


 

 

วนัที่  10  ตลุาคม  2560 

 

 

เศรษฐกจิ-สงัคม 

 

1.  เรื่อง  ขยายเวลาการไวทุ้กขแ์ละการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช  บรมนาถบพติร (ส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตร)ี  

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิใหข้ยายเวลาการไวทุ้กขแ์ละการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  บรมนาถบพติร จากเดิม จากวนัศุกรท์ี่ 13 ตุลาคม 2560 ไปจนถงึ

วนัที ่27 ตลุาคม 2560 ใหข้ยายเวลาเพิม่เตมิ ตามทีส่  านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี(สลค.) เสนอ ดงัน้ี  

1. ขยายเวลาการไวท้กุขข์องขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และเจา้หนา้ทีข่องรฐั ขยายไปจนถงึ 

วนัอาทติยท์ี ่29 ตลุาคม 2560 รวม 17 วนั  

2. ใหส้ถานทีร่าชการ รฐัวสิาหกจิ หน่วยงานของรฐั สถานศึกษา และสถานทีท่  าการของรฐั  ท ัง้ใน 

และต่างประเทศลดธงครึ่งเสา ไปจนถงึวนัอาทติยท์ี ่29 ตลุาคม 2560 รวม 17 วนั  

3. ใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ทีข่องรฐั ออกทกุขต์ ัง้แต่วนัจนัทรท์ี ่30 ตลุาคม 2560 เป็นตน้ไป  

4. ใหเ้ริ่มเก็บผา้ระบาย ป้ายส่งเสด็จสู่สวรรคาลยั  ตามสถานที่ต่าง ๆ ตัง้แต่คืนวนัอาทิตยท์ี่  

29 ตลุาคม 2560  

นอกจากน้ี ใหเ้ป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่26 กนัยายน 2560 ท ัง้น้ี เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชโองการ

โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมใหข้า้ราชส านกัออกทุกข ์ต ัง้แต่วนัที่ 30 ตุลาคม 2560 ตามประกาศส านกัพระราชวงั เรื่อง 

ก าหนดการออกทกุขข์องขา้ราชส านกั ลงวนัที ่3 ตลุาคม 2560  

 

 

2. เรื่อง  ขออนุมตัิด าเนินการโครงการประตูระบายน ้ าศรีสองรกัอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอเชียงคาน จงัหวดั

เลย 

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิในหลกัการใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ) (กรมชลประทาน) 

ด าเนินการก่อสรา้งโครงการประตูระบายน า้ศรีสองรกัอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเ ภอเชียงคาน จงัหวดัเลย โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พื่อเป็นแหล่งน า้ตน้ทุนสบัสนุนพื้นที่เกษตรกรรมและการอปุโภคบริโภค รวมท ัง้เพื่อบรรเทาอทุกภยัในฤดู

น า้หลาก และเพื่อสนบัสนุนประเด็นยุทธศาสตรจ์งัหวดัเลยในดา้นพฒันาการท่องเที่ยว และพฒันาคน สงัคม คุณภาพ

ชวีติทรพัยากรธรรมชาติสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนสรา้งมลูค่าเพิม่ผลผลติดา้นการเกษตรเพือ่สนบัสนุนการคา้ การลงทนุ ซึง่

ประกอบไปดว้ย ประตูระบายน า้ศรีสองรกั (ช่องลดั) ,ประตูระบายน า้ในล  าน า้เดิม (แม่น า้เลย) ,อาคารควบคุมบาน

ระบาย และระบบส่งน า้ ประกอบดว้ยสถานีสูบน า้ จ านวน 5 สถานี  โดยมีระยะเวลาด าเนินการ 6 ปี (ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 - 2566)  

 

 

 



 

 

วนัที่  10  ตลุาคม  2560 

 

 

3. เรื่อง การขอกูเ้งนิของธนาคารอาคารสงเคราะห ์

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิใหธ้นาคารอาคารสงเคราะห ์(ธอส.) กูเ้งินโดยการออกพนัธบตัรวงเงนิ                 

รวมไมเ่กนิ 22,300 ลา้นบาท ในปี 2560 ตามทีก่ระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ โดยแบง่เป็น 

  1. การกูเ้งนิโดยการออกพนัธบตัรใหมเ่พิม่เตมิ จ านวน 11,000 ลา้นบาท ซึง่ไดก้ าหนดไวใ้นแผนการ

จดัหาแหล่งเงินทุนและการปรบัสมดุลโครงสรา้งเงินทุนในระยะยาวของ ธอส. (แผนการจ ัดหาแหล่งเงินทุนฯ) ที่

คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ (คนร.) ไดใ้หค้วามเหน็ชอบแลว้  

  2. การกูเ้งนิโดยการออกพนัธบตัรเพื่อ Roll-over จ านวน 11,300 ลา้นบาท ซึ่งเป็นกรอบวงเงนิการ

ออกธนบตัรเพือ่ทดแทนพนัธบตัรเดมิทีม่อีายุครบก าหนด 

  ทัง้น้ี ให ้กค. ร่วมกบั ธอส. เร่งพจิารณาออกแบบผลติภณัฑเ์งนิฝากหรอืผลติภณัฑท์างการเงนิอื่น ๆ 

ทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัการใหส้นิเชื่อระยะยาว เพือ่เพิม่สดัส่วนการระดมทนุจากเงนิฝากระยะยาว ซึง่เป็นการป้องกนัการ

เกดิปญัหาการขาดสภาพคลอ่งจากความไม่สมัพนัธก์นัระหว่างอายุของหน้ีสนิและสนิทรพัย ์ 

 

4. เรื่อง การระบายขา้วโพดเลี้ยงสตัวค์งเหลอืโครงการแทรกแซงตลาดขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ปี 2551/52 

  คณะรฐัมนตรี มมีติรบัทราบการระบายขา้วโพดเลี้ยงสตัวค์งเหลอืโครงการแทรกแซงตลาดขา้วโพด

เลี้ยงสตัว ์ปี 2551/52 ในการดูแลของรฐับาล ตามมตคิณะกรรมการนโยบายและบริหารจดัการขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ คร ัง้

ที ่1 /2560 โดยมแีนวทางดงัน้ี   

1. ให ้อคส. ระบายขา้วโพดเลี้ยงสตัวค์งเหลอืในการดูแลของรฐับาล จ านวน 94,168,.98 ตนั โดยใน

เบื้องตน้ ใหร้ะบายขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์จ านวน 84,134.73 ตนั ตามที่คณะอนุกรรมการแกไ้ขปญัหาขา้วโพดเลี้ยงสตัวใ์น

สต็อกของรฐับาลมคีวามเหน็ว่าอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถระบายไดก่้อน ส าหรบัขา้วโพดเลี้ยงสตัวท์ี่ยงัไม่มขีอ้ยุติในส่วน

ของคดคีวามทางกฎหมาย จ านวน 10,034.25 ตนั ให ้อคส. เสนอ นบขพ. ระบาย เมือ่มขีอ้ยุตใินทางคดต่ีอไป 

2. ให ้อคส. พจิารณาระบายขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ในสต็อกของรฐับาลตามสภาพ โดยให ้อคส. เจรจา

กบัเจา้ของคลงัสินคา้หรือผูท้ี่ซื้อที่เสนอราคาซื้อสูงสุดในแต่ละคลงั แลว้น าเสนอประธานกรรมการ นบขพ. พิจารณา

อนุมตัิการระบายต่อไป ท ัง้น้ี ให ้อคส. ก าหนดมาตราการที่เขม้งวด จริงจงั มใิหม้กีารน าขา้วโพดเลี้ยงสตัวท์ี่จะระบาย

กลบัเขา้สู่วงจรตลาดปกต ิ

 

5. เรื่อง แผนยุทธศาสตรก์ารก ากบักจิการพลงังาน ฉบบัที่ 3 (พ.ศ.2561-2564) และแผนการด าเนินงานงบประมาณ

รายจา่ย และประมาณการรายไดป้ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน 

  คณะรฐัมนตรมีมีติรบัทราบและเหน็ชอบตามที่กระทรวงพลงังาน (พน.) เสนอ โดยแผนยุทธศาสตรฯ์ 

จดัท าขึ้นภายใตอ้งคป์ระกอบที่ส  าคญัไดแ้ก่ (1) ผลการปฏบิตัิงานตามตวัชี้วดัแผนยุทธศาสตร ์ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 

2560) (2) การวิเคราะหป์จัจยัภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานดา้นการก ากบักิจการ  (3) มติ

คณะรฐัมนตร ีในประเดน็การก ากบัดูแลบริหารงบประมาณของส านกังาน กกพ. การก ากบัดูแลกจิการพลงังาน และ (4) 

การจดัเกบ็รายไดแ้ละการใชจ่้ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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แผนยุทธศาสตรฯ์ ฉบบัที่ 3 ด าเนินการภายใตว้ิสยัทศัน์ “องคก์รที่สรา้งความสมดุลใหพ้ลงังานไทย” ประกอบดว้ย 4 

ยุทธศาสตร ์ดงัน้ี 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ก ากบักิจการพลงังานเป็นเลิศ (Reform & Enforce) มุ่งเนน้พฒันางานก ากบัให ้

ทนัสมยั เนน้การบงัคบัใชร้ะเบยีบหลกัเกณฑท์ีอ่อกโดย กกพ.   

ยุทธศาสตรท์ี ่2 ส่งเสรมิการแขง่ขนั กา้วทนันวตักรรมพลงังาน และการประกอบธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลง 

แนวทางการก ากบักจิการพลงังานเงือ่นไขการอนุญาตทีร่องรบัสถานการณ์ปจัจบุนั  

  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พฒันาการมสี่วนร่วมและสื่อสารงานก ากบักิจการพลงังานใหเ้ขา้ถึง  คุม้ครองผูใ้ช ้

พลงังานและผูม้สี่วนไดเ้สยีเชิงรุก พฒันามาตรฐานการใหบ้ริการรายย่อยและรายใหญ่ รวมท ัง้สรา้งความตระหนกัรบัรู ้

สทิธขิองผูใ้ชพ้ลงังานและพฒันากระบวนการมสี่วนร่วม   

ยุทธศาสตรท์ี ่4 องคก์รมสีมรรถนะสูง เป็นมอือาชพี เสรมิสรา้งและเพิม่ศกัยภาพบคุลากรใหม้คีวาม 

เชี่ยวชาญ เป็นมอือาชพี  

 

6. เรื่อง การด าเนินงานเมืองสิง่แวดลอ้มย ัง่ยนื ประจ าปี 2559  

  คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบและเห็นชอบ แนวทางการขบัเคลื่อนเมืองสิ่งแวดลอ้มย ัง่ยืน เพื่อให ้

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งใชเ้ป็นกรอบในการด าเนินงานอย่างบูรณาการร่วมกนั และผลกัดนัใหก้ารด า เนินงานเมือง

สิง่แวดลอ้มย ัง่ยนืขยายผลและครอบคลุมพื้นทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยสรุปดงัน้ี  

  1. วตัถปุระสงค ์: เพือ่ผลกัดนัใหก้ารด าเนินงานเมอืงสิง่แวดลอ้มย ัง่ยนืขยายผลและครอบคลุมพื้นที่

อย่างมปีระสทิธภิาพ  

2. เป้าหมาย : พฒันาใหม้เีมอืงศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่ 1 แห่งต่อจงัหวดั และขยายผลการ 

ด าเนินงานใหค้รอบคลุมจ านวน 76 จงัหวดั ภายในปี 2563 โดยในปี 2564 เป็นการประเมนิผลสมัฤทธิ์การด าเนินงาน

และพฒันารูปแบบการพฒันาเมอืงในอนาคต  

 3. กลยุทธก์ารด าเนินงาน แบง่ออกเป็น 4 กลยุทธ ์ไดแ้ก่ (1) ผลกัดนัสู่นโยบายระดบัชาติและ 

บูรณาการความร่วมมือ โดยกลไกประชารฐั (2) พฒันาปรบัปรุงเกณฑเ์พื่อประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาล            

(3) พฒันาศกัยภาพภาคีที่เกี่ยวขอ้งใหส้ามารถด าเนินงานอย่างมปีระสิทธิภาพ (4) สรา้งแรงจูงใจและเชิดชูเกียรติพื้นที่

ตน้แบบการด าเนินงาน 

  4. กลไกการขบัเคลื่อนเมอืงสิ่งแวดลอ้มย ัง่ยืน แบ่งเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัจงักวดั ระดบักลุ่ม

จงัหวดั และระดบัประเทศ  

 

 



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

รวบรวมโดย ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                                  วนัที ่10 ตลุาคม 2560  1 

วนัน้ี (10  ตลุาคม 2560)  เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชมุ 501 ตกึบญัชาการ 1 ท าเนียบรฐับาล 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานการประชมุคณะรฐัมนตรี 

  ภายหลงัเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แกว้ก าเนิด โฆษกประจ าส  านกันายกรฐัมนตรี พรอ้มดว้ย 

พนัเอกหญงิ ทกัษดา สงัขจนัทร ์ผูช่้วยโฆษกประจ าส  านกันายกรฐัมนตรี  ไดร่้วมแถลงผลการประชมุคณะรฐัมนตร ี ซึง่สรุป

สาระส าคญัดงัน้ี 

 

กฎหมาย 

  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้  

             รษัฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (เพือ่ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลส าหรบัเงนิสนบัสนุน 

             ทีไ่ดร้บัจากกองทนุเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศส าหรบั  

             อตุสาหกรรมเป้าหมาย) 

  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้  

             ภาษมีลูค่าเพิม่ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบบั (การยกเวน้ภาษมีลูค่าเพิม่กรณี 

    กรมธนารกัษน์ าเขา้เหรยีญทีร่ะลกึจากต่างประเทศ และการยกเวน้ภาษมีลูค่าเพิม่ 

             กรณีกรมธนารกัษข์ายเหรยีญทีร่ะลกึทีน่ าเขา้มาขายในประเทศ)  

  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเวน้ค่าธรรมเนียมการใชย้านยนตรบ์นทางหลวงพเิศษ 

    หมายเลข 7 และทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 ระหว่างวนัที ่24 ตลุาคม 2560 ถงึ 

             วนัที ่27 ตลุาคม 2560 พ.ศ. .... 

  4.  เรื่อง  ร่างระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีเรื่องยกเลกิระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ย 

             การประสานงานการใหค้วามเหน็ขององคก์ารอสิระในโครงการหรอืกจิกรรมทีอ่าจ 

             ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อชมุชนอย่างรุนแรง  พ.ศ. 2553 และอนุบญัญตัทิีเ่กี่ยวขอ้ง 

             กบัองคก์ารอสิระดา้นสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ พ.ศ. .... 

  5.   เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎกีาจดัต ัง้ส  านกังานรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน)  

    (ฉบบัที ่..)  พ.ศ. .... 

  6.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎกีาจดัต ัง้ส  านกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ   

              (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 

  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญตัพิลงังานนิวเคลยีรเ์พือ่สนัต ิ 

    พ.ศ. 2559 รวม 11 ฉบบั  

  8.   เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบญัญตัิกองทนุเงนิใหกู้ย้มื 

    เพือ่การศึกษา   พ.ศ. 2560 

  9.   เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญตัวิตัถทุีอ่อกฤทธิ์ต่อจติ 

    และประสาท พ.ศ. 2559   รวม 3 ฉบบั 

  10.   เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบตั ิหลกัเกณฑ ์และวธิกีารสรรหา 

             การเลอืกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพน้จาก 

             ต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอดุมศึกษา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
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  11.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื่อง ก าหนดใหเ้ครื่องปรบัอากาศทีใ่ชส้าร 

    เอชซเีอฟซ ี– 22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมเีทน) ทีม่ขีนาดท าความเยน็ต า่กว่า  

    50,000 บทียูีต่อช ัว่โมง เป็นสนิคา้ตอ้งหา้มในการน าเขา้มาในราชอาณาจกัร  

    พ.ศ. .... 

 

เศรษฐกจิ- สงัคม 

 

  12.   เรื่อง   ขยายเวลาการไวท้กุขแ์ละการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็ 

             พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชบรมนาถบพติร (ส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร)ี  

  13.  เรื่อง   ขออนุมตัดิ  าเนินการโครงการประตูระบายน า้ศรสีองรกัอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ 

             อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 

  14.  เรื่อง  การขอกูเ้งนิของธนาคารอาคารสงเคราะห ์

  15.  เรื่อง  การระบายขา้วโพดเลี้ยงสตัวค์งเหลอืโครงการแทรกแซงตลาดขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ 

    ปี 2551/52 

  16.   เรื่อง   นโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความม ัน่คงแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2560-2564)  

  17.  เรื่อง  แผนยุทธศาสตรก์ารก ากบักจิการพลงังาน ฉบบัที ่3 (พ.ศ.2561-2564) และ  

             แผนการด าเนินงานงบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายไดป้ระจ าปี  

             งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านกังานคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน 

  18.  เรื่อง  การด าเนินงานเมอืงสิง่แวดลอ้มย ัง่ยนื ประจ าปี 2559  

 

ต่างประเทศ 

 

  19.  เรื่อง  ขอความเหน็ชอบร่างเอกสารทีจ่ะมกีารรบัรองและลงนามระหว่างการประชมุ  

              รฐัมนตรขีนส่งอาเซยีน คร ัง้ที ่23 และการประชมุอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

แต่งตัง้ 

 

  20.  เรื่อง  การแต่งต ัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาการระดบัทรงคุณวุฒ ิ  

             (ส  านกันายกรฐัมนตร)ี 

  21.  เรื่อง  รฐับาลสหพนัธส์าธารณรฐัไนจเีรยีเสนอขอแต่งต ัง้เอกอคัรราชทูตวสิามญัผูม้ี  

             อ านาจเตม็แห่งสหพนัธส์าธารณรฐัไนจเีรยีประจ าประเทศไทย  

    (กระทรวงการต่างประเทศ)  

  22.  เรื่อง  การแต่งต ัง้ผูท้ีจ่ะด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎกีา  

    (นกับริหารสูง) (ส  านกันายกรฐัมนตร)ี 

  23.  เรื่อง  การแต่งต ัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง  

    (กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา)  
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  24.  เรื่อง  การแต่งต ัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง  

    (กระทรวงแรงงาน) 

  25.  เรื่อง  การแต่งต ัง้ขา้ราชการการเมอืง [ต าแหน่งเลขานุการรฐัมนตรวี่าการ 

    กระทรวงพาณิชย ์(นายอดสิยั ธรรมคุปต)์]  

  26.  เรื่อง  แต่งต ัง้กรรมการอื่นในคณะกรรมการองคก์ารสะพานปลา แทนต าแหน่งทีว่่าง 

  27.  เรื่อง  การแต่งต ัง้ประธานกรรมการในคณะกรรมการบรหิารส านกังานรฐับาล  

    อเิลก็ทรอนิกสแ์ทนประธานกรรมการผูท้ีพ่น้จากต าแหน่ง  

  28.  เรื่อง  การแต่งต ัง้ประธานร่วมฝ่ายไทยในองคก์รร่วมไทย-มาเลเซยี 

 

 

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

ส านกัโฆษก   ส านกัเลขาธิการนายกรฐัมนตร ีโทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

   

1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที่ ..) 

พ.ศ. .... (เพือ่ยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลส าหรบัเงนิสนับสนุนที่ไดร้บัจากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ

ประเทศส าหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย) 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการ

ยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที่ ..)  พ.ศ. .... (เพื่อยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลส าหรบัเงนิสนบัสนุนที่ไดร้บัจากกองทุนเพิ่ม ขดี

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศส าหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย) ตามที่กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และใหส้่ง

ส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหร้บัความเห็นของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไป

ประกอบการพจิารณาดว้ยแลว้ด าเนินการต่อไปได ้

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  กค. เสนอว่า 

  1. ตามที่ไดม้ีการตราพระราชบญัญตัิการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศส าหรบั

อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560 เพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและยกระดบัขดีความสามารถใน การ

แขง่ขนัของประเทศใหสู้งขึ้น โดยใหส้ทิธแิละประโยชนต่์าง ๆ ซึง่รวมถงึเงนิสนบัสนุนจากกองทนุเพิม่ขดีความสามารถในการ

แข่งขนัของประเทศส าหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเป็นเงนิสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการลงทุน การวิจยัและพฒันา การ

ส่งเสรมินวตักรรม หรอืการพฒันาบคุลากรเฉพาะดา้นของกจิการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

  2. คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศส าหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ในคราวประชมุ คร ัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่13 มนีาคม 2560 ไดมี้มตใิหส้ านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุด าเนินการ

แจง้ กค. เพือ่พจิารณาก าหนดใหเ้งนิสนับสนุนที่ผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิไดร้บัจากกองทนุฯ ถอืเป็นรายไดท้ี่ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้ง

น าไปรวมค านวณเพือ่เสยีภาษีเงนิไดนิ้ตบิคุคล 

  3. กค. พิจารณาแลว้เห็นว่า โดยที่รฐับาลมนีโยบายในการปรบัปรุงมาตรการและเครื่องมอืส่งเสริมการ

ลงทุนใหม้ีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและ

ยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศใหสู้งขึ้น โดยการจดัตัง้กองทุนฯ ดงันัน้ สมควรที่จะยกเวน้ภาษีเงนิได ้

ใหแ้ก่บริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ส าหรบัเงินไดท้ี่ไดร้บัเป็นเงินสนับสนุนจากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของประเทศส าหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งจดัต ัง้ข้ึนตามพระราชบญัญตัิการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศส าหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย  พ.ศ. 2560 ท ัง้น้ี ส าหรบัเงนิไดท้ี่ไดร้บัต ัง้แต่วนัที่ 14 กมุภาพนัธ ์2560 เป็น

ตน้ไป  

  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎกีา 

  ยกเวน้ภาษีเงินไดใ้หแ้ก่บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ส าหรบัเงินไดท้ี่ไดร้บัเป็นเงินสนบัสนุนจาก

กองทุนเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศส าหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งจดัต ัง้ขึ้นตามพระราชบญัญตัิการ

เพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศส าหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560 ท ัง้น้ี ส  าหรบัเงนิไดท้ี่ไดร้บัต ัง้แต่

วนัที ่14 กมุภาพนัธ ์2560 เป็นตน้ไป 
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2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

รวม 2 ฉบบั (การยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีกรมธนารกัษ์น าเขา้เหรียญที่ระลึกจากต่างประเทศ และการยกเวน้

ภาษีมลูค่าเพิม่กรณีกรมธนารกัษข์ายเหรยีญที่ระลึกที่น าเขา้มาขายในประเทศ)  

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการ

ยกเวน้ภาษมีลูค่าเพิ่ม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้

ภาษมีลูค่าเพิ่ม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบบั ตามที่กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอและใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการ

กฤษฎกีาตรวจพจิารณาเป็นเรื่องด่วน แลว้ด าเนินการต่อไปได ้

 

  กค. เสนอว่า 

  1. ในปี 2560 กค. โดยกรมธนารกัษ ์มโีครงการจดัท าเหรียญที่ระลกึ ไดแ้ก่ เหรยีญที่ระลกึในโอกาสการ

พระราชพิธีถวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเหรียญที่

ระลกึพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจา้อยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นอกจากน้ี กรมธนารกัษม์ี

ภารกจิ ในการจดัท าเหรยีญทีร่ะลกึเน่ืองในวโรกาสต่าง ๆ ของประเทศ โดยจะน ารายไดจ้ากการขายหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายต่าง 

ๆ แลว้ ขึ้นทูลเกลา้ทูลกระหมอ่มถวาย 

  2. กค. ไดร้บัพระราชทานพระราชานุญาตใหจ้ดัท าเหรียญที่ระลกึในโอกาสการพระราชพธิีถวายพระเพลงิ

พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร และ กค. ไดอ้นุมตัหิลกัการใหก้รมธนารกัษ์

จดัท าเหรยีญที่ระลกึดงักลา่ว โดยจะน ารายไดจ้ากการจ าหน่ายหลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้ ขึ้นทูลเกลา้ทูลกระหมอ่มถวาย เพือ่ทรง

ใชส้อยตามพระราชอธัยาศยั จ านวน 4 ชนิด ดงัน้ี 

   2.1 เหรียญทองค า ความบริสุทธิ์รอ้ยละ 99 ประเภทธรรมดา ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 26 

มลิลเิมตร น า้หนกั 20 กรมั ราคาจ าหน่ายเหรียญละ 50,000 บาท พรอ้มกล่อง ผลติตามจ านวนส ัง่จองไม่เกิน 149 ,999 

เหรยีญ 

   2.2 เหรียญเงิน ความบริสุทธิ์ รอ้ยละ 92.5 ประเภทธรรมดา ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง                 

35 มลิลเิมตร น า้หนกั 22 กรมั ราคาจ าหน่ายเหรียญละ 2 ,000 บาท พรอ้มกล่อง ผลติตามจ านวนส ัง่จองไม่เกิน 799,999 

เหรยีญ 

   2.3 เหรยีญทองแดง ประเภทรมด าพ่นทราย ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 70 มลิลเิมตร น า้หนกั 150 

กรมั ราคาจ าหน่ายเหรยีญละ 3,000 บาท พรอ้มกลอ่งผลติตามจ านวนส ัง่จองไมเ่กนิ 79,999 เหรยีญ 

   2.4 เหรียญคิวโปรนิกเกิล ประเภทธรรมดา ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 32 มลิลเิมตร น า้หนกั 15 

กรมั ราคาจ าหน่ายเหรยีญละ 100 บาท ผลติตามจ านวนส ัง่จองไมเ่กนิ 39,999,999 เหรยีญ 

  3. กค. ไดร้บัพระราชทานพระราชานุญาตใหจ้ดัท าเหรียญที่ระลกึพระราชพิธีบรมราชาภเิษกสมเด็จพระ

เจา้อยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และไดเ้ตรียมจดัท า เหรียญที่ระลกึพระราชพธิีบรมราชาภเิษกสมเด็จพระ

เจา้อยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยจะน ารายไดจ้ากการจ าหน่ายหลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้ ขึ้นทูลเกลา้

ทูลกระหมอ่มถวาย เพือ่ทรงใชส้อยตามพระราชอธัยาศยั จ านวน 3 ชนิด ดงัน้ี 

   3.1 เหรียญทองค า ประเภทพ่นทราย เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 26 มลิลเิมตร น า้หนกั 15 กรมั ราคา

จ าหน่ายเหรยีญละ 35,000 บาท 

   3.2 เหรยีญเงนิ ประเภทรมด าพ่นทราย เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 30 มลิลเิมตร น า้หนกั 15 กรมั ราคา

จ าหน่ายเหรยีญละ 1,600 บาท 
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   3 .3  เหรียญทองแดง  ประ เภทรมด าพ่ นทราย เส น้ผ่ า ศูนย์กลาง  30  มิลลิ เมตร                        

น า้หนกั 13 กรมั ราคาจ าหน่ายเหรยีญละ 100 บาท 

  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎกีา 

  1. ก าหนดใหย้กเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรบัการน าเขา้เหรียญที่ระลึก ท ัง้น้ี เฉพาะที่กรมธนารกัษเ์ป็น            

ผูน้ าเขา้เพือ่ขายในประเทศ 

  2. ก าหนดใหย้กเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรบัการประกอบกิจการขายสินคา้ประเภทเหรียญที่ระลึกของ

กรมธนารกัษ ์ เน่ืองในวโรกาสส าคัญต่าง ๆ และน ารายไดจ้ากการขายเหรียญดงักล่าว หลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้               

ขึ้นทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายหรือถวายบคุคลซึ่งไดร้บัเงนิค่าใชจ่้ายในพระองคจ์ากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และบุคคล

ซึ่งไดร้บัเงินปีพระบรมวงศานุวงศต์ามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยการจ่ายเงนิเดือน เงินปี บ  าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นใน

ลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 

 

3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเวน้ค่าธรรมเนียมการใชย้านยนตรบ์นทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษ

หมายเลข 9 ระหว่างวนัที่ 24 ตลุาคม 2560 ถงึวนัที่ 27 ตลุาคม 2560 พ.ศ. .... 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงยกเวน้ค่าธรรมเนียมการใชย้านยนตรบ์นทางหลวง

พิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ระหว่างวนัที่ 24 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 27  ตุลาคม 2560  พ.ศ. .... 

ตามทีก่ระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 

  คค. เสนอว่า 

  1. เน่ืองจาก คค. ไดจ้ดัท าแผนอ านวยความสะดวกและรองรบัการเดินทางของประชาชนในงาน                   

พระราชพธิีถวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ในช่วงเดือนตุลาคม 2 560 โดย

การบูรณาการขอ้มูลการเดินทาง ท ัง้การเดินทางทางบก ทางน า้ ทางอากาศ และทางราง โดยมแีผนการด าเนินงานระหว่าง

วนัที่ 19-30 ตุลาคม 2560 ในการน้ี ใหก้รมทางหลวงอ านวยความสะดวกและอ านวยความปลอดภยัในการเดินทางท ัว่

ประเทศ โดยจดัจุดบริการประชาชนและจุดพกัรถ รวมท ัง้พจิารณายกเวน้ค่าธรรมเนียมการใชย้านยนตรบ์นทางหลวงพเิศษ

เพือ่อ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใชจ่้ายในการเดนิทางของประชาชน 

  2. ดงันัน้ ในช่วงงานพระราชพธิีถวายพระเพลงิพระบรมศพดงักล่าว ระหว่างวนัที่ 25-29 ตุลาคม 2560 

คาดหมายว่ าจะมีประชาชนจ านวนมากเดินทางมาย ังก รุง เทพมหานค รเพื่ อมีส่วน ร่วมในงานพระราชพิธีฯ                             

เพื่อสนบัสนุนใหป้ระชาชนสามารถเดินทางไดส้ะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น การจราจรมคีวามคล่องตวั รวมท ัง้เป็นการอ านวยความ

สะดวก ปลอดภยัรองรบัการเดินทางของประชาชน จึงเห็นสมควรใหย้กเวน้ค่าธรรมเนียมการใชย้านยนตรบ์นทางหลวง

พเิศษหมายเลข 7 และทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 ต ัง้แต่เวลา 00.01 นาฬกิา ของวนัที่ 24 ตุลาคม 2560 ถงึเวลา 24.00 

นาฬกิา ของวนัที่ 27 ตลุาคม 2560 ซึ่งการด าเนินการตามแนวทางดงักล่าวตอ้งออกเป็นกฎกระทรวง 

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง 

  ก าหนดยกเวน้ค่าธรรมเนียมการใชย้านยนตรบ์นทางหลวงพเิศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร-บา้น

ฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร-เมอืงพทัยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางววั) ทางแยกเขา้ชลบุรี 

ทางแยกเขา้ท่าเรือแหลมฉบงั และทางแยกเขา้พทัยา และบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอก 

กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภเิษก) ตอนบางปะอิน-บางพล ีตัง้แต่เวลา 00.01 นาฬกิา ของวนัที่ 24 ตุลาคม 2560 ถงึ

เวลา 24.00 นาฬกิา ของวนัที่ 27 ตลุาคม 2560 
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4. เรื่อง ร่างระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี เรื่องยกเลิกระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าดว้ยการประสานงาน การให ้

ความเห็นขององคก์ารอสิระในโครงการหรือกจิกรรมที่อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. 2553 และอนุ

บญัญตัทิี่เกีย่วขอ้งกบัองคก์ารอสิระดา้นสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ พ.ศ. .... 

  คณะรฐัมนตร ีมมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม (ทส.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. เหน็ชอบในหลกัการร่างระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง ยกเลกิระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ย

การประสานงานการใหค้วามเหน็ขององคก์ารอสิระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 

พ.ศ. 2553 และอนุบญัญตัิที่เกี่ยวขอ้งกบัองคก์ารอิสระดา้นสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพ พ.ศ. .... และใหส้่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบญัญตัิทีเ่สนอคณะรฐัมนตรตีรวจพจิารณาเป็นเรื่องด่วน แลว้ด าเนินการต่อไปได ้

  2. เหน็ชอบการจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่บุคลากรสนบัสนุนการปฏบิตัิงานคณะกรรมการองคก์ารอิสระ โดยใช ้

งบประมาณจากกรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

  สาระส าคญัของร่างระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรี 

  1. ก าหนดใหย้กเลกิระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรี ว่าดว้ยการประสานงานการใหค้วามเห็นขององคก์าร

อิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. 2553 และอนุบญัญตัิที่เกี่ยวขอ้งกบั

องคก์ารอสิระดา้นสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ 

  2. ก าหนดค่าชดเชยใหแ้ ก่บุคลากรสนับสนุนการปฏิบ ัติง านคณะกรรมการองค์การอิสระ                   

จ านวน 2,369,800 บาท โดยใชง้บประมาณจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงทร ัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม 

 

5.  เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎกีาจดัต ัง้ส านักงานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที่ ..)  พ.ศ. .... 

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัแิละเหน็ชอบดงัน้ี 

  1. อนุมตัหิลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาจดัต ัง้ส  านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่..) 

พ.ศ. .... ตามที่ส  านกังาน ก.พ.ร. เสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมกบัร่างพระราช

กฤษฎีกาจดัต ัง้ส  านกังานรฐับาลอิเล็กทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรฐัมนตรีได ้มมีติอนุมตัิ

หลกัการ เมื่อวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2559 แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ท ัง้น้ี ใหส้  านกังาน ก.พ.ร. แจง้ผลการพิจารณาของ

คณะกรรมการพฒันาและส่งเสริมองคก์ารมหาชนใหส้  านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบโดยด่วน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล

ประกอบการตรวจพจิารณาร่างพระราชกฤษฎกีาในเรื่องน้ีต่อไป 

  2. เหน็ชอบใหม้คีณะกรรมการขบัเคลือ่นการพฒันารฐับาลดจิทิลั ตามทีส่  านกังาน ก.พ.ร. เสนอ 

  3. มอบหมายใหส้  านกังาน ก.พ.ร. รบัขอ้สงัเกตของส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรีและส านกังาน 

ก.พ. ไปพจิารณาด าเนินการต่อไปดว้ย 

  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎกีา 

  1. แกไ้ขผูร้กัษาการตามพระราชกฤษฎีกา จาก “รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สาร” เป็น “นายกรฐัมนตร”ี 

  2. แกไ้ขชื่อองคก์ารมหาชนจาก “ส านกังานรฐับาลอิเล็กทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน)” เป็น “ส านกังาน

พฒันารฐับาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) ” เรียกโดยย่อว่า “สพร.” ใหใ้ชช้ื่อภาษาองักฤษว่า “Digital Government 

Development Agency (Public Organization)” เรยีกโดยย่อว่า “DGA” 

  3. แกไ้ขชื่อคณะกรรมการบริหารส านกังานรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส ์เป็น “คณะกรรมการส านกังานพฒันา

รฐับาลดจิทิลั” 
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  4. ก าหนดให ้สพร. มีวตัถุประสงค ์ เพื่อพฒันา บริหารจดัการ และใหบ้ริการโครงสร ้างพื้นฐานทาง

เทคโนโลยีดิจิทลัและระบบการใหบ้ริการหรือแอปพลิเคชนัพื้นฐาน จดัท ามาตรฐาน มาตรการ หลกัเกณฑ ์วิธีการทาง

เทคโนโลยีดิจิทลั และกระบวนการด าเนินงาน ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดการบูรณาการและแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่าง

หน่วยงานภาครฐั การเปิดเผยขอ้มูลภาครฐัผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั และเป็นศูนยก์ลางการแลกเปลี่ยนทะเบยีนขอ้มูลดิจิทลั

ภาครฐั 

  5. เพิ่มเติมอ านาจหนา้ที่ให ้สพร. สามารถเขา้ถอืหุน้ เขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้ร่วมทุนกบันิติบุคคลอื่นใน

กจิการทีเ่กี่ยวกบัวตัถปุระสงคข์อง สพร. 

 

6. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎกีาจดัต ัง้ส านักงานสง่เสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)  

(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาจดัต ัง้ส  านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและ

นิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ส  านกังาน ก.พ.ร. เสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะก รรมการ

กฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้

  ทัง้น้ี ใหส้  านกังาน ก.พ.ร. เร่งรดัด าเนินการร่างพระราชกฤษฎกีาจดัต ัง้องคก์ารมหาชนที่ยงัไม่แลว้เสร็จ

โดยเร็ว และน าเสนอคณะรฐัมนตรีต่อไป และใหร้บัความเหน็ของส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรีไปพจิารณาด าเนินการ

ต่อไปดว้ย 

  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎีกาจดัต ัง้ส านักงานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์าร

มหาชน) (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... มดีงัน้ี 

  1. ก าหนดบทนิยามค าว่า “อุตสาหกรรมการจดัประชุมและนิทรรศการ” เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนและ

สอดคลอ้งกบัพนัธกจิของส านกังาน 

  2. ปรบัปรุงวตัถุประสงค์ของส านกังาน โดยใหม้ีวตัถุประสงค์ในการส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันา

อุตสาหกรรมการจดัประชุมและนิทรรศการของประเทศไทยใหม้มีาตรฐานเทยีบเท่าสากล เป็นศูนยก์ลางขอ้มลูและส่งเสริม 

สนบัสนุน เผยแพร่ขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรม รวมท ัง้ ส่งเสรมิภาพลกัษณ ์สรา้งโอกาสใหก้บัประเทศ ประสานงานกบั

หน่วยงานอื่น และอ านวยความสะดวก ในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอตุสาหกรรมการจดัประชมุและนิทรรศการในประเทศไทย 

  3. แกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของส านกังาน โดยก าหนดใหส้  านกังานมีอ านาจหนา้ที่ในการส่งเสริม 

สนบัสนุน พฒันา และประชาสมัพนัธธุ์รกจิเกี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรรมการจดัประชมุและนิทรรศการของประเทศไทย รวมท ัง้ 

สนบัสนุน และพฒันาโครงการที่จ  าเป็นต่ออุตสาหกรรมการจดัประชุมและนิทรรศการของประเทศไทย ภายใตก้ารสนบัสนุน

จากรฐับาล 

  4. แกไ้ขปรบัปรุงคุณสมบตัิของคณะกรรมการ ซึง่คณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ย กรรมการไมน่อ้ยกว่า

กึ่งหน่ึงตอ้งไม่เป็นขา้ราชการซึ่งมตี าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนกังาน หรือลูกจา้งของส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั 

รฐัวสิาหกิจ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น เวน้แต่เป็นผูส้อนในสถาบนัอุดมศึกษาของรฐั และกรรมการจะด ารงต าแหน่ง

กรรมการในองคก์ารมหาชนเกนิกว่าสามแห่งไมไ่ด ้

  5. แกไ้ขเพิ่มเติมอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการโดยใหม้ีอ  านาจในการแต่งตัง้ และอ านาจหนา้ที่ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ การก าหนดเครื่องแบบผูอ้  านวยการ เจา้หนา้ที่ ลูกจา้ง และเครื่องหมายหน่วยงาน รวมท ัง้ก าหนด

แนวทางปฏบิตังิานตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการบริหารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี 

  6. แกไ้ขเพิ่มเติมคุณสมบตัิของผูอ้  านวยการ โดยผูอ้  านวยการตอ้งไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมอืง  

ไม่เป็นผูบ้ริหารของรฐัวิสาหกิจ หน่วยงานของรฐั หรืองคก์ารมหาชนอื่น และไม่เป็นขา้ราชการซึ่งมตี าแหน่งหรือเงนิเดือน
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ประจ า พนักงานหรือลูกจา้งของส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น หรือหน่วยงานของรฐั หรือ

ผูป้ฏบิตังิานขององคก์ารมหาชนอื่น และไมเ่ป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีในกจิการที่กระท าหรอืในกจิการทีเ่ป็นการแขง่ขนักบักจิการของ

โรงพยาบาล ไมว่่าโดยตรงหรอืทางออ้ม 

  7. ก าหนดใหก้ารแต่งตัง้ โยกยา้ย เลือ่นเงนิเดือน เลือ่นต าแหน่ง และลงโทษทางวนิยัผูต้รวจสอบภายใน 

ใหผู้อ้  านวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาร่วมกนัแลว้เสนอใหค้ณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบก่อนจงึด าเนินการ

ได ้

 

7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญตัพิลงังานนิวเคลยีรเ์พือ่สนัต ิพ.ศ. 2559 รวม 11 ฉบบั  

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญตัิพลงังานนิวเคลยีร์

เพื่อสนัติ พ.ศ. 2559 รวม 11 ฉบบั ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยใหร้ ับความเห็นของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติไปประกอบการพจิารณาดว้ย แลว้ด าเนินการต่อไปได ้และมอบหมายใหก้ระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีรบั

ความเห็นของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาตไิปพจิารณาด าเนินการต่อไปดว้ย  

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง รวม 11 ฉบบั  

  1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดรายละเอียดรายงานวิเคราะหค์วามปลอดภยัของสถานประกอบการทาง

นิวเคลียรท์ี่ใชเ้ครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียรฉ์บบัเบื้องตน้ ประเภทที่ใชเ้ครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียรเ์พื่อการผลิตพลงังานและวิจยั 

พ.ศ. .... มสีาระส าคญัเป็นการก าหนดใหผู้ข้อรบัใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลยีร ์ประเภทที่ใชเ้ครื่อง

ปฏิกรณ์นิวเคลยีรเ์พื่อการผลติพลงังานและวิจยั จดัท าเอกสารรายงานวิเคราะหค์วามปลอดภยั โดยมรีายละเอียดตามที่

ก  าหนด  

  2. ร่างกฎกระทรวงก าหนด หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตการบรรจุเช้ือเพลิง

นิวเคลียร ์วสัดุนิวเคลียร ์หรือเช้ือเพลิงนิวเคลียรใ์ชแ้ลว้ การทดสอบการเดินเครื่องปฏกิรณ์นิวเคลียรห์รือการทดสอบการ

บรรจุวสัดุนิวเคลียรห์รอืเช้ือเพลงินิวเคลยีรใ์ชแ้ลว้ และการรายงานการทดสอบ พ.ศ. .... มสีาระส าคญัเป็นการก าหนดใหผู้ ้

ขออนุญาตตอ้งยื่นค าขออนุญาตประกอบแผนการเริ่มด าเนินการเพื่อทดสอบโครงสรา้ง ระบบและส่วนประกอบของเครื่อง

ปฏกิรณนิ์วเคลยีร ์ 

  3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาการขอเลิกด าเนินการสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียร ์พ.ศ. ... . มีสาระส าคญัเป็นการก าหนดใหผู้ร้บัใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทาง

นิวเคลียรท์ี่ประสงค์จะขอเลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตอ้งยื่นค าขออนุญาตเลิกด าเนินการสถาน

ประกอบการทางนิวเคลยีร ์และยื่นแผนการเลกิด าเนินการก่อนหยุดด าเนินการไม่นอ้ยกว่า 3 ปี พรอ้มท ั้งเอกสารหลกัฐานที่

จ  าเป็น  

  4. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอนและวธีิการการจดัการเช้ือเพลงินิวเคลยีรใ์ชแ้ลว้ พ.ศ. .... 

มสีาระส าคญัเป็นการก าหนดใหผู้ร้บัใบอนุญาตตอ้งมกีารจดัการเชื้อเพลงินิวเคลยีรใ์ชแ้ลว้ในสถานประกอบการทางนิวเคลยีร์

ตลอดอายุใบอนุญาตของสถานประกอบการทางนิวเคลียร ์ โดยค านึงถึงขนาดและประเภทของสถานประกอบการทาง

นิวเคลยีรแ์ละวธิกีารนัน้ตอ้งเป็นไปตามที่ก  าหนด  

  5. ร่างกฎกระทรวงก าหนดศกัยภาพทางเทคนิคและการเงนิของผูต้ ัง้สถานประกอบการทางนิวเคลียร ์

พ.ศ. .... มสีาระส าคญัเป็นการก าหนดใหผู้ป้ระสงคจ์ะตัง้สถานประกอบการทางนิวเคลยีรต์อ้งมศีกัยภาพทางเทคนิคและ
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การเงนิในขณะยื่นค าขอรบัใบอนุญาตในแต่ละประเภท และศกัยภาพดงักล่าวตอ้งมอียู่ตลอดเวลาที่ด  าเนินการตามอายุของ

ใบอนุญาตแต่ละประเภท  

  6. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์และวิธีการแจง้การด าเนินการเพือ่น าวสัดุกมัมนัตรงัสข้ึีนมาจาก

หลมุส ารวจปิโตรเลยีม และกรณีไม่สามารถน าวสัดุกมัมนัตรงัสข้ึีนจากหลมุส ารวจปิโตรเลียมได ้พ.ศ. .... มสีาระส าคญัเป็น

การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแจง้การด าเนินการในกรณีที่ปรากฏว่ามีการตกคา้งของวสัดุกมัมนัตรงัสีในหลุมส ารวจ

ปิโตรเลยีมเพือ่น าวสัดุกมัมนัตรงัสขีึ้นมาจากหลุมส ารวจปิโตรเลยีม  

  7. ร่างกฎกระทรวงก าหนดวิธีการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของวสัดุนิวเคลียรแ์ละสถานประกอบการ

ทางนิวเคลียร ์พ.ศ. .... มสีาระส าคญัเป็นการก าหนดใหผู้ร้บัใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองหรือใชว้สัดุนิวเคลยีรแ์ละผูร้บั

ใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลยีร ์ตอ้งจดัใหม้วีิธีการป้องกนัการเอาไปซึ่งวสัดุนิวเคลยีรโ์ดยมชิอบใน

ระหว่างการใชง้านและการจดัเก็บ การคน้หาและการเอากลบัมาซึง่วสัดุนิวเคลยีรท์ี่สูญหายหรอืถูกลกัไป รวมท ัง้จดัใหม้รีะบบ

การคุม้ครองทางกายภาพ  

  8. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตใหใ้ชพ้ื้นที่เพื่อต ัง้สถาน

ประกอบการทางนิวเคลียร ์พ.ศ. .... มสีาระส าคญัเป็นการก าหนดใหผู้ท้ี่จะก่อตัง้สถานประกอบการทางนิวเคลยีรต์อ้งไดร้บั

ใบอนุญาตใหใ้ชพ้ื้นที่เพื่อต ัง้สถานประกอบการทางนิวเคลยีร ์โดยตอ้งยื่นค าขอรบัใบอนุญาตพรอ้มดว้ยรายงานวิเคร าะห์

ความเหมาะสมของพื้นทีต่ ัง้สถานประกอบการทางนิวเคลยีร ์ 

  9. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรบัใบอนุญาตก่อสรา้งสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียร ์พ.ศ. .... มสีาระส าคญัเป็นการก าหนดใหผู้ร้บัใบอนุญาตพื้นที่เพื่อต ัง้สถานประกอบการทาง

นิวเคลียรท์ี่ประสงค์จะก่อสรา้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร ์ตอ้งไดร้บัใบอนุญาตก่อสรา้งสถานประกอบการทาง

นิวเคลยีร ์โดยตอ้งยืน่เอกสารหลกัฐานตามทีก่  าหนด  

  10. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต 

และการออกใบแทนใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร ์พ.ศ. .... มีสาระส าคญัเป็นการก าหนด

คุณสมบตัขิองผูข้อรบัใบอนุญาต วธิกีารขอรบัใบอนุญาต และการจดัเตรยีมเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตามทีก่  าหนด  

  11. ร่างกฎกระทรวงก าหนดการทบทวนและปรบัปรุงรายงานวิเคราะหค์วามปลอดภยัของสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียร ์ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ของผูร้ ับใบอนุญาตด าเนินการ                  

สถานประกอบการทางนิวเคลียรต์อ้งทบทวนและปรบัปรุงรายงานวิเคราะหค์วามปลอดภยัของสถานประกอบการทาง

นิวเคลยีร ์ซึง่ตอ้งทบทวนและปรบัปรุงทุก ๆ 10 ปี  

 

8.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบญัญตักิองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษาพ.ศ. 2560 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบญัญตัิกองทุน

เงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษา พ.ศ. 2560 ตามทีก่ระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจ

พจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง 

  1. ก าหนดวธิีการขอขอ้มลูส่วนบุคคลของผูกู้ย้มืเงนิ โดยใหก้องทุนฯ มหีนงัสอืหรือท าบนัทกึขอ้ตกลงกบั

หน่วยงานหรือองคก์รภาครฐัหรือเอกชนซึ่งเป็นผูค้รอบครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูกู้ย้ืมเงิน พรอ้มกบัแจง้ใหท้ราบถึง

วตัถปุระสงคข์องการขอและการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล ท ัง้น้ี ใหก้องทุนฯ ขอไดเ้ท่าที่จ  าเป็น ท ัง้น้ีเพื่อประโยชนใ์นการบริหาร

กองทนุฯ และการตดิตามการช าระเงนิคืนกองทนุฯ เท่านัน้ 
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  2. ก าหนดใหห้น่วยงานหรอืองคก์รท ัง้ภาครฐัและเอกชน หรอืบคุคลซึง่เป็นผูค้รอบครองขอ้มลูส่วนบุคคล

ของผูกู้ย้มืเงนิจดัส่งขอ้มลูที่เป็นปจัจบุนัใหก้องทุนฯ ในรูปแบบเอกสารหรือขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกสต์ามรูปแบบที่มอียู่หรือตาม

รูปแบบทีก่องทนุฯ ก าหนดภายในเวลาสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากกองทนุฯ 

  3. ก าหนดวิธีการขอใหเ้ปิดเผยขอ้มูลการกูย้ืมเงนิและการช าระเงนิคืนกองทุนฯ โดยใหห้น่วยงานหรือ

องคก์รภาครฐัและเอกชนหรอืบคุคลใดทีจ่ะขอขอ้มลูดงักลา่วของผูกู้ย้มืเงนิมหีนงัสอืรอ้งขอมายงักองทุนฯ หรอืท าเป็นบนัทกึ

ขอ้ตกลง โดยระบุวตัถุประสงคข์องการน าขอ้มูลไปใชพ้รอ้มท ัง้แนบหนงัสือหรือหลกัฐานที่ผูกู้ย้ืมเงนิไดใ้หค้วามยินยอม

เปิดเผยขอ้มลู  

  4. ก าหนดใหก้องทุนฯ เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการกู ย้ืมเงินและการช าระเงนิคืนกองทุนฯ แก่ผูร้อ้งขอ

ภายในสามสิบวนันับแต่วนัที่ไดร้บัหนังสือรอ้งขอ เวน้แต่มีเหตุจ  าเป็นใหแ้จง้ก าหนดเวลาที่สามารถจะส่งขอ้มูลให ้                  

ผูร้อ้งขอทราบ 

  5. ก าหนดใหห้น่วยงานหรือผูร้อ้งขอที่ไดร้บัขอ้มลูจากกองทุนฯ จะตอ้งไม่ใชข้ อ้มูลเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น

นอกเหนือจากวตัถปุระสงคท์ี่ไดแ้จง้ไวก้บักองทนุฯ และจะไมน่ าขอ้มลูน้ีไปเปิดเผยต่อไปยงับคุคลภายนอกหรอืบคุคลอื่น ซึง่

ไมม่อี  านาจในการเขา้ถงึหรอืใชข้อ้มลู รวมท ัง้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการหรอืระบบการเก็บรกัษาขอ้มลูใหเ้หมาะสมและปลอดภยั 

  6. ก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทุนฯ จดัใหม้มีาตรการหรือระบบการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลและขอ้มลูการ

กูย้มืเงนิใหเ้หมาะสมและปลอดภยั 

  7. ก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทนุฯ จดัใหม้กีารท าบญัชแีสดงรายการขอ้มลูส่วนบคุคล และเปิดเผยขอ้มลูการ

กูย้มืเงนิ ในรูปแบบเอกสารหรือขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกสใ์หม้คีวามเหมาะสม ถูกตอ้งและเป็นปจัจุบนัรวมท ัง้ตอ้งส่งรายงานสรุป

ดงักลา่วใหค้ณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ 

 

9.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญตัวิตัถทุี่ออกฤทธ์ิต่อจติและประสาท พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบบั 

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญตัวิตัถทุีอ่อกฤทธิ์ต่อจิต

และประสาท พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบบั ไดแ้ก่ 1) ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกบัการผลิต 

น าเขา้หรือส่งออกซึ่งวตัถอุอกฤทธิ์ในประเภท 2 พ.ศ. .... 2) ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตน าเขา้

หรอืส่งออกซึง่วตัถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรอืประเภท 4 เฉพาะเพือ่ใชใ้นยานพาหนะที่ใชใ้นการขนส่งสาธารณะ

ระหว่างประเทศที่จดทะเบยีนในราชอาณาจกัร พ.ศ. .... และ 3) ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรบัผูร้บัอนุญาต

ตามกฎหมายว่าดว้ยวตัถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และใหส้่ง

ส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหร้บัความเห็นของกระทรวงการคลงัไปประกอบการพิจารณาดว้ย 

แลว้ด าเนินการต่อไปได ้

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวงทัง้ 3 ฉบบัดงักล่าว เป็นการก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข

เกี่ยวกบัการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกบัการผลติ น าเขา้หรือส่งออกซึ่งวตัถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ก าหนด

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขเกี่ยวกบัการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตน าเขา้หรอืส่งออกซึง่วตัถอุอกฤทธิ์ในประเภท 

2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 ในปริมาณเท่าที่จ  าเป็นตอ้งใชป้ระจ าในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใน

ยานพาหนะที่ใชใ้นการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศที่จดทะเบยีนในราชอาณาจกัร และก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรบัผูร้บั

อนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยวตัถทุีอ่อกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัวิตัถทุีอ่อกฤทธิ์ต่อจิตและ

ประสาท พ.ศ. 2559 
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10.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบตัิ หลกัเกณฑ ์และวิธีการสรรหาการเลอืกประธานกรรมการ

และกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพน้จากต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอดุมศึกษา (ฉบบัที่ ..) 

พ.ศ. .... 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบตัิ หลกัเกณฑ ์และ

วิธีการสรรหาการเลอืกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพน้จากต าแหน่งของกรรมการใน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และใหส้่งส  านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยใหร้บัความเห็นของส านกังาน ก.พ.ร. ส านกังานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยไ์ปประกอบการ

พจิารณาดว้ย แลว้ด าเนินการต่อไปได ้

  สาระส าคญัร่างกฎกระทรวงฯ เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎกระทรวงก าหนดจ านวนคณะกรรมการ 

คุณสมบตัิ หลกัเกณฑ ์และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และ              

การพน้จากต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 โดยปรบัปรุงองคป์ระกอบของกรรมการใน

คณะกรรมการอดุมศึกษา วธิกีารสรรหาและเลอืกกรรมการ รวมท ัง้แกไ้ขระยะเวลาในการด าเนินการ 

สรรหา การเลอืก และการแต่งต ัง้กรรมการชุดใหมใ่หม้คีวามเหมาะสมยิง่ขึ้น 

 

11. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื่อง ก าหนดใหเ้ครื่องปรบัอากาศที่ใชส้ารเอชซีเอฟซี – 22 (สารคลอโรไดฟลูออ

โรมีเทน) ที่มีขนาดท าความเย็นต า่กว่า 50,000 บีทียูต่อชัว่โมง เป็นสนิคา้ตอ้งหา้มในการน าเขา้มาในราชอาณาจกัร พ.ศ. 

.... 

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใินหลกัการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื่อง ก าหนดใหเ้ครื่องปรบัอากาศที่ใช ้

สารเอชซเีอฟซ ี– 22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมเีทน)  ทีม่ขีนาดท าความเยน็ต า่กว่า 50,000  

บทียูีต่อช ัว่โมง เป็นสนิคา้ตอ้งหา้มในการน าเขา้มาในราชอาณาจกัร พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงพาณิชย ์(พณ.) เสนอ และใหส้่ง

คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฏหมายและร่างอนุบญัญตัิที่เสนอคณะรฐัมนตรีตรวจพิจารณา โดยใหร้บัความเห็นของ

กระทรวงการต่างประเทศและ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติไปประกอบการพจิารณาดว้ย 

แลว้ด าเนินการต่อไป 

  พณ. เสนอว่า 

  1. กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม แจง้ว่า ประเทศไทยในฐานะประเทศภาคี

สมาชิกตามพธิีสารมอนทรีออลว่าดว้ยสารท าลายช ัน้บรรยากาศโอโซน ซึ่งประเทศไทยไดข้อรบัเงนิช่วยเหลอืจากกองทุนพหุ

ภาคีภายใตพ้ธิีสารมอนทรีออลในการด าเนินโครงการลดและเลกิใชส้ารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคารบ์อน ระยะที่ 1 (HCFCs 

Phase-out Management Plan Stage I) เพื่อช่วยเหลอืผูป้ระกอบการผลติเครื่องปรบัอากาศในการปรบัเปลีย่นอุปกรณ์

กระบวนการผลติ และการเสรมิสรา้งศกัยภาพของผูป้ระกอบการในการใชส้ารทดแทน ซึง่ตามเงือ่นไขการขอรบัเงนิช่วยเหลอื

จากกองทุนพหุภาคีฯ ประเทศไทยจะตอ้งก าหนดใหเ้ครื่องปรบัอากาศที่ใชส้ารเอชซเีอฟซ ี– 22 ที่มขีนาดท าความเยน็ต า่กว่า 

50,000 บทียูีต่อช ัว่โมง เป็นสนิคา้ตอ้งหา้มในการน าเขา้มาในราชอาณาจกัร เพื่อจ าหน่ายในประเทศ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 

2560 เป็นตน้ไป 

  2. เพือ่เป็นการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม การสาธารณสุข การคุม้ครองความปลอดภยัของประชาชนและเพื่อให ้

เป็นไปตามขอ้ตกลงของพิธีสารมอนทรีออลว่าดว้ยสารท าลายช ัน้บรรยากาศโอโซน ซึ่งประเทศไทยในฐานะปร ะเทศภาคี

สมาชิกมีพนัธะผูกพนัที่ตอ้งปฏิบตัิตาม จึงสมควรก าหนดมาตรการเพื่อใหเ้ครื่องปรบัอากาศที่ใชส้ารเอชซีเอฟซี – 22   
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(สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ที่มีขนาดท าความเย็นต า่กว่า 50,000 บีทียูต่อช ัว่โมง เป็นสินคา้ที่ตอ้งหา้มน าเขา้มาใน

ราชอาณาจกัร 

  สาระส าคญัของร่างประกาศ 

  ก าหนดใหเ้ครื่องปรบัอากาศที่ใชส้ารเอชซเีอฟซ ี – 22  (สารคลอโรไดฟลูออโรมเีทน) ที่มขีนาดท าความ

เย็นต า่กว่า 50,000 บีทียูต่อช ัว่โมง เป็นสินคา้ตอ้งหา้มในการน าเขา้มาในราชอาณาจกัร และใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก าหนด  

60 วนั นบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป 

 

เศรษฐกจิ- สงัคม 

 

12.  เรื่อง  ขยายเวลาการไวทุ้กขแ์ละการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอ

ดุลยเดช  บรมนาถบพติร (ส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตร)ี  

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิใหข้ยายเวลาการไวทุ้กขแ์ละการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช  บรมนาถบพติร ตามทีส่  านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี(สลค.) เสนอ ดงัน้ี  

1. ขยายเวลาการไวท้กุขข์องขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และเจา้หนา้ทีข่องรฐั จากเดมิขยาย 

จากวนัศุกรท์ี ่13 ตลุาคม 2560 ไปจนถงึวนัที ่27 ตลุาคม 2560 อนัเป็นวนัเกบ็พระบรมอฐั ิ รวมเวลา 15 วนั เป็น ขยายไป

จนถงึวนัอาทติยท์ี่ 29 ตลุาคม 2560 รวม 17 วนั  

2. ใหส้ถานทีร่าชการ รฐัวสิาหกจิ หน่วยงานของรฐั สถานศึกษา และสถานทีท่  าการของรฐั  ท ัง้ใน 

และต่างประเทศลดธงครึ่งเสา จากเดิม ต ัง้แต่วนัศุกรท์ี่ 13 ตุลาคม 2560 ถงึวนัศุกรท์ี่ 27 ตุลาคม 2560 รวมเวลา 15  วนั  

เป็น จนถงึวนัอาทติยท์ี่ 29 ตลุาคม 2560 รวม 17 วนั  

3. ใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ทีข่องรฐั  จากเดิม  ออกทกุขต์ ัง้แต่วนัเสารท์ี ่28 ตลุาคม 2560 เป็นตน้ไป  

เป็น ออกทกุขต์ ัง้แต่วนัจนัทรท์ี่ 30 ตลุาคม 2560 เป็นตน้ไป  

4. ใหเ้ริ่มเกบ็ผา้ระบาย ป้ายสง่เสด็จสูส่วรรคาลยั  ตามสถานทีต่่าง ๆ จากเดมิ ต ัง้แต่คืนวนัศุกรท์ี ่27 

ตลุาคม 2560 เป็น ต ัง้แต่คนืวนัอาทติยท์ี่ 29 ตลุาคม 2560  

นอกจากน้ี ใหเ้ป็นไปตามมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัที่ 26 กนัยายน 2560 ท ัง้น้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชโองการ

โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมใหข้า้ราชส านกัออกทุกข ์ต ัง้แต่วนัที่ 30 ตุลาคม 2560 ตามประกาศส านกัพระราชวงั เรื่อง 

ก าหนดการออกทกุขข์องขา้ราชส านกั ลงวนัที ่3 ตลุาคม 2560  

 

13. เรื่อง  ขออนุมตัดิ าเนินการโครงการประตูระบายน ้ าศรสีองรกัอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิอ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 

  คณะรฐัมนตรีมมีตอินุมตัิในหลกัการใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(กษ) (กรมชลประทาน) ด าเนินการ

ก่อสรา้งโครงการประตูระบายน า้ศรสีองรกัอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิอ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ตามที ่กษ. เสนอ ส าหรบั

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามความเหน็ของส านกังบประมาณ โดยให ้กษ. ด าเนินการใหถู้กตอ้ง 

เป็นไปตามบทบญัญตัิของกฎหมายและระเบยีบ หลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั และให ้กษ. (กรมชลประทานและ

ส านกังานปฏรูิปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม) เร่งด าเนินการตามข ัน้ตอนเพื่อใหไ้ดร้บัการอนุญาตใชพ้ื้นที่ในเขตปฏรูิปที่ดนิ รวมท ัง้

ใหส้รา้งความเขา้ใจและการยอมรบัจากราษฎรที่ไดร้บัผลกระทบ และผลประโยชนจ์ากการด าเนินโครงการ เพื่อสามารถ

ด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารที่ต ัง้ไว ้
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  สาระส าคญัของเรื่อง 

  โครงการประตูระบายน ้ าศรสีองรกัอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิอ าเภอเชียงคาน 

จงัหวดัเลย มวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแหล่งน า้ตน้ทุนสบัสนุนพื้นที่เกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภค รวมท ัง้เพื่อบรรเทา

อุทกภยัในฤดูน า้หลาก และเพื่อสนบัสนุนประเด็นยุทธศาสตรจ์งัหวดัเลยในดา้นพฒันาการท่องเที่ยว และพฒันาคน สงัคม 

คุณภาพชีวิตทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนสรา้งมูลค่าเพิ่มผลผลิตดา้นการเกษตรเพื่อสนับสนุนการคา้  

การลงทนุ 

  องคป์ระกอบโครงการ  

  1. ประตูระบายน า้ศรสีองรกั (ช่องลดั) เป็นประตูระบายน า้ประเภทบานตรง กวา้ง 15.00 เมตร  สูง 13.20 

เมตร จ านวน 5 ช่อง สามารถระบายน า้ได ้2,500 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาท ี

  2. ประตูระบายน า้ในล  าน า้เดิม (แม่น า้เลย) เป็นประตูระบายน า้ประเภทบานตรง กวา้ง 10.00 เมตร สูง 

12.50 เมตร จ านวน 2 ช่อง สามารถระบายน า้ได ้400 ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที พรอ้มประตูเรือสญัจร (NAVIGATION 

LOCK ) กวา้ง 10 เมตร ยาว 77 เมตร 

  3.  อาคารควบคุมบานระบาย มีพื้ นที่ ใชส้อย 2 ,500 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 3 ช ั้น ไดแ้ก่                  

พื้นทีส่  าหรบัการจดันิทรรศการและหอ้งเครื่อง พื้นทีส่  าหรบัหอ้งประชมุและส านกังาน และพื้นทีส่  าหรบัหอ้งควบคุม 

  4. ระบบส่งน า้ ประกอบดว้ยสถานีสูบน า้ จ านวน 5 สถานี และระบบท่อส่งน า้ความยาว รวมประมาณ 99 

กิโลเมตร แยกเป็นฝัง่ขวาและฝัง่ซา้ยของแม่น า้เลย ส่งน า้ใหพ้ื้นที่รบัประโยชนท์ ัง้โครงการ 72,500 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 7 

ต าบล คือ ต าบลเชียงคาน ต าบลนาว่าว ต าบลปากตม ต าบลหาดทรายขาว ต าบลเขาแกว้ ต าบลจอมศรี และต าบลธาตุ 

อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย  

  ระยะเวลาด าเนินการ 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566)  

 

14. เรื่อง การขอกูเ้งนิของธนาคารอาคารสงเคราะห ์

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิใหธ้นาคารอาคารสงเคราะห ์(ธอส.) กูเ้งินโดยการออกพนัธบตัรวงเงิน                 

รวมไมเ่กนิ 22,300 ลา้นบาท ในปี 2560 ตามทีก่ระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ โดยแบง่เป็น 

  1. การกูเ้งนิโดยการออกพนัธบตัรใหม่เพิ่มเติม จ านวน 11,000 ลา้นบาท ซึ่งไดก้ าหนดไวใ้นแผนการ

จดัหาแหล่งเงินทุนและการปรบัสมดุลโครงสรา้งเงินทุนในระยะยาวของ ธอส. (แผนการจ ัดหาแหล่งเงินทุนฯ) ที่

คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ (คนร.) ไดใ้หค้วามเหน็ชอบแลว้  

  2. การกูเ้งนิโดยการออกพนัธบตัรเพื่อ Roll-over จ านวน 11,300 ลา้นบาท ซึ่งเป็นกรอบวงเงนิการออก

ธนบตัรเพือ่ทดแทนพนัธบตัรเดมิทีม่อีายุครบก าหนด 

  ทัง้น้ี ให ้กค. ร่วมกบั ธอส. เร่งพจิารณาออกแบบผลติภณัฑเ์งนิฝากหรือผลติภณัฑท์างการเงนิอื่น ๆ ทีม่ี

ความสอดคลอ้งกบัการใหส้ินเชื่อระยะยาว เพื่อเพิ่มสดัส่วนการระดมทุนจากเงนิฝากระยะยาว ซึ่งเป็นการป้องกนัการเกิด

ปญัหาการขาดสภาพคลอ่งจากความไมส่มัพนัธก์นัระหว่างอายุของหน้ีสนิและสนิทรพัย ์(Maturity Mismatch) อย่างย ัง่ยนื 

ส าหรบัการด าเนินการตามแผนการจดัหาแหล่งเงนิทุนดงักล่าว ใหค้ านึงถึงผลกระทบต่อตน้ทุนทางการเงนิของธนาคารใน

ภาพรวมดว้ย 
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15. เรื่อง การระบายขา้วโพดเลี้ยงสตัวค์งเหลอืโครงการแทรกแซงตลาดขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ปี 2551/52 

  คณะรฐัมนตรี มมีติรบัทราบการระบายขา้วโพดเลี้ยงสตัวค์งเหลอืโครงการแทรกแซงตลาดขา้วโพดเลี้ยง

สตัว ์ปี 2551/52 ในการดูแลของรฐับาล ตามมตคิณะกรรมการนโยบายและบรหิารจดัการขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ คร ัง้ที ่1 /2560 

ซึ่งเป็นไปตามผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการแกไ้ขปญัหาขา้วโพดเลี้ยงสตัวใ์นสต็อกของรฐับาล ตามที่กระทรวง

พาณิชย ์(พณ.) เสนอ และใหค้ณะกรรมการนโยบายและบริหารจดัการขา้วโพดเลี้ยงสตัวแ์ละหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งด าเนินการ

ตามอ านาจหนา้ที่เพือ่เร่งด าเนินการระบายขา้วโพดเลี้ยงสตัวฯ์ ใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ และเป็นไปตามข ัน้ตอนของกฎหมายและ

มตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป 

  ทัง้น้ี ให ้พณ. (องค์การคลงัสินคา้) และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งรบัความเห็นของกระทรวงการคลงั 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านกังบประมาณ และส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ไป

พจิารณาด าเนินการในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไปดว้ย 

  สาระส าคญัของผลการประชุม นบขพ. คร ัง้ที่ 1/2560 เม่ือวนัที่ 29 มีนาคม 2560 มีมติอนุมตัิแนว

ทางการระบายขา้วโพดเลี้ยงสตัวโ์ครงการแทรกแซงตลาดขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ปี 2551/52 ดงัน้ี 

  1. ให ้อคส. ระบายขา้วโพดเลี้ยงสตัวค์งเหลอืในการดูแลของรฐับาล จ านวน 94,168,.98 ตนั โดยใน

เบื้องตน้ ใหร้ะบายขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์จ านวน 84,134.73 ตนั ตามทีค่ณะอนุกรรมการแกไ้ขปญัหาขา้วโพดเลี้ยงสตัวใ์นสต็อก

ของรฐับาลมคีวามเหน็ว่าอยู่ในเงือ่นไขที่สามารถระบายไดก่้อน ส าหรบัขา้วโพดเลี้ยงสตัวท์ี่ยงัไม่มขีอ้ยุติในส่วนของคดีความ

ทางกฎหมาย จ านวน 10,034.25 ตนั ให ้อคส. เสนอ นบขพ. ระบาย เมือ่มขีอ้ยุตใินทางคดต่ีอไป 

  2. ให ้อคส. พจิารณาระบายขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ในสต็อกของรฐับาลตามสภาพ โดยให ้อคส. เจรจากบั

เจา้ของคลงัสนิคา้หรือผูท้ี่ซื้อที่เสนอราคาซื้อสูงสุดในแต่ละคลงั แลว้น าเสนอประธานกรรมการ นบขพ. พจิารณาอนุมตัิการ

ระบายต่อไป ท ัง้น้ี ให ้อคส. ก าหนดมาตราการที่เขม้งวด จริงจงั มใิหม้กีารน าขา้วโพดเลี้ยงสตัวท์ี่จะระบายกลบัเขา้สู่วงจร

ตลาดปกต ิ

 

16.  เรื่อง  นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาดว้ยความมัน่คงแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2560-2564)  

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีส่  านกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาต ิ(สมช.) เสนอ ดงัน้ี  

  1. เห็นชอบร่างนโยบายและแผนระดบัชาติว่าดว้ยความม ัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 -2564) โดยให ้

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งใชเ้ป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานจดัท ายุทธศาสตร์หรือแผนงานดา้นความม ัน่คงเฉพาะ                

เรื่อง หรือการก าหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวขอ้งใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแผนระดบัชาติว่าดว้ยความม ัน่คง

แห่งชาติฯ และยกเลกินโยบายความม ัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 27 มนีาคม 2558 

(เรื่อง นโยบายความม ัน่คงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564) และใหใ้ชน้โยบายและแผนระดบัชาติว่าดว้ยความม ัน่คงแห่งชาติ 

(พ.ศ. 2560-2564) แทน  

  2. มอบหมายส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรีน ากราบบงัคมทูลเกลา้ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย

ประกาศใชน้โยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความม ัน่คงแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2560-2564)  

  สาระส าคญัของเรื่อง  

 นโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมัน่คงแห่งชาติฯ ฉบบัใหม่ สรุปได ้ดงัน้ี  

  1. นโยบายความมัน่คงแห่งชาติ มจี  านวน 16 นโยบาย ประกอบดว้ย  1) เสรมิสรา้งความม ัน่คง 

ของสถาบนัหลกัของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  2) สรา้งความเป็น

ธรรม ความปรองดอง และความสมานฉนัทใ์นชาติ 3) ป้องกนัและแกไ้ขการก่อความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้4) 

จดัระบบการบริหารจดัการชายแดนเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหาขา้มพรมแดน 5) สรา้งเสริมศกัยภาพการป้องกนัและแกไ้ข



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

รวบรวมโดย ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                                  วนัที ่10 ตลุาคม 2560  16 

ปญัหาภยัคุกคามขา้มชาติ 6) ปกป้อง รกัษาผลประโยชนแ์ห่งชาติทางทะเล 7) จดัระบบ ป้องกนั และแกไ้ขปญัหาผูห้ลบหนี

เขา้เมอืง 8) เสริมสรา้งความเขม้แขง็และภูมคุิม้กนัความม ัน่คงภายใน 9) เสริมสรา้งความม ัน่คงของชาติจากภยัการทุจริต  

10) เสริมสรา้งความม ัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์11) รกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 12) 

เสริมสรา้งความม ัน่คงทางพลงังานและอาหาร 13) พฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแห่งชาติเพือ่เสริมสรา้งความม ัน่คงของชาติ 

14) เสริมสรา้งและพฒันาศกัยภาพการป้องกนัประเทศ  15) พฒันาระบบงานข่าวกรองใหม้ปีระสิทธิภาพ 16) เสริมสรา้ง  

ดุลยภาพในการด าเนินความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ  

  2. แผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมัง่คงแห่งชาติ มจี  านวน 19 แผน ดงัน้ี 1) การเสรมิสรา้งความ 

ม ัน่คงของมนุษย ์2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ความม ัน่คงระยะยาว 3) การเสริมสรา้งความม ัน่คงของ

สถาบนัหลกัของชาติภายใตก้ารปกครองระบอบประชาธิไปไตยอนัมพีระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ 4) การพฒันาระบบการ

เตรียมพรอ้มแห่งชาติ 5) การพฒันาศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 6) การสรา้งความสามคัคีปรองดอง 7) การป้องกนัและ

แกไ้ขปญัหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้8) การบริหารจดัการผูห้ลบหนีเขา้เมอืง 9) การป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

การคา้มนุษย ์10) การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 11) การเสรมิสรา้งความม ัน่คงของชาตจิากภยัทุจริต 12) การรกัษา

ความม ัน่คงพื้นที่ชายแดน 13) การรกัษาความม ัน่คงทางทะเล  14) การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาภยัคุกคามขา้มชาติ  15) 

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความม ัน่คงทางไซเบอร ์ 16) การรกัษาดุลยภาพสภาวะแวดลอ้มระหว่างประเทศ 17) การรกัษา

ความม ัน่คงทางพลงังาน 18) การรกัษาความม ัน่คงดา้นอาหารและน า้ และ 19) การรกัษาความม ัน่คงดา้นทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม   

 

17. เรื่อง แผนยุทธศาสตรก์ารก ากบักิจการพลงังาน ฉบบัที่ 3 (พ.ศ.2561-2564) และแผนการด าเนินงานงบประมาณ

รายจา่ย และประมาณการรายไดป้ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน 

  คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบและเหน็ชอบตามทีก่ระทรวงพลงังาน (พน.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. รบัทราบกรอบแผนยุทธศาสตรก์ารก ากบักจิการพลงังาน ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2561 - 2564)  

และกรอบการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายไดป้ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

  2. รบัทราบผลการด าเนินงาน การจดัเกบ็รายได ้และการใชจ่้าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  3. เหน็ชอบแผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายไดป้ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 วงเงนิงบประมาณรายจ่าย 902.32 ลา้นบาท และประมาณการรายได ้902.37 ลา้นบาท 

  4. เห็นชอบอตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นหน่วยตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช ้

เชื่อมต่อกบัระบบโครงข่ายไฟฟ้า ใบแทนใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต จ านวน 10,000 2,000 และ 5,000 บาทต่ อ

ฉบบั ตามล าดบัเพิ่มเติมในแผนการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์อื่นอนัไดจ้ากการด าเนินงานตาม

พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ. 2550 

  ทัง้น้ี ให ้พน. ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งด าเนินการให ้

เป็นไปตามแนวทางที่คณะรฐัมนตรีไดม้มีติไวเ้มือ่วนัที่ 26 กนัยายน 2560 อย่างเคร่งครดั เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการแข่งขนัใน

กิจการกา๊ซธรรมชาติอย่างแทจ้ริง และให ้พน. ก ากบัดูแลการบริหารงบประมาณของส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการ

พลงังานใหเ้กิดความคุม้ค่าและเหมาะสม ท ัง้ในส่วนของการหารายไดแ้ละการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 และตามแผนประมาณการรายไดแ้ละงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ตามนยัมติ

คณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่11 ตลุาคม 2559 
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  สาระส าคญัของเรื่อง  

  แผนยุทธศาสตรฯ์ ดงักล่าว จดัท าขึ้นภายใตอ้งค์ประกอบที่ส  าคญัไดแ้ก่ (1) ผลการปฏิบตัิงานตาม

ตวัช้ีวดัแผนยุทธศาสตร ์ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) และผลส าเร็จในการด าเนินงานตามพนัธกิจหนา้ที่ขององคก์รตาม

กฎหมาย (2) การวิเคราะหป์จัจยัภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานดา้นการก ากบักจิการพลงังาน เช่น 

สถานการณ์พลงังานในระดบัโลกและระดบัประเทศ ยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนบูรณาการดา้น

พลงังานของประเทศไทยในระยะยาว (Thailand Integrated Energy Blueprint: TIEB)แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) (3) มติคณะรฐัมนตรี ในประเด็นการก ากบัดูแลบริหารงบประมาณของส านกังาน 

กกพ. การก ากบัดูแลกจิการพลงังาน และ (4) การจดัเกบ็รายไดแ้ละการใชจ้า่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  แผนยุทธศาสตรฯ์ ฉบบัที่ 3 ด าเนินการภายใตว้ิสยัทศัน์ “องคก์รที่สรา้งความสมดุลใหพ้ลงังานไทย” 

ประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร ์ดงัน้ี 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ก ากบักจิการพลงังานเป็นเลศิ (Reform & Enforce) มุง่เนน้พฒันางานก ากบัใหท้นัสมยั 

เนน้การบงัคบัใชร้ะเบยีบหลกัเกณฑท์ี่ออกโดย กกพ. การตรวจติดตามมาตรฐานคุณภาพ ปรบัโครงสรา้งและพฒันากลไก

การก ากบัดูแลอตัราค่าบริการในกจิการพลงังานที่สอดรบักบัการส่งเสรมิการแขง่ขนั  

  ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ส่งเสริมการแข่งขนั กา้วทนันวตักรรมพลงังาน และการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง 

แนวทางการก ากบักิจการพลงังานเงือ่นไขการอนุญาตที่รองรบัสถานการณ์ปจัจุบนั สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาพลงังาน

ทดแทนและพลงังานทางเลอืก เพื่อความม ัน่คงทางดา้นพลงังานของประเทศ รวมท ัง้ส่งเสริมใหม้กีารเปิดใชร้ะบบโครงข่าย

พลงังานเพือ่สรา้งความคุม้ค่าในการใชโ้ครงสรา้งพื้นฐานของประเทศรองรบัการส่งเสริมการแขง่ขนัเสรใีนอนาคต  

  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พฒันาการมีส่วนร่วมและสื่อสารงานก ากบักิจการพลงังานใหเ้ขา้ถึง คุม้ครองผูใ้ช ้

พลงังานและผูม้สี่วนไดเ้สยีเชิงรุก พฒันามาตรฐานการใหบ้ริการรายย่อยและรายใหญ่ รวมท ัง้สรา้งความตระหนกัรบัรูส้ทิธิ

ของผูใ้ชพ้ลงังานและพฒันากระบวนการมสี่วนร่วมเพือ่น าไปสู่การสนบัสนุนงานก ากบักิจการพลงังาน การเพิ่มประสทิธิภาพ

การบริหารจดัการกองทุนพฒันาไฟฟ้า เพื่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้าไดร้บัประโยชนอ์ย่างย ัง่ยนื ตลอดจนเสริมสรา้งความร่วมมอื

ดา้นพลงังานระหว่างอาเซยีน  

  ยุทธศาสตรท์ี่ 4 องคก์รมีสมรรถนะสูง เป็นมืออาชีพ เสริมสรา้งและเพิ่มศกัยภาพบุคลากรใหม้ีความ

เชี่ยวชาญ เป็นมอือาชีพ รวมท ัง้การพฒันาปรบัปรุงระบบฐานขอ้มูลใหส้ามารถเป็นศูนยก์ลางขอ้มูลดา้นการก ากบักิจการ

พลงังานของประเทศ มงีานวจิยัทีน่ าไปสู่ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการก ากบักจิการพลงังานของประเทศ 

 

18. เรื่อง การด าเนินงานเมืองสิง่แวดลอ้มย ัง่ยนื ประจ าปี 2559  

  คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบและเหน็ชอบ ดงัน้ี  

 1. รบัทราบผลการด าเนินงานเมอืงสิ่งแวดลอ้มย ัง่ยนืประจ าปี 2559 ตามที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม (ทส.) เสนอ  

  2. เห็นชอบในหล ักการแนวทางการข ับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดลอ้มย ัง่ยืนและให ้ ทส. ร่วมกับ

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งพิจารณาก าหนดกรอบแนวทางการข ับเคลื่อนเมือง

สิง่แวดลอ้มย ัง่ยนืใหม้คีวามชดัเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น  เช่น แผนงาน/โครงการทีห่น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งจะตอ้งด าเนินการเพื่อ

น าไปสู่เป้าหมายการพฒันาเมอืงสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยนืใหค้รอบคลุมท ัว่ประเทศไดภ้ายในปี 2563 ท ัง้น้ี กรอบแนวทางการ

ขบัเคลือ่นดงักล่าวควรมุ่งเนน้การสรา้งการรบัรูใ้หทุ้กภาคส่วนท ัง้ภาครฐั ภาคเอกชนและประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการ

ด าเนินการดว้ย  
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  สาระส าคญัของแนวทางการขบัเคลื่อนเมืองสิ่งแวดลอ้มย ัง่ยืน เพื่อใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งใชเ้ป็นกรอบ

ในการด าเนินงานอย่างบูรณาการร่วมกนั และผลกัดนัใหก้ารด าเนินงานเมอืงสิง่แวดลอ้มย ัง่ยนืขยายผลและครอบคลุมพื้นที่

อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยสรุปดงัน้ี  

  1. วตัถุประสงค ์ : เพื่อผลกัดนัใหก้ารด าเนินงานเมอืงสิ่งแวดลอ้มย ัง่ยืนขยายผลและครอบคลุมพื้นที่

อย่างมปีระสทิธภิาพ  

2. เป้าหมาย : พฒันาใหม้เีมอืงศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่ 1 แห่งต่อจงัหวดั และขยายผลการ 

ด าเนินงานใหค้รอบคลุมจ านวน 76 จงัหวดั ภายในปี 2563 โดยในปี 2564 เป็นการประเมนิผลสมัฤทธิ์การด าเนินงานและ

พฒันารูปแบบการพฒันาเมอืงในอนาคต  

 3. กลยุทธก์ารด าเนินงาน แบง่ออกเป็น 4 กลยุทธ ์ไดแ้ก่ (1) ผลกัดนัสู่นโยบายระดบัชาตแิละ 

บูรณาการความร่วมมือ โดยกลไกประชารฐั (2) พฒันาปรบัปรุงเกณฑเ์พื่อประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาล            

(3) พฒันาศกัยภาพภาคีที่เกี่ยวขอ้งใหส้ามารถด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (4) สรา้งแรงจูงใจและเชิดชูเกียรติพื้นที่

ตน้แบบการด าเนินงาน 

  4. กลไกการขบัเคลื่อนเมืองสิง่แวดลอ้มย ัง่ยนื แบง่เป็น 3 ระดบั ดงัน้ี  

 

ระดบั องคป์ระกอบ กลไกการขบัเคลื่อน 

จงัหวดั ผู ้ว่ า ร า ช ก า ร จ ั ง ห ว ัด เ ป็ น ป ร ะ ธ า น แ ล ะ ส า นั ก ง า น

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มจงัหวดัเป็นฝ่ายเลขานุการ 

โดยมอีงคป์ระกอบกรรมการจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในระดบั

จงัหวดั 

มีกลไกในการบูรณาการการท างาน

และงบประมาณในระดบัจงัหวดั การ

พิจารณาจดัท าตวัชี้ วดัระดบัจงัหวดั

และระดบัหน่วยงานรวมถงึการ บูรณา

การการท างานระดบัพื้นที ่

กลุม่จงัหวดั ผูว้่าราชการจงัหวดั (หวัหนา้กลุ่มจงัหวดั) เป็นประธาน และ

ส านักงานสิ่ งแวดลอ้มภาคเ ป็นฝ่าย เลขา นุการ โดยมี

องคป์ระกอบกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งระดบักลุ่ม

จงัหวดัและระดบัภาค 

มีกลไกในการบูรณาการการท างาน

และงบประมาณในระดบักลุ่มจงัหวดั

พฒันาระบบกลไกการติดตามและ

ประเมนิผลการสรา้งเครือข่ายใหเ้กิด

ค ว า ม เ ข ้ม แ ข็ ง ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ

ประชาสมัพนัธ ์ 

ประเทศ นายกรฐัมนตรีหรือรองนายกรฐัมนตรีเป็นประธานและกรม

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้มเป็นฝ่ายเลขานุการ โดยมี

หน่วยงานจากกระทรวงที่เกี่ยวขอ้งและองคก์รหรือสมาคมใน

ระดบัประเทศเป็นองคป์ระกอบกรรมการ 

มกีลไกในการบูรณาการนโยบายการ

ท างานระดบักระทรวง รวมถงึการเพิ่ม

ช่องทางงบประมาณพเิศษ 

 

  1. หน่วยงานด าเนินการหลกั ไดแ้ก่  กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม สมาคมสนันิบาตเทศบาล 

แห่งประเทศไทย ส านกังานสิ่งแวดลอ้มภาค  ส านกังานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

สถาบนัการศึกษา  กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่  

 2. ทส. โดย กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้มไดป้ระสานหารอืแนวทางการด าเนินงานความร่วมมอื 

ในเบื้องตน้กบักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นถงึกรอบแนวทางการขบัเคลือ่นเมอืงสิ่งแวดลอ้มย ัง่ยนืและการผลกัดนัใหม้ี

การน าเกณฑช์ี้ วดัเมืองสิ่งแวดลอ้มย ัง่ยืน ซึ่งประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ 34 ตวัชี้ วดั  ไปเป็นเกณฑใ์นการประเมิน
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ประสิทธิภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (Local Performance Assessment - LPA) ในทุกระดบัในปีงบประมาณ

ต่อไป 

 

 

ต่างประเทศ 

 

19. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรบัรองและลงนามระหว่างการประชุมรฐัมนตรีขนส่งอาเซียน คร ัง้ที่ 23 

และการประชมุอืน่ ๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. เหน็ชอบร่างเอกสารทีจ่ะมกีารรบัรองและลงนามระหว่างการประชมุรฐัมนตรขีนส่งอาเซยีน  

ครัง้ที ่23 และการประชมุอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

   1.1 ร่างขอบเขตการประเมนิความปลอดภยัของผูป้ระกอบการสายการบนิต่างชาติ 

ในอาเซียน [Terms of Reference (TOR) for ASEAN Foreign Operator Safety Assessment: AFOSA] หรือ ร่าง 

TOR ของ AFOSA 

   1.2 ร่างแผนแม่บทว่าดว้ยการบริหารจราจรทางอากาศในอาเซียน (ASEAN Air Traffic 

Management Master Plan) หรอื ASEAN ATM Master Plan 

   1.3 ร่างพธิีสารเพื่ออนุวตัิขอ้ผูกพนัชุดที่ 10 ของบริการขนส่งของอากาศ ภายใตก้รอบความตก

ลงว่าดว้ยการบริการของอาเซียน (Protocol to implement the 10th Package of Commitment on Air Transport 

Services under ASEAN Framework Agreement on Services)  

   1.4 ร่างพธิสีาร 3 สทิธกิารท าการบนิโดยใชช้ื่อเที่ยวบนิร่วมกนัส าหรบัเสน้ทางบนิภายในประเทศ 

(Protocol 3 on Domestic Code-Share Rights) 

   1.5 ร่างขอ้ตกลงยอมรบัร่วมใบอนุญาตผูป้ฏบิตัิหนา้ที่ประจ าเที่ยวบนิ (Mutual Recognition 

Arrangement (MRA) on Flight Crew Licensing) 

   1.6 ร่างบนัทึกความเขา้ใจระหว่างหน่วยงานดา้นการสอบสวนอากาศยานของประเทศสมาชิก

อาเซยีนและหน่วยงานดา้นการบนิพลเรือนของจีน เกี่ยวกบัความร่วมมอืดา้นการสอบสวนอุบตัิเหตุและอุบตัิการณ์อากาศ

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. อนุมตัิใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากรฐัมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม) เป็นผูใ้หก้ารรบัรองเอกสารตามขอ้ 1.1 และ 1.2  

  3. ใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายร่วมลงนามในเอกสารขอ้ 1.3 -1.5 และ

เมือ่ลงนามแลว้ใหส้่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญตัิแห่งชาติพจิารณาเสนอสภานิติบญัญตัิแห่งชาติพจิารณาให ้

ความเหน็ชอบเอกสารดงักลา่ว ก่อนแสดงเจตนาการมผีลผูกพนัของเอกสารต่อไป 

  4. ใหก้ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ออกหนงัสอืมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ใหแ้ก่รฐัมนตรวี่าการ

กระทรวงคมนาคม หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายส าหรบัการลงนามดงักลา่ว 

  5 .  ใ ห ้ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ ส ว น อุ บ ั ติ เ ห ตุ แ ล ะ อุ บ ั ติ ก า ร ณ์ อ า ก า ศ ย า น  

(พลต ารวจเอก วเิชยีร พจนโ์พธิ์ศร)ี หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ร่วมลงนามในเอกสารขอ้ 1.6 
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  6. ให ้กต. ด าเนินการมอบสตัยาบนัสารของเอกสารขอ้ 1.3-1.5 ใหแ้ก่ เลขาธกิารอาเซยีนเพือ่รบัทราบการ

ใหส้ตัยาบนั เมือ่สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตมิมีตเิหน็ชอบเอกสารท ัง้ 3 ฉบบัดงักลา่วแลว้ 

 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  คค. รายงานว่า รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมกี าหนดเดินทางไปเขา้ร่วมการประชุมรฐัมนตรีขนส่ง

อาเซียน คร ัง้ที่ 23 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ การประชุมรฐัมนตรีขนส่งอาเซียน-จีน คร ัง้ที่ 16 การประชุม

รฐัมนตรขีนส่งอาเซยีน-ญี่ปุ่น คร ัง้ที ่15 และการประชมุรฐัมนตรีขนส่งอาเซยีน-สาธารณรฐัเกาหล ีคร ัง้ที ่8 ระหว่างวนัที ่12-

13 ตลุาคม 2560 ณ สาธารณรฐัสงิคโปร ์โดยระหว่างการประชุมดงักล่าวจะมกีารรบัรองและลงนามเอกสาร 6 ฉบบั อนัเป็น

การแสดงใหเ้ห็นถึงความพรอ้มและความมุ่งม ัน่ของประเทศไทยในฐานะสมาชิกแห่งประชาคมอาเซียนที่จะสนบัสนุนและ

ผลกัดนัความร่วมมอืดา้นการขนส่งเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนใหเ้ป็นหน่ึงเดียว ท ัง้ยงักระชบัความสมัพนัธร์ะหว่างอาเซียนกบั

ประเทศคู่เจรจาของอาเซยีน ซึง่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตรด์า้นการขนส่งของอาเซยีน ค.ศ. 2016-2025 แผนงานประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนแม่บทว่าดว้ยความเชื่อมโยงระหว่างกนัในอาเซียน ค.ศ. 2025 ที่ประเทศสมาชิก

อาเซยีนไดต้กลงร่วมกนัไวใ้นการประชุมรฐัมนตรีขนส่งอาเซยีน คร ัง้ที ่23 

 

 

 

แต่งตัง้ 

 

20. เรื่อง การแต่งตัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัทรงคุณวฒุ ิ(ส านักนายกรฐัมนตร)ี 

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่ส  านกังาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรือนสามญั สงักดัส านกั

นายกรฐัมนตรี ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาการระดบัทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ราย ตัง้แต่วนัที่มคุีณสมบตัิครบถว้นสมบูรณ์ 

ดงัน้ี  

  1. นางสาวสุรุ่งลกัษณ์ เมฆะอ านวยชยั ที่ปรึกษาการพฒันาระบบราชการ (นกัพฒันาระบบราชการ

เชี่ยวชาญ) ส านกังาน ก.พ.ร. ใหด้ ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาการพฒันาระบบราชการ (นกัพฒันาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) 

ส  านกังาน ก.พ.ร. ต ัง้แต่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2559  

  2. นางสาวศรีประภา ถมกระจ่าง ที่ปรึกษาการพฒันาระบบราชการ (นกัพฒันาระบบราชการเชี่ยวชาญ) 

ส านกังาน ก.พ.ร. ใหด้ ารงต าแหน่ง ทีป่รกึษาการพฒันาระบบราชการ (นกัพฒันาระบบราชการทรงคุณวุฒ)ิ ส านกังาน ก.พ.ร. 

ต ัง้แต่วนัที ่24 เมษายน 2560  

  ทัง้น้ี ต ัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้เป็นตน้ไป  

 

21. เรื่อง รฐับาลสหพนัธส์าธารณรฐัไนจเีรียเสนอขอแต่งตัง้เอกอคัรราชทูตวิสามญัผูมี้อ านาจเต็มแห่งสหพนัธส์าธารณรฐั

ไนจเีรยีประจ าประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมตัิ กรณีร ัฐบาลสหพนัธ์สาธารณรัฐไนจีเรียมีความประสงค์ขอแต่งตั้ง                

นายอาหเ์มด นูฮู บามลัลี (Mr. Ahmed Nuhu Bamalli) ใหด้ ารงต าแหน่ง เอกอคัรราชทูตวิสามญัผูม้ีอ  านาจเต็มแห่ง

สหพ ันธ์ส าธารณรัฐ ไนจี เ รี ยประจ าประ เทศไทย คนใหม่  โดยมีถิ่ นพ านัก  ณ ก รุ ง เทพมหานคร สืบแ ทน                          

นายชกุกูด ีนิววงิตนั  โอกาฟอร ์(Mr. Chukwudi Newington Okafor) ตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
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22. เรื่อง การแต่งตัง้ผูท้ี่จะด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎกีา (นักบรหิารสูง) (ส านักนายกรฐัมนตร)ี 

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่ส  านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแต่งตัง้ นางพงษ์สวาท             

กายอรุณสุทธ์ิ กรรมการร่างกฎหมายประจ า (นกักฎหมายกฤษฎกีาทรงคุณวุฒิ) ส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ใหด้ ารง

ต าแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านกันายกรฐัมนตรี ต ัง้แต่วนัที่ 6 

ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวนัที่มคี าส ัง่ใหร้กัษาราชการแทนในต าแหน่งดงักล่าว เพื่อทดแทนต าแหน่งที่ว่าง ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที่ทรง

พระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้เป็นตน้ไป  

 

 

23. เรื่อง การแต่งตัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสูง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอ นุม ัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้ง  นายทวีศัก ด์ิ                

วาณิชยเ์จริญ ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านักงานปลดักระทรวง ใหด้ ารงต าแหน่ง รองปลดักระทรวง ส านักงาน

ปลดักระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต ัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตัง้เป็นตน้ไป เพื่อ

ทดแทนต าแหน่งทีว่่าง  

 

 

24. เรื่อง การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสูง (กระทรวงแรงงาน) 

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้ง  นายอนันตช์ัย อุทยัพฒันาชีพ                      

ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง ใหด้ ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวง

แรงงาน ตัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้เป็นตน้ไป เพือ่ทดแทนต าแหน่งทีว่่าง  

 

 

25. เรื่อง การแต่งตัง้ขา้ราชการการเมือง [ต าแหน่งเลขานุการรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์(นายอดิสยั ธรรมคุปต)์]  

   คณะรฐัมนตรมีมีติเหน็ชอบตามที่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชยเ์สนอแต่งตัง้  นายอดิสยั   ธรรมคุปต ์

เป็นขา้ราชการการเมอืง ต าแหน่งเลขานุการรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์แทนต าแหน่งทีว่่าง ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที ่10 ตลุาคม 

2560 เป็นตน้ไป  

 

 

26. เรื่อง แต่งต ัง้กรรมการอืน่ในคณะกรรมการองคก์ารสะพานปลา แทนต าแหน่งที่ว่าง 

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตัง้ นางนงลกัษณ์ ขวญัแกว้ 

ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการองคก์ารสะพานปลา แทนต าแหน่งที่ว่าง ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที่ 10 

ตลุาคม 2560 เป็นตน้ไป  

 

 

27. เรื่อง การแต่งตัง้ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารส านักงานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสแ์ทนประธานกรรมการผูท้ี่

พน้จากต าแหน่ง  

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมเสนอแต่งตัง้ นายทวีศกัด์ิ 

กออนันตกูล ใหด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารส านักงานร ัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ แทน                

นายวรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการเดิมที่พน้จากต าแหน่งเน่ืองจากมอีายุเกิน 70 ปีบริบูรณ์ เมือ่วนัที่ 1 มถินุายน 

2560 ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที ่10 ตลุาคม 2560 เป็นตน้ไป  
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28. เรื่อง การแต่งตัง้ประธานร่วมฝ่ายไทยในองคก์รร่วมไทย-มาเลเซีย 

  คณะ รัฐ มนต รี มี ม ติ อ นุ ม ัติ ต า มที่ ร ัฐ ม นต รี ว่ า ก า ร ก ร ะท ร ว งพล ัง ง า น เ สนอก า ร แ ต่ ง ตั้ ง  

นายคุรุจติ  นาครทรรพ ซึง่เป็นผูท้ีม่คุีณสมบตัิเหมาะสม ใหด้ ารงต าแหน่งประธานร่วมฝ่ายไทยในองคก์รร่วมไทย-มาเลเซยี 

ต่อไปอกีวาระหน่ึง โดยใหค้งองคป์ระกอบของสมาชิกอื่นฝ่ายไทยอีก 6 คน ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่7 เมษายน 2541 

เรื่อง การแต่งตัง้ประธานร่วมและสมาชิกฝ่ายไทยในองคก์รร่วมไทย-มาเลเซีย และใหม้วีาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ท ัง้น้ี 

ต ัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2560  

 

 

 

 

 

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

 


