


 

 

วนัที่  31  ตลุาคม  2560 

 

  

 

 

1. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการพกัช าระหน้ีเงนิตน้และลดดอกเบี้ ยใหเ้กษตรกรผูป้ระสบอุทกภยัในพื้นที่ภาคใตแ้ละ

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ปี 2559/60 เพิม่เตมิ 

โครงการพกัช าระหน้ีเงินตน้และลดดอกเบี้ ยใหเ้กษตรกรผูป้ระสบอุทกภยัในพื้ นที่ภาคใต ้  และจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ ปี 2559/60 เพิ่มเติม เน่ืองจาก จ านวนเกษตรกรที่คณะรฐัมนตรีเหน็ชอบไปเมือ่วนัที่ 7 กุมภาพนัธ ์2560 

นัน้เป็นการประมาณการของ ธ.ก.ส. โดยไม่ไดส้  ารวจความเสียหายของเกษตรกรอย่างท ัว่ถึง จึงท าใหม้ีเกษตรกรที่จะ

ประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีเป็นจ านวนมากเพราะไดค้วามผลกระทบและมีคุณสมบตัิตรงตามเงื่อนไข ดงันัน้

คณะรฐัมนตรีจึงมมีติเหน็ชอบใหเ้พิ่มจ านวนเกษตรกรเป้าหมาย โดยเพิ่มจ านวนเกษตรกรกรณีที่ไม่เป็นหน้ี NPLs จ านวน 

47,539 ราย (จากเดิม จ านวน 212,850 ราย เป็น จ านวน 260,389 ราย) และเพิ่มงบประมาณที่รฐัใชใ้นการชดเชยอตัรา

ดอกเบี้ยใหแ้ก่ ธ.ก.ส. ในอตัรารอ้ยละ 5 ต่อปี รวมระยะเวลา 2 ปี  จ านวน 859.50 ลา้นบาท (จากเดิม จ านวน 3,931.00 

ลา้นบาท เป็น จ านวน 4,790.50 ลา้นบาท)  

 

2. เรื่อง แนวทางการช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ปี 2560/61 

 คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัิแนวทางการช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ปี 2560/61 โครงการสนิเชื่อเพื่อ

รวบรวมขา้วโพดเลี้ยงสตัวแ์ละสรา้งมลูค่าเพิม่โดยสถาบนัเกษตรกร ปี 2560/61 วงเงนิงบประมาณ 45 ลา้นบาทเพือ่เป็นการ

สนบัสนุนสินเชื่อใหก้บัสถาบนัเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกบัขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์และมีการจดทะเบียนอย่างถูกตอ้ง 

ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท าธุรกรรมระหว่างสมาชิกและสถาบนัเกษตรกร เพื่อช่วยใหเ้กษตรกรมคีวามเขม้แขง็และมี

ทางเลอืกในตลาดรบัซื้อเพิม่มากขึ้น  

 ทัง้น้ีในการสนบัสนุนสินเชื่อแก่สถาบนัเกษตรกรนัน้ใชว้งเงินสินเชื่อท ัง้หมด 1,500 ลา้นบาท โดยใชเ้งนิทุนจาก  

ธ.ก.ส. โดยมรีะยะเวลาในการด าเนินโครงการ ตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2560 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2562  

   

 

เศรษฐกจิ-สงัคม 



 

 

วนัที่  31  ตลุาคม  2560 

 

3. เรื่อง มาตรการการเงนิการคลงัเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัในปี 2560 (เพิม่เตมิ) 

           คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและรบัทราบตามที่กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ ดงัน้ี 

1. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั  ในการบริจาคเงินหรือทรพัยส์ินเพื่อ

ช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยั ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที่ 

645) พ.ศ. 2560 จากเดิม ไดม้กี  าหนดระยะระหว่างวนัที่ 5 กรกาคม 2560 ถงึวนัที่ 31 ตุลาคม 2560  เป็น ระหว่างวนัที่  

1 พฤศจกิายน 2560 ไปจนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2560  เพือ่เป็นการส่งเสริมการบรจิาคเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยัอย่าง

ท ัว่ถงึ  อกีท ัง้สามารถน าไปหกัเป็นค่าลดหย่อน/รายจ่ายในการค านวณภาษเีงนิไดเ้พิม่ขึ้นจากสทิธิการหกัรายจ่ายตามปกติอีก

เป็นจ านวนรอ้ยละ 50 โดยออกเป็นร่างพระราชกฤษฎีกา  ออกตามความในมาตรา 3 (1) แห่งประมวลรษัฎากร 

  2. มาตรการจา้งงานผูล้งทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรฐั ในการปรบัปรุงซ่อมแซมที่เกี่ยวกบัสาธารณประโยชน์  

ในพื้นที่ประสบภยัพิบตัิตามประกาศของ ปภ. ใหห้น่วยงานต่าง ๆ พิจารณาจา้งงานผูล้งทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบ

คุณสมบตัิแลว้ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรฐั ปี พ.ศ. 2560 ตามความเหมาะสม โดยประสานขอขอ้มูล  

ผูล้งทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรฐัมายงัศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั 

กระทรวงการคลงั 

 

 

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



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 
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  วนัน้ี (31 ตลุาคม 2560)  เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชมุ 501 ตกึบญัชาการ 1 ท าเนียบรฐับาล 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานการประชมุคณะรฐัมนตรี  ซึง่สรุปผลการประชมุคณะรฐัมนตรดีงัน้ี 

 

กฎหมาย 

 

  1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร 

    ส าหรบัมาตรฐานบงัคบั (ฉบบัที.่.) พ.ศ.....  

  2.   เรื่อง   ร่างระเบยีบการเบกิจ่ายเงนิจากคลงั การเกบ็รกัษาเงนิและการน าเงนิส่งคลงั  

    (ฉบบัที.่.) พ.ศ..... 

  3.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่ 

    และมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม ในบรเิวณพื้นทีต่  าบลปากคลอง ต าบลชมุโค  

    ต าบลบางสน และต าบลสะพล ีอ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร พ.ศ.....  

 

เศรษฐกจิ-สงัคม 

 

  4.  เรื่อง  ขอความเหน็ชอบโครงการพกัช าระหน้ีเงนิตน้และลดดอกเบี้ยใหเ้กษตรกร 

    ผูป้ระสบอทุกภยัในพื้นทีภ่าคใต ้ และจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์ปี 2559/60   

    เพิม่เตมิ 

  5.  เรื่อง  แนวทางการช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ปี 2560/61 

 6.  เรื่อง  มาตรการการเงนิการคลงัเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยัในปี 2560 (เพิม่เตมิ) 

 

ต่างประเทศ 

 

  7.  เรื่อง  การประชมุรฐัภาคีอนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยการเปลีย่นแปลง 

    สภาพภมูอิากาศ สมยัที ่23 (COP 23) การประชมุรฐัภาคีพธิสีารเกยีวโต  

   สมยัที ่13 (CMP 13) การประชมุรฐัภาคีความตกลงปารสี สมยัที ่1.2  

(CMA 1.2) และการประชมุอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง 

  8.  เรื่อง  การร่วมรบัรองเอกสารภายใตค้วามรบัผดิชอบของคณะรฐัมนตรีประชาคม  

    เศรษฐกจิอาเซยีน 

 

แต่งตัง้ 

 

9.  เรื่อง  การแต่งต ัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาการระดบั  

  ทรงคุณวุฒ ิ(กระทรวงคมนาคม)  

  10.  เรื่อง  การแต่งต ัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาการ 

    ระดบัทรงคุณวุฒ ิ(กระทรวงสาธารณสุข)  



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 
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  11.  เรื่อง  การแต่งต ัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาการระดบัทรงคุณวุฒิ 

    (ส  านกันายกรฐัมนตร)ี 

12.  เรื่อง  การแต่งตัง้กงสุลกติตมิศกัดิ์ ณ กรุงมาเล สาธารณรฐัมลัดฟีส ์ 

    (กระทรวงการต่างประเทศ)  

  13.  เรื่อง  การแต่งต ัง้ประธานกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอตุสาหกรรมแห่ง 

    ประเทศไทย 

 

 

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

ส านกัโฆษก   ส านกัเลขาธิการนายกรฐัมนตร ีโทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

 

1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตรส าหรบัมาตรฐานบงัคบั  

(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานสนิคา้

เกษตรส าหรบัมาตรฐานบงัคบั (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และใหส้่งส  านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้ด าเนินการต่อไปได ้และมอบหมายใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์รบัความเห็น

ของกระทรวงพาณิชยไ์ปพจิารณาด าเนินการต่อไปดว้ย  

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  

  แกไ้ขเพิม่เติมกฎกระทรวงก าหนดค่าบรกิารตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานสนิคา้เกษตรส าหรบัมาตรฐาน

บงัคบั พ.ศ. 2560 เพื่อก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานสนิคา้เกษตรส าหรบัมาตรฐานบงัคบัเพิ่มเติมส าหรบั

ศูนยร์วบรวมน า้นมดิบ และโรงงานผลติทุเรียนแช่เยอืกแขง็ ซึ่งอตัราค่าบริการจะจ าแนกตามขนาดของศูนยร์วบรวมน า้นม

ดบิหรอืโรงงานผลติทเุรยีนแช่เยอืกแขง็ โดยใหเ้ป็นไปตามอตัราที่ก  าหนดไวใ้นตารางทา้ยกฎกระทรวง  

 

2.  เรื่อง  ร่างระเบยีบการเบกิจา่ยเงนิจากคลงั การเกบ็รกัษาเงนิและการน าเงนิสง่คลงั (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

  คณะรฐัมนตรีมมีติเหน็ชอบในหลกัการร่างระเบยีบการเบกิจ่ายเงนิจากคลงั การเก็บรกัษาเงนิและการน า

เงนิส่งคลงั (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และใหส้่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ

ร่างอนุบญัญตัิที่เสนอคณะรฐัมนตรีตรวจพจิารณา โดยใหร้บัความเหน็ของธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพจิารณา

ดว้ย แลว้ด าเนินการต่อไปได ้

  สาระส าคญัของร่างระเบยีบ เป็นการแกไ้ขปรบัปรุงระเบยีบการเบกิจ่ายเงนิจากคลงั การเกบ็รกัษาเงนิและ

การน าเงินส่งคลงั พ.ศ. 2551 เพื่อใหส้่วนราชการที่ก่อหน้ีผูกพนัเป็นเงินตราต่างประเทศ อาจเบิกเงินไปซื้อเงินตรา

ต่างประเทศในสกุลเงินตราที่จะตอ้งช าระหน้ีโดยทยอยซื้อหรือซื้ อท ัง้จ  านวนก็ได ้และให ้น าเงินไปฝากไวก้บัธนาคาร

รฐัวสิาหกิจหรือธนาคารที่ กค. ใหค้วามเหน็ชอบและเมือ่หน้ีถงึก าหนดหรือใกลถ้งึก าหนดช าระ ใหน้ าเงนิตราต่างประเทศที่

ฝากธนาคารไปช าระหน้ีดงักลา่ว 

 

3. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุม้ครอง

สิ่งแวดลอ้ม ในบริเวณพื้นที่ต าบลปากคลอง ต าบลชุมโค ต าบลบางสน และต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จงัหวดัชุมพร  

พ.ศ....  

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัดิงัน้ี  

  1. อนุมตัิในหลกัการร่างประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่

และมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม ในบรเิวณพื้นที่ต าบลปากคลอง ต าบลชมุโค ต าบลบางสน และต าบลสะพล ีอ าเภอปะทวิ 

จงัหวดัชุมพร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการ

กฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยใหร้บัความเหน็ของกระทรวงพลงังานไปประกอบการพจิารณาดว้ย แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 

  2. มอบหมายใหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มศึกษาวิเคราะหถ์ึงเหตุจ  าเป็นหรือสภาพ

ความรุนแรงเขา้ข ัน้วิกฤตที่จ  าเป็นจะตอ้งออกประกาศเขตพื้นที่คุม้ครองสิ่งแวดลอ้มในเรื่องน้ีตามมาตรา 45 แห่ง

พระราชบญัญตัิส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และมาตรการคุม้ครองที่จะก าหนดบทพื้นฐาน

ทางวชิาการต่อไป  
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  3. มอบหมายใหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มรบัความเหน็ของกระทรวงอตุสาหกรรมไป

พจิารณาด าเนินการต่อไป  

  สาระส าคญัของร่างประกาศ  

  1. ก าหนดค านิยาม ค าว่า “แนวชายฝัง่ทะเล” “ชายหาด” “ประมงพื้นบา้น” “ประมงพาณิชย”์ “การถมที่ดิน

ในทะเล” เพือ่ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งและป้องกนัการเกิดปญัหาในทางปฏบิตั ิ 

  2. ก าหนดขอบเขตพื้นทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้ม โดยครอบคลุมพื้นทีข่องต าบลปากคลอง ต าบลชมุโค ต าบล

บางสน และต าบลสะพล ีและพื้นทีน่่านน า้ในเขตอ าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร  

  3. ก าหนดมาตรการคุม้ครองสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง การหา้มกระท าหรือกิจการใด ๆ ที่อาจเป็นอนัตรายหรือ

ก่อใหเ้กิดผลกระทบ ในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่น ัน้จากลกัษณะตามธรรมชาติในพื้นที่น่านน า้ทะเล พื้นที่สนั

ทราย พื้นทีใ่นแผ่นดนิ และพื้นทีเ่กาะ  

  4. ก าหนดใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งด าเนินการตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง 

ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจหรือเอกชน ที่จะท าการก่อสรา้งหรือ

ด าเนินการในพื้นที ่ใหท้  ารายงานวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

  5. ก าหนดใหม้คีณะกรรมการก ากบัดูแลและติดตามผลการคุม้ครองสิ่งแวดลอ้ม การสงวนรกัษา การ

อนุรกัษ ์การปกป้อง การฟ้ืนฟูบูรณะ และการจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเพื่อใหเ้กิดผลสมัฤทธิ์ โดยมี

อ านาจหนา้ที่ความรบัผดิชอบเพื่อประโยชนใ์นการร่วมมอืและประสานงานใหเ้กิดประสทิธิภาพในการปฏบิตัิงาน รวมท ัง้การ

จดัท าแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการคุณภาพทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

  6. ก าหนดบทเฉพาะกาลเพือ่รองรบักรณีต่าง ๆ ทีม่หีรอืเกดิขึ้นแลว้ก่อนวนัทีป่ระกาศน้ีใชบ้งัคบั 

  7. ก าหนดระยะเวลาใชบ้งัคบั 5 ปี  

  

เศรษฐกจิ- สงัคม 

 

4. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการพกัช าระหน้ีเงนิตน้และลดดอกเบี้ยใหเ้กษตรกรผูป้ระสบอทุกภยัในพื้นที่ภาคใต ้ และ

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ปี 2559/60 เพิม่เตมิ 

                    คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบใหเ้พิ่มจ านวนเกษตรกรเป้าหมายของโครงการพกัช าระหน้ี เงนิตน้และลด

ดอกเบี้ยใหเ้กษตรกรผูป้ระสบอุทกภยัในพื้นที่ภาคใต  ้ และจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ปี 2559/60 เพิ่มเติม  จากเดิม  (มติ

คณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่7 กมุภาพนัธ ์2560) จ านวน 212,850 ราย เป็น จ านวน 260,389 ราย  และเพิม่งบประมาณในการ

ด าเนินโครงการจ านวน 859.50 ลา้นบาท โดยเพิ่มขึ้นจากจ านวน 1,965.50 ลา้นบาทต่อปี   รวมระยะเวลา 2 ปี จ านวน 

3,931 ลา้นบาท เป็น จ านวนเงิน 2,395.25 ลา้นบาทต่อปี  รวมระยะเวลา 2 ปี  จ านวน 4,790.50 ลา้นบาท) ตามที่

กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ 

                   สาระส าคญัของเรื่อง 

                    กค. รายงานว่า 

  1.  เน่ืองจากจ านวนเกษตรกรที่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีฯ ท ัง้ในส่วนของเกษตรกรที่ไม่

เป็นหน้ี NPLs และที่เป็นหน้ี NPLs  มจี านวนมากกว่าที่คณะรฐัมนตรีไดม้มีติใหค้วามเหน็ชอบไว ้ เมือ่วนัที่ 7 กุมภาพ ันธ ์

2560 เน่ืองจากจ านวนเกษตรกรที่คณะรฐัมนตรีมมีติเหน็ชอบนัน้เป็นการประมาณการของ ธ.ก.ส. โดยยงัมไิดส้  ารวจความ

เสียหายของเกษตรกรอย่างท ัว่ถึงและครบถว้น รวมท ัง้สถานการณ์อุทกภยัที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในวงกวา้ง  
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จึงท าใหเ้กษตรกรที่ไดร้บัผลกระทบและมคุีณสมบตัิตรงตามเงื่อนไข แสดงความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีฯ มี

จ  านวนมากขึ้น 

  2. เน่ืองจากจ านวนเกษตรกรที่ไม่เป็นหน้ี NPLs ที่ประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการมจี านวนมากขึ้น ส่งผลให ้

วงเงินพกัช าระหน้ีของเกษตรกรที่ไม่เป็นหน้ี  NPLs มีจ านวนมากขึ้น จาก จ านวน 39 ,310.00 ลา้นบาท เป็น จ านวน 

47,905.05 ลา้นบาท โดยงบประมาณที่รฐับาลจะใชใ้นการชดเชยอตัราดอกเบี้ยใหแ้ก่   ธ.ก.ส.  แทนเกษตรกรที่ไม่เป็นหน้ี  

NPLs  ตามหลกัเกณฑเ์ดิมในมติคณะรฐัมนตรี (วนัที่ 7 กุมภาพนัธ ์2560)  ในอตัรารอ้ยละ 5 ต่อปี รวมระยะเวลา 2 ปี มี

จ  านวนเพิม่มากขึ้น 

3. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภยัที่ไดร้บัความเดือดรอ้นและมีคุณสมบตัิตามเงื่อนไขของ

โครงการพกัช าระหน้ีฯ สามารถไดร้บัความช่วยเหลืออย่างท ัว่ถึงและเท่าเทียกนั กค. จึงเสนอใหค้ณะรฐัมนตรีพิจารณา

ทบทวนมติคณะรฐัมนตรีเมือ่วนัที่ 7 กุมภาพนัธ ์2560 โดยเพิ่มจ านวนเกษตรกรกรณีที่ไม่เป็นหน้ี NPLs จ านวน 47,539 

ราย (จากเดิม จ านวน 212,850 ราย เป็น จ านวน 260,389 ราย) และเพิ่มงบประมาณที่รฐัใชใ้นการชดเชยอตัราดอกเบี้ ย

ใหแ้ก่ ธ.ก.ส. ในอตัรารอ้ยละ 5 ต่อปี รวมระยะเวลา 2 ปี   จ านวน 859.50 ลา้นบาท (จากเดิม จ านวน 3,931.00  

ลา้นบาท เป็น จ านวน 4,790.50 ลา้นบาท)  

 

5. เรื่อง แนวทางการช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ปี 2560/61 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิแนวทางการช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ปี 2560/61 โครงการ

สนิเชื่อเพื่อรวบรวมขา้วโพดเลี้ยงสตัวแ์ละสรา้งมลูค่าเพิ่มโดยสถาบนัเกษตรกร ปี 2560/61 วงเงนิงบประมาณ 45 ลา้นบาท 

ตามทีก่ระทรวงพาณิชย ์(พณ.) เสนอ 

  สาระส าคญัของโครงการสนิเช่ือฯ มีวตัถปุระสงค ์ดงัน้ี 

  1. เพื่อสนบัสนุนสนิเชื่อใหก้บัสถาบนัเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกบัขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์และมกีารจด

ทะเบยีนอย่างถูกตอ้ง น าไปใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในการรวบรวมหรือรบัซื้อขา้วโพดเลี้ยงสตัวจ์ากเกษตรกรผูข้ึ้นทะเบียน

เกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ ปีการผลิต 2560/61 กบักรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อจ าหน่ายต่อแปรรูปเพื่อส รา้ง

มลูค่าเพิม่และ/หรอืใชเ้ป็นวตัถดุบิในการผลติอาหารสตัว ์

  2. เพื่อช่วยดูดซบัปริมาณผลผลติขา้วโพดเลี้ยงสตัวใ์นช่วงที่ผลผลติออกมาก ตลอดจนเป็นการส่งเสริม

การท าธุรกรรมระหว่างสมาชกิและสถาบนัเกษตรกรตามเจตนารมณข์องการก่อตัง้สถาบนัเกษตรกร 

  3. เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัสถาบนัเกษตรกรในการด าเนินธุรกจิขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์

  4. เพื่อเพิ่มทางเลอืกใหเ้กษตรกรไดม้แีหล่งรบัซื้อผลผลติที่หลากหลายยิ่งขึ้น จากเดิมที่แหล่งรบัซื้อส่วน

ใหญ่จะเป็นประกอบการเอกชน 

  เป้าหมาย สนบัสนุนสนิเชื่อแก่สถาบนัเกษตรกรเพื่อรวบรวมหรือรบัซื้อและสรา้งมลูค่าเพิ่มขา้วโพดเลี้ยง

สตัวจ์ากเกษตรกร วงเงนิสนิเชื่อ 1,500 ลา้นบาท โดยใชเ้งนิทนุ ธ.ก.ส.  

  วิธีการ ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ยเงินกูต้ามโครงการในอตัรารอ้ยละ 4 ต่อปี โดยคิดจากสถาบนัเกษตรกร         

ในอตัรารอ้ยละ 1 ต่อปี และรฐับาลชดเชยดอกเบี้ยแก่ ธ.ก.ส. ในอตัรารอ้ยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดอืนนบัแต่

วนัรบัเงนิกู ้และตัง้แต่วนัถดัจากวนัครบก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงนิกูเ้ป็นตน้ไป สถาบนัเกษตรกรจะตอ้งรบัภาระดอกเบี้ย

เองในอตัรา MLR บวกตามชัน้ความเสีย่งของสถาบนัเกษตรกรแต่ละแห่ง (ปจัจบุนั MLR เท่ากบั รอ้ยละ 5 ต่อปี) 

  งบประมาณที่ขอจดัสรร จ านวนดอกเบี้ยที่ขอชดเชยจากรฐั 45 ลา้นบาท (วงเงนิสนิเชื่อรวม 1 ,500 ลา้น

บาท X อตัราดอกเบี้ยทีข่อชดเชยจากรฐั อตัรารอ้ยละ 3 ต่อปี X ระยะเวลาการชดเชยดอกเบี้ย 12 เดอืน) 
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ระยะเวลาด าเนินงาน 

  1. ระยะเวลาโครงการ ต ัง้แต่วนัที ่1 พฤศจิกายน 2560 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2562  

  2. ระยะเวลาจา่ยเงนิกู ้ต ัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2560 ถงึวนัที ่31 2561  

  3. ก าหนดช าระคืนเงนิกู ้ไม่เกิน 12 เดือน นบัแต่วนัที่รบัเงนิกู ้ท ัง้น้ี ตอ้งช าระหน้ีใหเ้สร็จสิ้นไม่เกินวนัที่ 

28 กมุภาพนัธ ์2562  

  4. ระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ยไมเ่กนิ 12 เดอืน นบัแต่วนัทีร่บัเงนิกู ้

 

6. เรื่อง มาตรการการเงนิการคลงัเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัในปี 2560 (เพิม่เตมิ) 

                   คณะรฐัมนตรีมมีตเิหน็ชอบและรบัทราบตามที่กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ ดงัน้ี 

                   1. เหน็ชอบมาตรการการเงนิการคลงัเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยัในปี 2560 (เพิม่เตมิ) 

                   2. รบัทราบมาตรการช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัทีม่กีารด าเนินการอยู่ในปจัจบุนั 

                   สาระส าคญัของมาตรการการเงนิการคลงัเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัในปี 2560 (เพิม่เตมิ)    

มดีงัน้ี 

                   1. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั ในการบริจาคเงนิหรือทรพัยส์ิน

เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยั ตามพระราชกฤษฎกีา ออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที่ 

645) พ.ศ. 2560 ซึ่งไดก้ าหนดช่วงเวลาส าหรบัการบริจาคเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบเหตุอุทกภยัระหว่างวนัที่ 5 กรกาคม 2560 

ถึงวนัที่ 31 ตุลาคม 2560 ไดส้ิ้นสุดลงแลว้ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการบริจาคเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยั แต่ยงัมี

ประชาชนและครวัเรือนที่ประสบเหตอุุทกภยัดงักลา่ว กระทรวงการคลงัจงึเหน็ควรขยายระยะเวลาใหผู้บ้รจิาคเงนิหรอืทรัพย์

สนิช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยัระหว่างวนัที่ 1 พฤศจกิายน 2560 ไปจนถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ไปหกัเป็นค่าลดหย่อน/

รายจ่ายในการค านวณภาษเีงนิไดเ้พิม่ขึ้นจากสทิธิการหกัรายจ่ายตามปกตอิีกเป็นจ านวนรอ้ยละ 50 โดยออกเป็นร่างพระราช

กฤษฎกีา ออกตามความในมาตรา 3 (1) แห่งประมวลรษัฎากร 

                  2. มาตรการจ ้างงานผู ้ลงทะเบียนเพื่อสว ัสดิการแห่งร ัฐ  ในการปร ับปรุงซ่อมแซมที่ เกี่ ยวก ับ

สาธารณประโยชน ์ในพื้นที่ประสบภยัพิบตัิตามประกาศของ ปภ. ใหห้น่วยงานต่าง ๆ พจิารณาจ า้งงานผูล้งทะเบยีนที่ผ่าน

การตรวจสอบคุณสมบตัิแลว้ในโครงการลงทะเบยีนเพือ่สวสัดิการแห่งรฐั ปี พ.ศ. 2560 ตามความเหมาะสม โดยประสานขอ

ขอ้มลูผูล้งทะเบยีนเพือ่สวสัดกิารแห่งรฐัมายงัศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังาน 

ปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 

 

 ต่างประเทศ 

 

7. เรื่อง การประชุมรฐัภาคีอนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมยัที่ 23 (COP 23) การ

ประชุมรฐัภาคีพธิีสารเกยีวโต สมยัที่ 13 (CMP 13) การประชุมรฐัภาคีความตกลงปารีส สมยัที่ 1.2 (CMA 1.2) และการ

ประชมุอืน่ที่เกีย่วขอ้ง 

  คณะรฐัมนตรมีมีติรบัทราบและเหน็ชอบตามทีก่ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม (ทส.) เสนอ 

ดงัน้ี 

  1. รบัทราบองคป์ระกอบของคณะผูแ้ทนประเทศไทยในการประชมุรฐัภาคีอนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ย

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ สมยัที ่23 (COP 23) การประชมุรฐัภาคีพธิสีารเกียวโต สมยัที ่13 (CMP 13) การประชุม

รฐัภาคีความตกลงปารสี สมยัที ่1.2 (CMA 1.2) และการประชมุอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง 
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  2. เห็นชอบต่อกรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชุมรฐัภาคีอนุสญัญา สหประชาชาติว่าดว้ยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ การประชุมรฐัภาคีพิธีสารเกียวโต การประชุมรฐัภาคีความตกลงปารีสและการประชุมอื่นที่

เกี่ยวขอ้ง ประจ าปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 

  3. หากมคีวามจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขท่าทกีารเจรจาฯ ที่มใิช่สาระส าคญัหรือไม่ขดัต่อผลประโยชนข์อง

ประเทศไทย ให ้ทส. พจิารณาด าเนินการได ้โดยไมต่อ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรีเพือ่พจิารณาอกีคร ัง้ 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  ทส. รายงานว่า 

  1. ประเทศไทยไดใ้หส้ตัยาบนัต่ออนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ย การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ พธิี

ส า ร เกี ย ว โต  และคว ามตกลงปารี ส  เมื่ อ ว ันที่  2 8  ธ ัน ว าคม  2537  เมื่ อ ว ันที่  2 8  สิ ง ห าคม  25 45  และ 

วนัที่ 21 กนัยายน 2559 ตามล าดบั และไดด้ าเนินการตามพนัธกรณีของอนุสญัญาฯ และพิธีสารเกียวโตตลอดมา โดยมี

ส  านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มท าหนา้ที่เป็นหน่วยงานกลางของประเทศภายใตก้รอบ

อนุสญัญาฯ 

  2. สาธารณรฐัหมู่เกาะฟิจิจะเป็นเจา้ภาพจดัประชุมรฐัภาคีอนุสญัญา สหประชาชาติว่าดว้ยการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศสมยัที่ 23 (COP 23) การประชุมรฐัภาคีพธิีสารเกียวโต สมยัที่ 13 (CMP 13) การประชุมรฐั

ภาคีความตกลงปารีส สมยัที่ 1.2 (CMA 1.2) และการประชุมคู่ขนานขององคก์รย่อยต่าง ๆ ของอนุสญัญาฯ ในระหว่าง

วนัที ่6-17 พฤศจกิายน 2560 ณ เมอืงบอนน ์สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนั ซึง่ประเทศต่าง ๆ ทีเ่ป็นภาคีของอนุสญัญาฯ พธิี

สาร และความตกลงดงักล่าว จะเขา้ร่วมการประชุมในครัง้น้ี โดยมีสาระของการเจรจา ไดแ้ก่ การก าหนดทิศทางการ

ด าเนินงานของประชาคมโลกภายใตก้รอบอนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ท ัง้ในประเด็น

ภายใตพ้ธิีสารเกียวโต ประเดน็ดา้นเทคนิค ประเดน็ดา้นการด าเนินงาน และการด าเนินงานเพือ่เตรียมการมผีลใชบ้งัคบัของ

ความตกลงปารสี 

 

8 เรื่อง การร่วมรบัรองเอกสารภายใตค้วามรบัผิดชอบของคณะรฐัมนตรีประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงพาณิชย ์(พณ.) เสนอ ดงัน้ี 

                   1. เหน็ชอบต่อเอกสาร ASEAN Declaration on Innovation 

                   2. อนุมตัิใหร้องนายกรฐัมนตรีดา้นเศรษฐกิจหรือผูแ้ทนที่ไดร้บัมอบหมายใหก้ารรบัรองเอกสาร  

3 ฉบบั คือ 1) เอกสาร ASEAN Declaration on Innovation 2) เอกสาร AEC 2025 Trade Facilitation Strategic 

Action Plan และ3)เอกสาร ASEAN Work Programmer on Electronic Commerce 2017 2025 และหากมีความ

จ าเป็นตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขเอกสารท ัง้ 3 ฉบบัดงักล่าว ที่ไม่ใช่สาระส าคญัหรือไม่ขดัต่อผลประโยชนข์องไทย ใหส้่วนราชการ

เจา้ของเรื่องด าเนินการต่อไปไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรีอีก  [คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC Council) จะใหก้ารรบัรองเอกสารดงักล่าวก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน คร ัง้ที่ 31 ในวนัที่ 13 – 14 

พฤศจกิายน 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลปิปินส]์ 

สาระส าคญัของเรื่อง 

                   พณ. รายงานว่า 

                   AEC Council จะใหก้ารรบัรองเอกสารความร่วมมือทางเศรษฐกจิ จ านวน 3 ฉบบั ก่อนการประชุมสุด

ยอดอาเซียน คร ัง้ที่ 31 ที่จะมีข้ึนในวนัที่ 13 – 14 พฤศจกิายน 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส  ์ทัง้น้ี สาระของ

เอกสารดงักลา่วไม่ก่อใหเ้กิดพนัธกรณีภายใตบ้งัคบัของกฎหมายระหว่างประเทศ จงึไมเ่ป็นสนธสิญัญาตามกฎหมายระหว่าง
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ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยเป็นหนงัสอืสญัญาตามมาตรา 178 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย รวมท ัง้จะไม่มกีารลงนาม

เอกสารดงักลา่ว ดงัน้ี 

                   1. ASEAN Declaration on Innovation เป็นเอกสารที่แสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกนัของประเทศ

สมาชิกอาเซียนในการใหค้วามส าคญักบัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เพือ่การเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างย ัง่ยนื การสรา้งงาน 

และการส่งเสริมการยกระดบัความเป็นอยู่ที่ดีในสงัคม โดยใชน้วตักรรมเป็นปจัจยัขบัเคลื่อนใหเ้กิดการเติบโตและการ

แขง่ขนัของอตุสาหกรรมระดบัภมูภิาค 

                   2. AEC 2025 Trade Facilitation Strategic Action Plan เป็นแผนปฏิบตัิการเชิงยุทธศาสตรด์า้น

การอ านวยความสะดวกทางการคา้ของอาเซียน จดัท าขึ้นเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการดา้นอ านวยความสะดวกทาง

การคา้ของอาเซยีนในช่วงระยะ ปี 2560 – 2568 ในการบรรลุเป้าหมาย คือ ลดตน้ทุนธุรกรรมทางการคา้ภายในภูมภิาคลง

รอ้ยละ 10 ภายในปี ค.ศ. 2020 เพิ่มการคา้ภายในภูมภิาคเป็น 2 เท่าภายในปี 2568 และผลการจดัอนัดบัความสามารถใน

ระดบัโลกดขีึ้น 

                    3. ASEAN Work Programmer on Electronic Commerce 2017 - 2025 เป็นเอกสารก าหนดแนว

ทางการด าเนินการดา้นพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกสข์องอาเซียน ส าหรบัช่วงระยะปี 2560 – 2563 ประกอบดว้ย 9 ดา้น ไดแ้ก่ 

(1) โครงสรา้งพื้นฐาน (2) สมรรถนะดา้นการศึกษาและเทคโนโลยี (3) การคุม้ครองผูบ้ริโภค  (4) การมีกฎระเบียบที่

ทนัสมยั (5) ความปลอดภยัของธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์(6) ระบบการช าระเงนิ  

(7) การอ านวยความสะดวกทางการคา้ (8) การแข่งขนั และ (9) โลจิสติกส ์โดยจะลงนามความตกลงว่าดว้ยพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกสข์องอาเซยีนในปี 2561 

            ในการจดัท าเอกสารดงักล่าวขา้งตน้ พณ. ในฐานะหน่วยงานประสานงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนไดม้ี

การประสานและหารือกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งมาโดยตลอด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไม่มขีอ้ขดัขอ้งต่อเอกสารดงักล่าว 

นอกจากน้ี ในส่วนของเอกสาร ASEAN Declaration on Innovation หน่วยงานที่รบัผดิชอบเป็นผูเ้จรจาร่วมกบัประเทศ

อาเซยีนเอง 

 

แต่งตัง้ 

 

9. เรื่อง การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาการระดบัทรงคุณวฒุ ิ(กระทรวงคมนาคม)  

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตัง้ นายกษิดิศ วฒันศพัท  ์ผูเ้ชี่ยวชาญ

วชิาชีพเฉพาะดา้นวศิวกรรมโยธา (ดา้นวางแผนและวางโครงการก่อสรา้ง) (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) กรมทางหลวง ใหด้ ารง

ต าแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะดา้นวิศวกรรมโยธา (ดา้นวางแผนและวางโครงการก่อสรา้ง) (วิศวกรโยธา

ทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ตัง้แต่วนัที่ 17 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวนัที่มคุีณสมบตัิครบถว้นสมบูรณ์ 

ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้เป็นตน้ไป  

 

 

10. เรื่อง การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัทรงคุณวุฒ ิ(กระทรวงสาธารณสุข)  

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตัง้ นายโกวิท คมัภีรภาพ นายแพทย์

เชี่ยวชาญ (ดา้นเวชกรรม สาขาตจวทิยา) กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศและสนบัสนุนวชิาการ กลุ่มภารกิจดา้นวชิาการและ

การแพทย ์สถาบนัโรคผวิหนงั กรมการแพทย ์ใหด้ ารงต าแหน่ง นายแพทยท์รงคุณวุฒ ิ(ดา้นเวชกรรม สาขาตจวทิยา) กลุ่ม

งานเทคโนโลยสีารสนเทศและสนบัสนุนวชิาการ กลุ่มภารกิจดา้นวชิาการและการแพทย ์สถาบนัโรคผวิหนงั กรมการแพทย ์



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

รวบรวมโดย ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                           วนัที ่31 ตลุาคม 2560  9 

กระทรวงสาธารณสุข ตัง้แต่วนัที่ 26 ธนัวาคม 2559 ซึ่งเป็นวนัที่มคุีณสมบตัิครบถว้นสมบูรณ์ ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที่ทรงพระ

กรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งต ัง้เป็นตน้ไป   

 

11. เรื่อง การแต่งตัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัทรงคุณวฒุ ิ(ส านักนายกรฐัมนตร)ี 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิตามที่ส  านกังาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตัง้ นางนันทนา ธรรมสโรช ที่ปรึกษาการ

พฒันาระบบราชการ (นกัพฒันาระบบราชการเชี่ยวชาญ) ส านกังาน ก.พ.ร. ใหด้ ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาการพฒันาระบบ

ราชการ (นกัพฒันาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) ส  านกังาน ก.พ.ร. ส านกันายกรฐัมนตรี ต ัง้แต่วนัที่ 3 เมษายน 2560 ซึ่งเป็น

วนัทีม่คุีณสมบตัคิรบถว้นสมบูรณ ์ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้เป็นตน้ไป   

 

12. เรื่อง การแต่งตัง้กงสุลกติตมิศกัด์ิ ณ กรุงมาเล สาธารณรฐัมลัดีฟส ์(กระทรวงการต่างประเทศ)  

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตัง้ นายอะหม์ดั อะลี มะนิก   

(Mr. Ahmed Ali Manik) ใหด้  ารงต าแหน่ง กงสุลกติตมิศกัดิ์ ณ กรุงมาเล สาธารณรฐัมลัดฟีส ์โดยมเีขตกงสุลครอบคลุม

สาธารณรฐัมลัดฟีส ์สบืแทน นายโมฮาเมด ซอลหิ ์(Mr. Mohamed Salih) ซึง่ขอลาออกจากต าแหน่ง  

 

13. เรื่อง การแต่งตัง้ประธานกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต ัง้ นายพสุ โลหารชุน ใหด้ ารงต าแหน่ง

ประธานกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแทนผูท้ี่ลาออก ท ัง้น้ี ต ัง้แต่ วนัที่ 31 ตุลาคม 

2560 เป็นตน้ไป  

 

 

 

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

 


