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1.  โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างก าลังคนที่มีสมรรถนะสูงส าหรับอุตสาหกรรม 
NEW Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย (ปี 2561 - 2565) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพ่ือสร้างก าลังคน
ที่มีสมรรถนะสูง ส าหรับอุตสาหกรรม NEW Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการ
อุดมศึกษาไทย โดยจัดท าเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ดังนี้  

 1) โครงการระดับอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวะพันธุ์ใหม่ที่เป็น 
ช่างเทคนิค/นักเทคโนโลยีที่มีความช านาญขั้นสูงตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยในการด าเนินการ ผู้เชี่ยวชาญ
จากสถานประกอบการและอาจารย์มหาวิทยาลัยจะเข้ามาร่วมจัดการเรียนการสอนในสถานที่ท างาน  
(Work Integrated Learning) อย่างเข้มข้น มีความร่วมมือกับสถานประกอบการในประเทศที่ต้องการแรงงานที่มี
ฝีมือตรงกับความต้องการ และความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอนด้วย
หลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล มีการติดตาม ควบคุมคุณภาพการสอนตามแนวทาง Work Integrated Learning 
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นอกจากนี้  จะมีการอบรมครูของมหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอย่าง
เข้มข้นเพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนและประเมินผลนักศึกษาได้  อันจะเป็นการลดปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนที่มีคุณภาพสูงในอาชีวศึกษา 

 2) โครงการระดับอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะและ
ศักยภาพสูง ส าหรับการท างานในอุตสาหกรรมใหม่สู่อุตสาหกรรมอนาคต (New S Curve) และเป็นกลไกส าคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่หลากหลาย  
เช่น การปรับเปลี่ยนและ/หรือเพ่ิมสมรรถนะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ ตอบโจทย์เฉพาะของสถาน
ประกอบการและการพัฒนาส่วนบุคคลตามอัธยาศัย โดยมีการให้ใบรับรอง (Certificate) ที่เน้นรับผู้เข้าศึกษาเป็น
บุคคลที่ท างานแล้ว การบูรณาการทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัลกับความรู้หลักในศาสตร์สาขาวิชาชีพ  
โดยการพัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการบูรณาการการเรียนการสอนข้ามศาสตร์สาชา
วิชาชีพให้แก่นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  

 

2. มาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ โดยเห็นชอบให้ กษ. และ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ด าเนินมาตรการประชารัฐเพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผ่าน 2 โครงการย่อย ได้แก่ (1) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือลดต้นทุนปัจจัยการ
ผลิตให้แก่เกษตรกร และ (2) โครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร  โดยมี
รายละเอียดโครงการ สรุปได้ดังนี้ 

 1. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่ เกษตรกร  มีวัตถุประสงค์   
1) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต ท าให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพ่ิมข้ึน 2) เพ่ือให้เกษตรกรเข้าถึง 

 เศรษฐกิจ-สังคม  -  ต่างประเทศ  
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ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เป็นธรรม และ 3) เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสังคมไร้เงิน
สดของภาครัฐ  โดยมีระยะเวลาด าเนินการ คือ  

  - ระยะเวลาด าเนินโครงการ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563  

  - ระยะเวลาในการจ่ายเงินกู้ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 

 2. โครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ ยสั่ งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร  มีวัตถุประสงค์   
1) เพ่ือสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรขยายธุรกิจในการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัด 2) เพ่ือให้เกษตรกรและสมาชิกของ
สถาบันเกษตรกรใช้ปุ๋ยสั่งตัดที่มีคุณภาพตรงกับสภาพของดิน และราคาที่เป็นธรรม รวมทั้งการลดต้นทุนการผลิต
ของเกษตรกรและสมาชิก และ 3) เพ่ือสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ า เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้สถาบันเกษตรกร
ในการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดเพ่ือจ าหน่ายแก่สมาชิกของสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไป  มีระยะเวลา
ด าเนินการ คือ  

  - ระยะเวลาด าเนินโครงการ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 

  - ระยะเวลาในการจ่ายเงินกู้ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 

 

3. การด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562  

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 เป็นวาระแห่งชาติ 
โดยให้หน่วยราชการ องค์กรต่าง ๆ และทุกภาคส่วน ร่วมให้การสนับสนุนการจัดการประชุมและกิจกรรม            
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อริเริ่มอาเซียนต่าง ๆ  ของไทยในช่วงที่ด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนให้ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  เกิดผลที่เป็นรูปธรรม และส่งเสริมสถานะและบทบาทของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวที
ระหว่างประเทศ โดยไทยจะด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ ตั้งแต่ เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2562  

 

 

……………………………………………… 
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วันนี้ (24 เมษายน 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี   ได้ร่วมแถลงผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
 
1.   เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

  2.  เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความผิดทาง 
    ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษา  
                                          การฝึกอบรมหรือการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวเนื่องกับการ         
                                          ประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข   
                                          พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  4.  เรื่อง   ขออนุมัติด าเนินการโครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่างจังหวัดหนองคาย 
  5.  เรื่อง  โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2  
  6.  เรื่อง  โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพ่ือสร้างก าลังคนที่มี   
                                          สมรรถนะสูงส าหรับอุตสาหกรรม NEW Growth Engine ตามนโยบาย   
                                          Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย (ปี 2561 - 2565) 
  7.  เรื่อง  มาตรการเกษตรประชารัฐเพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบัน 
                                          เกษตรกร 
 

ต่างประเทศ 
 
  8.  เรื่อง  การเข้าร่วมเป็นสมาชิก The United Nations Collaborative Programme  
                                          on Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation  
                                          in Developing Countries (UN-REDD Programme) ของประเทศไทย 
  9.  เรื่อง  การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และอนุสัญญา 
                                          ร่วมว่าด้วยความปลอดภัยของการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและความ 
                                          ปลอดภัยของการจัดการกากกัมมันตรังสี 
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จดัท าโดย : ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                     2 

  10.  เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 11 แผนงานการพัฒนาเขต 
                                          พัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย (IMT–GT) 
 11.  เรื่อง  การด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562  
  12.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน 
    ครั้งที่ 32 

 
แต่งตั้ง 

 
  13.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง   
    กระทรวงมหาดไทย 
  14.  เรื่อง   การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการด้านการ 
    รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  
  15.  เรื่อง  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย 
    กองทุนสนับสนุนการวิจัย 
  16.  เรื่อง   แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ (เพ่ิมเติม)  
  17.   เรื่อง   การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  18.   เรื่อง   การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (รองเลขาธิการ) ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  19.  เรื่อง   การแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
  20.   เรื่อง   การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือ 
    การท่องเที่ยวอย่าง  
  21.  เรื่อง   การเปิดสถานกงกุสกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโก ณ จังหวัดภูเก็ต  และการแต่งตั้ง  
    นางณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์ ให้ด ารงต าแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโก  
    ณ จังหวัดภูเก็ต (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  22.  เรื่อง   การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์และแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐ  
             ประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
                                         (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 
 
 
 

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1.  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ   
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นและข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ไป
ประกอบการพิจารณาด้วย  แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
               สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1.ก าหนดเพ่ิมเติมประเภททรัพย์สินของกองทุนโดยก าหนดให้กองทุนประกอบด้วยเงินของ
สมาชิกที่โอนย้ายมาทั้งจ านวนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอ่ืนที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือการชราภาพตามที่คณะกรรมการก าหนด 
  2. ก าหนดเพ่ิมเติมให้กองทุนมีอ านาจกระท ากิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ และ
อ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึงการจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจ ากัด 
  3. ก าหนดเพ่ิมเติมให้ในกรณีที่บุคคลใดซึ่งเข้ารับราชการได้แสดงเจตนาให้โอนเงินทั้งหมดที่ตน             
มีสิทธิได้รับจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์            
เพ่ือเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือการชราภาพตามที่คณะกรรมการก าหนดมายังกองทุน ให้กองทุน 
รับเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิก   เพ่ือให้กองทุนน าไปลงทุนหาผลประโยชน์ต่อไป   ทั้งนี้             
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
  4. ก าหนดให้สมาชิกสามารถส่งเงินสะสมเข้ากองทุนได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินเดือน  
  5. ก าหนดให้สมาชิกซ่ึงมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แต่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุด ให้มีสิทธิ
ขอรับเงินสะสม เงินสมทบ  และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวตั้งแต่สิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
  6. ก าหนดให้ในกรณีที่สมาชิกซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงและมีสิทธิได้รับเงินสะสม เงินสมทบเงิน
ประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าว ยังไม่ขอรับเงินคืนหรือแสดงความประสงค์ขอทยอยรับ
เงินคืน หรือในกรณีที่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินยังไม่ได้ยื่นค าขอรับเงินดังกล่าว ให้กองทุนบริหารเงินที่ยังไม่รับเงินคืน
ต่อไปได้ ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวเว้นแต่ทายาท มีสิทธิเลือกแผนการลงทุนที่กองทุนจัดไว้ได้แต่
ถ้าผู้นั้น ขอโอนเงินไปยังกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหลักประกันในกรณีการออก
จากงานหรือการชราภาพ ให้กองทุนโอนเงิน ไปยังกองทุนดังกล่าวภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความ
ประสงค์และได้ปรากฏหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
  7. ก าหนดให้เงินของกองทุนที่อยู่ในบัญชีเงินส ารองและบัญชีเงินกองกลางให้ลงทุนในหลักทรัพย์
ที่มีความมั่นคงสูงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง และให้กองทุนจัดให้มีแผนการลงทุนส าหรับเงินที่อยู่ใน
บัญชีเงินรายบุคคลเพื่อให้สมาชิกเลือกโดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีแผนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ า
กว่า ร้อยละหกสิบด้วย ในกรณีที่สมาชิกไมได้ใช้สิทธิเลือกแผนการลงทุนให้ถือว่าสมาชิกยินยอมให้กองทุนจัดแผน             
การลงทุนที่ก าหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิก 
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2. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
  กษ. เสนอว่า 
  1. สัตวแพทยสภาเป็นองค์กรวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ              
การสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพการ  
สัตวแพทย์มีอ านาจหน้าที่รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
การท าค าสั่งลงโทษกรณีประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ การรับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร 
อนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสัตวแพทย์ซึ่งเป็นการใช้อ านาจรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว 
  2. โดยที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐหมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความ
รวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งขณะนี้มี
หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ถูกก าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 จ านวน 58 แห่ง โดยมีองค์กรวิชาชีพ จ านวน 9 แห่ง ได้รับการก าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว เช่น แพทยสภา สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา และสภาการพยาบาล เป็นต้น แต่สัตว
แพทยสภาซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและใช้อ านาจรัฐตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 ยังไม่ได้
ถูกก าหนดเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือให้สัตวแพทยสภาและบุคลากรของ 
สัตวแพทยสภาซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้รับความคุ้มครองในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายสมควรก าหนดให้  
สัตวแพทยสภาเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  ก าหนดให้สัตวแพทยสภาเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
 
3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษา การฝึกอบรมหรือการวิจัย
ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
และสาธารณสุข พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัด
การศึกษา การฝึกอบรมหรือการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบโรคศิลปะหรือการ
ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ก าหนดให้สถานพยาบาลที่จะด าเนินการจัดให้มีการศึกษา การฝึกอบรมหรือการวิจัยทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งการด าเนินการนั้นมีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อผู้ป่วย จะต้องได้รับความ
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ยินยอมจากผู้ป่วยก่อน และตอ้งชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติหรือผลที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการนั้น ให้ผู้ป่วยทราบก่อน
ให้ความยินยอม 
  2. ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตของสถานพยาบาลที่มีความประสงค์จะจัดให้มีการศึกษา หรือการ
ฝึกอบรมแจ้งความจ านงในการด าเนินการต่อผู้อนุญาต แบบการแจ้งความจ านงและแบบการยื่นเอกสารที่เกี่ยวกับ
หลักสูตรให้เป็นไปตามที่ผู้อนุญาตประกาศก าหนด 
  3. ก าหนดวิธีการในการพิจารณาการจัดการศึกษา หรือการฝึกอบรม ดังนี้ 
   3.1 ในกรณีที่มีโครงการหรือหลักสูตร เมื่อสภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการให้ความเห็น
แล้ว ให้ผู้รับอนุญาตของสถานพยาบาลยื่นค าขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับหลักสูตรที่จะด าเนินการ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบต่อผู้อนุญาต ตามแบบท่ีผู้อนุญาตประกาศก าหนด 
   3.2 ในกรณีที่ไม่มีโครงการหรือหลักสูตร ให้ผู้รับอนุญาตของสถานพยาบาลที่มี ความ
ประสงค์จะจัดให้มีการฝึกอบรมดังกล่าว ยื่นค าขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับสถานที่  เครื่องมือ เครื่องใช้ 
บุคลากร คุณสมบัติของผู้ฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือขอความเห็นชอบต่อผู้อนุญาต ตามแบบท่ีผู้อนุญาต
ประกาศก าหนด 
  4. ก าหนดให้สถานพยาบาลที่มีความประสงค์จะจัดให้มีการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขให้
ผู้รับอนุญาตและด าเนินการของสถานพยาบาลยื่นค าขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการวิจัยทางการแพทย์และ
สาธารณสุข เพื่อขอความเห็นชอบต่อผู้อนุญาต ตามแบบท่ีผู้อนุญาตประกาศก าหนด 
  5. ก าหนดเงื่อนไขให้ยกเลิกหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบในการจัดการศึกษาหรือการ
ฝึกอบรมของสถานพยาบาลนั้นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   5.1 การจัดการศึกษา หรือการฝึกอบรม ทั้งในกรณีท่ีมีและไม่มีโครงการ หรือหลักสูตร  
หากมีหลักฐานเชื่อได้ว่าการจัดการศึกษา หรือการฝึกอบรมมีความแตกต่างไปจากข้อมูลที่เสนอขออนุญาต ท าให้
ไม่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ท่ีสภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพหรือคณะกรรมการสถานพยาบาลก าหนด 
   5.2 การวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข หากผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามแนวทาง
จริยธรรมของการศึกษาวิจัย และการทดลองในมนุษย์ และจรรยาบรรณของนักวิจัย หรือการวิจัยนั้นอาจก่อให้ 
เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
4. เรื่อง  ขออนุมัติด าเนินการโครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่างจังหวัดหนองคาย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้  
  1. อนุมัติให้ กษ. ด าเนินโครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย ก าหนด
แผนการด าเนินงาน 9 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2569) ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 21,000 ล้านบาท และให้ 
กรมชลประทานเริ่มด าเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ าและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอ่ืน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
  2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนการป้องกันแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่กษ. (กรมชลประทาน) เสนออย่างเคร่งครัดทั้งนี้ ให้ กษ. ด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดต่อไป ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ให้ด าเนินการตาม
ความเห็นของส านักงบประมาณ 
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  สาระส าคัญของโครงการฯ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาปัญหาน้ าท่วมในเขตพ้ืนที่จังหวัด
หนองคายและอุดรธานี  ครอบคลุมพ้ืนที่ 54,390 ไร่ รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนในล าน้ าห้วยหลวงและ 
แก้มลิงต่าง ๆ  245.87 ล้านลูกบาศก์เมตร  เพ่ือส่งน้ าส าหรับการอุปโภค บริโภค การเกษตร การอุตสาหกรรม  
การปศุสัตว์ และการรักษาระบบนิเวศในเขตพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย  และอุดรธานี  ตลอดจนเพ่ือส่งน้ าให้กับพ้ืนที่ 
284 หมู่บ้าน 37 ต าบล  7 อ าเภอ  ในเขตจังหวัดหนองคายและอุดรธานี (อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  และ
อ าเภอเมือง อ าเภอหนองหาน อ าเภอเพ็ญ  อ าเภอบ้านดุง และอ าเภอสร้างคอม อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัด
อุดรธานี) ครอบคลุมพ้ืนที่ 315,195 ไร่ 
 
5. เรื่อง โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2  
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ แล้วมีมติดังนี้ 
  1. อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ 
ระยะที่ 2 วงเงินลงทุน 6,565 ล้านบาท โดยใช้เงินรายได้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 1 ,642 ล้านบาท และ
เห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เงินในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน 4,923 ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินลงทุนโครงการ
ดังกล่าว โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้เงินรายได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นอันดับแรกก่อนการกู้เงิน ทั้งนี้  
เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความจ าเป็นต้องใช้เงินกู้ในประเทศเพ่ือด าเนินโครงการ ให้กระทรวงการคลังเป็น  
ผู้พิจารณาจัดล าดับความส าคัญในการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียด ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
  2. ในกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการฯ ในพ้ืนที่ซึ่งบางส่วนอาจจะ
เป็นที่ดินของรัฐหรือเป็นพื้นที่ท่ีมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ พ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่ลุ่มน้ า พ้ืนที่ป่าชายเลน พ้ืนที่ป่าไม้ถาวร เป็นต้น ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ค านึงถึงความเหมาะสมของ
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในแต่ละพ้ืนที่ด้วย 
  3. ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งรัดด าเนินโครงการฯ ระยะที่ 1 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือให้
บ้านเรือนราษฎรมีไฟฟ้าใช้ครบตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้และให้น าปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการฯ  
ในระยะที่ 1 มาปรับแก้ไขเพ่ือใช้ในการวางแผนการด าเนินโครงการ ระยะที่ 2 เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา
และวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 
  4. ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพลั งงาน  
ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงานไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  มท. รายงานว่า 
  1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (ระยะท่ี 1) มีเป้าหมายขยายเขตไฟฟ้าให้
ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จ านวน 131,629 ครัวเรือน ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ กฟภ. (74 จังหวัด) ทั่วประเทศ 
ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2556 – 2560 มีผลความคืบหน้าทั้งโครงการสามารถขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าให้ครัวเรือน
ได้ 127,734 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 97.04 ปัจจุบันโครงการด าเนินการใกล้แล้วเสร็จ (คาดว่าแล้วเสร็จประมาณ
เดือนธันวาคม 2561) 
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  2. เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานได้อย่างเท่าเทียมกันและต่อเนื่อง และ
เนื่องจากมีครัวเรือนใหม่เพ่ิมข้ึนทุกปี กฟภ. จึงได้จัดท าโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 
2 บรรจุไว้ในแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) พร้อมทั้งได้จัดท ารายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ 
ระยะที่ 2  
ซึ่งคณะกรรมการ กฟภ. ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ได้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
ระยะที่ 2 แล้ว 
 
6. เรื่อง โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างก าลังคนที่มีสมรรถนะสูงส าหรับ
อุตสาหกรรม NEW Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย  
(ปี 2561 - 2565) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพ่ือสร้าง
ก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง ส าหรับอุตสาหกรรม NEW Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูป
การอุดมศึกษาไทย (อาชีวะพันธุ์ ใหม่ปี  2561 –  2565 และบัณฑิตพันธุ์ ใหม่ปี  2561 –  2569) ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ทั้งนี้ ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการดังกล่าวให้ด าเนินการ
ตามความเห็นของ 
ส านักงบประมาณ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ศธ. รายงานว่า 
  1. ศธ. มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการตามนโยบาย Thailand 4.0 ซ่ึงจะต้องผลิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการในจ านวนที่เพียงพอ โดยให้
ภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการมาร่วมจัดการเรียนการสอนและร่วมประเมินผลส าเร็จทางการศึกษาของ
นักศึกษา เพ่ือให้ตรงตามความต้องการและสามารถรับเข้าท างานได้ทันทีเมื่อส าเร็จการศึกษา โดยเฉพาะอาชีพกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดิม (First S curve) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S Curve)  ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ  
New Growth Engine เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต รวมทั้งเพ่ือเป็น
การประกันคุณภาพหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง 
  2. ศธ. ได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในฐานะหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการเสนอนโยบายด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับอาชีวศึกษาผลิตช่างเทคนิคสาขาวิชาต่าง ๆ 
ให้กับประเทศ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนระดับสูงให้กับประเทศ ร่วมกันจัดท าโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือ
ตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาไทย เพ่ือส่งเสริมให้วิทยาลัย/สถานศึกษาในสังกัด สอศ. 
และสถาบันอุดมศึกษาผลิตบุคลากร โดยมีขอบเขตของเนื้อหาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้
ตรงกับอุปสงค์ของตลาดแรงงาน ภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรมโดยการจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคีหรือสหกิจ
ศึกษาที่ใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้งปรับปรุ งกระบวนการ
เรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยจัดท า
เป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ดังนี้  
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   1) โครงการระดับอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวะพันธุ์
ใหม่ที่เป็นช่างเทคนิค/นักเทคโนโลยีที่มีความช านาญขั้นสูงตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยในการด าเนินการ 
ผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการและอาจารย์มหาวิทยาลัยจะเข้ามาร่วมจัดการเรียนการสอนในสถานที่ท างาน 
(Work Integrated Learning) อย่างเข้มข้น มีความร่วมมือกับสถานประกอบการในประเทศที่ต้องการแรงงานที่มี
ฝีมือตรงกับความต้องการ และความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอนด้วย
หลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล มีการติดตาม ควบคุมคุณภาพการสอนตามแนวทาง Work Integrated Learning 
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นอกจากนี้  จะมีการอบรมครูของมหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอย่าง
เข้มข้นเพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนและประเมินผลนักศึกษาได้  อันจะเป็นการลดปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนที่มีคุณภาพสูงในอาชีวศึกษา 
   2) โครงการระดับอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มี
สมรรถนะและศักยภาพสูง ส าหรับการท างานในอุตสาหกรรมใหม่สู่อุตสาหกรรมอนาคต (New S Curve) และเป็น
กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่
หลากหลาย เช่น การปรับเปลี่ยนและ/หรือเพ่ิมสมรรถนะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ ตอบโจทย์เฉพาะของ
สถานประกอบการและการพัฒนาส่วนบุคคลตามอัธยาศัย โดยมีการให้ใบรับรอง (Certificate) ที่เน้นรับผู้เข้า
ศึกษาเป็นบุคคลที่ท างานแล้ว การบูรณาการทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัลกับความรู้หลักในศาสตร์สาขาวิชาชีพ  
โดยการพัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการบูรณาการการเรียนการสอนข้ามศาสตร์สาชา
วิชาชีพให้แก่นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
 
7. เรื่อง มาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบให้ กษ. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ด าเนินมาตรการ
ประชารัฐเพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
  2. อนุมัติในหลักการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร วงเงิน
สินเชื่อ 90,000 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. วงเงินชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน 1,800 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. 
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณถัดไปตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
  3. อนุมัติในหลักการโครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร วงเงิน
สินเชื่อ 3,600 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. วงเงินชดเชยดอกเบี้ย ไม่เกิน 72 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. 
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณถัดไปตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กษ. รายงานว่า 
  1. สถานการณ์ภาคการเกษตรของประเทศไทยประสบปัญหาผลผลิตต่อไร่ต่ า ต้นทุนการผลิตสูง 
ราคาผลผลิตตกต่ าในบางช่วง และเกษตรกรขาดอ านาจในการต่อรองราคาซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
สะสมมาเป็นเวลานาน อีกท้ัง สถานการณ์ด้านธรรมชาติก่อให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ท าให้เกษตรกรประสบปัญหาด้าน
ความเสี่ยงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร ประกอบกับ
นโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนให้ประเทศก้าวพ้นกับดักรายได้
ปานกลาง และเน้นให้เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยก้าวพ้นความยากจน ชุมชนอยู่ดีมีสุขด้วยการพัฒนา
ความเป็นอยู่ อาชีพ และรายได้ให้แก่ครัวเรือนเกษตรกร 
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  2. เพ่ือเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กษ. จึงร่วมกับ ธ.ก.ส. จัดท ามาตรการเกษตรประชารัฐเพ่ือลดต้นทุน
การผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรผ่าน 2 โครงการย่อย ได้แก่ (1) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือลดต้นทุน
ปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร และ (2) โครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกรโดยมี
รายละเอียดโครงการ สรุปได้ดังนี้ 
  1. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร  มีวัตถุประสงค์  
1) เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต ท าให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพ่ิมขึ้น 2) เพ่ือให้เกษตรกรเข้าถึง
ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เป็นธรรม และ 3) เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสังคมไร้เงิน
สดของภาครัฐ 
   ระยะเวลาด าเนินการ  
   - ระยะเวลาด าเนินโครงการ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563  
   - ระยะเวลาในการจ่ายเงินกู้ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 
  2. โครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร มีวัตถุประสงค์  
1) เพ่ือสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรขยายธุรกิจในการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัด 2) เพ่ือให้เกษตรกรและสมาชิกของ
สถาบันเกษตรกรใช้ปุ๋ยสั่งตัดที่มีคุณภาพตรงกับสภาพของดิน และราคาที่เป็นธรรม รวมทั้งการลดต้นทุนการผลิต
ของเกษตรกรและสมาชิก และ 3) เพ่ือสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ า เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้สถาบันเกษตรกร
ในการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดเพ่ือจ าหน่ายแก่สมาชิกของสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไป 
   ระยะเวลาด าเนินการ  
   - ระยะเวลาด าเนินโครงการ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 
   - ระยะเวลาในการจ่ายเงินกู้ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 
 
 

ต่างประเทศ 
 
8. เรื่อง การเข้าร่วมเป็นสมาชิก The United Nations Collaborative Programme on Reducing 
Emissions From Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (UN-REDD 
Programme) ของประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่ วมเป็นสมาชิก  The United Nations Collaborative 
Programme on Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation in Developing 
Countries (UN-REDD Programme) 
  2. เห็นชอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานด าเนินงาน UN-REDD 
Programme 
  3. เห็นชอบให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ลงนามในเอกสารแสดง
ความประสงค์เข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการ 
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  สาระส าคัญของเรื่อง  
  ทส. รายงานว่า  
  กรมป่าไม้ ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิก UN-REDD Programme จากการเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค “Regional Workshop on Harnessing Climate Change Financing for 
Sustainable Forest Management (SFM)  in Southeast Asia” ระหว่างวันที่  23 – 25 มีนาคม 2558  
ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร และเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานด้านป่าไม้           
ในภาพรวมของประเทศ กรมป่าไม้จึงได้หารือกับหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการป่าไม้ ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติฯ  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีมติร่วมกันว่า ประเทศไทยควรเข้าร่วม
โครงการ UN-REDD Programme เพราะเป็นประโยชน์ในการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้เกี่ยวกับกรอบงาน REDD+ ที่นานาประเทศด าเนินการ และที่ประชุมให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ  
เป็นผู้ด าเนินการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกฯ นอกจากนี้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมช าติและ
สิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานกลางประสานการด าเนินงานภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอากาศ มีความเห็นด้วยว่าการลงนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกฯ จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ 
  ทั้งนี้ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกฯ จะไม่เสียค่าสมาชิกใด ๆ และไม่มีข้อผูกพันซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่
ประเทศไทยในหลายมิติ/ระดับ ได้แก่ ระดับหน่วยงาน ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค  
 
9. เรื่อง การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และอนุสัญญาร่วมว่าด้วยความ
ปลอดภัยของการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและความปลอดภัยของการจัดการกากกัมมันตรังสี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ 
ดังนี้ 
  1. เห็นชอบการภาคยานุวัติอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และอนุสัญญาร่วมว่า
ด้วยความปลอดภัยของการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและความปลอดภัยของการจัดการกากกัมมันตรังสี 
  2. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เป็นผู้ด าเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 
ในการภาคยานุวัติอนุสัญญาฯ 
  3. มอบหมายให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) เป็นหน่วยประสานงานหลักระดับชาติในการ
ด าเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ ภายหลังจากท่ีประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาแล้ว 
  4. อนุมัติในหลักการส าหรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามพันธกรณี 
ของอนุสัญญาฯ ให้แก่ ปส. และหน่วยงานราชการไทยที่เก่ียวข้อง 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  วท. โดย ปส. รายงานว่า การเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาฯ แสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทย           
ในการใช้ประโยชน์จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติและแสดงถึงจุดยืนของประเทศไทยในการสนับสนุนการ
ด าเนินการทุกวิถีทางของประชาคมโลกในการเสริมสร้างความปลอดภัยทางนิวเคลียร์   ซึ่งเป็นการแสดงตนเป็น
ประเทศสมาชิกที่ดีขององค์การสหประชาชาติและทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ดังนั้น ประเทศไทย
จึงควรด าเนินการเพ่ือภาคยานุวัติต่ออนุสัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าวโดยเร็วในโอกาสแรกที่ด าเนินการได้ ทั้ งนี้ ปส.               
ได้ผลักดันให้มีพระราชบัญญัติพลั งงานนิวเคลียร์ เ พ่ือสันติ  พ.ศ.  2559 (มีผลใช้บั งคับแล้ว เมื่อวันที่   
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1 กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่งสามารถรองรับพันธกรณีตามอนุสัญญาดังกล่าวได้ สรุปสาระส าคัญของอนุสัญญาทั้งสอง
ฉบับได้ ดังนี้ 
  1. อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ อนุสัญญา ฉบับนี้ได้ก าหนดพันธกรณีรัฐภาคี
อนุสัญญา มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บรรลุและคงไว้ซึ่งความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ระดับสูงทั่วโลกโดยยกระดับ
มาตรการระดับชาติ ความร่วมมือระหว่างประเทศ และความร่วมมือทางเทคนิคท่ีเหมาะสมในเรื่องที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย ตลอดจนเพ่ือสร้างและคงไว้ซึ่งการป้องกันอันตรายจากรังสีที่อาจเกิดขึ้นในสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. อนุสัญญาร่วมว่าด้วยความปลอดภัยของการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและความ
ปลอดภัยของการจัดการกากกัมมันตรังสี อนุสัญญาฉบับนี้ได้ ก าหนดพันธกรณีส าหรับรัฐภาคีอนุสัญญามี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บรรลุและคงไว้ซึ่งความปลอดภัยระดับสูงทั่วโลกในการจัดการเชื้อเพลิงใช้แล้วและกาก
กัมมันตรังสี โดยยกระดับมาตรการระดับชาติ ความร่วมมือระหว่างประเทศและความร่วมมือที่เหมาะสมทาง
เทคนิคในเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่มีผลกระทบจากรังสีและเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบดังกล่าวหากเกิดขึ้นระหว่างข้ันตอนใด ๆ ของการจัดการเชื้อเพลิงใช้แล้วหรือกากกัมมันตรังสี 
 
10. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 11 แผนงานการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ  
สามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย (IMT–GT) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 11 แผนงานการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth : IMT–GT) และให้ 
สศช. สามารถปรับปรุงถ้อยค าในแถลงการณ์ร่วมฯ ได้ในกรณีที่มิใช่การเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญ โดยไม่ต้อง
น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบอีก 
  2. เห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับผู้น าประเทศแผนงาน IMT–GT ให้การรับรองร่าง
แถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 11 แผนงาน IMT–GT ในวันที่ 28 เมษายน 2561 (การประชุมสุด
ยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2561 ณ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์) 
  ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ มีสาระส าคัญที่เป็นการรับทราบและแสดงความชื่นชมกับความส าเร็จ            
ที่ผ่านมาของโครงการความร่วมมือภายใต้แผนงาน IMT–GT เช่น การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาความ
ร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาแผนปฏิบัติการเมืองสีเขียว และการพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัย IMT–GT 
โดยเห็นได้จากอัตราการเติบโตของกลุ่มประเทศ IMT–GT และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร  
ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอาเซียน รวมถึงสภาวะความยากจนและอัตราการว่างงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้  
ในร่างแถลงการณ์ ร่วมฯ ได้ระบุถึงกรอบทิศทางการขับเคลื่อนแผนงานระหว่างประเทศสมาชิกที่สนับสนุนซึ่งกัน
และกันในเรื่องต่าง ๆ ในระยะต่อไป เช่น การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านโครงสร้า งพ้ืนฐาน การพัฒนาตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจที่หก การพัฒนาเมืองสีเขียว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะแรงงาน การส่งเสริมความ
ร่วมมือทางภาคเกษตรให้เกิดความยั่งยืน การเร่งด าเนินการด้านความร่วมมือทางศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง 
และการตรวจโรคพืชและสัตว์ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ เพ่ือผลักดันให้เกิดห่วงโซ่ มูลค่าในอนุภูมิภาคท่ี
มุ่งเน้นการบูรณาการในอุตสาหกรรมยางพารา การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย รวมถึง
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ส่งเสริมการจัดมหกรรมสินค้า IMT–GT และ BIMP EAGA ครั้งที่ 4 ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลา ในเดือนกรกฎาคม 
2561 
 
11. เรื่อง การด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 เป็นวาระ
แห่งชาติ โดยให้หน่วยราชการ องค์กรต่าง ๆ และทุกภาคส่วน ร่วมให้การสนับสนุนการจัดการประชุมและกิจกรรม            
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อริเริ่มอาเซียนต่าง ๆ  ของไทยในช่วงที่ด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนให้ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  เกิดผลที่เป็นรูปธรรม และส่งเสริมสถานะและบทบาทของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวที
ระหว่างประเทศ และเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน             
ในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้ประชาชนไทยได้ตระหนักถึงโอกาสและความท้าทาย  สามารถเตรียมพร้อม            
ที่จะปรับตัวเพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากความร่วมมือของอาเซียนอย่างเต็มที่ต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ 
(กต.) เสนอ  
 สาระส าคัญของเรื่อง  
 กต. รายงานว่า  
 1. เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 รัฐสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในกฎบัตรอาเซียน ซึ่งได้
ก าหนดให้รัฐสมาชิกหมุนเวียนกันด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนทุกปี ตามล าดับอักษรของชื่อภาษาอังกฤษของรัฐ
สมาชิก โดยไทยจะด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2562  
โดยที่กฎบัตรอาเซียนก าหนดให้รัฐสมาชิกที่ด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนต้องปฏิบัติ ดังนี้  
  1.1 ส่งเสริมและเพ่ิมพูนผลประโยชน์ และความเป็นอยู่ที่ดีของอาเซียนอย่างแข็งขัน  
รวมถึงความพยายามในการสร้างประชาคมอาเซียน  โดยการริเริ่มทางนโยบายการประสานงานฉันทามติ และ
ความร่วมมือ  
  1.2 ท าให้แน่ใจถึงความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality)    
  1.3 ท าให้แน่ใจถึงการตอบสนองต่อประเด็นเร่งด่วนหรือสถานการณ์วิกฤตที่มีผลกระทบ
ต่ออาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที  รวมถึงเป็นคนกลางที่น่าเชื่อถือและจัดการให้มีการจัดการอ่ืน เพ่ือ
สนองตอบข้อกังวลเหล่านี้โดยทันที 
  1.4 เป็นผู้แทนของอาเซียนในการเสริมสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์กับหุ้นส่วน
ภายนอกภูมิภาคให้ใกล้ชิดขึ้น  
  1.5 ปฏิบัติภารกิจและหน้าที่อ่ืนที่อาจได้รับมอบหมาย  
 2. ไทยด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนครั้งล่าสุดระหว่างเดือนกรกฎาคม 2551 ถึงเดือนธันวาคม 
2552 โดยได้จัดการประชุมที่ส าคัญ ดังนี้ (1) การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 และการประชุมสุดยอดอ่ืน ๆ               
ที่เก่ียวข้อง (2) การประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (3) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน  ครั้ง
ที่ 42 และการประชุมอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศ
ของ             คู่เจรจาของอาเซียน และ (4) การประชุมสุดยอดอาเซียน  ครั้งที่ 15 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 3. ในปี 2562 ที่ไทยจะด ารงต าแหน่งประธานอาเซียน  ไทยจะต้องเป็นเจ้าภาพและประธานการ
ประชุมที่ส าคัญตามที่ก าหนดในกฎบัตรอาเซียน และตามแนวปฏิบัติที่อาเซียนได้ตกลงกันไว้แล้ว ซึ่ง กต. ร่วมกับ             
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ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้จัดท าแผนงานการจัดการประชุมที่ส าคัญในปี 2562 ไว้แล้ว  โดยมีการประชุมตั้งแต่
ระดับผู้น าถึงระดับคณะท างานต่าง ๆ  รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 100 การประชุม  
 4. การด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนของไทยในครั้งนี้มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ               
เพ่ือเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน  
ในปี 2562 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ได้แก่  คณะอนุกรรมการด้านสารัตถะ 
คณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอ านวยการ คณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรและ
คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์  ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน 
 
12. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้ 
  1. ให้ความเห็นชอบต่อเอกสาร จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ 
   1.1 ร่างเอกสารวิสัยทัศน์ผู้น าอาเซียนเพ่ืออาเซียนที่มีความเข้มแข็งและนวัตกรรม 
(ASEAN Leaders’s Vision for a Resilient and Innovative ASEAN) 
   1.2 ร่างถ้อยแถลงผู้น าอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ (ASEAN 
Leaders’s Statement on Cybersecurity Cooperation) 
   1.3 ร่างเอกสารแนวคิดเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (Concept Note on ASEAN 
Smart Cities Network) 
  โดยหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ไทย ให้ กต. หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่องด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก และหลัก
จากนั้นให้รายงานผลเพ่ือคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้ความ
เห็นชอบต่อร่างเอกสารข้อ 1.1 – 1.3 ในที่ประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 32 รับรองต่อไป 
  3. ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายรับรองเอกสารตามข้อ 1.1 – 1.3 ในการประชุม
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32  
  (การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 จะจัดข้ึนระหว่างวันที่ 27 -28 เมษายน 2561) 
  สาระส าคัญของร่างเอกสารทั้ง 3 ฉบับ มีดังนี ้
  1. ร่างเอกสารวิสัยทัศน์ผู้น าอาเซียนเพื่ออาเซียนที่มีความเข้มแข็งและนวัตกรรม (ASEAN 
Leaders’s Vision for a Resilient and Innovative ASEAN) เป็นเอกสารที่สิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียน 
ปีนี้ต้องการให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งและมีนวัตกรรม โดยระบุ
ประเด็นส าคัญภายใต้ 3 เสาของประชาคมอาเซียนที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นควรมีการด าเนินการและ/หรือ
ผลักดันเป็นล าดับต้น ๆ ได้แก่ 1) ประชาคมการเมืองและความมั่งคงอาเซียน 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3) 
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมไทย 
  2. ร่างถ้อยแถลงผู้น าอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านความม่ันคงทางไซเบอร์ (ASEAN 
Leaders’s Statement on Cybersecurity Cooperation) เป็นเอกสารที่มุ่งสนับสนุนการด าเนินมาตรการ
เสริมสร้างความเชื่อมั่นและรับรองบรรทัดฐานร่วมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความสมัครใจและไม่ผูกพัน เพ่ือให้รัฐมี
พฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบในพ้ืนที่ไซเบอร์ 
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  3. ร่างเอกสารแนวคิดเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEANSmart Cities Network 
ConceptPaper) เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกความร่วมมือด้านการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะในอาเซียน โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน พร้อมทั้งเรียนรู้และสรรหา
เงินทุนจากภาคีภายนอกอาเซียน และสร้างเวทีในการผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ระหว่างประเทศ และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละ
ประเทศ และของประชาคมอาเซียนในภาพรวม โดยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและยั่งยืนจะเป็นไปตามบริบทท้องถิ่น
และนวัตกรรมที่แตกต่างกันของแต่ละเมือง และไม่ทับซ้อนกับแผนปฏิบัติการหรือแผนการด าเนินงานของประเทศ
หรือเมืองที่มีอยู่แล้ว 
 
 

แต่งตั้ง 
 
13. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย จ านวน 12 ราย ดังนี้ 
  1. ให้นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ พ้นจากต าแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง ส านักงาน
ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงาน
ปลัดกระทรวง 
  2. ให้นายปวิณ ช านิประศาสน์ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) 
จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) 
ส านักงานปลัดกระทรวง 
  3. ให้นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) 
จังหวัดเชียงราย ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) 
จังหวัดพะเยา ส านักงานปลัดกระทรวง 
  4. ให้นายประจญ ปรัชญ์สกุล พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง)  
จังหวัดพะเยา ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) 
จังหวัดเชียงราย ส านักงานปลัดกระทรวง 
  5. ให้นายณรงค์ พลละเอียด พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง)  
จังหวัดชุมพร ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง 
  6.ให้นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) 
จังหวัดบึงกาฬ ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง 
  7. ให้นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) 
จังหวัดชุมพร ส านักงานปลัดกระทรวง 
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  8. ให้นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง)  
จังหวัดบึงกาฬ ส านักงานปลัดกระทรวง 
  9. ให้นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) 
จังหวัดปราจีนบุรี ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) 
จังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานปลัดกระทรวง 
  10. ให้นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) 
จังหวัดปราจีนบุรี ส านักงานปลัดกระทรวง 
  11. ให้นายสืบศักดิ์ เอ่ียมวิจารณ์ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวง 
  12. ให้นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง)  
จังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง
ระดับสูง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส านักงานปลัดกระทรวง 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 
 
14. เรื่อง  การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ จ านวน 7 คน ดังนี้  

1. นายภูมิ  ภูมิรัตน     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการรักษา 
      ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

2. นายกิตติ   โฆษะวิสุทธิ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเทคโนโลยี 
      สารสนเทศและการสื่อสาร 

3. นายไพบูลย์  อมรภิญโญเกียรติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านนิติศาสตร์ 
4. พันต ารวจเอก  ญาณพล   ยั่งยืน    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการป้องกันและ 

      ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
      สารสนเทศและการสื่อสาร 

5. พลเอก  บรรเจิด  เทียนทองดี    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านโทรคมนาคม 
      หรือดาวเทียม 

6. นางมรกต  กุลธรรมโยธิน    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้านการบริหาร
จัดการ     เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. รองศาสตราจารย์ปณิธาน วัฒนายากร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านความสัมพันธ์ 
      ระหว่างประเทศ  

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 
 



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

ขอ้มลูจาก : รฐับาลไทย                                                                               วนัที ่ 24 เมษายน 2561 

จดัท าโดย : ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                     16 

15. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เสนอแต่งตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัยชุดใหม่  แทนประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ด ารงต าแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 รวม 8 คน 
ดังนี้  

1. นายกฤษณพงศ์   กีรติกร   ประธานกรรมการ   
2. ศาสตราจารย์กมล   เลิศรัตน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ศาสตราจารย์ภิเศก   ลุมพิกานนท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์วันชัย   ดีเอกนามกูล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายชิต   เหล่าวัฒนา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ศาสตราจารย์บวรศักดิ์  อุวรรณโณ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ศาสตราจารย์ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายธันวา  เลาหศิริวงศ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นต้นไป  
 
 
 

16. เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ (เพิ่มเติม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้ง  
กรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ แทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 2 คน ดังนี้  

1. นายธัญญา  เนติธรรมกุล  ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. นางสาวนงพงา  บุญเปี่ยม  ผู้แทนกระทรวงการคลัง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  24 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 
 
17.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 2 ราย ดังนี้  
  1. เรือโท โกเมศ กมลนาวิน  เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์  ด ารงต าแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
  2. นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ด ารงต าแหน่ง เอกอัครราชทูต
ประจ ากระทรวง ส านักปลัดกระทรวง 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนต าแหน่ง 
ที่ว่าง 
 



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

ขอ้มลูจาก : รฐับาลไทย                                                                               วนัที ่ 24 เมษายน 2561 
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18.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (รองเลขาธิการ) ส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอรับโอน  
พลต ารวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองผู้บัญชาการต ารวจนครบาล กองบัญชาการต ารวจนครบาล ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  และแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า                  
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง 
 
19.  เรื่อง  การแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้ง นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ว่าการ กฟผ.) ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2561  
เป็นต้นไป  
 
20.  เรื่อง  การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เสนอแต่งตั้ง  
นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (กพท.) แทน นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ที่ลาออก โดยให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
ประธานกรรมการซึ่งตนแทน ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นต้นไป  
 
21. เรื่อง  การเปิดสถานกงกุสกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโก ณ จังหวัดภูเก็ต  และการแต่งตั้ง นางณัฏฐกัญญา  
แสงโพธิ์ ให้ด ารงต าแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโก ณ จังหวัดภูเก็ต (กระทรวงการต่างประเทศ) 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรณีรัฐบาลสหรัฐเม็กซิโกเสนอขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐ
เม็กซิ โก ณ จั งหวัดภู เก็ต  โดยมี เขตกงสุลครอบคลุมจั งหวัดภู เก็ต   กระบี่   และพังงา และแต่ งตั้ ง   
นางณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์ ให้ด ารงต าแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโก ณ จังหวัดภูเก็ต ตามที่กระทรวงการ
ต่างประเทศเสนอ 
 
22. เรื่อง  การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์และแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต  
ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรณีรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ -เลสเตเสนอขอเปิดสถาน
กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต  ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีเขตกงสุลครอบคลุม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร เพชรบุรี ระนอง และสุราษฎร์ธานี  และแต่งตั้ง นางสาววินิตา จามิกรณ์  ให้ด ารง
ต าแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ -เลสเต  ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามที่กระทรวง 
การต่างประเทศเสนอ 

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

 


