


 

 

วนัที่  12  ธนัวาคม  2560 

 

 

 

1. เรื่อง ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณโครงการปรบัพื้นที่ปลูกพชืทดแทนการปลูกขา้วรอบที่ 2 ภายใตแ้ผนการ

ผลติและการตลาดขา้วครบวงจร ปี 2560/61 (ดา้นการผลติ) 

 

  คณะรฐัมนตรีมมีติเหน็ชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ แผนการผลติและการตลาด

ขา้วครบวงจร ปี 2560/61 ไดก้ าหนดเป้าหมายการผลิตขา้วไวท้ี่ 29.50 ลา้นตนัขา้วเปลือก และไดว้างแผนการผลติขา้ว 

แบ่งเป็น 2 รอบ ไดแ้ก่ รอบที่ 1 พื้นที่ 58.68 ลา้นไร่ คาดการณ์พื้นที่ที่สามารถจะเก็บเกี่ยวขา้วได ้53.48 ลา้นไร่ ผลผลติ 

22.64 ลา้นตนัขา้วเปลอืก และรอบที ่2 พื้นที ่11.55 ลา้นไร่  

โดยกรมชลประทานแจง้ว่าในการผลิตขา้วรอบที่ 2 ยงัมีพื้นที่อีกประมาณ 1 ลา้นไร่ ที่มีปริมาณน า้

ชลประทานเพยีงพอส าหรบัการเพาะปลูก ท าใหเ้กษตรกรมคีวามตอ้งการปลูกขา้วมากขึ้น ดงันัน้ เพื่อเป็นการรกัษาอุปทาน

ขา้วใหส้มดุลกบัอุปสงคต์ามแผนการผลติและการตลาดขา้ว ปี 2560/61 จึงจ าเป็นตอ้งจดัโครงการรองรบัใหเ้กษตรกรปลูก

พืชอื่นทดแทนขา้วในพื้นที่อีก 1 ลา้นไร่ ในปี 2560/61 ซึ่ง กษ. พิจารณาแลว้สามารถจดัท าโครงการทดแทนการปลูกขา้ว 

รวม 3 โครงการดงักลา่ว พื้นทีเ่ป้าหมาย 900,000 ไร่ 

 

2. เรื่อง นโยบายและมาตรการน าเขา้วตัถดิุบอาหารสตัว ์ปี 2561-2563 

 

           คณะรฐัมนตรีมมีติเหน็ชอบนโยบายและมาตรการน าเขา้วตัถดุิบอาหารสตัว ์(กากถ ัว่เหลอืง ปลาป่น และ

ขา้วโพดเลี้ยงสตัว)์ คราวละ 3 ปี โดยก าหนดนโยบายและมาตรการน าเขา้ ปี 2561-2563 ทุกกรอบการคา้และจากประเทศ

นอกความตกลง ตามมตคิณะกรรมการนโยบายอาหาร เหน็ชอบการก าหนดนโยบายและมาตรการน าเขา้วตัถดุิบอาหารสตัว ์     

 

                    โดยไดก้ าหนดนโยบายและมาตรการฯ น าเขา้เช่นเดียวกบันโยบายและมาตรการฯ ในปี 2558-2560  

ตามมติคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวนัที่ 29 กรกฎาคม 2557  โดยนโยบายและมาตรการฯ มีขอ้แตกต่าง 

ในรายละเอียดจากมาตรการเดิมบางประการ อาท ิเพิ่มผูม้สีทิธิน าเขา้จากเดิม 9 ราย เป็น 11 ราย โดยเพิ่ม สมาคมพ่อคา้

พชืผลไทยและสมาคมการคา้สนิคา้เกษตรและอตุสาหกรรมแปรรูปเพิม่ความตกลงการคา้เสรีไทย-ชิล ี(TCFTA)  ในโควตา

ภาษรีอ้ยละ 0 นอกโควตาภาษ ี  

 

------------------------------------------- 

เศรษฐกจิ 
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  วนัน้ี (12 ธนัวาคม 2560)  เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชมุ 501 ตกึบญัชาการ 1 ท าเนียบรฐับาล 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานการประชมุคณะรฐัมนตรี 

  ภายหลงัเสรจ็สิ้นการประชมุ พลโท สรรเสรญิ แกว้ก าเนิด โฆษกประจ าส  านกันายกรฐัมนตร ี 

ไดแ้ถลงผลการประชมุคณะรฐัมนตร ี ซึง่สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

 

กฎหมาย 

 

  1.   เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้  

              รษัฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบบัที ่.. (พ.ศ. ....)  

ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร รวม 2 ฉบบั   

            (มาตรการสรา้งความเป็นกลางทางภาษกีรณีผลตอบแทนจากการฝากเงนิ 

ตามหลกัการของศาสนาอสิลาม) 

  2.   เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้  

             รษัฎากร (ฉบบัที ่...) พ.ศ. .... (มาตรการภาษเีพือ่สนบัสนุนการด าเนิน 

   โครงการสานพลงัประชารฐั) 

  3.   เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงยกเวน้ค่าธรรมเนียมการใชย้านยนตรบ์นทางหลวงพเิศษ  

             หมายเลข 7 และทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาทีก่  าหนด  

   พ.ศ. .... (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลปีใหม่ต ัง้แต่เวลา 00.01 นาฬกิา  

    ของวนัที ่28 ธนัวาคม 2560 ถงึเวลา 24.00 นาฬกิา ของวนัที ่4 มกราคม    

                               2561)  

  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดใหส้าขาทศันมาตรเป็นสาขาการประกอบ 

    โรคศิลปะ พ.ศ. ....  

5.  เรื่อง  การขยายระยะเวลาการลดค่าธรรมเนียมส าหรบัหา้งหุน้ส่วนและบริษทัจ ากดั 

  ในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ (ร่างกฎกระทรวงลดอตัราค่าธรรมเนียม  

            ส าหรบัหา้งหุน้ส่วน และบรษิทัจ ากดัในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ พ.ศ. ....)  

   6.   เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการส านกังานบริหารจดัการทรพัยากรน า้แห่งชาต ิ 

            ส านกันายกรฐัมนตร ีพ.ศ. .... (การก าหนดหนา้ทีแ่ละอ านาจในร่างกฎกระทรวง 

   แบง่ส่วนราชการส านกังานบรหิารจดัการทรพัยากรน า้แห่งชาตสิ  านกั  

   นายกรฐัมนตร)ี  

 

เศรษฐกจิ- สงัคม 

 

  7.  เรื่อง  การบรหิารจดัการท่าเรอืเชยีงแสนแห่งที ่1 จงัหวดัเชยีงราย 

  8.  เรื่อง  ขออนุมตัดิ  าเนินโครงการบรรเทาอทุกภยัเมอืงนครศรธีรรมราชอนัเน่ืองมาจาก 

    พระราชด ารแิละขอผ่อนผนัยกเวน้มตคิณะรฐัมนตรีเพือ่ขอใชป้ระโยชนพ์ื้นที่ป่า 

    สงวงแห่งชาตป่ิาเลนปากพยา-ปากนคร แปลงที ่1 
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  9.  เรื่อง  ขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณโครงการปรบัพื้นที่ปลูกพชืทดแทนการปลูกขา้ว 

    รอบที ่2 ภายใตแ้ผนการผลติและการตลาดขา้วครบวงจร ปี 2560/61  

    (ดา้นการผลติ) 

 

  10.  เรื่อง  ขออนุมตัเิกลีย่โควตาน าเขา้นมผงขาดมนัเนยทีผู่ป้ระกอบการน าเขา้นมผง 

    ขาดมนัเนยในโควตาของกลุม่ที ่1 ไปใหก้ลุม่ที ่2 

  11.  เรื่อง  นโยบายและมาตรการน าเขา้วตัถดุบิอาหารสตัว ์ปี 2561-2563 

           

ต่างประเทศ 

 

  12.  เรื่อง  การขอความเหน็ชอบร่างปฏญิญาย่างกุง้ (Yangon Declaration)  

    ซึง่เป็นเอกสารผลลพัธข์องการประชมุระดบัผูน้ าดา้นน า้แห่งภมูภิาค 

    เอเชยี-แปซกิฟิก คร ัง้ที ่3 (3rd Asia-Pacific Water Summit) 

   

แต่งตัง้ 

 

 13.  เรื่อง  การแต่งต ัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาการ 

   ระดบัทรงคุณวุฒ ิ(กระทรวงสาธารณสุข)  

  14.  เรื่อง  รฐับาลสาธารณรฐัอาหรบัอยีปิตเ์สนอขอแต่งต ัง้เอกอคัรราชทูตวสิามญั 

    ผูม้อี  านาจเตม็แห่งสาธารณรฐัอาหรบัอยีปิตป์ระจ าประเทศไทย  

    (กระทรวงการต่างประเทศ) 

  15.  เรื่อง  การแต่งต ัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง  

    (กระทรวงพลงังาน)  

   16.  เรื่อง  การแต่งต ัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง  

    (กระทรวงอตุสาหกรรม) 

   17.  เรื่อง  แต่งต ัง้ขา้ราชการการเมอืง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)์ 

  18.  เรื่อง  การแต่งต ัง้ขา้ราชการการเมอืง (กระทรวงการพฒันาสงัคมและม ัน่คงของ   

                                          มนุษย)์ 

  19.  เรื่อง  แต่งต ัง้ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการ 

                                         ประเมนิผลการด าเนินงานของกองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (กรณีพน้ 

                                         ต าแหน่งเน่ืองจากอายุครบ 70 ปีบรบูิรณ)์ 

  20.  เรื่อง  แต่งต ัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนร่วมลงทนุ 

    ในกจิการของรฐั  

  21.  เรื่อง  แต่งต ัง้ประธานกรรมการในคณะกรรมการบรหิารส านกังานพฒันา 

    การวจิยัการเกษตร  

  22.  เรื่อง  แต่งต ัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการสถาบนัการบนิพลเรอืน  

   23.  เรื่อง  แต่งต ัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการแบบผงัภมู ิ 
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  24.  เรื่อง  มอบหมายผูร้กัษาราชการแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 

  25.  เรื่อง  แต่งต ัง้ผูร้กัษาราชการแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ  

             และสิง่แวดลอ้ม  

   26.  เรื่อง  แต่งต ัง้ผูร้กัษาราชการแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงวฒันธรรม  

   27.  เรื่อง  ขอแต่งต ัง้ขา้ราชการการเมอืง (กระทรวงกลาโหม)  

  28.  เรื่อง  แต่งต ัง้กรรมการผูช่้วยรฐัมนตร ี 

  29.  เรื่อง  ค าส ัง่ส  านกันายกรฐัมนตร ีที ่333/2560 เรื่อง แต่งต ัง้คณะกรรมการ 

                                         ประสานงานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาติ 

  30.    เรื่อง    ค าส ัง่ส  านกันายกรฐัมนตร ีที ่334/2560 เรื่อง มอบหมายใหร้องนายกรฐัมนตร ี

         และรฐัมนตรปีระจ าส  านกันายกรฐัมนตรแีละติดตามการปฏบิตัิราชการ 

                                         ในภมูภิาค 

 

 

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

ส านกัโฆษก ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีโทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

 

1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที่ ..)  

พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบบัที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร รวม 2 

ฉบบั (มาตรการสรา้งความเป็นกลางทางภาษีกรณีผลตอบแทนจากการฝากเงนิตามหลกัการของศาสนาอสิลาม) 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการ

ยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบบัที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ย

การยกเวน้รษัฎากร รวม 2 ฉบบั (มาตรการสรา้งความเป็นกลางทางภาษกีรณีผลตอบแทนจากการฝากเงนิตามหลกัการของ

ศาสนาอิสลาม) ตามที่กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลว้

ด าเนินการต่อไปได ้

  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎกีาและร่างกฎกระทรวง 

  1. ร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร  

(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร 

(ฉบบัที่ 301) พ.ศ. 2539 โดยเพิ่มเติมการยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาส าหรบัผลตอบแทนที่ไดร้บัจากการรบัฝากเงนิ

ตามหลกัการของศาสนาอสิลามกบัธนาคารในราชอาณาจกัร ซึง่จะตอ้งฝากเงนิเป็นรายไดเ้ดือนตดิต่อกนั มรีะยะเวลาไม่นอ้ย

กว่า 24 เดือนนบัแต่วนัที่เริ่มฝาก โดยมียอดเงินฝากแต่ละคราวเท่ากนั แต่ไม่เกิน 25,000 บาทต่ อเดือน และรวมแลว้

ท ัง้หมดตอ้งไมเ่กนิ 600,000 บาท ท ัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรประกาศก าหนด 

  2. ร่างกฎกระทรวง ฉบบัที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร  

เพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิกฎกระทรวง ฉบบัที ่200 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร และ

กฎกระทรวง ฉบบัที ่250 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ตามล าดบั ดงัน้ี 

   2.1 เพิ่มเติมการยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส าหร ับผลตอบแทนที่ไดร้ ับจากการ  

ฝากเงนิตามหลกัการของศาสนาอิสลามกบัธนาคารในราชอาณาจกัรที่มีลกัษณะท านองเดียวกนักบัเงนิฝากประเภทออม

ทรพัย ์เฉพาะกรณีไดร้บัผลตอบแทนดงักล่าวและดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคารในราชอาณาจกัรประเภทออมทรพัย ์รวมกนั

ท ัง้สิ้นไมเ่กนิ 20,000 บาท ตลอดปีภาษ ีท ัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธิีการ และเงือ่นไขทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรประกาศก าหนด 

   2.2 เพิ่มเติมการยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส าหร ับผลตอบแทนที่ไดร้ ับจากการ  

ฝากเงินตามหลกัการของศาสนาอิสลามกบัธนาคารในราชอาณาจกัรที่มีลกัษณะท านองเดียวกนักบัเงินฝากประจ า ที่มี

ระยะเวลาการฝากตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป แต่เมือ่รวมกบัผลตอบแทนดงักล่าวทุกประเภทหรือดอกเบี้ยเงนิฝากประจ าทุกประเภท

แลว้ตอ้งไม่เกิน 30,000 บาทตลอดปีภาษี และไดร้บัผลตอบแทนดงักล่าวหรือดอกเบี้ยเงนิฝากเมื่อมอีายุ ไม่ต า่กว่า 55 ปี

บรบูิรณ ์ท ัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรประกาศก าหนด 

 

2.  เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที่ ...)  

พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพือ่สนับสนุนการด าเนินโครงการสานพลงัประชารฐั) 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการ

ยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที่ ...) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการด าเนินโครงการสานพลงัประชารฐั) ตามที่

กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และส่งใหส้  านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 
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  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎกีา 

  1. ก าหนดใหบ้ริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลที่ไดม้ีการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการสนับสนุน

โครงการสานพลงัประชารฐัหรือเพือ่ด าเนินการภายใตโ้ครงการสานพลงัประชารฐัสามารถน าค่าใชจ่้ายดงักลา่วมาหกัไดต้ามที่

จ่ายจริง แต่ไม่เกินรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิหลกัจากที่ไดห้กัรายจ่ายเป็นจ านวน 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไม่เป็นค่าใชจ่้ายเพือ่

สนบัสนุนการศึกษาส าหรบัโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการใหค้วามเหน็ชอบ และรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัสรา้ง

และการบ ารุงรกัษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดใหป้ระชาชนใชเ้ป็นการท ัว่ไป โดยไม่เก็บ

ค่าบรกิารใด ๆ   หรอืสนามเดก็เล่น สวนสาธารณะหรอืสนามกีฬาของทางราชการ ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของก าไรสุทธิก่อน

หกัรายจ่ายเพือ่การกศุลสาธารณะหรอืเพือ่การสาธารณประโยชน ์และรายจ่ายเพือ่การศึกษา หรอืเพือ่การกฬีา 

  2. ส าหรบัค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีทีเ่ริ่มในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ.2560  

ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 

3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเวน้ค่าธรรมเนียมการใชย้านยนตรบ์นทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษ

หมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. .... (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาล ปีใหม่ต ัง้แต่เวลา 00.01 นาฬกิา 

ของวนัที่ 28 ธนัวาคม 2560 ถงึเวลา 24.00 นาฬกิา ของวนัที่ 4 มกราคม 2561)  

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงยกเวน้ค่าธรรมเนียมการใชย้านยนตรบ์นทางหลวง

พเิศษหมายเลข 7 และทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาทีก่  าหนด พ.ศ. .... (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาล

ปี ใ หม่ ต ั้ง แ ต่ เ ว ล า  0 0 . 0 1  น าฬิ ก า  ข อ ง ว ันที่  2 8  ธ ัน ว าคม  2 5 6 0  ถึ ง เ ว ล า  2 4 . 0 0  น าฬิ ก า  ข อ ง ว ัน ที่   

4 มกราคม 2561)  ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณาเป็น

เรื่องด่วน แลว้ด าเนินการต่อไปได ้

  คค. เสนอว่า เน่ืองจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ของปี พ.ศ. 2561 มวีนัหยุดต่อเน่ืองหลายวนัคาดหมายไดว้่า

จะมปีระชาชนจ านวนมากเดนิทางกลบัภูมลิ  าเนาเป็นผลใหก้ารจราจรติดขดัในทุกสายทางที่ออกและเขา้กรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล การยกเวน้การจดัเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางการใชย้านยนตรบ์นทางหลวงพเิศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษ

หมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีส่วนช่วยสนบัสนุนใหป้ระชาชนสามารถเดินทางไดส้ะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ท าให ้

การจราจรมคีวามคลอ่งตวั รวมท ัง้เป็นการลดการใชพ้ลงังานของประเทศ 

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง 

  ก าหนดใหย้กเวน้ค่าธรรมเนียมการใชย้านยนตรบ์นทางหลวงพเิศษหมายเลข 7  

สายกรุงเทพมหานคร – บา้นฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร – เมอืงพทัยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 37 (บาง

ววั) ทางแยกเขา้ชลบุรี ทางแยกเขา้ท่าเรือแหลมฉบงั และทางแยกเขา้พทัยา ตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการใช ้

ยานยนตบ์นทางหลวงพเิศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร – เมอืงพทัยา พ.ศ. 2558 และบนทางหลวงพเิศษหมายเลข 

9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี ตามกฎกระทรวงก าหนด

ค่าธรรมเนียมการใชย้านยนตรบ์นทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) 

ตอนบางปะอนิ – บางพล ีพ.ศ. 2558 ต ัง้แต่เวลา 00.01 นาฬกิา ของวนัที่ 28 ธนัวาคม 2560 ถงึเวลา 24.00 นาฬกิา ของ

วนัที่ 4 มกราคม 2561   

 

4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดใหส้าขาทศันมาตรเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ....  
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  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดใหส้าขาทศันมาตรเป็นสาขาการประกอบ

โรคศิลปะ พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดย

ใหร้บัขอ้สงัเกตของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาไปประกอบการพจิารณาดว้ย แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 

 

 

  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎกีา  

  1. ก าหนดนิยามค าว่า “ทศันมาตร” หมายความว่า การประกอบโรคศิลปะเกี่ยวกบัสายตาของมนุษย ์ 

   2. ก าหนดใหม้ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาทศันมาตร ประกอบดว้ย กรรมการที่เป็นผูแ้ทนจาก

สถาบนัการศึกษาท ัง้ภาครฐัและเอกชน กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซึ่งรฐัมนตรีแต่งต ัง้ และกรรมการที่มาจากการเลอืกตัง้โดยผู ้

ประกอบโรคศิลปะสาขาทศันมาตร โดยมผูีอ้  านวยการส านกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะเป็นกรรมการและ

เลขานุการ  

  3. ก าหนดคุณสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการวชิาชีพซึ่งมาจากการเลอืกตัง้โดยผูป้ระกอบโรค

ศิลปะสาขาทศันมาตร  

  4. ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการวิชาชีพ และเหตุแห่งการพน้จากการด ารงต าแหน่งของ

กรรมการที่เป็นผูแ้ทนจากสถาบนัการศึกษาท ัง้ภาครฐัและเอกชน กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซึ่งรฐัมนตรีแต่งต ัง้ และกรรมการ

ทีม่าจากการเลอืกตัง้  

  5. ก าหนดใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอี านาจออกระเบยีบเกี่ยวกบัการเลอืกตัง้กรรมการ

วชิาชีพซึ่งเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้โดยผูป้ระกอบโรคศิลปะสาขาทศันมาตร การเลอืกประธานกรรมการวชิาชีพและรองประธาน

กรรมการวชิาชพี  

  6. ก าหนดอ านาจหนา้ที่ และการด าเนินการของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาทศันมาตรโดยใหเ้ป็นไปตาม

พระราชบญัญตักิารประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542  

  7. ก าหนดคุณสมบตัผูิป้ระกอบโรคศิลปะสาขาทศันมาตรในการขอขึ้นทะเบยีนและรบัใบอนุญาต 

ในการประกอบโรคศิลปะสาขาทศันมาตร รวมถงึผูส้  าเรจ็การศึกษาจากต่างประเทศตอ้งไดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็น 

ผูป้ระกอบโรคศิลปะสาขาทศันมาตรจากประเทศทีส่  าเรจ็การศึกษาหรอืประเทศทีผู่น้ ัน้ปฏบิตังิานอยู่ดว้ย  

  8. ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกบับุคคลที่ไดร้บัหนงัสืออนุญาตใหท้  าการประกอบโรค

ศิลปะโดยอาศยัทศันมาตรศาสตรต์ามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2546) เรื่อง การอนุญาตใหบุ้คคลท า

การประกอบโรคศิลปะโดยอาศยัทศันมาตรศาสตร ์และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การต่ออายุหนงัสอือนุญาตให ้

บคุคลท าการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศยัทศันมาตรศาสตร ์พ.ศ. 2550  

  9. ก าหนดใหพ้ระราชกฤษฎีกาน้ีไม่ใชบ้งัคบัแก่การประกอบอาชีพเกี่ยวกบัการตรวจวดัสายตาและการ

ประกอบแว่นตาในรา้นแว่นตาตามทีม่กีฎหมายบญัญตัไิวเ้ป็นการเฉพาะแลว้  

 

5. เรื่อง การขยายระยะเวลาการลดค่าธรรมเนียมส าหรบัหา้งหุน้ส่วนและบริษัทจ ากดัในพื้นที่เขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจ 

(ร่างกฎกระทรวงลดอตัราค่าธรรมเนียมส าหรบัหา้งหุน้สว่น และบรษิทัจ ากดัในพื้นที่เขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ พ.ศ. ....)  

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงลดอตัราค่าธรรมเนียมส าหรบัหา้งหุน้ส่วน และบริษทั

จ ากดัในพื้นที่เขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย ์(พณ.) เสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แลว้ด าเนินการต่อไปได ้และมอบหมายให ้ พณ. รบัความเห็นของส านักงาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติไปพจิารณาด าเนินการต่อไปดว้ย  

  พณ. เสนอว่า  

  1. กฎกระทรวงลดอตัราค่าธรรมเนียมส าหรบัหา้งหุน้ส่วนและบริษัทจ ากดัในพื้นที่เขตพฒันาพิเศษ

เฉพาะกจิ พ.ศ. 2555 ก าหนดใหล้ดอตัราค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน การขอตรวจเอกสาร การขอส าเนาเอกสารพรอ้มค า
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รบัรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกบัหา้งหุน้ส่วนและบริษทัจ ากดั ลงกึ่งหน่ึง ส าหรบัหา้งหุน้ส่วนและบริษทัจ ากดัที่มี

ส  านกังานแห่งใหญ่ตัง้อยู่ในทอ้งทีจ่งัหวดันราธวิาส จงัหวดัปตัตานี จงัหวดัยะลา และจงัหวดัสงขลาเฉพาะในทอ้งที ่อ  าเภอจะ

นะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทว ีและอ าเภอสะบา้ยอ้ย ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่ง

จะสิ้นสุดลงในวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  

   2. ดงันัน้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ประชาชนและผูป้ระกอบการในดา้นการ

ลงทนุในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ และเป็นการสนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกจิในพื้นที ่ตลอดจนสรา้งความ

สงบและความม ัน่คงในพื้นที่จงัหวดัชายแดนใต ้และสอดคลอ้งกบัการขยายระยะเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจด

ทะเบยีนสทิธิและนิตกิรรมตามมาตรการสนบัสนุนเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ จงัหวดัชายแดนภาคใตข้องกระทรวงมหาดไทย 

และการขยายระยะเวลาส าหรบัมาตรการภาษเีพือ่สนบัสนุนการประกอบธุรกจิในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิและมาตรการทาง

ภาษเีพื่อสนบัสนุนใหม้กีารติดตัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจของกระทรวงการคลงั 

จงึสมควรขยายระยะเวลาการลดอตัราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอส าเนาเอกสารพรอ้มค า

รบัรอง และค่าธรรมเนียมอืน่ที่เกี่ยวกบัหา้งหุน้สว่นและบรษิทัจ ากดัในพื้นที่เขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิตามกฎกระทรวงใน

ขอ้ 1. ออกไปอกีเป็นเวลา 3 ปี ต ัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  

  1. ใหก้ฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป  

   2. ใหข้ยายระยะเวลาการลดอตัราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอส า เนา

เอกสารพรอ้มค ารบัรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกบัหา้งหุน้ส่วนและบริษทัจ ากดัที่มสี  านกังานแห่งใหญ่ตัง้อยู่ในทอ้งที่

จงัหวดันราธิวาส จงัหวดัปตัตานี จงัหวดัยะลา จงัหวดัสงขลา เฉพาะในทอ้งที่อ  าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และ

อ าเภอสะบา้ยอ้ย และจงัหวดัสตูล ลงกึ่งหน่ึง ต่อไปอีก 3 ปี ต ัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2563  

 

6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานบริหารจดัการทรพัยากรน ้ าแห่งชาติ ส านักนายกรฐัมนตรี พ.ศ. .... 

(การก าหนดหน้าที่และอ านาจในร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานบริหารจดัการทรพัยากรน ้ าแห่งชาติ ส านัก

นายกรฐัมนตร)ี  

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัแิละเหน็ชอบตามทีส่  านกังาน ก.พ.ร. เสนอ ดงัน้ี  

  1. อนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานบริหารจดัการทรพัยากรน า้แห่งชาติ ส  านกั

นายกรฐัมนตร ีพ.ศ. .... และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาเป็นเรื่องด่วน แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 

   2 .  เห็นชอบใหย้กเว น้มติคณะร ัฐมนตรี เมื่อว ันที่  24 กรกฎาคม 2550 เรื่ อ ง  การซ ักซอ้ม  

ความเขา้ใจเกี่ยวกบัข ัน้ตอนการจดัตัง้หน่วยงานของรฐั  

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  

  1. ก าหนดใหส้  านกังานบริหารจดัการทรพัยากรน า้แห่งชาต ิส านกันายกรฐัมนตร ีมภีารกจิเกี่ยวกบัการบูร

ณาการขอ้มูลสารสนเทศ แผนงาน โครงการ งบประมาณบริหารจดัการ การติดตามและประเมินผลการบริหารจดัการ

ทรพัยากรน า้ เพื่อประโยชนใ์นการก าหนดนโยบายการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ท ัง้ระบบ รวมท ัง้การปฏบิตัิหนา้ที่เป็นศูนย์

อ านวยการน า้แห่งชาต ิ 

   2. ก าหนดใหแ้บง่ส่วนราชการในส านกังานบริหารจดัการทรพัยากรน า้แห่งชาต ิส านกันายกรฐัมนตร ีดงัน้ี 

(1) ส านกังานเลขานุการกรม (2) ส านกังานเลขานุการคณะกรรมการทรพัยากรน า้แห่งชาติ (3) กองนโยบายและยุทธศาสตร ์

(4) กองบริหารจดัการลุ่มน า้ (5) กองวเิคราะหโ์ครงการและงบประมาณ (6) ศูนยอ์ านวยการน า้แห่งชาติ รวมท ัง้ใหม้ ีกลุ่ม

กฎหมาย กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพฒันาระบบบริหาร และศูนยป์ฏบิตัิการต่อตา้นการทุจริต เพื่อปฏบิตัิงานตามอ านาจ

หนา้ที ่ 
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เศรษฐกจิ- สงัคม 

 

7. เรื่อง การบรหิารจดัการท่าเรอืเชียงแสนแห่งที่ 1 จงัหวดัเชียงราย 

  คณะรฐัมนตรพีจิารณาการบริหารจดัการท่าเรอืเชยีงแสนแห่งที ่1 จงัหวดัเชยีงราย 

ตามทีก่ระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ แลว้มมีต ิดงัน้ี 

  1. เหน็ชอบใหท้บทวนมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่18 มกราคม 2554 (เรื่อง ขอความเหน็ชอบให ้

การท่าเรอืแห่งประเทศไทยเป็นผูบ้รหิารท่าเรอืเชียงแสนแห่งที ่2 จงัหวดัเชยีงราย และใหใ้ชป้ระโยชนท่์าเรอืเชียงแสนแห่งที ่1 

จ ัง ห ว ัด เ ชี ย ง ร า ย  เ ป็ น ท่ า เ รื อ ท่ อ ง เ ที่ ย ว )  ใ นส่ ว นขอ ง ข ้อ  2  ขอ งมติ คณะ ร ัฐ มนต รี ด ัง ก ล่ า ว  จ า ก เ ดิ ม  

ที่มอบหมายใหก้ารท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นหน่วยงานบริหารท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 จงัหวดัเชียงราย เป็น 

มอบหมายใหเ้ทศบาลต าบลเวยีงเชียงแสนเป็นผูบ้ริหารจดัการท่าเรือเชียงแสน แ ห่งที่ 1 ส าหรบัการก าหนดอตัราค่าเช่าให ้

เป็นไปตามกฎระเบยีบของ กค. (กรมธนารกัษ)์ ท ัง้น้ี ให ้กค.และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งรบัความเหน็ของกระทรวงคมนาคม 

(กค.) และส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

ไปพจิารณาด าเนินการในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไปดว้ย 

  2. ใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งด าเนินการเพือ่สนบัสนุนใหก้ารบริหารจดัการท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 จงัหวดั

เชยีงราย เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ดงัน้ี 

   2.1 ให ้กค. (กรมธนารกัษ)์ และ ททท. พจิารณากรอบแนวทางบริหารจดัการท่าเรือเชียงแสน

แห่งที่ 1 จงัหวดัเชียงราย ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน โดยค านึงถึงความสามารถในการช าระค่าตอบแทนการใช ้

ประโยชนใ์นที่ราชพสัดุใหแ้ก่กรมธนารกัษ ์และความสามารถในการจดัหาแหล่งเงนิทุนส าหรบัเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันา

ท่าเรอืดงักลา่วและบรเิวณโดยรอบใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยวส าคญั (Land Mark) ของอ าเภอเชยีงแสนตามความเหน็ของ ททท. 

และเมื่อ กค. (กรมธนารกัษ)์ และ ททท. เห็นชอบกรอบแนวทางการบริหารจดัการท่าเรือดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ให ้กค. 

(กรมธนารกัษ)์ เร่งรดัด าเนินการตามข ัน้ตอนเพื่อใหเ้ทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนสามารถด าเนินการบริหารจดัการท่าเรือ

ดงักลา่วไดโ้ดยเรว็ 

   2.2 ให ้คค. (กรมเจา้ท่า) สนบัสนุนการด าเนินงานของท่าเรอืเชยีงแสนแห่งที ่1 จงัหวดัเชยีงราย 

โดยด า เ นิ นก า รตรว จสอบ โค ร ง ส ร ้า งพื้ น ฐ า นขอ ง ท่ า เ รื อ ใ ห ้เ ป็ น ไ ปต ามม าต รฐ านที่ ก  า หนด  เพื่ อ ส ร ้า ง 

ความเชื่อม ัน่ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ริการท่าเรอืดงักลา่ว 

   2.3 ให  ้ททท. ด า เ นินการสนับสนุนให ท่้า เรือ เชียงแสนแห่งที่  1 จ ังหว ัด เชียงราย 

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคญั (Land Mark) โดยการจดักจิกรรมประชาสมัพนัธใ์หน้กัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาติทราบ

อย่างท ัว่ถึง รวมท ัง้ด าเนินการสรา้งความเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือดงักล่าวกบัแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในพื้นที่ใกลเ้คียง เพื่อ

ยกระดบัการท่องเทีย่วของภาคเหนือในภาพรวมดว้ย 

 

8. เรื่อง ขออนุมัติด า เนินโครงการบรรเทาอุทกภยัเ มืองนครศรีธรรมราชอ ันเ น่ืองมาจากพระราชด า ริและ 

ขอผ่อนผนัยกเวน้มติคณะรฐัมนตรเีพือ่ขอใชป้ระโยชน์พื้นที่ป่าสงวงแห่งชาติป่าเลนปากพยา-ปากนคร แปลงที่ 1 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิในหลกัการใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยกรมชลประทานด าเนิน

โครงการบรรเทาอุทกภยัเมอืงนครศรีธรรมราชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ มกี าหนดแผนงานโครงการ 6 ปี (ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2551-2566) ตามที่ กษ. เสนอ โดยให ้กษ. ด าเนินการใหถู้กตอ้ง เป็นไปตามบทบญัญตัิของกฎหมาย ระเบยีบ และ

หลกัเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดัต่อไป 
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  ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการฯ ใหด้ าเนินการภายในกรอบวงเงิน 9,580 ลา้นบาท โดยใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหใ้ชจ่้ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทีส่  านกังบประมาณไดต้ ัง้รองรบั

ไว ้จ านวน 265,297,600 บาท ส่วนงบประมาณทีจ่ะใชด้  าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 ใหก้รมชลประทานจดัท า

แผนปฏบิตัิการและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม

ตามข ัน้ตอนต่อไป ตามความเหน็ของส านกังบประมาณ  

  ทัง้น้ี กษ. ด าเนินการขอตัง้งบประมาณใหก้รมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการปลูก

ป่าหรือบ  ารุงป่าชายเลนไม่นอ้ยกว่า 20 เท่า ตามระเบยีบกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ว่าดว้ยการปลูกและการบ ารุงป่า

ชายเลนทดแทนเพื่อการอนุรกัษห์รือรกัษาสภาพแวดลอ้มกรณีการด าเนินการโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรฐัที่มคีวาม

จ าเป็นตอ้งเขา้ใชป้ระโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน พ.ศ. 2556 อย่างเคร่งครดั และยื่นเรื่องขอใชป้ระโยชน์ในพื้นที่จากกรม

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ต่อไป รวมท ัง้ใหส้รา้งความเขา้ใจและการยอมรบัจากราษฎรที่ไดร้บัผลกระทบและ

ผลประโยชนจ์ากการด าเนินโครงการ เพือ่สามารถด าเนินการไดต้ามแผนปฏบิติกิารที่ก  าหนดไว ้

  สาระส าคญัของโครงการ มวีตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน า้และบรรเทาอุทกภยัใน

พื้นที่ตวัเมอืงนครศรีธรรมราชและบริเวณใกลเ้คียง รวมท ัง้เพื่อเป็นแหล่งเก็บกกัน า้ส  าหรบัการเกษตรกรรม ริมฝัง่คลอง

ระบายน า้ และสามารถป้องกนัการรุกล า้ของน า้เค็มเขา้มาในบรเิวณพื้นที่โครงการ 

  ที่ต ัง้โครงการ อยู่ในพื้นที่จงัหวดันครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่ 6 ต าบล 2 อ าเภอ ไดแ้ก่ ต าบลไชย

มนตร ีต าบลท่าเรอื และต าบลบางจาก อ าเภอเมอืง และต าบลนาสาร ต าบลขา้งซา้ย และต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม 

 

9. เรื่อง ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณโครงการปรบัพื้นที่ปลูกพชืทดแทนการปลูกขา้วรอบที่ 2 ภายใตแ้ผนการผลิตและ

การตลาดขา้วครบวงจร ปี 2560/61 (ดา้นการผลติ) 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(กษ.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. เหน็ชอบให ้กษ. ด าเนินโครงการปรบัพื้นทีป่ลูกพชืทดแทนการปลูกขา้วรอบที ่2 ภายใตแ้ผน 

การผลติและการตลาดขา้วครบวงจร ปี 2560/61 (ดา้นการผลติ) จ านวน 3 โครงการ ไดแ้ก่ 

   1.1 โครงการขยายการส่งเสรมิการปลูกพชืหลากหลาย ฤดูนาปรงั ปี 2561 

   1.2 โครงการขยายการปลูกพชืปุ๋ยสด ฤดูนาปรงั ปี 2561 

   1.3 โครงการส่งเสรมิการปลูกพชือาหารสตัว ์ฤดูนาปรงั ปี 2561  

  2. อนุมตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงนิส ารองจ่ายเพื่อกรณี

ฉุกเฉินหรอืจ าเป็น กรอบวงเงนิ 1,747.48 ลา้นบาท แยกได ้ดงัน้ี 

   2.1 โครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรงั ปี 2561 วงเงนิ 647.48 ลา้น

บาท 

   2.2 โครงการขยายการปลูกพชืปุ๋ยสด ฤดูนาปรงั ปี 2561 วงเงนิ 240.00 ลา้นบาท 

   2.3 โครงการส่งเสรมิการปลูกพชือาหารสตัว ์ฤดูนาปรงั ปี 2561 วงเงนิ 860.00 ลา้นบาท  

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  กษ. รายงานว่า แผนการผลติและการตลาดขา้วครบวงจร ปี 2560/61 ไดก้ าหนดอปุทานการผลติขา้วไวท้ี่ 

29.50 ลา้นตนัขา้วเปลอืก และไดว้างแผนการผลติขา้ว แบง่เป็น 2 รอบ ไดแ้ก่ รอบที ่1 พื้นที ่58.68 ลา้นไร่ คาดการณ์พื้นที่

ที่สามารถจะเก็บเกี่ยวขา้วได ้53.48 ลา้นไร่ ผลผลติ 22.64 ลา้นตนัขา้วเปลอืก และรอบที่ 2 พื้นที่ 11.55 ลา้นไร่ แต่กรม

ชลประทานแจง้ว่าในการผลติขา้วรอบที่ 2 ยงัมพีื้นที่อีกประมาณ 1 ลา้นไร่ ที่มปีริมาณน า้ชลประทานเพียงพอส าหรบัการ

เพาะปลูก ท าใหเ้กษตรกรมคีวามตอ้งการปลูกขา้วมากขึ้น ดงันัน้ เพื่อเป็นการรกัษาอุปทานขา้วใหส้มดุลกบัอุปสงคต์าม
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แผนการผลติและการตลาดขา้ว ปี 2560/61 จงึจ าเป็นตอ้งจดัโครงการรองรบัใหเ้กษตรกรปลูกพชือื่นทดแทนขา้วในพื้นที่อีก 

1 ลา้นไร่ ในปี 2560/61 ซึ่ง กษ. พจิารณาแลว้สามารถจดัท าโครงการทดแทนการปลูกขา้ว รวม 3 โครงการดงักล่าว พื้นที่

เป้าหมาย 900,000 ไร่ 

 

10. เรื่อง ขออนุมตัเิกลี่ยโควตาน าเขา้นมผงขาดมนัเนยที่ผูป้ระกอบการน าเขา้นมผงขาดมนัเนยในโควตา 

ของกลุ่มที่ 1 ไปใหก้ลุ่มที่ 2 

  คณะรฐัมนตรีมมีติเหน็ชอบในหลกัการกณีการใชโ้ควตานมผงขาดมนัเนยปี 2560 ของกลุม่นิตบิคุคลที ่1 

(กลุ่มที่รบัซื้อน า้นมดิบ) คงเหลือ และมีการคืนโควตาเกลี่ยไปใหก้ลุ่มนิติบุคคลที่ 2 (กลุ่มผูป้ระกอบการท ัว่ไป) ตามที่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(กษ.) เสนอ 

           ทัง้น้ี เมื่อกลุ่มนิิติบุคคลที่ 2 (กลุ่มผูป้ระกอบการท ัว่ไป) ไดร้บัโควตาคงเหลอืจากกลุ่มนิติบุคคลที่ 1 

(กลุ่มที่รบัซื้อน า้นมดิบ) แลว้ ให ้กษ. (คณะกรรมการโคนมและผลิตภณัฑน์ม) ก ากบัดูแลใหก้ลุ่มนิติบุคคลที่ 2 (กลุ่ม

ผูป้ระกอบการท ัว่ไป) มีส่วนในการช่วยเหลือกลุ่มนิติบุคคลที่ 1 (กลุ่มที่รบัซื้อน า้นมดิบ) เพื่อใหก้ารรบัซื้อน า้นมดิบจาก

เกษตรกรภายในประเทศเป็นไปตามบนัทกึขอ้ตกลงทีม่อียู่อย่างเคร่งครดั และไมเ่กิดผลกระทบใด ๆ ต่อเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโค

นมดว้ย โดยใหด้ าเนินการใหถู้กตอ้งตามข ัน้ตอนของกฎหมาย ระเบยีบ และมติคณะรฐัมนตรีที่เกี่ยวขอ้ง รวมท ัง้ให ้กษ. 

ตรวจสอบและก ากบัดูแลใหก้ารเกลีย่โควตาภายในกลุ่มนิติบุคคลที่  2 (กลุ่มผูป้ระกอบการท ัว่ไป) ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม 

เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได)้ 

           สาระส าคญัของเรื่อง 

           กษ. รายงานว่า ประเทศไทยเขา้ร่วมเป็นสมาชิกองคก์ารการคา้โลก (WTO) และไดจ้ดัท าความตกลง

ทางการคา้เสรีไทย-ออสเตรเลยี (TAFTA) ท าใหจ้  าเป็นตอ้งเปิดตลาดน าเขา้สินคา้เกษตร ซึ่งสนิคา้เกษตรที่มผีลกระทบให ้

สามารถก าหนดโควตาและอตัราภาษีในโควตาและนอกโควตาได ้ส าหรบันมผงขาดมนัเนยเป็นสนิคา้หน่ึงที่อยู่ในขอ้ผูกพนั 

โดยตอ้งเปิดตลาดน าเขา้ส  าหรบัปี 2560 ตามขอ้ตกลง WTO ไม่นอ้ยกว่า 55,000 ตนั และ TAFTA ไม่นอ้ยกว่า 3,011.58 

ตนั รวมท ัง้สิ้ น 58 ,011.58 ตนั โดยคิดอตัราภาษี ในโควตารอ้ยละ 20 (เก็บจริงรอ้ยละ 5) และอตัราภาษีนอก

โควตา WTO รอ้ยละ 216 และ TAFTA รอ้ยละ 194.4 

 

11. เรื่อง นโยบายและมาตรการน าเขา้วตัถดิุบอาหารสตัว ์ปี 2561-2563 

          คณะรฐัมนตรีมมีติเหน็ชอบนโยบายและมาตรการน าเขา้วตัถดุิบอาหารสตัว ์(กากถ ัว่เหลอืง ปลาป่น และขา้วโพด

เลี้ยงสตัว)์ คราวละ 3 ปี โดยก าหนดนโยบายและมาตรการน าเขา้ ปี 2561-2563 ทกุกรอบการคา้และจากประเทศนอกความ

ตกลง ตามมตคิณะกรรมการนโยบายอาหาร คร ัง้ที ่1/2560  

(คร ัง้ที ่78) เมือ่วนัที ่18 ตลุาคม 2560 

           สาระส าคญัของเรื่อง 

            คณะกรรมการนโยบายอาหารมมีติในคราวประชุมดงักล่าว เห็นชอบการก าหนดนโยบายและมาตรการ

น าเขา้วตัถดุิบอาหารสตัว ์(กากถ ัว่เหลอืง ปลาป่น และขา้วโพดเลี้ยงสตัว)์ คราวละ 3 ปี โดยก าหนดนโยบายและมาตรก าร

น าเขา้ ปี 2561-2563 ทุกกรอบการคา้และจากประเทศนอกความตกลง โดยไดก้ าหนดนโยบายและมาตรการฯ น าเขา้

เช่นเดียวกบันโยบายและมาตรการฯ ในปี 2558-2560 ตามมติคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวนัที่ 29 กรกฎาคม 

2557  โดยนโยบายและมาตรการฯ มขีอ้แตกต่างในรายละเอียดจากมาตรการเดิมบางประการ อาท ิเพิ่มผูม้สีทิธิน าเขา้จาก

เดิม 9 ราย เป็น 11 ราย โดยเพิ่ม สมาคมพ่อคา้พืชผลไทยและสมาคมการคา้สินคา้เกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเพิ่ม

ความตกลงการคา้เสรไีทย-ชลิ ี(TCFTA)  ในโควตาภาษรีอ้ยละ 0 นอกโควตาภาษ ี  
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รอ้ยละ 73 เป็นตน้ 

 

ต่างประเทศ 

 

12. เรื่อง การขอความเห็นชอบร่างปฏญิญาย่างกุง้ (Yangon Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลพัธข์องการประชุมระดบั

ผูน้ าดา้นน ้ าแห่งภมิูภาคเอเชีย-แปซิกฟิก คร ัง้ที่ 3 (3rd Asia-Pacific Water Summit) 

  คณะรฐัมนตรีมมีติเห็นชอบและอนุมตัิตามที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (ทส.) เสนอ 

ดงัน้ี 

  1. เหน็ชอบร่างปฏญิญาย่างกุง้ (Yangon Declaration) ซึง่เป็นเอกสารผลลพัธข์องการประชมุระดบัผูน้ า

ดา้นน า้แห่งภมูภิาคเอเชยี-แปซกิฟิก คร ัง้ที ่3 (3rd Asia-Pacific Water Summit)  

  2. อนุมตัิใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มหรือผูแ้ทนที่ไดร้บัมอบหมาย

ร่วมรบัรองในปฏญิญาดงักลา่ว 

  3. หากมคีวามจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขร่างปฏญิญาฯ ที่มใิช่สาระส าคญัหรือไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของ

ประเทศไทยใหเ้ป็นดุลยพนิิจของ ทส. เป็นผูพ้จิารณาโดยไมต่อ้งน ากลบัไปเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาใหม่ 

จนสิ้นสุดการประชมุ 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  ทส. รายงานว่า การประชุมระดบัผูน้ าดา้นน า้แห่งภูมภิาคเอเชีย-แปซิกฟิก คร ัง้ที่ 3 (3rd Asia-Pacific 

Water Summit) มีก าหนดจดัขึ้นระหว่างวนัที่ 11-12 ธนัวาคม 2560 ณ นครย่างกุง้ สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา 

ภายใตห้วัขอ้ “Water Security for Sustainable Development” โดยในการประชุมดงักล่าวจะมกีารรบัรองร่างปฏิญญา

ย่างกุง้ (Yangon Declaration) ซึง่เป็นเอกสารผลลพัธข์องการประชมุดงักลา่วในวนัที ่12 ธนัวาคม 2560 ท ัง้น้ี ร่างปฏญิญา

การประชมุเป็นการใหค้วามส าคญักบัเสน้ทางทีจ่ะน าไปสู่การยกระดบันวตักรรมและการปฏบิตัิต่าง ๆ เพือ่ใหเ้กดิความม ัน่คง

ดา้นน า้ในภูมภิาคเอเชีย-แปซฟิิก เช่นการด าเนินการเพือ่การจดัการวฏัจกัรน า้ที่ด ีการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลส าหรบัขอ้แกไ้ข

ปญัหาทีเ่ป็นทีย่อมรบัของสงัคมและการเจริญเติบโตในทุกดา้นเพื่อใหม้ ัน่ใจว่า “จะไมท่ิ้งใครไวข้า้งหลงั” การเชื่อมโยงช่องว่าง

ทางการเงนิระหว่างการเจริญเติบโตอย่างมพีลวตัและการด าเนินการตามมาตรการพฒันาอย่างย ัง่ยนืดา้นน า้ และการส่งเสริม

ความร่วมมอืในทกุระดบั 

 

แต่งตัง้ 

 

13. เรื่อง การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัทรงคุณวุฒ ิ(กระทรวงสาธารณสุข)  

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตัง้ นางภทัรอ์นงค ์จองศิรเิลศิ  

เภสชักรเชี่ยวชาญ (ดา้นเภสชักรรม) กลุ่มงานเทคนิคบริการ ส านกับริหารการสาธารณสุข ส านกังานปลดักระทรวง ใหด้ ารง

ต าแหน่ง นกัวชิาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ (ดา้นอาหารและยา) กลุ่มที่ปรึกษาระดบักระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง 

กระทรวงสาธารณสุข ตัง้แต่วนัที่ 16 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวนัที่มคุีณสมบตัิครบถว้นสมบูรณ์ ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที่ทรงพระ

กรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งต ัง้เป็นตน้ไป  

 

14. เรื่อง รฐับาลสาธารณรฐัอาหรบัอียิปตเ์สนอขอแต่งตัง้เอกอคัรราชทูตวิสามญัผูมี้อ านาจเต็มแห่งสาธารณรฐัอาหรบั

อยีปิตป์ระจ าประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
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  คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตั ิกรณีรฐับาลสาธารณรฐัอาหรบัอียปิตม์คีวามประสงคข์อแต่งตัง้ นางลยัลา อะห์

มดั บะฮาอุดดีน (Mrs. Laila Ahmed Bahaa-Eldin) ใหด้ ารงต าแหน่ง เอกอคัรราชทูตวิสามญัผูม้ีอ  านาจเต็มแห่ง

สาธารณรฐัอาหรบัอียิปตป์ระจ าประเทศไทย โดยมถีิ่นพ านกั ณ กรุงเทพมหานคร สบืแทน นายฮาซมิ อสัสยัยดิ บะดะวีย ์

อฏัฏอฮริยี ์(Mr. Hazem Elsayed Badawy Eltahry) ตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศเสนอ  

 

15. เรื่อง การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสูง (กระทรวงพลงังาน)  

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิตามที่กระทรวงพลงังานเสนอแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรือนสามญั สงักดักระทรวง

พลงังาน ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง จ านวน 2 ราย ดงัน้ี  

  1. นางเปรมฤทยั วินัยแพทย ์รองอธิบดีกรมเชื้อเพลงิธรรมชาติ ด ารงต าแหน่ง ผูต้รวจราชการกระทรวง 

ส านกังานปลดักระทรวง  

   2. นายหร่อหยา จนัทรตันา รองอธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน ด ารงต าแหน่ง 

ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  

  ทัง้น้ี ต ัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้เป็นตน้ไป เพือ่ทดแทนต าแหน่งทีว่่าง  

 

16. เรื่อง การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสูง (กระทรวงอตุสาหกรรม) 

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรือนสามญั สงักดั

กระทรวงอตุสาหกรรม ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสูง จ านวน 7 ราย ดงัน้ี  

  1. นายวิษณุ ทบัเที่ยง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรม

อตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่  

   2. นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทราย ด ารงต าแหน่ง เลขาธิการ

คณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทราย ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทราย  

  3. นายพรเทพ การศพัท ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ด ารงต าแหน่ง ผูต้รวจราชการกระทรวง 

ส านกังานปลดักระทรวง  

  4. นางอนงค ์ไพจิตรประภากรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ด ารงต าแหน่ง ผูต้รวจราชการ

กระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  

   5. นางเบญจมาพร เอกฉัตร ์รองเลขาธิการส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม ด ารงต าแหน่ง 

ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง   

    6. นายวีรศกัด์ิ ศุภประเสริฐ รองผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ด ารงต าแหน่ง ผูต้รวจ

ราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  

   7. นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ด ารงต าแหน่ง ผูต้รวจ

ราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  

   ทัง้น้ี ต ัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้เป็นตน้ไป เพือ่ทดแทนต าแหน่ง 

ทีว่่าง  

 

17. เรื่อง แต่งต ัง้ขา้ราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

  คณะรฐัมนตรีมมีตเิหน็ชอบตามที่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอการแต่งตัง้ขา้ราชการ

การเมอืง จ านวน 6 ราย ดงัน้ี  

  1. นายณรงค ์ออ่นสอาด ด ารงต าแหน่งทีป่รกึษารฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 
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   2. นายเลอศกัด์ิ ริ้ วตระกูลไพบูลย ์ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษารฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์[รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(นายลกัษณ ์วจนานวชั)]  

  3. นายธีระ วงษเ์จรญิ ด ารงต าแหน่งทีป่รกึษารฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์[รฐัมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(นายววิฒัน ์ศลัยก าธร)]  

  4. นายอภนิันท ์ซื่อธานุวงศ ์ด ารงต าแหน่งเลขานุการรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  5. นายสุพฒัน์ เอี้ยวฉาย ด ารงต าแหน่งผูช่้วยเลขานุการรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

[รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(นายลกัษณ ์วจนานวชั)]  

    6. นางกลุรศัม์ิ อนันตพ์งษส์ุข ด ารงต าแหน่งผูช่้วยเลขานุการรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

[รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(นายววิฒัน ์ศลัยก าธร)]  

   ทัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที ่12 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป  

 

18. เรื่อง การแต่งตัง้ขา้ราชการการเมือง (กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย)์ 

  คณะรฐัมนตรีมมีติเห็นชอบตามที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์

เสนอการแต่งต ัง้ขา้ราชการการเมอืง จ านวน 2 ราย ดงัน้ี  

  1. พลเอก ธนา วิทยวิโรจน์ ด ารงต าแหน่งเลขานุการรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

ม ัน่คงของมนุษย ์ 

   2. พลเอก ณัฐตพิล กนกโชติ ด ารงต าแหน่งทีป่รกึษารฐัมนตรวี่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

ม ัน่คงของมนุษย ์ 

    ทัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที ่12 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป  

 

19. เรื่อง แต่งต ัง้ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน

สนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (กรณีพน้ต าแหน่งเน่ืองจากอายุครบ 70 ปีบรบูิรณ์) 

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเสนอแต่งตัง้ประธานกรรมการและ

กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการประเมนิผลการด าเนินงานของกองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ 

เพือ่ทดแทนต าแหน่งทีว่่างลงและที่จะว่าง ดงัน้ี  

   1.  ศาสตราจารยต์ีรณ พงศม์ฆพฒัน์ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมนิผลการ

ด าเนินงานของกองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ ตัง้แต่วนัที ่12 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป  

   2. รองศาสตราจารยช์โยดม สรรพศรี ด ารงต าแหน่งกรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นการเงนิ 

ในคณะกรรมการประเมนิผลการด าเนินงานของกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ ตัง้แต่วนัที่ 26 ธนัวาคม 2560 เป็น

ตน้ไป  

 

20. เรื่อง แต่งต ัง้กรรมการผูท้รงคุณวฒุใินคณะกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐั  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอ นุม ัติตามที่กระทรวงการคล ัง เสนอแต่งตั้งกรรมการผู ท้รง คุณวุฒิใน

คณะกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรฐั จ านวน 7 คน แทนกรรมการผูท้รงคุณวุฒิชุดเดิมที่ด  ารง

ต าแหน่งครบวาระสี่ปี เมือ่วนัที่ 19 สงิหาคม 2560 ดงัน้ี 1. นายอารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม 2. รองศาสตราจารยก์ุลภทัรา สโิรดม 3. 

นายอนุชิต อนุชิตานุกูล 4. นายอนุสรณ์ แสงน่ิมนวล 5. นายอภชิาติ ชินวรรโณ 6. รองศาสตราจารยก์ าจร ตติยกว ี7. พล

เอก วุฒนินัท ์ลลีายุทธ  
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21. เรื่อง แต่งต ัง้ประธานกรรมการในคณะกรรมการบรหิารส านักงานพฒันาการวจิยัการเกษตร  

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต ัง้ นายเลศิวโิรจน์  

โกวฒันะ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารส านกังานพฒันาการ 

วจิยัการเกษตร ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที ่12 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป  

 

22. เรื่อง แต่งต ัง้กรรมการผูท้รงคุณวฒุใินคณะกรรมการสถาบนัการบนิพลเรอืน  

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตัง้ นางสาวพจนี อรรถโรจน์ภญิโญ  

ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการสถาบนัการบนิพลเรือน แทน นายกศุล แยม้สอาด กรรมการเดิมที่

ลาออกจากต าแหน่ง ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที ่12 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป  

  

23. เรื่อง แต่งต ัง้กรรมการผูท้รงคุณวฒุใินคณะกรรมการแบบผงัภมิู  

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัิตามที่กระทรวงพาณิชยเ์สนอแต่งต ัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการแบบผงัภมูชิดุใหม ่จ านวน 12 คน ดงัน้ี  

  1. ผูท้รงคุณวฒุภิาคราชการ  

    1.1 นายมงคล รกัษาพชัรวงศ ์  สาขาวศิวกรรมศาสตร ์ 

   1.2 นายพศิิษฐ ์แสง-ชูโต    สาขาอตุสาหกรรม  

   1.3 นายก าพล วรดษิฐ ์   สาขาวศิวกรรมศาสตร ์ 

   1.4 นางสาวอรพนิท ์เจยีรถาวร  สาขาวทิยาศาสตร ์ 

   1.5 นายช านาญ ปญัญาใส  สาขาวทิยาศาสตร ์ 

   1.6 นางสาวนุชนาถ เกษมพบูิลยไ์ชย  สาขานิตศิาสตร ์   

   1.7 นายวมิาน กฤตพลวมิาน   สาขานิตศิาสตร ์ 

   1.8 นายเศรษฐบตุร อทิธธิรรมวนิิจ  สาขานิตศิาสตร ์ 

  2. ผูท้รงคุณวฒุภิาคเอกชน  

   2.1 นายนนัทชยั ทองแป้น   สาขาวศิวกรรมศาสตร ์ 

   2.2 นายวนัชยั รตันวงษ ์   สาขาวศิวกรรมศาสตร ์ 

   2.3 นายจริศกัดิ์ รอดจนัทร ์  สาขานิตศิาสตร ์ 

   2.4 นายปิยะบตุร บญุอร่ามเรอืง   สาขานิตศิาสตร ์ 

   ทัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที ่12 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป  

24. เรื่อง มอบหมายผูร้กัษาราชการแทนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิเป็นหลกัการมอบหมายใหร้ฐัมนตรีเป็นผูร้กัษาราชการแทนรฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์จ านวน 2 ราย ตามล าดบั ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณเ์สนอ ดงัน้ี  

   1. นายลกัษณ ์วจนานวชั รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 

   2. นายววิฒัน ์ศลัยก าธร รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  

   ทัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที ่12 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป  

 

25. เรื่อง แต่งต ัง้ผูร้กัษาราชการแทนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม  
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  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิเป็นหลกัการมอบหมายใหร้ฐัมนตรีเป็นผูร้กัษาราชการแทนรฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จ านวน 2 ราย ตามล าดบั ตามทีก่ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

เสนอ ดงัน้ี  

  1. รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์(พลเอก อนนัตพร  

กาญจนรตัน)์  

    2. รฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงาน (พลต ารวจเอก อดุลย ์แสงสงิแกว้)  

   ทัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที ่12 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป  

 

26. เรื่อง แต่งต ัง้ผูร้กัษาราชการแทนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม  

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิเป็นหลกัการมอบหมายใหร้ฐัมนตรีเป็นผูร้กัษาราชการแทนรฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงวฒันธรรม ในกรณีที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรมไม่อาจปฏบิตัิราชการได ้จ านวน 2 ราย ตามล าดบั ตามที่

กระทรวงวฒันธรรมเสนอ โดยใหค้รอบคลุมถงึกรณีทีไ่มม่ผูีด้  ารงต าแหน่งรฐัมนตรวี่าการกระทรวงวฒันธรรมดว้ย ดงัน้ี  

  

   1. รฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงาน (พลต ารวจเอก อดุลย ์แสงสงิแกว้)  

   2. รฐัมนตรวี่าการกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (นายพเิชฐ ดุรงคเวโรจน)์  

   ทัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที ่12 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป  

  

27. เรื่อง ขอแต่งตัง้ขา้ราชการการเมือง (กระทรวงกลาโหม)  

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงกลาโหมเสนอการแต่งตัง้ขา้ราชการการเมอืง ดงัน้ี  

  1. พลเอก กติกิร ธรรมนิกาย ด ารงต าแหน่งทีป่รกึษารฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงกลาโหม  

   2. พลเอก พลภทัร วรรณภกัตร ์ด ารงต าแหน่งผูช่้วยเลขานุการรฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม  

  ทัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที ่12 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป  

 

28. เรื่อง แต่งต ัง้กรรมการผูช่้วยรฐัมนตร ี 

  คณะรฐัมนตรีมมีติเหน็ชอบตามที่ส  านกัเลขาธิการนายกรฐัมนตรีเสนอแต่งตัง้ นายนิวตัิ สุธีมีชยักลุ เป็น

กรรมการผูช่้วยรฐัมนตร ีโดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัทีน่ายกรฐัมนตรลีงนามในประกาศแต่งต ัง้และมอบหมายใหเ้ป็นผูช่้วยรฐัมนตรี

ประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 

 

29. เรื่อง ค าส ัง่ส านักนายกรฐัมนตร ีที่ 333/2560 เรื่อง แต่งต ัง้คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ

  คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบค าส ัง่ส  านกันายกรฐัมนตรี ที่ 333/2560 เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการ

ประสานงานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาติ ดงัน้ี  

 

  ตามที่ไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ ตามค าส ัง่ส  านกันายกรฐัมนตรี 

ที่159/2557 ลงวนัที่21 ตุลาคม 2557 เพื่อใหก้ารด าเนินงานของสภานิติบญัญตัิแห่งชาติและคณะรฐัมนตรี เป็นไปอย่างมี

ระเบยีบแบบแผน ตลอดจนการประสานงานในดา้นนิติบญัญตัิใหด้  าเนินการไปอย่างราบรื่น ซึ่งจะเป็นเครื่องมอืที่ส  าคญัใน

การสนบัสนุนการด าเนินการของคณะรฐัมนตรีในการเสนอร่างกฎหมายและด าเนินการอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบังานดา้นนิติบญัญตัิ 

ส่งผลใหก้ารบรหิารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเรยีบรอ้ย และต่อมาไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโดยค าส ัง่ส  านกั
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นายกรฐัมนตร ีที ่257/2557 ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2557 ค าส ัง่ส  านกันายกรฐัมนตร ีที ่314/2559 ลงวนัที ่24 ธนัวาคม 2559 

และค าส ัง่ส  านกันายกรฐัมนตร ีที ่273/2560 ลงวนัที ่24 ตลุาคม 2560 นัน้   

  เน่ืองจากไดม้ีประกาศพระราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหร้ฐัมนตรีพน้จากความเป็นรฐัมนตรีและแต่งตัง้

รฐัมนตร ีลงวนัที ่23 พฤศจกิายน พทุธศกัราช 2560 จงึสมควรปรบัปรุงองคป์ระกอบของคณะกรรมการดงักลา่วเพือ่ใหก้าร

ด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมปีระสิทธิภาพ และเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนเกี่ยวกบัการด าเนินการตามความในมาตรา 

184 วรรคสอง ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 11 (6) และ (9) แห่งพระราชบญัญตัิ

ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 ประกอบกบัมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่16 กนัยายน 2557                                        และ

มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 จงึใหย้กเลกิค าส ัง่ส  านกันายกรฐัมนตรี ที ่159/2557 ลงวนัที ่21 ตลุาคม 2557 

ค าส ัง่ส  านกันายกรฐัมนตรีที่ 257/2557 ลงวนัที่  29 ธนัวาคม 2557 ค าส ัง่ส  านกันายกรฐัมนตรี ที่ 314/2559 ลงวนัที่ 24 

ธนัวาคม 2559 และค าส ัง่ส  านกันายกรฐัมนตร ีที ่273/2560 ลงวนัที ่24 ตลุาคม 2560 และใหแ้ต่งต ัง้คณะกรรมการ ในการ

บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวกบักิจการของสภาขึ้นคณะหน่ึง เรียกว่า คณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ 

(ปนช.) โดยมอีงคป์ระกอบและอ านาจหนา้ที ่ดงัต่อไปน้ี 

 1.  องคป์ระกอบ 

 1.1  คณะที่ปรกึษา 

  (1)   นายสุรชยั  เลี้ยงบญุเลศิชยั ทีป่รกึษา/กรรมการ 

 (2)   นายพรีะศกัดิ์  พอจติ ทีป่รกึษา/กรรมการ 

 (3)   นายเจตน ์ ศิรธรานนท ์ ทีป่รกึษา/กรรมการ 

 (4)   นายสมชาย  แสวงการ ทีป่รกึษา/กรรมการ 

 (5)   นางโฉมศร ี อารยะศิร ิ ทีป่รกึษา/กรรมการ 

 (6)   พลเอก เยาวดนยั  ภู่เจรญิยศ ทีป่รกึษา/กรรมการ 

 (7)   นางฐะปาณีย ์ อาจารวงศ ์ ทีป่รกึษา/กรรมการ 

 1.2  คณะกรรมการ 

  (1)   นายสุวพนัธุ ์ ตนัยุวรรธนะ           ประธานกรรมการ 

  (2)   นายสุรชยั  ภู่ประเสรฐิ    รองประธานกรรมการ คนทีห่น่ึง 

  (3)   พลเอก สกล  ชื่นตระกูล    รองประธานกรรมการ คนทีส่อง 

  (4)   นายกติต ิ วะสนีนท ์  กรรมการ 

  (5)   พลเรอืเอก จกัรชยั  ภู่เจรญิยศ กรรมการ 

  (6)   ผูช่้วยศาสตราจารยพ์เิศษธ ารง  ทศันาญชล ี กรรมการ 

  (7)   รองศาสตราจารยป์ระดษิฐ ์ วรรณรตัน ์           กรรมการ 

  (8)   พลเอก โปฎก  บนุนาค กรรมการ 

  (9)   พนัต ารวจโท พงษช์ยั  วราชติ กรรมการ 

  (10) นายมหรรณพ  เดชวทิกัษ ์ กรรมการ 

  (11) นายวทิวสั  บญุญสถติย ์ กรรมการ 

  (12) นายสมพล  พนัธุม์ณี กรรมการ 

  (13) นางเสาวณี  สุวรรณชพี กรรมการ 

  (14) พลอากาศเอก อาคม  กาญจนหริญั กรรมการ 

  (15) พลโท อ าพน  ชูประทมุ กรรมการ 
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  (16) นางนนัทวรรณ  ชื่นศิริ กรรมการและเลขานุการ 

       ทีป่รกึษานายกรฐัมนตรฝ่ีายขา้ราชการประจ าดา้นยุทธศาสตร ์

   ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี  

 1.3  ผูแ้ทนจากสว่นราชการ 

  (1)  ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา กรรมการ 

  (2) ผูแ้ทนส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี กรรมการ 

 1.4  ฝ่ายเลขานุการ 

  (1) ผูอ้  านวยการกองประสานงานการเมอืง กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

   ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี

  (2) ผูอ้  านวยการกลุม่ประสานงานการเมอืง 1 กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

    กองประสานงานการเมอืง  

   ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี

  (3) เจา้หนา้ทีส่  านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรี กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

   ทีไ่ดร้บัมอบหมาย จ านวน 2 คน 

 2. อ านาจหนา้ที่ 

  2.1  พจิารณาด าเนินการในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภานิติบญัญตัิแห่งชาต ิเพือ่ใหส้อดคลอ้ง  

กบัการบรหิารราชการแผ่นดนิของนายกรฐัมนตรีและคณะรฐัมนตรีเป็นไปดว้ยความราบรื่นและเหมาะสม 

  2.2 ประสานงานกบัสมาชกิสภานิตบิญัญตัิแห่งชาต ิเพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจที่สอดคลอ้งกนัในเรื่องหรอืญตัติใด 

ๆ ในที่ประชุมสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ การเสนอร่างกฎหมายและด าเนินการอื่น ที่เกี่ยวขอ้งกบังานดา้นนิติบญัญตัิให ้

ด าเนินการอย่างราบรื่น 

  2.3  พจิารณาระเบยีบวาระการประชมุสภานิติบญัญตัแิห่งชาติ เพือ่ก าหนดแนวทางการท างานและมมีติเพื่อ

เสนอคณะรฐัมนตรีรบัทราบหรอืเหน็ชอบแลว้แต่กรณี ท ัง้น้ี มตขิองคณะกรรมการตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาลหรือ

ของนายกรฐัมนตรหีรอืมตคิณะรฐัมนตรี    

 2.4  เชิญส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หน่วยงานของรฐั และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งเขา้ชี้แจงขอ้เท็จจริง และจดัส่ง

เอกสารขอ้มูลใหแ้ก่คณะกรรมการ 

 2.5  ใหป้ระธานกรรมการมีอ านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือปฏิบตัิงานในเรื่อง ต่าง ๆ  

ของคณะกรรมการไดต้ามความจ าเป็น 

 2.6  ปฏบิตังิานอื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 ทัง้น้ี ใหส้  านกัเลขาธิการนายกรฐัมนตรีท าหนา้ทีเ่ลขานุการของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญตัแิห่งชาติ 

และอ านวยความสะดวกในการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการ ส าหรบัการเบกิจ่ายเบี้ยประชุมใหเ้ป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา

เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมและค่าใชจ่้ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการอื่น ๆ ที่จ  าเป็นต่อการ

ปฏบิตังิานใหเ้บกิจ่ายตามระเบยีบทางราชการโดยใหเ้บกิจ่ายจากส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรี 

  ทัง้น้ี ต ัง้แต่ วนัที ่7 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป 

 

30. เรื่อง ค าส ัง่ส านักนายกรฐัมนตรี ที่ 334/2560 เรื่อง มอบหมายใหร้องนายกรฐัมนตรี และรฐัมนตรีประจ าส านัก

นายกรฐัมนตรแีละตดิตามการปฏบิตัิราชการในภมิูภาค 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติร ับทราบค าส ัง่ส  านักนายกร ัฐมนตรี  ที่  334/2560 เรื่อง มอบหมายใหร้อง

นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรปีระจ าส  านกันายกรฐัมนตรกี ากบัและตดิตามการปฏบิตัริาชการในภมูภิาค ดงัน้ี 

  ตามที่ส  านกันายกรฐัมนตรีไดม้คี าส ัง่ที่ 312/2559 เรื่อง มอบหมายใหร้องนายก รฐัมนตรี และรฐัมนตรี

ประจ าส  านกันายกรฐัมนตรีก ากบัและตดิตามการปฏบิตัริาชการในภมูภิาค ลงวนัที ่24 ธนัวาคม 2559 นัน้ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญตัิระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่ง

แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 แห่งพระราชบญัญตัิ

ระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  ซึง่

แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2550 และขอ้ 13 แห่งระเบยีบส านกั

นายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการก ากบัและตดิตามการปฏบิตัิราชการในภมูภิาค พ.ศ. 2547 นายกรฐัมนตรจีึงใหย้กเลกิค าส ัง่ส  านกั

นายกรฐัมนตรีที่ 312/2559 ลงวนัที่ 24 ธนัวาคม 2559 และมคี าส ัง่มอบหมายใหร้องนายกรฐัมนตรี และรฐัมนตรีประจ า

ส  านกันายกรฐัมนตร ีก ากบัและตดิตามการปฏบิตัิราชการในภมูภิาค ดงัต่อไปน้ี 

  1. พื้นที่ 

   1.1  รองนายกรฐัมนตร ี(พลเอก ประวติร  วงษส์ุวรรณ) ก ากบัและติดตาม การปฏบิตัิราชการใน

พื้นที ่ดงัน้ี 

 เขตตรวจราชการที่  1 ของส านกันายกรฐัมนตรี ไดแ้ก่ จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี  

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา จงัหวดัสระบรุ ี

 เขตตรวจราชการที่   2 ของส านกันายกรฐัมนตร ีไดแ้ก่ จงัหวดัชยันาท  

จงัหวดัลพบรุ ี จงัหวดัสงิหบ์รุ ี จงัหวดัอ่างทอง  

       เขตตรวจราชการที่   4  ข อ ง ส า นักน ายกร ัฐ มนตรี   ไ ด ้แ ก่   จ ัง ห ว ัด ก าญจนบุ รี                 

จงัหวดันครปฐม  จงัหวดัราชบรุ ี จงัหวดัสุพรรณบรุ ี

       เขตตรวจราชการที่    5 ของส านกันายกรฐัมนตร ีไดแ้ก่ จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์  

จงัหวดัเพชรบรุ ี จงัหวดัสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสงคราม 

 1.2  รองนายกรฐัมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จ ัน่ตอง) ก ากบัและติดตามการปฏิบตัิราชการใน

พื้นที ่ดงัน้ี 

 เขตตรวจราชการที่  10 ของส านกันายกรฐัมนตรี ไดแ้ก่ จงัหวดับึงกาฬ จงัหวดัเลย  

จงัหวดัหนองคาย  จงัหวดัหนองบวัล  าภ ู จงัหวดัอดุรธานี 

 เขตตรวจราชการที่  11 ของส านักนายกร ัฐมนตรี   ได แ้ ก่   จ ังหว ัดนครพนม                 

จงัหวดัมกุดาหาร  จงัหวดัสกลนคร 

 เขตตรวจราชการที่  12 ของส านกันายกรฐัมนตร ี ไดแ้ก่  จงัหวดักาฬสนิธุ ์  

จงัหวดัขอนแก่น  จงัหวดัมหาสารคาม  จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
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 1.3  รองนายกรฐัมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ์) ก ากบัและติดตามการปฏิบตัิราชการในพื้นที่ 

ดงัน้ี 

 เ ขตตรวจราชกา รที่  3  ขอ งส านักน ายกร ัฐมนตรี  ได ้แ ก่  จ ัง หว ัดฉะ เ ชิ ง เทรา                  

จงัหวดันครนายก  จงัหวดัปราจนีบรุ ี จงัหวดัสมทุรปราการ  จงัหวดัสระแกว้ 

 เขตตรวจราชการที่ 9 ของส านกันายกรฐัมนตรี  ไดแ้ก่ จงัหวดัจนัทบุรี จงัหวดัชลบุรี  

จงัหวดัตราด  จงัหวดัระยอง 

 1.4 รองนายกรฐัมนตร ี(นายวษิณุ  เครอืงาม) ก ากบัและติดตามการปฏบิตัิราชการในพื้นที ่ดงัน้ี 

 เขตตรวจราชการที่  15  ของส านักน ายกร ัฐมนตรี  ได ้แ ก่  จ ัง หว ัด เ ชี ย ง ใหม่                      

จงัหวดัล  าปาง  จงัหวดัแมฮ่่องสอน  จงัหวดัล  าพนู 

 เขตตรวจราชการที่  16 ของส านกันายกรฐัมนตรี ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัน่าน  

จงัหวดัพะเยา  จงัหวดัแพร่ 

 เขตตรวจราชการที่  17 ของส านกันายกรฐัมนตรี ไดแ้ก่ จงัหวดัตาก จงัหวดัพิษณุโลก  

จงัหวดัเพชรบูรณ ์ จงัหวดัสุโขทยั  จงัหวดัอตุรดติถ ์

   เขตตรวจราชการที่  18  ของส านกันายกรฐัมนตร ีไดแ้ก่ จงัหวดัก าแพงเพชร  

จงัหวดันครสวรรค ์ จงัหวดัพจิติร  จงัหวดัอทุยัธานี 

 1.5 รองนายกรฐัมนตรี (พลเอก ฉัตรชยั  สาริกลัยะ) ก ากบัและติดตาม การปฏิบตัิราชการใน

พื้นที ่ดงัน้ี 

       เขตตรวจราชการที่ 6  ขอ งส านักน ายกร ัฐมนตรี   ได ้แ ก่  จ ัง หว ัด ชุ มพร  จ ัง หว ัด

นครศรธีรรมราช  จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

       เขตตรวจราชการที่  7 ของส านกันายกรฐัมนตรี  ไดแ้ก่ จงัหวดักระบี ่จงัหวดัตรงั  จงัหวดั

พงังา  จงัหวดัภเูกต็  จงัหวดัระนอง  

 1.6 รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรี (นายสุวพนัธ ์ ตนัยุวรรธนะ)  ก ากบัและติดตามการ

ปฏบิตัริาชการในพื้นที ่ดงัน้ี 1.7 รฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตร ี(นายกอบศกัด์ิ  ภตูระกลู) ก ากบัและติดตามการ

ปฏบิตัริาชการในพื้นที ่ดงัน้ี 

  เขตตรวจราชการที่ 13 ของส านกันายกรฐัมนตรี ไดแ้ก่ จงัหวดัยโสธร จงัหวดัศรีสะเกษ  

จงัหวดัอ านาจเจรญิ  จงัหวดัอบุลราชธานี 

 เขตตรวจราชการที่ 14 ของส านกันายกรฐัมนตร ีไดแ้ก่  จงัหวดัชยัภมู ิ                 

จงัหวดันครราชสมีา  จงัหวดับุรีรมัย ์ จงัหวดัสุรนิทร ์

 2.  การก ากบัและติดตามการปฏบิตัิราชการในภูมภิาคตามค าส ัง่น้ี  หมายถงึ การตรวจราชการ การขอให ้

เจา้หนา้ที่ของรฐัรายงานเหตุการณ์และผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายของรฐับาล และนายกรฐัมนตรี ยุทธศาสตรข์องชาติ 
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ยุทธศาสตรก์ลุม่จงัหวดั และยุทธศาสตรจ์งัหวดั การประสานราชการ เพือ่ใหเ้กดิการบูรณาการยุทธศาสตรก์ลุ่มจงัหวดั และ

ยุทธศาสตรจ์งัหวดั ไปสู่การปฏบิตัิที่เป็นรูปธรรม การเร่งรดั การติดตามผล การใหค้ าแนะน าช่วยเหลอืเจา้หนา้ที่ของรฐัใน

พื้นที่ และการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของหน่วยงานของรฐัและเจา้หนา้ที่ของรฐั รวมถงึการตรวจสอบความถูกตอ้งในการ

ด าเนินโครงการและการใชจ่้ายงบประมาณของรฐั โดยใหค้ณะกรรมการธรรมาภบิาลจงัหวดั มสี่วนร่วมในการตรวจสอบดว้ย 

  3.  ใหร้องนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีประจ าส  านกันายกรฐัมนตรีรายงานปญัหาอุปสรรค แนวทางการ

แกไ้ข ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่าง ๆ อนัเน่ืองจากการก ากบัและติดตามการปฏิบตัิราชการในเขตตรวจราชการหรือพื้นที่ใน

ความรบัผดิชอบต่อนายกรฐัมนตร ี

  4.  ใหส้  านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรีจดัใหผู้ต้รวจราชการส านกันายกรฐัมนตรีประจ าเขตตรวจ

ราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งเป็นฝ่ายเลขานุการของรองนายกรฐัมนตรี และรฐัมนตรีประจ าส  านกันายกรฐัมนตรี ในกรณีที่รอง

นายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีประจ าส  านกันายกรฐัมนตรีติดภารกิจจ าเป็นเร่งด่วน สามารถมอบหมายใหผู้ต้รวจราชการส านกั

นายกรฐัมนตรปีระจ าเขตตรวจราชการปฏบิตัหินา้ทีแ่ทนแลว้รายงานผลการปฏบิตังิานใหท้ราบต่อไป  

  5.  ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัผูต้รวจราชการกระทรวง และหวัหนา้ส่วนราชการ ในจงัหวดัที่เกี่ยวขอ้งเสนอ

ขอ้มลู อ านวยความสะดวก และใหค้วามร่วมมอืในการปฏบิตัหินา้ที่ตามค าส ัง่น้ีดว้ย       

  6.  ใหเ้บกิค่าใชจ่้ายในการก ากบัและติดตามการปฏิบตัิราชการในภูมภิาคของรองนายกรฐัมนตรี  และ

รฐัมนตรีประจ าส  านกันายกรฐัมนตรีจากงบประมาณของส านกังานปลดั ส านกันายกรฐัมนตรี หมวดเงินอุดหนุนท ัว่ไป  

โครงการเพิม่ขดีสมรรถนะในการก ากบัและตดิตาม การปฏบิตัริาชการในภมูภิาคของรองนายกรฐัมนตรี 

  ทัง้น้ี  ต ัง้แต่ วนัที ่12 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 

 

 

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

             

     

 

               

 

 

 

 

 


