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http://www.thaigov.go.th 
 
  วันน้ี (19 มิถุนายน 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี     
ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม  
    พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 
    พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรวมธุรกิจ การขอวินิจฉัย 
    ล่วงหน้า และการขอคัดหรือรับรองสําเนาเอกสาร พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง  ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการซึ่งได้รับ 
    การแต่งต้ังเป็นพนักงานตรวจความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย 
    อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. …. 
 5.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและ
   ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการ
   จัดต้ังสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ ในส่วนค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ)  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  6.  เรื่อง  การกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทราย 
    ขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2560/2561 
 

ต่างประเทศ 
  7.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่ง
    ราชอาณาจักรไทย และกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วย 
    ความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8.  เรื่อง  ขออนุมัติความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมประจําปีของหัวหน้าฝ่าย
    ความมั่นคงประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ 2 และเห็นชอบในหลักการต่อการรับ
    เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจําปีของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงประเทศสมาชิก  
    BIMSTEC ครั้งที่ 3 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีฉบับวันที่ ...............) 
ด้วยการสแกน QR Code 
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  9.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยอมตะ (Amata University) จัดการศึกษา 
    หลักสูตรของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันในประเทศไทย 
  10.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง 
    ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพ่ือการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี  
    ครั้งที่ 3  
 

แต่งต้ัง 
  11.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  12.  เรื่อง  ขออนุมัติเลื่อนฐานะกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ นครแอดิเลด เครือรัฐออสเตรเลีย เป็น 
    กงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิ ณ นครแอดิเลด เครือรัฐออสเตรเลีย  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  13.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  14.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน  
  15.  เรื่อง  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่ 145 /2561 เรือ่ง  ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและ 
    มอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
    หน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการใน  
    คณะกรรมการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป และให้ กห. รับ
ข้อสังเกตของสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  เป็นการกําหนดให้ยกเลิกอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารของนายทหารสัญญาบัตรยศจอมพล จอม
พลเรือ จอมพลอากาศ หรือพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ที่ครองอัตราจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ รับ
เงินเดือนระดับ น.9 เป็นกําหนดให้นายทหารสัญญาบัตรยศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก อัตราเงินเดือนพลเอก
พิเศษ พลเรือเอกพิเศษ พลอากาศเอกพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.9 เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
โครงสร้างและการบริหารจัดการกําลังพลของ กห. แทน  
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... และร่าง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ยุติธรรม พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่ สคก. เสนอ และให้สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 2 ฉบับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาลงนาม และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี  

การแบ่งส่วนราชการเดิม การแบ่งสวนราชการใหม่ 
1. กองกลาง  
2. กองการต่างประเทศ 
3. กองออกแบบและก่อสร้าง 
4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. กองการเจ้าหน้าที่ 
6. กองคลัง 
7. สํานักกฎหมาย 
8. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
9. สํานักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

กองบริหารทรพัยากรบคุคล(เปลี่ยนช่ือ)  
กองบริหารการคลัง(เปลี่ยนช่ือ)  
กองกฎหมาย (เปลี่ยนช่ือ)  
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (เปลี่ยนช่ือ)  
สถาบนัพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม (เปลี่ยนช่ือ)  
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม (ต้ังใหม)่  
สํานักงานกองทุนยุติธรรม (ต้ังใหม่)   

  2. ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545 ดังน้ี 
 
 



 

 

 

4 

การแบ่งส่วนราชการเดิม การแบ่งสวนราชการใหม่ 
ราชการบริหารส่วนกลาง ดังน้ี  
1. สํานักงานเลขานุการกรม  
2. กองบริการทางการแพทย์  
3. ทัณฑสถาน ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
4. เรือนจํากลาง ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
5. เรือนจําพิเศษ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
6. สถานกักกัน ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
7. สถานกักขัง ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
8. สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์  
9. สํานักพัฒนาพฤตินิสัย 
10. กองการเจา้หน้าที่ 
11. กองคลัง 
12. กองนิติการ 
13. กองแผนงาน  
14. สํานักทัณฑปฏิบัติ 
15. สํานักทัณฑวิทยา  
 
 
 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดังน้ี  
1. เรือนจําจังหวัด ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
2. เรือนจําอําเภอ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด

 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

กองพัฒนาพฤตินิสัย (เปลี่ยนช่ือ)  
กองบริหารทรพัยากรบคุคล (เปลี่ยนช่ือ) 
กองบริหารการคลัง (เปลี่ยนช่ือ) 
กองกฎหมาย (เปลี่ยนช่ือ)  
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (เปลี่ยนช่ือ) 
กองทัณฑปฏิบัติ (เปลี่ยนช่ือ) 
กองทันฑวิทยา (เปลี่ยนช่ือ) 
กองมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้เขา้รบัการตรวจพิสูจน์       
(ต้ังใหม่)   
 
 

คงเดิม 
คงเดิม 

 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรวมธุรกิจ การขอวินิจฉัยล่วงหน้า และการขอคัดหรือ
รับรองสําเนาเอกสาร พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรวมธุรกิจ การ
ขอวินิจฉัยล่วงหน้า และการขอคัดหรือรับรองสําเนาเอกสาร พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  เป็นการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรวมธุรกิจ การขอให้วินิจฉัยล่วงหน้า และการขอคัด                 
หรือรับรองสําเนาเอกสาร สรุปได้ดังน้ี 
 

รายการตามรา่งกฎกระทรวง 
รายการและอัตรา
ค่าธรรมเนียม 

ท้ายพระราชบญัญัติฯ 

อัตราคา่ธรรมเนียม 
ตามร่างกฎกระทรวงฯ 

1. คําขออนุญาตรวมธุรกิจตาม 
มาตรา 51 วรรคสอง 

การขออนุญาตรวมธุรกิจ 
ตามมาตรา 51 วรรคสอง 
ครั้งละ 250,000 บาท

ครั้งละ 250,000 บาท (เท่ากัน) 
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2. คําขอให้วินิจฉัยล่วงหน้าตาม  
มาตรา 59  
 (ก) การกระทําของผู้ประกอบธุรกิจ 
ซึ่งมีอํานาจเหนือตลาดตามมาตรา 50 
 (ข) การประกอบธุรกิจที่มีลักษณะ 
ตามมาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 57 หรือ
มาตรา 58 

การขอให้วินิจฉัยล่วงหน้า 
ตามมาตรา 59 

ครั้งละ 50,000 บาท 

ครั้งละ 50,000 บาท (เท่ากัน) 

3. การขอคัดหรือรับรองสําเนาเอกสาร 
 (ก) คําสั่งตามมาตรา 52  
 (ข) คําวินิจฉัยตามมาตรา 59 
 (ค) คําสั่งตามมาตรา 60 

ค่าคัดหรือรับรองสําเนา 
คําสั่งมาตรา 52 
คําวินิจฉัยตามมาตรา 59 
หรือคําสั่งตามมาตรา 60 
หน้าละ 100 บาท

หน้าละ 100 บาท (เท่ากัน) 

 
4. เรื่อง ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเคร่ืองแบบพิเศษสําหรับ
ข้าราชการซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นพนักงานตรวจความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฏี
กาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรี 
  กําหนดลักษณะ ชนิด และประเภทเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการของ รง. ซึ่งได้รับการแต่งต้ัง
เป็นพนักงานตรวจความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดต้ังสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ ในส่วนค่าสิทธิ
ที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดต้ังสํานักงานใหญ่
ข้ามประเทศ ในส่วนค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
 สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เป็นการปรับปรุงเง่ือนไขการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ
บริษัทของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ  (International Headquarters หรือ 
IHQ) จากเดิมซึ่งเป็นการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี สําหรับรายได้ค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือที่ต้ังขึ้นตาม
กฎหมายไทยหรือที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ เป็น การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี  สําหรับค่าสิทธิที่ได้รับจาก
วิสาหกิจในเครือที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยหรือที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ เฉพาะค่าสิทธิที่เกิดจากผลการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีที่กระทําขึ้นในประเทศไทย ไม่ว่าการวิจัยและพัฒนานั้นจะกระทําโดย IHQ หรือโดยการจ้าง
ผู้อ่ืน   
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เศรษฐกิจ- สังคม 
 
6. เรื่อง การกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิต 
ปี 2560/2561 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่าย
นํ้าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2560/2561 เป็น 2 ราคา ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ 
  1. กําหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2560/2561 ในเขตคํานวณราคาอ้อย 1 2 3 4 6 7 และ 9 
ในอัตรา 880 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และกําหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 
52.80 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตันและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิต
ปี 2560/2561 เท่ากับ 377.14 บาทต่อตันอ้อย 
  2. กําหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2560/2561 ในเขตคํานวณ ราคาอ้อย 5 ในอัตรา 830 
บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และกําหนดอัตราข้ึน/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 49.80 บาทต่อ1 
หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2560/2561 
เท่ากับ 355.71 บาทต่อตันอ้อย 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  อก. รายงานว่า 
  การกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นต้น                 
ฤดูการผลิตปี 2560/2561 เป็นการดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย (เรื่อง การจัดทํา
ประมาณการรายได้ การกําหนดและการชําระค่าอ้อย และค่าผลิตนํ้าตาลทรายและอัตราส่วนของผลตอบแทน
ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน) พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการประมาณการราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและ
การจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นต้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ เพ่ือให้โรงงานนํ้าตาลชําระเงิน
ค่าอ้อยให้กับชาวไร่อ้อยไปก่อนเพ่ือให้ชาวไร่อ้อยนําไปใช้หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรชาวไร่อ้อย ตลอดจนแรงงานและภาคเศรษฐกิจในชนบท ซึ่งยังไม่ใช่ราคาอ้อย และผลตอบแทนการผลิตและ
จําหน่ายนํ้าตาลทรายฤดูการผลิตปี 2560/2561 ที่ชาวไร่อ้อยและโรงงานจะได้รับจริง ทั้งน้ี การกําหนดราคาอ้อย
ขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและการจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นต้น เพ่ือไม่ให้มีความเสี่ยงที่อาจจะทําให้ราคาอ้อย 
ขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและการจําหน่ายนํ้าตาลทรายข้ันสุดท้ายตํ่ากว่าราคาขั้นต้น โดยให้เกษตรกร
ชาวไร่อ้อยมีโอกาสได้รับราคาอ้อยขั้นต้นที่ระดับสูงสุดตามราคาท่ีประมาณการได้ โดยยึดประโยชน์ของเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยเป็นสําคัญซึ่งจะบรรเทาผลกระทบรุนแรงที่อาจจะเกิดต่อเกษตรกร ซึ่งมีปัจจัยจากรายได้จากการจําหน่าย
นํ้าตาลทรายทั้งภายในและส่งออกที่ได้ประมาณการไว้ตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายดังกล่าว 
 

ต่างประเทศ 
7. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และ
กระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่
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สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ ทส. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
  สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ืออํานวยความสะดวกความ
ร่วมมือทางวิชาการในสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละ
ประเทศบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน 
  ขอบเขตของความร่วมมือ ประกอบด้วยสาขาความร่วมมือต่าง ๆ ได้แก่ 1. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 2. นโยบายและแผนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. การป้องกันและควบคุมมลพิษ อาทิ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางนํ้าและดิน 
รวมถึงการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย 4. การจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 5. การป้องกัน
อาชญากรรมข้ามชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. การจัดองค์กรและการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการ
สร้างจิตสํานึกต่อสังคมและชุมชน 7. ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม และ 8. สาขาอ่ืน ๆ ที่สนใจร่วมกัน 
  รูปแบบความร่วมมือ ประกอบด้วย 1. การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีใน
ด้านต่าง ๆ อาทิ การศึกษาค้นคว้าการวิจัยในสาขาความร่วมมือที่หลากหลายภายใต้บันทึกความเข้าใจน้ี 2. การ
แลกเปลี่ยนการวิจัย สารสนเทศ และข้อมูลที่เก่ียวข้องด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับ
กฎหมายและกฎระเบียบของทั้งสองราชอาณาจักร 3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับภาวะฉุกเฉินด้าน
สิ่งแวดล้อมใด ๆ 4. การแลกเปลี่ยนผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ และผู้แทนของผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย 5. การจัดสัมมนา 
การประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมท้ังการจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรม แผนการวิจัยและการศึกษาดูงาน และ 
6. การพัฒนาและการปฏิบัติตามแผนงาน และโครงการที่เห็นชอบร่วมกัน 
 
8. เรื่อง ขออนุมัติความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมประจําปีของหัวหน้าฝ่ายความม่ันคงประเทศ
สมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ 2 และเห็นชอบในหลักการต่อการรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจําปีของหัวหน้า
ฝ่ายความม่ันคงประเทศสมาชกิ BIMSTEC ครั้งที่ 3 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมประจําปีของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงประเทศสมาชิก 
BIMSTEC ครั้งที่ 2 [มีการจัดประชุมไปแล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ]               
ทั้งน้ี หากมีการแก้ไขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศให้ สมช. สามารถ
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก และจากน้ันให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
  2. เห็นชอบในหลักการต่อการรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจําปีของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
ประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ 3 ณ ราชอาณาจักรไทย (จะมีการจัดประชุมภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562                
ณ กรุงเทพมหานคร) โดย สมช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดการประชุมดังกล่าว 
  ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมประจําปีของหัวหน้าฝ่าย
ความมั่นคงประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ 2 ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย และไม่
ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติไปแล้ว ให้สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ
สามารถดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทย
ได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
  ในกรณีการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจําปีของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงประเทศสมาชิก 
BIMSTEC ครั้งที่ 3 ณ ประเทศไทย โดยสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดการ
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ประชุมดังกล่าว หากมีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ือการดําเนินงานดังกล่าวแล้วก่อให้เกิดภาระงบประมาณหรือ
ภาระการคลังและจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในอนาคต ซึ่งเข้าข่ายตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติจะต้องดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องให้เป็น             
ไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ครั้งที่ 2 เป็นเอกสารแสดงเจตจํานงในการกําหนดแนวทางความ
ร่วมมือในอนาคตร่วมกันของประเทศสมาชิกในกลุ่ม BIMSTEC  เช่น การจัดเตรียมแผนปฏิบัติการท่ีครอบคลุมเพ่ือ
ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลของประเทศสมาชิก การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทาง
อวกาศระหว่างประเทศสมาชิก การจัดต้ังสภาวิทยาศาสตร์เทือกเขาหิมาลัย ภายใต้กรอบ BIMSTEC เพ่ือศึกษา
เก่ียวกับระบบนิเวศวิทยาบริเวณเทือกเขาหิมาลัย เป็นต้น 
 
9. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยอมตะ (Amata University) จัดการศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
แห่งชาติไต้หวันในประเทศไทย 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลยัอมตะ (Amata University) จัดการศึกษาในหลักสูตร 
Master of Science (M.S.) in Engineering (Intelligent Manufacturing System) ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ไต้หวันในประเทศไทย ตามความในข้อ 4 แห่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2560 เรื่องการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560  
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                    ศธ. รายงานว่า 
                    1. มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan University : NTU) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติที่มีช่ือเสียงมากที่สุดในไต้หวัน มีวิทยาเขตกลางต้ังอยู่ในนครไทเปและจัดว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหน่ึงใน
ไต้หวันจากการรายงานของ QS University Rankings และติดอันดับ TOP 100 ของโลกทุกปี NTU ได้มีการจัดต้ัง
คณะและสาขาวิชา อาทิ คณะศิลปศาสตร์และกฎหมาย คณะวิทยาศาสตร์และการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
คณะแพทยศาสตร์ นอกจากน้ี NTU ยังเป็นมหาวิทยาลัยลําดับหน่ึงจากการสอบแข่งขันของเด็กมัธยมปลายทั่วไต้หวัน
และมีศิษย์เก่าที่มีช่ือเสียง เช่น ประธานาธิบดีของไต้หวันเกือบทุกคนจบจากมหาวิทยาลัย NTU ปัจจัยเหล่าน้ีล้วนเอ้ือ
ให้ NTU เป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นและได้รับการยอมรับในสังคมไต้หวัน 
                    2. มหาวิทยาลัยอมตะจะนําหลักสูตรของ NTU ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากไต้หวัน
เข้ามาดําเนินการจัดการศึกษาในประเทศไทย โดยสรุปรายละเอียดได้ ดังน้ี 
   2.1 หลักสูตรที่จะเปิดสอน คือ Master of Science (M.S.) in Engineering (Intelligent 
Manufacturing System) ของ NTU เน้นทางด้านการใช้หุ่นยนต์ช่วยในสายการผลิตระบบอัตโนมัติ (Future of 
Automation) และยานยนต์แห่งอนาคต (Autonomous Vehicle) 
   2.2 วัตถุประสงค์ เพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้เกิดขึ้นเป็น
รูปธรรม ในพ้ืนที่ EEC และพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองความต้องการใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) 
   2.3 แนวทางการจัดการเรียนการสอน ใช้มาตรฐานเดียวกับ NTU ที่ไต้หวัน เช่น สาขาวิชา 
คณาจารย์ การเข้าถึงข้อมูลทางวิจัย และช่ัวโมงของอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
และจีน ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี   
   2.4 พ้ืนที่ดําเนินการ จะจัดต้ังในพ้ืนที่ของนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี 
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10. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเพ่ือการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 3  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 

  1. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเพ่ือการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 3 (Daft Joint Statement of the Third Ministerial 
Meeting of the Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian 
Development) 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองร่างแถลงการณ์
ร่วมฯ ในการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพ่ือการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับ
รัฐมนตรี ครั้งที่ 3 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร 

  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมฯ โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 

  สาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ฯ ครอบคลุมประเด็นสําคัญ ดังน้ี 1. พัฒนาการล่าสุดในปาเลสไตน์ 
2. ข้อริเริ่มของ CEAPAD 3. มาตรการการปรับปรุงกลไกของ CEAPAD 4. การยกระดับการดําเนินงานของสํานัก
เลขานุการ CEAPAD 5. การสนับสนุน UNRWA 6. การดําเนินงานตามแผนงาน 3 ปี เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ปาเลสไตน์ 7. การเยือนปาเลสไตน์ร่วมกันของสมาชิก CEAPAD และ 8. แนวปฏิบัติเก่ียวกับการประชุมของ 
CEAPAD 
 

แต่งต้ัง 
11. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
(สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง นายวีระพันธ์ อภัยรัตน์ 
ผู้อํานวยการสํานัก 10 สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานการข่าว              
(นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง                 
เป็นต้นไป  
 
12. เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนฐานะกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ นครแอดิเลด เครือรัฐออสเตรเลีย เป็น กงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิ 
ณ นครแอดิเลด เครือรัฐออสเตรเลีย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเล่ือนฐานะ นางอะแมนดา-เจน                
ยานโนพูลอส (Mrs. Amanda-Jane Giannopoulos) กงสุลกิตติมศักด์ิ สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิ ณ นครแอดิเลด 
รัฐเซาท์ออสเตรเลีย เครือรัฐออสเตรเลีย เป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิ สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิ ณ นครแอดิเลด                
รัฐเซาท์ออสเตรเลีย เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมรัฐเซาท์ออสเตรเลีย และดินแดนนอร์ทเทิร์น                 
เทร์ริทอรี สืบแทน นางโจแอน มูเรียล วอลตัน (Mrs. Joan Muriel Walton) ซึ่งถึงแก่กรรม  
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13. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นายณัฐพล ขันธหิรัญ            
กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป                
เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งน้ี การแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก               
ประเทศผู้รับ  
 
14. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นายภูมิศักด์ิ อรัญญาเกษมสุข 
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง) เป็นกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน แทน นายประภาศ คงเอียด ที่ขอลาออก 
โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ทั้งน้ี ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว  
 
15. เรื่อง คําสัง่สํานักนายกรฐัมนตรีที ่ 145 /2561 เรื่อง  ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รอง
นายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรปีฏิบัติหนา้ที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย และระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตร ี
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่ 145 /2561 เรื่อง  ปรับปรุงคําสั่งมอบหมาย
และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  

ตามท่ีได้มีคําสั่ งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 324/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้             
รองนายก รั ฐมนต รีและ รั ฐมนต รีประจํ าสํ า นั กนายกรั ฐมนต รีป ฏิ บั ติห น้ าที่ เ ป็ นประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี                
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 99/2561 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจ
ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 น้ัน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2545 
มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม  โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 จึงมีคําสั่งให้ปรับปรุง
การมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี  ที่ 324/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ดังต่อไปน้ี 

 1. ในส่วนของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ให้เพ่ิมความต่อไปน้ี เป็นข้อ 1.3.18 
  “1.3.18 คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดให้มีโฉนดชุมชน”  

 2. ในส่วนของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ุ  ตันยุวรรธนะ) ให้เพ่ิมความต่อไปน้ี 
เป็นข้อ 6.5.5 

  “6.5.5 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดให้มีโฉนดชุมชน” 
  ทั้งน้ี   ต้ังแต่วันที่ 8 มิถุนายน  พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 


