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หลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือการชราภาพ ให้กองทุนโอนเงิน ไปยังกองทุนดังกล่าวภายใน 
เจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ผู้น้ันแสดงความประสงค์และได้ปรากฏหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
  7. กําหนดให้เงินของกองทุนที่อยู่ในบัญชีเงินสํารองและบัญชีเงินกองกลางให้ลงทุนใน
หลักทรัพย์ทีม่คีวามมั่นคงสูงตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง และให้กองทุนจัดให้มีแผนการลงทุน
สําหรับเงินที่อยู่ในบัญชีเงินรายบุคคลเพ่ือให้สมาชิกเลือกโดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีแผนการลงทุนในหลักทรัพย์ 
ที่มีความมั่นคงสูงไม่ตํ่ากว่า ร้อยละหกสิบด้วย ในกรณีทีส่มาชิกไมได้ใช้สิทธิเลือกแผนการลงทุนให้ถือว่าสมาชิก
ยินยอมให้กองทุนจัดแผนการลงทุนที่กําหนดให้ลงทุนในหลกัทรัพย์ที่มคีวามเสีย่งเหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิก 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

วาระที่ 2 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ 
ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของ 
รัฐตามพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  กษ. เสนอว่า 
  1. สัตวแพทยสภาเป็นองค์กรวิชาชีพที่จัดต้ังขึ้นตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ              
การสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพการ 
สัตวแพทย์มีอํานาจหน้าที่รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผูข้อเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์  
การทําคําสั่งลงโทษกรณีประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ การรับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร  
อนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสัตวแพทย์ซึ่งเป็นการใช้อํานาจรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว 
  2. โดยที่พระราชบัญญติัความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐหมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการ
ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรฐัวิสาหกิจที่ต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้
หมายความรวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่พระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติน้ี 
ซึ่งขณะน้ีมีหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ถูกกําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จํานวน 58 แห่ง โดยมีองค์กรวิชาชีพ จํานวน 9 แห่ง ได้รับการกําหนดให้เป็น
หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เช่น แพทยสภา สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา และสภาการ
พยาบาล เป็นต้น แต่สัตวแพทยสภาซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและใช้อํานาจรัฐตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ 
การสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 ยังไม่ได้ถูกกําหนดเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังน้ัน เพ่ือให้
สัตวแพทยสภาและบุคลากรของสัตวแพทยสภาซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้รับความคุ้มครองในการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายสมควรกําหนดให้สัตวแพทยสภาเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  กําหนดให้สัตวแพทยสภาเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 

ด้าน... 
 
 
 
 

 



 3
 

ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
วาระที่ 4 เรื่อง ขออนุมัติดําเนนิการโครงการพัฒนาลุ่มน้าํห้วยหลวงตอนล่างจังหวัด 

หนองคาย 
สาระสาํคญั คอื  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  

เสนอ ดังน้ี  
  1. อนุมัติให ้กษ. ดําเนินโครงการพัฒนาลุ่มนํ้าห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย กําหนด 
แผนการดําเนินงาน 9 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2569) ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 21,000 ล้านบาท และให ้
กรมชลประทานเริ่มดําเนินการก่อสร้างสถานีสูบนํ้าและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอ่ืน ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 
  2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการตามแผนการป้องกันแก้ไขและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่กษ. (กรมชลประทาน) เสนออย่างเคร่งครัด  ทั้งน้ี ให้ กษ. ดําเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดต่อไป สําหรับคา่ใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการ ให้ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  สาระสําคัญของโครงการฯ มวัีตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาปัญหาน้ําท่วมในเขตพื้นที่จังหวัด
หนองคายและอุดรธานี  ครอบคลุมพ้ืนที่ 54,390 ไร ่รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้าต้นทุนในลํานํ้าห้วยหลวงและ
แก้มลิงต่าง ๆ  245.87 ล้านลูกบาศก์เมตร  เพ่ือส่งนํ้าสําหรับการอุปโภค บริโภค การเกษตร การอุตสาหกรรม 
การปศุสัตว์ และการรักษาระบบนิเวศในเขตพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย  และอุดรธานี  ตลอดจนเพ่ือส่งนํ้าให้กับ
พ้ืนที่ 284 หมูบ้่าน37 ตําบล  7 อําเภอ  ในเขตจังหวัดหนองคายและอุดรธานี (อําเภอโพนพิสัย จังหวัด
หนองคาย  และอําเภอเมือง อําเภอหนองหาน อําเภอเพ็ญ  อําเภอบ้านดุง และอําเภอสร้างคอม อําเภอพิบูลย์
รักษ์ จังหวัดอุดรธานี) ครอบคลุมพ้ืนที ่315,195 ไร ่

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 7 เรื่อง มาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทนุการผลิตให้แก่เกษตรกรและ 
สถาบนัเกษตรกร 

สาระสาํคญั คอื  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้ กษ. และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดําเนิน
มาตรการประชารัฐเพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
  2. อนุมัติในหลกัการโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือลดต้นทุนปัจจัยการผลติให้แก่เกษตรกร 
วงเงินสินเช่ือ 90,000 ล้านบาท โดยใช้แหลง่เงินทุน ธ.ก.ส. วงเงินชดเชยดอกเบ้ียไม่เกิน 1,800 ล้านบาท  
โดยให้ ธ.ก.ส. ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณถัดไปตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
  3. อนุมัติในหลกัการโครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร 
วงเงินสินเช่ือ 3,600 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. วงเงินชดเชยดอกเบ้ีย ไม่เกิน 72 ล้านบาท โดยให้  
ธ.ก.ส. ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณถัดไปตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กษ. รายงานว่า 
  1. สถานการณ์ภาคการเกษตรของประเทศไทยประสบปัญหาผลผลิตต่อไร่ตํ่า ต้นทุนการผลิตสูง 
ราคาผลผลิตตกตํ่าในบางช่วง และเกษตรกรขาดอํานาจในการต่อรองราคาซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง
และสะสมมาเป็นเวลานาน อีกทั้ง สถานการณ์ด้านธรรมชาติก่อให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ทําให้เกษตรกรประสบ
ปัญหาด้านความเสี่ยงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สง่ผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร 
 

ประกอบ... 
 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 1 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โดย สํานักบริหารกลาง

2 ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

เศรษฐกิจ-สังคม 4 ขออนุมัติดําเนินการโครงการพัฒนาลุ่มน้ําห้วยหลวงตอนล่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดหนองคาย

7 มาตรการเกษตรประชารัฐเพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันเกษตรกร

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2561

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                                วันที่  24  เมษายน  2561 
 
  วันน้ี (24 เมษายน 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ ผู้ ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.   เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความผิดทาง 
    ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดการศึกษา การ 
    ฝึกอบรมหรือการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบ
    โรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  4.  เรื่อง   ขออนุมัติดําเนินการโครงการพัฒนาลุ่มนํ้าห้วยหลวงตอนล่างจังหวัดหนองคาย 
  5.  เรื่อง  โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2  
  6.  เรื่อง   โครงการผลิตอาชีวะพันธ์ุใหม่และบัณฑิตพันธ์ุใหม่ เพ่ือสร้างกําลังคนที่มีสมรรถนะ
    สูงสําหรับอุตสาหกรรม NEW Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และ
    การปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย (ปี 2561 - 2565) 
  7.  เรื่อง  มาตรการเกษตรประชารัฐเพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและ 
    สถาบันเกษตรกร 
 

ต่างประเทศ 
 
  8.  เรื่อง  การเข้าร่วมเป็นสมาชิก The United Nations Collaborative Programme on 
    Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation in  
    Developing Countries (UN-REDD Programme) ของประเทศไทย 
  9.  เรื่อง  การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และอนุสัญญาร่วม
    ว่าด้วยความปลอดภัยของการจัดการเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและความปลอดภัย
    ของการจัดการกากกัมมันตรังสี 
 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีฉบับวันที่ 24 เมษายน 2561) 
ด้วยการสแกน QR Code 
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  10.  เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นํา ครั้งที่ 11 แผนงานการพัฒนาเขตพัฒนา
    เศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย (IMT–GT) 
 11.  เรื่อง  การดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562  
  12.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน 
    ครั้งที่ 32 
 

แต่งต้ัง 
 
  13.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง   
    กระทรวงมหาดไทย 
  14.  เรื่อง   การพิจารณาแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการด้านการ 
    รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  
  15.  เรื่อง  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย 
    กองทุนสนับสนุนการวิจัย 
  16.  เรื่อง   แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ (เพ่ิมเติม)  
  17.   เรื่อง   การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  18.   เรื่อง   การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (รองเลขาธิการ) สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  19.  เรื่อง   การแต่งต้ังผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
  20.   เรื่อง   การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือ 
    การท่องเที่ยวอย่าง  
  21.  เรื่อง   การเปิดสถานกงกุสกิตติมศักด์ิสหรัฐเม็กซิโก ณ จังหวัดภูเก็ต  และการแต่งต้ัง  
    นางณัฏฐกัญญา แสงโพธ์ิ ให้ดํารงตําแหน่ง กงสุลกิตติมศักด์ิสหรัฐเม็กซิโก  
    ณ จังหวัดภูเก็ต (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  22.  เรื่อง   การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิและแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐ  
    ประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กระทรวงการต่างประเทศ) 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1.  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นและข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปประกอบการพิจารณา
ด้วย  แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
               สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1.กําหนดเพ่ิมเติมประเภททรัพย์สินของกองทุนโดยกําหนดให้กองทุนประกอบด้วยเงินของสมาชิก           
ที่โอนย้ายมาทั้งจํานวนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอ่ืนที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือการชราภาพตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  2. กําหนดเพ่ิมเติมให้กองทุนมีอํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ และ 
อํานาจเช่นว่าน้ีให้รวมถึงการจัดต้ังบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจํากัด 
  3. กําหนดเพ่ิมเติมให้ในกรณีที่บุคคลใดซึ่งเข้ารับราชการได้แสดงเจตนาให้โอนเงินทั้งหมดที่ตน             
มีสิทธิได้รับจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์            
เพ่ือเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือการชราภาพตามที่คณะกรรมการกําหนดมายังกองทุน ให้กองทุน 
รับเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิก  เพ่ือให้กองทุนนําไปลงทุนหาผลประโยชน์ต่อไป  ทั้งน้ี            
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
  4. กําหนดให้สมาชิกสามารถส่งเงินสะสมเข้ากองทุนได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินเดือน  
  5. กําหนดให้สมาชิกซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แต่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุด ให้มีสิทธิ
ขอรับเงินสะสม เงินสมทบ  และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวต้ังแต่สิ้นปีงบประมาณที่ผู้น้ันมีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์เป็นต้นไป ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
  6. กําหนดให้ในกรณีที่สมาชิกซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงและมีสิทธิได้รับเงินสะสม เงินสมทบเงิน
ประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าว ยังไม่ขอรับเงินคืนหรือแสดงความประสงค์ขอทยอยรับเงิน
คืน หรือในกรณีที่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินยังไม่ได้ย่ืนคําขอรับเงินดังกล่าว ให้กองทุนบริหารเงินที่ยังไม่รับเงินคืนต่อไปได้ 
ในกรณีเช่นว่าน้ีให้ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวเว้นแต่ทายาท มีสิทธิเลือกแผนการลงทุนที่กองทุนจัดไว้ได้แต่ถ้าผู้น้ัน             
ขอโอนเงินไปยังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงาน
หรือการชราภาพ ให้กองทุนโอนเงิน ไปยังกองทุนดังกล่าวภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ผู้น้ันแสดงความประสงค์
และได้ปรากฏหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
  7. กําหนดให้เงินของกองทุนที่อยู่ในบัญชีเงินสํารองและบัญชีเงินกองกลางให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี
ความมั่นคงสูงตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง และให้กองทุนจัดให้มีแผนการลงทุนสําหรับเงินที่อยู่ในบัญชี
เงินรายบุคคลเพื่อให้สมาชิกเลือกโดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีแผนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ตํ่ากว่า 
ร้อยละหกสิบด้วย ในกรณีที่สมาชิกไมได้ใช้สิทธิเลือกแผนการลงทุนให้ถือว่าสมาชิกยินยอมให้กองทุนจัดแผน             
การลงทุนที่กําหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิก 
 
2. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
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  กษ. เสนอว่า 
  1. สัตวแพทยสภาเป็นองค์กรวิชาชีพที่จัดต้ังขึ้นตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ              
การสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพการ 
สัตวแพทย์มีอํานาจหน้าที่รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์  
การทําคําสั่งลงโทษกรณีประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ การรับรองปริญญา อนุปรญิญา ประกาศนียบัตร  
อนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสัตวแพทย์ซึ่งเป็นการใช้อํานาจรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว 
  2. โดยท่ีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐหมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึง
หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่พระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งขณะน้ีมีหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐที่ถูกกําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
จํานวน 58 แห่ง โดยมีองค์กรวิชาชีพ จํานวน 9 แห่ง ได้รับการกําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว เช่น แพทยสภา สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา และสภาการพยาบาล เป็นต้น แต่สัตวแพทยสภาซึ่งมีฐานะ
เป็นนิติบุคคลและใช้อํานาจรัฐตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 ยังไม่ได้ถูกกําหนดเป็นหน่วยงาน
ของรัฐตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังน้ัน เพ่ือให้สัตวแพทยสภาและบุคลากรของสัตวแพทยสภาซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดย
สุจริตได้รับความคุ้มครองในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายสมควรกําหนดให้สัตวแพทยสภาเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  กําหนดให้สัตวแพทยสภาเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
 
3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษา การฝึกอบรมหรือการวิจัยทาง
การแพทย์และสาธารณสุขที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และ
สาธารณสุข พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
การจัดการศึกษา การฝึกอบรมหรือการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เก่ียวเน่ืองกับการประกอบโรคศิลปะ 
หรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดให้สถานพยาบาลที่จะดําเนินการจัดให้มีการศึกษา การฝึกอบรมหรือการวิจัยทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งการดําเนินการน้ันมีความเก่ียวข้องหรือมีผลกระทบต่อผู้ป่วย จะต้องได้รับความยินยอม
จากผู้ป่วยก่อน และต้องช้ีแจงขั้นตอนปฏิบัติหรือผลที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการน้ัน ให้ผู้ป่วยทราบก่อนให้ 
ความยินยอม 
  2. กําหนดให้ผู้รับอนุญาตของสถานพยาบาลที่มีความประสงค์จะจัดให้มีการศึกษา หรือ 
การฝึกอบรมแจ้งความจํานงในการดําเนินการต่อผู้อนุญาต แบบการแจ้งความจํานงและแบบการย่ืนเอกสารที่เก่ียวกับ
หลักสูตรให้เป็นไปตามที่ผู้อนุญาตประกาศกําหนด 
  3. กําหนดวิธีการในการพิจารณาการจัดการศึกษา หรือการฝึกอบรม ดังน้ี 
   3.1 ในกรณีที่มีโครงการหรือหลักสูตร เมื่อสภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการให้ความเห็นแล้ว 
ให้ผู้รับอนุญาตของสถานพยาบาลย่ืนคําขอและเอกสารหลักฐานที่เก่ียวกับหลักสูตรที่จะดําเนินการ เพ่ือขอความ
เห็นชอบต่อผู้อนุญาต ตามแบบที่ผู้อนุญาตประกาศกําหนด 
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   3.2 ในกรณีที่ไม่มีโครงการหรือหลักสูตร ให้ผู้รับอนุญาตของสถานพยาบาลที่มี 
ความประสงค์จะจัดให้มีการฝึกอบรมดังกล่าว ย่ืนคําขอและเอกสารหลักฐานที่เก่ียวกับสถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช้ 
บุคลากร คุณสมบัติของผู้ฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือขอความเห็นชอบต่อผู้อนุญาต ตามแบบที่ผู้อนุญาต
ประกาศกําหนด 
  4. กําหนดให้สถานพยาบาลที่มีความประสงค์จะจัดให้มีการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขให้
ผู้รับอนุญาตและดําเนินการของสถานพยาบาลย่ืนคําขอและเอกสารหลักฐานที่เก่ียวกับการวิจัยทางการแพทย์และ
สาธารณสุข เพ่ือขอความเห็นชอบต่อผู้อนุญาต ตามแบบที่ผู้อนุญาตประกาศกําหนด 
  5. กําหนดเง่ือนไขให้ยกเลิกหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบในการจัดการศึกษาหรือการฝึกอบรม
ของสถานพยาบาลน้ันได้ ในกรณีดังต่อไปน้ี 
   5.1 การจัดการศึกษา หรือการฝึกอบรม ทั้งในกรณีที่มีและไม่มีโครงการ หรือหลักสูตร  
หากมีหลักฐานเช่ือได้ว่าการจัดการศึกษา หรือการฝึกอบรมมีความแตกต่างไปจากข้อมูลที่เสนอขออนุญาต ทําให้ไม่ได้
มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพหรือคณะกรรมการสถานพยาบาลกําหนด 
   5.2 การวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข หากผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามแนวทาง
จริยธรรมของการศึกษาวิจัย และการทดลองในมนุษย์ และจรรยาบรรณของนักวิจัย หรือการวิจัยน้ันอาจก่อให้ 
เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
4. เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินการโครงการพัฒนาลุ่มน้ําห้วยหลวงตอนล่างจังหวัดหนองคาย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี  
  1. อนุมัติให้ กษ. ดําเนินโครงการพัฒนาลุ่มนํ้าห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย กําหนด 
แผนการดําเนินงาน 9 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2569) ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 21,000 ล้านบาท และให้ 
กรมชลประทานเร่ิมดําเนินการก่อสร้างสถานีสูบนํ้าและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอ่ืน ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 
  2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการตามแผนการป้องกันแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่กษ. (กรมชลประทาน) เสนออย่างเคร่งครัด 
ทั้งน้ี ให้ กษ. ดําเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด
ต่อไป สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ให้ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  สาระสําคัญของโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาปัญหาน้ําท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย
และอุดรธานี  ครอบคลุมพ้ืนที่ 54,390 ไร่ รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้าต้นทุนในลํานํ้าห้วยหลวงและแก้มลิง 
ต่าง ๆ  245.87 ล้านลูกบาศก์เมตร  เพ่ือส่งนํ้าสําหรับการอุปโภค บริโภค การเกษตร การอุตสาหกรรม การปศุสัตว์ 
และการรักษาระบบนิเวศในเขตพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย  และอุดรธานี  ตลอดจนเพ่ือส่งนํ้าให้กับพ้ืนที่ 284 หมู่บ้าน  
37 ตําบล  7 อําเภอ  ในเขตจังหวัดหนองคายและอุดรธานี (อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  และอําเภอเมือง 
อําเภอหนองหาน อําเภอเพ็ญ  อําเภอบ้านดุง และอําเภอสร้างคอม อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี)  
ครอบคลุมพ้ืนที่ 315,195 ไร่ 
 
5. เรื่อง โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2  
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ แล้วมีมติดังน้ี 
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  1. อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดําเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่  
ระยะที่ 2 วงเงินลงทุน 6,565 ล้านบาท โดยใช้เงินรายได้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํานวน 1,642 ล้านบาท และเห็นชอบ
ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เงินในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน 4,923 ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินลงทุนโครงการดังกล่าว 
โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้เงินรายได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นอันดับแรกก่อนการกู้เงิน ทั้งน้ี เมื่อการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคมีความจําเป็นต้องใช้เงินกู้ในประเทศเพ่ือดําเนินโครงการ ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญในการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เง่ือนไข และรายละเอียด ตามความเหมาะสมและจําเป็น ตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง 
  2. ในกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความจําเป็นต้องดําเนินโครงการฯ ในพ้ืนที่ซึ่งบางส่วนอาจจะ
เป็นที่ดินของรัฐหรือเป็นพ้ืนที่ที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ พ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่ลุ่มนํ้า พ้ืนที่ป่าชายเลน พ้ืนที่ป่าไม้ถาวร เป็นต้น ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดําเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด และให้คํานึงถึงความเหมาะสมของ
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในแต่ละพ้ืนที่ด้วย 
  3. ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งรัดดําเนินโครงการฯ ระยะที่ 1 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือให้บ้านเรือน
ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ครบตามเป้าหมายที่กําหนดไว้และให้นําปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการฯ ในระยะที่ 1  
มาปรับแก้ไขเพ่ือใช้ในการวางแผนการดําเนินโครงการ ระยะที่ 2 เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและวัตถุประสงค์
ตามท่ีกําหนดไว้ 
  4. ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน สํานักงบประมาณ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  มท. รายงานว่า 
  1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (ระยะที่ 1) มีเป้าหมายขยายเขตไฟฟ้าให้
ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จํานวน 131,629 ครัวเรือน ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ กฟภ. (74 จังหวัด) ทั่วประเทศ 
ระยะเวลาดําเนินการ ปี 2556 – 2560 มีผลความคืบหน้าทั้งโครงการสามารถขยายเขตจําหน่ายไฟฟ้าให้ครัวเรือนได้ 
127,734 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 97.04 ปัจจุบันโครงการดําเนินการใกล้แล้วเสร็จ (คาดว่าแล้วเสร็จประมาณเดือน
ธันวาคม 2561) 
  2. เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานได้อย่างเท่าเทียมกันและต่อเน่ือง และ
เน่ืองจากมีครัวเรือนใหม่เพ่ิมขึ้นทุกปี กฟภ. จึงได้จัดทําโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
พร้อมทั้งได้จัดทํารายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2  
ซึ่งคณะกรรมการ กฟภ. ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ได้ให้ความเห็นชอบ 
โครงการ ระยะที่ 2 แล้ว 
 
6. เรื่อง  โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพนัธุใ์หม่ เพื่อสร้างกําลังคนท่ีมีสมรรถนะสูงสาํหรับ
อุตสาหกรรม NEW Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย  
(ปี 2561 - 2565) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการผลิตอาชีวะพันธ์ุใหม่และบัณฑิตพันธ์ุใหม่ เพ่ือสร้าง
กําลังคนที่มีสมรรถนะสูง สําหรับอุตสาหกรรม NEW Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการ
อุดมศึกษาไทย (อาชีวะพันธ์ุใหม่ปี 2561 – 2565 และบัณฑิตพันธ์ุใหม่ปี 2561 – 2569) ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
(ศธ.) เสนอ ทั้งน้ี สําหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการดังกล่าวให้ดําเนินการตามความเห็นของ 
สํานักงบประมาณ 
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  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ศธ. รายงานว่า 
  1. ศธ. มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งจะต้องผลิตผู้สําเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการในจํานวนที่เพียงพอ โดยให้
ภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการมาร่วมจัดการเรียนการสอนและร่วมประเมินผลสําเร็จทางการศึกษาของ
นักศึกษา เพ่ือให้ตรงตามความต้องการและสามารถรับเข้าทํางานได้ทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยเฉพาะอาชีพกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดิม (First S curve) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S Curve)  ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ New 
Growth Engine เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต รวมท้ังเพ่ือเป็นการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง 
  2. ศธ. ได้มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการเสนอนโยบายด้านการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับอาชีวศึกษาผลิตช่างเทคนิคสาขาวิชาต่าง ๆ ให้กับประเทศ 
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการผลิตและพัฒนากําลังคน
ระดับสูงให้กับประเทศ ร่วมกันจัดทําโครงการสร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการ
ผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาไทย เพ่ือส่งเสริมให้วิทยาลัย/สถานศึกษาในสังกัด สอศ. และสถาบันอุดมศึกษา
ผลิตบุคลากร โดยมีขอบเขตของเน้ือหาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับอุปสงค์ของ
ตลาดแรงงาน ภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรมโดยการจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาที่ใช้สถานการณ์
จริงจากสถานประกอบการและชุมชน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มี
สมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการ
พัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยจัดทําเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับ
อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ดังน้ี  
   1) โครงการระดับอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวะพันธ์ุใหม่
ที่เป็นช่างเทคนิค/นักเทคโนโลยีที่มีความชํานาญขั้นสูงตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยในการดําเนินการ ผู้เช่ียวชาญ
จากสถานประกอบการและอาจารย์มหาวิทยาลัยจะเข้ามาร่วมจัดการเรียนการสอนในสถานท่ีทํางาน (Work 
Integrated Learning) อย่างเข้มข้น มีความร่วมมือกับสถานประกอบการในประเทศที่ต้องการแรงงานที่มีฝีมือตรง
กับความต้องการ และความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานสากล มีการติดตาม ควบคุมคุณภาพการสอนตามแนวทาง Work Integrated Learning โดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นอกจากน้ี จะมีการอบรมครูของมหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนและประเมินผลนักศึกษาได้  อันจะเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนที่มีคุณภาพสูงใน
อาชีวศึกษา 
   2) โครงการระดับอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่และกําลังคนที่มี
สมรรถนะและศักยภาพสูง สําหรับการทํางานในอุตสาหกรรมใหม่สู่อุตสาหกรรมอนาคต (New S Curve) และเป็น
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่
หลากหลาย เช่น การปรับเปลี่ยนและ/หรือเพ่ิมสมรรถนะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่ตอบโจทย์เฉพาะของสถาน
ประกอบการและการพัฒนาส่วนบุคคลตามอัธยาศัย โดยมีการให้ใบรับรอง (Certificate) ที่เน้นรับผู้เข้าศึกษาเป็น
บุคคลที่ทํางานแล้ว การบูรณาการทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัลกับความรู้หลักในศาสตร์สาขาวิชาชีพ โดยการ
พัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการบูรณาการการเรียนการสอนข้ามศาสตร์สาชาวิชาชีพให้แก่
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
 
 
 
 



 

 

 

8 

7. เรื่อง มาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้ กษ. และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดําเนินมาตรการ
ประชารัฐเพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
  2. อนุมัติในหลักการโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร วงเงิน
สินเช่ือ 90,000 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. วงเงินชดเชยดอกเบ้ียไม่เกิน 1,800 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. 
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณถัดไปตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
  3. อนุมัติในหลักการโครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร วงเงิน
สินเช่ือ 3,600 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. วงเงินชดเชยดอกเบ้ีย ไม่เกิน 72 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. ขอรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณถัดไปตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กษ. รายงานว่า 
  1. สถานการณ์ภาคการเกษตรของประเทศไทยประสบปัญหาผลผลิตต่อไร่ตํ่า ต้นทุนการผลิตสูง 
ราคาผลผลิตตกตํ่าในบางช่วง และเกษตรกรขาดอํานาจในการต่อรองราคาซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองและ
สะสมมาเป็นเวลานาน อีกทั้ง สถานการณ์ด้านธรรมชาติก่อให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ทําให้เกษตรกรประสบปัญหาด้าน
ความเส่ียงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร ประกอบกับ
นโยบายการขับเคล่ือนประเทศไทยเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนให้ประเทศก้าวพ้นกับดักรายได้
ปานกลาง และเน้นให้เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยก้าวพ้นความยากจน ชุมชนอยู่ดีมีสุขด้วยการพัฒนาความ
เป็นอยู่ อาชีพ และรายได้ให้แก่ครัวเรือนเกษตรกร 
  2. เพ่ือเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กษ. จึงร่วมกับ ธ.ก.ส. จัดทํามาตรการเกษตรประชารัฐเพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรผ่าน 2 โครงการย่อย ได้แก่ (1) โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือลดต้นทุนปัจจัย
การผลิตให้แก่เกษตรกร และ (2) โครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกรโดยมี
รายละเอียดโครงการ สรุปได้ดังน้ี 
  1. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต ทําให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพ่ิมขึ้น2) เพ่ือให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการ
ผลิตที่มีคณุภาพมาตรฐานในราคาที่เป็นธรรม และ 3) เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสังคมไร้เงินสดของภาครัฐ 
   ระยะเวลาดําเนินการ  
   - ระยะเวลาดําเนินโครงการ 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563  
   - ระยะเวลาในการจ่ายเงินกู้ 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 
  2. โครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร มีวัตถุประสงค์  
1) เพ่ือสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรขยายธุรกิจในการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัด 2) เพ่ือให้เกษตรกรและสมาชิก 
ของสถาบันเกษตรกรใช้ปุ๋ยสั่งตัดที่มีคุณภาพตรงกับสภาพของดิน และราคาที่เป็นธรรม รวมทั้งการลดต้นทุนการผลิต
ของเกษตรกรและสมาชิก และ 3) เพ่ือสนับสนุนสินเช่ืออัตราดอกเบ้ียตํ่า เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้สถาบันเกษตรกร 
ในการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดเพ่ือจําหน่ายแก่สมาชิกของสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไป 
   ระยะเวลาดําเนินการ  
   - ระยะเวลาดําเนินโครงการ 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 
   - ระยะเวลาในการจ่ายเงินกู้ 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 
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ต่างประเทศ 
 
8. เรื่อง การเข้าร่วมเป็นสมาชิก The United Nations Collaborative Programme on Reducing 
Emissions From Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (UN-REDD 
Programme) ของประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก  The United Nations Collaborative 
Programme on Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation in Developing 
Countries (UN-REDD Programme) 
  2. เห็นชอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เป็นหน่วยงานดําเนินงาน UN-REDD 
Programme 
  3. เห็นชอบให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ลงนามในเอกสารแสดงความ
ประสงค์เข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการ 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  ทส. รายงานว่า  
  กรมป่าไม้ ได้รับแจ้งเก่ียวกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิก UN-REDD Programme จากการเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค “Regional Workshop on Harnessing Climate Change Financing for 
Sustainable Forest Management (SFM) in Southeast Asia” ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2558  
ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร และเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานด้านป่าไม้          
ในภาพรวมของประเทศ กรมป่าไม้จึงได้หารือกับหน่วยงานท่ีมีภารกิจด้านการป่าไม้ ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติฯ  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีมติร่วมกันว่า ประเทศไทยควรเข้าร่วมโครงการ  
UN-REDD Programme เพราะเป็นประโยชน์ในการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
เก่ียวกับกรอบงาน REDD+ ที่นานาประเทศดําเนินการ และที่ประชุมให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นผู้ดําเนินการสมัคร
เข้าร่วมเป็นสมาชิกฯ นอกจากน้ีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงาน
กลางประสานการดําเนินงานภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอากาศ มีความเห็นด้วย
ว่าการลงนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกฯ จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศ 
  ทั้งน้ี การเข้าร่วมเป็นสมาชิกฯ จะไม่เสียค่าสมาชิกใด ๆ และไม่มีข้อผูกพันซึ่งจะเป็นประโยชน์ 
แก่ประเทศไทยในหลายมิติ/ระดับ ได้แก่ ระดับหน่วยงาน ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค  
 
9. เรื่อง การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และอนุสัญญาร่วมว่าด้วยความปลอดภัย
ของการจัดการเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและความปลอดภัยของการจัดการกากกัมมันตรังสี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบการภาคยานุวัติอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และอนุสัญญาร่วมว่าด้วย
ความปลอดภัยของการจัดการเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและความปลอดภัยของการจัดการกากกัมมันตรังสี 
  2. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เป็นผู้ดําเนินการตามกระบวนการที่เก่ียวข้อง 
ในการภาคยานุวัติอนุสัญญาฯ 
  3. มอบหมายให้สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) เป็นหน่วยประสานงานหลักระดับชาติ 
ในการดําเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ ภายหลังจากที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาแล้ว 
  4. อนุมัติในหลักการสําหรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามพันธกรณี 
ของอนุสัญญาฯ ให้แก่ ปส. และหน่วยงานราชการไทยที่เก่ียวข้อง 
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  สาระสําคัญของเร่ือง 
  วท. โดย ปส. รายงานว่า การเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาฯ แสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทย           
ในการใช้ประโยชน์จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติและแสดงถึงจุดยืนของประเทศไทยในการสนับสนุนการ
ดําเนินการทุกวิถีทางของประชาคมโลกในการเสริมสร้างความปลอดภัยทางนิวเคลียร์  ซึ่งเป็นการแสดงตนเป็น
ประเทศสมาชิกที่ดีขององค์การสหประชาชาติและทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ดังน้ัน ประเทศไทยจึง
ควรดําเนินการเพ่ือภาคยานุวัติต่ออนุสัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าวโดยเร็วในโอกาสแรกที่ดําเนินการได้ ทั้งน้ี ปส.               
ได้ผลักดันให้มีพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)  
ซึ่งสามารถรองรับพันธกรณีตามอนุสัญญาดังกล่าวได้ สรุปสาระสําคัญของอนุสัญญาทั้งสองฉบับได้ ดังน้ี 
  1. อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ อนุสัญญา ฉบับน้ีได้กําหนดพันธกรณีรัฐภาคี
อนุสัญญา มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บรรลุและคงไว้ซึ่งความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ระดับสูงทั่วโลกโดยยกระดับมาตรการ
ระดับชาติ ความร่วมมือระหว่างประเทศ และความร่วมมือทางเทคนิคที่เหมาะสมในเร่ืองที่เก่ียวกับความปลอดภัย 
ตลอดจนเพ่ือสร้างและคงไว้ซึ่งการป้องกันอันตรายจากรังสีที่อาจเกิดขึ้นในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. อนุสัญญาร่วมว่าด้วยความปลอดภัยของการจัดการเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและความปลอดภัย
ของการจัดการกากกัมมันตรังสี อนุสัญญาฉบับน้ีได้กําหนดพันธกรณีสําหรับรัฐภาคีอนุสัญญามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
บรรลุและคงไว้ซึ่งความปลอดภัยระดับสูงทั่วโลกในการจัดการเช้ือเพลิงใช้แล้วและกากกัมมันตรังสี โดยยกระดับ
มาตรการระดับชาติ ความร่วมมือระหว่างประเทศและความร่วมมือที่เหมาะสมทางเทคนิคในเรื่องที่เก่ียวกับ 
ความปลอดภัย รวมทั้งเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่มีผลกระทบจากรังสีและเพ่ือบรรเทาผลกระทบดังกล่าวหากเกิดขึ้น
ระหว่างขั้นตอนใด ๆ ของการจัดการเช้ือเพลิงใช้แล้วหรือกากกัมมันตรังสี 
 
10. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นํา ครั้งที่ 11 แผนงานการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
สามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย (IMT–GT) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นํา ครั้งที่ 11 แผนงานการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth : IMT–GT) และให้ สศช. 
สามารถปรับปรุงถ้อยคําในแถลงการณ์ร่วมฯ ได้ในกรณีที่มิใช่การเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบอีก 
  2. เห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับผู้นําประเทศแผนงาน IMT–GT ให้การรับรองร่างแถลงการณ์
ร่วมการประชุมระดับผู้นํา ครั้งที่ 11 แผนงาน IMT–GT ในวันที่ 28 เมษายน 2561 
(การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 
2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์) 
  ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ มีสาระสําคัญที่เป็นการรับทราบและแสดงความช่ืนชมกับความสําเร็จ            
ที่ผ่านมาของโครงการความร่วมมือภายใต้แผนงาน IMT–GT เช่น การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาความ
ร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาแผนปฏิบัติการเมืองสีเขียว และการพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัย IMT–GT โดย
เห็นได้จากอัตราการเติบโตของกลุ่มประเทศ IMT–GT และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร ซึ่งเป็น
อัตราที่สูงกว่าอาเซียน รวมถึงสภาวะความยากจนและอัตราการว่างงานที่ลดลงอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ในร่าง
แถลงการณ์ ร่วมฯ ได้ระบุถึงกรอบทิศทางการขับเคลื่อนแผนงานระหว่างประเทศสมาชิกที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน            
ในเรื่องต่าง ๆ ในระยะต่อไป เช่น การพัฒนาความเช่ือมโยงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจที่หก การพัฒนาเมืองสีเขียว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะแรงงาน การส่งเสริมความร่วมมือทาง
ภาคเกษตรให้เกิดความย่ังยืน การเร่งดําเนินการด้านความร่วมมือทางศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และการตรวจ
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โรคพืชและสัตว์ การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ เพ่ือผลักดันให้เกิดห่วงโซ่ มูลค่าในอนุภูมิภาคที่มุ่งเน้นการ             
บูรณาการในอุตสาหกรรมยางพารา การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย รวมถึงส่งเสริมการจัด
มหกรรมสินค้า IMT–GT และ BIMP EAGA ครั้งที่ 4 ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลา ในเดือนกรกฎาคม 2561 
 
11. เรื่อง การดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 เป็นวาระ
แห่งชาติ โดยให้หน่วยราชการ องค์กรต่าง ๆ และทุกภาคส่วน ร่วมให้การสนับสนุนการจัดการประชุมและกิจกรรม            
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งข้อริเริ่มอาเซียนต่าง ๆ  ของไทยในช่วงที่ดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนให้ดําเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  เกิดผลที่เป็นรูปธรรม และส่งเสริมสถานะและบทบาทของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวที
ระหว่างประเทศ และเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับอาเซียน             
ในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้ประชาชนไทยได้ตระหนักถึงโอกาสและความท้าทาย  สามารถเตรียมพร้อม            
ที่จะปรับตัวเพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากความร่วมมือของอาเซียนอย่างเต็มที่ต่อไป ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ 
(กต.) เสนอ  
 สาระสําคัญของเร่ือง  
 กต. รายงานว่า  
 1. เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 รัฐสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในกฎบัตรอาเซียน ซึ่งได้กําหนดให้
รัฐสมาชิกหมุนเวียนกันดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนทุกปี ตามลําดับอักษรของช่ือภาษาอังกฤษของรัฐสมาชิก โดย
ไทยจะดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ ต้ังแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2562 โดยที่กฎบัตร
อาเซียนกําหนดให้รัฐสมาชิกที่ดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนต้องปฏิบัติ ดังน้ี  
  1.1 ส่งเสริมและเพ่ิมพูนผลประโยชน์ และความเป็นอยู่ที่ดีของอาเซียนอย่างแข็งขัน  
รวมถึงความพยายามในการสร้างประชาคมอาเซียน  โดยการริเริ่มทางนโยบายการประสานงานฉันทามติ และความ
ร่วมมือ  
  1.2 ทําให้แน่ใจถึงความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality)    
  1.3 ทําให้แน่ใจถึงการตอบสนองต่อประเด็นเร่งด่วนหรือสถานการณ์วิกฤตที่มีผลกระทบต่อ
อาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที  รวมถึงเป็นคนกลางที่น่าเช่ือถือและจัดการให้มีการจัดการอ่ืน เพ่ือ
สนองตอบข้อกังวลเหล่าน้ีโดยทันที 
  1.4 เป็นผู้แทนของอาเซียนในการเสริมสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนภายนอก
ภูมิภาคให้ใกล้ชิดขึ้น  
  1.5 ปฏิบัติภารกิจและหน้าที่อ่ืนที่อาจได้รับมอบหมาย  
 2. ไทยดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนครั้งล่าสุดระหว่างเดือนกรกฎาคม 2551 ถึงเดือนธันวาคม 
2552 โดยได้จัดการประชุมที่สําคัญ ดังน้ี (1) การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 และการประชุมสุดยอดอ่ืน ๆ               
ที่เก่ียวข้อง (2) การประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (3) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน  ครั้งที่ 
42 และการประชุมอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศของ             
คู่เจรจาของอาเซียน และ (4) การประชุมสุดยอดอาเซียน  ครั้งที่ 15 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3. ในปี 2562 ที่ไทยจะดํารงตําแหน่งประธานอาเซียน  ไทยจะต้องเป็นเจ้าภาพและประธานการ
ประชุมที่สําคัญตามที่กําหนดในกฎบัตรอาเซียน และตามแนวปฏิบัติที่อาเซียนได้ตกลงกันไว้แล้ว ซึ่ง กต. ร่วมกับ             
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้จัดทําแผนงานการจัดการประชุมที่สําคัญในปี 2562 ไว้แล้ว  โดยมีการประชุมต้ังแต่ระดับ
ผู้นําถึงระดับคณะทํางานต่าง ๆ  รวมท้ังหมดไม่น้อยกว่า 100 การประชุม  
 4. การดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนของไทยในคร้ังน้ีมีการจัดต้ังคณะกรรมการระดับชาติ               
เพ่ือเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เก่ียวข้องในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ได้แก่  คณะอนุกรรมการด้านสารัตถะ 
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คณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอํานวยการ คณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรและ
คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์  ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน 
 
12. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อเอกสารท่ีจะมีการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. ให้ความเห็นชอบต่อเอกสาร จํานวน 3 ฉบับ ดังน้ี 
   1.1 ร่างเอกสารวิสัยทัศน์ผู้นําอาเซียนเพ่ืออาเซียนที่มีความเข้มแข็งและนวัตกรรม (ASEAN 
Leaders’s Vision for a Resilient and Innovative ASEAN) 
   1.2 ร่างถ้อยแถลงผู้นําอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ (ASEAN 
Leaders’s Statement on Cybersecurity Cooperation) 
   1.3 ร่างเอกสารแนวคิดเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (Concept Note on ASEAN 
Smart Cities Network) 
  โดยหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 
ให้ กต. หรือส่วนราชการเจ้าของเร่ืองดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก และหลักจากน้ันให้
รายงานผลเพ่ือคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้ความเห็นชอบ
ต่อร่างเอกสารข้อ 1.1 – 1.3 ในที่ประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 
32 รับรองต่อไป 
  3. ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายรับรองเอกสารตามข้อ 1.1 – 1.3 ในการประชุมสุด
ยอดอาเซียน ครั้งที่ 32  
  (การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 -28 เมษายน 2561) 
  สาระสําคัญของร่างเอกสารท้ัง 3 ฉบับ มีดังน้ี 
  1. ร่างเอกสารวิสัยทัศน์ผู้นําอาเซียนเพื่ออาเซียนที่มีความเข้มแข็งและนวัตกรรม (ASEAN 
Leaders’s Vision for a Resilient and Innovative ASEAN) เป็นเอกสารที่สิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียน 
ปีน้ีต้องการให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งและมีนวัตกรรม โดยระบุประเด็น
สําคัญภายใต้ 3 เสาของประชาคมอาเซียนที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นควรมีการดําเนินการและ/หรือผลักดัน              
เป็นลําดับต้น ๆ ได้แก่ 1) ประชาคมการเมืองและความมั่งคงอาเซียน 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3) ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมไทย 
  2. ร่างถ้อยแถลงผูน้ําอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านความม่ันคงทางไซเบอร์ (ASEAN 
Leaders’s Statement on Cybersecurity Cooperation) เป็นเอกสารที่มุ่งสนับสนุนการดําเนินมาตรการ
เสริมสร้างความเช่ือมั่นและรับรองบรรทัดฐานร่วมที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความสมัครใจและไมผู่กพัน เพ่ือให้รัฐมี
พฤติกรรมที่มคีวามรับผิดชอบในพ้ืนที่ไซเบอร์ 
  3. ร่างเอกสารแนวคิดเครือขา่ยเมืองอัจฉรยิะอาเซียน (ASEANSmart Cities Network 
ConceptPaper) เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ืออํานวยความสะดวกความร่วมมือด้านการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะในอาเซียน โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน พร้อมทั้งเรียนรู้และสรรหา
เงินทุนจากภาคีภายนอกอาเซียน และสร้างเวทีในการผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่าง
ประเทศ และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของแต่ละประเทศ และของ
ประชาคมอาเซียนในภาพรวม โดยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและยั่งยืนจะเป็นไปตามบริบทท้องถิ่นและนวัตกรรมที่
แตกต่างกันของแต่ละเมือง และไม่ทับซ้อนกับแผนปฏิบัติการหรือแผนการดําเนินงานของประเทศหรือเมืองที่มีอยู่แล้ว 
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แต่งต้ัง 

 
13. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย จํานวน 12 ราย ดังน้ี 
  1. ให้นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ พ้นจากตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง  
สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดเชียงใหม่ 
สํานักงานปลัดกระทรวง 
  2. ให้นายปวิณ ชํานิประศาสน์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง)  
จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวง 
  3. ให้นายณรงค์ศักด์ิ โอสถธนากร พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) 
จังหวัดเชียงราย สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) 
จังหวัดพะเยา สํานักงานปลัดกระทรวง 
  4. ให้นายประจญ ปรัชญ์สกุล พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง)  
จังหวัดพะเยา สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง)  
จังหวัดเชียงราย สํานักงานปลัดกระทรวง 
  5. ให้นายณรงค์ พลละเอียด พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง)  
จังหวัดชุมพร สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
  6.ให้นายพิสุทธ์ิ บุษยพรรณพงศ์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง)  
จังหวัดบึงกาฬ สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
  7. ให้นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) 
จังหวัดชุมพร สํานักงานปลัดกระทรวง 
  8. ให้นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง)  
จังหวัดบึงกาฬ สํานักงานปลัดกระทรวง 
  9. ให้นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง)  
จังหวัดปราจีนบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) 
จังหวัดอํานาจเจริญ สํานักงานปลัดกระทรวง 
  10. ให้นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสงู)  
จังหวัดเพชรบูรณ์ สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) 
จังหวัดปราจีนบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง 
  11. ให้นายสืบศักด์ิ เอ่ียมวิจารณ์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง)  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) 
จังหวัดเพชรบูรณ์ สํานักงานปลัดกระทรวง 
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  12. ให้นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง)  
จังหวัดอํานาจเจริญ สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน สํานักงานปลัดกระทรวง 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
14. เรื่อง  การพิจารณาแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ จํานวน 7 คน ดังน้ี  

1. นายภูมิ  ภูมิรัตน     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการรักษา 
      ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

2. นายกิตติ   โฆษะวิสุทธ์ิ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเทคโนโลยี 
      สารสนเทศและการสื่อสาร 

3. นายไพบูลย์  อมรภิญโญเกียรติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านนิติศาสตร์ 
4. พันตํารวจเอก  ญาณพล   ย่ังยืน    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการป้องกันและ 

      ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
      สารสนเทศและการสื่อสาร 

5. พลเอก  บรรเจิด  เทียนทองดี    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านโทรคมนาคม 
      หรือดาวเทียม 

6. นางมรกต  กุลธรรมโยธิน    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารจัดการ
      เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. รองศาสตราจารย์ปณิธาน วัฒนายากร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านความสัมพันธ์ 
      ระหว่างประเทศ  

ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 
 
15. เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เสนอแต่งต้ังประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัยชุดใหม่  แทนประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 รวม 8 คน ดังน้ี  

1. นายกฤษณพงศ์   กีรติกร   ประธานกรรมการ   
2. ศาสตราจารย์กมล   เลิศรัตน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ศาสตราจารย์ภิเศก   ลุมพิกานนท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์วันชัย   ดีเอกนามกูล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายชิต   เหล่าวัฒนา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ศาสตราจารย์บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ศาสตราจารย์ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายธันวา  เลาหศิริวงศ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นต้นไป  
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16. เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ (เพิ่มเติม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ัง  
กรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ แทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน 2 คน ดังน้ี  

1. นายธัญญา  เนติธรรมกุล  ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. นางสาวนงพงา  บุญเปี่ยม  ผู้แทนกระทรวงการคลัง 

ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่  24 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 
 
17.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. เรือโท โกเมศ กมลนาวิน  เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์  ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
  2. นางสาวอาจารี ศรีรตันบลัล ์รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต
ประจํากระทรวง สํานักปลัดกระทรวง 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่ง 
ที่ว่าง 
 
18.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (รองเลขาธิการ) สํานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงนิ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอรับโอน  
พลตํารวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล กองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ  และแต่งต้ังให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า                 
โปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง 
 
19.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้ว่าการการไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ัง นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ว่าการ กฟผ.) ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
20.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพืน้ที่พเิศษเพื่อการทอ่งเท่ียวอย่าง
ย่ังยืน 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สารกัิลยะ) เสนอแต่งต้ัง  
นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืน (กพท.) แทน นายวีระศักด์ิ โควสุรัตน์ ที่ลาออก โดยให้อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธาน
กรรมการซึ่งตนแทน ต้ังแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นต้นไป  
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21. เรื่อง  การเปิดสถานกงกุสกิตติมศักด์ิสหรัฐเม็กซิโก ณ จังหวัดภูเก็ต  และการแต่งต้ัง นางณัฏฐกัญญา  
แสงโพธิ์ ให้ดํารงตําแหน่ง กงสุลกิตติมศักด์ิสหรัฐเม็กซิโก ณ จังหวัดภูเก็ต (กระทรวงการต่างประเทศ) 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรณีรัฐบาลสหรัฐเม็กซิโกเสนอขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสหรัฐเม็กซิโก 
ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดภูเก็ต  กระบ่ี  และพังงา และแต่งต้ัง นางณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์  
ให้ดํารงตําแหน่ง กงสุลกิตติมศักด์ิสหรัฐเม็กซิโก ณ จังหวัดภูเก็ต ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
22. เรื่อง  การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิและแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต  
ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรณีรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตเสนอขอเปิดสถานกงสุล
กิตติมศักด์ิสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต  ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีเขตกงสุลครอบคลุม 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร เพชรบุรี ระนอง และสุราษฎร์ธานี  และแต่งต้ัง นางสาววินิตา จามิกรณ์  
ให้ดํารงตําแหน่ง กงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต  ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามท่ีกระทรวง 
การต่างประเทศเสนอ 

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




