


 

 

 

1 

http://www.thaigov.go.th                                                เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561  
 
  วันน้ี (5 มิถุนายน 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ ผู้ ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและ
    ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
    ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและ
    ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 454) พ.ศ. 2549 
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม 
    อาคาร พ.ศ. 2522 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  4.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาให้ผู้ประกอบการครัวการบิน ณ ท่าอากาศยาน
    สุวรรณภูมิให้บริการครัวการบิน  แก่สายการบินที่เปิดให้บริการเที่ยวบิน  
    ณ  ท่าอากาศยานแห่งอ่ืนนอกเหนือจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
  5.  เรื่อง  โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ 3 
  6.  เรื่อง  ขออนุมัติใช้งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น ในการ 
    จ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 7.   เรื่อง  การปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนพัฒนา 
   เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  
 

ต่างประเทศ 
 
  8.  เรื่อง   การประชุมผุ้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา –  
    แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation 
    Strategy:ACMECS)  ครั้งที่ 8 
  9.  เรื่อง  การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง 
    สาธารณรัฐลัตเวีย ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทาง
    ทูตและราชการ 

 (ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันท่ี 5 มิถุนายน 2561 
ด้วยการสแกน QR Code 
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แต่งต้ัง 
  10.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) 
  11.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย)  
  12.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
  13.  เรื่อง  รัฐบาลไอร์แลนด์เสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่ง 
    ไอร์แลนด์ประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  14.  เรื่อง  รัฐบาลฮังการีเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งฮังการี 
    ประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  15.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
    การเกษตร  
  16.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ  
  17.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการสภาสถาปนิก  
  18.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศ 
    ด้านชีววิทยาศาสตร์ 
  19.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง   
    (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  20.  เรื่อง  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง  
  21.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
    สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  
 

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

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. ....                 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรมสํานักงาน กพ. สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน
งบประมาณ และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. .... เป็นการจัดต้ังสภา
องค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ เพ่ือทําหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้บริโภคในการประสานนโยบายและดําเนินงานด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภคร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมท้ังดําเนินคดีแทนผู้บริโภคหรือองค์กรของผู้บริโภคท่ีจะถูกฟ้องจาก
การใช้สิทธิแทนผู้บริโภค นอกจากน้ี ยังให้มีการจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ เป็น 
นิติบุคคลที่มีความเป็นอิสระ ไม่ใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านธุรการ 
และทําหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร              
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 454) พ.ศ. 2549 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 454) พ.ศ. 2549 ตามท่ี
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. กําหนดให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา 
และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 454) พ.ศ. 2549 
  2. กําหนดให้บทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา
และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 454) พ.ศ. 2549 ใช้บังคับต่อไปสําหรับการรับฝากหรือการกู้ยืมเงินตราจากต่างประเทศ
เพ่ือให้กู้ยืมในต่างประเทศจนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เฉพาะการรับฝาก
หรือการกู้ยืมเงินตราจากต่างประเทศ เพ่ือให้กู้ยืมในต่างประเทศและการรับฝากหรือการกู้ยืมเงินตราจากต่างประเทศ
เพ่ือให้กู้ยืมในต่างประเทศที่ได้มีการต่อระยะเวลาของสัญญากู้ยืมหรือมีการทําสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี แล้วแต่
กรณี ที่ได้กระทําก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ 
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ . ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา และดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 โดยเพ่ิมบทนิยามคําว่า “ผนังทึบ”“แนวอาคาร” และ “เขตแหล่งนํ้าสาธารณะ” และกําหนดระยะห่าง
จากเขตที่ดินของสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนเป็นอาคาร รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์บางประการเพ่ือให้ห้องแถว ตึกแถว 
หรือบ้านแถว ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมสามารถดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารเพ่ือก่อสร้างอาคารใหม่ทดแทนอาคารเดิมได้ 
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เศรษฐกิจ- สังคม 
 
4. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาให้ผู้ประกอบการครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้บริการ
ครัวการบิน  แก่สายการบินที่เปิดให้บริการเที่ยวบิน ณ  ท่าอากาศยานแห่งอ่ืนนอกเหนือจากท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาโครงการครัวการบิน (Catering  
Services)ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ .. ระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.)  กับ
บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด และร่างสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาโครงการครัวการบิน (Catering Services) ณ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ .. ระหว่าง ทอท. กับบริษัท แอลเอสจี สกายเชฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด ที่สํานักงาน
อัยการสูงสุด (อส.) ตรวจพิจารณาแล้ว ก่อนการลงนามในสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติม ระหว่าง ทอท. กับบริษัท ครัวการบิน
กรุงเทพ จํากัด และบริษัท แอลเอสจี สกายเชฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด  ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ต่อไป ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 
  ทั้งน้ี มอบหมายให้คณะกรรมการกํากับดูแลโครงการครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลให้ผู้ประกอบการครัวการบินดําเนินการตามเง่ือนไขของสัญญาโครงการครัว
การบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ที่เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมมาในครั้งน้ีอย่างเคร่งครัด  เช่น ให้ผู้ประกอบการเสนอ
แผนการผลิตมื้ออาหารในการให้บริการครัวการบินที่ครอบคลุม ทั้งในส่วนการให้บริการครัวการบิน ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  และท่าอากาศยานอ่ืนที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  การรายงานข้อมูล
กําลังการผลิตคงเหลือ การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต่อคณะกรรมการ
กํากับดูแลโครงการครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างต่อเน่ือง   
 
5. เรื่อง โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ 3 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดําเนินโครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซื้อ 
ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ 3 ในวงเงินลงทุน รวม 7,250 ล้านบาท  

2. อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจําปี 2561 สําหรับโครงการดังกล่าว รวมเป็นเงิน 
ทั้งสิ้น 153.0 ล้านบาท  
  ทั้งน้ี  ให้ พน. และ กฟผ. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (มติเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560) ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องด้วย และให้ พน. ร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจําหน่ายไฟฟ้าในภาพรวม 
ที่สอดคล้องกับหลักการในการจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP)  ฉบับใหม่  โดยให้ดําเนินการ
จัดทําแผนฯ ดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนการริเริ่มลงทุนโครงการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าในระยะต่อไป 
  สําหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ในอนาคต หรือการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนใน
ระยะต่อไป ให้ พน. คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําปัจจัยด้านความสามารถของ
ระบบส่งไฟฟ้า โครงสร้างพ้ืนฐานหรืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องของ กฟผ. ที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ และต้นทุนในการพัฒนาหรือ
ก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าใหม่ที่มารองรับหรือเช่ือมต่อโครงการโรงไฟฟ้ามาประกอบการพิจารณาริเริ่มโครงการลงทุน
หรือประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนรายใหม่ด้วย เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการลงทุนที่ซ้ําซ้อนและ
ผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าในอนาคต  
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  สาระสําคัญของเร่ือง  
  พน. รายงานว่า สืบเน่ืองจากการรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP  ที่ กฟผ. ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 ข้างต้น กฟผ. จึงมีความจําเป็นต้องดําเนินโครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้การเช่ือมโยงโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่ ระยะที่ 3 ปริมาณ 5,000 เมกะวัตต์ เข้ากับระบบไฟฟ้าของ กฟผ. มีความมั่นคงเช่ือถือได้ เป็นไปตาม
มาตรฐานและข้อกําหนดของ กฟผ.  
  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการดําเนินโครงการ 

1) สามารถรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของ IPP  รอบประกาศรับซื้อปี พ.ศ. 2555 ตามนโยบายของ 
รัฐบาลในการรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP 
  2) สนองความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นในภาคตะวันออกและภาคกลางโดยพลังงานไฟฟ้าในส่วนที่
เหลือจะถูกส่งผ่านระบบส่ง 500 เควี เข้าสู่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ซึ่งเป็นเขตที่มีความต้องการไฟฟ้าสูง
และเป็นเขตเศรษฐกิจสําคัญของประเทศ 
  3) เพ่ิมความคล่องตัวในด้านปฏิบัติการควบคุมและการจ่ายไฟฟ้าในภาคตะวันออก รวมทั้งรองรับ
กรณีที่ต้องปลดโรงไฟฟ้าเข้า/ออกในการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบและโรงไฟฟ้าที่หยุดซ่อมบํารุงรักษา 
 
6. เรื่อง ขออนุมัติใช้งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพือ่กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ในการจ่ายเงนิงบอุดหนนุ           
เฉพาะกิจ โครงการเงนิอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น ในการจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จํานวน 1,571,400,200 
บาท ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  พม. (กรมกิจการเด็กและเยาวชน) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เพ่ือดําเนินโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
รายการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จํานวน 2,131,185,600 บาท และมีงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี
คงเหลืออยู่จํานวน 6,132,000 บาท รวมท้ังเงินรับคืนจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
(พมจ.)  เน่ืองจากไม่สามารถติดต่อผู้รับเงินได้ จํานวน 31,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,137,349,400 บาท และได้
ดําเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้มาลงทะเบียนและมีสิทธ์ิรับเงิน ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 2,117,490,400 
บาท คงเหลือจํานวน 19,859,000 บาท  ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธ์ิรับเงินอุดหนุนจนถึงเดือน
กันยายน 2561  พม. จึงมีความจําเป็นต้องขอใช้งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 
1,571,400,200 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการต่อเน่ืองให้แก่ผู้มีสิทธ์ิที่ต้องได้รับเงินต่อเน่ืองและเด็กที่
คาดว่าจะคลอดภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
7. เรื่อง การปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดําเนินการปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของ
แผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) (แผนพัฒนา
ระบบไฟฟ้าฯ) ประกอบด้วย 12 โครงการ 2 แผนงาน วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 99,943.68 ล้านบาท และโครงการ
ลงทุนด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (บริษัท พีอีเอฯ) กรอบ
วงเงินร่วมลงทุน 7,752.00 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในส่วนของบริษัท พีอีเอฯ ในวงเงิน 779.00 ล้านบาท ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ 
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  การปรับวงเงินลงทุนตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าฯ ที่เสนอขอปรับใหม่เป็นการดําเนินการเพ่ือให้เกิด
ความสอดคล้องกับปัจจัยด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
  1. ด้านการเมือง การปกครอง: เป็นการปรับปรุงโครงการ/แผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
ตามท่ีรัฐบาลได้วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว ด้วยการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) ที่กําหนดเป้าหมายขับเคล่ือนการพัฒนาอนาคตของประเทศไปสู่การพัฒนาที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ 
“มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยนโยบาย “การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ” 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาที่ย่ังยืน โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้เบ้ืองหลัง 
  2. ด้านเศรษฐกิจ: การปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนเพ่ือสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบไฟฟ้า มี
ความมั่นคง เช่ือถือได้ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะทางธุรกิจ 
อุตสาหกรรม ที่กระจายไปสู่ส่วนภูมิภาคซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานเพ่ิมมากขึ้น ลดช่องว่างของรายได้ และลดการอพยพ
แรงงานเข้าสู่เมืองใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งยังช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับระบบเศรษฐกิจของจังหวัด เช่น 
มูลค่าที่ดินเพ่ิมสูงขึ้น รวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในสาขาอ่ืน ๆ ด้วย เช่น สาขาโรงแรม สาขาที่พักอาศัย สาขาการ
ขายส่ง-ขายปลีก เป็นต้น 
 3. ด้านผลประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตประชาชน: การปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนเป็นการช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ครัวเรือน และภาพรวมของประเทศ รวมทั้งเป็นการกระจายความเจริญไปสู่ส่วน
ภูมิภาคและชนบท และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร ช่วยให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าได้รับการดูแลและ
บริการจากรัฐบาล ลดปัญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
 

ต่างประเทศ 
 
8. เรื่อง  การประชุมผุ้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – 
Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS)  ครั้งที่ 8 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบต่อแผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2019-2023)  [ACMECS Master Plan 
(2019-2023)] และร่างปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration)  ของการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ อิรวดี- เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation 
Strategy: ACMECS)  ครั้งที่ 8 (8th ACMECS Summit)  หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าว
ทั้งสองที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  2. อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม
ผู้นํา ACMECS ครั้งที่ 8 และเป็นผู้ร่วมให้การรับรองแผนแม่บทฯ และร่างปฏิญญากรุงเทพฯ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กต. รายงานว่า  
  ประเทศไทยในฐานะประธาน ACMECS จะจัดการประชุมผู้นํา ACMECS ครั้งที่ 8 (8th ACMECS 
Summit)  ที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ภายใต้หัวข้อ “การก้าวสู่ประชาคมแม่โขงท่ีเช่ือมโยงกัน” 
(Towards an Integrated and Connected Mekong Community) โดยท่ีประชุมฯ จะมีการรับรองเอกสาร
ผลลัพธ์ จํานวน 2 ฉบับ ดังน้ี  

1. ร่างปฏิญญากรุงเทพของการประชุมผู้นํา ACMECS ครั้งที่ 8 เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ 
ของประเทศสมาชิกที่จะใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งและความหลากหลายของ 5 ประเทศสมาชิก เช่น 1) อัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก ACMECS ซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอาเซียนและของโลก  เฉลี่ยอยู่ที่
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ประมาณร้อยละ 6-8 ต่อปี 2) การเมืองที่มีเสถียรภาพและความปรองดองทางสังคม  มีความสามัคคีและความสงบ  
3) ภูมิศาสตร์ที่ต้ังของอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงในการเป็นศูนย์กลางทางภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ซึ่ง
เช่ือมโยงมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก  การมีความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรม และความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกัน
ในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน  
  ร่างปฏิญญาฯ จะมีแผนแม่บท ACMECS เป็นแนวทาง (roadmap) ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
โครงสร้างการปฏิบัติ การใช้ประโยชน์จากศักยภาพทางเศรษฐกิจของ ACMECS เพ่ือให้อนุภูมิภาคในกลุ่ม ACMECS 
เป็นส่วนหน่ึงในห่วงโซ่อุปทานและมูลค่าของภูมิภาคและของโลก เพ่ือรองรับกับความท้าทายต่าง ๆ ผ่านการเช่ือมโยง
แบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภาค การพัฒนาภูมิภาคในลักษณะย่ังยืนและมีนวัตกรรมเพ่ือให้อนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงเป็น 
“ศูนย์กลางแห่งการเจริญเติบโต”  ที่มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศ รวมท้ัง
ส่งเสริมการบูรณาการของอาเซียนในภาพรวม 

2. แผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2019-2023) เป็นแผนแม่บทฉบับแรกของอนุภูมิภาค 
ที่จะใช้กําหนดแนวทางการดําเนินการระหว่างประเทศสมาชิก ACMECS เพ่ือให้การดําเนินการสอดรับกับแผนแม่บท
อาเซียนด้านความเช่ือมโยง ค.ศ. 2025 รวมถึงวาระการพัฒนาที่ย่ังยืนปี ค.ศ. 2030 มีสาระสําคัญ ดังน้ี  

2.1 วิสัยทัศน์ คือ “สร้าง ACMECS ที่เชื่อมโยงภายในปี ค.ศ. 2023” 
2.2 แนวทางการดําเนินการภายใต้แผนแม่บทฯ ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ดังน้ี 

1) การเสริมสร้างความเช่ือมโยงแบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภาค (Seamless Connectivity) 2) การสอดประสานด้าน
เศรษฐกิจ (Synchronized ACMECS Economies) 3) การพัฒนาภูมิภาคในลักษณะย่ังยืนและมีนวัตกรรม (Smart 
and Sustainable ACMECS)  
  2.3 ระยะเวลาในการดําเนินการ 5 ปี (ค.ศ. 2019-2023)  ทั้งน้ี ในระยะแรกจะมุ่งเน้น
โครงการส่งเสริมความเช่ือมโยงตามระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก – ตะวันตก (EWEC)  และแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ตอนใต้ (SEC)  ทั้ งโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ดิจิทัล  และพลังงาน (hardware 
connectivity) โครงการเช่ือมโยงด้านกฎระเบียบ การค้า การลงทุน (software connectivity)  
  2.4 แผนแม่บทฯ จะมีเอกสารภาคผนวก (Annex)  ซ่ึงเป็นแผนปฏิบัติการ (Action 
Plans)  ที่ประเทศสมาชิกสามารถปรับเพิ่มหรือแก้ไขต่อไป (living document) โดยมี “คณะกรรมการ
ประสานงาน” (Coordinating Committees)  กํากับดูแลการดําเนินโครงการสาขาความร่วมมือต่าง ๆ ในแต่ละเสา 
 
9. เรื่อง การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐลัตเวีย ว่าด้วยการ
ยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐลัตเวียว่า
ด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่าง
ความตกลงฯ  
  3. มอบหมายให้ กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามในข้อ 2  
  4. อนุมัติในหลักการให้ กต. มีหนังสือแจ้งฝ่ายลัตเวียเพ่ือให้ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ต่อไป 
  5. หากมีความเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
หรือให้ความเห็นชอบ ให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผล
และประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
  สาระสําคัญของการจัดทําความตกลงฯ เป็นการยกเว้นการตรวจลงตราแก่บุคคลที่ถือหนังสือ
เดินทางทูตหรือราชการของแต่ละฝ่าย ในการเดินทางเข้า – ออก เดินทางผ่าน และพํานักอยู่ในดินแดนของอีกฝ่าย
หน่ึงโดยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 180 วันใด ๆ นับต้ังแต่วันที่
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เดินทางเข้า (ในช่วงระยะเวลา 180 วันจะเดินทางเข้า-ออกก่ีครั้งก็ได้แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน) และมีเง่ือนไข
ว่าบุคคลเหล่าน้ัน จะต้องไม่ทํางานใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินกิจการของตนเองหรือกิจการงานส่วนตัวอ่ืนในดินแดน
ของอีกฝ่ายหน่ึง การระงับข้อพิพาทจะต้องได้รับการระงับโดยการเจรจาหรือปรึกษาหารือระหว่างคู่ภาคีผ่านช่อง
ทางการทูต รวมท้ังความตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่แต่ละฝ่ายได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งหลังโดยไม่มี
กําหนดระยะเวลาสิ้นสุด และฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจบอกเลิกความตกลงฯ โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 
30 วันล่วงหน้าผ่านช่องทางการทูต โดยการบอกเลิกจะมีผล 90 วัน หลังจากวันที่ได้รับแจ้งการบอกเลิกดังกล่าว เป็น
ต้น ทั้งน้ี จะมีการลงนามในร่างความตกลงฯ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 
 

แต่งต้ัง 
10. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ               
สังกัดกระทรวงการคลัง ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี  
  1. นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต รองอธิบดีกรมสรรพากร ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร ต้ังแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560  
  2. นายไพโรจน์ เจือประทุม รองอธิบดีกรมสรรพากร ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
11. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงมหาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ัง นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี             
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ดํารง
ตําแหน่งสถาปนิกใหญ่ (สถาปนิกทรงคุณวุฒิ) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่วันที่ 28 ธันวาคม 
2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง               
เป็นต้นไป  
 
12. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ               
(กระทรวงสาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ               
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี  
  1. นายหวาน ศรีเรือนทอง นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช) กลุ่มงานการแพทย์ 
กลุ่มบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ กรมสุขภาพจิต ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ              
(ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน) กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มบริการทางการแพทย์                
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต ต้ังแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560  
  2. นายวิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระน่ังเกล้า สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นนทบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม)                
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 29 กันยายน 2560  
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  3. นางกฤษดา แสวงดี นักทรัพยากรบุคคลเช่ียวชาญ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร สถาบันพระบรมราช
ชนก สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ (ด้านแผนยุทธศาสตร์
สาธารณสุข) กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 18 มกราคม 
2561  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
13. เรื่อง รัฐบาลไอร์แลนด์เสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งไอร์แลนด์ประจําประเทศไทย 
(กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลไอร์แลนด์มีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายโจเซฟ แอนโทนี 
คอตเตอร์ (Mr. Joseph Anthony Cotter) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งไอร์แลนด์
ประจําประเทศไทย คนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายเบร็นดัน รอเจอรส์ (Mr. Brendan 
Rogers) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
14. เรื่อง รัฐบาลฮังการีเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งฮังการีประจําประเทศไทย 
(กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลฮังการีมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายซิลเวสเตอร์ บุช 
(Mr.Szilveszter Bus) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งฮังการีประจําประเทศไทย               
คนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายเปเตอร์ ยาค็อบ (Mr. Péter Jakab) ตามท่ีกระทรวงการ
ต่างประเทศเสนอ  
 
15. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นางอมรา กลับประทุม เป็นกรรมการ
อ่ืนในคณะกรรมการ ธ.ก.ส. แทนนายสันติ กีระนันทน์ ที่ขอลาออก โดยผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังแทนน้ีให้อยู่ในตําแหน่ง              
ตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน ทัง้น้ี ต้ังแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 
 
16. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ จํานวน 6 คน ดังน้ี  
  1. นายประทีป เจริญพร   ด้านการบริหารจัดการที่ดิน  
  2. นายอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์  ด้านกฎหมายและนโยบายเก่ียวกับที่ดิน  
  3. นายมานัส ฉั่วสวัสด์ิ   ด้านการจัดการที่ดินของรัฐ  
  4. นายมณฑล สุดประเสริฐ  ด้านการผังเมือง  
  5. นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ  ด้านการจัดการที่ดินป่าไม้  
  6. นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี  ด้านการจัดรูปที่ดินและจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรม  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป  
 
17. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการสภาสถาปนกิ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการ            
สภาสถาปนิก จํานวน 5 คน ดังน้ี 1. นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี 2. นางดวงขวัญ จารุดุล 3. นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง               
4. นายสมชาย วัฒนะวีระชัย 5. นายธนภัทร เลาหจรัสแสง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป   
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18. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศนูย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร ์
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งต้ัง นายบุญชัย 
สมบูรณส์ุข เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
แทนตําแหน่งที่ว่าง โดยให้อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว              
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป  
 
19. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ัง นายณรงค์ แผ้วพลสง                
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ดํารงตําแหน่ง 
ศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่) สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
20. เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟา้นครหลวง  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืน
ในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง รวมจํานวน 13 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการ
การไฟฟ้านครหลวงที่ครบวาระการดํารงตําแหน่งสามปี เมื่อวันที่ 16 มนีาคม 2561 ดังน้ี  
  1. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ    ประธานกรรมการ  
  2. พลอากาศเอก ชาญฤทธ์ิ พลิกานนท์  กรรมการอ่ืน 
  3. พลตรี ปรัชญา เฉลมิวัฒน์   กรรมการอ่ืน  
  4. นางมยุรศิริ พงษ์ธรานนท์   กรรมการอ่ืน (บุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ตามประกาศกระทรวงการคลัง) (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)  
  5. นายนิวัติ ลมุนพันธ์     กรรมการอ่ืน (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)  
  6. ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ  กรรมการอ่ืน (บุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ตามประกาศกระทรวงการคลัง) (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)  
  7. นายเดชบุญ มาประเสริฐ   กรรมการอ่ืน (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)  
  8. นายสราวุธ เบญจกุล     กรรมการอ่ืน (บุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ตามประกาศกระทรวงการคลัง)  
  9. นายมนัส แจ่มเวหา    กรรมการอ่ืน (บุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ตามประกาศกระทรวงการคลัง)  
  10. ศาสตราจารย์บุญเสริม กิจศิริกุล  กรรมการอ่ืน  
  11. นายมนตร ีบุญพาณิชย์   กรรมการอ่ืน  
  12. นายจรญั วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ   กรรมการอ่ืน (บุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ตามประกาศกระทรวงการคลัง) (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)  
  13. นายสุวิชญ โรจนวานิช   กรรมการอ่ืน (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป  
 
21. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบนัเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย รวม 6 คน (แทนผู้ทีดํ่ารงตําแหน่ง 
ครบวาระ) ดังน้ี  
  1. ศาสตราจารย์สุรศักด์ิ ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล   ประธานกรรมการ  
  2. นายรอยล จิตรดอน     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
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  3. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
  4. นายภัคพล งามลักษณ์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
  5. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
  6. นายสุรงค์ บูลกุล     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป และให้กระทรวงยุติธรรมดําเนินการแต่งต้ังประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทยในคร้ังต่อไปให้
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 
เรื่อง การดําเนินการแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา
ตามกฎหมาย ทั้งน้ี การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครั้งต่อไปให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณา
ทบทวนระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการบริหารสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2554 ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การสรรหา
ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 
ตามความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. และให้สํานักงาน ก.พ.ร. รับข้อสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไป
พิจารณาดําเนินการด้วย  
   

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


