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เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560                                                1              

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 1 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้า 

เกษตรสาํหรับมาตรฐานบังคบั (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าบริการ 

ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับมาตรฐานบังคับ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาดําเนินการ 
ต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงกําหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
สําหรับมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2560 เพ่ือกําหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับ
มาตรฐานบังคับเพ่ิมเติมสําหรับศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ และโรงงานผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง ซึ่งอัตราค่าบริการ 
จะจําแนกตามขนาดของศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบหรือโรงงานผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง โดยให้เป็นไปตามอัตรา 
ที่กําหนดไว้ในตารางท้ายกฎกระทรวง  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 2 เรื่อง ร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิและการนาํเงิน 
ส่งคลัง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและรา่งอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ เป็นการแก้ไขปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินส่งคลงั พ.ศ. 2551 เพ่ือให้ส่วนราชการที่ก่อหน้ีผูกพันเป็นเงินตราต่างประเทศ อาจเบิก
เงินไปซื้อเงินตราต่างประเทศในสกุลเงินตราที่จะต้องชําระหน้ีโดยทยอยซื้อหรือซื้อทั้งจํานวนก็ได้ และให้นําเงิน
ไปฝากไว้กับธนาคารรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารท่ี กค. ให้ความเห็นชอบและเมื่อหน้ีถึงกําหนดหรือใกล้ถงึกําหนด
ชําระ ให้นําเงินตราต่างประเทศที่ฝากธนาคารไปชําระหน้ีดังกล่าว 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

ด้าน... 
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ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 4 เรื่อง ขอความเหน็ชอบโครงการพักชําระหนีต้้นเงนิและลดดอกเบ้ียใหเ้กษตรกร 

ผู้ประสบอุทกภัยในพืน้ที่ภาคใต้  และจังหวัดประจวบครีีขันธ์ ปี 2559/60 เพิ่มเติม 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพ่ิมจํานวนเกษตรกรเป้าหมายของโครงการ 

พักชําระหน้ีต้นเงินและลดดอกเบ้ียให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
ปี 2559/60 เพ่ิมเติม  จากเดิม  (มติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560) จํานวน 212,850 ราย  
เป็นจํานวน 260,389 ราย  และเพ่ิมงบประมาณในการดําเนินโครงการจํานวน 859.50 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึ้น
จากจํานวน 1,965.50 ล้านบาท ต่อปี รวมระยะเวลา 2 ปี จํานวน 3,931 ล้านบาท เป็น จํานวนเงิน 2,395.25 
ล้านบาทต่อปี  รวมระยะเวลา 2 ปี  จํานวน 4,790.50 ล้านบาท) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
                    สาระสําคัญของเร่ือง 
                    กค. รายงานว่า 
  1.  เน่ืองจากจํานวนเกษตรกรท่ีประสงค์จะเข้าร่วมโครงการพักชําระหน้ีฯ ทั้งในส่วนของ 
เกษตรกรที่ไม่เป็นหน้ี NPLs และที่เป็นหน้ี NPLs  มีจํานวนมากกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบ 
ไว้เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เน่ืองจากจํานวนเกษตรกรท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบน้ันเป็นการประมาณ
การของ ธ.ก.ส. โดยยังมิได้สํารวจความเสียหายของเกษตรกรอย่างทั่วถึงและครบถ้วน รวมทั้งสถานการณ์
อุทกภัยที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในวงกว้าง จึงทําให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและมีคณุสมบัติ 
ตรงตามเง่ือนไข แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการพักชําระหน้ีฯ มีจํานวนมากขึ้น 
  2. เน่ืองจากจํานวนเกษตรกรท่ีไม่เป็นหน้ี NPLs ที่ประสงคเ์ข้าร่วมโครงการมีจํานวน 
มากขึ้น ส่งผลให้วงเงินพักชําระหน้ีของเกษตรกรที่ไม่เป็นหน้ี NPLs มีจํานวนมากขึ้น จากจํานวน 39,310.00  
ล้านบาท จํานวน 39,310.00  ล้านบาท เป็น จํานวน 47,905.05 ล้านบาท โดยงบประมาณที่รัฐบาลจะใช้ใน
การชดเชยอัตราดอกเบ้ียให้แก่  ธ.ก.ส.  แทนเกษตรกรทีไ่ม่เป็นหน้ี  NPLs  ตามหลักเกณฑ์เดิมในมติ
คณะรัฐมนตรี (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560)  ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี รวมระยะเวลา 2 ปี มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น 
  3. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนที่ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนและมีคุณสมบัติตาม 
เง่ือนไขของโครงการพักชําระหน้ีฯ สามารถได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเท่าเทียบกัน กค. จงึเสนอ              
ให้คณะรฐัมนตรีพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเพ่ิมจํานวนเกษตรกรกรณี 
ที่ไม่เป็นหน้ี NPLs จํานวน 47,539 ราย (จากเดิม จํานวน 212,850 ราย เป็น จํานวน 260,389 ราย)  
และเพ่ิมงบประมาณที่รัฐใช้ในการชดเชยอัตราดอกเบ้ียให้แก่ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี รวมระยะเวลา  
2 ปี  จํานวน 859.50 ล้านบาท (จากเดิม จํานวน 3,931.00 ล้านบาท เป็น จํานวน 4,790.50 ล้านบาท)  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

วาระที่ 5 เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560/61 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ ปี 2560/61 โครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร  
ปี 2560/61 วงเงินงบประมาณ 45 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 
  สาระสําคัญของโครงการสินเช่ือฯ มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1. เพ่ือสนับสนุนสินเช่ือให้กับสถาบันเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเก่ียวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง นําไปใช้เป็นเงินทนุหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
จากเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2560/61 กับกรมส่งเสริมการเกษตร 
เพ่ือจําหน่ายต่อแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและ/หรือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสตัว์ 

2. เพ่ือช่วย... 
 
 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 1 ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สินค้าเกษตรสําหรับมาตรฐานบังคับ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

2 ร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่ง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
คลัง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยสํานักบริหารกลาง

เศรษฐกิจ-สังคม 4 ขอความเห็นชอบโครงการพักชําระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต้  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ปี 2559/60 เพ่ิมเติม

5 แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560/61 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2560

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                   วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 
 
  วันน้ี (31 ตุลาคม 2560)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปผลการประชุม
คณะรัฐมนตรีดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
    สําหรับมาตรฐานบังคับ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  2.   เรื่อง   ร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่
    และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่ตําบลปากคลอง ตําบลชุมโค  
    ตําบลบางสน และตําบลสะพลี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  4.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบโครงการพักชําระหน้ีต้นเงินและลดดอกเบ้ียให้เกษตรกร 
    ผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2559/60  
    เพ่ิมเติม 
  5.  เรื่อง  แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560/61 
 6.  เรื่อง  มาตรการการเงินการคลังเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2560 (เพ่ิมเติม) 

 
ต่างประเทศ 

 
  7.  เรื่อง  การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 
    สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 (COP 23) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต  
    สมัยที่ 13 (CMP 13) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 1.2 (CMA 1.2) 
    และการประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  8.  เรื่อง  การร่วมรับรองเอกสารภายใต้ความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีประชาคม 
    เศรษฐกิจอาเซียน 

 
แต่งต้ัง 

  9.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม)  
  10.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  11.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
    (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
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  12.  เรื่อง  การแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ กรุงมาเล สาธารณรัฐมัลดีฟส์  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  13.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง 
    ประเทศไทย 
 
 

****************** 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

 
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับมาตรฐานบังคับ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตรสําหรับมาตรฐานบังคับ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับ
ความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงกําหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับ
มาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2560 เพ่ือกําหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับมาตรฐานบังคับ
เพ่ิมเติมสําหรับศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ และโรงงานผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง ซึ่งอัตราค่าบริการจะจําแนกตามขนาดของ
ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบหรือโรงงานผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง โดยให้เป็นไปตามอัตราที่กําหนดไว้ในตารางท้าย
กฎกระทรวง  
 
2.  เรื่อง  ร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนําเงินส่งคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่าง
กฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ เป็นการแก้ไขปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 เพ่ือให้ส่วนราชการที่ก่อหน้ีผูกพันเป็นเงินตราต่างประเทศ อาจเบิกเงินไปซื้อ
เงินตราต่างประเทศในสกุลเงินตราที่จะต้องชําระหน้ีโดยทยอยซื้อหรือซื้อทั้งจํานวนก็ได้ และให้นําเงินไปฝากไว้กับ
ธนาคารรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารท่ี กค. ให้ความเห็นชอบและเมื่อหน้ีถึงกําหนดหรือใกล้ถึงกําหนดชําระ ให้นําเงินตรา
ต่างประเทศที่ฝากธนาคารไปชําระหน้ีดังกล่าว 
 
3. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตําบลปากคลอง ตําบลชุมโค ตําบลบางสน และตําบลสะพลี อําเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังน้ี  
  1. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขต
พ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่ตําบลปากคลอง ตําบลชุมโค ตําบลบางสน และตําบลสะพลี 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพลังงานไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้  
  2. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศึกษาวิเคราะห์ถึงเหตุจําเป็นหรือ
สภาพความรุนแรงเข้าขั้นวิกฤตที่จําเป็นจะต้องออกประกาศเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเรื่องน้ีตามมาตรา 45 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และมาตรการคุ้มครองที่จะกําหนดบท
พ้ืนฐานทางวิชาการต่อไป  
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  3. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวง
อุตสาหกรรมไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างประกาศ  
  1. กําหนดคํานิยาม คําว่า “แนวชายฝั่งทะเล” “ชายหาด” “ประมงพื้นบ้าน” “ประมงพาณิชย์” 
“การถมที่ดินในทะเล” เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องและป้องกันการเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ  
  2. กําหนดขอบเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมพ้ืนที่ของตําบลปากคลอง ตําบลชุมโค 
ตําบลบางสน และตําบลสะพลี และพ้ืนที่น่านนํ้าในเขตอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  
  3. กําหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เรื่อง การห้ามกระทําหรือกิจการใด ๆ ที่อาจเป็นอันตราย
หรือก่อให้เกิดผลกระทบ ในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพ้ืนที่น้ันจากลักษณะตามธรรมชาติในพ้ืนที่น่านนํ้าทะเล 
พ้ืนที่สันทราย พ้ืนที่ในแผ่นดิน และพ้ืนที่เกาะ  
  4. กําหนดให้ผู้ที่เก่ียวข้องดําเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ที่จะทําการก่อสร้าง
หรือดําเนินการในพ้ืนที่ ให้ทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
  5. กําหนดให้มีคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การสงวนรักษา การ
อนุรักษ์ การปกป้อง การฟ้ืนฟูบูรณะ และการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
โดยมีอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือประโยชน์ในการร่วมมือและประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  6. กําหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับกรณีต่าง ๆ ที่มีหรือเกิดขึ้นแล้วก่อนวันที่ประกาศน้ีใช้บังคับ 
  7. กําหนดระยะเวลาใช้บังคับ 5 ปี  
  

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
4. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการพักชําระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบ้ียให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่
ภาคใต้  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2559/60 เพิ่มเติม 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพ่ิมจํานวนเกษตรกรเป้าหมายของโครงการพักชําระหน้ีต้นเงินและลด
ดอกเบ้ียให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ปี 2559/60 เพ่ิมเติม  จาก
เดิม  (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560) จํานวน 212,850 ราย เป็น จํานวน 260,389 ราย  และเพิ่ม
งบประมาณในการดําเนินโครงการจํานวน 859.50 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึ้นจากจํานวน 1,965.50 ล้านบาท                
ต่อปี   รวมระยะเวลา 2 ปี จํานวน 3,931 ล้านบาท เป็น จํานวนเงิน 2,395.25 ล้านบาทต่อปี  รวมระยะเวลา                 
2 ปี  จํานวน 4,790.50 ล้านบาท) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                    กค. รายงานว่า 
  1.  เน่ืองจากจํานวนเกษตรกรท่ีประสงค์จะเข้าร่วมโครงการพักชําระหน้ีฯ ทั้งในส่วนของ 
เกษตรกรที่ไม่เป็นหน้ี NPLs และที่เป็นหน้ี NPLs  มีจํานวนมากกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบไว้             
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เน่ืองจากจํานวนเกษตรกรที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบน้ันเป็นการประมาณการของ             
ธ.ก.ส. โดยยังมิได้สํารวจความเสียหายของเกษตรกรอย่างทั่วถึงและครบถ้วน รวมทั้งสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น
ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในวงกว้าง จึงทําให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข แสดงความ
ประสงค์เข้าร่วมโครงการพักชําระหน้ีฯ มีจํานวนมากขึ้น 
  2. เน่ืองจากจํานวนเกษตรกรท่ีไม่เป็นหน้ี NPLs ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการมีจํานวน 
ม า ก ข้ึ น  ส่ ง ผ ล ใ ห้ ว ง เ งิ น พั ก ชํ า ร ะ ห น้ี ข อ ง เ ก ษ ต ร ก ร ที่ ไ ม่ เ ป็ น ห น้ี  NPLs มี จํ า น ว น ม า ก ขึ้ น  จ า ก                
จํานวน 39,310.00    ล้านบาท เป็น จํานวน 47,905.05 ล้านบาท โดยงบประมาณที่รัฐบาลจะใช้ในการชดเชยอัตรา
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ดอกเบ้ียให้แก่  ธ.ก.ส.  แทนเกษตรกรที่ไม่เป็นหน้ี  NPLs  ตามหลักเกณฑ์เดิมในมติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2560)  ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี รวมระยะเวลา 2 ปี มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น 
  3. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนที่ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนและมีคุณสมบัติตาม 
เง่ือนไขของโครงการพักชําระหน้ีฯ สามารถได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเท่าเทียกัน กค. จึงเสนอ              
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเพิ่มจํานวนเกษตรกรกรณี 
ที่ไม่เป็นหนี้ NPLs จํานวน 47,539 ราย (จากเดิม จํานวน 212,850 ราย เป็น จํานวน 260,389 ราย)  
และเพิ่มงบประมาณที่รัฐใช้ในการชดเชยอัตราดอกเบ้ียให้แก่ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี รวมระยะเวลา  
2 ปี  จํานวน 859.50 ล้านบาท (จากเดิม จํานวน 3,931.00 ล้านบาท เป็น จํานวน 4,790.50 ล้านบาท)  
 
5. เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560/61 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ปี 2560/61 โครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร  
ปี 2560/61 วงเงินงบประมาณ 45 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 
  สาระสําคัญของโครงการสินเชื่อฯ มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
  1. เพ่ือสนับสนุนสินเช่ือให้กับสถาบันเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเก่ียวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมีการ
จดทะเบียนอย่างถูกต้อง นําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรผู้ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2560/61 กับกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือจําหน่ายต่อแปรรูป
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและ/หรือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ 
  2. เพ่ือช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ผลผลิตออกมาก ตลอดจนเป็นการ
ส่งเสริมการทําธุรกรรมระหว่างสมาชิกและสถาบันเกษตรกรตามเจตนารมณ์ของการก่อต้ังสถาบันเกษตรกร 
  3. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรในการดําเนินธุรกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
  4. เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้เกษตรกรได้มีแหล่งรับซื้อผลผลิตที่หลากหลายย่ิงขึ้น จากเดิมที่แหล่งรับซื้อ
ส่วนใหญ่จะเป็นประกอบการเอกชน 
  เป้าหมาย สนับสนุนสินเช่ือแก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมหรือรับซื้อและสร้างมูลค่าเพ่ิมข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์จากเกษตรกร วงเงินสินเช่ือ 1,500 ล้านบาท โดยใช้เงินทุน ธ.ก.ส.  
  วิธีการ ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี โดยคิดจากสถาบันเกษตรกร         
ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียแก่ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน
นับแต่วันรับเงินกู้ และตั้งแต่วันถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู้เป็นต้นไป สถาบันเกษตรกรจะต้อง
รับภาระดอกเบ้ียเองในอัตรา MLR บวกตามช้ันความเสี่ยงของสถาบันเกษตรกรแต่ละแห่ง (ปัจจุบัน MLR เท่ากับ             
ร้อยละ 5 ต่อปี) 
  งบประมาณท่ีขอจัดสรร จํานวนดอกเบ้ียที่ขอชดเชยจากรัฐ 45 ล้านบาท (วงเงินสินเช่ือรวม 1,500 
ล้านบาท X อัตราดอกเบ้ียที่ขอชดเชยจากรัฐ อัตราร้อยละ 3 ต่อปี X ระยะเวลาการชดเชยดอกเบี้ย 12 เดือน) 
  ระยะเวลาดําเนินงาน 
  1. ระยะเวลาโครงการ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562  
  2. ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 2561  
  3. กําหนดชําระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่รับเงินกู้ ทั้งน้ี ต้องชําระหน้ีให้เสร็จสิ้นไม่เกิน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  
  4. ระยะเวลาชดเชยดอกเบ้ียไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่รับเงินกู้ 
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6. เรื่อง มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2560 (เพิ่มเติม) 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 

                   1. เห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

ในปี 2560 (เพ่ิมเติม) 

                   2. รับทราบมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีการดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

                   สาระสําคัญของมาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2560 (เพิ่มเติม)    
มีดังน้ี 

                   1. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในการบริจาคเงินหรือ
ทรัพย์สินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 645) พ.ศ. 2560 ซึ่งได้กําหนดช่วงเวลาสําหรับการบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย
ระหว่างวันที่ 5 กรกาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ได้สิ้นสุดลงแล้ว มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการบริจาคเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย แต่ยังมีประชาชนและครัวเรือนที่ประสบเหตุอุทกภัยดังกล่าว กระทรวงการคลังจึงเห็นควร
ขยายระยะเวลาให้ผู้บริจาคเงินหรือทัรพย์สินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ไปจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไปหักเป็นค่าลดหย่อน/รายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้เพ่ิมขึ้นจากสิทธิการหักรายจ่าย
ตามปกติอีกเป็นจํานวนร้อยละ 50 โดยออกเป็นร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในมาตรา 3 (1) แห่งประมวล
รัษฎากร 

                  2. มาตรการจ้างงานผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ในการปรับปรุงซ่อมแซมท่ีเก่ียวกับ
สาธารณประโยชน์ ในพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติตามประกาศของ ปภ. ให้หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาจ้างงานผู้ลงทะเบียนที่
ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วในโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี พ.ศ. 2560 ตามความเหมาะสม โดย
ประสานขอข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐมายังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน 
ปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 

 

ต่างประเทศ 
 
7. เรื่อง การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 (COP 
23) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 13 (CMP 13) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 1.2 
(CMA 1.2) และการประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบองค์ประกอบของคณะผู้แทนประเทศไทยในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 (COP 23) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 13                
(CMP 13) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 1.2 (CMA 1.2) และการประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  2. เห็นชอบต่อกรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีสและการประชุม
อ่ืนที่เก่ียวข้อง ประจําปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 
  3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขท่าทีการเจรจาฯ ที่มิใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ ทส. พิจารณาดําเนินการได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ทส. รายงานว่า 
  1. ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พิธีสารเกียวโต และความตกลงปารีส เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2537 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2545 และวันที่ 21 
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กันยายน 2559 ตามลําดับ และได้ดําเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ และพิธีสารเกียวโตตลอดมา โดยมี
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของประเทศภายใต้กรอบ
อนุสัญญาฯ 
  2. สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 23 (COP 23) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 13 (CMP 13) การ
ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 1.2 (CMA 1.2) และการประชุมคู่ขนานขององค์กรย่อยต่าง ๆ ของอนุสัญญาฯ 
ในระหว่างวันที่ 6-17 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งประเทศต่าง ๆ ที่เป็นภาคี
ของอนุสัญญาฯ พิธีสาร และความตกลงดังกล่าว จะเข้าร่วมการประชุมในครั้งน้ี โดยมีสาระของการเจรจา ได้แก่ การ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานของประชาคมโลกภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ทั้งในประเด็นภายใต้พิธีสารเกียวโต ประเด็นด้านเทคนิค ประเด็นด้านการดําเนินงาน และการดําเนินงาน
เพ่ือเตรียมการมีผลใช้บังคับของความตกลงปารีส 
 
8 เรื่อง การร่วมรับรองเอกสารภายใต้ความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี 

                   1. เห็นชอบต่อเอกสาร ASEAN Declaration on Innovation 

                   2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้การรับรองเอกสาร  
3 ฉบับ คือ 1) เอกสาร ASEAN Declaration on Innovation 2) เอกสาร AEC 2025 Trade Facilitation 
Strategic Action Plan และ3)เอกสาร ASEAN Work Programme on Electronic Commerce 2017 2025 และ
หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว ที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 
ให้ส่วนราชการเจ้าของเร่ืองดําเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก [คณะมนตรี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) จะให้การรับรองเอกสารดังกล่าวก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 
31 ในวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์] 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 

                   พณ. รายงานว่า 

                   AEC Council จะให้การรับรองเอกสารความร่วมมือทางเศรษฐกิจ จํานวน 3 ฉบับ ก่อนการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ทั้งน้ี สาระของเอกสารดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็น
สนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย รวมท้ังจะไม่มีการลงนามเอกสารดังกล่าว ดังน้ี 

                   1. ASEAN Declaration on Innovation เป็นเอกสารที่แสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการให้ความสําคัญกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน การ
สร้างงาน และการส่งเสริมการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม โดยใช้นวัตกรรมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้เกิดการ
เติบโตและการแข่งขันของอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค 

                   2. AEC 2025 Trade Facilitation Strategic Action Plan เป็นแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์
ด้านการอํานวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน จัดทําขึ้นเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินการด้านอํานวยความ
สะดวกทางการค้าของอาเซียนในช่วงระยะ ปี 2560 – 2568 ในการบรรลุเป้าหมาย คือ ลดต้นทุนธุรกรรมทางการค้า
ภายในภูมิภาคลงร้อยละ 10 ภายในปี ค.ศ. 2020 เพ่ิมการค้าภายในภูมิภาคเป็น 2 เท่าภายในปี 2568 และผลการจัด
อันดับความสามารถในระดับโลกดีขึ้น 

                    3. ASEAN Work Programme on Electronic Commerce 2017 - 2025 เป็นเอกสาร
กําหนดแนวทางการดําเนินการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน สําหรับช่วงระยะปี 2560 – 
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2563 ประกอบด้วย 9 ด้าน ได้แก่ (1) โครงสร้างพ้ืนฐาน (2) สมรรถนะด้านการศึกษาและเทคโนโลยี (3) การคุ้มครอง
ผู้บริโภค (4) การมีกฎระเบียบที่ทันสมัย (5) ความปลอดภัยของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (6) ระบบการชําระเงิน  
(7) การอํานวยความสะดวกทางการค้า (8) การแข่งขัน และ (9) โลจิสติกส์ โดยจะลงนามความตกลงว่าด้วยพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนในปี 2561 
            ในการจัดทําเอกสารดังกล่าวข้างต้น พณ. ในฐานะหน่วยงานประสานงานประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนได้มีการประสานและหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาโดยตลอด โดยหน่วยงานที่เก่ียวข้องไม่มีข้อขัดข้องต่อ
เอกสารดังกล่าว นอกจากน้ี ในส่วนของเอกสาร ASEAN Declaration on Innovation หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้
เจรจาร่วมกับประเทศอาเซียนเอง 
 

แต่งต้ัง 
 
9. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
คมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ัง นายกษิดิศ วัฒนศัพท์ ผู้เช่ียวชาญ
วิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง) (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) กรมทางหลวง ให้
ดํารงตําแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง) (วิศวกร
โยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ต้ังแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
10. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายโกวิท คัมภีรภาพ นายแพทย์
เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาตจวิทยา) กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ กลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการและการแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม 
สาขาตจวิทยา) กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ สถาบัน
โรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
11. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งต้ัง นางนันทนา ธรรมสโรช 
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการเช่ียวชาญ) สํานักงาน ก.พ.ร. ให้ดํารงตําแหน่ง  
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักนายกรัฐมนตรี  
ต้ังแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
12. เรื่อง การแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ กรุงมาเล สาธารณรัฐมัลดีฟส์ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นายอะห์มัด อะลี มะนิก  
(Mr. Ahmed Ali Manik) ให้ดํารงตําแหน่ง กงสุลกิตติมศักด์ิ ณ กรุงมาเล สาธารณรัฐมัลดีฟส์ โดยมีเขตกงสุล
ครอบคลุมสาธารณรัฐมัลดีฟส์ สืบแทน นายโมฮาเมด ซอลิห์ (Mr. Mohamed Salih) ซึ่งขอลาออกจากตําแหน่ง  
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13. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ัง นายพสุ โลหารชุน ให้ดํารง
ตําแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแทนผู้ที่ลาออก ทั้งน้ี ต้ังแต่          
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป  

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




