
                          บันทึกข้อความ 
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เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560                                            1                  

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย  
วาระที่ 8 เรื่อง ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนเงิน 

ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560  
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความ 

ในพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดวิธีการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผูกู้้ยืมเงิน โดยให้กองทุนฯ มีหนังสือหรือทําบันทึก
ข้อตกลงกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐหรือเอกชนซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน  
พร้อมกับแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการขอและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี ให้กองทุนฯ ขอได้เท่าที่
จําเป็น ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการบริหารกองทุนฯ และการติดตามการชําระเงินคืนกองทุนฯ เท่าน้ัน 
  2. กําหนดให้หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินจัดสง่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้กองทนุฯ ในรูปแบบเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตาม
รูปแบบที่มีอยู่หรือตามรูปแบบที่กองทุนฯ กําหนดภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากกองทุนฯ 
  3. กําหนดวิธีการขอให้เปิดเผยข้อมูลการกู้ยืมเงินและการชําระเงินคืนกองทุนฯ โดยให้
หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐและเอกชนหรือบุคคลใดที่จะขอข้อมูลดังกลา่วของผู้กู้ยืมเงินมีหนังสือร้องขอมายัง
กองทุนฯ หรือทําเป็นบันทึกข้อตกลง โดยระบุวัตถุประสงค์ของการนําข้อมูลไปใช้พร้อมทั้งแนบหนังสือหรือ
หลักฐานทีผู่้กู้ยืมเงินได้ให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล  
  4. กําหนดให้กองทุนฯ เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการกู้ยืมเงินและการชําระเงินคืนกองทุนฯ   
แก่ผู้ร้องขอภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ เว้นแต่มีเหตุจําเป็นให้แจ้งกําหนดเวลาที่สามารถ 
จะส่งข้อมูลใหผู้้ร้องขอทราบ 
  5. กําหนดให้หน่วยงานหรือผู้ร้องขอที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนฯ จะต้องไม่ใช้ข้อมูลเพ่ือ
วัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับกองทุนฯ และจะไม่นําข้อมูลน้ีไปเปิดเผยต่อไปยัง
บุคคลภายนอกหรือบุคคลอ่ืน ซึ่งไม่มีอํานาจในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูล รวมทั้งต้องจัดให้มีมาตรการหรือระบบ
การเก็บรักษาข้อมูลให้เหมาะสมและปลอดภัย 
  6. กําหนดให้ผูจ้ัดการกองทุนฯ จัดให้มีมาตรการหรือระบบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและ
ข้อมูลการกู้ยืมเงินให้เหมาะสมและปลอดภัย 
 
 

7. กําหนด... 
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  7. กําหนดให้ผูจ้ัดการกองทุนฯ จัดให้มีการทําบัญชีแสดงรายการข้อมูลสว่นบุคคล และ
เปิดเผยข้อมูลการกู้ยืมเงิน ในรูปแบบเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกสใ์ห้มีความเหมาะสม ถูกต้องและ 
เป็นปัจจุบัน รวมทั้งต้องส่งรายงานสรุปดังกล่าวให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม  
วาระที่ 12 เรือ่ง ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงคร่ึงเสาในช่วงงานพระบรมศพ  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)  
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหข้ยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงคร่ึงเสาในช่วง 

งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ตามท่ีสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังน้ี  

1. ขยายเวลาการไว้ทุกข์ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าทีข่องรัฐ จากเดิม 
ขยายจากวันศกุร์ที ่13 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 อันเป็นวันเก็บพระบรมอัฐ ิ รวมเวลา 15 วัน 
เป็น ขยายไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 รวม 17 วัน  

2. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา และสถานที่ทําการของรัฐ   
ทั้งในและต่างประเทศลดธงคร่ึงเสา จากเดิม ต้ังแต่วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 
รวมเวลา 15  วัน  เป็น จนถงึวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 รวม 17 วัน  

3. ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จากเดิม  ออกทุกข์ต้ังแต่วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560  
เป็นต้นไป เป็น ออกทุกข์ต้ังแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป  

4. ให้เริ่มเก็บผ้าระบาย ป้ายส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย  ตามสถานที่ต่าง ๆ จากเดิม ต้ังแต่คืน 
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 เป็น ต้ังแต่คืนวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560  
นอกจากน้ี ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 26 กันยายน 2560 ทัง้น้ี เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชสํานักออกทุกข์ ต้ังแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ตามประกาศสํานักพระราชวัง 
เรื่อง กําหนดการออกทุกข์ของข้าราชสํานัก ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์      

วาระที่ 13 เรือ่ง ขออนุมัติดําเนนิการโครงการประตูระบายน้ําศรสีองรกัอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ) 
(กรมชลประทาน) ดําเนินการก่อสร้างโครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรักอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย ตามท่ี กษ. เสนอ สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดังกล่าว ให้เป็นไปตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ โดยให้ กษ. ดําเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบ 
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด และให ้กษ. (กรมชลประทานและสํานักงานปฏิรปูที่ดินเพือ่เกษตรกรรม)  
เร่งดําเนินการตามข้ันตอนเพ่ือให้ได้รับการอนุญาตใช้พ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งให้สร้างความเข้าใจและการ
ยอมรับจากราษฎรท่ีได้รับผลกระทบ และผลประโยชน์จากการดําเนินโครงการ เพ่ือสามารถดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการที่ต้ังไว้ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  โครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรักอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งนํ้าต้นทุนสนับสนุนพ้ืนที่เกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภค รวมทั้ง 
เพ่ือบรรเทาอุทกภัยในฤดูนํ้าหลาก และเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเลยในด้านพัฒนาการท่องเที่ยว  

 
และ... 
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และพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างมูลคา่เพ่ิมผลผลิตด้าน
การเกษตรเพ่ือสนับสนุนการค้า การลงทุน 
  องค์ประกอบโครงการ  
  1. ประตูระบายนํ้าศรสีองรัก (ช่องลัด) เป็นประตูระบายนํ้าประเภทบานตรง กว้าง 15.00 เมตร     
สูง 13.20 เมตร จํานวน 5 ช่อง สามารถระบายนํ้าได้ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
  2. ประตูระบายนํ้าในลํานํ้าเดิม (แม่นํ้าเลย) เป็นประตูระบายนํ้าประเภทบานตรง  
กว้าง 10.00 เมตร สูง 12.50 เมตร จํานวน 2 ช่อง สามารถระบายนํ้าได้ 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  
พร้อมประตูเรือสัญจร (NAVIGATION LOCK ) กว้าง 10 เมตร ยาว 77 เมตร 
  3. อาคารควบคุมบานระบาย มีพ้ืนที่ใช้สอย 2,500 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 3 ช้ัน ได้แก่                  
พ้ืนที่สําหรับการจัดนิทรรศการและห้องเครื่อง พ้ืนที่สําหรับห้องประชุมและสํานักงาน และพ้ืนที่สําหรับ
ห้องควบคุม 
  4. ระบบส่งนํ้า ประกอบด้วยสถานีสบูนํ้า จาํนวน 5 สถาน ีและระบบท่อส่งนํ้าความยาว                 
รวมประมาณ 99 กิโลเมตร แยกเป็นฝั่งขวาและฝั่งซ้ายของแม่นํ้าเลย สง่นํ้าให้พ้ืนที่รับประโยชน์ทั้งโครงการ 
72,500 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 ตําบล คือ ตําบลเชียงคาน ตําบลนาว่าว ตําบลปากตม ตําบลหาดทรายขาว 
ตําบลเขาแก้ว ตําบลจอมศรี และตําบลธาตุ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  
  ระยะเวลาดําเนินการ 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566)  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 15 เรื่อง การระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ ปี 2551/52 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือโครงการ
แทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2551/52 ในการดูแลของรัฐบาล ตามมติคณะกรรมการนโยบายและ
บริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งเป็นไปตามผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการแก้ไข
ปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสต็อกของรัฐบาล  ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้คณะกรรมการ 
นโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือเร่ง
ดําเนินการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฯ ให้แลว้เสร็จโดยเร็ว และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและมติ
คณะรัฐมนตรทีี่เก่ียวข้องต่อไป 
  ทั้งน้ี ให้ พณ. (องค์การคลังสินค้า) และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวง 
การคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย 
  สาระสําคัญของผลการประชุม นบขพ. ครั้งที่ 1/2560 เมือ่วันที่ 29 มีนาคม 2560 มมีติอนุมัติ
แนวทางการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2551/52 ดังน้ี 
  1. ให ้อคส. ระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือในการดูแลของรัฐบาล จํานวน 94,168,.98 ตัน 
โดยในเบ้ืองต้น ให้ระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จํานวน 84,134.73 ตัน ตามที่คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสต็อกของรัฐบาลมีความเห็นว่าอยู่ในเง่ือนไขที่สามารถระบายได้ก่อน สําหรับข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีข้อยุติในส่วนของคดีความทางกฎหมาย จํานวน 10,034.25 ตัน ให ้อคส. เสนอ นบขพ. 
ระบาย เมื่อมีขอ้ยุติในทางคดีต่อไป 
  2. ให ้อคส. พิจารณาระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในสต็อกของรัฐบาลตามสภาพ โดยให้ อคส. 
เจรจากับเจ้าของคลังสินค้าหรือผู้ที่ซื้อที่เสนอราคาซื้อสูงสุดในแต่ละคลัง แล้วนําเสนอประธานกรรมการ นบขพ.  
 

พิจารณา... 
 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 8 ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. .....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยสํานักบริหารกลาง

เศรษฐกิจ-สังคม 12 ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยสํานักบริหารกลาง

(สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)
13 ขออนุมัติดําเนินการโครงการประตูระบายน้ําศรีสองรักอันเนื่องมาจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พระราชดําริ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
15 การระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลี้ยงสัตว์ ปี 2551/52

แต่งตั้ง 26 แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา แทนตําแหน่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ท่ีว่าง

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2560

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                        วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 
 
  วันน้ี (10  ตุลาคม 2560)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพ่ือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับเงินสนับสนุน
    ที่ได้รับจากกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับ 
    อุตสาหกรรมเป้าหมาย) 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ (การยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมกรณี 
    กรมธนารักษ์นําเข้าเหรียญที่ระลึกจากต่างประเทศ และการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม
    กรณีกรมธนารักษ์ขายเหรียญที่ระลึกที่นําเข้ามาขายในประเทศ)  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ 
    หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ถึง
    วันที่ 27 ตุลาคม 2560 พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
    การประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจ
    ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  พ.ศ. 2553 และอนุบัญญัติที่เก่ียวข้อง
    กับองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ. .... 
  5.   เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  
    (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  
    (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  
    พ.ศ. 2559 รวม 11 ฉบับ  
  8.   เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม 
    เพ่ือการศึกษา   พ.ศ. 2560 
  9.   เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิต 
    และประสาท พ.ศ. 2559   รวม 3 ฉบับ 
  10.   เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
    การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจาก
    ตําแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  11.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้เครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร 
    เอชซีเอฟซี – 22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ที่มีขนาดทําความเย็นตํ่ากว่า  
    50,000 บีทียูต่อช่ัวโมง เป็นสินค้าต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร  
    พ.ศ. .... 
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เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  12.   เรื่อง   ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงคร่ึงเสาในช่วงงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
    พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร (สํานักเลขาธิการ  
    คณะรัฐมนตรี)  
  13.  เรื่อง   ขออนุมัติดําเนินการโครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรักอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
    อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
  14.  เรื่อง  การขอกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
  15.  เรื่อง  การระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
    ปี 2551/52 
  16.   เรื่อง   นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564)  
  17.  เรื่อง  แผนยุทธศาสตร์การกํากับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561-2564) และ 
    แผนการดําเนินงานงบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจําปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
  18.  เรื่อง  การดําเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมย่ังยืน ประจําปี 2559  
 

ต่างประเทศ 
 
  19.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามระหว่างการประชุม 
    รัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 23 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

แต่งต้ัง 
 
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  21.  เรื่อง  รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มี 
    อํานาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจําประเทศไทย  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้ที่จะดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
    (นักบริหารสูง) (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)  
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงแรงงาน) 
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง [ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ 
    กระทรวงพาณิชย์ (นายอดิสัย ธรรมคุปต์)]  
  26.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา แทนตําแหน่งที่ว่าง 
  27.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานักงานรัฐบาล  
    อิเล็กทรอนิกสแ์ทนประธานกรรมการผู้ที่พ้นจากตําแหน่ง  
  28.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานร่วมฝ่ายไทยในองค์กรรว่มไทย-มาเลเซีย 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
   
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับเงินสนับสนุนที่ได้รับจากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... (เพ่ือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับเงินสนับสนุนที่ได้รับจากกองทุนเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และ
ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม              
การลงทุนไปประกอบการพิจารณาด้วยแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค. เสนอว่า 
  1. ตามท่ีได้มีการตราพระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560 เพ่ือดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและยกระดับขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น โดยให้สิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงเงินสนับสนุนจากกองทุนเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
การวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมนวัตกรรม หรือการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านของกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
  2. คณะกรรมการนโยบายเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ได้มีมติให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนดําเนินการแจ้ง กค. เพื่อพิจารณากําหนดให้เงินสนับสนุนที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับจากกองทุนฯ ถือ
เป็นรายได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
  3. กค. พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่รัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุงมาตรการและเครื่องมือส่งเสริม
การลงทุนให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือที่จะสามารถดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น โดยการจัดต้ังกองทุนฯ ดังน้ัน สมควรที่จะยกเว้น
ภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้ที่ได้รับเป็นเงินสนับสนุนจากกองทุนเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซ่ึงจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ สําหรับเงินได้ที่
ได้รับต้ังแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้ที่ได้รับเป็นเงินสนับสนุนจาก
กองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560 ทั้งน้ี สําหรับเงินได้ที่
ได้รับต้ังแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ (การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีกรมธนารักษ์นําเข้าเหรียญที่ระลึกจากต่างประเทศ และการ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีกรมธนารักษ์ขายเหรียญที่ระลึกที่นําเข้ามาขายในประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอและให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
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  กค. เสนอว่า 
  1. ในปี 2560 กค. โดยกรมธนารักษ์ มีโครงการจัดทําเหรียญที่ระลึก ได้แก่ เหรียญที่ระลึกในโอกาส
การพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ
เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นอกจากนี้ 
กรมธนารักษ์มีภารกิจ ในการจัดทําเหรียญที่ระลึกเน่ืองในวโรกาสต่าง ๆ ของประเทศ โดยจะนํารายได้จากการขาย
หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
  2. กค. ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทําเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ กค. ได้อนุมัติหลักการให้
กรมธนารักษ์จัดทําเหรียญที่ระลึกดังกล่าว โดยจะนํารายได้จากการจําหน่ายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวาย เพ่ือทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย จํานวน 4 ชนิด ดังน้ี 
   2.1 เหรียญทองคํา ความบริสุทธ์ิร้อยละ 99 ประเภทธรรมดา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 26 
มิลลิเมตร นํ้าหนัก 20 กรัม ราคาจําหน่ายเหรียญละ 50,000 บาท พร้อมกล่อง ผลิตตามจํานวนสั่งจองไม่เกิน 
149,999 เหรียญ 
   2.2 เหรียญเงิน ความบริสุทธ์ิร้อยละ 92.5 ประเภทธรรมดา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง                
35 มิลลิเมตร นํ้าหนัก 22 กรัม ราคาจําหน่ายเหรียญละ 2,000 บาท พร้อมกล่อง ผลิตตามจํานวนสั่งจองไม่เกิน 
799,999 เหรียญ 
   2.3 เหรียญทองแดง ประเภทรมดําพ่นทราย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 70 มิลลิเมตร นํ้าหนัก 
150 กรัม ราคาจําหน่ายเหรียญละ 3,000 บาท พร้อมกล่องผลิตตามจํานวนสั่งจองไม่เกิน 79,999 เหรียญ 
   2.4 เหรียญคิวโปรนิกเกิล ประเภทธรรมดา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร นํ้าหนัก 
15 กรัม ราคาจําหน่ายเหรียญละ 100 บาท ผลิตตามจํานวนสั่งจองไม่เกิน 39,999,999 เหรียญ 
  3. กค. ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทําเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และได้เตรียมจัดทําเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยจะนํารายได้จากการจําหน่ายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว 
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพ่ือทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย จํานวน 3 ชนิด ดังน้ี 
   3.1 เหรียญทองคํา ประเภทพ่นทราย เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มิลลิเมตร นํ้าหนัก 15 กรัม 
ราคาจําหน่ายเหรียญละ 35,000 บาท 
   3.2 เหรียญเงิน ประเภทรมดําพ่นทราย เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร นํ้าหนัก 15 กรัม 
ราคาจําหน่ายเหรียญละ 1,600 บาท 
   3 .3 เหรียญทองแดง  ประเภทรมดําพ่นทราย  เส้นผ่าศูนย์กลาง  30 มิลลิ เมตร                
นํ้าหนัก 13 กรัม ราคาจําหน่ายเหรียญละ 100 บาท 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. กําหนดให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมสําหรับการนําเข้าเหรียญที่ระลึก ทั้งน้ี เฉพาะที่กรมธนารักษ์เป็น            
ผู้นําเข้าเพ่ือขายในประเทศ 
  2. กําหนดให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมสําหรับการประกอบกิจการขายสินค้าประเภทเหรียญที่ระลึกของ
กรมธนารักษ์ เน่ืองในวโรกาสสําคัญต่าง ๆ และนํารายได้จากการขายเหรียญดังกล่าว หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว               
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหรือถวายบุคคลซึ่งได้รับเงินค่าใช้จ่ายในพระองค์จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี และ
บุคคลซึ่งได้รับเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
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3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560              
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 
  คค. เสนอว่า 
  1. เน่ืองจาก คค. ได้จัดทําแผนอํานวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชนในงาน                 
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 
โดยการบูรณาการข้อมูลการเดินทาง ทั้งการเดินทางทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ และทางราง โดยมีแผนการ
ดําเนินงานระหว่างวันที่ 19-30 ตุลาคม 2560 ในการน้ี ให้กรมทางหลวงอํานวยความสะดวกและอํานวยความ
ปลอดภัยในการเดินทางทั่วประเทศ โดยจัดจุดบริการประชาชนและจุดพักรถ รวมทั้งพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียม
การใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน 
  2. ดังน้ัน ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพดังกล่าว ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 
2560 คาดหมายว่าจะมีประชาชนจํานวนมากเดินทางมายังกรุงเทพมหานครเพ่ือมีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีฯ                
เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น การจราจรมีความคล่องตัว รวมทั้งเป็นการอํานวย
ความสะดวก ปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน จึงเห็นสมควรให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บน
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ต้ังแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 24 ตุลาคม 
2560 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ซ่ึงการดําเนินการตามแนวทางดังกล่าวต้องออกเป็น
กฎกระทรวง 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  กําหนดยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิ เศษหมายเลข  7  สาย
กรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 
(บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา และบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 
9 สายวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน-บางพลี ต้ังแต่เวลา 00.01 นาฬิกา 
ของวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 27 ตุลาคม 2560 
 
4. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงาน               
การให้ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง                
พ.ศ. 2553 และอนุบัญญัติที่เก่ียวข้องกับองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ            
ต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. 2553 และอนุบัญญัติที่เก่ียวข้องกับองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ. .... 
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  2. เห็นชอบการจ่ายค่าชดเชยให้แก่บุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานคณะกรรมการองค์การอิสระ 
โดยใช้งบประมาณจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  สาระสําคัญของร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
  1. กําหนดให้ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็นของ
องค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. 2553 และอนุบัญญัติที่
เก่ียวข้องกับองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
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  2. กําหนดค่าชดเชยให้แก่บุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานคณะกรรมการองค์การอิสระ                
จํานวน 2,369,800 บาท โดยใช้งบประมาณจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
5.  เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบดังน้ี 
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมกับ
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้                 
มีมติอนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 แล้วดําเนินการต่อไปได้ ทั้งน้ี ให้สํานักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการ               
พิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบโดยด่วน 
เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลประกอบการตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องน้ีต่อไป 
  2. เห็นชอบให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
  3. มอบหมายให้สํานักงาน ก.พ.ร. รับข้อสังเกตของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและ
สํานักงาน ก.พ. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. แก้ไขผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา จาก “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร” เป็น “นายกรัฐมนตรี” 
  2. แก้ไขช่ือองค์การมหาชนจาก “สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)” เป็น 
“สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)” เรียกโดยย่อว่า “สพร.” ให้ใช้ช่ือภาษาอังกฤษว่า “Digital 
Government Development Agency (Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า “DGA” 
  3. แก้ไขช่ือคณะกรรมการบริหารสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็น “คณะกรรมการสํานักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล” 
  4. กําหนดให้ สพร. มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชันพ้ืนฐาน จัดทํามาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล และกระบวนการดําเนินงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทะเบียน
ข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ 
  5. เพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ให้ สพร. สามารถเข้าถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคล
อ่ืนในกิจการที่เก่ียวกับวัตถุประสงค์ของ สพร. 
 
6. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ทั้งน้ี ให้สํานักงาน ก.พ.ร. เร่งรัดดําเนินการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การมหาชนที่ยังไม่แล้ว
เสร็จโดยเร็ว และนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป และให้รับความเห็นของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
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  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีดังน้ี 
  1. กําหนดบทนิยามคําว่า “อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ” เพ่ือให้เกิดความชัดเจน
และสอดคล้องกับพันธกิจของสํานักงาน 
  2. ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของสํานักงาน โดยให้มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล เป็นศูนย์กลางข้อมูลและ
ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม รวมท้ัง ส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างโอกาสให้กับประเทศ 
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน และอํานวยความสะดวก ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการจัดประชุมและ
นิทรรศการในประเทศไทย 
  3. แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของสํานักงาน โดยกําหนดให้สํานักงานมีอํานาจหน้าที่ในการส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา และประชาสัมพันธ์ธุรกิจเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรรมการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศไทย 
รวมทั้ง สนับสนุน และพัฒนาโครงการที่จําเป็นต่ออุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศไทย ภายใต้
การสนับสนุนจากรัฐบาล 
  4. แก้ไขปรับปรุงคุณสมบัติของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการต้องประกอบด้วย กรรมการไม่น้อย
กว่าก่ึงหน่ึงต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และกรรมการจะ
ดํารงตําแหน่งกรรมการในองค์การมหาชนเกินกว่าสามแห่งไม่ได้ 
  5. แก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการโดยให้มีอํานาจในการแต่งต้ัง และอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ การกําหนดเครื่องแบบผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และเครื่องหมายหน่วยงาน รวมทั้ง
กําหนดแนวทางปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  6. แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติของผู้อํานวยการ โดยผู้อํานวยการต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรืองค์การมหาชนอ่ืน และไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือ
เงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ 
หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอ่ืน และไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทําหรือในกิจการที่เป็นการแข่งขัน
กับกิจการของโรงพยาบาล ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม 
  7. กําหนดให้การแต่งต้ัง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหน่ง และลงโทษทางวินัยผู้ตรวจสอบ
ภายใน ให้ผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน
จึงดําเนินการได้ 
 
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 รวม 11 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 รวม 11 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองด่วน โดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง รวม 11 ฉบับ  
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดรายละเอียดรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น ประเภทที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการผลิต
พลังงานและวิจัย พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ ประเภทที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพ่ือการผลิตพลังงานและวิจัย จัดทําเอกสารรายงานวิเคราะห์ความ
ปลอดภัย โดยมีรายละเอียดตามท่ีกําหนด  
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  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตการบรรจุเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์ หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือการ
ทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และการรายงานการทดสอบ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
เป็นการกําหนดให้ผู้ขออนุญาตต้องย่ืนคําขออนุญาตประกอบแผนการเริ่มดําเนินการเพ่ือทดสอบโครงสร้าง ระบบและ
ส่วนประกอบของเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์  
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาการขอเลิกดําเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ที่ประสงค์จะขอเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต้องย่ืนคําขออนุญาตเลิกดําเนินการ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และย่ืนแผนการเลิกดําเนินการก่อนหยุดดําเนินการไม่น้อยกว่า 3 ปี พร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานที่จําเป็น  
  4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
พ .ศ . . . . . มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้ผู้ รับใบอนุญาตต้องมีการจัดการเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใ ช้แล้วใน                 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตลอดอายุใบอนุญาตของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ โดยคํานึงถึงขนาดและ
ประเภทของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และวิธีการน้ันต้องเป็นไปตามที่กําหนด  
  5. ร่างกฎกระทรวงกําหนดศักยภาพทางเทคนิคและการเงินของผู้ต้ังสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้ผู้ประสงค์จะต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต้องมีศักยภาพ
ทางเทคนิคและการเงินในขณะย่ืนคําขอรับใบอนุญาตในแต่ละประเภท และศักยภาพดังกล่าวต้องมีอยู่ตลอดเวลาที่
ดําเนินการตามอายุของใบอนุญาตแต่ละประเภท  
  6. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการแจ้งการดําเนินการเพื่อนําวัสดุกัมมันตรังสี
ขึ้นมาจากหลุมสํารวจปิโตรเลียม และกรณีไม่สามารถนําวัสดุกัมมันตรังสีขึ้นจากหลุมสํารวจปิโตรเลียมได้                
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการดําเนินการในกรณีที่ปรากฏว่ามีการตกค้างของ
วัสดุกัมมันตรังสีในหลุมสํารวจปิโตรเลียมเพ่ือนําวัสดุกัมมันตรังสีขึ้นมาจากหลุมสํารวจปิโตรเลียม  
  7. ร่างกฎกระทรวงกําหนดวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์และสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุ
นิวเคลียร์และผู้รับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ต้องจัดให้มีวิธีการป้องกันการเอาไปซึ่งวัสดุ
นิวเคลียร์โดยมิชอบในระหว่างการใช้งานและการจัดเก็บ การค้นหาและการเอากลับมาซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ที่สูญหายหรือ
ถูกลักไป รวมทั้งจัดให้มีระบบการคุ้มครองทางกายภาพ  
  8. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อต้ัง
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้ผู้ที่จะก่อต้ังสถานประกอบการ                 
ทางนิวเคลียร์ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ โดยต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาต
พร้อมด้วยรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  
  9. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตพ้ืนที่เพ่ือต้ังสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ที่ประสงค์จะก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ โดยต้องย่ืนเอกสารหลักฐานตามที่กําหนด  
  10. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาต การต่ออายุ
ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็น
การกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต วิธีการขอรับใบอนุญาต และการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่
กําหนด  
  11. ร่างกฎกระทรวงกําหนดการทบทวนและปรับปรุงรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตดําเนินการ                 
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สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต้องทบทวนและปรับปรุงรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ ซึ่งต้องทบทวนและปรับปรุงทุก ๆ 10 ปี  
 
8.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา               
พ.ศ. 2560 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดวิธีการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน โดยให้กองทุนฯ มีหนังสือหรือทําบันทึกข้อตกลง
กับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐหรือเอกชนซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน พร้อมกับแจ้งให้ทราบ
ถึงวัตถุประสงค์ของการขอและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี ให้กองทุนฯ ขอได้เท่าที่จําเป็น ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารกองทุนฯ และการติดตามการชําระเงินคืนกองทุนฯ เท่าน้ัน 
  2. กําหนดให้หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้กู้ยืมเงินจัดส่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้กองทุนฯ ในรูปแบบเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบที่มี
อยู่หรือตามรูปแบบที่กองทุนฯ กําหนดภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากกองทุนฯ 
  3. กําหนดวิธีการขอให้เปิดเผยข้อมูลการกู้ยืมเงินและการชําระเงินคืนกองทุนฯ โดยให้หน่วยงาน
หรือองค์กรภาครัฐและเอกชนหรือบุคคลใดที่จะขอข้อมูลดังกล่าวของผู้กู้ยืมเงินมีหนังสือร้องขอมายังกองทุนฯ หรือทํา
เป็นบันทึกข้อตกลง โดยระบุวัตถุประสงค์ของการนําข้อมูลไปใช้พร้อมทั้งแนบหนังสือหรือหลักฐานที่ผู้กู้ยืมเงินได้ให้
ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล  
  4. กําหนดให้กองทุนฯ เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการกู้ยืมเงินและการชําระเงินคืนกองทุนฯ แก่ผู้ร้องขอ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ เว้นแต่มีเหตุจําเป็นให้แจ้งกําหนดเวลาที่สามารถจะส่งข้อมูลให้                 
ผู้ร้องขอทราบ 
  5. กําหนดให้หน่วยงานหรือผู้ร้องขอที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนฯ จะต้องไม่ใช้ข้อมูลเพ่ือวัตถุประสงค์
อ่ืนนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับกองทุนฯ และจะไม่นําข้อมูลน้ีไปเปิดเผยต่อไปยังบุคคลภายนอกหรือ
บุคคลอ่ืน ซึ่งไม่มีอํานาจในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูล รวมท้ังต้องจัดให้มีมาตรการหรือระบบการเก็บรักษาข้อมูลให้
เหมาะสมและปลอดภัย 
  6. กําหนดให้ผู้จัดการกองทุนฯ จัดให้มีมาตรการหรือระบบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูล
การกู้ยืมเงินให้เหมาะสมและปลอดภัย 
  7. กําหนดให้ผู้จัดการกองทุนฯ จัดให้มีการทําบัญชีแสดงรายการข้อมูลส่วนบุคคล และเปิดเผย
ข้อมูลการกู้ยืมเงิน ในรูปแบบเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความเหมาะสม ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน                
รวมทั้งต้องส่งรายงานสรุปดังกล่าวให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ 
 
9.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559                
รวม 3 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิ
ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบับ ได้แก่ 1) ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับ
การผลิต นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 พ.ศ. .... 2) ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตนําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 เฉพาะเพ่ือใช้ในยานพาหนะที่
ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร พ.ศ. .... และ 3) ร่างกฎกระทรวงกําหนด
ค่าธรรมเนียมสําหรับผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวง
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สาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวงทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขเกี่ยวกับการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับการผลิต นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 
2 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออก
ฤทธ์ิในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 ในปริมาณเท่าที่จําเป็นต้องใช้ประจําในการปฐมพยาบาลหรือในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินในยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร และกําหนด
ค่าธรรมเนียมสําหรับผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 
 
10.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของ
กรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญร่างกฎกระทรวงฯ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคณะกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง และ              
การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 โดยปรับปรุงองค์ประกอบของ
กรรมการในคณะกรรมการอุดมศึกษา วิธีการสรรหาและเลือกกรรมการ รวมทั้งแก้ไขระยะเวลาในการดําเนินการ 
สรรหา การเลือก และการแต่งต้ังกรรมการชุดใหม่ให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 
 
11. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารเอชซีเอฟซี – 22 (สารคลอโร
ไดฟลูออโรมีเทน) ที่มีขนาดทําความเย็นตํ่ากว่า 50,000 บีทียูต่อชั่วโมง เป็นสินค้าต้องห้ามในการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีม ติอนุมั ติ ในหลักการร่ างประกาศกระทรวงพาณิช ย์  เรื่ อง  กํ าหนดให้
เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารเอชซีเอฟซี – 22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน)  ที่มีขนาดทําความเย็นตํ่ากว่า 50,000  
บีทียูต่อช่ัวโมง เป็นสินค้าต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฏหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไป 
  พณ. เสนอว่า 
  1. กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม แจ้งว่า ประเทศไทยในฐานะประเทศ
ภาคีสมาชิกตามพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทําลายช้ันบรรยากาศโอโซน ซึ่งประเทศไทยได้ขอรับเงินช่วยเหลือจาก
กองทุนพหุภาคีภายใต้พิธีสารมอนทรีออลในการดําเนินโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน 
ระยะที่ 1 (HCFCs Phase-out Management Plan Stage I) เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการผลิตเคร่ืองปรับอากาศใน
การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์กระบวนการผลิต และการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการในการใช้สารทดแทน ซึ่งตาม
เง่ือนไขการขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนพหุภาคีฯ ประเทศไทยจะต้องกําหนดให้เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารเอชซี
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เอฟซี – 22 ที่มีขนาดทําความเย็นตํ่ากว่า 50,000 บีทียูต่อช่ัวโมง เป็นสินค้าต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร 
เพ่ือจําหน่ายในประเทศ ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 
  2. เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข การคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนและ
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อตกลงของพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทําลายช้ันบรรยากาศโอโซน ซึ่งประเทศไทยในฐานะ
ประเทศภาคีสมาชิกมีพันธะผูกพันที่ต้องปฏิบัติตาม จึงสมควรกําหนดมาตรการเพ่ือให้เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารเอชซี
เอฟซี – 22  (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ที่มีขนาดทําความเย็นตํ่ากว่า 50,000 บีทียูต่อช่ัวโมง เป็นสินค้าที่ต้องห้าม
นําเข้ามาในราชอาณาจักร 
  สาระสําคัญของร่างประกาศ 
  กําหนดให้เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารเอชซีเอฟซี – 22  (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ที่มีขนาด 
ทําความเย็นตํ่ากว่า 50,000 บีทียูต่อช่ัวโมง เป็นสินค้าต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร และให้ใช้บังคับ 
เมื่อพ้นกําหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
12.  เรื่อง  ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงคร่ึงเสาในช่วงงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร (สาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติให้ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงคร่ึงเสาในช่วงงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ 
ดังน้ี  

1. ขยายเวลาการไว้ทุกข์ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากเดิมขยาย 
จากวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 อันเป็นวันเก็บพระบรมอัฐิ  รวมเวลา 15 วัน เปน็ 
ขยายไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 รวม 17 วัน  

2. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา และสถานที่ทําการของรัฐ  ทั้งใน 
และต่างประเทศลดธงครึ่งเสา จากเดิม ต้ังแต่วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 รวมเวลา 
15  วัน  เปน็ จนถึงวันอาทติย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 รวม 17 วัน  

3. ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จากเดิม  ออกทุกข์ต้ังแต่วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560  
เป็นต้นไป เป็น ออกทุกข์ต้ังแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป  

4. ให้เริ่มเก็บผา้ระบาย ปา้ยสง่เสด็จสูส่วรรคาลัย  ตามสถานที่ต่าง ๆ จากเดิม ต้ังแต่คืน 
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 เป็น ต้ังแต่คนืวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560  
นอกจากนี้ ใหเ้ป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรเีม่ือวันที่ 26 กันยายน 2560 ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชสํานักออกทุกข์ ต้ังแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ตามประกาศสํานักพระราชวัง 
เรื่อง กําหนดการออกทุกข์ของข้าราชสํานัก ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560  
 
13. เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินการโครงการประตูระบายน้ําศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ) (กรมชลประทาน) 
ดําเนินการก่อสร้างโครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรักอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตามที่ 
กษ. เสนอ สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดังกล่าว ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยให้ กษ. 
ดําเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ 
กษ. (กรมชลประทานและสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม)  
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เร่งดําเนินการตามข้ันตอนเพื่อให้ได้รับการอนุญาตใช้พ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งให้สร้างความเข้าใจและการ
ยอมรับจากราษฎรที่ได้รับผลกระทบ และผลประโยชน์จากการดําเนินโครงการ เพ่ือสามารถดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการที่ต้ังไว้ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  โครงการประตูระบายน้ําศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งนํ้าต้นทุนสับสนุนพ้ืนที่เกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภค รวมทั้ง 
เพ่ือบรรเทาอุทกภัยในฤดูนํ้าหลาก และเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเลยในด้านพัฒนาการท่องเที่ยว และ
พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตรเพ่ือ
สนับสนุนการค้า การลงทุน 
  องค์ประกอบโครงการ  
  1. ประตูระบายน้ําศรีสองรัก (ช่องลัด) เป็นประตูระบายน้ําประเภทบานตรง กว้าง 15.00 เมตร     
สูง 13.20 เมตร จํานวน 5 ช่อง สามารถระบายนํ้าได้ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
  2. ประตูระบายนํ้าในลํานํ้าเดิม (แม่นํ้าเลย) เป็นประตูระบายนํ้าประเภทบานตรง  
กว้าง 10.00 เมตร สูง 12.50 เมตร จํานวน 2 ช่อง สามารถระบายนํ้าได้ 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  
พร้อมประตูเรือสัญจร (NAVIGATION LOCK ) กว้าง 10 เมตร ยาว 77 เมตร 
  3. อาคารควบคุมบานระบาย มีพ้ืนที่ใช้สอย 2,500 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 3 ช้ัน ได้แก่                
พ้ืนที่สําหรับการจัดนิทรรศการและห้องเครื่อง พ้ืนที่สําหรับห้องประชุมและสํานักงาน และพ้ืนที่สําหรับห้องควบคุม 
  4. ระบบส่งนํ้า ประกอบด้วยสถานีสูบนํ้า จํานวน 5 สถานี และระบบท่อส่งนํ้าความยาว                 
รวมประมาณ 99 กิโลเมตร แยกเป็นฝั่งขวาและฝั่งซ้ายของแม่นํ้าเลย ส่งนํ้าให้พ้ืนที่รับประโยชน์ทั้งโครงการ 72,500 
ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 ตําบล คือ ตําบลเชียงคาน ตําบลนาว่าว ตําบลปากตม ตําบลหาดทรายขาว ตําบลเขาแก้ว 
ตําบลจอมศรี และตําบลธาตุ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  
  ระยะเวลาดําเนินการ 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566)  
 
14. เรื่อง การขอกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กู้เงินโดยการออกพันธบัตรวงเงิน                 
รวมไม่เกิน 22,300 ล้านบาท ในปี 2560 ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ โดยแบ่งเป็น 
  1. การกู้เงินโดยการออกพันธบัตรใหม่เพ่ิมเติม จํานวน 11,000 ล้านบาท ซึ่งได้กําหนดไว้ใน      
แผนการจัดหาแหล่งเงินทุนและการปรับสมดุลโครงสร้างเงินทุนในระยะยาวของ ธอส. (แผนการจัดหาแหล่งเงินทุนฯ)  
ที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
  2. การกู้เงินโดยการออกพันธบัตรเพ่ือ Roll-over จํานวน 11,300 ล้านบาท ซึ่งเป็นกรอบวงเงินการ
ออกธนบัตรเพ่ือทดแทนพันธบัตรเดิมที่มีอายุครบกําหนด 
  ทั้งน้ี ให้ กค. ร่วมกับ ธอส. เร่งพิจารณาออกแบบผลิตภัณฑ์เงินฝากหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอ่ืน ๆ 
ที่มีความสอดคล้องกับการให้สินเช่ือระยะยาว เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการระดมทุนจากเงินฝากระยะยาว ซึ่งเป็นการป้องกัน
การเกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องจากความไม่สัมพันธ์กันระหว่างอายุของหน้ีสินและสินทรัพย์ (Maturity 
Mismatch) อย่างยั่งยืน สําหรับการดําเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนดังกล่าว ให้คํานึงถึงผลกระทบต่อ
ต้นทุนทางการเงินของธนาคารในภาพรวมด้วย 
 
15. เรื่อง การระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2551/52 
  คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ปี 2551/52 ในการดูแลของรัฐบาล ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ครั้งที่ 1 /2560 ซึ่งเป็นไปตามผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสต็อกของ
รัฐบาล ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และ
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หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือเร่งดําเนินการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องต่อไป 
  ทั้งน้ี ให้ พณ. (องค์การคลังสินค้า) และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย 
  สาระสําคัญของผลการประชุม นบขพ. ครั้งที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติ
แนวทางการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2551/52 ดังนี้ 
  1. ให้ อคส. ระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือในการดูแลของรัฐบาล จํานวน 94,168,.98 ตัน โดยใน
เบ้ืองต้น ให้ระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จํานวน 84,134.73 ตัน ตามท่ีคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน
สต็อกของรัฐบาลมีความเห็นว่าอยู่ในเง่ือนไขท่ีสามารถระบายได้ก่อน สําหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีข้อยุติในส่วน
ของคดีความทางกฎหมาย จํานวน 10,034.25 ตัน ให้ อคส. เสนอ นบขพ. ระบาย เมื่อมีข้อยุติในทางคดีต่อไป 
  2. ให้ อคส. พิจารณาระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในสต็อกของรัฐบาลตามสภาพ โดยให้ อคส. เจรจา
กับเจ้าของคลังสินค้าหรือผู้ที่ซื้อที่เสนอราคาซื้อสูงสุดในแต่ละคลัง แล้วนําเสนอประธานกรรมการ นบขพ. พิจารณา
อนุมัติการระบายต่อไป ทั้งน้ี ให้ อคส. กําหนดมาตราการที่เข้มงวด จริงจัง มิให้มีการนําข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะระบาย
กลับเข้าสู่วงจรตลาดปกติ 
 
16.  เรื่อง  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) โดยให้ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตร์หรือแผนงานด้านความมั่นคงเฉพาะ                
เรื่อง หรือการกําหนดแผนงานหรือโครงการที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติฯ และยกเลิกนโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 
2558 (เรื่อง นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564) และให้ใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) แทน  
  2. มอบหมายสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนํากราบบังคมทูลเกล้าถวายเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย 
ประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564)  
  สาระสําคัญของเร่ือง  

 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติฯ ฉบับใหม่ สรุปได้ ดังน้ี  
  1. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ มีจํานวน 16 นโยบาย ประกอบด้วย  1) เสริมสร้างความมั่นคง 
ของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  2) สร้างความ
เป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 4) จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 5) สร้างเสริมศักยภาพการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 6) ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 7) จัดระบบ ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 9) เสริมสร้างความ
มั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต  10) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 11) รักษาความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12) เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 13) พัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 14) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ                 
15) พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 16) เสริมสร้างดุลยภาพในการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
  2. แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ังคงแห่งชาติ มีจํานวน 19 แผน ดังน้ี 1) การเสริมสร้างความ 
มั่นคงของมนุษย์ 2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงระยะยาว 3) การเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิไปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4) การพัฒนา
ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง  
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7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง  
9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 10) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสร้างความ
มั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 12) การรักษาความม่ันคงพ้ืนที่ชายแดน 13) การรักษาความม่ันคงทางทะเล                
14) การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  15) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์                
16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 17) การรักษาความม่ันคงทางพลังงาน 18) การรักษาความ
มั่นคงด้านอาหารและนํ้า และ 19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 
17. เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การกํากับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561-2564) และแผนการดําเนินงาน
งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบกรอบแผนยุทธศาสตร์การกํากับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 2564)  
และกรอบการดําเนินงาน งบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
  2. รับทราบผลการดําเนินงาน การจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  3. เห็นชอบแผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 วงเงินงบประมาณรายจ่าย 902.32 ล้านบาท และประมาณการรายได้ 902.37 ล้านบาท 
  4. เห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้
เช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ใบแทนใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต จํานวน 10,000 2,000 และ 5,000 
บาทต่อฉบับ ตามลําดับเพ่ิมเติมในแผนการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์อ่ืนอันได้จากการดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
  ทั้งน้ี ให้ พน. สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการให้
เป็นไปตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 อย่างเคร่งครัด เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
แข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติอย่างแท้จริง และให้ พน. กํากับดูแลการบริหารงบประมาณของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานให้เกิดความคุ้มค่าและเหมาะสม ทั้งในส่วนของการหารายได้และการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และตามแผนประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว จัดทําขึ้นภายใต้องค์ประกอบที่สําคัญได้แก่ (1) ผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) และผลสําเร็จในการดําเนินงานตามพันธกิจหน้าที่ของ
องค์กรตามกฎหมาย (2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานด้านการกํากับ
กิจการพลังงาน เช่น สถานการณ์พลังงานในระดับโลกและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) แผนบูรณาการด้านพลังงานของประเทศไทยในระยะยาว (Thailand Integrated Energy Blueprint: TIEB)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) (3) มติคณะรัฐมนตรี ในประเด็นการกํากับ
ดูแลบริหารงบประมาณของสํานักงาน กกพ. การกํากับดูแลกิจการพลังงาน และ (4) การจัดเก็บรายได้และ                
การใช้จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 3 ดําเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรที่สร้างความสมดุลให้พลังงาน
ไทย” ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 กํากับกิจการพลังงานเป็นเลิศ (Reform & Enforce) มุ่งเน้นพัฒนางานกํากับให้
ทันสมัย เน้นการบังคับใช้ระเบียบหลักเกณฑ์ที่ออกโดย กกพ. การตรวจติดตามมาตรฐานคุณภาพ ปรับโครงสร้างและ
พัฒนากลไกการกํากับดูแลอัตราค่าบริการในกิจการพลังงานท่ีสอดรับกับการส่งเสริมการแข่งขัน  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการแข่งขัน ก้าวทันนวัตกรรมพลังงาน และการประกอบธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลง แนวทางการกํากับกิจการพลังงานเง่ือนไขการอนุญาตที่รองรับสถานการณ์ปัจจุบัน สนับสนุนและ
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ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เพ่ือความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ รวมท้ัง
ส่งเสริมให้มีการเปิดใช้ระบบโครงข่ายพลังงานเพ่ือสร้างความคุ้มค่าในการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศรองรับการ
ส่งเสริมการแข่งขันเสรีในอนาคต  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการมีส่วนร่วมและสื่อสารงานกํากับกิจการพลังงานให้เข้าถึง คุ้มครองผู้ใช้
พลังงานและผู้มีส่วนได้เสียเชิงรุก พัฒนามาตรฐานการให้บริการรายย่อยและรายใหญ่ รวมทั้งสร้างความตระหนักรับรู้
สิทธิของผู้ใช้พลังงานและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือนําไปสู่การสนับสนุนงานกํากับกิจการพลังงาน การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือชุมชนรอบโรงไฟฟ้าได้รับประโยชน์อย่างย่ังยืน ตลอดจน
เสริมสร้างความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างอาเซียน  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรมีสมรรถนะสูง เป็นมืออาชีพ เสริมสร้างและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญ เป็นมืออาชีพ รวมท้ังการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้สามารถเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการ
กํากับกิจการพลังงานของประเทศ มีงานวิจัยที่นําไปสู่ข้อเสนอแนะ/แนวทางการกํากับกิจการพลังงานของประเทศ 
 
18. เรื่อง การดําเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมย่ังยืน ประจําปี 2559  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบ ดังน้ี  

 1. รับทราบผลการดําเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมย่ังยืนประจําปี 2559 ตามท่ีกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ  
  2. เห็นชอบในหลักการแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมย่ังยืนและให้ ทส. ร่วมกับ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณากําหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนเมือง
สิ่งแวดล้อมย่ังยืนให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น  เช่น แผนงาน/โครงการท่ีหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้อง
ดําเนินการเพ่ือนําไปสู่เป้าหมายการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนให้ครอบคลุมทั่วประเทศได้ภายในปี 2563 ทั้งน้ี 
กรอบแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าวควรมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน   
และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย  
  สาระสําคัญของแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมย่ังยืน เพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้เป็น
กรอบในการดําเนินงานอย่างบูรณาการร่วมกัน และผลักดันให้การดําเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมย่ังยืนขยายผลและ
ครอบคลุมพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปดังน้ี  
  1. วัตถุประสงค์ : เพ่ือผลักดันให้การดําเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมย่ังยืนขยายผลและครอบคลุม 
พ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. เป้าหมาย : พัฒนาให้มีเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ 1 แห่งต่อจังหวัด และขยายผล 
การดําเนินงานให้ครอบคลุมจํานวน 76 จังหวัด ภายในปี 2563 โดยในปี 2564 เป็นการประเมินผลสัมฤทธ์ิการ
ดําเนินงานและพัฒนารูปแบบการพัฒนาเมืองในอนาคต  

 3. กลยุทธ์การดําเนินงาน แบ่งออกเป็น 4 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) ผลักดันสู่นโยบายระดับชาติและ 
บูรณาการความร่วมมือ โดยกลไกประชารัฐ (2) พัฒนาปรับปรุงเกณฑ์เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาล            
(3) พัฒนาศักยภาพภาคีที่เก่ียวข้องให้สามารถดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (4) สร้างแรงจูงใจและเชิดชูเกียรติพ้ืนที่
ต้นแบบการดําเนินงาน 
  4. กลไกการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมย่ังยืน แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังน้ี  
 

ระดับ องค์ประกอบ กลไกการขับเคล่ือน 
จังหวัด ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด เ ป็ น ป ร ะ ธ า น แ ล ะ สํ า นั ก ง า น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจั งหวัดเป็นฝ่าย
เลขานุการ โดยมีองค์ประกอบกรรมการจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในระดับจังหวัด 

มีกลไกในการบูรณาการการทํางาน
และงบประมาณในระดับจังหวัด การ
พิจารณาจัดทําตัวช้ีวัดระดับจังหวัด
และระดับหน่วยงานรวมถึ งการ 
บูรณาการการทํางานระดับพ้ืนที่
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กลุ่มจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด (หัวหน้ากลุ่มจังหวัด) เป็นประธาน และ
สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคเป็นฝ่ายเลขานุการ  โดยมี
องค์ประกอบกรรมการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องระดับกลุ่ม
จังหวัดและระดับภาค 

มีกลไกในการบูรณาการการทํางาน
และงบประมาณในระดับกลุ่มจังหวัด
พัฒนาระบบกลไกการติดตามและ
ประเมินผลการสร้างเครือข่ายให้เกิด
คว าม เ ข้ ม แข็ ง ก า รสื่ อ ส า รและ
ประชาสัมพันธ์  

ประเทศ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นฝ่ายเลขานุการ โดยมี
หน่วยงานจากกระทรวงที่เก่ียวข้องและองค์กรหรือสมาคมใน
ระดับประเทศเป็นองค์ประกอบกรรมการ

มีกลไกในการบูรณาการนโยบายการ
ทํางานระดับกระทรวง รวมถึงการ
เพ่ิมช่องทางงบประมาณพิเศษ 

 
  1. หน่วยงานดําเนินการหลัก ได้แก่  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมสันนิบาตเทศบาล 
แห่งประเทศไทย สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สถาบันการศึกษา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 2. ทส. โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ประสานหารือแนวทางการดําเนินงานความร่วมมือ 
ในเบ้ืองต้นกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถึงกรอบแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมย่ังยืนและการผลักดัน
ให้มีการนําเกณฑ์ช้ีวัดเมืองสิ่งแวดล้อมย่ังยืน ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 34 ตัวช้ีวัด  ไปเป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment - LPA) ในทุกระดับใน
ปีงบประมาณต่อไป 
 

ต่างประเทศ 
 
19. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเอกสารท่ีจะมีการรับรองและลงนามระหว่างการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน 
ครั้งที่ 23 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามระหว่างการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน  
ครั้งที่ 23 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
   1.1 ร่างขอบเขตการประเมินความปลอดภัยของผู้ประกอบการสายการบินต่างชาติ 
ในอาเซียน [Terms of Reference (TOR) for ASEAN Foreign Operator Safety Assessment: AFOSA] หรือ 
ร่าง TOR ของ AFOSA 
   1.2 ร่างแผนแม่บทว่าด้วยการบริหารจราจรทางอากาศในอาเซียน (ASEAN Air Traffic 
Management Master Plan) หรือ ASEAN ATM Master Plan 
   1.3 ร่างพิธีสารเพ่ืออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 10 ของบริการขนส่งของอากาศ ภายใต้กรอบความ
ตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน (Protocol to Implement the 10th Package of Commitment on Air 
Transport Services under ASEAN Framework Agreement on Services)  
   1.4 ร่างพิธีสาร 3 สิทธิการทําการบินโดยใช้ช่ือเที่ยวบินร่วมกันสําหรับเส้นทางบิน
ภายในประเทศ (Protocol 3 on Domestic Code-Share Rights) 
   1.5 ร่างข้อตกลงยอมรับร่วมใบอนุญาตผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจําเที่ยวบิน (Mutual 
Recognition Arrangement (MRA) on Flight Crew Licensing) 
   1.6 ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานด้านการสอบสวนอากาศยานของประเทศ
สมาชิกอาเซียนและหน่วยงานด้านการบินพลเรือนของจีน เก่ียวกับความร่วมมือด้านการสอบสวนอุบัติเหตุและ
อุบัติการณ์อากาศยาน (Memorandum of Understanding between the Authorities in charge of Aircraft 
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Investigation of ASEAN Member States and the Civil Aviation Administration of China on 
Cooperation relating to Aircraft Accident and Incident Investigation)  
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม) เป็นผู้ให้การรับรองเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2  
  3. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมลงนามในเอกสารข้อ 1.3-1.5 
และเมื่อลงนามแล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารดังกล่าว ก่อนแสดงเจตนาการมีผลผูกพันของเอกสารต่อไป 
  4. ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผูท้ีไ่ด้รับมอบหมายสําหรับการลงนามดังกล่าว 
  5. ให้ประธานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์อากาศยาน (พลตํารวจเอก วิเชียร 
พจน์โพธ์ิศรี) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมลงนามในเอกสารข้อ 1.6 
  6. ให้ กต. ดําเนินการมอบสัตยาบันสารของเอกสารข้อ 1.3-1.5 ให้แก่ เลขาธิการอาเซียนเพ่ือ
รับทราบการให้สัตยาบัน เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบเอกสารทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวแล้ว 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  คค. รายงานว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีกําหนดเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรี
ขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 23 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน-จีน ครั้งที่ 16 
การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 15 และการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 8 
ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2560 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยระหว่างการประชุมดังกล่าวจะมีการรับรองและลงนาม
เอกสาร 6 ฉบับ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นของประเทศไทยในฐานะสมาชิกแห่งประชาคม
อาเซียนที่จะสนับสนุนและผลักดันความร่วมมือด้านการขนส่งเพ่ือเช่ือมโยงอาเซียนให้เป็นหน่ึงเดียว ทั้งยังกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของ
อาเซียน ค.ศ. 2016-2025 แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยง
ระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025 ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงร่วมกันไว้ในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน 
ครั้งที่ 23 
 

แต่งต้ัง 
 
20. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังน้ี  
  1. นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอํานวยชัย ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบ
ราชการเชี่ยวชาญ) สํานักงาน ก.พ.ร. ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการ
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน ก.พ.ร. ต้ังแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  
  2. นางสาวศรีประภา ถมกระจ่าง ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการ
เช่ียวชาญ) สํานักงาน ก.พ.ร. ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการ
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน ก.พ.ร. ต้ังแต่วันที่ 24 เมษายน 2560  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
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21. เรื่อง รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐไนจีเรียประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง                
นายอาห์เมด นูฮู บามัลลี (Mr. Ahmed Nuhu Bamalli) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่ง
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจี เรียประจําประเทศไทย คนใหม่  โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน                
นายชุกกูดี นิววิงตัน  โอกาฟอร์ (Mr. Chukwudi Newington Okafor) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังผู้ที่จะดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหารสูง) (สํานัก
นายกรัฐมนตร)ี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแต่งต้ัง นางพงษ์สวาท             
กายอรุณสุทธิ์ กรรมการร่างกฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้
ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี              
ต้ังแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งให้รักษาราชการแทนในตําแหน่งดังกล่าว เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งต้ัง นายทวีศักด์ิ               
วาณิชย์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป 
เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
24. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ัง นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ                
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
25. เรื่ อง  การแต่ง ต้ังข้าราชการการเมือง  [ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์                
(นายอดิสัย ธรรมคุปต์)]  
   คณะ รั ฐมนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบตาม ท่ี รั ฐ มนตรี ว่ า ก า รก ร ะทร ว งพาณิ ช ย์ เ สนอแ ต่ ง ต้ั ง                
นายอดิสัย   ธรรมคุปต์ เป็นข้าราชการการเมือง ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แทนตําแหน่ง
ที่ว่าง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป  
 
26. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา แทนตําแหน่งที่ว่าง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว 
ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา แทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 
10 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป  
 
27. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แทนประธาน
กรรมการผู้ที่พ้นจากตําแหน่ง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งต้ัง นายทวีศักด์ิ 
กออนันตกูล ให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ แทน                
นายวรากรณ์  สามโกเศศ  ประธานกรรมการเดิมที่ พ้นจากตําแหน่งเ น่ืองจากมีอายุ เ กิน  70 ปีบริ บูรณ์                
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป  
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28. เรื่อง การแต่งต้ังประธานร่วมฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอการแต่งต้ัง นายคุรุจิต                
นาครทรรพ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ดํารงตําแหน่งประธานร่วมฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ต่อไป
อีกวาระหน่ึง โดยให้คงองค์ประกอบของสมาชิกอ่ืนฝ่ายไทยอีก 6 คน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2541 
เรื่อง การแต่งต้ังประธานร่วมและสมาชิกฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย และให้มีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560  

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


