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วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี และ
พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
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ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชารุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ. 2559 รวม 4 ฉบับ
ร่างกฎกระทรวงกาหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ
สถานพยาบาลผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
และเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่นและสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมสาหรับสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต และ
สัญญาจ้างบริการ พ.ศ. ....
ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน
พ.ศ. ....
ร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ....
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์
มันสาปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัด
ระเบียบในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....
ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ- สังคม
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ขอความเห็นชอบการจัดทาโครงการอาคารเช่าสาหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559
ระยะที่ 2
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดาเนินโครงการการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืช
ให้เหมาะสมภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61
(ด้านการผลิต)
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วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดิน อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
เป็นจุดผ่านแดนถาวร
ต่างประเทศ
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การจัดทาความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสภารัฐมนตรี
แห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือ
หนังสือเดินทางทูตหรือราชการ/หนังสือเดินทางพิเศษ
ขอความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีสาหรับการประชุมรัฐมนตรี
ขนส่งเอเปค ครั้งที่ 10
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์
เอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17
แผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขออนุมัติกรอบการหารือสาหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้าโขง
ครั้งที่ 24
ร่างกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างไทยกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNIDO)
การจัดทาความตกลงระหว่างไทยกับสหประชาชาติสาหรับการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนกระบวนการรายงานและประเมินผลสาหรับสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลทั่วโลกรวมทั้งประเด็นด้านเศรษฐกิจสังคม (Regional Workshop to
Support the Regular Process for the Global Reporting and
Assessmentof the Marine Environment, Including Socioeconomic
Aspects)
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ
(นักบริหารสูง) (สานักนายกรัฐมนตรี)
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(สานักนายกรัฐมนตรี)
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ
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แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ด้านจิตวิทยาองค์การ)
การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการบินพลเรือน
แต่งตั้งผู้แทนจากกองทัพอากาศเป็นกรรมการในคณะกรรมการกากับสานักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชารุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชารุดบกพร่องของสินค้า
พ.ศ. .... ตามที่สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ สานักงานศาลยุติธรรม และสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชารุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... มีทั้งหมด 16 มาตรา สรุป
ได้ดังนี้ กาหนดบทบัญญัติให้ใช้กับสินค้าทุกประเภท กาหนดบทบัญญัติเฉพาะสาหรับสัญญาเช่าซื้ อ เพื่อให้ผู้บริโภคใน
สัญญาเช่าซื้อสามารถเรียกให้ผู้ขายดาเนินการจัดการกับสินค้าที่ชารุดบกพร่องได้โดยตรง กาหนดนิยามของความ
ชารุดบกพร่องให้ชัดเจน กาหนดสิทธิของผู้บริ โภคเมื่อสินค้าชารุดบกพร่อง โดยผู้บริโภคมีสิทธิเรียกให้ผู้ขายซ่อมแซม
หรือเปลี่ยนสินค้า กาหนดบทยกเว้นความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจในกรณีที่ผู้บริโภคได้รู้อยู่แล้ว ตั้งแต่ต้นว่าสินค้ามี
ความชารุดบกพร่อง กาหนดบทสันนิษฐานความชารุดบกพร่อง โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้พิสูจน์ว่าสินค้าไม่ได้ชารุด
บกพร่ อ ง รวมทั้ ง ก าหนดให้ ก ารใช้ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งตามร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ไ ม่ ก ระทบต่ อ การให้ สิ ท ธิ ต าม
กฎหมายอื่น
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอานาจประกาศ
กาหนดให้โครงการหรือกิจการหรือการดาเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดาเนินการ เป็นโครงการหรือ
กิ จ การหรื อ การด าเนิ น การที่ มี ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้ อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
อย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. กาหนดให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชานาญการ เพื่อทาหน้าที่
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. กาหนดให้ผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตที่ได้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งกรณีที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ รับอนุญาตให้ดาเนินการ
แล้ ว จั ดทารายงานผลการปฏิบั ติ ตามมาตรการที่กาหนดไว้ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม หรื อ
มาตรการที่ได้แสดงความยิ น ยอมน าไปปฏิบั ติแล้ วแต่กรณี เพื่อเสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอานาจอนุญาตอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบและพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. กาหนดให้รัฐมนตรีมีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานครและ
ในส่วนภูมิภาคได้ตามความเหมาะสม และกาหนดให้บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือ
เป็นความผิดที่มีโทษปรับหรือจาคุกไม่เกินสองปีให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอานาจเปรียบเทียบได้
5. กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต
6. กาหนดให้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือกิจการ และบรรดาคา
ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
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คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการ
พิจารณา ให้ถือว่าเป็นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และคาขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและความเห็นของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดให้มี “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้
ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้าในการศึกษา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและ
อาจารย์ และเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของชาติให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม รวมทั้งมีศักยภาพที่จะ
ดารงชีวิตโดยพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง
2. กาหนดให้กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ได้แก่ เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นทุนประเดิม
จานวนหนึ่งพันล้านบาท เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของเงินงบประมาณ
แผ่นดินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และเงินรายได้จากการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น ทั้งนี้ ตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีกาหนด เป็นต้น โดยเงินและทรัพย์สินของกองทุนไม่ต้องนาส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน
3. ผู้เสียภาษีเงินได้มีสิทธิแสดงเจตนาให้รัฐนาเงินที่ตนได้เสียภาษีไว้ไปอุดหนุนกองทุนได้ปีละไม่เกิน
ห้าพันบาท และผู้บริจาคเงินให้แก่กองทุนมีสิทธินาจานวนเงินที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนหรือรายจ่ายเพื่อการ
บริจาคตามที่กาหนดในประมวลรัษฎากรได้เป็นจานวนสองเท่ าของจานวนเงินบริจาค ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของ
เงินได้พึงประเมินเฉพาะส่วนที่ไม่เกินห้าแสนบาทสาหรับบุคคลธรรมดาและไม่เกินร้อยละสองของกาไรสุทธิสาหรับนิติ
บุคคล
4. กาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จานวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จ านวนหกคน เป็ น กรรมการ ปลั ด กระทรวงการคลั ง ปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของ
มนุษย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้อานวยการสานักงบประมาณ เป็นกรรมการ
โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี
4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เ งิ น คงคลั ง (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบั บ ของกระทรวงการคลั ง (กค.) ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
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สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1.1 เพิ่มเติมให้อานาจ กค. ในการกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง โดยการกู้เงิน
ดังกล่าวจะต้องนาส่งคลัง
1.2 กาหนดให้การกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลังให้กู้เป็นเงินบาท อายุไม่เกิน
120 วัน โดยแยกออกจากตั๋วเงินคงคลังที่กู้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และกาหนดให้ กค. ออกตั๋วเงินคงคลังได้เป็นครั้งคราว
เมื่อมีความจาเป็นต้องรักษาสภาพคล่องของเงินคงคลังให้เพียงพอต่อการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
1.3 กาหนดกรอบวงเงินกู้เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง โดย กค. จะมีหนี้คงค้าง
เพื่อบริหารสภาพคล่อง ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ใช้บังคับอยู่ใน
ขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
1.4 กาหนดเมื่อสิ้ นปีงบประมาณให้ กค. รายงานยอดตั๋วเงินคงคลังต่อรัฐสภาด้ วย โดย
รายงานรวมไปกับรายงานผลการกู้เงินและการค้าประกัน
1.5 กาหนดให้การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้
สาหรับงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณใด ให้ กค. กู้เป็นเงินบาทได้ไม่เกินวงเงินร้อยละ 20 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร้อยละ 80 ของงบประมาณรายจ่าย
ที่ตั้งไว้ส าหรั บ ช าระคืน เงิน ต้น โดยให้ กระทาได้ภ ายในปีงบประมาณนั้น เว้นแต่ในกรณีที่มีการอนุมัติให้ เบิกเงิน
งบประมาณรายจ่ายได้ภายหลังวันสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขยายเวลาการกู้เงินเพื่อ
ชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้
2. ร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กาหนดให้อานาจ กค. ในการสั่งจ่ายเงิน
จากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 เพื่อชาระคืนต้นเงินกู้ที่ กค. กู้เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลังตามกฎหมายว่าด้วย
การบริหารหนี้สาธารณะ
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
กค. เสนอว่า ตามที่ได้มีกฎกระทรวงกาหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน พ.ศ. 2559 กาหนดให้
นิติบุคคลเฉพาะกิจที่มีวัตถุประสงค์ในการดาเนินการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ทรัสตีในนามทรัสต์ตามกฎหมาย
ว่าด้ว ยทรั ส ต์เพื่อ ธุร กรรมในตลาดทุน บริ ษัทหลั กทรั พย์ กองทุ น รวม หรือ ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ตามกฎหมายว่ าด้ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บริ ษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบริ ษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ แ ละผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ แฟ็ ก เตอริ ง เป็ น ผู้ รั บ
หลักประกัน นั้น กค. พิจารณาแล้ว เห็นว่า ยังมีบุคคลอื่นที่อาจมีการดาเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับหลักประกันทาง
ธุรกิจ และมีศักยภาพที่สามารถเป็นผู้รับหลักประกันตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจฯ ได้ เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมในการประกอบการให้สินเชื่อ และเพิ่มแหล่งเงินทุนสาหรับผู้ประกอบธุรกิจให้มากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์แก่
การประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ สมควรกาหนดให้สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเฉพาะกรณี
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ นิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบ
ธุรกิจให้เช่าซื้อ และให้ เช่าแบบลีซซิ่ง และนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจให้สินเชื่อเป็นทางการค้า
ปกติ เป็นผู้รับหลักประกัน
การดาเนินการในเรื่องนี้คาดว่า จะมีผลต่อผู้ประกอบธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจจะสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้มากขึ้น และสามารถนาทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจมาวางเป็นหลักประกันได้โดยไม่ต้องส่ง
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มอบทรัพย์สินดังกล่าว อันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขยายสินเชื่อการลงทุน และช่วยเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดให้สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเฉพาะกรณีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีต ามแนวประชา
รัฐ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ นิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีซซิ่ง และ
นิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้สินเชื่อเป็นทางการค้าปกติ เป็นผู้รับหลักประกัน
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 รวม 4
ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 รวม 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวง
พาณิชย์ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการผลิตซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. .... มีสาระสาคัญกาหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3
หรือประเภท 4 แบบคาขออนุ ญาต ใบอนุญาต คาขอต่ออายุใบอนุญาตและคาขอใบแทนใบอนุญาต วิธีการและ
สถานที่ ใ นการยื่ น ค าขอ หน้ า ที่ ข องผู้ รั บ อนุ ญ าต การขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าต และการยื่ น ค าขอกรณี ก ารย้ า ย
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถานที่ผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
2. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการขายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. .... มีสาระสาคัญกาหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3
หรือประเภท 4 แบบคาขออนุ ญาต ใบอนุญาต คาขอต่ออายุใบอนุญาตและคาขอใบแทนใบอนุญาต วิธีการและ
สถานที่ในการยื่นคาขอ หน้าที่ของผู้รับอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต การยื่นคาขอกรณีการย้าย เปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มสถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 และกาหนดให้ผู้รับอนุญาตขายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3 หรือประเภท 4 ได้เฉพาะในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่ขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตได้
เฉพาะกรณีตามที่กาหนด
3. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการนาเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุ
ออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. .... มีสาระสาคัญกาหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตนาเข้าหรือส่งออก
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 แบบคาขออนุญาต ใบอนุญาต คาขอต่ออายุใบอนุญาตและคาขอใบแทน
ใบอนุญาต วิธีการและสถานที่ในการยื่นคาขอ หน้าที่ของผู้รับอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต การยื่นคาขอกรณี
การย้าย เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถานที่นาเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 และผู้รับอนุญาตนาเข้าหรือ
ส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ในแต่ละครั้ง ต้องได้รับใบอนุญาตเฉพาะคราวทุกครั้งที่นาเข้า
หรือส่งออก
4. ร่างกฎกระทรวงกาหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งสันนิษฐานว่าผลิต นาเข้า ส่งออก นาผ่าน
หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อขาย พ.ศ. .... มีสาระสาคัญคือ การผลิต นาเข้า ส่งออก นาผ่าน หรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ คานวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินปริมาณดังต่อไปนี้ ให้สันนิษฐานว่ าผลิต นาเข้า ส่งออก นาผ่าน หรือมีไว้
ในครอบครองเพื่อขาย เช่น
- วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 คาทิโนน (cathinone) 0.500 กรัม ดีอีที (DET) 0.500 กรัม
ดีเอ็มเอชพี (DMHP) 0.500 กรัม ฯลฯ
- วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ใ นประเภท 2 อั ล ปราโซแลม (alprazolam) 0.120 กรั ม อี เ ฟดรี น
(ephedrine) 5.000 กรัม คีตามีน (ketamine) 0.500 กรัม ฯลฯ
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(diazepam) 5.400 กรัม

-วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ใ นประเภท 4 โคลนาซี แ พม (clonazepam) 1.800 กรั ม ไดอาซี แ พม

7. เรื่ อง ร่ า งกฎกระทรวงกาหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาลผู้
ประกอบวิ ช าชี พ ในสถานพยาบาล อั ต ราค่ า รั ก ษาพยาบาล ค่ า ยาและเวชภั ณ ฑ์ ค่ า บริ ก ารทางการแพทย์
ค่าบริการอื่นและสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร่ า งกฎกระทรวงก าหนดชื่ อ สถานพยาบาล และการแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาลผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์
ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่น และสิทธิของผู้ ป่วย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุ ขเสนอ และให้ส่ ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
ปรับปรุงกฎกระทรวงกาหนดชื่อสถานพยาบาลและการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล
ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. 2558 ดังนี้
กฎกระทรวงกาหนดชื่อสถานพยาบาลและการแสดง
รายละเอียดฯ พ.ศ. 2558
ชื่อร่าง “กฎกระทรวงกาหนดชื่อสถานพยาบาลและ
การแสดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ชื่อสถานพยาบาล ผู้
ปร ะ ก อ บวิ ช า ชี พ ใน ส ถ า น พย า บ า ล อั ต ร า ค่ า
รั ก ษาพยาบาล ค่า บริ ก ารและสิ ท ธิข องผู้ ป่ ว ย พ.ศ.
2558”
ข้อ 3 (1) ชื่อสถานพยาบาลต้องประกอบด้วยลักษณะ
ของสถานพยาบาลและลักษณะของการให้บริการ
ข้อ 6 กาหนดให้สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วย
ไว้ค้างคืนให้ใช้พื้นแผ่นป้ายสีขาวและตัวอักษรในแผ่น
ป้ายแสดงชื่อให้ใช้สีตามที่กาหนด

ร่างกฎกระทรวงกาหนดชื่อสถานพยาบาลฺและการ
แสดงรายละเอียดฯ พ.ศ. ….
ชื่อร่ า ง “ร่า งกฎกระทรวงกาหนดชื่อสถานพยาบาล
และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ผู้
ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ ใ น ส ถ า น พ ย า บ า ล อั ต ร า ค่ า
รัก ษาพยาบาล ค่ า ยาและเวชภั ณ ฑ์ ค่า บริ ก ารทาง
การแพทย์ค่าบริการอื่น และสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. ....”
ข้อ 3 (1) ชื่อสถานพยาบาลต้องประกอบด้วย .... โดย
ไม่ต้องระบุขนาดหรือจานวนเตียงหรืออื่น ๆ เพิ่มเติม
ข้อ 6 (7) คลินิกการแพทย์แ ผนไทยประยุกต์ใ ห้ใ ช้
อักษรสีทอง
(9) คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม...
คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม...
คลิ นิกเฉพาะทางด้านการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ให้ใช้ตัวอักษรสีฟ้า
ข้อ 7 กาหนดให้สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ ข้อ 7 (6) โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ค้างคืน ให้ ใช้พื้น แผ่ น ป้ ายสี ขาวและตัว อักษรในแผ่ น ให้ใช้ตัวอักษรสีทอง
ป้ายแสดงชื่อให้ใช้สีตามที่กาหนด
ข้ อ 8 ก าหนดให้ ก ารแสดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ผู้ ข้ อ 8 ก าหนดให้ ก ารแสดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ผู้
ประกอบวิชาชีพ ซึ่งประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล ประกอบวิชาชีพ ซึ่งประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล
โดยให้ใช้ตัวอักษรในแผ่นป้ายสีขาว
โดยให้ใช้ตัวอักษรในแผ่นป้ายสีดาบนแถบขาว
ข้ อ 9 ก าหนดให้ ผู้ รั บ อนุ ญ าตแสดงรายละเอี ย ด ข้อ 9 กาหนดให้ผู้รับอนุญาตแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
เกี่ ย วกั บ อั ต ราค่ า รั ก ษาพยาบาลและค่ า บริ ก ารที่ อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการ
สถานพยาบาลในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ทางการแพทย์ และค่าบริการอื่น ในที่เปิดเผยและเห็น
ได้ง่าย
ข้อ 11 กาหนดให้สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วย ข้อ 11 กาหนดให้สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วย
ไว้ค้า งคืน ต้อ งดาเนิ น การจั ดให้ มีชื่อ สถานพยาบาล ไว้ค้างคืน ต้องดาเนินการจัดให้มีชื่อสถานพยาบาลและ
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และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาลผู้
ปร ะ ก อ บวิ ช า ชี พ ใน ส ถ า น พย า บ า ล อั ต ร า ค่ า
รั ก ษาพยาบาล ค่ า บริ ก ารและสิ ท ธิ ข องผู้ ป่ ว ยตาม
กฎ ก ระ ท รว ง นี้ ภ าย ใ น เก้ า สิ บ วั นนั บ แต่ วั น ที่
กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ 12 กาหนดให้สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้
ค้างคืน ต้องดาเนินการจัดให้มีชื่อสถานพยาบาล และ
การแสดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ชื่อสถานพยาบาล ผู้
ปร ะ ก อ บวิ ช า ชี พ ใน ส ถ า น พ ย า บ า ล อั ต ร า ค่ า
รั ก ษาพยาบาล ค่ า บริ ก ารและสิ ท ธิ ข องผู้ ป่ ว ยตาม
กฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ

การแสดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ชื่ อ สถานพยาบาล ผู้
ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ ใ น ส ถ า น พ ย า บ า ล อั ต ร า ค่ า
รัก ษาพยาบาล ค่ า ยาและเวชภั ณ ฑ์ ค่า บริ ก ารทาง
การแพทย์ ค่ า บริ ก ารอื่ น และสิ ท ธิ ข องผู้ ป่ ว ยตาม
กฎกระทรวงนี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวง
นี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ 12 กาหนดให้สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้
ค้างคืน ต้องดาเนินการจัดให้มีชื่อสถานพยาบาลและ
การแสดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ชื่ อ สถานพยาบาล ผู้
ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ ใ น ส ถ า น พ ย า บ า ล อั ต ร า ค่ า
รัก ษาพยาบาล ค่ า ยาและเวชภั ณ ฑ์ ค่า บริ ก ารทาง
การแพทย์ ค่ า บริ ก ารอื่ น และสิ ท ธิ ข องผู้ ป่ ว ยตาม
กฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ

8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมสาหรับสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต และสัญญาจ้างบริการ
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมสาหรับสัมปทาน สัญญาแบ่งปัน
ผลผลิต และสัญญาจ้างบริการ พ.ศ. .... ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ก าหนดให้ ย กเลิ ก กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 14 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
2. กาหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้
กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2532) ฯ
คาขอสัมปทาน 10,000 บาท
ค่าสงวนพื้นที่แต่ละแห่ง ตาราง กม. ละ 100,000 บาท
ค่ารังวัด กม.ละ 250 บาท
ค่าหลักเขตบนที่ดิน หลักละ 750 บาท

ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ. ....
1. คาขอสัมปทาน 50,000 บาท
2. คาขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต 50,000 บาท
3. คาขอเป็นผู้รับสัญญาจ้างบริการ 50,000 บาท
ค่าสงวนพื้นที่แต่ละแห่ง ตาราง กม. ละ 100,000 บาท
ค่ารังวัด กม.ละ 250 บาท
ค่าหลักเขตบนที่ดิน หลักละ 750 บาท

9. เรื่อง ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน
หรือลดเงินเดือน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎ ก.ค.ศ.
1. กาหนดให้ผู้อานวยการสถานศึกษาหรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง มีอานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์
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หรือตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้นั้น ได้รับในวันที่มีคาสั่งลงโทษเป็นเวลา
หนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน
2. กาหนดให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทีย บเท่า หรื อศึกษาธิการจั งหวั ดหรื อ ตาแหน่ งที่เรี ยกชื่ออย่างอื่ นที่มีฐ านะเที ยบเท่า ซึ่งเป็นผู้ บัง คับบัญ ชาของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง มีอานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนได้
ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีคาสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน
หรือสามเดือน หรือลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีคาสั่ง
ลงโทษ
3. กาหนดให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง เลขาธิการ
อธิบดีหรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า หรืออธิการบดี หรื อตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า หรือศึกษาธิการภาคหรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง มีอานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งใน
อัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีคาสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสาม
เดือน หรือลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีคาสั่งลงโทษ
10. เรื่ อง ร่ า งระเบียบว่า ด้ วยหลักเกณฑ์แ ละวิธี การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิใ น
คณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้
1. เห็ นชอบในหลักการร่างระเบียบว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
ดิจิ ทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสั งคมเสนอ และให้ ส่ งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสานั กงาน ก.พ.ร. ไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
2. มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับความเห็นของสานักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับการ
แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่าง
การตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาต่อไป
สาระสาคัญของร่างระเบียบ
1. ก าหนดให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการสรรหา จานวน 5 คน ประกอบด้วย (1) ประธานอนุกรรมการสรรหา (2) อนุกรรมการสรรหาโดย
ตาแหน่ง 1 คน ได้แก่ ผู้แทนสานักงาน ก.พ.ร. และ (3) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน
2. กาหนดอานาจหน้าที่คณะอนุกรรมการสรรหา ดังนี้
2.1 ดาเนินการกาหนดขั้นตอนและวิธีการสรรหาโดยใช้วิธีการทาบทาม เพื่อให้การสรรหา
เป็นไปโดยเปิดเผย โปร่งใส สุจริตและเที่ยงธรรม ในการทาบทามให้ คณะอนุกรรมการสรรหาเสนอชื่อผู้ที่จะเป็น
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2 คัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว เพื่อเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินสองเท่าของจานวนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา
13 และมาตรา 14 แห่ งพระราชกฤษฎี กาจั ด ตั้งส านั กงานพัฒ นาธุ รกรรมทางอิ เล็ กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2554
2.3 เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ
ดังกล่าว พร้อมประวัติและผลงาน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
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3. กาหนดให้คณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คัดเลือกบุคคลที่
คณะอนุ ก รรมการสรรหาเสนอชื่ อ และเสนอรายชื่ อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การสรรหาเป็ น ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมประวัติและผลงาน เพื่อให้รัฐมนตรีพิจารณาเสนอชื่อให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
4. ก าหนดให้ ค ณะอนุ ก รรมการสรรหาได้ รั บ เบี้ ย ประชุ ม ในอั ต ราเดี ย วกั บ เบี้ ย ประชุ ม ของ
คณะอนุกรรมการตามข้อบังคับของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.)
11. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังเป็นสินค้าที่
ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้มันสาปะหลัง
และผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้ องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนาเข้ามา
ในราชอาณาจักร พ.ศ. .... และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณาโดยด่วน โดยให้รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
ดาเนิ นการต่อไปได้ และมอบหมายให้กระทรวงพาณิช ย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของร่างประกาศ
1. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง
เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555
2. ให้ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
3. กาหนดให้มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองแสดงต่อกรม
ศุลกากรประกอบการนาเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้
3.1 หนังสือรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate : P/C) ที่ออกโดยหน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่มีอานาจออกหนั งสือรับรองของประเทศผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก โดยผู้นาเข้าต้องแสดงหนังสือ
รับรองต่อด่านตรวจพืชเพื่อตรวจสอบก่อนนามาแสดงต่อกรมศุลกากร
3.2 หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O) ที่ออกโดยหน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่มีอานาจออกหนังสือรับรองของประเทศผู้ผลิต
3.3 ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มั น ส าปะหลั ง ต้ อ งมี ห นั ง สื อ รั บ รองมาตรฐานสิ น ค้ า ที่ อ อกโดย
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่มีอานาจออกหนังสือรับรองของประเทศผู้ส่งออก ซึ่งคุณภาพสินค้าที่รับรองต้อง
ไม่ต่ากว่ามาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังที่กระทรวงพาณิช ย์กาหนดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าขา
ออก
4. กาหนดให้มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องนาเข้าทางด่านตรวจพืชตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กาหนด และต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้
4.1 ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นาเข้ามันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง และ
ต้องแจ้งการนาเข้าต่ อกรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่น ที่กรมการค้าต่างประเทศมอบหมาย ก่อนน า
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกาหนด โดยนาใบ
แจ้งการนาเข้าดังกล่าวแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนาเข้ามาในราชอาณาจักร
4.2 ต้องเก็บมันสาปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังที่นาเข้าไว้ในสถานที่เฉพาะแยกจาก
สถานที่เก็บมันสาปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังที่รับซื้อภายในประเทศ
4.3 ต้ อ งรายงานการน าเข้ า ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ อ ธิ บ ดี ก รมการค้ า
ต่างประเทศกาหนด
4.4 ต้องพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่เก็บหรือยานพาหนะที่บรรทุก
มันสาปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง เพื่อตรวจสอบปริมาณที่นาเข้า ปริมาณที่จาหน่ายจ่ายโอน รายชื่อ
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และที่อยู่ของผู้รับปลายทาง รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้าโดยการชักตัวอย่างในปริมาณที่สมควร
ทั้งนี้ ตามมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
พ.ศ. 2522 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
12. เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี มติ เห็ น ชอบในหลั กการร่า งระเบี ยบส านั กนายกรัฐ มนตรี ว่าด้ ว ยงานสารบรรณ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่ างอนุบั ญญัติที่เสนอคณะรั ฐ มนตรีตรวจพิจารณา แล้ ว ดาเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีรับความเห็นของสานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
สปน. เสนอว่ า โดยที่ ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง การก าหนดต าแหน่ ง ประเภท และระดั บ ของ
ข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยยกเลิกการกาหนดตาแหน่ง ระดับ
ของข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับ 1-ระดับ 11 และให้ใช้การกาหนดประเภทและระดับ ของข้าราชการพลเรือนใหม่
อี ก ทั้ ง ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง การจั ด ต าแหน่ ง ของข้ า ราชการและพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เข้าสู่ประเภทตาแหน่ง (ระบบแท่ง) ใหม่ ดังนั้น จึงเห็นควรปรับปรุงระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 13 วรรคสอง และข้อ 67 วรรคหนึ่ง
เพื่อให้สอดคล้องกับการกาหนดตาแหน่ง ประเภทและระดับของข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 การจัดตาแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และครอบคลุมพนักงานราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 จึงได้เสนอร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาเพื่อดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างระเบียบ
แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ดังนี้
ประเด็นแก้ไข
ระเบียบปัจจุบัน
ร่างระเบียบที่เสนอ
การรับรองสาเนา
- ก าหนดให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ตั้ ง แต่ 1. ก าหนดให้ เ จ้ า ของเรื่ อ งที่ ท าส าเนาเป็ น ผู้ รั บ รอง
ระดั บ 2 หรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป สาเนา ดังนี้
เป็นผู้รับรองสาเนา
- ข้ า ราชการตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ช านาญงาน
หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ก าร
ชานาญงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- พนักงานราชการ
- ลงลายมือชื่อรั บรอง พร้อมทั้ง 2. ลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รอง พร้ อ มทั้ ง ลงชื่ อ ตั ว บรรจง
ลงชื่อตัวบรรจง และตาแหน่งที่ ตาแหน่ง และวัน เดือน ปีที่รับรอง ไว้ที่ขอบล่างของ
ขอบล่างของหนังสือ
หนังสือ
การทาลายหนังสือ - ก าห น ดใ ห้ ค กก . ท าล า ย - กาหนดให้ คกก. ทาลายหนังสื อประกอบด้ว ย ปธ.
หนั งสื อ ประกอบด้ว ย ปธ. กก. กก. และ กก. อย่ า งน้ อ ย 2 คน โดยให้ แ ต่ ง ตั้ ง จาก
และ กก. อย่างน้ อย 2 คน โดย ข้าราชการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ชานาญงาน หรือ
ให้ แ ต่ ง ตั้ ง จากข้ า ราชการตั้ ง แต่ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป หรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตั้ ง แต่
ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ระดับปฏิบัติการ ชานาญงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
แล้วแต่กรณี
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เศรษฐกิจ- สังคม
13. เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดทาโครงการอาคารเช่าสาหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดทาโครงการอาคารเช่าสาหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559
ระยะที่ 2 ดังนี้
1. อนุมัติในหลักการโครงการอาคารเช่าสาหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 2
จานวน 3 โครงการ รวม 494 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 248.748 ล้านบาท แหล่งที่มาของเงินลงทุ นเป็นเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล 197.054 ล้านบาท เงินกู้ภายในประเทศ จานวน 51.694 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้การเคหะแห่งชาติเริ่มดาเนิน
โครงการดั ง กล่ า วได้ เมื่ อ รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
2. ในการด าเนิ น โครงการให้ กระทรวงการพัฒ นาสั ง คมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ
การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ดาเนินการ ดังนี้
2.1 ในการกาหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เช่า ให้ กคช. นาฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลังที่เป็นปัจจุบันมาพิจารณาประกอบการดาเนินการ
โดยให้ ความส าคัญกับ ผู้ มีร ายได้น้ อยตามโครงการดังกล่ าวเป็นล าดับแรก และในการกาหนดหลักเกณฑ์การเช่า
การบริหารโครงการและการทาสัญญาเช่า ให้ กคช. ดาเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเองได้อย่างแท้จริงและป้องกันการขายสิทธิ์ต่อหรือการเก็งกาไรของผู้ที่ต้องการแสวงประโยชน์
2.2 ให้ กคช. ค านึ ง ถึ ง ความต้ อ งการที่ อ ยู่ อ าศั ย ของกลุ่ ม เป้ า หมายอย่ า งแท้ จ ริ ง และ
เหมาะสม เช่ น ขนาด รู ป แบบที่ อ ยู่ อ าศั ย สภาพแวดล้ อ ม และเส้ น ทางการคมนาคม รวมทั้ ง ความคุ้ ม ค่ า ใน
การดาเนินการและการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน
2.3 ให้ พม. กากับดูแลให้ กคช. ดาเนินโครงการอาคารเช่าสาหรับผู้มีรายได้น้อย
ปี 2559 ระยะที่ 2 ให้เป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยให้ กคช. จัดลาดับความสาคัญและดาเนิน
โครงการในส่วนที่มีความพร้อมก่อน และให้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้วย
3. ให้ พม. และ กคช. ดาเนินการตามมติคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(หนังสือสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนมาก ที่ นร 1101/264 ลงวันที่ 17
มกราคม 2560) และรับความเห็นของกระทรวงการคลัง (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0818.2/1633
ลงวันที่ 25 มกราคม 2560) และสานักงบประมาณ (หนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0723/889 ลงวันที่
31 ตุลาคม 2559) ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
โครงการอาคารเช่าสาหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 2 มีดังนี้
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน
ผู้มีรายได้น้อยทั่วไปที่ยังไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยประเภทเช่า
ที่ได้มาตรฐานในตลาดได้
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้มีรายได้น้อย (กลุ่ม ก เช่า) ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางานรับจ้างทั่วไป
พนักงานบริษัท ผู้ค้าหาบเร่/แผงลอย และอื่น ๆ
รูปแบบโครงการ รูปแบบอาคารในโครงการเป็นอาคารสูง 3-5 ชั้น เป็นห้อง 1 ห้องนอน ขนาด
ประมาณ 28 ตารางเมตร ทั้งนี้ ห้องพักอาศัยร้ อยละ 10 ของอาคาร (ชั้นล่าง) จะจัดสรรให้เป็นห้องพักอาศัยเพื่อ
รองรับการอยู่อาศัยของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุและพิการ โดยออกแบบตามแนวทาง Universal Design และคิดอัตรา
ค่าเช่า ประมาณ 1,700-2,800 บาทต่อเดือน
ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างปี 2560-2563 โดยมี แผนการเริ่มก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560
จานวน 1,182 หน่วย และปีงบประมาณ 2561 จานวน 196 หน่วย
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14. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดาเนินโครงการการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชให้เหมาะสมภายใต้
แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบให้ กษ. ดาเนินโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชให้เหมาะสม ภายใต้แผน
การผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต) จานวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 (กรมส่งเสริมการเกษตร) และ (2) โครงการปลูปพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง
ปี 2561 (กรมพัฒนาที่ดิน)
2. อนุมัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ที่กระทรวงการคลัง (กค.) ได้อนุมัติให้กันเงินเบิกเหลื่อมปีแล้ว กรอบวงเงิน 488.15 ล้านบาท
แยกเป็น (1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 วงเงิน 300 ล้านบาท และ (2) โครงการ
ปลูกฟืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 วงเงิน 188.15 ล้านบาท
15. เรื่อง วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและประกาศใช้วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand
4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (วาระแห่งชาติฯ) ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นาวาระแห่งชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้รายงานผลการดาเนินงานตามวาระแห่งชาติฯ ตามที่ ยธ. กาหนดภายในเดือน
พฤศจิกายนของปี พ.ศ. 2561 และปี 2562 และให้ ยธ. รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
คมนาคม สานักงาน ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาดาเนินการต่อไป และให้
ยธ. นาประเด็นที่ยังไม่สามารถดาเนินการให้บรรลุได้ตามแผนสิทธิม นุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561)
และข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศมากาหนดเป็นตัวชี้วัด
ด้วย โดย ยธ. ควรชี้แจงทาความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง ๆ ถึงแนวทางการดาเนินงานและการจัดทารายงานตาม
ตัวขี้วัดดังกล่าวด้วย
สาระสาคัญของวาระแห่งชาติ มีเป้าหมายให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความ
เท่าเทียมกัน โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อนาไปสู่สังคมสันติสุข โดยมีกลยุทธ์ที่สาคัญภายใต้รหัสชื่อว่า
“4 สร้าง + 3 ปรับปรุง + 2 ขับเคลื่อน + 1 ลด = Goal” ดังนี้
1) 4 สร้าง ได้แก่ การสร้างจิตสานึกในการเคารพสิทธิผู้อื่น สร้ างระบบการติดตามการละเมิดสิทธิ
สร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน และสร้างเสริมการพัฒนาเครือข่ายทุกภาคส่วน
2) 3 ปรับปรุง ได้แก่ การปรับปรุงฐานข้อมูลและสถานการณ์การละเมิดสิทธิ การปรับทัศนคติ
ของเจ้าหน้าที่รัฐ และการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
3) 2 ขับเคลื่อน ได้แก่ การขับเคลื่อนองค์กรหรือจังหวัดต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
4) 1 ลด คือ การลดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในแต่ละปีอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม
16. เรื่อง การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดิน อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เป็นจุดผ่านแดนถาวร
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบดาเนินการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดิน อาเภอคลองหาด
จังหวัดสระแก้ว เป็นจุดผ่านแดนถาวร โดยให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ออกประกาษ มท. ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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2. กรณีมีความจาเป็นต้องก่อสร้างหรือดาเนินกิจกรรมใด ๆ บริเวณชายแดนให้ประสาน
กรมแผนที่ ท หาร กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทยและกรมสนธิ สั ญ ญาและกฎหมาย กระทรวงการต่ า งประเทศ
(กต.) ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนการดาเนินการ
ทั้งนี้ ให้ สมช. มท. กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดมาตรการรองรับ
ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ปัญหาการบุกรุกการใช้พื้นที่ ปัญหาการลักลอบ การขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย
ปัญหาการลักลอบการเข้าเมืองผิดกฎหมาย ปัญหาแรงงานต่างด้าว รวมทั้งให้พิจารณากาหนดมาตรการบริหาร
จัดการพื้นที่โดยรอบเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนด้วย
ต่างประเทศ
17. เรื่อง การจัดทาความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสภารัฐมนตรีแห่งบอสเนียและเฮอร์
เซโกวีนาว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหรือราชการ/หนังสือเดินทางพิเศษ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสภารัฐมนตรีแห่งบอสเนีย
และเฮอร์เซโกวีนาว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือทางทูตหรือราชการ/หนังสือเดินทางพิเศษ
และหากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย ให้ กต. สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
ความตกลงฯ
3. อนุมัติให้ กต. ทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ในกรณีที่ผู้ลงนามเป็นผู้ได้รับมอบหมาย
ตามข้อ 2
สาระสาคัญร่างความตกลงฯ ประกอบด้วย
1. ผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ (1) บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางทูตหรือราชการ/หนั งสือเดินทางพิเศษใน
แต่ละรัฐคู่ภาคีได้รับยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับการเดินทางเข้า ออก แวะผ่าน และพานักในดินแดนของรัฐคู่ภาคี
อีกฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้า (2) บุคคลที่เป็นสมาชิกในคณะผู้แทนทางการทูต
สถานทาการทางกงสุล หรือตัวแทนประจาองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐคู่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งรวมถึงสมาชิกใน
ครอบครัวของบุคคลดังกล่าวที่ถือหนังสือเดินทางทูตหรือราชการ/หนังสือเดินทางพิเศษได้รับการยกเว้นการตรวจ
ลงตราสาหรับสามารถเดินทางเข้า พานัก และออกจากดินแดนของรัฐภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน
30 วัน และจะได้รับการขยายออกไปจนสิ้นสุดวาระการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวตามคาขอของ กต. หรือสถาน
เอกอัครราชทูตที่มีเขตอาณาครอบคลุมรัฐคู่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง
2. เงื่อนไข ต้องไม่ทางานใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการดาเนินกิจการของตนเอง หรือกิจกรรมส่วนตัวอื่นใน
ดินแดนของคู่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของรัฐคู่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง รัฐคู่ภาคีแต่ละ
ฝ่ายมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเข้าเมืองหรือลดระยะเวลาการพานักหากบุคคลนั้นได้รับการพิจารณาว่า เป็นบุคคลที่ไม่พึง
ปราถนา รวมถึงมีสิทธิที่ระงับหรือยกเลิกการระงับการใช้บังคับความตกลงฯ เฉพาะส่วนหรือทั้งหมดเป็นการชั่วคราว
ได้ ด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคงแห่งชาติ ความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ หรือการสาธารณสุข กรณีทาหนังสือ
เดินทางหายในดินแดนของรัฐคู่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง ให้บุคคลนั้นแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐคู่ภาคีเพื่อการดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และคณะผู้แทนทางการทูตหรือสถานทาการกงสุลที่เกี่ยวข้องจะออกหนังสือเดินทางใหม่ให้ และ
แจ้ งหน่ ว ยงานที่เกี่ ย วข้ องของคู่ภ าคีอี กฝ่ า ยหนึ่ งทราบ รัฐ คู่ภ าคีจ ะแลกเปลี่ ยนตัว อย่างหนังสื อเดิ นทาง รวมทั้ ง
รายละเอียดของหนังสือเดินทางผ่านช่องทางการทูตภายใน 30 วัน หลักจากการลงนามความตกลงนี้ แต่หาก
มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการนาไปใช้แล้ว ให้แจ้งรัฐคู่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งทราบพร้อมกับส่งตัวอย่างหนังสือเดินทาง
อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการนามาใช้อย่างเป็นทางการ
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3. การบังคับใช้ ความตกลงฯ จะเริ่มมีผลใช้บังคับ 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรครั้งสุดท้ายผ่านช่องทางการทูต เพื่อยืนยันว่าคู่ภาคีทั้งสองฝ่ายได้ดาเนินการตามกระบวนกฎหมายภายใน
ที่จาเป็นสาหรับการมีผลใช้บังคับเสร็จสิ้นแล้ว จะสิ้นสุดการมีผลใช้บังคับ 90 วัน นับจากวัน ที่รัฐคู่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง
ได้รับแจ้งการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางการทูต
4. การระงับข้อพิพาท ดาเนินการด้วยการปรึกษาหารือหรือการเจรจาระหว่าง
คู่ภาคีทั้งสองฝ่าย
5. การแก้ไข/เพิ่มเติม กรณีที่คภู่ าคีตกลงกันจะให้มีผลใช้บังคับนั้น ต้องผ่านความเห็นชอบ
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทั้งสองฝ่าย
18. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีสาหรับการประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค ครั้งที่ 10
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีสาหรับการประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค
ครั้งที่ 10 ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ก่อน คค. แจ้งสานักเลขาธิการเอเปค ทราบต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
คค. รายงานว่า
1. การประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค ครั้งที่ 10 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2560
ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี ปาปัวนิวกินี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพิชิต อัคราทิตย์) ทาหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
2. ที่ประชุมดังกล่าว ได้มีการพิจารณารับรองถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีสาหรับการประชุมรัฐมนตรี
ขนส่งเอเปค ครั้งที่ 10 โดยไม่มีการลงนาม ซึ่งถ้อยแถลงดังกล่าวมีหัวข้อดังนี้ 1) การสนับสนุนการเชื่อมโยงโดย
โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ 2) การส่งเสริมการเข้าถึงความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืนของการขนส่ง
3) การปรับปรุงระหว่างสาขาทางสังคมและเศรษฐกิจ และ 4) โครงสร้างใหม่ของคณะทางานด้านการขนส่งเอเปค
19. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ
ดังนี้
1. เห็นชอบร่างบั นทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
2. เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Power)
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
3. หากมี ความจ าเป็ น ต้ อ งแก้ ไขร่ า งบั น ทึก ความเข้ าใจฯ ในส่ ว นที่ ไ ม่ ใ ช่ส าระส าคัญ หรื อ ขั ด ต่ อ
ผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ พม. ดาเนินการได้ โดยให้
นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลั ง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทาหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
สาระสาคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ประกอบด้วยมาตรการ ดังนี้
1. การป้องกันการค้ามนุษย์(ข้อ 3) เพิ่มความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายถิ่น
ฐานอย่างปลอดภัยและการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและสตรีผ่านการเผยแพร่ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายถิ่น
ฐานและความเสียหายของการค้ามนุษย์และกระชับการจัดให้มีการป้องกันชุมชนที่มีความเสี่ยงกับการค้ามนุษย์
2. การสืบสวนสอบสวนและการดาเนินคดีค้ามนุษย์(ข้อ 4) สนับสนุนให้มีการประสานงานในการ
สืบสวนสอบสวนคดีการค้ามนุษย์ข้ามประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
และการช่วยในการจับกุมผู้ต้องสงสัย ดาเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสืบ สวนสอบสวนคดีการค้ามนุษย์ข้ามประเทศ
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และการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แลกเปลี่ยนข้อสนเทศเกี่ยวกับคดีการค้ามนุษย์ข้ามประเทศ ให้คู่ภาคี
รักษาความลับอย่างเข้มงวด
3. การคุ้มครองและช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ข้อ 5) ไม่ดาเนินกระบวนการทาง
อาญาและลงโทษผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รับรองความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ในกระบวนการ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
4. การส่งและรับกลับ(ข้อ 6) ร่วมมือกันเพื่อรับรองความปลอดภัยและการส่งและรับกลับผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ในเวลาที่เหมาะสม
20. เรื่อง เอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรั ฐมนตรี อาเซียนด้า นโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 17
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ
ดังนี้
1. เห็ นชอบร่ างปฏิญญาเสีย มราฐ และร่างกรอบการดาเนินงานของอาเซียนว่าด้ว ยเรื่องบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนอัตโนมัติ ที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูช า
ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคา ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้
ดศ. สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วม
รับรองเอกสาร
ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาเสี ยมราฐและร่างกรอบการดาเนินงานของ
อาเซียนฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ดศ.ดาเนินการได้
โดยให้ นาเสนอคณะรัฐ มนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ งให้ ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการ
ปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
สาระสาคัญของเรื่อง
1. ร่างปฏิญญาเสียมราฐว่าด้วยการเชื่อมโยงและความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เป็นการส่งเสริมความเชื่อมโยงและความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม และทักษะทางดิจิทัล เพื่อนาไปสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่และการเปลี่ยนผ่านไป
สู่การรวมตัวของประชาคมดิจิทัล
2. ร่างกรอบการดาเนินงานของอาเซียนว่าด้วยเรื่องบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนอัตโนมัติ
เป็นการส่งเสริมบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนอัตโนมัติสาหรับบริการประเภทข้อมูลในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นไป
อย่างโปร่งใสและเข้าถึงได้ โดยมีการดาเนินการ ดังนี้ 1) การให้ข้อมูลด้านราคาของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดน
อัตโนมัติ และการแจ้งผู้ใช้บริการทราบเมื่อราคาของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนอัตโนมัติสาหรับบริการประเภท
ข้อมูลไปถึงราคาที่กาหนดไว้แล้ว และ 2) การเสนอให้ผู้ใช้บริการเลื อกรับบริการได้อย่างน้อย 1 ทางเลือก สาหรับ
บริการประเภทข้อมูลในราคาแบบเหมาจ่ายรายวัน (Daily Flat Rate)
21. เรื่อง แผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (ร่างแผนปฏิบัติการฯ) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ

18
ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือ
ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ ทส. ดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ งหนึ่ง
และให้จัดส่งแผนปฏิบัติการฯ และรายงานผลความคืบหน้าการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ให้สานักเลขาธิการ
ไซเตส (The CITES Secretariat International Environment House) ทราบตามระยะเวลาที่กาหนด (ภายในวันที่
27 พฤศจิกายน 2560) รวมทั้ง ให้ ทส. และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องร่วมกันพิจารณาแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์
ตัวชี้วัดโดยกาหนดเป็นช่วง ๆ ทั้งระยะสั้น (3 เดือน) ระยะกลาง (6 เดือน) และระยะยาว (12 เดือน) เพื่อให้ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปรับทิศทางการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดจริงได้ ตลอดจนพิจารณา
กาหนดให้ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการฯ เป็นส่ว นหนึ่งของตัว ชี้วัดในการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้ว ย
เพื่อให้การดาเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
สาระสาคัญของ ร่างแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาน พ.ศ. 2561 ได้ปรับแก้จากแผนปฏิบัติการฯ
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559-2560 ซึ่ง เป็ น ไปตามแนวทางที่ ป ระชุ ม ภาคีอ นุ สั ญ ญา CITES ที่ 10.10 ก าหนด
ประกอบด้วย 5 หมวด ได้แก่ 1) การออกระเบียบและกฎหมาย 2) การบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภายในประเทศ 3) ความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศและภูมิภาค
4) การประชาสัมพันธ์และการสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน และ 5) การรายงาน
22. เรื่อง ขออนุมัติกรอบการหารือสาหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้าโขง ครั้งที่ 24
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติกรอบการหารือสาหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้าโขง ครั้งที่ 24
2. เห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยหารือกับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้าโขงตามประเด็นใน
กรอบการหารือสาหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้าโขง ครั้งที่ 24 เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงาน
และความร่วมมือเป็นไปตามพันธกรณีของความตกลงฯ
สาระสาคัญของกรอบการหารือดังกล่าว เกี่ยวกับการดาเนินงานและความร่วมมือของ
คณะกรรมาธิการแม่น้าโขง ภายใต้พันธกรณีของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มน้าโขงอย่างยั่งยืน
พ.ศ. 2538 ในประเด็นที่สาคัญได้แก่
1) แผนการดาเนินงานประจาปี 2561
2) แผนยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มแม่น้าโขงและแผนปฏิบัติ
การ (Mekong Adaptation Strategy and Action Plan : MASAP)
3) แผนกลยุทธ์การบริหารจัดการและการพัฒนาการประมงในระดับลุ่มน้า (Draft Proposal on
Basin wide Fisheries Management and Development Strategy : BFMS)
4) คาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และอานาจหน้าที่ (Term of Reference) ของ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้าโขง
5) การเพิ่มพูนความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา (จีน-เมียนมา) หุ้นส่วนการพัฒนาและความร่วมมือ
ในภูมิภาค
6) ประเด็นอื่น ๆ ตามที่ประเทศสมาชิกเห็นชอบให้มีการหารือร่วมกัน (หากมี)
23. เรื่ อง ร่ างกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ร ะหว่างไทยกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNIDO)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังนี้
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1. เห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับองค์การพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคาของร่างกรอบความ
ร่วมมือฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงอุตสาหกรรม
สามารถพิจารณาดาเนินการได้ โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามใน
ร่างกรอบความร่วมมือฯ ดังกล่าว
(ทั้งนี้ จะมีการลงนามในกรอบความร่วมมือฯ ดังกล่าว ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ในการประชุมใหญ่สามัญ
(General Conference : GC) สมัยที่ 17 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ
กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย)
สาระส าคั ญ ของร่ า งกรอบความร่ ว มมื อ เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ร ะหว่ า งไทยกั บ องค์ ก ารพั ฒ นา
อุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือในระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 –
2564) ด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับ UNIDO โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวทาง
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและครอบคลุม (ISID) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
การดาเนินการ
ดาเนินความร่วมมือในสาขาที่ดานินการอยู่ในปัจจุบัน อาทิ
1) การดาเนินการของความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม
2) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะกัมพูชา ลาว
เมียนมา เวียนนาม
3) การจัดการสารเคมีอย่างเหมาะสม
4) การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการลดปริมาณคาร์บอนและส่งเสริมเทคโนโลยีการใช้
พลังงานสะอาด เป็นต้น
สร้างความร่วมมือเพิ่มเติม โดยใช้กลไกความร่วมมือรูปแบบใหม่ในการให้คาปรึกษา
จากผู้เชี่ยวชาญของ UNIDO ในสาขาที่จะริเริ่มดาเนินการร่วมกัน ดังนี้
1) ความร่วมมือกับ สกรศ.
2) เทคโนโลยีแกนหลักใหม่ และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
3) โรงงาน 4.0
4) การเสริมสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
5) ฐานข้อมูลขนาดใหญ่
6) การแสวงหาโอกาสในการจัดตั้งสานักงานส่งเสริมเทคโนโลยีและการลงทุน
(Investment and Technology Promotion Office : ITPO) ในประเทศไทย
ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ไทยและ UNIDO จะร่วมมือกันในการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมใน 10
อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย
2. ไทยและ UNIDO จะเพิ่มความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล รวมทั้ง จะพัฒนาความร่วมมือต่อไปกับ UNIDO
ในการจัดตั้ง ITPO เพื่อสนับสนุนการลงทุนภายในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC
24. เรื่อง การจัดทาความตกลงระหว่างไทยกับสหประชาชาติสาหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน
กระบวนการรายงานและประเมินผลสาหรั บสิ่งแวดล้อมทางทะเลทั่วโลกรวมทั้งประเด็นด้านเศรษฐกิจสังคม
(Regional Workshop to Support the Regular Process for the Global Reporting and
Assessmentof the Marine Environment, Including Socioeconomic Aspects)
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติให้จัดทาความตกลงระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยนสาหรับ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนกระบวนการรายงานและประเมินผลสาหรับสิ่งแวดล้อมทางทะเลทั่วโลก
รวมทั้งประเด็นด้านเศรษฐกิจสังคม (Regional Workshop to Support the Regular Process for the Global
Reporting and Assessment of the Marine Environment, Including Socioeconomic Aspects)
2. อนุมัติให้นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจาสหประชาชาติ ณ
นครนิวยอร์ก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ของฝ่ายไทย พร้อมทั้งอนุมัติให้ กต. จัดทา
หนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers)ให้แก่ผู้ลงนาม
3. หากมีความจาเป็นจะต้องแก้ไขปรับปรุงหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญก่อนการ
ลงนาม ให้ กต. สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
ทั้งนี้ จะมีการลงนามในหนั งสื อแลกเปลี่ยนฯ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และการฝึ กอบรม
ดังกล่าว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 ที่สานักงาน UNESCO กรุงเทพมหานคร
สาระสาคัญของการร่วมมือกับสหประชาชาติในการจัดการฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ
เจ้าหน้าที่ในสายงานด้านกฎหมายระหว่างประเทศและสิ่งแวดล้อมทางทะเลของไทยที่จะได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างประเทศจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมืออันดีระหว่างไทยกับสหประชาชาติอันจะเชิดชูบทบาทและ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนสาหรับการฝึกอบรมฯ มีเนื้อหาสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ผ่านมา
ของไทยในการจัดการฝึกอบรมและการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1. กาหนดการดาเนินงาน : การฝึกอบรมฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560
ที่สานักงาน UNESCO กรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้แทนจากประเทศ
ต่าง ๆ ในการจัดทารายงานการประเมินสภาพมหาสมุทรทั่วโลกอย่างบูรณาการ (Global Integrated Marine
Assessment) ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ได้เสนอความเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการกาหนดแนวทางการดาเนินงานของกระบวนการประเมินสถานะของสิ่งแวดล้อมทางทะเลทั่วโลก
รอบที่ 2 ซึ่งมีกาหนดจัดทาให้แล้วเสร็จภายในปี ค.ศ. 2020
2. ความรับผิดชอบ : สหประชาชาติจะรับผิดชอบในการเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมฯ และเชิญ
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจานวนไม่เกิน 40 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศไทยจานวน 5 คน (เสนอชื่อโดยกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น
สาธารณรัฐเกาหลีประเทศสมาชิกอาเซียนและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การทางทะเลระดับ
ภูมิภาคองค์การด้านการบริหารและจัดการด้านการประมงระดับภูมิภาค องค์การระหว่างรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเลในระดับภูมิภาค รวมทั้งจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกอบรมฯ ทั้งหมด
3. เงื่อนไข : รัฐบาลไทยจะให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่ผู้แทนจากประเทศและองค์การ ต่าง ๆ
ผู้บรรยายที่ได้รับเชิญจากสหประชาชาติ และพนักงานของสหประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรมฯ
โดยจะให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน เท่าที่กาหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้ มกันของสหประชาชาติที่ได้
รับรองโดยสหประชาชาติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1946 ซึ่งไทยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของ
สหประชาชาติและทบวงการชานาญพิเศษในประเทศไทย พ.ศ. 2504 เป็นกฎหมายรองรับอยู่แล้ว
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แต่งตั้ง
25. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข เสนอแต่ ง ตั้ ง นายประพนธ์ อางตระกู ล
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ดารงตาแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข (นักวิชาการอาหารและยา
ทรงคุณวุฒิ) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็น
วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
26. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรั ฐ มนตรี มี มติ อนุ มั ติต ามที่ กระทรวงสาธารณสุ ข เสนอแต่ งตั้ ง นายอรรถพล ชี พสั ต ยากร
ผู้อานวยการสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี (ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับสูง) กรมควบคุม
โรค ให้ดารงตาแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน สาขาโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม)
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์
2560 ซึ่งเป็นวัน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูร ณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
เป็นต้นไป
27. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหารสูง) (สานัก
นายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นายเกียรติศักดิ์ วรจิตรานนท์
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานการข่าว (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สานักข่าวกรองแห่งชาติ ให้
ดารงตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็น
วันที่มีคาสั่งให้รักษาราชการแทนในตาแหน่งดังกล่าว เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
28. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ส านั ก งาน ก.พ.ร. เสนอแต่ ง ตั้ ง นางสาวสุ น ทรี สุ ภ าสงวน
ผู้ ช่ ว ยเลขาธิ การ ก.พ.ร. ส านั ก งาน ก.พ.ร. ให้ ดารงต าแหน่ ง รองเลขาธิ การ ก.พ.ร. ส านัก งาน ก.พ.ร. ส านั ก
นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง
29. เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
ซึ่งครบวาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี ในเดือนพฤศจิกายน 2560 คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ จานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายธี ร ะพงษ์ รอดประเสริ ฐ ผู้ ช่ ว ยรั ฐ มนตรี ป ระจ ากระทรวงคม นาคม วั น ที่ ค รบ
วาระ 10 พฤศจิกายน 2560
2. นายเกี ย รติ ชั ย โสภาเสถี ย รพงศ์ ผู้ ช่ ว ยรั ฐ มนตรี ป ระจ ากระทรวงการคลั ง วั น ที่ ค รบ
วาระ 13 พฤศจิกายน 2560
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30. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จานวน 8 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดารงตาแหน่งครบ
วาระสามปี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ดังนี้
1. นายชัชชม อรรฆภิญญ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม
2. นายสุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
3. นายอนรรฆ พัฒนวิบูลย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) ด้านทรัพยากร
ป่าไม้และนิเวศน์วิทยา
4. นายอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) ด้านเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
5. นางบรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) ด้านอนุรักษ์
ศิลปกรรม/ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อมเมือง
6. นายปานเทพ รัตนากร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. นายธเรศ ศรีสถิตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม
8. นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมและการมีส่วนร่วม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
31. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด้านจิตวิทยาองค์การ)
คณะรั ฐ มนตรี มี มติ อนุ มัติ ตามที่ ส านัก งาน ก.พ.ร. เสนอแต่ง ตั้ง นายรุ่ ง โรจน์ รั งสิ โ ยภาส เป็ น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด้านจิตวิทยาองค์การ) แทนนายปิติ ตัณฑเกษม
ที่ได้ลาออก
32. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการบินพลเรือน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการบิน
พลเรื อ น จ านวน 7 คน แทนกรรมการเดิ ม ที่ ด ารงต าแหน่ ง ครบวาระสี่ ปี เมื่ อ วั น ที่ 16 กั น ยายน 2560 ดั ง นี้
1. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง 2. นายกงกฤช หิรัญกิจ 3. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ 4. นายรุธิร์ พนมยงค์ 5. นายชาญวิทย์
อมตะมาทุชาติ 6. นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ 7. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
33. เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนจากกองทัพอากาศเป็นกรรมการในคณะกรรมการกากับสานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย
คณะรัฐ มนตรี มีมติอนุ มัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง พลอากาศเอก ยรรยง คัน ธสร
ผู้แทนกองทัพอากาศ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการกากับสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
แทน พลอากาศเอก ทวิเดนศ อังศุสิงห์ กรรมการเดิมที่ลาออกจากตาแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เนื่องจาก
เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
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