
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2137                          1 
ท่ี  กษ 0401.4/                                        วันท่ี  18  กรกฎารม  2561                              1 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561                                             1 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุม 501 
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 5 เรื่อง ขออนุมัติงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

ปี 2560 เพิ่มเติม 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

(กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้ กษ. ดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้   
ปี 2560 (ช่วงภัยวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2560) 
  2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลางรายการเงินสํารองจ่าย               
เพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รบัผลกระทบจากอุทกภัยปี 2560 ที่ยังไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือครัวเรือนละ 3,000 บาท รวม 3 ช่วงภัย ได้แก่ (1) ช่วงภัยวันที่ 5 กรกฎาคม ถงึ 15 สิงหาคม 2560 
(พายุตาลัสและเซินกา) (2) ช่วงภัยวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2560 (พายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศ 
และร่องมรสุม) และ (3) ช่วงภัยวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 กรอบวงเงินทั้งสิ้น 3,136.735  
ล้านบาท โดยขอถัวจ่ายงบประมาณระหว่างภัยได้ ทั้งน้ี คําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของ กษ. ให้ถอืว่าเป็น 
คําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
  ทั้งน้ี ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึง 
วันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2561 ในกรอบวงเงิน 3,136.735 ลา้นบาท ตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ แนวทางการให้ความช่วยเหลือ มีลักษณะเดียวกับการช่วยเหลือที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่                       
8 สิงหาคม 2560 และ 7 พฤศจิกายน 2560 
  1. คุณสมบัติเกษตรกรที่ได้รบัการช่วยเหลือ มีดังน้ี 
     (1)   เกษตรกรที่มีพ้ืนที่การผลิตอยู่ในพ้ืนที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน [อุทกภัย หรือ อุทกภัยและวาตภัย หรืออุทกภัยและ....(หมายถึง อุทกภัยและภัยอ่ืน ๆ ตามที่
จังหวัดประกาศ) หรือนํ้าไหลหลาก หรือนํ้าเอ่อล้นตลิ่ง] ช่วงภัยต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 
ในพ้ืนที่ 13 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง 
ยะลา สุราษฎร์ธานี สงขลา สตูล และพังงา และต้องเป็นเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 (ช่วงพายุตาลัสและเซินกา) และวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560  
(ช่วงพายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศ  และร่องมรสุม) 
 
 
 
 
 





วาระ
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ-สังคม 5 ขออนุมัติงบกลางเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จากอุทกภัยปี 2560 เพ่ิมเติม

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2561

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                        วันอังคารที่ 17 มกราคม 2561                        
 
  วันน้ี (17 กรกฎาคม 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 และพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   
ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
    (การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม   จากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
    (e-Business) ในต่างประเทศ)  
  2.  เรื่อง   ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
    คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. 2559 พ.ศ. .... 

เศรษฐกิจ- สังคม 
  3.  เรื่อง  การพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินโครงการลงทุนก่อสร้าง บริหาร และ 
    ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง เอ 5 และโครงการบริหารและประกอบการท่า
    เทียบเรือตู้สินค้า บี 2 บี 3 และ บี 4 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ของการท่าเรือ 
    แห่งประเทศไทย 
  4.  เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง 
    รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ 
    โครงการเร่งด่วน ภายใต้แผนปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย 
    และเทคโนโลยี 
  5.   เรื่อง  ขออนุมัติงบกลางเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2560 
    เพ่ิมเติม 
  6.  เรื่อง  การขอขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณ 
    พ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553  
    รวม 2 ฉบับ ออกไปอีก 2 ปี  
  7.  เรื่อง  มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2570 
 8.  เรื่อง   แนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชําระค่าโดยสารรถไฟฟ้า 
  9.  เรื่อง  โครงการ “ทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” 
  10.  เรื่อง  การเพ่ิมเติมขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือ
    ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ย่ังยืน”  
    (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) 
 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีฉบับวันที่ 17 กรกฎาคม 2561) 
ด้วยการสแกน QR Code 
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ต่างประเทศ 
 
  11.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ของไทย ภายใต้กรอบความ
    ตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน และการลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาด
    บริการชุดที่ 10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน 
  12.  เรื่อง  การประชุมคณะทํางานร่วมไทย-เมียนมา ในการเตรียมการส่งผู้หนีภัยการสู้รบ 
    จากเมียนมากลับประเทศ ครั้งที่ 1  
  13.  เรื่อง  แถลงข่าวร่วมสําหรับการประชุมคณะกรรมมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น  
    ครั้งที่ 4  
  14.  เรื่อง  ร่างปฏิญญารัฐมนตรีการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนา
    ที่ย่ังยืน ค.ศ. 2018 
 15.  เรื่อง   การลงนามในร่างความตกลงให้การสนับสนุนด้านการเงิน  
   (Financing Agreement) ระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป (โครงการส่งเสริม 
   ศักยภาพเพ่ือสนับสนุนศูนย์ประสานงานอาเซียนเพ่ือให้ความช่วยเหลือด้าน 
   มนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติและกลไกการรับมือกับกรณีฉุกเฉินของอาเซียน)  
  16.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมในโอกาสการเยือนราชอาณาจักร 
    ภูฏานอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตร ี
  17.  เรื่อง  ร่างหนังสือยืนยันการยอมรับผลการเจรจาในกรณีพิพาทโควตาสัตว์ปีกระหว่าง 
    จีน - สหภาพยุโรป (DS492)  
 

แต่งต้ัง 
  18.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการ (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  19.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย) 
  21.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  22.  เรื่อง  ขอต่อเวลาการดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมบังคับคดี (กระทรวงยุติธรรม) 
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการยาสูบ 
    แห่งประเทศไทย 
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนา 
    เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
   
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม   
จากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในต่างประเทศ)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ . ....                
(การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในต่างประเทศ) ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
  3. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  4. ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรับไปพิจารณากําหนดให้ผู้ประกอบการธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในต่างประเทศที่ได้ให้บริการแก่ผู้รับบริการในประเทศไทยต้องมาต้ังสถานประกอบการ
ในประเทศไทยหรือมีตัวแทนในการประกอบกิจการในประเทศไทยต่อไป ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดวิธีการส่งหมายเรียกหรือหนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากรหรือหนังสือซึ่งที่มีถึงบุคคลใดซึ่งอยู่
นอกราชอาณาจักรที่ประกอบกิจการโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องเสียภาษี  
   2. กําหนดอัตราภาษีที่ใช้ในการคํานวณภาษีมูลค่าเพ่ิมสําหรับการให้บริการโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้รับบริการซึ่งไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม   
  3. กําหนดหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขสําหรับการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมของผู้ประกอบการท่ีอยู่นอก
ราชอาณาจักรซึ่งประกอบกิจการให้บริการโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้รับบริการซ่ึงไม่ได้เป็นผู้ประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม และได้ใช้บริการน้ันในราชอาณาจักร และของเจ้าของแพลตฟอร์ม (Plat form เจ้าของ
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเจ้าของเว็บไซต์) และกําหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบการดังกล่าวซึ่งได้จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ  
  4. กําหนดย่ืนแบบแสดงรายการภาษี และการชําระภาษีของผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร
และเจ้าของแพลตฟอร์มย่ืนแบบแสดงรายการภาษี และการชําระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์             
(Web Site) ของกรมสรรพากร  
  5. กําหนดให้ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรและเจ้าของแพลตฟอร์มที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม
ซึ่งมีมูลค่าของฐานภาษีตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาให้ย่ืนคําขอตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่                
อธิบดีกําหนด  
 
2. เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
บริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. 2559 พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมี ม ติ เห็นชอบร่างระ เ บียบสํ า นักนายก รัฐมนตรี  เ รื่ อ ง  ยกเลิ กระ เ บียบ                 
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. 2559 พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (ทส.) เสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่
เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจาณณา
ด้วยแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
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  สาระสําคัญของร่ างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ดั งกล่ าว  เ ป็นการยกเลิกระเ บียบ                 
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. 2559 เน่ืองจากพระราชบัญญัติแร่                
พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ซึ่งมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่
เช่นเดียวกันแทนแล้ว  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
3. เรื่อง การพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินโครงการลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบ              
เรือสินค้ากอง เอ 5 และโครงการบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า บี 2 บี 3 และ บี 4                
ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการดําเนินการที่ เหมาะสมของโครงการลงทุนก่อสร้าง                
บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง เอ 5 และโครงการบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า               
บี 2 บี 3 และบี 4 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง โดยการให้สัญญามีผลใช้บังคับต่อไป ตามรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์                 
ด้านการเงินและด้านกฎหมายตามที่คณะกรรมการตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมการลงทุน                 
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ คค. โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ดําเนินการ ดังน้ี 
  1. เร่งรัดการพิจารณาแนวทางการดําเนินโครงการที่เหมาะสมของโครงการท่าเทียบเรืออ่ืน ๆ                 
ที่เข้าข่ายต้องดําเนินการตามข้ันตอนของมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมการลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. 2556 
  2. เร่งรัดการดําเนินการจัดทําแนวทางการประกอบการท่าเทียบเรือของสัญญาร่วมการลงทุน
โครงการการลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากองเอ 5 และโครงการบริหารและ
ประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า บี 2 บี 3 และ บี 4 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่จะสิ้นสุด
ลงภายใน 5 ปี ตามนัยมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพ่ือให้    
การบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือภายใต้อํานาจหน้าที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นไปอย่างต่อเน่ือง             
โดยให้รับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาประกอบการดําเนินการด้วย 
 
4. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการเร่งด่วน ภายใต้แผนปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร 
การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการเร่งด่วน ภายใต้แผนปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร 
การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี 14 โครงการ จํานวน 390.4829 ล้านบาท ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  สกพอ. รายงานว่า 
  1. แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี รองรับการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นหน่ึงในแผนงานย่อยภาคใต้แผนการพัฒนาพ้ืนที่ EEC เพ่ือให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องใช้เป็นแนวทางดําเนินการในช่วง พ.ศ. 2560 – 2564 ให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการยกระดับการพัฒนา
บุคลากรการศึกษา การวิจัยและเทคโนโลยีในพ้ืนที่ EEC อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ผลิตกําลังคนให้มีคุณสมบัติตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ
สนับสนุนการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งจะนําไปสู่การขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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ต่อไป โดยการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวมีแนวทางในการพัฒนา ได้แก่ (1) ผลิตบุคลากร และสร้าง
ความรู้ตามความต้องการของตลาด (2) ผู้ประกอบการเอกชนประสานงานโดยตรงกับสถาบันการศึกษา โดยมี
หน่วยงานรัฐคอยเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ (3) ระดมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและศูนย์เทคโนโลยีช้ันนําทั่วโลก 
มาร่วมมือกับสถาบันการศึกษาไทย และเชิญชวนผู้เช่ียวชาญเข้ามาทํางานและฝึกอบรมบุคลากรไทย และ                
(4) ร่วมมือกับนักลงทุนเอกชนช้ันนําของโลกผลิตบุคลากรสนองความต้องการของภูมิภาค โดยเฉพาะในด้านการบิน 
ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ การท่องเท่ียว และการแพทย์ โดยระยะเร่งด่วนจะเน้นการผลิตบุคลากรต้นแบบ                
รวมถึงให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แก่เด็ก เยาวชน และเกษตรกร 
  2. แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีดังกล่าว มีจํานวน
โครงการ 67 โครงการ แบ่งเป็นแผนงานระยะเร่งด่วน 34 โครงการ และแผนงานระยะกลาง 53 โครงการ                 
(โดยมี 20 โครงการ เป็นโครงการต่อเน่ืองมาจากแผนระยะเร่งด่วน) สกพอ. ร่วมกับสํานักงบประมาณ (สงป.) 
พิจารณาโครงการตามแผนงานระยะเร่งด่วนแล้วเห็นว่า มีโครงการเร่งด่วนที่มีความจําเป็นต้องดําเนินการ (แต่ยังไม่มี
งบประมาณ) 14 โครงการ โดยจําเป็นต้องขอใช้งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 390.4829 ล้านบาท เพ่ือใช้จ่ายในการดําเนินการภายในปีงบประมาณ 2561     
(เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561) 
 
5.  เรื่อง ขออนุมัติงบกลางเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2560 เพิ่มเติม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้ กษ. ดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้  ปี 2560 
(ช่วงภัยวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2560) 
  2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลางรายการเงินสํารองจ่าย               
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2560 ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
ครัวเรือนละ 3,000 บาท รวม 3 ช่วงภัย ได้แก่ (1) ช่วงภัยวันที่ 5 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2560 (พายุตาลัส
และเซินกา) (2) ช่วงภัยวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2560 (พายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศ และร่องมรสุม) 
และ (3) ช่วงภัยวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 กรอบวงเงินทั้งสิ้น 3,136.735 ล้านบาท โดยขอถัวจ่าย
งบประมาณระหว่างภัยได้ ทั้งน้ี คําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของ กษ. ให้ถือว่าเป็นคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
  ทั้งน้ี ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสํารอง
จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทําการสุดท้าย
ของเดือนกันยายน 2561 ในกรอบวงเงิน 3,136.735 ล้านบาท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

  แนวทางการให้ความช่วย เหลือ  มีลั กษณะเ ดียว กับการ ช่วยเหลือที่ คณะรั ฐมนตรี                
มีมติเม่ือวันที่ 8 สิงหาคม 2560 และ 7 พฤศจิกายน 2560 
  1. คุณสมบัติเกษตรกรท่ีได้รับการช่วยเหลือ มีดังน้ี 
   (1)   เกษตรกรท่ีมีพ้ืนที่การผลิตอยู่ในพ้ืนที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน [อุทกภัย หรือ อุทกภัยและวาตภัย หรืออุทกภัยและ....(หมายถึง อุทกภัยและภัยอ่ืน ๆ ตามท่ีจังหวัด
ประกาศ) หรือนํ้าไหลหลาก หรือนํ้าเอ่อล้นตลิ่ง] ช่วงภัยต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 ในพ้ืนที่ 13 
จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สุราษฎร์ธานี 
สงขลา สตูล และพังงา และต้องเป็นเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 
2560 (ช่วงพายุตาลัสและเซินกา) และวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงพายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศ  และร่อง
มรสุม) 
   (2)  เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและมีการทํากิจกรรมการเกษตรตามที่แจ้งขึ้น
ทะเบียนกับหน่วยงานของ กษ. ก่อนเกิดภัยเท่าน้ันหากเกษตรรายใดได้รับผลกระทบมากกว่า 1 ด้าน ให้ได้รับการ
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ช่วยเหลือเพียง 1 ด้าน (ด้านพืช ด้านประมง หรือด้านปศุสัตว์) โดยให้เกษตรกรเป็นผู้ระบุว่าจะขอรับการช่วยเหลือ
ด้านใด 
   (3)    เป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตาม (1) และ (2) และคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
รับรอง 
  การบริหารจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ                
แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  ระดับจังหวัด และระดับกระทรวง 
 
6. เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัด
ชลบุรี พ.ศ. 2553 รวม 2 ฉบับ ออกไปอีก 2 ปี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังน้ี  
  1. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยาย
ระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553  
   2. ให้ส่งร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้
บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในบริเวณพ้ืนที่อําเภอบ้านแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอท่ายาง และอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน 
และอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2553 คืนให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เน่ืองจากไม่มีความจําเป็นต้องดําเนินการ ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  3. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
   ทั้งน้ี ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และ              
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่อําเภอบ้านแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอท่ายาง และอําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน และอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (3 พฤศจิกายน 2558) อนุมัติในหลักการ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงนามในร่างประกาศดังกล่าว และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (วันที่ 30 มิถุนายน 2561) ดังน้ัน จึงไม่มีความจําเป็นต้องขยายระยะเวลาการใช้บังคับ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม              
ในบริเวณพ้ืนที่อําเภอบ้านแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอท่ายาง และอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน 
และอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2553 ออกไปอีก 2 ปี ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
ฤษฎีกา   
  สาระสําคัญของร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลา
การใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553  
   กําหนดให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              
เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ                
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 ต่อไปอีก 2 ปี นับแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป  
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7. เรื่อง มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2570 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2570 
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และมอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง                 
ตามอํานาจหน้าที่ โดยให้ดําเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี                 
ที่เก่ียวข้อง โดยให้ อก. เป็นหน่วยงานหลักในการติดตามการดําเนินงานตามมาตรการฯ เพ่ือให้เกิดผลท่ีเป็นรูปธรรม 
โดยเร็วต่อไป 
  สาระสําคัญของมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ .ศ . 2561 – 2570                 
มีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็น Bio Hub of ASEAN ภายในปี 2570 โดยผลิตภัณฑ์เป้าหมาย                
คือพลาสติกชีวิภาพ (Bioplastic) เคมีชีวภาพ (Biochemicals) และชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) เช่น 
วัคซีน ยาชีววัตถุ 
  ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
  1. เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศอย่างน้อย 190,000 ล้านบาท  
  2. เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นเป็น 85,000 บาทต่อคนต่อปี  
  3. ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร อย่างน้อย 800,000 ครัวเรือน 
  4 .  มีการผลิตและจ้ างแรงงานท่ีมีความรู้  ทักษะ  และความเ ช่ียวชาญสูง  (Knowledge 
workers/High-tech labor) อย่างน้อย 20,000 ตําแหน่ง 
 
8. เรื่อง  แนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชําระค่าโดยสารรถไฟฟ้า 
 คณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชําระค่าโดยสารรถไฟฟ้าตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ แล้วมีมติเห็นชอบให้ กค. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 (เรื่อง 
ประชารัฐสวัสดิการ  การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)  ข้อ 1 จากเดิม “1. ...(3) วงเงินค่าโดยสารรถ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ระบบ e-Ticket/รถไฟฟ้า จํานวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน (4) วงเงินค่า
โดยสารรถ บริษัท ขนส่ง จํากัด (บขส.) จํานวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน และ (5) วงเงินค่าโดยสารรถไฟ จํานวน 500 
บาทต่อคนต่อเดือน” เป็น “1. ... (3) วงเงินค่าโดยสารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ระบบ e-Ticket/
รถไฟฟ้า  จํานวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน และอนุญาตให้จ่ายเงินชําระค่าโดยสารได้เกินวงเงิน 500 บาท 1 ครั้งต่อ
เดือน โดยวงเงินที่เกินจะนําไปหักจากวงเงินในเดือนถัดไป (4) วงเงินค่าโดยสารรถบริษัท ขนส่ง จํากัด (บขส.) จํานวน 
500 บาทต่อคนต่อเดือน และ (5) วงเงินค่าโดยสารรถไฟ จํานวน 500 บาท ต่อคนต่อเดือน” 
 
9. เรื่อง โครงการ “ทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้ดําเนินโครงการ “ทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” 
  2. มอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมบูรณาการดําเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ ดังน้ี 
 

ชื่อกิจกรรม รายละอียด 
1) กิจกรรมมาตรการลด 
และคัดแยกขยะมูลฝอย 
ในหน่วยงานภาครัฐ 

- มอบหมายทุกหน่วยงานภาครัฐร่วมมือในการดําเนินงานพร้อมกัน 
ทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 
- ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
กําหนดให้ “ผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย” เป็นตัววัดประสิทธิภาพ
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ 2562 
- ให้สํานักงาน ก.พ.ร. และ ทส. โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกันพิจารณา
กําหนดเกณฑ์ที่จะใช้สําหรับการประเมิน
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2) กิจกรรมรณรงค์ ทําความดี 
ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ 
ถุงพลาสติก 

มอบหมาย ทส. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) ดําเนินงานพร้อมกัน 
ทั่วประเทศ 

   3 .  ใ ห้  ทส .  โดยกรมควบคุมมลพิษเป็นเจ้าภาพหลักในการติดตามผลและรายงานผล                 
ให้คณะรัฐมนตรีทราบ 
  ทั้งน้ี ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนดเพ่ิมเติมให้นําผลการดําเนินโครงการ 
“ทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เป็นตัวช้ีวัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําของหัวหน้างาน
ภาครัฐด้วย เพ่ือให้การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเกิดประสิทิภาพ ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
  โครงการ “ทําความดี ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่ งแวดล้อม” มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือลดปริมาณ                 
ขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยการดําเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ซึ่งมีกิจกรรมการภายใต้โครงการดังกล่าวประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังน้ี 1) กิจกรรม
มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 2) กิจกรรมรณรงค์ ทําความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลด
ใช้ถุงพลาสติก 3) กิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 4) กิจกรรม
ทําความดีด้วยหัวใจงดการใช้พลาสติกและโฟมในสวนสัตว์ และ 5) กิจกรรมการจัดการขยะบกสู่ทะเล ในพ้ืนที่              
24 จังหวัดชายทะเล  
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  - ข้าราชการ จํานวน 2.53 ล้านคน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
เกิดภาพลักษณ์และเป็นตัวอย่างในการดําเนินงานให้ประชาชนและหน่วยงานเอกชน 
  - อาคารสํานักงานของหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 100 มีการดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพ่ือให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพง่ายต่อการนําไปใช้ประโยชน์  
  การดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ 
  - รัฐบาลดําเนินการขับเคลื่อนการคัดแยกขยะมูลฝอย  การลดใช้ถุ งพลาสติกหูหิ้ วและ                 
งดใ ช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานภาครัฐเ พ่ือใ ห้ข้าราชการดําเนินการเป็นแบบอย่างแก่ภาคเอกชน                 
และประชาชน 
  - การ จัดทํ าสื่ อประชาสั ม พัน ธ์ผ่ าน โทรทั ศ น์  วิท ยุ  และสื่ อ ต่ า ง  ๆ  เ พ่ื อส ร้ า งกระแส                 
ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ รวมทั้งจัดทํา Website/Application ข้อมูลการคัดแยกขยะมูลฝอย การลดใช้
ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารท่ัวประเทศ 
 
10. เรื่อง การเพิ่มเติมขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ย่ังยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเพ่ิมเติมขั้นตอนและกระบวนการดําเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ย่ังยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังน้ี 
  สาระสําคัญของการเพิ่มขั้นตอนฯ 
  บทที่ 4 หลักเกณฑ์ แนวทางและขั้นตอนการจัดทําโครงการ 
  3. ขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ 
  เพิ่มเติม ดังนี้ 
  19) กรณีหมู่ บ้าน/ชุมชน ไม่สามารถเสนอโครงการให้คณะกรรมการบริหารงานอําเภอ/
คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ ที่กรุงเทพมหานครแต่งต้ัง ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่พบว่ายังคง                
มีปัญหาความเดือดร้อนและปัญหาความต้องการที่ได้จากการประชุมประชาคม “โครงการไทยนิยม ย่ังยืน” โดยทีม
ขับเคลื่อนฯ ระดับตําบล/ชุมชน และยังไม่มีแผนงาน/โครงการของหน่วยงานใดรับผิดชอบให้ดําเนินการ ดังน้ี 
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   19.1) กรณีจังหวัด ให้นายอําเภอหรือผู้แทน ร่วมกับผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือผู้แทน กํานันและผู้ใหญ่บ้าน (ถ้ามี) ผู้แทนของทีมขับเคล่ือนฯ ระดับตําบล อย่างน้อย 1 คน และผู้แทน
ของหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างน้อย 1 คน 
   19 .2 )  กรณีกรุ ง เทพมหานคร  ให้ผู้ อํ านวยการ เขตหรือผู้ แทน  ร่ วม กับผู้ แทน                 
ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับชุมชน อย่างน้อย 1 คน และผู้แทนของชุมชน อย่างน้อย 1 คน มีหน้าที่ ดังน้ี 
    (1) พิจารณาคัดเลือกโครงการจากปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้
จากการประชุมประชาคม “โครงการไทยนิยม ย่ังยืน” โดยทีมขับเคล่ือนฯ ระดับตําบล/ชุมชน หรือจากแผนพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน 
    ( 2 )  คั ด เลื อก บุคคลที่ เ ห็นสมควร เ พ่ือ เ ป็นคณะผู้ รั บผิ ดชอบโครงการ                 
จํานวน 3 คณะ  ประกอบด้วย  คณะผู้ รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง  คณะผู้ รับผิดชอบการตรวจรับพัสดุ                 
และคณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทําบัญชี และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน (กรณี
ที่ไม่มีประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้) 
    (3) กํากับดูแลการดําเนินโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทางและข้ันตอน
การจัดทําโครงการตามคู่มือการดําเนินงานฯ 
    (4) ให้ความเห็นชอบผลการดําเนินโครงการและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินจากบัญชีของ
หมู่บ้าน/ชุมชน 
  ทั้ ง น้ี  กํ าหนด ใ ห้ ใ ช้ แบบ เอกสารประกอบการ ดํ า เ นิน โคร งการฯ  (คพฐ .  0 1  – 25 )                 
ตามภาคผนวกในคู่มือการดําเนินงานฯ โดยอนุโลม 
 

ต่างประเทศ 
 
11. เรื่อง  ขอความเห็นชอบข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ของไทย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการ
ของอาเซียน และการลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย
บริการของอาเซียน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ของไทยภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของ
อาเซียน และร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการ               
ของอาเซียน และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ให้ความเห็นชอบต่อไป 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ลงนามในร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย
บริการอาเซียน เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบร่างพิธีสารดังกล่าวแล้ว ทั้งน้ี หากมีการแก้ไขถ้อยคํา               
ที่มิใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่อง
น้ัน ๆ  โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนาม                
ในร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน 
  4. มอบหมายให้ พณ. ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการเพ่ือปฏิบัติตามพันธกรณีที่กําหนดใน
ร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน 
  5. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งต่อสํานักเลขาธิการอาเซียนว่าไทยพร้อมที่จะให้พิธี
สารดังกล่าวมีผลผูกพันต่อไป เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบต่อร่างพิธีสารฯ และข้อผูกพันดังกล่าวแล้ว 
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  สาระสําคัญของเร่ือง 
  การลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการ
ของอาเซียน (AFAS) ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 50 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่                
26 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ของไทยดังกล่าวเป็น
การผูกพันเปิดตลาดเพ่ิมเติมจากข้อผูกพันฯ ชุดที่ 9 โดยผูกพันเปิดตลาดบริการในรูปแบบที่ 1 (การบริการข้าม
พรมแดน) รูปแบบที่ 2 (การบริโภคในต่างประเทศ) โดยไม่มีข้อจํากัด รูปแบบที่ 3 (การจัดต้ังธุรกิจในประเทศ) โดย
อนุญาตให้ผู้บริการอาเซียนเข้ามาลงทุนโดยถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 70 ตามเป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) เพ่ิมเติมจากข้อผูกพันฯ ชุดที่ 9 จํานวน 6 สาขาย่อย ดังน้ี 
  1. บริการรับส่งข้อมูลแบบแพ็กเกจสวิทซ์ (Packet-switched data transmission services) 
  2. บริการรับส่งข้อมูลแบบเซอร์กิตสวิทซ์ (Circuit-switched data transmission services) 
  3. บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic data interchange: EDI) 
  4. บริการขนส่งสินค้าโดยคนหรือสัตว์ลากจูง (Freight Transport by man or animal drawn 
vehicle) 
  5. บริการบํารุงรักษาและซ่อมบํารุงเรือบรรทุก Liquid Natural Gas ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส  
  6. บริการทําความสะอาดระวางเรือบาร์จ (Barge Cleaning service) 
  
12. เรื่อง การประชุมคณะทํางานร่วมไทย-เมียนมา ในการเตรียมการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา                
กลับประเทศ ครั้งที่ 1  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะทํางานร่วมไทย-                
เมียนมา ในการเตรียมการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ผภร.) กลับประเทศ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 
ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ  
  สาระสําคัญของร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
  1. ทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะทํางานร่วมกันกับพ้ืนฐานของความเป็นมิตร เ พ่ือนบ้านที่ ดีและ                 
ความรับผิดชอบร่วมกัน เพ่ือให้การเดินทางกลับมาตุภูมิของ ผภร. เป็นไปด้วยความสมัครใจ ปลอดภัย และยั่งยืน 
  2. รวบรวมพัฒนาการล่าสุดและช้ีให้เห็นข้อท้าทายจากการเดินทางกลับมาตุภูมิของ ผภร. กลุ่มแรก
เมื่อเดือนตุลาคม 2559 
  3. เตรียมความพร้อมสําหรับการเดินทางกลับโดยสมัครใจของ ผภร. กลุ่มต่อ ๆ ไป และวางพ้ืนฐาน
ที่มุ่งไปสู่การเดินทางกลับอย่างเป็นระบบมากขึ้นในระยะยาว 
  4. แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าสามารถร่วมมือกันได้ เพ่ือให้บรรลุการเดินทาง
กลับอย่างย่ังยืนและสมัครใจ และให้ ผภร. ที่เดินทางกลับไปแล้วทั้งหมดสามารถดําเนินชีวิตได้ในระยะยาว 
 
13. เรื่อง แถลงข่าวร่วมสําหรับการประชุมคณะกรรมมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงข่าวร่วมสําหรับการประชุมคณะกรรมมาธิการร่วมระดับสูงไทย 
– ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารดังกล่าว
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. ดําเนินการได้ โดยให้
นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวด้วย 
  ทั้งน้ี ให้ กต. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาผลักดันความร่วมมือร่วมกับญี่ปุ่นในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ควบคู่ไปกับการทบทวนทั่วไปความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA) ด้วย โดยเฉพาะในด้านระบบรางและอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันแก่บุคคลไทยให้ได้รับประโยชน์จาก JTEPA ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กต. รายงานว่า 
  การประชุม HLJC ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่กรุงโตเกียว โดยมี                 
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นประธานร่วม และจะมีรัฐมนตรี              
ด้านเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมด้วย การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีการประชุมระดับสูงที่จะกําหนดทิศทาง                 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในระยะต่อไป ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องให้มีร่างแถลงข่าวร่วมเพ่ือบันทึก
ผลการหารือที่สําคัญในประเด็นหัวข้อ ดังน้ี (1) ข้อตกลงความครอบคลุมและก้าวหน้าเพ่ือหุ้นส่วนการค้าภาคพ้ืน
เอเชีย-แปซิฟิก (CPTPP) (2) ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสําหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ 
(JTEPA) (3) ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) (4) ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเพ่ือ     
Thailand 4.0 และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (5) ความร่วมมือระบบราง (6) แผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) (7) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์               
และ (8) ความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่นในระดับท้องถิ่น  
 
14. เรื่อง ร่างปฏิญญารัฐมนตรีการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ ย่ังยืน                
ค.ศ. 2018 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างปฏิญญารัฐมนตรีการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนา                 
ที่ย่ังยืน  (High-Level Political Forum on Sustainable Development - HLPF) ค.ศ. 2018 
  2. อนุมัติให้เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประจําชาติ ณ นครนิวยอร์ก              
ร่วมรับรองร่างปฏิญญาฯ 
  3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้อยู่ดุลยพินิจของเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นคร
นิวยอร์ก โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  สาระสําคัญของร่างปฏิญญาฯ เป็นการเน้นยํ้าความมุ่งมั่งในการไม่ทอดทิ้งใครไว้เบ้ืองหลังเป็นแก่น
ของวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. 2030 และควรเป็นหลักการนําทางสําหรับการดําเนินงานของรัฐบาลในทุกระดับ  
  - ความสําคัญของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเยาวชนในการติดตามและอนุวัติเป้าหมาย                 
การพัฒนาที่ ย่ังยืน พร้อมทั้งความสําคัญของการเสริมพลังให้แก่เด็กและเยาวชนด้วยข้อมูล ความรู้ และ              
ความตระหนักด้านการพัฒนาที่ย่ังยืน  
                     - ให้คํามั่นที่จะสร้างขีดความสามารถท้ังในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับโลก                
เพ่ือรวบรวม สร้าง จําแนก วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลและสถิติที่มีคุณภาพ           
  - ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดเป็นวงกว้างและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็น
ภาระต่อประเทศที่ยากจนที่สุดและอ่อนแอมากที่สุด 
  - การสร้างเสริมให้เกิดความสอดประสานของแต่ละเป้าหมายให้มากที่สุดเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์
ร่วมกัน  
  - การยกระดับการลงทุนและการดําเนินการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพ่ิมเติม               
การเข้าถึงการวิจัยและเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาด เพ่ิมการใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เพ่ิมประสิทธิภาพ                
การใช้พลังงาน และทําให้พลงังานสะอาดมีราคาที่สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น 
  - ปรับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างย่ิงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร
จัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพและเป็นแบบองค์รวม ซึ่งรวมไปถึงระดับคมนาคมอัจฉริยะและความมีประสิทธิภาพของ
การใช้พลังงานและการจัดการของเสีย 
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15. เรื่อง  การลงนามในร่างความตกลงให้การสนับสนุนด้านการเงิน (Financing Agreement) ระหว่าง
อาเซียนและสหภาพยุโรป (โครงการส่งเสริมศักยภาพเพื่อสนับสนุนศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติและกลไกการรับมือกับกรณีฉุกเฉินของอาเซียน)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงให้การสนับสนุนด้านการเงิน (Financing Agreement) 
ระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป [โครงการส่งเสริมศักยภาพเพ่ือสนับสนุนศูนย์ประสานงานอาเซียนเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance : AHA Centre)  ใน
การจัดการภัยพิบัติและกลไกการรับมือกับกรณีฉุกเฉินของอาเซียน] และมอบหมายให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนาม
ในร่างความตกลงดังกล่าวร่วมกับสหภาพยุโรป ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ  
 สาระสําคัญของร่างความตกลงฯ จัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดํานินงานโครงการบูรณาการร่วมกัน
เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของศูนย์ประสานงานอาเซียนเพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (AHA Centre)  ในการ
จัดการภัยพิบัติและกลไกการรับมือกับกรณีฉุกเฉินของอาเซียน  
 
16. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมในโอกาสการเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการ
ของนายกรัฐมนตร ี
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมในโอกาสการเยือนราชอาณาจักรภูฏาน (ภูฏาน) 
อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี (Joint Press Statement on the Official Visit of His Excellency General 
Prayut Chan-o-cha, Prime Minister of the Kingdom of Thailand, to the Kingdom of Bhutan) ตามที่
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ทั้งน้ี ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างแถลงข่าวร่วมฯ ในส่วนที่
ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. สามารถดําเนินการได้
โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวด้วย  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
   ร่างแถลงข่าวร่วมฯ มีสาระสําคัญครอบคลุมเก่ียวกับการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น              
1) การพัฒนาชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) การส่งเสริมการค้าและการลงทุน โดยหาโอกาสที่จะ
ลงทุนร่วมกัน 3) การส่งเสริมด้านสุขอนามัย ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยจะสนับสนุนการจัดต้ัง “ศูนย์แพทย์ด้าน
หู ตา คอ จมูก” ในภูฏาน 4) การส่งเสริมด้านการเกษตรผ่านโครงการผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ (One Gewog One Product : OGOP) เป็นต้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนของทั้งสองประเทศ และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับภูฏานมา
อย่างต่อเน่ืองต่อไป  
 
17. เรื่อง รา่งหนังสือยืนยันการยอมรับผลการเจรจาในกรณีพิพาทโควตาสัตว์ปีกระหว่างจีน-สหภาพยุโรป 
(DS492)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบต่อร่างหนังสือยืนยันการยอมรับผลการเจรจาในกรณีพิพาทโควตาสัตว์
ปีกระหว่างจีน-สหภาพยุโรป (DS492) ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ โดยไม่ใหก้ระทบต่อสิทธิเดิมของไทย
ภายใต้องค์การการค้าโลก ทัง้น้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างหนังสือฯ ในสว่นที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขดั
กับหลักการทีค่ณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปล่ียนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถนุายน 2558 ด้วย  
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  พณ. ได้จัดทําร่างหนังสือยืนยันการยอมรับผลการเจรจาในกรณีพิพาทโควตาสัตว์ปีกระหว่างจีน-
สหภาพยุโรป (DS492) เป็นเอกสารที่มีสาระสําคัญเป็นการแสดงการยอมรับผลการเจรจาทวิภาคีระหว่างสหภาพ
ยุโรปกับจีนตามคําพิพากษาของคณะผู้พิจารณาข้อพิพาทท่ี DS492 ภายใต้กระบวนการระงับข้อพิพาทของ WTO ซึ่ง
สหภาพยุโรปตกลงที่จะจัดสรรโควตารายประเทศ (country-specific allocation) ให้แก่จีน โดยไม่กระทบต่อสิทธิ
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ของประเทศอ่ืนที่ส่งออกสินค้าและไม่กระทบต่อสิทธิเดิมของไทยภายใต้ WTO และการจัดสรรโควตารายประเทศน้ี 
สหภาพยุโรปได้จัดสรรโควตารายประเทศให้แก่จีนเป็นปรมิาณที่น้อยกว่าที่ไทยได้รับในปัจจุบัน และผู้ส่งออกสินค้าไก่
ของไทยยังสามารถส่งออกภายใต้โควตารวมสําหรับทุกประเทศ (Erge Omnes) ที่เป็นข้อเสนอของสหภาพยุโรปใน
การเปิดตลาดเพ่ิมเติมโควตาสินค้าเน้ือไก่ปรุงสุกด้วย นอกจากน้ียังเป็นการแสดงออกถึงการให้ความร่วมมือกับสหภาพ
ยุโรปและเป็นการรักษาสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป และไทยกับจีนด้วย  
 

แต่งต้ัง 
 
18. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการ (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอแต่งต้ังข้าราชการ            
พลเรือนสามัญ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย               
ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี  
  1. นายสลิล วิศาลสวัสด์ิ ผู้อํานวยการกองบริหารการลงทุน 3 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม   
การลงทุน  ให้ ดํ ารงตํ าแหน่ง  ที่ ปรึ กษาด้ านการลงทุน  ( นัก วิ เคราะห์น โยบายและแผนทรงคุณ วุ ฒิ )                
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ต้ังแต่วันที่ 24 มกราคม 2561   
    2 .  นายเศกสรรค์  เรืองโวหาร  ผู้ อํ านวยการกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน                
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและ              
แผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ต้ังแต่วันที่ 17 เมษายน 2561   
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
19. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามท่ีสํานักงาน ก .พ .ร . เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ                
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. นายณรงค์ บุญโญ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการเช่ียวชาญ) 
สํานักงาน ก.พ.ร. ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ)                
สํานักงาน ก.พ.ร. ต้ังแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561  
   2. นายสุวิทย์ อมรนพรัตนกุล ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการ
เช่ียวชาญ) สํานักงาน ก.พ.ร. ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) 
สํานักงาน ก.พ.ร. ต้ังแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
20. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงมหาดไทย) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ัง นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
ต้ังแต่วันที่ 11 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
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21. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่ต้ัง นางสาวพรพรรณ บัวเกิด 
อัครราชทูต  สถานเอกอัครราชทูต  ณ  กรุ ง โรม  สาธารณรัฐ อิตาลี  ให้ ดํ ารง ตําแหน่ง  เอกอัครราชทูต                
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง
เป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งน้ี การแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศดังกล่าว ได้รับความ
เห็นชอบจากประเทศผู้รับ  
 
22. เรื่อง ขอต่อเวลาการดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมบังคบัคดี (กระทรวงยุติธรรม) 
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ ให้ต่อเวลาการดํารงตําแหน่งของ  
นางสาวรืน่วดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ซึ่งดํารงตําแหน่งดังกล่าวครบระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 4 ปี  
ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) ต้ังแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ถงึวันที่ 15 กรกฎาคม 2562  
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย ดังน้ี  
   1. นายระเฑียร ศรีมงคล     ประธานกรรมการ  
  2. รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์  กรรมการ  
  3. นายวีรศักด์ิ โฆสิตไพศาล   กรรมการ  
  4. พลตํารวจเอก รชต เย็นทรวง   กรรมการ  
  5. นายณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์   กรรมการ  
  6. นายอัญญา ขันธวิทย์   กรรมการ  
  7. นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร  กรรมการ  
  8. นายลวรณ แสงสนิท    กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)  
   9. นายยุทธนา หยิมการุณ   กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
24. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสาํนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ัง 
นางสาวนิลบุล เครือนพรัตน์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการเงินในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ แทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 
 

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


