
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2135                          1 
ท่ี  กษ 0401.4/ -                                        วันท่ี   4    มกราคม   2561                             1 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561                                                1 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

วาระที ่8 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องรัฐประเภทอื่นลาเขา้ร่วม 
โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณวลยัลักษณ์อัครราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 4 กรกฎาคม2560 โดยไม่ถือเป็นวันลา 

สาระสาํคญั คอื  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี(สปน.) 
เสนอ ดังน้ี 

1. ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ รวมท้ังลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราว 
ของหน่วยงานรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล  สมเด็จพระเจ้า 
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 4 กรกฎาคม 
2560 ลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 15 วัน โดยนับระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 13-21 มกราคม 2561 โดยไม่ถือเป็นวันลา
เสมือนการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ 
  2. ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ รวมทั้งลูกจา้งประจํา ลูกจ้างช่ัวคราวของส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ  และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการ หากได้ลา
อุปสมบทเพ่ือถวายพระกุศลฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีในครัง้น้ีแล้ว ไม่มผีลกระทบถึงสิทธิในการลาอุปสมบทใน
อนาคต  ซึ่งเป็นการใช้สิทธิลาอุปสมบทครั้งแรกต้ังแต่เริ่มรบัราชการ  ตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ 
พ.ศ. 2555 โดยยังคงได้สิทธิการลาอุปสมบท และยังคงได้สิทธิในการรับเงินเดือนตามปกติตามพระราชกฤษฎีกา
การจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม  
  3. การใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี ผู้ลาอุปสมบทจะต้องเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการทีส่่วน
ราชการ หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้นเป็นโครงการอย่างชัดเจน และมกีารจัดอบรม
ตามหลักสูตรสาํหรับผู้บวชระยะสั้นที่คณะสงฆ์กําหนด ภายในระยะเวลาที่กําหนดของโครงการ หากอุปสมบท
เป็นเอกเทศโดยไม่เข้าร่วมโครงการตามที่กําหนด จะไม่ได้รับสิทธิในการลาตามมติคณะรัฐมนตร ี
                    สาระสําคัญของเรื่อง 
                    สปน. รายงานว่า 
  1.  นายกรัฐมนตรีมีหนังสือเรียนผู้อํานวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราชกุมารี ขอให้นําความข้ึนกราบทูลทราบฝ่าพระบาทว่า รัฐบาลเห็นควร
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา  ในวันที่ 4 
กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วย การเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระกุศล   
เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา  ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เช่น การทําบุญตักบาตร   
 

รักษา... 
 





สรป มติ ครม   เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 สรุป มต ครม.  เมอวนท 4 มกราคม 2561 
เฉพาะวาระที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฉพาะวาระทเกยวของกบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

วาระ
่ ่

วาระ
ื่ ี่

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเก่ียวข้อง
เรื่องที่

ดาน เรอง หนวยงานเกยวของ
เรองท

ิ ั 8 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่น ส ์เศรษฐกิจ-สังคม 8 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าทีของรัฐประเภทอืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฐ
้ ่ โ ปส ศ ส ็ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลสมเด็จุ ุ
้ ้ ฟ้ ั ั ์ ั ี ื่ ใ โพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เนืองในโอกาสู ุ ุ
ิ โ ไ ่ ื ป็ ัทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 4 กรกฎาคม2560 โดยไม่ถือเป็นวันลาทรงเจรญพร ชนมายุ 60 พรรษา 4 กรกฎาคม2560 โดยไมถอเปนวนลา

 ั ื่ ัหมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพม ยเ ุ  รขบ ลอน ร ฒน น ม น ช ุณภ
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http://www.thaigov.go.th                                                       วันที่  3  มกราคม  2561 
 
  วันน้ี (3 มกราคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ และพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วย
โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
    
  1.   เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการ
    ป้องกันการกําหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มี 
    ความสัมพันธ์กัน (Transfer pricing)] 
  2.   เรื่อง   ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย 
    การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับคนพิการ 
    ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย) 
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ 
    หมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเก่ียวกับการมีไว้ในครอบครอง 
    หรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 
    พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและ 
    ประสาท พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบับ  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  6.  เรื่อง  การขอต่ออายุวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี 
  7.  เรื่อง  โครงการทุนการศึกษาต่อสําหรับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
    (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ไปศึกษาต่อ ณ National Institute of  
    Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น 
  8.   เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอ่ืนลาเข้าร่วม 
    โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
    วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 4  
    กรกฎาคม2560 โดยไม่ถือเป็นวันลา 
  9.  เรื่อง  โครงการบ้านฅนไทย 

 
ต่างประเทศ 

  10.  เรื่อง  การประชุมผู้นํากรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 2 
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แต่งต้ัง 
 
  11.  เรื่อง  ขออนุมัติเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐคีร์กีซประจําประเทศไทย และ 
    แต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐคีร์กีซประจําประเทศไทย  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  12.  เรื่อง  การแต่งต้ังโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายข้าราชการประจํา)  
  13.  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
    (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)  
  14.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
  15.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงพลังงาน) 
  16.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (ตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรว่ีาการ  
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
  17.  เรื่อง  การรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
  18.  เรื่อง แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
  19.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (ตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรว่ีาการกระทรวง 
    ยุติธรรมและตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (ตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ 
    กระทรวงคมนาคม) 
  21.  เรื่อง  ให้กรรมการผูช่้วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหน่ึงวาระ 
  22.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
  23.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
 
 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
    
1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการป้องกันการกําหนด
ราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer pricing)] 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
[มาตรการป้องกันการกําหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer 
pricing)] ของกระทรวงการคลัง  ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้เสนอคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดโทษปรับในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันมิได้จัดทํา หรือย่ืน
รายงาน เอกสารหรือหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือย่ืนรายงาน หรือเอกสารหรือ
หลักฐาน โดยแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
  2. กําหนดให้เจ้าพนักงานประเมินมีอํานาจปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กัน ให้ได้จํานวนรายได้ที่พึงได้รับและรายจ่ายที่พึงได้จ่าย เสมือนว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลดังกล่าวได้รับและได้จ่ายตามน้ัน เพ่ือใช้คํานวณกําไรสุทธิที่ต้องเสียภาษี หรือเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี 
  3. กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันจัดทํารายงานข้อมูลเก่ียวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน และมูลค่ารวมของธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
และยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินพร้อมกับการย่ืนรายการภายในกําหนดเวลา 
  4. กําหนดให้เจ้าพนักงานประเมินโดยอนุมัติอธิบดี อาจส่งหนังสือแจ้งความแก่บริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน ให้ย่ืนเอกสารหรือหลักฐานแสดงข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการวิเคราะห์ข้อกําหนด
ของธุรกรรมระหว่างกันตามที่อธิบดีประกาศกําหนดภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้ย่ืนรายงานข้อมูล 
  5. กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้จากการประกอบกิจการหรือเน่ืองจากการ
ประกอบกิจการในรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกินจํานวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบ               
ล้านบาท ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทํารายงานข้อมูลเก่ียวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน และ
มูลค่ารวมของธุรการระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี 
  6. กําหนดให้ใช้บังคับสําหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชี             
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
 
2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับคนพิการซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับคนพิการซึ่งไม่มีสัญชาติไทย) 
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ             
ต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้มีเงินได้ที่เป็นคนพิการซึ่งไม่มีสัญชาติไทย           
ที่มีหนังสือรับรองความพิการจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ และมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ เฉพาะเงินได้ส่วนที่ไม่เกิน 190,000 บาทต่อปี  
  2. กําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวใช้สําหรับเงินได้ที่ได้รับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560               
เป็นต้นไป  
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3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน
กรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และ
ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน
กรุงเทพมหานคร–เมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เป็นการปรับปรุงบัญชีท้ายกฎกระทรวง
กําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา พ.ศ. 2558 
ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (13 พฤษภาคม 2532) ที่เห็นชอบให้ทางหลวงสายพิเศษดังกล่าว เป็นทางหลวงที่เก็บ
ค่าธรรมเนียมผ่านทางในระบบปิด เน่ืองจากปัจจุบันกระทรวงคมนาคมได้ก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 
ช่วงชลบุรี-พัทยา เสร็จแล้ว โดยขยายเพ่ิมช่องจราจร ควบคุมทางเข้าออกสมบูรณ์ และก่อสร้างด่านเก็บค่าธรรมเนียม
เพ่ิมเติมเพ่ือเก็บค่าธรรมเนียมในระบบปิดทั้งหมด 9 ด่าน ได้แก่ ด่านลาดกระบัง ด่านบางบ่อ ด่านบางปะกง ด่านพนัส
นิคม ด่านบ้านบึง ด่านบางพระ ด่านหนองขาม ด่านโป่ง และด่านพัทยา จึงสมควรปรับปรุงบัญชีท้ายกฎกระทรวง
ดังกล่าวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร-
เมืองพัทยา  ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 
ดังน้ี  
ขาเข้ากรุงเทพมหานคร 

เข้าจากด่าน ออกจากด่าน อัตรา
ค่าธรรมเนียมการ

ใช้ยานยนตร์
สําหรับรถยนต์    
ไม่เกิน 4 ล้อ 

อัตราค่าธรรมเนียม
การใช้ยานยนตร์

สําหรับรถยนต์เกิน 4 
ล้อ แต่ไม่เกิน 6 ล้อ 

อัตราค่าธรรมเนียม
การใช้ยานยนตร์
สําหรับรถยนต์เกิน 

6 ล้อขึ้นไป 

หมายเหตุ 

ด่านพัทยา ด่านโป่ง 
ด่านหนองขาม 
ด่านบางพระ 
ด่านบ้านบึง 
ด่านพนัสนิคม 
ด่านบางปะกง 
ด่านบางบ่อ 
ด่านลาดกระบัง 

10 บาท 
20 บาท 
40 บาท 
45บาท 
55 บาท 
75 บาท 
85 บาท 
105 บาท

15 บาท 
35 บาท 
65 บาท 
75 บาท 
90 บาท 
120 บาท 
135 บาท 
170 บาท

20 บาท 
50 บาท 
100 บาท 
110 บาท 
130 บาท 
170 บาท 
195 บาท 
245 บาท 

 
 
 

กําหนดใหม่ 

ด่านโป่ง ด่านหนองขาม 
ด่านบางพระ 
ด่านบ้านบึง 
ด่านพนัสนิคม 
ด่านบางปะกง 
ด่านบางบ่อ 
ด่านลาดกระบัง 

15 บาท 
40 บาท 
45 บาท 
50 บาท 
70 บาท 
80 บาท 
100 บาท

30 บาท 
60 บาท 
70 บาท 
85 บาท 
115 บาท 
130 บาท 
160 บาท

40 บาท 
90 บาท 
105 บาท 
120 บาท 
165 บาท 
190 บาท 
235 บาท 

 
 
 

กําหนดใหม่ 

ด่านหนองขาม  ด่านบางพระ 
ด่านบ้านบึง

20 บาท 
25 บาท

30 บาท 
40 บาท

45 บาท 
60 บาท 
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ด่านพนัสนิคม 
ด่านบางปะกง 
ด่านบางบ่อ 
ด่านลาดกระบัง 

30 บาท 
50 บาท 
60 บาท 
80 บาท

50 บาท 
80 บาท 
100 บาท 
130 บาท

75 บาท 
120 บาท 
145 บาท 
190 บาท 

กําหนดใหม่ 

ด่านบางพระ  ด่านบ้านบึง 
ด่านพนัสนิคม 
ด่านบางปะกง 
ด่านบางบ่อ 
ด่านลาดกระบัง 

10 บาท 
10 บาท 
30 บาท 
40 บาท 
60 บาท

15 บาท 
20 บาท 
50 บาท 
65 บาท 
100 บาท

20 บาท 
30 บาท 
70 บาท 
95 บาท 
140 บาท 

 
 

กําหนดใหม่ 

ด่านบ้านบึง  ด่านพนัสนิคม 
ด่านบางปะกง 
ด่านบางบ่อ 
ด่านลาดกระบัง 

10 บาท 
25 บาท 
35 บาท 
55 บาท

15 บาท 
40 บาท 
55 บาท 
90 บาท

20 บาท 
55 บาท 
80 บาท 
130 บาท 

 
กําหนดใหม่ 

ด่านพนัสนิคม  ด่านบางปะกง 
ด่านบางบ่อ 
ด่านลาดกระบัง 

15 บาท 
25 บาท 
45 บาท

25 บาท 
45 บาท 
75 บาท

40 บาท 
65 บาท 
110 บาท 

 
คงเดิม 

ด่านบางปะกง  ด่านบางบ่อ 
ด่านลาดกระบัง 

10 บาท 
30 บาท

15 บาท 
45 บาท

20 บาท 
70 บาท 

คงเดิม 

ด่านบางบ่อ ด่านลาดกระบัง 25 บาท 45 บาท 60 บาท คงเดิม 
 
ขาออกกรุงเทพมหานคร  

เข้าจากด่าน ออกจากด่าน อัตรา
ค่าธรรมเนียมการ

ใช้ยานยนตร์
สําหรับรถยนต์    
ไม่เกิน 4 ล้อ 

อัตราค่าธรรมเนียม
การใช้ยานยนตร์

สําหรับรถยนต์เกิน 4 
ล้อ แต่ไม่เกิน 6 ล้อ 

อัตราค่าธรรมเนียม
การใช้ยานยนตร์
สําหรับรถยนต์เกิน 

6 ล้อขึ้นไป 

หมายเหตุ 

ด่านลาดกระบัง ด่านบางบ่อ 
ด่านบางปะกง 
ด่านพนัสนิคม 
ด่านบ้านบึง 
ด่านบางพระ 
ด่านหนองขาม 
ด่านโป่ง 
ด่านพัทยา

25 บาท 
30 บาท 
45 บาท 
55 บาท 
60 บาท 
80 บาท 
100 บาท 
105 บาท

45 บาท 
45 บาท 
75 บาท 
90 บาท 
100 บาท 
130 บาท 
160 บาท 
170 บาท

60 บาท 
70 บาท 
110 บาท 
130 บาท 
140 บาท 
190 บาท 
235 บาท 
245 บาท 

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

กําหนดใหม่ 
กําหนดใหม่ 
กําหนดใหม่ 
กําหนดใหม่ 
กําหนดใหม่

ด่านบางบ่อ ด่านบางปะกง 
ด่านพนัสนิคม 
ด่านบ้านบึง 
ด่านบางพระ 
ด่านหนองขาม 
ด่านโป่ง 
ด่านพัทยา

10 บาท 
25 บาท 
35 บาท 
40 บาท 
60 บาท 
80 บาท 
85 บาท

15 บาท 
45 บาท 
55 บาท 
65 บาท 
100 บาท 
130 บาท 
135 บาท

20 บาท 
65 บาท 
80 บาท 
95 บาท 
145 บาท 
190 บาท 
195 บาท 

คงเดิม 
คงเดิม 

กําหนดใหม่ 
กําหนดใหม่ 
กําหนดใหม่ 
กําหนดใหม่ 
กําหนดใหม่
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ด่านบางปะกง  ด่านพนัสนิคม 
ด่านบ้านบึง 
ด่านบางพระ 
ด่านหนองขาม 
ด่านโป่ง 
ด่านพัทยา

15 บาท 
25 บาท 
30 บาท 
50 บาท 
70 บาท 
75 บาท

25 บาท 
40 บาท 
50 บาท 
80 บาท 
115 บาท 
120 บาท

40 บาท 
55 บาท 
70 บาท 
120 บาท 
165 บาท 
170 บาท 

คงเดิม 
กําหนดใหม่ 
กําหนดใหม่ 
กําหนดใหม่ 
กําหนดใหม่ 
กําหนดใหม่

ด่านพนัสนิคม  ด่านบ้านบึง 
ด่านบางพระ 
ด่านหนองขาม 
ด่านโป่ง 
ด่านพัทยา

10 บาท 
10 บาท 
30 บาท 
50 บาท 
55 บาท

15 บาท 
20 บาท 
50 บาท 
85 บาท 
90 บาท

20 บาท 
30 บาท 
75 บาท 
120 บาท 
130 บาท 

 
 

กําหนดใหม่ 

ด่านบ้านบึง  ด่านบางพระ 
ด่านหนองขาม 
ด่านโป่ง 
ด่านพัทยา

10 บาท 
25 บาท 
45 บาท 
45 บาท

15 บาท 
40 บาท 
70 บาท 
75 บาท

20 บาท 
60 บาท 
105 บาท 
110 บาท 

 
กําหนดใหม่ 

ด่านบางพระ  ด่านหนองขาม 
ด่านโป่ง 
ด่านพัทยา

20 บาท 
40 บาท 
40 บาท

30 บาท 
60 บาท 
65 บาท

45 บาท 
90 บาท 
100 บาท 

 
กําหนดใหม่ 

ด่านหนองขาม ด่านโป่ง 
ด่านพัทยา

15 บาท 
20 บาท

30 บาท 
35 บาท

40 บาท 
50 บาท 

กําหนดใหม่ 

ด่านโป่ง  ด่านพัทยา  10 บาท 15 บาท 20 บาท กําหนดใหม่ 
 
4. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเก่ียวกับการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ 
ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเก่ียวกับการมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวง
สาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิใน
ประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 ได้เฉพาะการขออนุญาตในกรณี ดังน้ี  

ประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่มีไว้ในครอบครอง ประโยชน ์
ประเภท 2  เพ่ือการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด

เก่ียวกับวัตถุออกฤทธ์ิ 
ประเภท 2 ประเภท 3 และประเภท 4  - เพ่ือการวิเคราะห์หรือการศึกษาวิจัยหรือเพ่ือ

ประโยชน์อ่ืนทางด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ 
- ใช้ปริมาณเท่าที่จําเป็นเพ่ือการปฐมพยาบาล หรือ
ในกรณีเหตุฉุกเฉินในยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่ง
สาธารณะระห ว่ า งประ เทศที่ จดทะ เบี ยน ใน
ราชอาณาจักร  
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ประเภท 3 และประเภท 4  เ พ่ือการบําบัดรักษาผู้ ป่วยหรือสัตว์ป่วยในทาง
การแพทย์ และเพ่ือประโยชน์ทางอุตสาหกรรม 

  2. กําหนดคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิใน
ประเภท 3 หรือประเภท 4 เพ่ือการบําบัดรักษาผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยในทางการแพทย์  
  3. กําหนดวิธีการขออนุญาต หลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาต วิธีการขอต่ออายุใบอนุญาต 
หลักเกณฑ์การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต กําหนดสิทธิอุทธรณ์ของผู้ขออนุญาต วิธีการขอใบรับใบแทนใบอนุญาต 
โดยให้ย่ืนคําขอ ณ สถานที่ที่กําหนด และให้ย่ืนคําขอโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามท่ีกําหนด  
  4. กําหนดให้เก็บวัตถุออกฤทธ์ิไว้ได้เฉพาะในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และกําหนดวิธีการขอ
ย้าย เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมสถานที่เก็บวัตถุออกฤทธ์ิดังกล่าว  
  5. กําหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องจัดทําบัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธ์ิที่มีไว้ในครอบครอง และรายงาน
เก่ียวกับการดําเนินการตามที่ได้รับอนุญาตตามแบบและภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และในกรณีเพ่ือการศึกษาวิจัย
ทางด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ หากมีวัตถุออกฤทธ์ิคงเหลือในความครอบครอง ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งความจํานง
เพ่ือขอทําลายวัตถุออกฤทธ์ิที่เหลือน้ัน   
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559  
รวม 3 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิ
ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบับประกอบด้วย 1. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
เก่ียวกับการนําผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิทุกประเภท พ.ศ. ....  2. ร่างกฎกระทรวงการข้ึนทะเบียนวัตถุตํารับที่มีวัตถุออก
ฤทธ์ิในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. .... 3. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ผลิตหรือนําเข้า
ตัวอย่างของวัตถุตํารับ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวงฯ รวม 3 ฉบับ 
  ร่างกฎกระทรวงฯ รวม 3 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ มีสาระสําคัญเป็นการกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การขอออกใบแทนใบอนุญาตการนําผ่านซึ่งวัตถุ
ออกฤทธ์ิทุกประเภท การขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับที่มีวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 (วัตถุออกฤทธ์ิที่ใช้ในทางการแพทย์ 
และอาจก่อให้เกิดการนําไปใช้ หรือมีแนวโน้มในการนําไปใช้ในทางที่ผิด) เช่น อะโมบาร์บิตาล (AMOBARBITAL) และ
บูพรีนอร์ฟีน (BUPRENORPHINE) หรือประเภท 4 (วัตถุออกฤทธ์ิที่ใช้ในทางการแพทย์และอาจก่อให้เกิดการนําไปใช้ 
หรือมีแนวโน้มในการนําไปใช้ในทางที่ผิดน้อยกว่าประเภท 3) เช่น อัลโลบาร์บิตาล (ALLOBARBITAL) และ                 
อัลปราโซแลม (ALPRAZOLAM) และการขออนุญาต และการอนุญาตให้ผลิตหรือนําเข้าตัวอย่างของวัตถุตํารับ โดย
วัตถุตํารับน้ัน ได้แก่ ยานํ้า หรือยาเม็ดที่นําไปใช้แก่คนหรือสัตว์ ซึ่งยาดังกล่าวจะมีการนําวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 
หรือประเภท 4 ไปผสมกับวัตถุอ่ืน เช่น แป้ง หรือสี และร่างกฎกระทรวงในเรื่องน้ีเป็นการดําเนินการเพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559  
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
 
6. เรื่อง การขอต่ออายุวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีการเคหะแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การเคหะแห่งชาติต่ออายุวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน 
วงเงิน 500 ล้านบาท ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี นับต้ังแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 ครบกําหนดวันที่ 11 มกราคม 
2564 โดยมีกระทรวงการคลังค้ําประกันตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ โดย
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ให้ พม. (การเคหะแห่งชาติ) รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  พม. รายงานว่า 
  1. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เห็นชอบให้ กคช. ต่ออายุสัญญากู้เบิกเงิน
เกินบัญชีจากธนาคารออมสิน วงเงิน 500 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ียเท่ากับ MOR ของธนาคารออมสิน ลบร้อยละ 1.50 
ต่อปี โดยสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 11 มีนาคม 2561 กคช. จึงได้ดําเนินการประสานกับธนาคารออมสิน เพื่อขอต่อ
อายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเป็นการขอวงเงินไว้สําหรับในกรณีที่ กคช. ขาด
เงินทุนหมุนเวียนในช่วงใดช่วงหน่ึงก็จะขอเบิกจากวงเงินเบิกเกินบัญชีมาใช้ในการหมุนเวียนเพ่ือมิให้การดําเนินงาน
ต้องกระทบกระเทือนหรือหยุดชะงักลง และจะใช้คืนธนาคารทันทีที่มีสภาพคล่อง 
  2. คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบการขอต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีแล้ว
ในการประชุม ครั้งที่ 7/2560 เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2560 และ กคช. ได้แจ้งให้ กค. ทราบแล้ว 
  3. ธนาคารออมสินได้เห็นชอบให้ กคช. ต่ออายุวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี วงเงินไม่เกิน 500 ล้าน
บาท อัตราดอกเบ้ียเท่ากับ MOR ของธนาคารออมสิน ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี 
นับต้ังแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 ครบกําหนดวันที่ 11 มีนาคม 2564 โดยมี กค. ค้ําประกัน 
  4. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 12 กันยายน 2560 อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปีงบประมาณ 2561 ตามที่ กค. เสนอ ซึ่งรวมถึงในส่วนของ กคช. ที่ได้รับอนุมัติกรอบการกู้เงิน จํานวน 
9,800 ล้านบาท และได้รับอนุมัติการกู้เงินเพ่ือลงทุนในโครงการและปรับโครงสร้างหน้ี จํานวน 9,300 ล้านบาท 
คงเหลือการกู้เงินเพื่อดําเนินกิจการทั่วไปและอ่ืน ๆ จํานวน 500 ล้านบาท ที่ กคช. ต้องนําเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน ตามพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 มาตรา 31 (1) ที่บัญญัติให้ กคช. 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน จึงจะดําเนินการกู้ยืมเงินเป็นจํานวนเกินครั้งละ 50 ล้านบาทได้ 
 
7. เรื่อง โครงการทุนการศึกษาต่อสําหรับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค) ไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการทุนการศึกษาต่อสําหรับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ของญี่ปุ่น
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ สําหรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายนักเรียนทุน ให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ ทั้งน้ี ให้ ศธ. รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
อุตสาหกรรม สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ศธ. รายงานว่า 
  ปัจจุบันประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่กําลังจะพัฒนา
อุตสาหกรรมยุค 4.0 จําเป็นต้องมีกําลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความสามารถด้านทฤษฎีควบคู่กับความสามารถ
ด้านปฏิบัติการ (practical engineering) ในอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับวิศวกรรมศาสตร์ที่ผลิตตามระบบการศึกษา
ของ KOSEN ประเทศญี่ปุ่น แต่ประเทศยังไม่มีสถานศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ตามรูปแบบดังกล่าว และบุคลากรที่สําเร็จ
การศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในระบบ KOSEN ของ National Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น มีจํานวน
น้อยมากเมื่อเทียบกับความต้องการในอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติในระยะ 20 ปี ดังน้ัน ศธ. จึงได้จัด
โครงการทุนศึกษาต่อสําหรับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ไปศึกษาต่อ 
ณ KOSEN ประเทศญี่ปุ่น 
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  เป้าหมาย 
  จัดทุนการศึกษาให้นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมปีที่ 3 ของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยในการศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ณ สถาบัน KOSEN ของญี่ปุ่น ต้ังแต่ช้ันปีที่ 1 ถึงช้ันปีที่ 5 สําเร็จ
การศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร Advance Course จนสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี รวมระยะเวลาในการศึกษา 7 ปี จํานวน 2 รุ่น รุ่นละ 12 คน รวม 24 คน โดยมีข้อผูกพันให้
กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของ ศธ. หรือหน่วยงานรัฐบาล   
  คุณสมบัติของผู้รับทุน 
   1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
   2) มีคะแนนเฉล่ียสะสมในแต่ละรายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ทุกภาคการศึกษาไม่ตํ่ากว่า 3.50 
   3) ผ่านเกณฑ์ตามการสอบคัดเลือก (Admission Test)ของ National Institute of 
Technology) ประเทศญี่ปุ่น 
  ข้อผูกพันในการรับทุน 
   1) ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของราชการในสังกัด ศธ. หรือ
หน่วยงานรัฐบาลเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน 
   2) กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการให้ชดใช้ทุนตาม
สัญญาที่ได้ทําไว้ นอกจากจะได้จ่ายเงินทุนไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดเชยเงินอีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล่าว            
ให้เป็นเบ้ียปรับ 
  ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ  
   1) ประเทศไทยจะได้กําลังคนที่มีความสามารถด้านวิศวกรรม KOSEN จํานวน  
24 คน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยุค 4.0 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศ 
   2) กําลังคนจํานวน 24 คนน้ี จะเป็นกําลังครูผู้สอนสาขาวิศวกรรม KOSEN  
ที่สามารถผลิตกําลังคนท่ีมีความสามารถด้านวิศวกรรม KOSEN ได้ประมาณปีละ 1,000 คน (เมื่อใช้อัตราส่วนครู              
1 คน ต่อนักเรียน 30 คน) 
   3) สร้างความม่ันใจว่าประเทศไทยมีกําลังคนที่มีคุณภาพเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมยุค 4.0 
   4) กลุ่มนักลงทุนอุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุ่นสามารถตัดสินใจลงทุนในอุตสาหกรรมยุค 
4.0 ในโครงการ Eastern Economic Corridor (EEC) ของประเทศไทย 
   
8.  เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอ่ืนลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท
ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมายุ 60 พรรษา 4 กรกฎาคม2560 โดยไม่ถือเป็นวันลา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ ดังน้ี 

1. ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ รวมทั้งลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราว 
ของหน่วยงานรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล  สมเด็จพระเจ้า 
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 4 กรกฎาคม 
2560 ลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 15 วัน โดยนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13-21 มกราคม 2561 โดยไม่ถือเป็นวันลาเสมือน
การปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ 
  2. ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ รวมทั้งลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ  และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการ หากได้ลาอุปสมบทเพ่ือถวาย   
พระกุศลฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งน้ีแล้ว ไม่มีผลกระทบถึงสิทธิในการลาอุปสมบทในอนาคต  ซึ่งเป็นการใช้สิทธิ
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ลาอุปสมบทครั้งแรกต้ังแต่เริ่มรับราชการ  ตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 โดยยังคงได้สิทธิการ
ลาอุปสมบท และยังคงได้สิทธิในการรับเงินเดือนตามปกติตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
  3. การใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี ผู้ลาอุปสมบทจะต้องเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการที่ส่วนราชการ 
หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้นเป็นโครงการอย่างชัดเจน และมีการจัดอบรมตามหลักสูตร
สําหรับผู้บวชระยะสั้นที่คณะสงฆ์กําหนด ภายในระยะเวลาที่กําหนดของโครงการ หากอุปสมบทเป็นเอกเทศโดยไม่
เข้าร่วมโครงการตามที่กําหนด จะไม่ได้รับสิทธิในการลาตามมติคณะรัฐมนตร ี
                    สาระสําคัญของเร่ือง 
                    สปน. รายงานว่า 
  1.  นายกรัฐมนตรีมีหนังสือเรียนผู้อํานวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ขอให้นําความขึ้นกราบทูลทราบฝ่าพระบาทว่า รัฐบาลเห็นควรดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา  ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 
ประกอบด้วย การเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระกุศล  เน่ืองในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมายุ 60 พรรษา  ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เช่น การทําบุญตักบาตร  รักษาศีล  การเจริญพระพุทธ
มนต์  การบรรพชาอุปสมบท  เป็นต้น  ซึ่งสํานักนายกรัฐมนตรี โดย สปน.   จะจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทถวาย
พระกุศล  เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 4 กากฎาคม 2560 ด้วย การน้ีความทราบ              
ฝ่าพระบาทแล้ว 
  2.  สปน. ได้แต่งต้ังคณะทํางานดําเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล  สมเด็จพระ 
เจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 4 
กรกฎาคม  2560 โดยมี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะทํางานและมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมเป็น
องค์ประกอบ โดยคณะทํางานดังกล่าวได้ประชุมพิจารณาโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล เม่ือวันที่ 25 
กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบให้จัดทําโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 4 กรกฎาคม  2560 ใน
ระหว่างวันที่ 13-21 มกราคม 2561  ณ วัดไทยพุทธคยา  ประเทศอินเดีย   และสหพันธรัฐเนปาล  มีผู้เข้าร่วม
โครงการจํานวน 61 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จํานวน 37 
คน  มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  จํานวน 3 คน สปน. จํานวน 15 คน กระทรวงการ
ต่างประเทศ 2 คน กรมการศาสนา จํานวน 2 คน  สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จํานวน 2 คน  รวมทั้งสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้คณะทํางานและผู้เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว เข้าเฝ้าเพื่อรับผ้าไตรพระราชทานและกราบทูลลาอุปสมบท  ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 
2560 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
  ทั้งน้ี การให้ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมอุปสมบทเป็นกรณีพิเศษ  โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการ
ปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ และการกําหนดให้การบรรพชาอุปสมบทครั้งน้ี ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิใน
การลาอุปสมบทตามปกติในอนาคต  ซึ่งเป็นการใช้สิทธิการลาอุปสมบทคร้ังแรก เป็นอํานาจของคณะรัฐมนตรีตามนัย
แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ  พ.ศ. 2555     
 
9. เรื่อง โครงการบ้านฅนไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.)  เสนอ ดังน้ี  
  1. กรอบการดําเนินโครงการบ้านฅนไทย  
  2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน  แยกบัญชีโครงการบ้านฅนไทย เป็นบัญชี
ธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service  Account : PSA)  โดยไม่ขอรับการชดเชยจากรัฐบาลและขอนาํผลกระทบ
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รายได้และค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการบ้านฅนไทยมาปรับตัวช้ีวัดทางการเงินที่เก่ียวข้องตามบันทึกข้อตกลงการ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ และขอไม่นับรวมหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans : NPLs) 
ที่เกิดจากการดําเนินโครงการฯ เป็นตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์   และธนาคารออมสิน   
(กรณี % NPLs ที่เกิดขึ้นาสูงกว่าค่าเฉล่ีย NPLs  ของธนาคารในภาพรวม) และขอนําผลกระทบต่อรายได้และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการบวกกลับกําไรสุทธิเพ่ือการคํานวณโบนัสพนักงาน (การคํานวณต้นทุนค่าใช้จ่ายของ
ธนาคาร คือ ต้นทุนเงินฝากบวก 0.25% (เงินนําส่งกองทุนฯ) บวกต้นทุนดําเนินงาน)    
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  โครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพสัดุระยะที่ 2 (บา้นฅนไทย)  
  กระทรวงการคลังได้สํารวจที่ดินราชพัสดุทั่วประเทศเพ่ือนํามารองรับการดําเนินโครงการ “บ้านฅน
ไทย” โดยในเบ้ืองต้น กระทรวงการคลังได้คัดเลือกที่ดินราชพัสดุที่มีความเหมาะสม  และไม่เป็นที่ดินที่ได้มาจากการ
เวนคืน จํานวน 8 แปลง ครอบคลุม 4 ภาค เพ่ือนํามาดําเนินโครงการฯ  โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป 
ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ  
  ประเภทที่อยู่อาศัย  : กระทรวงการคลังได้กําหนดรูปแบบการก่อสร้างโครงการบ้านฅนไทยเป็น
ประเภทที่อยู่อาศัย 3 รูปแบบ ประกอบด้วย (1) บา้นแฝด  พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร (2) บ้านแถว  
พ้ืนที่ใช้สอยไมน้่อยกว่า 28 ตารางเมตร  และ (3) อาคารชดุพักอาศัย พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร ใน
ระดับราคา 350,000 - 700,000 บาทต่อหน่วย  
  กลุ่มเป้าหมาย :  1) ประชาชนท่ีอยู่ในทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐกับกระทรวงการคลัง            
2) ประชาชนท่ีมีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน 3) ประชาชนทั่วไป (ธนาคารไม่ต้องสนับสนุนดอกเบ้ีย) 
โดยพิจารณากลุ่มเป้าหมายลําดับที่ 1 ก่อน เมื่อ Supply  เหลือจึงพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่ 2 และ 3 ตามลําดับ
ต่อไป 
  คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ : ผู้มีสัญชาติไทย  
  มาตรการสินเชื่อ : กรอบวงเงินโครงการประมาณ 4,000 ล้านบาท 
  (1) สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัย  (Pre Finance)  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคาร
ออมสิน  โดยกําหนดอัตราดอกเบ้ียผ่อนปรนปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ร้อยละ 3 ต่อปี หลังจากน้ัน MLR – ไม่เกินร้อยละ                
1 ต่อปี ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 5 ปี  เพ่ือสนับสนุนสินเช่ือให้ผู้ประกอบการและหรือบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 
จํากัด  ที่เข้าร่วมพัฒนาโครงการ 
  (2) สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance)  โดยกําหนดอัตราดอกเบ้ียผ่อนปรนปีที่ 1 ถึงปีที่ 4      
ร้อยละ 2.75 ต่อปี หลังจากน้ัน กรณีรายย่อย  MRR - ร้อยละ 0.75 ต่อปี หรือ  กรณีสวัสดิการหักเงินเดือน MRR -              
ร้อยละ 1.00 ต่อปี ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี และผ่อนปรนการกําหนดอัตราส่วนรายจ่ายในการชําระหน้ีต่อรายได้
ต่อเดือน (Debt Service Ratio : DSR)  หรืออัตราส่วนภาระผ่อนชําระหน้ีรวมต่อรายได้สุทธิรวม (Debt to Income 
Ratio : DTI)  ตามท่ีธนาคารกําหนด โดยมีวงเงินสินเช่ือที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุในระดับราคา 350,000-700,000 
บาทต่อหน่วย 
  ทั้งน้ี  ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสินพิจารณาขยายวงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติมได้ตาม
ความเหมาะสม  
  รูปแบบ : โครงการการผ่อนชําระสู่การเช่าระยะยาว (Rent to Lease)  กรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยเป็น
ของผู้ได้รับสิทธิอยู่อาศัย และผู้ได้รับสิทธิพัฒนาโครงการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1) พ้ืนที่โครงการ ที่ราชพัสดุครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ  
2) ราคาที่อยู่อาศัยในระดับราคา 350,000 - 700,000 บาท ต่อหน่วย  
3) บ้านแฝด/บ้านแถว/อาคารชุดพักอาศัยมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตรต่อหน่วย 
4) กําหนดให้มีการจัดสรรพ้ืนที่ส่วนกลางไม่เกินร้อยละ 30 ของพ้ืนที่โครงการฯ เพ่ือรองรับ 

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  และ/หรือเป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ 
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5) การคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิพัฒนาโครงการจะพิจารณาผู้ที่เสนอเง่ือนไขที่เหมาะสมและเป็น 

ประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด 
  ทั้งน้ี  การดําเนินโครงการในแต่ละพ้ืนที่จะมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการคัดเลือก
เอกชนเข้าร่วมพัฒนาโครงการฯ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี และจัดทําแผนบริหารโครงการฯ ตลอดอายุ
โครงการ  ส่วนกระทรวงการคลังจะพิจารณาผ่อนปรนอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียมและเง่ือนไขต่าง ๆ ในการดําเนิน
โครงการ “บ้านฅนไทย”  โดยพิจารณาความเป็นไปได้ภายใต้หลักกฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลังที่กําหนด 

 
ต่างประเทศ 

10. เรื่อง การประชุมผู้นํากรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 2 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง  
(ค.ศ. 2018-2022) และร่างปฏิญญาพนมเปญ สําหรับการประชุมผู้นํากรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 2 
หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวทั้งสอง ที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 
ให้ กต. ดําเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  2. อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม 
การประชุมผู้นํากรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 2และเป็นผู้ร่วมให้การรับรองแผนปฏิบัติการระยะ  
5 ปี ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (ค.ศ. 2018-2022)และร่างปฏิญญาพนมเปญ สําหรับการประชุม
ผู้นํากรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 2 
  สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการฯ และร่างปฏิญญาฯ ดังน้ี 
  1. แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2018-2022) 
   1.1 แผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกแม่โขง 
– ล้านช้าง ทั้ง 6 ประเทศ ประกอบด้วย จีน กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย เพ่ือเป็นการกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานของกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้าโดยอิงตามปฏิญญาซานย่า 
และมีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง เพ่ือเพ่ิมความกินดี
อยู่ดีของประชาชน ลดช่องว่างการพัฒนาภายในภูมิภาคและการสร้างชุมชนแห่งสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองใน
ประเทศลุ่มแม่นํ้าโขงและในอาเซียน โดยคํานึงถึงความต้องการในการพัฒนาของทุกประเทศสมาชิก บนพ้ืนฐานของ
กฎหมายระหว่างประเทศ หลักฉันทามติและความสมัครใจ 
   1.2 แผนปฏิบัติการฯ จะเป็นแผนฯ ที่สามารถนํามาปฏิบัติได้จริง ตามปฏิญญาซานย่าและ
มีแนวทางสอดคล้องกับสามเสาหลักของอาเซียน ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยได้ระบุถึงการ
ส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่เร่งด่วน (priority areas) 5 สาขา ได้แก่ ความเช่ือมโยง เศรษฐกิจข้ามพรมแดน 
ทรัพยากรนํ้า การพัฒนาศักยภาพในการผลิต และการเกษตร และการลดความยากจน โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวได้
กล่าวถึงการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแบบอย่างเพ่ือการลดความยากจน 
  2. ร่างปฏิญญาพนมเปญ 
   2.1 เอกสารดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้นําของประเทศสมาชิกฯ 
โดยมีสาระที่อิงตามปฏิญญาซานย่า และแผนปฏิบัติการฯ โดยผู้นําทั้ง 6 ประเทศตระหนักว่าประเทศลุ่มแม่นํ้าโขงทั้ง 
6 ประเทศ มีแม่นํ้าโขง – แม่นํ้าล้านช้างเป็นตัวเช่ือมโยงในอนุภูมิภาคพร้อมทั้งแสดงความยินดีต่อพัฒนาการที่เป็น
รูปธรรมของกรอบความร่วมมือ ซึ่งเกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิก และเน้นยํ้าถึงความสําคัญ
ที่กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง มีต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค พร้อมทั้งต่อการสร้างเสริม
ความผาสุกของประชาชน 
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   2.2 ยินดีที่ได้มีการจัดต้ังกลไกสถาบันที่เป็นรูปธรรม และการเปิดตัวศูนย์ความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรนํ้า ศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์ระดับโลกเพ่ือการศึกษาแม่นํ้าโขง และยินดีต่อการดําเนินงาน
ของกองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง การจัดต้ังสํานักเลขาธิการกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้างแห่งชาติ/ หน่วย
ประสานงานช่ัวคราวของทั้ง 6 ประเทศ ประเทศสมาชิก กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง จะมุ่งเน้นงานตาม
เจตนารมณ์ที่เปิดกว้าง การมีส่วนร่วม และสอดคล้องกับการสร้างประชาคมอาเซียน กรอบความร่วมมืออาเซียน – 
จีน และสอดคล้องกับข้อริเริ่มหน่ึงแถบหน่ึงเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) และกลไกความร่วมมืออนุ
ภูมิภาคอ่ืน ๆ  
   2.3 ร่างปฏิญญาฯ กล่าวถึงประเด็นความร่วมมือใน 3 เสาหลักตามที่ปรากฏอยู่ใน
แผนปฏิบัติการฯ รวมท้ังได้ให้การรับรองแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารสําคัญที่เป็นแนวทางและเป็น
บทบัญญัติที่จะนํากรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้างพัฒนาไปสู่ยุคใหม่ รวมทั้งการใช้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้าน
ช้าง ในการสนับสนุนโครงการเร่งด่วนและข้อริเริ่มต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ผู้นําและแนวทางของรัฐมนตรี
ต่างประเทศของประเทศสมาชิก 
 

แต่งต้ัง 
 
11. เรื่อง ขออนุมัติเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐคีร์กีซประจําประเทศไทย และแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ
สาธารณรัฐคีร์กีซประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐคีร์กีซมีความประสงค์ขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ
สาธารณรัฐคีร์กีซประจําประเทศไทย และแต่งต้ัง นางสาวปริม จิตจรุงพร ให้ดํารงตําแหน่ง กงสุลกิตติมศักด์ิ
สาธารณรัฐคีร์กีซประจําประเทศไทย ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
12. เรื่อง การแต่งต้ังโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายข้าราชการประจํา)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแต่งต้ังโฆษกกระทรวงแรงงาน ซึ่งกระทรวงแรงงานได้มีการ
เปลี่ยนแปลงโฆษกกระทรวงแรงงาน จากเดิม นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็น 
นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ตามคําสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 350/2560 สั่ง ณ วันที่ 20 
พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งต้ังโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายข้าราชการประจํา) ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ 
 
13. เรื่อง ขออนุมัติแต่งต้ังขา้ราชการพลเรือนสามัญใหดํ้ารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งต้ัง นางคะนึงนิจ  
คชศลิา ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํ้ารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง
เป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
14. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งต้ัง นางแน่งน้อย 
เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือ
ทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
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15. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ัง นายเฉลิมศักด์ิ 
จันทโร เป็นข้าราชการการเมือง ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 มกราคม 
2561 เป็นต้นไป  
 
16. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (ตําแหน่งทีป่รกึษารัฐมนตรว่ีาการกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งต้ัง 
นายอภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ เป็นข้าราชการการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป  
 
17. เรื่อง การรักษาราชการแทนรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ  
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ในกรณีที่ไม่มผีูดํ้ารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ และในกรณีที่ไม่มีรฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จํานวน 2 ราย ตามลําดับ ตามท่ี
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี   
    1. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  
   2. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
   โดยให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป  
 
18. เรื่อง แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เรื่อง แต่งต้ังผู้รักษา
ราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในกรณทีี่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ และในกรณีที่ไม่มผีู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามลําดับ ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังน้ี  
  1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายอุตตม สาวนายน)  
   2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์)  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป  
 
19. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (ตําแหน่งทีป่รกึษารัฐมนตรว่ีาการกระทรวงยุติธรรมและตําแหน่ง
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอการแต่งต้ังข้าราชการ
การเมือง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
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  1. พลตํารวจเอก เรืองศักด์ิ จริตเอก ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
   2. พลอากาศโท นวรัตน์ มังคลา ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
 
20. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (ตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ัง นายมานิตย์             
สุธาพร เป็นขา้ราชการการเมือง ตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป  
 
21. เรื่อง ให้กรรมการผูช้่วยรัฐมนตรีคงอยูป่ฏิบัติหนา้ที่อีกหนึ่งวาระ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้ นายอดินนัท์ ปากบารา 
ผู้ช่วยรัฐมนตรปีระจํานายกรัฐมนตรี ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี ในวันที่ 23 มกราคม 2561 ให้คงอยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ ต้ังแต่วันที่ 24 มกราคม 2561  
 
22. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สาํนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร)ี 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายดุลยเดช 
วัชรสนิธุ ์ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 
มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
 
23. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผูช้่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นางสาวกัญญวิมว์ 
กีรติกร เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและมอบหมายให้
เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

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


