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http://www.thaigov.go.th                                                           วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 
 
  วันน้ี (19 ธันวาคม 2560)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ และพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์                
ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
   
  1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ราคาสิบบาท ห้าบาท  
    สองบาท หน่ึงบาท ห้าสิบสตางค์ ย่ีสิบห้าสตางค์ สิบสตางค์ ห้าสตางค์ และ 
    หน่ึงสตางค์ พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
    อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ    
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ อําเภอปากพนัง  
    จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
    พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต 
    การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรค 
    ศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  7.   เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการแต่งต้ังกรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 จํานวน 3 ฉบับ 
  8.   เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการอนุญาตและการ 
    อนุญาตให้ส่งออก นําเข้า และนําผ่าน ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. .... 
  9. เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์สินค้า 
    ฟุ่มเฟือยนํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ และเรือเป็นสินค้าที่ 
    ต้องห้ามส่งออกและห้ามนําผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
    กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์  สินค้าแร่และรูปป้ันที่ส่งมาจากหรือมี  
    แหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เป็นสินค้าที่ต้องห้าม
    นําเข้ามาในราชอาณาจักรและกําหนดให้อาวุธ และยุทโธปกรณ์ สินค้าฟุ่มเฟือย 
    นํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ เรือ สินค้าแร่ และรูปป้ันเป็น 
    สินค้าที่ต้องห้ามส่งออกห้ามนําเข้าและห้ามนําผ่านราชอาณาจักร ไปยังกองกําลัง
    ติดอาวุธเพ่ือใช้สนับสนุนกองกําลังติดอาวุธของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
    เกาหลี พ.ศ. .... 
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เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  10.  เรื่อง  เป้าหมายของนโยบายการเงินประจํา ปี 2561 
  11.  เรื่อง  การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไปส่งท้าย
    ปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 
  12.  เรื่อง  มาตรการพิเศษเพ่ือขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 
 

ต่างประเทศ 
 
  13.  เรื่อง  ขออนุมัติร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง 
    สาธารณรัฐเซเชลส์ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทาง
    ทูตและหนังสือเดินทางราชการ 
 

แต่งต้ัง 
 
  14. เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อการเลื่อนฐานะกงสุลกิตติมศักด์ิประจํานครเจนีวา  
    มาพันธรัฐสวิส (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  15.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  16.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  17.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
  18.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  19.  เรื่อง  การมอบหมายให้รัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
    ประเมินผลภาคราชการ  
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
    แห่งประเทศไทย  
  21.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ 
    และเมืองเก่า  
  22.  เรื่อง มอบหมายผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
    ความมั่นคงของมนุษย์  
  23.  เรื่อง  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  24.  เรื่อง  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์)  
  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
  27.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
  28.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  29.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  30.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  31.  เรื่อง  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
   
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ราคาสิบบาท ห้าบาท สองบาท หนึ่งบาท  
ห้าสิบสตางค์ ย่ีสิบห้าสตางค์ สิบสตางค์ ห้าสตางค์ และหนึ่งสตางค์ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ราคา 
สิบบาท ห้าบาท สองบาท หน่ึงบาท ห้าสิบสตางค์ ย่ีสิบห้าสตางค์ สิบสตางค์ ห้าสตางค์ และหน่ึงสตางค์ พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไป
ได้ 
  กค. เสนอว่า กค. โดยกรมธนารักษ์ ได้จัดทําเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่ จํานวน 9 ชนิดราคา 
ได้แก่ ชนิดราคาสิบบาท ห้าบาท สองบาท หนึ่งบาท ห้าสิบสตางค์ ย่ีสิบห้าสตางค์ สิบสตางค์ ห้าสตางค์ และหน่ึง
สตางค์ เพ่ือใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง กค.  ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตรูปแบบเหรียญ
กษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่ และได้รับพระราชทานพระราชานุญาตแล้ว  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  กําหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ นํ้าหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย และ
ลักษณะอ่ืน ๆ ของ (1) เหรียญกษาปณ์โลหะสองสี (สีขาวและสีทอง) ราคาสิบบาท (2) เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว 
(ทองแดงผสมนิกเกิล) เคลือบไส้ทองแดง ราคาห้าบาท (3) เหรียญกษาปณ์โลหะสีทอง (ทองแดงผสมนิกเกิลและ
อลูมิเนียม) ราคาสองบาท (4) เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ไส้เหล็กชุบนิกเกิล) ราคาหน่ึงบาท (5) เหรียญกษาปณ์
โลหะสีแดง (ไส้เหล็กชุบทองแดง) ราคาห้าสิบสตางค์ (6) เหรียญกษาปณ์โลหะสีแดง (ไส้เหล็กชุบทองแดง) ราคาย่ีสิบ
ห้าสตางค์ (7) เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (อลูมิเนียม) ราคาสิบสตางค์ (8) เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (อลูมิเนียม) 
ราคาห้าสตางค์  และ (9) เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (อลูมิเนียม) ราคาหน่ึงสตางค์ 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. .... ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
และส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดให้ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในราชการทหาร  
  2. กําหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งซากผลิตภัณฑ์ในที่สาธารณะ ที่รกร้างว่างเปล่า หรือทิ้งปะปนกับขยะมูล
ฝอย  
  3. กําหนดห้ามมิให้ผู้ใดรับคืน จัดเก็บ หรือรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ เว้นแต่จัดทําโดยศูนย์รับคืนซาก
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จัดต้ังและขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด ซึ่งศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์
อาจจัดต้ังโดยผู้ผลิต ผู้ผลิตร่วมกับผู้ผลิตรายการอ่ืน หรือให้ผู้จัดจําหน่ายหรือผู้ใดดําเนินการแทน หรือทําความตกลง
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือดําเนินการแทน ทั้งน้ี ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ผลิต หรือบุคคลอ่ืนตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด  
  4. กําหนดให้ผู้ผลิตมีหน้าที่รับคืน จัดเก็บ และรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันไม่ว่าจะเป็น
ของผู้ผลิตรายใด รวมถึงซากของผลิตภัณฑ์ที่มีการนําเข้าจากต่างประเทศ หรือที่ไม่มีย่ีห้อหรือเคร่ืองหมายการค้าใด ๆ 
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หรือที่ผู้ผลิตเลิกดําเนินกิจการแล้วด้วย และผู้ผลิตต้องจัดทําแผนความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เสนอต่อ
กรมควบคุมมลพิษตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด  
  5. กําหนดให้กรมควบคุมมลพิษจัดทําและเผยแพร่ความรู้และข้อมูลเก่ียวกับวิธีการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือให้ประชาชน ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่เก่ียวข้องใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติน้ี และจัดให้มีศูนย์ประสานงานและเผยแพร่ความรู้ และข้อมูลซากผลิตภัณฑ์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
เก่ียวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์และสถานที่ต้ังของศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์  
  6. กําหนดให้เจ้าหน้าที่มีอํานาจเข้าไปในศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ หรือเข้าไปในยานพาหนะใด ๆ  
ที่ใช้ขนส่งซากผลิตภัณฑ์เพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี และมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือ
เรียกผู้ผลิต ผู้จัดต้ังศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ หรือผู้ที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้อง
มาเพ่ือประกอบการพิจารณา  
  7. กําหนดโทษทางอาญาสําหรับความผิดต่าง ๆ   
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  ตช. เสนอว่า  
  1. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ . 2552 ได้กําหนดให้
โรงพยาบาลตํารวจมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านการแพทย์ของ ตช. งานวิเคราะห์วิจัยทางการแพทย์ 
งานนิติเวช การชันสูตรพลิกศพ การตรวจพิสูจน์และค้นคว้าหาหลักฐานซึ่งเก่ียวกับหลักวิชาแพทย์ และนิติเวชศาสตร์
ในบุคคลที่มีชีวิต ศพ เศษหรือส่วนของศพ ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล การฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรทางการสาธารณสุขของ ตช. ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน ให้การ
รักษาพยาบาลข้าราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างใน ตช. รวมทั้งบุคคลในครอบครัว และประชาชน  
  2. ปัจจุบันโรงพยาบาลตํารวจเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ ขนาด 600 เตียง ให้บริการผู้ป่วย 7 สาขา
หลัก (ได้แก่ อายุรกรรม ศัลยกรรม ออร์โธปิดิกส์ สูตินรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ตา และ หู คอ จมูก) ให้การตรวจ
รักษาผู้ป่วยนอก เฉลี่ย 550,000 ครั้งต่อปี และผู้ป่วยในเฉลี่ย 20,000 ครั้งต่อปี มีศักยภาพทางการรักษาพยาบาล
และบริการสุขภาพ มีขีดความสามารถในการสนับสนุนการศึกษาเพ่ือผลิตบุคลากรทางการแพทย์ โดยเป็นสถาบันร่วม
ผลิตและฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด นักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติ และแพทย์ประจําบ้านจากแพทยสภา ตลอดจนเป็นสถานที่
ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ช้ันปี 6 ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์             
ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบกับนายกรัฐมนตรีมีบัญชาเห็นชอบ                 
ให้โรงพยาบาลตํารวจพิจารณาให้การสนับสนุนภารกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการจัดการศึกษาทางการแพทย์
ต่อไป  
  3. ดังน้ัน สมควรกําหนดให้โรงพยาบาลตํารวจมีอํานาจหน้าที่ในการสนับสนุนการศึกษาเพื่อผลิต
บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขของหน่วยงานอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นการสนับสนุนภารกิจทางด้าน
การแพทย์ของโรงพยาบาลตํารวจ ตลอดจนเพ่ือสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการผลิตแพทย์ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ ลดปัญหาการขาดแคลนแพทย์ และแก้ไขปัญหาการกระจายแพทย์ตามภูมิภาค ทั้งน้ี ไม่มีการ
กําหนดตําแหน่งข้าราชการตํารวจเพ่ิมขึ้น จึงไม่กระทบต่อจํานวนตําแหน่งในภาพรวมของ ตช. อย่างไรก็ตาม ตช. 
จะพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของโรงพยาบาลตํารวจ เพ่ือรองรับการแก้ไขอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ดังกล่าว โดยพิจารณารูปแบบ ขนาด อํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน และจํานวนอัตรากําลังที่เหมาะสมเพียงพอกับ
ปริมาณงานและคุณภาพของงาน ความมีประสิทธิภาพและการประหยัด ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติตํารวจ
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แห่งชาติ พ.ศ.2547 ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ ซึ่งจะเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกอง
บังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืน ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยกําหนดให้
โรงพยาบาลตํารวจ ตช. มีอํานาจหน้าที่ในการสนับสนุนการศึกษาเพ่ือผลิตบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรทาง
สาธารณสุขของหน่วยงานอ่ืน ๆ  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณา
ลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2545 ดังน้ี  
 

การแบ่งส่วนราชการปจัจุบนั การแบ่งส่วนราชการทีข่อปรบัปรุง 
1. สํานักงานเลขานุการกรม 
2. สํานักกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์  
3. สํานักกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี 
4. สํานักบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู 
5. สํานักสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณู 
6. กลุ่มปฏิบัติงานด้านวิชาการ  

1. สํานักงานเลขานุการกรม 
2. กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี 
3. กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 
4. กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกํากับดูแลความ
ปลอดภัย 
5. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
6. กลุ่มกฎหมาย 
7. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
8. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเขตพื้นที่
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ อําเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ .ศ . . . . . ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดบทนิยามคําว่า “แนวชายฝั่งทะเล” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย  
  2. กําหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และพ้ืนที่น่านนํ้าโดยรอบ
เกาะดังกล่าว ภายในเส้นล้อมรอบตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง ณ จุดพิกัดในระบบยูทีเอ็ม WGS 84 หรือระบบพิกัด
ภูมิศาสตร์ เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีมาตรการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน
กฎกระทรวงนี้  
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  3. กําหนดให้พ้ืนที่ดังต่อไปน้ีเป็นเขตพ้ืนที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตาม
หลักเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้  
   (1) บริเวณที่ 1 พ้ืนที่บนแผ่นดินนับจากแนวชายฝั่งที่นํ้าทะเลข้ึนสูงสุดเข้าไปในแผ่นดินของ
เกาะกระใหญ่ เกาะกระกลาง เกาะกระเล็ก  
   (2) บริเวณที่ 2 พ้ืนที่ต้ังแต่แนวนํ้าขึ้นสูงสุดลงมาจนถึงแนวปะการังธรรมชาติเป็นไปตาม
แผนที่แนบท้าย 
   (3) บริเวณที่ 3 พ้ืนที่น่านนํ้าทะเลถัดจากบริเวณท่ี 2 ออกไปภายในบริเวณพ้ืนที่ตามจุด
พิกัดที่ปรากฏในแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงนี้  
  4. กําหนดให้ภายในพ้ืนที่ตามข้อ 3. ห้ามกระทําหรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทิ้งขยะ ปล่อยนํ้า
เสีย การทําประมง การก่อสร้างท่าเทียบเรือ  
  5. กําหนดให้การเดินเรือในพ้ืนที่ตามข้อ 3. ให้เป็นไปตามเส้นทาง ระเบียบและมาตรฐานที่
คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชกําหนด  
  6. กําหนดให้การท่องเท่ียวในพ้ืนที่ตามข้อ 3.(1) และ (2) ต้องเป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดย
คํานึงถึงความสามารถในการรองรับ ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติเดิม ทั้งน้ีให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งประกาศกําหนด  
  7. ให้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย มีหน้าที่ในการติดตาม
ตรวจสอบ กํากับดูแลและออกหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติอ่ืนใดเพ่ิมเติม เพ่ือการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
บริเวณหมู่ เกาะกระ หรือแต่งต้ังคณะทํางานอ่ืนใดเพ่ือปฏิบัติงานตามที่จําเป็น โดยรับฟังความคิดเห็นจาก
คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอรับใบแทน
ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  
การออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการวิชาชีพออก
ใบอนุญาต  
  2. กําหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเ ง่ือนไขในการย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบที่
คณะกรรมการวิชาชีพในแต่ละสาขากําหนด การพิจารณาอนุมัติการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ให้
เป็นไปตามสาขาและประเภทของใบอนุญาต ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพประกาศ
กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ  
  3. ให้แก้ไขคําว่า “ผู้อํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ” ในกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการ
ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2547 เป็นคําว่า “ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ” ทุกแห่ง  
  4. กําหนดบทเฉพาะกาล ดังน้ี  
   4.1 กําหนดให้ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะที่ออกตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2479 หรือพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
และใบอนุญาตนั้นยังคงมีผลใช้ได้อยู่ในวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้น้ันได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 
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   4.2 กําหนดให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2479 หรือพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ซึ่งใบอนุญาตน้ัน
ไม่ได้กําหนดวันที่หมดอายุ ให้ผู้ที่รับใบอนุญาตต้องเข้ารับการศึกษา หรืออบรมความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามที่คณะกรรมการวิชาชีพประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ         
การประกอบโรคศิลปะ  
 
7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 จํานวน 3 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง จํานวน 3 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม 
(อก.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
ดังน้ี 
  1) ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
กรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. ....  สาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขใน
การสรรหาบุคคลที่จะได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ 
  2) ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการแร่ พ.ศ. ....  สาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่ และ  
  3) ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการแร่จังหวัด พ.ศ. ....  สาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่จังหวัด 
 
8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการอนุญาตและการอนุญาตให้ส่งออก 
นําเข้า และนําผ่าน ราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการ
อนุญาตและการอนุญาตให้ส่งออก นําเข้า และนําผ่าน ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ 
(พณ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นปัญหา 
ข้อกฎหมายและความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้รับ
ความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ให้กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 
  2. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ส่งออกไปนอกและนําเข้ามา 
ในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. 2555  
  3. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการย่ืนคําร้องขออนุญาต ส่งออก นําเข้า และ 
นําผ่าน ทั้งน้ี การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงแบบคําร้องแบบใบอนุญาต ส่งออก นําเข้า หรือนําผ่าน หรือมีความ
จําเป็นต้องกําหนอแบบคําร้อง แบบใบอนุญาต ส่งออก นําเข้า หรือนําผ่าน รูปแบบอ่ืนเพ่ือความเหมาะสมในการขอ
อนุญาตและการอนุญาตซึ่งสินค้าหน่ึงสินค้าใดเป็นการเฉพาะ ให้เป็นไปตามประกาศที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
กําหนด 
  4. กําหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ขออนุญาตส่งออก นําเข้า หรือนําผ่าน เช่น ต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคย
กระทําการใด ๆ ที่เป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศมาก่อน 
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  5. กําหนดคุณสมบัติของผู้อนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขหรือเอกสารหรือหลักฐาน 
ในการขออนุญาตส่งออก นําเข้า หรือนําผ่าน สําหรับสินค้าเฉพาะเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สาธารณประโยชน์ 
การสาธารณสุข ความม่ันคงของประเทศ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามความตกลงระหว่างประเทศหรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนใดของรัฐ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ พณ. กําหนด 
  6. กําหนดให้ผู้ขออนุญาตฯ ต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานตามระเบียบที่ พณ. กําหนดไว้สําหรับ
สินค้าน้ัน และกําหนดสถานที่ย่ืนคําร้องขอรับใบอนุญาตฯ 
  7. กําหนดให้ผู้มีหน้าที่พิจารณาคําร้องขอรับใบอนุญาตพิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้และระเบียบที่ พณ. กําหนด 
  8. กําหนดให้กรณีที่ พณ. มีความจําเป็นต้องจํากัดปริมาณการอนุญาต กําหนดประเภท 
การอนุญาต และกําหนดระยะเวลาการการอนุญาต ตลอดจนการเพิกถอนและระงับการอนุญาตสําหรับส่งออก  
การนําเข้า หรือการนําผ่าน เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สาธารณประโยชน์ ฯลฯ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ พณ. 
กําหนด 
  9. กําหนดบทเฉพาะกาล 
 
9. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์สินค้าฟุ่มเฟือยน้ํามันเชื้อเพลิง
สําหรับอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ และเรือเป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนําผ่านไปยังสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์  สินค้าแร่และรูปปั้นที่ส่งมาจากหรือมี
แหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนําเข้ามาในราชอาณาจักรและ
กําหนดให้อาวุธ และยุทโธปกรณ์ สินค้าฟุ่มเฟือยน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ เรือ สินค้าแร่ 
และรูปปั้นเป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกห้ามนําเข้าและห้ามนําผ่านราชอาณาจักร ไปยังกองกําลังติดอาวุธเพื่อใช้
สนับสนุนกองกําลังติดอาวุธของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ. .... 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง กําหนดให้อาวุธและ
ยุทโธปกรณ์  สินค้าฟุ่มเฟือยนํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ และเรือ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก
และห้ามนําผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ สินค้าแร่และรูปป้ัน 
ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรและกําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ สินค้าฟุ่มเฟือย นํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ 
เรือ สินค้าแร่ และรูปป้ัน เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนําเข้าและห้ามนําผ่านราชอาณาจักร ไปยังกองกําลังติด
อาวุธเพ่ือใช้สนับสนุนกองกําลังติดอาวุธของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
พาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจ
พิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศไปประกอบการพิจารณาด้วยแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                    สาระสําคัญของร่างประกาศ 
  1. กําหนดให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ และสินค้า
ฟุ่มเฟือย เป็นสินค้าต้องห้ามส่งออกไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และกําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์
ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
  2. กําหนดนิยามคําว่า “อาวุธและยุทโธปกรณ์” และกําหนดนิยามคําว่า “สินค้าฟุ่มเฟือย” “นํ้ามัน
เช้ือเพลิงสําหรับอากาศยาน” “เฮลิคอปเตอร์” “เรือ” “สินค้าแร่” และ “รูปป้ัน” ให้เป็นไปตามรายการสินค้าตาม
บัญชีท้ายประกาศ 
  3. กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ สินค้าฟุ่มเฟือย นํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับอากาศยาน 
เฮลิคอปเตอร์ เรือ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนําผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
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  4. กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ สินค้าแร่ และรูปป้ัน ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกําเนิดจาก 
สาธารณรัฐประชาชนเกาหลี เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนําเข้ามาในราชขอาณาจักร 
  5. กําหนดให้สินค้าที่กําหนดไว้ตามข้อ 3 และ ข้อ 4 เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกห้ามนําเข้าและ 
ห้ามนําผ่านราชอาณาจักร ไปยังกองกําลังติดอาวุธที่อยู่ในประเทศใดก็ตาม เพ่ือใช้สนับสนุนกองกําลังติดอาวุธ 
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
  6. กําหนดข้อยกเว้นที่มิให้ใช้บังคับ เช่น เพ่ือวัตถุประสงค์ทางด้านต่างมนุษยธรรมสําหรับพลเมือง
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อมติหรือเพ่ือใช้ในกิจกรรมของคณะผู้แทน
ทางการทูต หรือเพ่ือใช้ในการดํารงชีพเท่าน้ัน 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
10. เรื่อง เป้าหมายของนโยบายการเงินประจํา ปี 2561 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป้าหมายของนโยบายการเงินประจํา ปี 2561 พร้อมข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการกําหนดเป้าหมายของ
นโยบายการเงินสําหรับระยะปานกลาง และเป้าหมายสําหรับปี 2561 ซึ่งกําหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินไว้ที่
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียทั้งปีร้อยละ 2.5 ± 1.5 ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และจะได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค. รายงานว่า ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะประธาน กนง. ได้ประชุมหารือ
ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และได้เห็นชอบร่วมกันในการกําหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินสําหรับ
ระยะปานกลาง และเป้าหมายสําหรับปี 2561 โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
  1. เป้าหมายของนโยบายการเงินสําหรับระยะปานกลาง และเป้าหมายสําหรับ ปี 2561 กนง. 
ดําเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบมีความยืดหยุ่น ซึ่งเป็นกรอบที่ให้ความสําคัญกับการรักษา
เสถียรภาพราคาระยะปานกลาง ควบคู่กับการดูแลการเติบโตทางเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน 
โดย กนง. จะพิจารณารักษาความสมดุลของเป้าหมายด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และมีความพร้อมที่จะใช้เครื่องมือ
ในการดําเนินนโยบายการเงินที่มีอยู่สนับสนุนให้ระดับราคามีเสถียรภาพและเป็นไปตามเป้าหมายและเศษฐกิจของ
ประเทศเติบโตเต็มศักยภาพและย่ังยืน โดยไม่ก่อให้เกิดความเปราะบางต่อเสถียรภาพระบบการเงิน 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ กนง. จึงมีข้อตกลงร่วมกัน โดยกําหนดให้อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปเฉล่ียทั้งปีที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5 เป็นเป้าหมายของนโยบายการเงินสําหรับระยะปานกลาง และเป็นเป้าหมาย
สําหรับปี 2561 เน่ืองจากเป็นระดับที่เอ้ือให้การเติบโตทางเศรษฐกิจสอดคล้องกับศักยภาพของระบบเศรษฐกิจไทย 
อย่างไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อพลวัตเงิน
เฟ้อและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในระยะข้างหน้า ธปท. จะได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างดังกล่าว เพ่ือให้การ
กําหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินในระยะต่อไปมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งผ่านการดําเนินนโยบายการเงินในอนาคต 
  2. การเคลื่อนไหวของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปออกนอกกรอบเป้าหมาย กนง. ประเมินว่า อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปในปี 2561 จะปรับสูงขึ้นจากปี 2560 และจะอยู่ภายในกรอบเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ
ไทยที่ยังไม่กระจายตัวทั่วถึง รวมถึงพลวัตเงินเฟ้อที่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง อาจส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปแตกต่างไปจากที่ประเมินไว้ ซึ่งหากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเคล่ือนไหวออกนอกกรอบเป้าหมาย หรือ กนง. ประเมิน
ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะออกนอกกรอบเป้าหมาย กนง. จะมีจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
โดยจะช้ีแจงถึงสาเหตุ นโยบายการเงินที่ได้ดําเนินการไปแล้ว ระยะเวลาที่คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะกลับเข้าสู่ 
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เป้าหมาย และแนวทางการดําเนินนโยบายการเงินเพ่ือนําอัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับเข้าสู่เป้าหมายในระยะเวลา 
ที่เหมาะสม รวมทั้งจะรายงานความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาเป็นระยะตามสมควร 
  ทั้งน้ี ในการพิจารณาการดําเนินนโยบายการเงิน กนง. จะให้ความสําคัญต่อเป้าหมายของอัตราเงิน
เฟ้อทั่วไปท่ีได้กําหนดไว้ พร้อมทั้งช่ังนํ้าหนักข้อดี ข้อเสียของการดําเนินนโยบายการเงินในแต่ละทางเลือก (Policy 
Trade-off) เพ่ือรักษาความสมดุลระหว่างเป้าหมายด้านเสถียรภาพราคา การเติบโตทางเศรษฐกิจ และเสถียรภาพ
ระบบการเงินอย่างเหมาะสม 
  3. การติดตามความเคลื่อนไหวของเป้าหมายของนโยบายการเงิน กค. และ ธปท. จะจัดให้มีการ
หารือร่วมกันเป็นประจํา และ/หรือ เมื่อมีเหตุจําเป็นอ่ืนตามที่ทั้งสองหน่วยงานจะเห็นสมควร เพ่ือให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายของนโยบายการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้การดําเนินนโยบายการคลังและนโยบายการเงินเป็นไป
ในทิศทางที่สอดประสานกัน พร้อมทั้งจัดทํารายงานผลการดําเนินนโยบายการเงินทุกคร่ึงปี เพ่ือแจ้งให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังทราบ 
  4. การแก้ไขเป้าหมายของนโยบายการเงิน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรหรือจําเป็น รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและ กนง. อาจตกลงร่วมกันเพ่ือแก้ไขเป้าหมายของนโยบายการเงินได้ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณา 
 
11. เรื่อง การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไปส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับ
ปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 
                     คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคล
ทั่วไปส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ 
                    สาระสําคัญของเร่ือง 
                    การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไปส่งท้ายปีเก่า 
วิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 26/2562 เมื่อวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบโครงการสวดมนต์เพ่ือเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสรับปีใหม่ 2561 โดยขอให้ทุกวัด
ในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดให้มีการสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์และเจริญจิตต
ภาวนาข้ามปี  ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และให้มีพิธีทําบุญตักบาตรเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล  
แด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช  พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  และสวดมนต์ให้ประเทศไทยในวันที่ 1 
มกราคม 2561 รวมท้ังขอให้วัดทุกวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนพร้อมครอบครัว ลด ละ เลิก
อบายมุข  สิ่งเสพติด และร่วมกันทํากิจกรรมที่เป็นมงคลดังกล่าวที่วัดแทนการละเล่นหรือกิจกรรมที่รื่นเริงอย่างอ่ืน 
 
12. เรื่อง มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการมาตรการพิเศษเพ่ือขับเคล่ือน SMEs สู่ยุค 4.0 ด้านการส่งเสริมพัฒนาและ
ด้านการเงินและโครงการภายใต้มาตรการดังกล่าว พร้อมทั้งให้ อก. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อนมาตรการท่ีเสนอ 
  2. เห็นชอบในหลักการแนวทางยกระดับความสามารถของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เพ่ือให้บริการและส่งเสริมพัฒนา SMEs ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ชุมชน และให้ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเสนอขอรับการเพ่ิมทุนจากกระทรวงการคลังตามความ
จําเป็นและเหมาะสมต่อการรองรับสินทรัพย์เสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นและการดํารงสถานะเงินทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดต่อไป 
  3. เห็นชอบให้ธนาคารออมสินแยกบัญชีการดําเนินโครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง 
(Soft Loan เพ่ือปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร ระยะที่ 2) และให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
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ประเทศไทยแยกบัญชีการดําเนินโครงการยกระดับความสามารถของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย โครงการที่ร่วมดําเนินการกับกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐและโครงการสินเช่ือเพ่ือ
ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ออกจากการดําเนินการตามปกติ เป็นโครงการตามนโยบายของ
รัฐบาล (Public Service Account : PSA) รวมท้ังสามารถนําส่วนต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่เกิดขึ้น
จริงและค่าบริหารโครงการฯ บวกกลับเพื่อการคํานวณโบนัสประจําปีของพนักงานได้ และเป็นส่วนหน่ึงในการปรับ
ตัวช้ีวัดทางการเงินที่เก่ียวข้องตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจได้ 
  4. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพ่ือดําเนินการสินเช่ือเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local 
Economy Loan) และโครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan เพ่ือปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 
2) โดยขอรับงบประมาณชดเชยจากรัฐบาลเป็นระยะเวลา 7 ปี ในกรอบวงเงิน ไม่เกิน 6,395 ล้านบาท และขอรับ
จัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีวงเงิน 1,485 ล้านบาท ในปีแรก และให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารออมสินเป็นหน่วยงานหลัก และให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ของรัฐและธนาคารพาณิชย์ที่เก่ียวข้องเป็นหน่วยร่วมดําเนินการ เพ่ือบูรณาการการดําเนินมาตรการที่เสนอดังกล่าว
ต่อไป 
 

ต่างประเทศ 
 
13. เรื่อง ขออนุมัติร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเซเชลส์  
ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเซเชลส์
ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม 
ในร่างความตกลงฯ  
  3. มอบหมายให้ กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามในข้อ 2 
  4. อนุมัติในหลักการให้ กต. มีหนังสือแจ้งฝ่ายเซเชลส์ เพ่ือให้ความตกลงฯ มีผลบังคับต่อไป 
  5. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี 
ได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง  
พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
  สาระสําคัญของความตกลงฯ เก่ียวกับการยกเว้นการตรวจลงตรวจแก่บุคคลที่ถือหนังสือเดินทาง
ทูตและหนังสือเดินทางราชการของแต่ละฝ่ายในการเดินทางเข้า-ออก เดินทางผ่าน และพํานักอยู่ในดินแดนของ 
อีกฝ่ายหน่ึง โดยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ตามปฏิทินนับจากวันเดินทางเข้ามา  
ซึ่งบุคคลเหล่าน้ันจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการทํางาน การทําธุรกิจและการทํากิจกรรมอ่ืนที่มีค่าตอบแทน รวมถึงให้การ
ยกเว้นการตรวจลงตราแก่บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางราชการท่ีเป็นสมาชิกในคณะผู้แทน
ทางการทูต หรือทางกงสุล หรือผู้แทนของแต่ละฝ่ายในองค์การระหว่างประเทศท่ีอยู่ในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง 
รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวของบุคคลเหล่านั้นของแต่ละฝ่ายอาจจะเข้าไปยัง พํานัก ผ่าน หรือออกจากดินแดนของ
อีกฝ่ายหน่ึงโดยไม่จําเป็นต้องได้รับการตรวจลงตราเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน และสามารถขยายไปจนสิ้นสุดวาระ
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลเหล่าน้ันเมื่อมีคําร้องขอจากกระทรวงการต่างประเทศของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ทั้งน้ี ความ            
ตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 60 นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งสุดท้าย  โดยภาคีคู่สัญญา                 
ว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนภายในที่จําเป็นของตนเพ่ือให้ความตกลงมีผลใช้บังคับแล้ว และมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา                 
5 ปี ซึ่งจะขยายระยะเวลาออกไปอีกวาระละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ เว้นแต่ภาคีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิก               
โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 6 เดือน 
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แต่งต้ัง 
 
14. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อการเลื่อนฐานะกงสุลกิตติมศักด์ิประจํานครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  
(กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเลื่อนฐานะนายอาร์มันด์ โยสต์ (Mr. Armand Jost) กงสุลกิตติมศักด์ิ
ประจํานครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เป็น กงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีเขตกงสุล
ครอบคลุมรัฐเจนีวาและรัฐโวด์ ทั้งน้ี โดยคงสถานะของสถานที่ทําการกงสุล เป็น สถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ไว้เช่นเดิม 
ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
15. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังน้ี  
  1. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน นิวซีแลนด์ ดํารง
ตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา แคนาดา  
   2. นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลสิบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส 
ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส  
  3. นายวิชิต ชติวิมาน เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก  
  4. นายเจษฎา กตเวทิน เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมสักัต รัฐสุลต่านโอมาน 
ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา  
  ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุ
ราชการและทดแทนตําแหน่งที่จะว่าง ซึ่งการแต่งต้ังข้าราชการให้ไปดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศ 
ตามข้อ 1.-3. ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ  
 
16. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. นายสงิห์ทอง ลาภพเิศษพันธุ์ ตําแหน่ง อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ดํารงตําแหน่ง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหล ี 
   2. นายฐานศิร ์ณ สงขลา ตําแหน่ง กงสุลใหญ่ สถานกงสลุใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ราชอาณาจักร
ซาอุดีอาระเบีย ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน  
  3. นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่จะ
ว่าง และทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ  
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17. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สาํนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร)ี 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งต้ังข้าราชการการเมือง 
จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
   1. นายถาวร พรหมมีชัย ใหดํ้ารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ)  
   2. นางสาวอนสุรี ทับสุวรรณ ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตร ี 
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป  
 
18. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผูช้่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งต้ัง พลตํารวจเอก 
อํานาจ อันอาตม์งาม เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและ
มอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงาน  
 
19. เรื่อง การมอบหมายให้รัฐมนตรีปฏิบติัหน้าทีป่ระธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตร ี(นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  
 
20. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ัง นายไพโรจน์ สัตยสัณห์สกุล เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย แทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป 
 
21. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผูท้รงคณุวุฒิในคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า จํานวน 7 คน แทน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ดังน้ี  
  1. นายภราเดช พยัฆวิเชียร 2. นายบวรเวท รุ่งรุจี 3. นายสด แดงเอียด 4. รองศาสตราจารย์             
บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย 5. ศาสตราจารย์กิตติคุณศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 6. รองศาสตราจารย์โรจน์ คุณเอนก                  
7. รองศาสตราจารย์ยงธนิศร์ พิมลเสถียร  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป  
 
22. เรื่อง มอบหมายผูร้ักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในกรณีที่ไม่มผีู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี หรือมแีต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ จํานวน 2 ราย ตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ดังน้ี  
  1. พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
   2. พลเอก สรุศักด์ิ กาญจนรตัน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป  
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23. เรื่อง แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในกรณีที่ไม่มผีู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือมแีต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ ตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังน้ี  
  1. นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
   2. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป  
 
24. เรื่อง แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ผู้รักษาราชการแทนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีที่ไม่มผีูดํ้ารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังน้ี  
  1. พลเอก สรุเชษฐ์ ชัยวงศ์  
  2. นายอุดม คชินทร  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป  
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอการแต่งต้ังข้าราชการการเมือง จํานวน 2 
ราย ดังน้ี  
  1. นางดวงพร รอดพยาธิ ์ใหดํ้ารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณชิย์  
   2. นายวรวุฒิ โปษกานนท์ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป  
 
26. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอการแต่งต้ัง นางสุวรรณี 
คําม่ัน ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทัง้น้ี ต้ังแต่วันที่ 19 ธันวาคม 
2560 เป็นต้นไป  
 
27. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สาํนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร)ี 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งต้ัง พลตรี วีรนันท์ 
ทองสุก ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 19 
ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป  
 
28. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผูช้่วยรัฐมนตรี  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสาํนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง พลเอก สรุศักด์ิ              
ศรีศักด์ิ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและมอบหมาย           
ให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
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29. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผูช้่วยรัฐมนตรี  
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นางหิรัญญา สุจินัย 
เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตร ีโดยให้มีผลต้ังแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและมอบหมายให้เป็น
ผู้ช่วยรัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรี   
 
30. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผูช้่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายสกนธ์ วรัญญู
วัฒนา เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลต้ังแต่วันทีน่ายกรัฐมนตรลีงนามในประกาศแต่งต้ังและมอบหมายให้
เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงพาณิชย์   
 
31. เรื่อง แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม ในกรณีทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามลําดับ ตามท่ีกระทรวง
ยุติธรรมเสนอ ดังน้ี  
  1. นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรี   
   2. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

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


