้ งินของธนาคารอาคารสงเคราะห์
การระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปี 2551/52
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564)
แผนยุทธศาสตร์การกากับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561-2564) และ
แผนการดาเนินงานงบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
การดาเนินงานเมืองสิง่ แวดล้อมยัง่ ยืน ประจาปี 2559
ต่างประเทศ

19.

เรื่อง

ขอความเห็นชอบร่างเอกสารทีจ่ ะมีการรับรองและลงนามระหว่างการประชุม
รัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครัง้ ที่ 23 และการประชุมอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
แต่งตัง้

20.

เรื่อง

21.

เรื่อง

22.

เรื่อง

23.

เรื่อง

การแต่งตัง้ ข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(สานักนายกรัฐมนตรี)
รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียเสนอขอแต่งตัง้ เอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้ ี
อานาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจาประเทศไทย
(กระทรวงการต่างประเทศ)
การแต่งตัง้ ผูท้ จ่ี ะดารงตาแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
(นักบริหารสูง) (สานักนายกรัฐมนตรี)
การแต่งตัง้ ข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
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มติคณะรัฐมนตรี : ฉบับเต็ม
24.

เรื่อง

25.

เรื่อง

26.
27.

เรื่อง
เรื่อง

28.

เรื่อง

การแต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงแรงงาน)
การแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง [ตาแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ (นายอดิสยั ธรรมคุปต์)]
แต่งตัง้ กรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา แทนตาแหน่งทีว่ ่าง
การแต่งตัง้ ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์แทนประธานกรรมการผูท้ พ่ี น้ จากตาแหน่ง
การแต่งตัง้ ประธานร่วมฝ่ ายไทยในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (เพือ่ ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลสาหรับเงินสนับสนุ นที่ได้รบั จากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้ าหมาย)
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับเงินสนับสนุ นที่ได้รบั จากกองทุนเพิ่ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้ าหมาย) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รบั ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไป
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของเรื่อง
กค. เสนอว่า
1. ตามที่ไ ด้มีก ารตราพระราชบัญ ญัติก ารเพิ่ม ขีด ความสามารถในการแข่ง ขัน ของประเทศส าหรับ
อุตสาหกรรมเป้ าหมาย พ.ศ. 2560 เพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้ าหมายและยกระดับขีดความสามารถใน การ
แข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น โดยให้สทิ ธิและประโยชน์ต่าง ๆ ซึง่ รวมถึงเงินสนับสนุนจากกองทุนเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้ าหมาย เพื่อเป็ นเงินสนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการลงทุน การวิจยั และพัฒนา การ
ส่งเสริมนวัตกรรม หรือการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านของกิจการในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
2. คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
ในคราวประชุม ครัง้ ที่ 1/2560 เมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2560 ได้มีมติให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดาเนิ นการ
แจ้ง กค. เพือ่ พิจารณากาหนดให้เงินสนับสนุ นที่ผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมได้รบั จากกองทุนฯ ถือเป็ นรายได้ท่ไี ด้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ ง
นาไปรวมคานวณเพือ่ เสียภาษี เงินได้นิตบิ คุ คล
3. กค. พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่รฐั บาลมีนโยบายในการปรับปรุงมาตรการและเครื่องมือส่งเสริมการ
ลงทุนให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถดึงดู ดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้ าหมายและ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น โดยการจัดตัง้ กองทุนฯ ดังนัน้ สมควรที่จะยกเว้นภาษี เงินได้
ให้แก่บริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนนิ ติบุคคล สาหรับเงินได้ท่ีได้รบั เป็ นเงินสนับสนุ นจากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้ าหมาย ซึ่งจัดตัง้ ขึ้นตามพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้ าหมาย พ.ศ. 2560 ทัง้ นี้ สาหรับเงินได้ท่ไี ด้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ น
ต้นไป
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิ ติบุคคล สาหรับเงินได้ท่ีได้รบั เป็ นเงินสนับสนุ นจาก
กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้ าหมาย ซึ่งจัดตัง้ ขึ้นตามพระราชบัญญัติการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้ าหมาย พ.ศ. 2560 ทัง้ นี้ สาหรับเงินได้ท่ไี ด้รบั ตัง้ แต่
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นต้นไป
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2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษี มูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รวม 2 ฉบับ (การยกเว้น ภาษี มูล ค่ า เพิ่ม กรณี ก รมธนารัก ษ์น าเข้า เหรีย ญที่ร ะลึก จากต่ า งประเทศ และการยกเว้น
ภาษีมลู ค่าเพิม่ กรณี กรมธนารักษ์ขายเหรียญที่ระลึกที่นาเข้ามาขายในประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอและให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็ นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
กค. เสนอว่า
1. ในปี 2560 กค. โดยกรมธนารักษ์ มีโครงการจัดทาเหรียญที่ระลึก ได้แก่ เหรียญที่ระลึกในโอกาสการ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเหรียญที่
ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นอกจากนี้ กรมธนารักษ์มี
ภารกิจ ในการจัดทาเหรียญทีร่ ะลึกเนื่องในวโรกาสต่าง ๆ ของประเทศ โดยจะนารายได้จากการขายหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าง
ๆ แล้ว ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
2. กค. ได้รบั พระราชทานพระราชานุ ญาตให้จดั ทาเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ กค. ได้อนุมตั หิ ลักการให้กรมธนารักษ์
จัดทาเหรียญที่ระลึกดังกล่าว โดยจะนารายได้จากการจาหน่ายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพือ่ ทรง
ใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย จานวน 4 ชนิด ดังนี้
2.1 เหรียญทองค า ความบริสุทธิ์รอ้ ยละ 99 ประเภทธรรมดา ขนาดเส้น ผ่ า ศู น ย์กลาง 26
มิลลิเมตร นา้ หนัก 20 กรัม ราคาจาหน่ ายเหรียญละ 50,000 บาท พร้อมกล่อง ผลิตตามจานวนสัง่ จองไม่เกิน 149,999
เหรียญ
2.2 เหรี ย ญเงิ น ความบริ สุ ท ธิ์ ร อ้ ยละ 92.5 ประเภทธรรมดา ขนาดเส้น ผ่ า ศู น ย์ก ลาง
35 มิลลิเมตร นา้ หนัก 22 กรัม ราคาจาหน่ายเหรียญละ 2,000 บาท พร้อมกล่อง ผลิตตามจานวนสัง่ จองไม่เกิน 799,999
เหรียญ
2.3 เหรียญทองแดง ประเภทรมดาพ่นทราย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 70 มิลลิเมตร นา้ หนัก 150
กรัม ราคาจาหน่ายเหรียญละ 3,000 บาท พร้อมกล่องผลิตตามจานวนสัง่ จองไม่เกิน 79,999 เหรียญ
2.4 เหรียญคิวโปรนิกเกิล ประเภทธรรมดา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร นา้ หนัก 15
กรัม ราคาจาหน่ายเหรียญละ 100 บาท ผลิตตามจานวนสัง่ จองไม่เกิน 39,999,999 เหรียญ
3. กค. ได้รบั พระราชทานพระราชานุ ญาตให้จดั ทาเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และได้เตรียมจัดทาเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยจะนารายได้จากการจาหน่ ายหลัง หักค่ าใช้จ่ ายแล้ว ขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวาย เพือ่ ทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย จานวน 3 ชนิด ดังนี้
3.1 เหรียญทองคา ประเภทพ่นทราย เส้นผ่า ศูนย์กลาง 26 มิลลิเมตร นา้ หนัก 15 กรัม ราคา
จาหน่ายเหรียญละ 35,000 บาท
3.2 เหรียญเงิน ประเภทรมดาพ่นทราย เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร นา้ หนัก 15 กรัม ราคา
จาหน่ายเหรียญละ 1,600 บาท
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3.3 เหรี ย ญทองแดง ประเภทรมด าพ่ น ทราย เส้น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง 30 มิ ล ลิ เ มตร
นา้ หนัก 13 กรัม ราคาจาหน่ายเหรียญละ 100 บาท
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
1. กาหนดให้ยกเว้นภาษีมูลค่ าเพิ่มสาหรับการนาเข้าเหรียญที่ระลึก ทัง้ นี้ เฉพาะที่กรมธนารัก ษ์เ ป็ น
ผูน้ าเข้าเพือ่ ขายในประเทศ
2. กาหนดให้ยกเว้นภาษีมูลค่ าเพิ่มสาหรับการประกอบกิจการขายสินค้าประเภทเหรียญที่ระลึกของ
กรมธนารัก ษ์ เนื่ อ งในวโรกาสส าคัญ ต่ า ง ๆ และน ารายได้จ ากการขายเหรี ย ญดัง กล่ า ว หลัง จากหัก ค่ า ใช้จ่ า ยแล้ว
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหรือถวายบุคคลซึ่งได้รบั เงินค่าใช้จ่ ายในพระองค์จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี และบุคคล
ซึ่งได้รบั เงินปี พระบรมวงศานุ วงศ์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้น ค่าธรรมเนี ยมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเ ศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 9 ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 พ.ศ. ....
ตามทีก่ ระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
คค. เสนอว่า
1. เนื่ อ งจาก คค. ได้จ ดั ท าแผนอ านวยความสะดวกและรองรับ การเดิน ทางของประชาชนในงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 โดย
การบูรณาการข้อมูลการเดินทาง ทัง้ การเดินทางทางบก ทางนา้ ทางอากาศ และทางราง โดยมีแผนการดาเนินงานระหว่าง
วันที่ 19-30 ตุลาคม 2560 ในการนี้ ให้กรมทางหลวงอานวยความสะดวกและอานวยความปลอดภัยในการเดินทางทัว่
ประเทศ โดยจัดจุดบริการประชาชนและจุดพักรถ รวมทัง้ พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ
เพือ่ อานวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน
2. ดังนัน้ ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพดังกล่าว ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560
คาดหมายว่ า จะมี ป ระชาชนจ านวนมากเดิ น ทางมายัง กรุ ง เทพมหานค รเพื่ อ มี ส่ ว นร่ ว มในงานพระราชพิ ธี ฯ
เพื่อสนับสนุ นให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น การจราจรมีความคล่องตัว รวมทัง้ เป็ นการอานวยความ
สะดวก ปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน จึงเห็นสมควรให้ยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตัง้ แต่เวลา 00.01 นาฬกิ า ของวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ถึงเวลา 24.00
นาฬกิ า ของวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ซึ่งการดาเนิ นการตามแนวทางดังกล่าวต้องออกเป็ นกฎกระทรวง
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร-บ้าน
ฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี
ทางแยกเข้า ท่ า เรือ แหลมฉบัง และทางแยกเข้า พัท ยา และบนทางหลวงพิเ ศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน -บางพลี ตัง้ แต่เวลา 00.01 นาฬกิ า ของวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ถึง
เวลา 24.00 นาฬกิ า ของวันที่ 27 ตุลาคม 2560
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4. เรื่อง ร่างระเบียบสานั กนายกรัฐ มนตรี เรื่องยกเลิกระเบียบสานั กนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงาน การให้
ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. 2553 และอนุ
บัญญัตทิ ่เี กีย่ วข้องกับองค์การอิสระด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามทีก่ ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
พ.ศ. 2553 และอนุ บญั ญัติท่เี กี่ยวข้องกับองค์การอิ สระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ. .... และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุ บญั ญัติทเ่ี สนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็ นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
2. เห็นชอบการจ่ายค่าชดเชยให้แก่บุคลากรสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการองค์การอิสระ โดยใช้
งบประมาณจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
สาระสาคัญของร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
1. กาหนดให้ยกเลิกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การ
อิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. 2553 และอนุ บญั ญัติท่เี กี่ยวข้องกับ
องค์การอิสระด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
2. ก าหนดค่ า ชดเชยให้แ ก่ บุ ค ลากรสนั บ สนุ นการปฏิ บ ัติ ง านคณะกรรมการองค์ ก ารอิ ส ระ
จ านวน 2,369,800 บาท โดยใช้ง บประมาณจากกรมส่ง เสริมคุ ณภาพสิ่ง แวดล้อม กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั แิ ละเห็นชอบดังนี้
1. อนุมตั หิ ลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมกับร่างพระราช
กฤษฎีกาจัดตัง้ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ มีมติอนุ มตั ิ
หลักการ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 แล้วดาเนินการต่อไปได้ ทัง้ นี้ ให้สานักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบโดยด่วน เพื่อใช้เป็ นข้อมูล
ประกอบการตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้ต่อไป
2. เห็นชอบให้มคี ณะกรรมการขับเคลือ่ นการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ตามทีส่ านักงาน ก.พ.ร. เสนอ
3. มอบหมายให้สานักงาน ก.พ.ร. รับข้อสังเกตของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีและสานักงาน
ก.พ. ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
1. แก้ไขผูร้ กั ษาการตามพระราชกฤษฎีกา จาก “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร” เป็ น “นายกรัฐมนตรี”
2. แก้ไขชื่อองค์การมหาชนจาก “สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)” เป็ น “สานักงาน
พัฒ นารัฐ บาลดิ จิ ท ลั (องค์ก ารมหาชน)” เรี ย กโดยย่ อ ว่ า “สพร.” ให้ใ ช้ช่ื อ ภาษาอัง กฤษว่ า “Digital Government
Development Agency (Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า “DGA”
3. แก้ไขชื่อคณะกรรมการบริหารสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็ น “คณะกรรมการสานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจทิ ลั ”
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4. กาหนดให้ สพร. มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีดิจิทลั และระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชันพื้นฐาน จัดทามาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการทาง
เทคโนโลยีดิจิทลั และกระบวนการดาเนินงาน ส่งเสริมและสนับสนุ นให้เกิดการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ การเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั และเป็ นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทะเบียนข้อมูลดิจิทลั
ภาครัฐ
5. เพิ่มเติมอานาจหน้าที่ให้ สพร. สามารถเข้าถือหุน้ เข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรือเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นใน
กิจการทีเ่ กี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ สพร.
6. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิ ทรรศการ (องค์การมหาชน)
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอ นุ มตั ิห ลักการร่ างพระราชกฤษฎีก าจัดตัง้ สานักงานส่ง เสริมการจัด ประชุม และ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะก รรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทัง้ นี้ ให้สานักงาน ก.พ.ร. เร่งรัดดาเนินการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องค์การมหาชนที่ยงั ไม่แล้วเสร็จ
โดยเร็ว และนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป และให้รบั ความเห็นของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไปด้วย
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิ ทรรศการ (องค์การ
มหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีดงั นี้
1. กาหนดบทนิยามคาว่า “อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ” เพื่อให้เกิดความชัดเจนและ
สอดคล้องกับพันธกิจของสานักงาน
2. ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของสานักงาน โดยให้มีวตั ถุประสงค์ในการส่ง เสริม สนับสนุ น และพัฒนา
อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศไทยให้มมี าตรฐานเทียบเท่าสากล เป็ นศูนย์กลางข้อมูลและส่งเสริม
สนับสนุน เผยแพร่ขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม รวมทัง้ ส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างโอกาสให้กบั ประเทศ ประสานงานกับ
หน่วยงานอื่น และอานวยความสะดวก ในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศไทย
3. แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของสานักงาน โดยกาหนดให้สานักงานมีอานาจหน้าที่ในการส่ง เสริม
สนับสนุน พัฒนา และประชาสัมพันธ์ธุรกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรรมการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศไทย รวมทัง้
สนับสนุ น และพัฒนาโครงการที่จาเป็ นต่ออุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุน
จากรัฐบาล
4. แก้ไขปรับปรุงคุณสมบัติของคณะกรรมการ ซึง่ คณะกรรมการต้องประกอบด้วย กรรมการไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งต้องไม่เป็ นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่ งหรือเงินเดือนประจา พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่ วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็ นผูส้ อนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และกรรมการจะดารงตาแหน่ ง
กรรมการในองค์การมหาชนเกินกว่าสามแห่งไม่ได้
5. แก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการโดยให้มีอานาจในการแต่งตัง้ และอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ การกาหนดเครื่องแบบผูอ้ านวยการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และเครื่องหมายหน่วยงาน รวมทัง้ กาหนด
แนวทางปฏิบตั งิ านตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
6. แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผูอ้ านวยการ โดยผูอ้ านวยการต้องไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมือง
ไม่เป็ นผูบ้ ริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่ วยงานของรัฐ หรืองค์การมหาชนอื่น และไม่เป็ นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่ งหรือเงินเดือน
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ประจ า พนัก งานหรือ ลู ก จ้า งของส่ ว นราชการ รัฐ วิส าหกิจ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น หรือ หน่ ว ยงานของรัฐ หรือ
ผูป้ ฏิบตั งิ านขององค์การมหาชนอื่น และไม่เป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียในกิจการที่กระทาหรือในกิจการทีเ่ ป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
โรงพยาบาล ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม
7. กาหนดให้การแต่งตัง้ โยกย้าย เลือ่ นเงินเดือน เลือ่ นตาแหน่ง และลงโทษทางวินยั ผูต้ รวจสอบภายใน
ให้ผูอ้ านวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนจึงดาเนินการ
ได้
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตพิ ลังงานนิ วเคลียร์เพือ่ สันติ พ.ศ. 2559 รวม 11 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 รวม 11 ฉบับ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็ นเรื่องด่วน โดยให้ร ับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง คม
แห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรบั
ความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง รวม 11 ฉบับ
1. ร่างกฎกระทรวงกาหนดรายละเอียดรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทาง
นิ วเคลียร์ท่ใี ช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น ประเภทที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการผลิตพลังงานและวิจยั
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็ นการกาหนดให้ผูข้ อรับใบอนุ ญาตดาเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ประเภทที่ใช้เครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการผลิตพลังงานและวิจยั จัดทาเอกสารรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดตามที่
กาหนด
2. ร่า งกฎกระทรวงกาหนด หลัก เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ นไขในการขออนุ ญ าตการบรรจุ เ ชื้ อ เพลิง
นิ วเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์ หรือเชื้อเพลิงนิ วเคลียร์ใช้แล้ว การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือการทดสอบการ
บรรจุวสั ดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิ วเคลียร์ใช้แล้ว และการรายงานการทดสอบ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็ นการกาหนดให้ผู ้
ขออนุ ญาตต้องยื่นคาขออนุ ญาตประกอบแผนการเริ่มดาเนินการเพื่อทดสอบโครงสร้าง ระบบและส่วนประกอบของเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์
3. ร่ า งกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อ นไขและระยะเวลาการขอเลิกดาเนิ นการสถาน
ประกอบการทางนิ วเคลียร์ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็ นการกาหนดให้ผูร้ บั ใบอนุ ญาตดาเนินการสถานประกอบการทาง
นิ ว เคลียร์ท่ีประสงค์จ ะขอเลิกดาเนิ น การสถานประกอบการทางนิ ว เคลียร์ตอ้ งยื่นคาขออนุ ญาตเลิกดาเนิ นการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ และยื่นแผนการเลิกดาเนินการก่อนหยุดดาเนินการไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่
จาเป็ น
4. ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอนและวิธีการการจัดการเชื้อเพลิงนิ วเคลียร์ใช้แล้ว พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็ นการกาหนดให้ผูร้ บั ใบอนุญาตต้องมีการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
ตลอดอายุใบอนุ ญาตของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ โดยคานึงถึงขนาดและประเภทของสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และวิธกี ารนัน้ ต้องเป็ นไปตามที่กาหนด
5. ร่างกฎกระทรวงกาหนดศักยภาพทางเทคนิ คและการเงินของผูต้ ง้ั สถานประกอบการทางนิ วเคลียร์
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็ นการกาหนดให้ผูป้ ระสงค์จะตัง้ สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตอ้ งมีศกั ยภาพทางเทคนิคและ
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การเงินในขณะยื่นคาขอรับใบอนุ ญาตในแต่ละประเภท และศักยภาพดังกล่าวต้องมีอยู่ตลอดเวลาที่ดาเนินการตามอายุของ
ใบอนุญาตแต่ละประเภท
6. ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการแจ้งการดาเนิ นการเพือ่ นาวัสดุกมั มันตรังสีข้ ึนมาจาก
หลุมสารวจปิ โตรเลียม และกรณี ไม่สามารถนาวัสดุกมั มันตรังสีข้ นึ จากหลุมสารวจปิ โตรเลียมได้ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็ น
การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการดาเนินการในกรณี ท่ปี รากฏว่ามีการตกค้างของวัสดุกมั มันตรังสีในหลุมสารวจ
ปิ โตรเลียมเพือ่ นาวัสดุกมั มันตรังสีข้นึ มาจากหลุมสารวจปิ โตรเลียม
7. ร่างกฎกระทรวงกาหนดวิธีการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการ
ทางนิ วเคลียร์ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็ นการกาหนดให้ผูร้ บั ใบอนุ ญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วสั ดุนิวเคลียร์และผูร้ บั
ใบอนุ ญาตดาเนินการสถานประกอบการทางนิ วเคลียร์ ต้องจัดให้มวี ิธีการป้ องกันการเอาไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร์โดยมิชอบใน
ระหว่างการใช้งานและการจัดเก็บ การค้นหาและการเอากลับมาซึง่ วัสดุนิวเคลียร์ท่สี ูญหายหรือถูกลักไป รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบ
การคุม้ ครองทางกายภาพ
8. ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุ ญาตให้ใช้พ้ นื ที่เพื่อตัง้ สถาน
ประกอบการทางนิ วเคลียร์ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็ นการกาหนดให้ผูท้ ่จี ะก่อตัง้ สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตอ้ งได้รบั
ใบอนุ ญาตให้ใช้พ้ นื ที่เพื่อตัง้ สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ โดยต้องยื่นคาขอรับใบอนุ ญาตพร้อมด้วยรายงานวิเคร าะห์
ความเหมาะสมของพื้นทีต่ งั้ สถานประกอบการทางนิวเคลียร์
9. ร่ า งกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ นไขในการขอรับใบอนุ ญาตก่อ สร้า งสถาน
ประกอบการทางนิ วเคลียร์ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็ นการกาหนดให้ผูร้ บั ใบอนุ ญาตพื้นที่เพื่อตัง้ สถานประกอบการทาง
นิ ว เคลียร์ท่ีประสงค์จ ะก่ อ สร้างสถานประกอบการทางนิ วเคลียร์ ต้องได้รบั ใบอนุ ญาตก่ อสร้างสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ โดยต้องยืน่ เอกสารหลักฐานตามทีก่ าหนด
10. ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุ ญาต การต่ออายุใบอนุ ญาต
และการออกใบแทนใบอนุ ญาตดาเนิ นการสถานประกอบการทางนิ วเคลียร์ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็ นการกาหนด
คุณสมบัตขิ องผูข้ อรับใบอนุญาต วิธกี ารขอรับใบอนุญาต และการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามทีก่ าหนด
11. ร่า งกฎกระทรวงกาหนดการทบทวนและปรับ ปรุ ง รายงานวิเ คราะห์ค วามปลอดภัย ของสถาน
ประกอบการทางนิ ว เคลี ย ร์ พ.ศ. .... มีส าระส าคัญ เป็ น การก าหนดให้เ ป็ น หน้า ที่ข องผู ร้ ับ ใบอนุ ญ าตด าเนิ น การ
สถานประกอบการทางนิว เคลียร์ตอ้ งทบทวนและปรับปรุงรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ ซึง่ ต้องทบทวนและปรับปรุงทุก ๆ 10 ปี
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ องทุนเงินให้กยู ้ มื เพือ่ การศึกษาพ.ศ. 2560
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิหลักการร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุน
เงินให้กยู ้ มื เพือ่ การศึกษา พ.ศ. 2560 ตามทีก่ ระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดวิธีการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผูก้ ยู ้ มื เงิน โดยให้กองทุนฯ มีหนังสือหรือทาบันทึกข้อตกลงกับ
หน่ วยงานหรือองค์กรภาครัฐหรือเอกชนซึ่งเป็ นผูค้ รอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผูก้ ูย้ ืมเงิน พร้อมกับแจ้งให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ของการขอและการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล ทัง้ นี้ ให้ก องทุนฯ ขอได้เท่าที่จาเป็ น ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
กองทุนฯ และการติดตามการชาระเงินคืนกองทุนฯ เท่านัน้
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2. กาหนดให้หน่วยงานหรือองค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลซึง่ เป็ นผูค้ รอบครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของผูก้ ูย้ มื เงินจัดส่งข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั ให้กองทุนฯ ในรูปแบบเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบที่มอี ยู่หรือตาม
รูปแบบทีก่ องทุนฯ กาหนดภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากกองทุนฯ
3. กาหนดวิธีการขอให้เปิ ดเผยข้อมูลการกูย้ ืมเงินและการชาระเงินคืนกองทุนฯ โดยให้หน่ วยงานหรือ
องค์กรภาครัฐและเอกชนหรือบุคคลใดทีจ่ ะขอข้อมูลดังกล่าวของผูก้ ูย้ มื เงินมีหนังสือร้องขอมายังกองทุนฯ หรือทาเป็ นบันทึก
ข้อตกลง โดยระบุวตั ถุประสงค์ของการนาข้อมูลไปใช้พร้อมทัง้ แนบหนังสือหรือหลักฐานที่ผูก้ ูย้ ืมเงินได้ให้ความยินยอม
เปิ ดเผยข้อมูล
4. กาหนดให้กองทุนฯ เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู ย้ ืมเงินและการชาระเงินคืนกองทุนฯ แก่ผูร้ อ้ งขอ
ภายในสามสิบ วัน นับ แต่ ว นั ที่ไ ด้ร บั หนัง สือ ร้อ งขอ เว้น แต่ มีเ หตุจ าเป็ น ให้แ จ้ง ก าหนดเวลาที่ส ามารถจะส่ ง ข้อ มูล ให้
ผูร้ อ้ งขอทราบ
5. กาหนดให้หน่วยงานหรือผูร้ อ้ งขอที่ได้รบั ข้อมูลจากกองทุนฯ จะต้องไม่ใช้ข อ้ มูลเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ท่ไี ด้แจ้งไว้กบั กองทุนฯ และจะไม่นาข้อมูลนี้ไปเปิ ดเผยต่อไปยังบุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่น ซึง่
ไม่มอี านาจในการเข้าถึงหรือใช้ขอ้ มูล รวมทัง้ ต้องจัดให้มมี าตรการหรือระบบการเก็บรักษาข้อมูลให้เหมาะสมและปลอดภัย
6. กาหนดให้ผูจ้ ดั การกองทุนฯ จัดให้มมี าตรการหรือระบบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการ
กูย้ มื เงินให้เหมาะสมและปลอดภัย
7. กาหนดให้ผูจ้ ดั การกองทุนฯ จัดให้มกี ารทาบัญชีแสดงรายการข้อมูลส่วนบุคคล และเปิ ดเผยข้อมูลการ
กูย้ มื เงิน ในรูปแบบเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใ ห้มคี วามเหมาะสม ถูกต้องและเป็ นปัจจุบนั รวมทัง้ ต้องส่งรายงานสรุป
ดังกล่าวให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ
9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ตั ถุท่อี อกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ตั ถุทอ่ี อกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบับ ได้แก่ 1) ร่างกฎกระทรวงการขออนุ ญาตและการออกใบอนุ ญาตเกี่ยวกับการผลิต
นาเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 พ.ศ. .... 2) ร่างกฎกระทรวงการขออนุ ญาตและการออกใบอนุ ญาตนาเข้า
หรือส่งออกซึง่ วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 เฉพาะเพือ่ ใช้ในยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ
ระหว่างประเทศที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร พ.ศ. .... และ 3) ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมสาหรับผูร้ บั อนุ ญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รบั ความเห็นของกระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวงทัง้ 3 ฉบับดังกล่าว เป็ นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการขออนุ ญาตและการออกใบอนุ ญาตเกี่ยวกับการผลิต นาเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขเกี่ยวกับการขออนุ ญาตและการออกใบอนุ ญาตนาเข้าหรือส่งออกซึง่ วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท
2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 ในปริมาณเท่าที่จาเป็ นต้องใช้ประจาในการปฐมพยาบาลหรือในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น ใน
ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร และกาหนดค่าธรรมเนียมสาหรับผูร้ บั
อนุ ญาตตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุทอ่ี อกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เพือ่ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตวิ ตั ถุทอ่ี อกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ. 2559
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10. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ ง และการพ้นจากตาแหน่ งของกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ ง และการพ้นจากตาแหน่ งของกรรมการใน
คณะกรรมการการอุด มศึ ก ษา (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ก ระทรวงศึ ก ษาธิก าร (ศธ.) เสนอ และให้ส่ ง ส านัก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็ นเรื่องด่วน โดยให้รบั ความเห็นของสานักงาน ก.พ.ร. สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระส าคัญ ร่ า งกฎกระทรวงฯ เป็ น การแก้ไ ขเพิ่ม เติม กฎกระทรวงก าหนดจ านวนคณะกรรมการ
คุ ณ สมบัติ หลัก เกณฑ์ และวิธีก ารสรรหา การเลือ กประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ ง และ
การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 โดยปรับปรุงองค์ประกอบของกรรมการใน
คณะกรรมการอุดมศึกษา วิธกี ารสรรหาและเลือกกรรมการ รวมทัง้ แก้ไขระยะเวลาในการดาเนินการ
สรรหา การเลือก และการแต่งตัง้ กรรมการชุดใหม่ให้มคี วามเหมาะสมยิง่ ขึ้น
11. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่อง กาหนดให้เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารเอชซีเอฟซี – 22 (สารคลอโรไดฟลูออ
โรมีเทน) ที่มีขนาดทาความเย็นตา่ กว่า 50,000 บีทียูต่อชัว่ โมง เป็ นสินค้าต้องห้ามในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.
....
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ใิ นหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้เครื่องปรับอากาศที่ใช้
สารเอชซีเอฟซี – 22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ทีม่ ขี นาดทาความเย็นตา่ กว่า 50,000
บีทยี ูต่อชัว่ โมง เป็ นสินค้าต้องห้ามในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามทีก่ ระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฏหมายและร่างอนุ บญั ญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รบั ความเห็นของ
กระทรวงการต่างประเทศและ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วดาเนินการต่อไป
พณ. เสนอว่า
1. กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม แจ้งว่า ประเทศไทยในฐานะประเทศภาคี
สมาชิกตามพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทาลายชัน้ บรรยากาศโอโซน ซึ่งประเทศไทยได้ขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนพหุ
ภาคีภายใต้พธิ ีสารมอนทรีออลในการดาเนินโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ระยะที่ 1 ( HCFCs
Phase-out Management Plan Stage I) เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระกอบการผลิตเครื่องปรับอากาศในการปรับเปลีย่ นอุปกรณ์
กระบวนการผลิต และการเสริมสร้างศักยภาพของผูป้ ระกอบการในการใช้สารทดแทน ซึง่ ตามเงือ่ นไขการขอรับเงินช่วยเหลือ
จากกองทุนพหุภาคีฯ ประเทศไทยจะต้องกาหนดให้เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารเอชซีเอฟซี – 22 ที่มขี นาดทาความเย็นตา่ กว่า
50,000 บีทยี ูต่อชัว่ โมง เป็ นสินค้าต้องห้ามในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจาหน่ายในประเทศ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2560 เป็ นต้นไป
2. เพือ่ เป็ นการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม การสาธารณสุข การคุม้ ครองความปลอดภัยของประชาชนและเพื่อให้
เป็ นไปตามข้อตกลงของพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทาลายชัน้ บรรยากาศโอโซน ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศภาคี
สมาชิกมีพนั ธะผู กพันที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม จึงสมควรกาหนดมาตรการเพื่อให้เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารเอชซีเอฟซี – 22
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(สารคลอโรไดฟลู อ อโรมีเทน) ที่มีขนาดทาความเย็นตา่ กว่ า 50,000 บีทียูต่อชัว่ โมง เป็ นสินค้าที่ตอ้ งห้ามนาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร
สาระสาคัญของร่างประกาศ
กาหนดให้เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารเอชซีเอฟซี – 22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ที่มขี นาดทาความ
เย็นตา่ กว่า 50,000 บีทียูต่อชัว่ โมง เป็ นสินค้าต้องห้ามในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร และให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนด
60 วัน นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็ นต้นไป
เศรษฐกิจ- สังคม
12. เรื่อง ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร (สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)
คณะรัฐ มนตรี มีม ติ อ นุ ม ตั ิ ใ ห้ข ยายเวลาการไว้ทุ ก ข์แ ละการลดธงครึ่ ง เสาในช่ ว งงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามทีส่ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้
1. ขยายเวลาการไว้ทกุ ข์ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ จากเดิมขยาย
จากวันศุกร์ท่ี 13 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 อันเป็ นวันเก็บพระบรมอัฐิ รวมเวลา 15 วัน เป็ น ขยายไป
จนถึงวันอาทิตย์ท่ี 29 ตุลาคม 2560 รวม 17 วัน
2. ให้สถานทีร่ าชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา และสถานทีท่ าการของรัฐ ทัง้ ใน
และต่างประเทศลดธงครึ่งเสา จากเดิม ตัง้ แต่วนั ศุกร์ท่ี 13 ตุลาคม 2560 ถึงวันศุกร์ท่ี 27 ตุลาคม 2560 รวมเวลา 15 วัน
เป็ น จนถึงวันอาทิตย์ท่ี 29 ตุลาคม 2560 รวม 17 วัน
3. ให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ จากเดิม ออกทุกข์ตงั้ แต่วนั เสาร์ท่ี 28 ตุลาคม 2560 เป็ นต้นไป
เป็ น ออกทุกข์ตง้ั แต่วนั จันทร์ท่ี 30 ตุลาคม 2560 เป็ นต้นไป
4. ให้เริ่มเก็บผ้าระบาย ป้ ายส่งเสด็จสูส่ วรรคาลัย ตามสถานทีต่ ่าง ๆ จากเดิม ตัง้ แต่คืนวันศุกร์ท่ี 27
ตุลาคม 2560 เป็ น ตัง้ แต่คนื วันอาทิตย์ท่ี 29 ตุลาคม 2560
นอกจากนี้ ให้เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขา้ ราชสานัก ออกทุกข์ ตัง้ แต่วนั ที่ 30 ตุลาคม 2560 ตามประกาศสานักพระราชวัง เรื่อง
กาหนดการออกทุกข์ของข้าราชสานัก ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560
13. เรื่อง ขออนุ มตั ดิ าเนิ นการโครงการประตูระบายน้ าศรีสองรักอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ิในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ) (กรมชลประทาน) ดาเนินการ
ก่อสร้างโครงการประตูระบายนา้ ศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตามที่ กษ. เสนอ สาหรับ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการดังกล่าว ให้เป็ นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณ โดยให้ กษ. ดาเนินการให้ถูกต้อง
เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบ หลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ กษ. (กรมชลประทานและ
สานักงานปฏิรูปที่ดินเพือ่ เกษตรกรรม) เร่งดาเนินการตามขัน้ ตอนเพื่อให้ได้รบั การอนุ ญาตใช้พ้นื ที่ในเขตปฏิรูปที่ดนิ รวมทัง้
ให้สร้างความเข้าใจและการยอมรับจากราษฎรที่ได้รบั ผลกระทบ และผลประโยชน์จากการดาเนินโครงการ เพื่อสามารถ
ดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารที่ตงั้ ไว้
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สาระสาคัญของเรื่อง
โครงการประตูระบายน้ าศรีสองรักอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ อาเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแหล่งนา้ ต้นทุนสับสนุ นพื้นที่เกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภค รวมทัง้ เพื่อบรรเทา
อุทกภัยในฤดูนา้ หลาก และเพื่อสนับสนุ นประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัดเลยในด้านพัฒนาการท่องเที่ยว และพัฒนาคน สังคม
คุ ณภาพชีวิตทรัพ ยากรธรรมชาติส่ิง แวดล้อ ม ตลอดจนสร้างมูล ค่ า เพิ่มผลผลิต ด้า นการเกษตรเพื่อ สนับ สนุ นการค้า
การลงทุน
องค์ประกอบโครงการ
1. ประตูระบายนา้ ศรีสองรัก (ช่องลัด) เป็ นประตูระบายนา้ ประเภทบานตรง กว้าง 15.00 เมตร สูง 13.20
เมตร จานวน 5 ช่อง สามารถระบายนา้ ได้ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2. ประตูระบายนา้ ในลานา้ เดิม (แม่นา้ เลย) เป็ นประตูระบายนา้ ประเภทบานตรง กว้าง 10.00 เมตร สูง
12.50 เมตร จานวน 2 ช่อง สามารถระบายนา้ ได้ 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมประตูเรือสัญจร ( NAVIGATION
LOCK ) กว้าง 10 เมตร ยาว 77 เมตร
3. อาคารควบคุ ม บานระบาย มี พ้ ื น ที่ ใ ช้ส อย 2,500 ตารางเมตร แบ่ ง ออกเป็ น 3 ชั้น ได้แ ก่
พื้นทีส่ าหรับการจัดนิทรรศการและห้องเครื่อง พื้นทีส่ าหรับห้องประชุมและสานักงาน และพื้นทีส่ าหรับห้องควบคุม
4. ระบบส่งนา้ ประกอบด้วยสถานีสูบนา้ จานวน 5 สถานี และระบบท่อส่งนา้ ความยาว รวมประมาณ 99
กิโลเมตร แยกเป็ นฝัง่ ขวาและฝัง่ ซ้ายของแม่นา้ เลย ส่งนา้ ให้พ้ นื ที่รบั ประโยชน์ทงั้ โครงการ 72,500 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 7
ตาบล คือ ตาบลเชียงคาน ตาบลนาว่าว ตาบลปากตม ตาบลหาดทรายขาว ตาบลเขาแก้ว ตาบลจอมศรี และตาบลธาตุ
อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566)
14. เรื่อง การขอกูเ้ งินของธนาคารอาคารสงเคราะห์
คณะรัฐ มนตรีมีม ติอ นุ ม ตั ิใ ห้ธ นาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กู เ้ งิน โดยการออกพัน ธบัต รวงเงิน
รวมไม่เกิน 22,300 ล้านบาท ในปี 2560 ตามทีก่ ระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ โดยแบ่งเป็ น
1. การกูเ้ งินโดยการออกพันธบัตรใหม่เพิ่มเติม จานวน 11,000 ล้านบาท ซึ่งได้กาหนดไว้ในแผนการ
จัด หาแหล่ ง เงิน ทุ น และการปรับ สมดุ ล โครงสร้า งเงิน ทุ น ในระยะยาวของ ธอส. (แผนการจั ด หาแหล่ง เงิน ทุน ฯ) ที่
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
2. การกูเ้ งินโดยการออกพันธบัตรเพื่อ Roll-over จานวน 11,300 ล้านบาท ซึ่งเป็ นกรอบวงเงินการออก
ธนบัตรเพือ่ ทดแทนพันธบัตรเดิมทีม่ อี ายุครบกาหนด
ทัง้ นี้ ให้ กค. ร่วมกับ ธอส. เร่งพิจารณาออกแบบผลิตภัณฑ์เงินฝากหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ ทีม่ ี
ความสอดคล้องกับการให้สินเชื่อระยะยาว เพื่อเพิ่มสัดส่วนการระดมทุนจากเงินฝากระยะยาว ซึ่งเป็ นการป้ องกันการเกิด
ปัญหาการขาดสภาพคล่องจากความไม่สมั พันธ์กนั ระหว่างอายุของหนี้สนิ และสินทรัพย์ (Maturity Mismatch) อย่างยัง่ ยืน
สาหรับการดาเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนดังกล่าว ให้คานึงถึงผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของธนาคารใน
ภาพรวมด้วย
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15. เรื่อง การระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2551/52
คณะรัฐมนตรี มีมติรบั ทราบการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ปี 2551/52 ในการดูแลของรัฐบาล ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครัง้ ที่ 1 /2560
ซึ่งเป็ นไปตามผลการตรวจสอบของคณะอนุ กรรมการแก้ไขปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใ นสต็อกของรัฐบาล ตามที่กระทรวง
พาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่เพือ่ เร่งดาเนินการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเป็ นไปตามขัน้ ตอนของกฎหมายและ
มติคณะรัฐมนตรีทเ่ี กี่ยวข้องต่อไป
ทัง้ นี้ ให้ พณ. (องค์การคลัง สินค้า) และหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไป
พิจารณาดาเนินการในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องต่อไปด้วย
สาระสาคัญของผลการประชุม นบขพ. ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 มีมติอนุ มตั ิแนว
ทางการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2551/52 ดังนี้
1. ให้ อคส. ระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือในการดู แลของรัฐบาล จานวน 94,168,.98 ตัน โดยใน
เบื้องต้น ให้ระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จานวน 84,134.73 ตัน ตามทีค่ ณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสต็อก
ของรัฐบาลมีความเห็นว่าอยู่ในเงือ่ นไขที่สามารถระบายได้ก่อน สาหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ยี งั ไม่มขี อ้ ยุติในส่วนของคดีความ
ทางกฎหมาย จานวน 10,034.25 ตัน ให้ อคส. เสนอ นบขพ. ระบาย เมือ่ มีขอ้ ยุตใิ นทางคดีต่อไป
2. ให้ อคส. พิจารณาระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในสต็อกของรัฐบาลตามสภาพ โดยให้ อคส. เจรจากับ
เจ้าของคลังสินค้าหรือผูท้ ่ซี ้ อื ที่เสนอราคาซื้อสูงสุดในแต่ละคลัง แล้วนาเสนอประธานกรรมการ นบขพ. พิจารณาอนุ มตั ิการ
ระบายต่อไป ทัง้ นี้ ให้ อคส. กาหนดมาตราการที่เข้มงวด จริงจัง มิให้มกี ารนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่จี ะระบายกลับเข้าสู่วงจร
ตลาดปกติ
16. เรื่อง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564)
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบตามทีส่ านักงานสภาความมันคงแห่
่
งชาติ (สมช.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่ างนโยบายและแผนระดับชาติว่ าด้วยความมัน่ คงแห่ง ชาติ (พ.ศ. 2560-2564) โดยให้
หน่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้อ งใช้เ ป็ น กรอบแนวทางการด าเนิ น งานจัด ท ายุ ท ธศาสตร์ห รื อ แผนงานด้า นความมัน่ คงเฉพาะ
เรื่อง หรือการกาหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่ คง
แห่งชาติฯ และยกเลิกนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558
(เรื่อง นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564) และให้ใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ
(พ.ศ. 2560-2564) แทน
2. มอบหมายสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนากราบบัง คมทูลเกล้าถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไ ธย
ประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมันคงแห่
่
งชาติ (พ.ศ. 2560-2564)
สาระสาคัญของเรื่อง
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่ คงแห่งชาติฯ ฉบับใหม่ สรุปได้ ดังนี้
1. นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ มีจานวน 16 นโยบาย ประกอบด้วย 1) เสริมสร้างความมันคง
่
ของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข 2) สร้างความเป็ น
ธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 3) ป้ องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4)
จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 5) สร้างเสริมศักยภาพการป้ องกันและแก้ไข
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ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 6) ปกป้ อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 7) จัดระบบ ป้ องกัน และแก้ไขปัญหาผูห้ ลบหนี
เข้าเมือง 8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมคิ ุม้ กันความมัน่ คงภายใน 9) เสริมสร้างความมัน่ คงของชาติจากภัยการทุจริต
10) เสริมสร้างความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ 11) รักษาความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12)
เสริมสร้างความมันคงทางพลั
่
งงานและอาหาร 13) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพือ่ เสริมสร้างความมัน่ คงของชาติ
14) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้ องกันประเทศ 15) พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มปี ระสิทธิภาพ 16) เสริมสร้าง
ดุลยภาพในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2. แผนระดับชาติว่าด้วยความมัง่ คงแห่งชาติ มีจานวน 19 แผน ดังนี้ 1) การเสริมสร้างความ
มัน่ คงของมนุ ษย์ 2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ความมัน่ คงระยะยาว 3) การเสริมสร้างความมัน่ คงของ
สถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิไปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข 4) การพัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพการป้ องกันประเทศ 6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง 7) การป้ องกันและ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8) การบริหารจัดการผูห้ ลบหนีเข้าเมือง 9) การป้ องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุ ษย์ 10) การป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสร้างความมันคงของชาติ
่
จากภัยทุจริต 12) การรักษา
ความมัน่ คงพื้นที่ชายแดน 13) การรักษาความมัน่ คงทางทะเล 14) การป้ องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 15)
การป้ องกันและแก้ไขปัญหาความมัน่ คงทางไซเบอร์ 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 17) การรักษา
ความมันคงทางพลั
่
งงาน 18) การรักษาความมันคงด้
่ านอาหารและนา้ และ 19) การรักษาความมันคงด้
่ านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
17. เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การกากับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561-2564) และแผนการดาเนิ นงานงบประมาณ
รายจ่าย และประมาณการรายได้ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบและเห็นชอบตามทีก่ ระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังนี้
1. รับทราบกรอบแผนยุทธศาสตร์การกากับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 2564)
และกรอบการดาเนินงาน งบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
2. รับทราบผลการดาเนินงาน การจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
3. เห็นชอบแผนการดาเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2561 วงเงินงบประมาณรายจ่าย 902.32 ล้านบาท และประมาณการรายได้ 902.37 ล้านบาท
4. เห็นชอบอัตราค่ าธรรมเนียมใบอนุ ญาตเป็ นหน่ วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ท่ีใช้
เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้ า ใบแทนใบอนุ ญาต และการต่ออายุใบอนุ ญาต จานวน 10,000 2,000 และ 5,000 บาทต่ อ
ฉบับ ตามล าดับ เพิ่ม เติม ในแผนการก าหนดอัต ราค่ า ธรรมเนี ย มและผลประโยชน์อ่ืน อัน ได้จ ากการด าเนิ น งานตาม
พระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
ทัง้ นี้ ให้ พน. สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้
เป็ นไปตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้มมี ติไว้เมือ่ วันที่ 26 กันยายน 2560 อย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันใน
กิจการก๊าซธรรมชาติอย่างแท้จริง และให้ พน. กากับดูแลการบริหารงบประมาณของสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงานให้เกิดความคุม้ ค่าและเหมาะสม ทัง้ ในส่วนของการหารายได้และการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2561 และตามแผนประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม 2559
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สาระสาคัญของเรื่อง
แผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว จัดทาขึ้นภายใต้องค์ประกอบที่สาคัญได้แก่ (1) ผลการปฏิบตั ิงานตาม
ตัวชี้วดั แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) และผลสาเร็จในการดาเนินงานตามพันธกิจหน้าที่ขององค์กรตาม
กฎหมาย (2) การวิเคราะห์ปจั จัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานด้านการกากับกิจการพลังงาน เช่น
สถานการณ์พลังงานในระดับโลกและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนบูรณาการด้าน
พลังงานของประเทศไทยในระยะยาว (Thailand Integrated Energy Blueprint: TIEB)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) (3) มติคณะรัฐมนตรี ในประเด็นการกากับดูแลบริหารงบประมาณของสานักงาน
กกพ. การกากับดูแลกิจการพลังงาน และ (4) การจัดเก็บรายได้และการใช้จา่ ยประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 3 ดาเนิ นการภายใต้วิสยั ทัศน์ “องค์กรที่สร้างความสมดุลให้พลังงานไทย”
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กากับกิจการพลังงานเป็ นเลิศ (Reform & Enforce) มุง่ เน้นพัฒนางานกากับให้ทนั สมัย
เน้นการบังคับใช้ระเบียบหลักเกณฑ์ท่อี อกโดย กกพ. การตรวจติดตามมาตรฐานคุณภาพ ปรับโครงสร้างและพัฒนากลไก
การกากับดูแลอัตราค่าบริการในกิจการพลังงานที่สอดรับกับการส่งเสริมการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมการแข่งขัน ก้าวทันนวัตกรรมพลังงาน และการประกอบธุ รกิจที่เปลี่ยนแปลง
แนวทางการกากับกิจการพลังงานเงือ่ นไขการอนุ ญาตที่รองรับสถานการณ์ปจั จุบนั สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก เพื่อความมัน่ คงทางด้านพลังงานของประเทศ รวมทัง้ ส่งเสริมให้มกี ารเปิ ดใช้ระบบโครงข่าย
พลังงานเพือ่ สร้างความคุม้ ค่าในการใช้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศรองรับการส่งเสริมการแข่งขันเสรีในอนาคต
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาการมีส่วนร่ วมและสื่อสารงานกากับกิจ การพลังงานให้เ ข้า ถึง คุม้ ครองผู ใ้ ช้
พลังงานและผูม้ สี ่วนได้เสียเชิงรุก พัฒนามาตรฐานการให้บริการรายย่อยและรายใหญ่ รวมทัง้ สร้างความตระหนักรับรูส้ ทิ ธิ
ของผูใ้ ช้พลังงานและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมเพือ่ นาไปสู่การสนับสนุนงานกากับกิจการพลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้ า เพื่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้ าได้รบั ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านพลังงานระหว่างอาเซียน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 องค์กรมีสมรรถนะสูง เป็ นมืออาชีพ เสริมสร้างและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญ เป็ นมืออาชีพ รวมทัง้ การพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้สามารถเป็ นศูนย์กลางข้อมูลด้านการกากับกิจการ
พลังงานของประเทศ มีงานวิจยั ทีน่ าไปสู่ขอ้ เสนอแนะ/แนวทางการกากับกิจการพลังงานของประเทศ
18. เรื่อง การดาเนิ นงานเมืองสิง่ แวดล้อมยัง่ ยืน ประจาปี 2559
คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบและเห็นชอบ ดังนี้
1. รับทราบผลการดาเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยัง่ ยืนประจาปี 2559 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม (ทส.) เสนอ
2. เห็ น ชอบในหลัก การแนวทางการขับ เคลื่ อ นเมื อ งสิ่ ง แวดล้อ มยัง่ ยื น และให้ ทส. ร่ ว มกับ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดกรอบแนวทางการขั บเคลื่อนเมือง
สิง่ แวดล้อมยัง่ ยืนให้มคี วามชัดเจนเป็ นรูปธรรมมากขึ้น เช่น แผนงาน/โครงการทีห่ น่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดาเนินการเพื่อ
นาไปสู่เป้ าหมายการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืนให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศได้ภายในปี 2563 ทัง้ นี้ กรอบแนวทางการ
ขับเคลือ่ นดังกล่าวควรมุ่งเน้นการสร้างการรับรูใ้ ห้ทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการด้วย

รวบรวมโดย ฝ่ ายเศรษฐกิจและศูนย์ขอ้ มูล (TCCIC)

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

17

มติคณะรัฐมนตรี : ฉบับเต็ม
สาระสาคัญของแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยัง่ ยืน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็ นกรอบ
ในการดาเนินงานอย่างบูรณาการร่วมกัน และผลักดันให้การดาเนินงานเมืองสิง่ แวดล้อมยัง่ ยืนขยายผลและครอบคลุมพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปดังนี้
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อผลักดันให้การดาเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยัง่ ยืนขยายผลและครอบคลุมพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป้ าหมาย : พัฒนาให้มเี มืองศูนย์กลางจังหวัดเป็ นเมืองน่าอยู่ 1 แห่งต่อจังหวัด และขยายผลการ
ดาเนินงานให้ครอบคลุมจานวน 76 จังหวัด ภายในปี 2563 โดยในปี 2564 เป็ นการประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานและ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาเมืองในอนาคต
3. กลยุทธ์การดาเนิ นงาน แบ่งออกเป็ น 4 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) ผลักดันสู่นโยบายระดับชาติและ
บู ร ณาการความร่ ว มมือ โดยกลไกประชารัฐ (2) พัฒ นาปรับ ปรุ ง เกณฑ์เ พื่อ ประเมิน ผลการด าเนิ น งานของเทศบาล
(3) พัฒนาศักยภาพภาคีท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (4) สร้างแรงจูงใจและเชิดชูเกียรติพ้ ืนที่
ต้นแบบการดาเนินงาน
4. กลไกการขับเคลื่อนเมืองสิง่ แวดล้อมยัง่ ยืน แบ่งเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ
จังหวัด

องค์ประกอบ
ผู ้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด เ ป็ น ป ร ะ ธ า น แ ล ะ ส า นั ก ง า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดเป็ นฝ่ ายเลขานุ การ
โดยมีองค์ประกอบกรรมการจากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในระดับ
จังหวัด

กลุม่ จังหวัด

ผูว้ ่าราชการจังหวัด (หัวหน้ากลุ่มจังหวัด) เป็ นประธาน และ
ส านั ก งานสิ่ ง แวดล้อ มภาคเป็ นฝ่ ายเลขานุ การ โดยมี
องค์ประกอบกรรมการจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องระดับกลุ่ม
จังหวัดและระดับภาค

ประเทศ

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็ นประธานและกรม
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ มเป็ นฝ่ ายเลขานุ ก าร โดยมี
หน่วยงานจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องและองค์กรหรือสมาคมใน
ระดับประเทศเป็ นองค์ประกอบกรรมการ

กลไกการขับเคลื่อน
มีก ลไกในการบู ร ณาการการท างาน
และงบประมาณในระดับจังหวัด การ
พิจารณาจัดทาตัว ชี้ว ดั ระดับจัง หวัด
และระดับหน่วยงานรวมถึงการ บูรณา
การการทางานระดับพื้นที่
มีก ลไกในการบู ร ณาการการท างาน
และงบประมาณในระดับกลุ่มจังหวัด
พัฒ นาระบบกลไกการติ ด ตามและ
ประเมินผลการสร้างเครือข่ายให้เกิด
ค ว า ม เ ข้ม แ ข็ ง ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์
มีกลไกในการบูรณาการนโยบายการ
ทางานระดับกระทรวง รวมถึงการเพิ่ม
ช่องทางงบประมาณพิเศษ

1. หน่วยงานดาเนินการหลัก ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม สมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
2. ทส. โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อมได้ประสานหารือแนวทางการดาเนินงานความร่วมมือ
ในเบื้องต้นกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถึงกรอบแนวทางการขับเคลือ่ นเมืองสิ่งแวดล้อมยัง่ ยืนและการผลักดันให้มี
การนาเกณฑ์ช้ ีว ดั เมืองสิ่ง แวดล้อมยัง่ ยืน ซึ่งประกอบด้ว ย 4 องค์ประกอบ 34 ตัวชี้วดั ไปเป็ นเกณฑ์ในการประเมิน
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ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment - LPA) ในทุกระดับในปี งบประมาณ
ต่อไป

ต่างประเทศ
19. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามระหว่างการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครัง้ ที่ 23
และการประชุมอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้อง
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบและอนุมตั ติ ามทีก่ ระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างเอกสารทีจ่ ะมีการรับรองและลงนามระหว่างการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน
ครัง้ ที่ 23 และการประชุมอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
1.1 ร่างขอบเขตการประเมินความปลอดภัยของผูป้ ระกอบการสายการบินต่างชาติ
ในอาเซียน [Terms of Reference (TOR) for ASEAN Foreign Operator Safety Assessment: AFOSA] หรือ ร่าง
TOR ของ AFOSA
1.2 ร่ า งแผนแม่บ ทว่ า ด้ว ยการบริห ารจราจรทางอากาศในอาเซีย น (ASEAN Air Traffic
Management Master Plan) หรือ ASEAN ATM Master Plan
1.3 ร่างพิธีสารเพื่ออนุ วตั ิขอ้ ผูกพันชุดที่ 10 ของบริการขนส่งของอากาศ ภายใต้กรอบความตก
ลงว่ า ด้ว ยการบริก ารของอาเซีย น (Protocol to implement the 10th Package of Commitment on Air Transport
Services under ASEAN Framework Agreement on Services)
1.4 ร่างพิธสี าร 3 สิทธิการทาการบินโดยใช้ช่อื เที่ยวบินร่วมกันสาหรับเส้นทางบินภายในประเทศ
(Protocol 3 on Domestic Code-Share Rights)
1.5 ร่างข้อตกลงยอมรับร่วมใบอนุ ญาตผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ประจาเที่ยวบิน (Mutual Recognition
Arrangement (MRA) on Flight Crew Licensing)
1.6 ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่ วยงานด้านการสอบสวนอากาศยานของประเทศสมาชิก
อาเซียนและหน่วยงานด้านการบินพลเรือนของจีน เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการสอบสวนอุบตั ิเหตุและอุบตั ิการณ์อากาศ
ย า น ( Memorandum of Understanding between the Authorities in charge of Aircraft Investigation of
ASEAN Member States and the Civil Aviation Administration of China on Cooperation relating to Aircraft
Accident and Incident Investigation)
2. อนุ มตั ิให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (หรือผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม) เป็ นผูใ้ ห้การรับรองเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2
3. ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายร่วมลงนามในเอกสารข้อ 1.3-1.5 และ
เมือ่ ลงนามแล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบญั ญัติแห่งชาติพจิ ารณาเสนอสภานิติบญั ญัติแห่งชาติพจิ ารณาให้
ความเห็นชอบเอกสารดังกล่าว ก่อนแสดงเจตนาการมีผลผูกพันของเอกสารต่อไป
4. ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ออกหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รฐั มนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายสาหรับการลงนามดังกล่าว
5 . ใ ห้ ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ ส ว น อุ บั ติ เ ห ตุ แ ล ะ อุ บั ติ ก า ร ณ์ อ า ก า ศ ย า น
(พลตารวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี) หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย ร่วมลงนามในเอกสารข้อ 1.6
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6. ให้ กต. ดาเนินการมอบสัตยาบันสารของเอกสารข้อ 1.3-1.5 ให้แก่ เลขาธิการอาเซียนเพือ่ รับทราบการ
ให้สตั ยาบัน เมือ่ สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติมมี ติเห็นชอบเอกสารทัง้ 3 ฉบับดังกล่าวแล้ว
สาระสาคัญของเรื่อง
คค. รายงานว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีกาหนดเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีขนส่ง
อาเซียน ครัง้ ที่ 23 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน-จีน ครัง้ ที่ 16 การประชุม
รัฐมนตรีขนส่งอาเซียน-ญี่ป่ นุ ครัง้ ที่ 15 และการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครัง้ ที่ 8 ระหว่างวันที่ 1213 ตุลาคม 2560 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยระหว่างการประชุมดังกล่าวจะมีการรับรองและลงนามเอกสาร 6 ฉบับ อันเป็ น
การแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความมุ่งมัน่ ของประเทศไทยในฐานะสมาชิกแห่งประชาคมอาเซียนที่จะสนับสนุ นและ
ผลักดันความร่วมมือด้านการขนส่งเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนให้เป็ นหนึ่งเดียว ทัง้ ยังกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับ
ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ซึง่ เป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์ดา้ นการขนส่งของอาเซียน ค.ศ. 2016-2025 แผนงานประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025 ที่ประเทศสมาชิก
อาเซียนได้ตกลงร่วมกันไว้ในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครัง้ ที่ 23

แต่งตัง้
20. เรื่อง การแต่งตัง้ ข้าราชการให้ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มตั ิตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสานัก
นายกรัฐมนตรี ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จานวน 2 ราย ตัง้ แต่วนั ที่มคี ุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์
ดังนี้
1. นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอานวยชัย ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการ
เชี่ยวชาญ) สานักงาน ก.พ.ร. ให้ดารงตาแหน่ ง ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ)
สานักงาน ก.พ.ร. ตัง้ แต่วนั ที่ 17 พฤศจิกายน 2559
2. นางสาวศรีประภา ถมกระจ่าง ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการเชี่ยวชาญ)
สานักงาน ก.พ.ร. ให้ดารงตาแหน่ง ทีป่ รึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒ)ิ สานักงาน ก.พ.ร.
ตัง้ แต่วนั ที่ 24 เมษายน 2560
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ เป็ นต้นไป
21. เรื่อง รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียเสนอขอแต่งตัง้ เอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้ ีอานาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
ไนจีเรียประจาประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐ มนตรี มีม ติ อ นุ ม ตั ิ กรณี ร ัฐ บาลสหพัน ธ์ส าธารณรัฐ ไนจี เ รี ย มีค วามประสงค์ข อแต่ ง ตั้ง
นายอาห์เมด นู ฮู บามัลลี (Mr. Ahmed Nuhu Bamalli) ให้ดารงตาแหน่ ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้ ีอานาจเต็มแห่ง
สหพัน ธ์ ส าธารณรัฐ ไนจี เ รี ย ประจ าประเทศไทย คนใหม่ โดยมี ถ่ิ น พ านั ก ณ กรุ ง เทพมหานคร สื บ แ ทน
นายชุกกูดี นิววิงตัน โอกาฟอร์ (Mr. Chukwudi Newington Okafor) ตามทีก่ ระทรวงการต่างประเทศเสนอ
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22. เรื่อง การแต่งตัง้ ผูท้ ่จี ะดารงตาแหน่ งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหารสูง) (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐ มนตรี มีม ติ อ นุ ม ตั ิ ต ามที่ส านัก งานคณะกรรมการกฤษฎีก าเสนอแต่ ง ตัง้ นางพงษ์ส วาท
กายอรุณสุทธิ์ กรรมการร่างกฎหมายประจา (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ดารง
ตาแหน่ ง รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักนายกรัฐมนตรี ตัง้ แต่วนั ที่ 6
ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็ นวันที่มคี าสัง่ ให้รกั ษาราชการแทนในตาแหน่งดังกล่าว เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ เป็ นต้นไป
23. เรื่อง การแต่งตัง้ ข้าราชการให้ดารงตาแหน่ งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
คณะรัฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ ม ัติ ต ามที่ ก ระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าเสนอแต่ ง ตั้ง นายทวี ศ ัก ดิ์
วาณิ ช ย์เ จริญ ผู ต้ รวจราชการกระทรวง ส านัก งานปลัด กระทรวง ให้ด ารงต าแหน่ ง รองปลัด กระทรวง ส านัก งาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตัง้ แต่วนั ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ เป็ นต้นไป เพื่อ
ทดแทนตาแหน่งทีว่ ่าง
24. เรื่อง การแต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่ งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)
คณะรัฐ มนตรี มีม ติ อ นุ ม ตั ิ ต ามที่ ก ระทรวงแรงงานเสนอแต่ ง ตั้ง นายอนั น ต์ช ัย อุท ยั พัฒ นาชี พ
ผูต้ รวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง ให้ดารงตาแหน่ ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ตัง้ แต่วนั ทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ เป็ นต้นไป เพือ่ ทดแทนตาแหน่งทีว่ ่าง
25. เรื่อง การแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง [ตาแหน่ งเลขานุ การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิ ชย์ (นายอดิสยั ธรรมคุปต์)]
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบตามที่รฐั มนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตัง้ นายอดิสยั ธรรมคุปต์
เป็ นข้าราชการการเมือง ตาแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แทนตาแหน่งทีว่ ่าง ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 10 ตุลาคม
2560 เป็ นต้นไป
26. เรื่อง แต่งตัง้ กรรมการอืน่ ในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา แทนตาแหน่ งที่ว่าง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มตั ิตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่ง ตัง้ นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว
ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง เป็ นกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา แทนตาแหน่ งที่ว่าง ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 10
ตุลาคม 2560 เป็ นต้นไป
27. เรื่อง การแต่งตัง้ ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์แทนประธานกรรมการผูท้ ่ี
พ้นจากตาแหน่ ง
คณะรัฐมนตรีมีมติอ นุ มตั ิตามที่กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสัง คมเสนอแต่ ง ตัง้ นายทวีศกั ดิ์
กออนั น ตกู ล ให้ด ารงต าแหน่ ง ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริ ห ารส านัก งานรัฐ บาลอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ แทน
นายวรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการเดิมที่พน้ จากตาแหน่ งเนื่องจากมีอายุเกิน 70 ปี บริบูรณ์ เมือ่ วันที่ 1 มิถนุ ายน
2560 ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 10 ตุลาคม 2560 เป็ นต้นไป
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28. เรือ่ ง การแต่งตัง้ ประธานร่วมฝ่ ายไทยในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต า ม ที่ ร ั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง พ ลั ง ง า น เ ส น อ ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
นายคุรุจติ นาครทรรพ ซึง่ เป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัติเหมาะสม ให้ดารงตาแหน่งประธานร่วมฝ่ ายไทยในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้คงองค์ประกอบของสมาชิกอื่นฝ่ ายไทยอีก 6 คน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 7 เมษายน 2541
เรื่อง การแต่งตัง้ ประธานร่วมและสมาชิกฝ่ ายไทยในองค์ก รร่วมไทย-มาเลเซีย และให้มวี าระการดารงตาแหน่ ง 2 ปี ทัง้ นี้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560

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