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วันนี้ (
12 ธันวาคม 2560) เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
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เรื่อง

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร รวม 2 ฉบับ
(มาตรการสร้างความเป็นกลางทางภาษีกรณีผลตอบแทนจากการฝากเงิน
ตามหลักการของศาสนาอิสลาม)
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดาเนิน
โครงการสานพลังประชารัฐ)
ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กาหนด
พ.ศ. .... (ยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา
ของวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 4 มกราคม2561)
ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดให้สาขาทัศนมาตรเป็นสาขาการประกอบ
โรคศิลปะ พ.ศ. ....
การขยายระยะเวลาการลดค่าธรรมเนียมสาหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัด
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (ร่างกฎกระทรวงลดอัตราค่าธรรมเนียม
สาหรับห้างหุ้นส่วน และบริษัทจากัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจพ.ศ. ....)
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... (การกาหนดหน้าที่และอานาจในร่างกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติสานัก
นายกรัฐมนตรี)
เศรษฐกิจ- สังคม

7. เรื่อง การบริหารจัดการท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย
8. เรื่อง ขออนุมัติดาเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริและขอผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า
สงวงแห่งชาติป่าเลนปากพยา-ปากนคร แปลงที่ 1
9. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว
รอบที่ 2 ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61
(ด้านการผลิต)
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10. เรื่อง ขออนุมัติเกลี่ยโควตานาเข้านมผงขาดมันเนยที่ผู้ประกอบการนาเข้านมผง
ขาดมันเนยในโควตาของกลุ่มที่ 1 ไปให้กลุ่มที่ 2
11. เรื่อง นโยบายและมาตรการนาเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2561-2563
ต่างประเทศ
12. เรื่อง การขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาย่างกุ้ง (
Yangon Declaration)
ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับผู้นาด้านน้าแห่งภูมิภาค
rd
เอเชีย-แปซิกฟิก ครั้งที่ 3 (3
Asia-Pacific Water Summit)
แต่งตั้ง
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การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
รัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจาประเทศไทย
(กระทรวงการต่างประเทศ)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงพลังงาน)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงอุตสาหกรรม)
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์)
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล
การดาเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (กรณีพ้นตาแหน่ง
เนื่องจากอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์)
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ
แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนา
การวิจัยการเกษตร
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแบบผังภูมิ
มอบหมายผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ขอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงกลาโหม)
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ 333/2560เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน
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30.

เรื่อง

คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ 334/2560เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
รวม 2 ฉบับ (มาตรการสร้างความเป็นกลางทางภาษีกรณีผลตอบแทนจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนา
อิสลาม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร รวม 2 ฉบับ (มาตรการสร้างความเป็นกลางทางภาษีกรณีผลตอบแทนจากการฝากเงินตาม
หลักการของศาสนาอิสลาม) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง
1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 301) พ.ศ. 2539 โดยเพิ่มเติมการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับผลตอบแทนที่ได้รับจาก
การรับฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลามกับธนาคารในราชอาณาจักร ซึ่งจะต้องฝากเงินเป็นรายได้เดือน
ติดต่อกัน มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือนนับแต่วันที่เริ่มฝาก โดยมียอดเงินฝากแต่ละคราวเท่ากัน แต่ไม่เกิน
25,000 บาทต่อเดือน และรวมแล้วทั้งหมดต้องไม่เกิน 600,000 บาท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกาหนด
2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 200 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และกฎกระทรวง ฉบับที่ 250 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร ตามลาดับ ดังนี้
2.1 เพิ่มเติมการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับผลตอบแทนที่ได้รับจากการ
ฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลามกับธนาคารในราชอาณาจักรที่มีลักษณะทานองเดียวกันกับเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ เฉพาะกรณีได้รับผลตอบแทนดังกล่าวและดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรประเภทออมทรัพย์
รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000 บาท ตลอดปีภาษี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศกาหนด
2.2 เพิ่มเติมการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับผลตอบแทนที่ได้รับจากการ
ฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลามกับธนาคารในราชอาณาจักรที่มีลักษณะทานองเดียวกันกับเงินฝากประจา
ที่มีระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แต่เมื่อรวมกับผลตอบแทนดังกล่าวทุกประเภทหรือดอกเบี้ยเงินฝากประจา
ทุกประเภทแล้วต้องไม่เกิน 30,000 บาทตลอดปีภาษี และได้รับผลตอบแทนดังกล่าวหรือดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อมีอายุ
ไม่ต่ากว่า 55 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกาหนด
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ...)
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดาเนินโครงการสานพลังประชารัฐ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดาเนินโครงการสานพลังประชารัฐ) ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และส่งให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้

มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น

5
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
1. กาหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้มีการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
โครงการสานพลังประชารัฐหรือเพื่อดาเนินการภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐสามารถนาค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาหัก
ได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิหลักจากที่ได้หักรายจ่ายเป็นจานวน 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไม่
เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาสาหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ และรายจ่ายที่จ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างและการบารุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้
ประชาชนใช้เป็นการทั่วไป โดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาของทาง
ราชการ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์
และรายจ่ายเพื่อการศึกษา หรือเพื่อการกีฬา
2. สาหรับค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กาหนด พ.ศ. .... (ยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่เวลา
00.01 นาฬิกา ของวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 4 มกราคม 2561)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กาหนด พ.ศ. .... (ยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วง
เทศกาลปีใหม่ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 4 มกราคม
2561) ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน
แล้วดาเนินการต่อไปได้
คค. เสนอว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ของปี พ.ศ. 2561 มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวันคาดหมาย
ได้ว่าจะมีประชาชนจานวนมากเดินทางกลับภูมิลาเนาเป็นผลให้การจราจรติดขัดในทุกสายทางที่ออกและเข้า
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทาให้การจราจรมีความคล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดการใช้พลังงานของประเทศ
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 37
(บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา ตามกฎกระทรวงกาหนด
ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา พ.ศ. 2558 และ
บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บาง
พลี ตามกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา
ของวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 4 มกราคม 2561
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดให้สาขาทัศนมาตรเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดให้สาขาทัศนมาตรเป็นสาขาการ
ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการ
ต่อไปได้
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สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
1. กาหนดนิยามคาว่า “ทัศนมาตร” หมายความว่า การประกอบโรคศิลปะเกี่ยวกับสายตาของ
มนุษย์
2. กาหนดให้มีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาทัศนมาตร ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้แทนจาก
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง และกรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตร โดยมีผู้อานวยการสานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะเป็น
กรรมการและเลขานุการ
3. กาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการวิชาชีพซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยผู้ประกอบ
โรคศิลปะสาขาทัศนมาตร
4. กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการวิชาชีพ และเหตุแห่งการพ้นจากการดารงตาแหน่ง
ของกรรมการที่เป็นผู้แทนจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง และ
กรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง
5. กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอานาจออกระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
กรรมการวิชาชีพซึ่งเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตร การเลือกประธานกรรมการวิชาชีพ
และรองประธานกรรมการวิชาชีพ
6. กาหนดอานาจหน้าที่ และการดาเนินการของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาทัศนมาตรโดยให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
7. กาหนดคุณสมบัติผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตรในการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
ในการประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตร รวมถึงผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องได้รับใบอนุญาตให้เป็น
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตรจากประเทศที่สาเร็จการศึกษาหรือประเทศที่ผู้นั้นปฏิบัติงานอยู่ด้วย
8. กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ทาการประกอบ
โรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546) เรื่อง การอนุญาตให้
บุคคลทาการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การต่ออายุ
หนังสืออนุญาตให้บุคคลทาการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ พ.ศ. 2550
9. กาหนดให้พระราชกฤษฎีกานี้ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบอาชีพเกี่ยวกับการตรวจวัดสายตาและ
การประกอบแว่นตาในร้านแว่นตาตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
5. เรื่อง การขยายระยะเวลาการลดค่าธรรมเนียมสาหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ (ร่างกฎกระทรวงลดอัตราค่าธรรมเนียมสาหรับห้างหุ้นส่วน และบริษัทจากัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ พ.ศ. ....)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงลดอัตราค่าธรรมเนียมสาหรับห้างหุ้นส่วน และ
บริษัทจากัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้ พณ. รับความเห็นของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
พณ. เสนอว่า
1.
กฎกระทรวงลดอัตราค่าธรรมเนียมสาหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัดในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. 2555 กาหนดให้ลดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสาเนา
เอกสารพร้อมคารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัด ลงกึ่งหนึ่ง สาหรับห้างหุ้นส่วน
และบริษัทจากัดที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัด
สงขลาเฉพาะในท้องที่ อาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอนาทวี และอาเภอสะบ้าย้อย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
2. ดังนั้น
เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ในด้าน
การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ตลอดจน
สร้างความสงบและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และสอดคล้องกับการขยายระยะเวลาการลดหย่อน
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ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของกระทรวงมหาดไทย และการขยายระยะเวลาสาหรับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนให้มีการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV) ในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจของกระทรวงการคลัง จึงสมควรขยายระยะเวลาการลดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
การขอตรวจเอกสาร การขอสาเนาเอกสารพร้อมคารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัท
จากัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจตามกฎกระทรวงในข้อ 1. ออกไปอีกเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ให้กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
2. ให้ขยายระยะเวลาการลดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสาเนา
เอกสารพร้อมคารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัดที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ใน
ท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา เฉพาะในท้องที่อาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอ
นาทวี และอาเภอสะบ้าย้อย และจังหวัดสตูล ลงกึ่งหนึ่ง ต่อไปอีก 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2563
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. .... (การกาหนดหน้าที่และอานาจในร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้า
แห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการ
ต่อไปได้
2. เห็นชอบให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดให้สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับ
การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ แผนงาน โครงการ งบประมาณบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า เพื่อประโยชน์ในการกาหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งระบบ รวมทั้งการปฏิบัติ
หน้าที่เป็นศูนย์อานวยการน้าแห่งชาติ
2. กาหนดให้แบ่งส่วนราชการในสานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี
ดังนี้ (1) สานักงานเลขานุการกรม (2) สานักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ (3) กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ (4) กองบริหารจัดการลุ่มน้า (5) กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ (6) ศูนย์อานวยการน้าแห่งชาติ
รวมทั้งให้มี กลุ่มกฎหมาย กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อ
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่
เศรษฐกิจ- สังคม
7. เรื่อง การบริหารจัดการท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย
คณะรัฐมนตรีพิจารณาการบริหารจัดการท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ แล้วมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 (เรื่อง ขอความเห็นชอบให้
การท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นผู้บริหารท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 จังหวัดเชียงราย และให้ใช้ประโยชน์ท่าเรือเชียงแสน
แห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย เป็นท่าเรือท่องเที่ยว) ในส่วนของข้อ 2 ของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
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จากเดิม ที่มอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)เป็นหน่วยงานบริหารท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 จังหวัด
เชียงราย เป็น มอบหมายให้เทศบาลตาบลเวียงเชียงแสนเป็นผู้บริหารจัดการท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 1 สาหรับการ
กาหนดอัตราค่าเช่าให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ กค. (กรมธนารักษ์) ทั้งนี้ ให้ กค.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ
ความเห็นของกระทรวงคมนาคม (กค.) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการเพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1
จังหวัดเชียงราย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
2.1 ให้ กค. (กรมธนารักษ์) และ
ททท. พิจารณากรอบแนวทางบริหารจัดการท่าเรือ
เชียงแสนแห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย ของเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน โดยคานึงถึงความสามารถในการชาระ
ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุให้แก่กรมธนารักษ์ และความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนสาหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท่าเรือดังกล่าวและบริเวณโดยรอบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ (Land Mark) ของอาเภอ
เชียงแสนตามความเห็นของ ททท. และเมื่อ กค. (กรมธนารักษ์) และ ททท. เห็นชอบกรอบแนวทางการบริหารจัดการ
ท่าเรือดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ กค. (กรมธนารักษ์) เร่งรัดดาเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้เทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน
สามารถดาเนินการบริหารจัดการท่าเรือดังกล่าวได้โดยเร็ว
2.2 ให้คค. (กรมเจ้าท่า) สนับสนุนการดาเนินงานของท่าเรือเชียงแสน
แห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย โดยดาเนินการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการท่าเรือดังกล่าว
2.3 ให้
ททท. ดาเนินการสนับสนุนให้ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ (Land Mark) โดยการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
ทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งดาเนินการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือดังกล่าวกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในพื้นที่
ใกล้เคียง เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของภาคเหนือในภาพรวมด้วย
8. เรื่อง ขออนุมัติดาเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดาริและ
ขอผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวงแห่งชาติป่าเลนปากพยา-ปากนคร แปลงที่ 1
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยกรมชลประทาน
ดาเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มีกาหนดแผนงานโครงการ 6 ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2566) ตามที่ กษ. เสนอ โดยให้ กษ. ดาเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป
สาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ ให้ดาเนินการภายในกรอบวงเงิน 9,580 ล้านบาท โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สานักงบประมาณ
ได้ตั้งรองรับไว้ จานวน 265,297,600 บาท ส่วนงบประมาณที่จะใช้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566
ให้กรมชลประทานจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ตามความจาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
ทั้งนี้ กษ. ดาเนินการขอตั้งงบประมาณให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การปลูกป่าหรือบารุงป่าชายเลนไม่น้อยกว่า 20 เท่า ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการปลูก
และการบารุงป่าชายเลนทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมกรณีการดาเนินการโครงการใด ๆ ของ
หน่วยงานของรัฐที่มีความจาเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน พ.ศ. 2556 อย่างเคร่งครัด และยื่นเรื่องขอใช้
ประโยชน์ในพื้นที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป รวมทั้งให้สร้างความเข้าใจและการยอมรับจากราษฎร
ที่ได้รับผลกระทบและผลประโยชน์จากการดาเนินโครงการ เพื่อสามารถดาเนินการได้ตามแผนปฏิบิติการที่กาหนดไว้
สาระสาคัญของโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้าและบรรเทาอุทกภัย
ในพื้นที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชและบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้าสาหรับการเกษตรกรรม
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ริมฝั่งคลองระบายน้า และสามารถป้องกันการรุกล้าของน้าเค็มเข้ามาในบริเวณพื้นที่โครงการ
ที่ตั้งโครงการ อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตาบล 2 อาเภอ
ได้แก่ ตาบลไชยมนตรี ตาบลท่าเรือ และตาบลบางจาก อาเภอเมือง และตาบลนาสาร ตาบลข้างซ้าย และตาบลนาพรุ
อาเภอพระพรหม
9. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวรอบที่ 2 ภายใต้แผนการ
ผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบให้ กษ. ดาเนินโครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวรอบที่ 2 ภายใต้แผน
การผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต) จานวน 3 โครงการ ได้แก่
1.1 โครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561
1.2 โครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561
1.3 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรัง ปี 2561
2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นกรอบวงเงิน 1,747.48 ล้านบาท แยกได้ ดังนี้
2.1 โครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 วงเงิน 647.48
ล้านบาท
2.2 โครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 วงเงิน 240.00 ล้านบาท
2.3 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรัง ปี 2561 วงเงิน 860.00 ล้านบาท
สาระสาคัญของเรื่อง
กษ. รายงานว่า แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 ได้กาหนดอุปทานการผลิต
ข้าวไว้ที่ 29.50 ล้านตันข้าวเปลือก และได้วางแผนการผลิตข้าว แบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 พื้นที่ 58.68 ล้านไร่
คาดการณ์พื้นที่ที่สามารถจะเก็บเกี่ยวข้าวได้ 53.48 ล้านไร่ ผลผลิต 22.64 ล้านตันข้าวเปลือก และรอบที่ 2 พื้นที่
11.55 ล้านไร่ แต่กรมชลประทานแจ้งว่าในการผลิตข้าวรอบที่ 2 ยังมีพื้นที่อีกประมาณ 1 ล้านไร่ ที่มีปริมาณน้า
ชลประทานเพียงพอสาหรับการเพาะปลูก ทาให้เกษตรกรมีความต้องการปลูกข้าวมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษา
อุปทานข้าวให้สมดุลกับอุปสงค์ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าว ปี 2560/61 จึงจาเป็นต้องจัดโครงการรองรับให้
เกษตรกรปลูกพืชอื่นทดแทนข้าวในพื้นที่อีก 1 ล้านไร่ ในปี 2560/61 ซึ่ง กษ. พิจารณาแล้วสามารถจัดทาโครงการ
ทดแทนการปลูกข้าว รวม 3 โครงการดังกล่าว พื้นที่เป้าหมาย 900,000 ไร่
10. เรื่อง ขออนุมัติเกลี่ยโควตานาเข้านมผงขาดมันเนยที่ผู้ประกอบการนาเข้านมผงขาดมันเนยในโควตา
ของกลุ่มที่ 1 ไปให้กลุ่มที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการกณีการใช้โควตานมผงขาดมันเนยปี 2560 ของกลุ่มนิติบุคคล
ที่ 1 (กลุ่มที่รับซื้อน้านมดิบ) คงเหลือ และมีการคืนโควตาเกลี่ยไปให้กลุ่มนิติบุคคลที่ 2
(กลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ
ทั้งนี้ เมื่อกลุ่มน ิติบุคคลที่ 2 (กลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป) ได้รับโควตาคงเหลือจากกลุ่มนิติบุคคลที่ 1
(กลุ่มที่รับซื้อน้านมดิบ) แล้ว ให้ กษ. (คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม) กากับดูแลให้กลุ่มนิติบุคคลที่ 2 (กลุ่ม
ผู้ประกอบการทั่วไป) มีส่วนในการช่วยเหลือกลุ่มนิติบุคคลที่ 1 (กลุ่มที่รับซื้อน้านมดิบ) เพื่อให้การรับซื้อน้านมดิบจาก
เกษตรกรภายในประเทศเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด และไม่เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคนมด้วย โดยให้ดาเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งให้ กษ. ตรวจสอบและกากับดูแลให้การเกลี่ยโควตาภายในกลุ่มนิติบุคคลที่2 (กลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป)
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้)
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สาระสาคัญของเรื่อง
กษ. รายงานว่า ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) และได้จัดทาความตกลง
ทางการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ทาให้จาเป็นต้องเปิดตลาดนาเข้าสินค้าเกษตร ซึ่งสินค้าเกษตรที่มีผลกระทบ
ให้สามารถกาหนดโควตาและอัตราภาษีในโควตาและนอกโควตาได้ สาหรับนมผงขาดมันเนยเป็นสินค้าหนึ่งที่อยู่ในข้อ
ผูกพัน โดยต้องเปิดตลาดนาเข้าสาหรับปี 2560 ตามข้อตกลง WTO ไม่น้อยกว่ า 55,000 ตัน และ TAFTA ไม่น้อย
กว่า 3,011.58 ตัน รวมทั้งสิ้น 58 ,011.58 ตัน โดยคิดอัตราภาษีในโควตาร้อยละ 20 (เก็บจริงร้อยละ 5) และอัตรา
ภาษีนอกโควตา WTO ร้อยละ 216 และ TAFTA ร้อยละ 194.4
11. เรื่อง นโยบายและมาตรการนาเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2561-2563
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายและมาตรการนาเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ (กากถั่วเหลือง ปลาป่น
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) คราวละ 3 ปี โดยกาหนดนโยบายและมาตรการนาเข้า ปี 2561-2563 ทุกกรอบการค้าและ
จากประเทศนอกความตกลง ตามมติคณะกรรมการนโยบายอาหาร ครั้งที่ 1/2560
(ครั้งที่ 78) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560
สาระสาคัญของเรื่อง
คณะกรรมการนโยบายอาหารมีมติในคราวประชุมดังกล่าว เห็นชอบการกาหนดนโยบายและ
มาตรการนาเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ (กากถั่วเหลือง ปลาป่น และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) คราวละ 3 ปี โดยกาหนดนโยบาย
และมาตรการนาเข้า ปี 2561-2563 ทุกกรอบการค้าและจากประเทศนอกความตกลง โดยได้กาหนดนโยบายและ
มาตรการฯ นาเข้าเช่นเดียวกับนโยบายและมาตรการฯ ในปี 2558-2560 ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 โดยนโยบายและมาตรการฯ มีข้อแตกต่างในรายละเอียดจากมาตรการเดิมบางประการ
อาทิ เพิ่มผู้มีสิทธินาเข้าจากเดิม 9 ราย เป็น 11 ราย โดยเพิ่ม สมาคมพ่อค้าพืชผลไทยและสมาคมการค้าสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมแปรรูปเพิ่มความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (TCFTA) ในโควตาภาษีร้อยละ 0 นอกโควตาภาษี
ร้อยละ 73 เป็นต้น
ต่างประเทศ
12. เรื่อง การขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาย่างกุ้ง ( Yangon Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการ
ประชุมระดับผู้นาด้านน้าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิกฟิก ครั้งที่ 3 (3rdAsia-Pacific Water Summit)
คณะรัฐมนตรี
มีมติ เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างปฏิญญาย่างกุ้ง (
Yangon Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม
ระดับผู้นาด้านน้าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิกฟิก ครั้งที่ 3 (3rd Asia-Pacific Water Summit)
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายร่วมรับรองในปฏิญญาดังกล่าว
3. หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างป
ฏิญญาฯ ที่มิใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทยให้เป็นดุลยพินิจของ ทส. เป็นผู้พิจารณาโดยไม่ต้องนากลับไปเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่
จนสิ้นสุดการประชุม
สาระสาคัญของเรื่อง
rd
ทส. รายงานว่า การประชุมระดับผู้นาด้านน้าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิกฟิก ครั้งที่ 3 (3
AsiaPacific Water Summit) มีกาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 ณ นครย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา ภายใต้หัวข้อ “ Water Security for Sustainable Development” โดยในการประชุมดังกล่าวจะมีการ
รับรองร่างปฏิญญาย่างกุ้ง (YangonDeclaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมดังกล่าว
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ในวันที่12 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ร่างปฏิญญาการประชุมเป็นการให้ความสาคัญกับเส้นทางที่จะนาไปสู่การยกระดับ
นวัตกรรมและการปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านน้าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เช่นการดาเนินการเพื่อการ
จัดการวัฏจักรน้าที่ดี การเสริมสร้างธรรมาภิบาลสาหรับข้อแก้ไขปัญหาที่เป็นที่ยอมรับของสังคมและการเจริญเติบโต
ในทุกด้านเพื่อให้มั่นใจว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” การเชื่อมโยงช่องว่างทางการเงินระหว่างการเจริญเติบโตอย่าง
มีพลวัตและการดาเนินการตามมาตรการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านน้า และการส่งเสริมความร่วมมือในทุกระดับ
แต่งตั้ง
13. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง
นางภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชกรรม) กลุ่มงานเทคนิคบริการ สานักบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวง
ให้ดารงตาแหน่ง นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ (ด้านอาหารและยา) กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
14. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ
อาหรับอียิปต์ประจาประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความประสงค์ขอแต่งตั้ง
นางลัยลา
อะห์มัด บะฮาอุดดีน(Mrs. Laila Ahmed Bahaa-Eldin) ให้ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่ง
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจาประเทศไทย โดยมีถิ่นพานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายฮาซิม อัสสัยยิด บะดะ
วีย์ อัฏฏอฮิรีย์ (Mr. HazemElsayedBadawyEltahry) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
15. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพลังงาน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงพลังงาน ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 2 ราย ดังนี้
1.
นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
2.
นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดารง
ตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตาแหน่งที่
ว่าง
16. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 7 ราย ดังนี้
1.
นายวิษณุ ทับเที่ยง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดารงตาแหน่ง อธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
2.
นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ดารงตาแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
3.
นายพรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
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4.
นางอนงค์ ไพจิตรประภากรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
5.
นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ รองเลขาธิการสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดารง
ตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
6.
นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดารงตาแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
7.
นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตาแหน่ง
ที่ว่าง
17. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอการแต่งตั้ง
ข้าราชการการเมือง จานวน 6 ราย ดังนี้
1.
นายณรงค์ อ่อนสอาด ดารงตาแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.
นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ดารงตาแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ [รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช)]
3.
นายธีระ วงษ์เจริญ ดารงตาแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
[รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกาธร)]
4. นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ดารงตาแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5.
นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ดารงตาแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ [รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช)]
6.
นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข ดารงตาแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ [รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกาธร)]
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
18. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์เสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จานวน 2 ราย ดังนี้
1. พลเอก ธนา วิทยวิโรจน์ ดารงตาแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
2. พลเอก ณัฐติพล กนกโชติ ดารงตาแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
19. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงานของ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (กรณีพ้นตาแหน่งเนื่องจากอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่างลงและที่จะว่าง ดังนี้
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1.
ศาสตราจารย์ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินผล
การดาเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
2.
รองศาสตราจารย์ชโยดม สรรพศรี ดารงตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
ในคณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560
เป็นต้นไป
20. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จานวน 7 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่
ดารงตาแหน่งครบวาระสี่ปี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ดังนี้ 1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 2. รองศาสตราจารย์กุลภัทรา
สิโรดม 3. นายอนุชิต อนุชิตานุกูล 4. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 5. นายอภิชาติ ชินวรรโณ 6. รองศาสตราจารย์กาจร
ตติยกวี 7. พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ
21. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง
นายเลิศวิโรจน์
โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
22. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง
นางสาวพจนี อรรถโรจน์ภิญโญ
ให้ดารงตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน แทน นายกุศล แย้มสอาด กรรมการ
เดิมที่ลาออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
23. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแบบผังภูมิ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการแบบผังภูมิชุดใหม่ จานวน 12 คน ดังนี้
1.
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ
1.1 นายมงคล รักษาพัชรวงศ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
1.2 นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต สาขาอุตสาหกรรม
1.3 นายกาพล วรดิษฐ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
1.4 นางสาวอรพินท์ เจียรถาวร สาขาวิทยาศาสตร์
1.5 นายชานาญ ปัญญาใส สาขาวิทยาศาสตร์
1.6 นางสาวนุชนาถ เกษมพิบูลย์ไชย สาขานิติศาสตร์
1.7 นายวิมาน กฤตพลวิมาน สาขานิติศาสตร์
1.8 นายเศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ สาขานิติศาสตร์
2.
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน
2.1 นายนันทชัย ทองแป้น สาขาวิศวกรรมศาสตร์
2.2 นายวันชัย รัตนวงษ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
2.3 นายจิรศักดิ์ รอดจันทร์ สาขานิติศาสตร์
2.4 นายปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง สาขานิติศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
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24. เรื่อง มอบหมายผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 2 ราย ตามลาดับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
1. นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. นายวิวัฒน์ ศัลยกาธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
25. เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 2 ราย ตามลาดับ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
1
. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร
กาญจนรัตน์)
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
26. เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไม่อาจปฏิบัติราชการได้ จานวน 2 ราย ตามลาดับ
ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ด้วย ดังนี้
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว)
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
27. เรื่อง ขอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงกลาโหม)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้
1.
พลเอก กิติกร ธรรมนิกาย ดารงตาแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
2.
พลเอก พลภัทร วรรณภักตร์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
28. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง
นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล
เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็น
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
29. เรื่อง คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 333/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 333/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้
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ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามคาสั่งสานัก
นายกรัฐมนตรี ที่159/2557 ลงวันที่21 ตุลาคม 2557 เพื่อให้การดาเนินงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและ
คณะรัฐมนตรี เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน ตลอดจนการประสานงานในด้านนิติบัญญัติให้ดาเนินการไปอย่าง
ราบรื่น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการสนับสนุนการดาเนินการของคณะรัฐมนตรีในการเสนอร่างกฎหมายและ
ดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติบัญญัติ ส่งผลให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เรียบร้อย และต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 257/2557 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557
คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 314/2559 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2559 และคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 273/2560
ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 นั้น
เนื่องจากได้มีประกาศพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้ง
รัฐมนตรี ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2560 จึงสมควรปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการดาเนินการตาม
ความในมาตรา 184 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 11 (6) และ
(9) แห่งพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กันยายน
2557 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 จึงให้ยกเลิกคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่159/2557 ลงวันที่
21 ตุลาคม 2557 คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ 257/2557 ลงวันที่29 ธันวาคม 2557 คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่
314/2559ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2559 และคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 273/2560 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 และ
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่เกี่ยวกับกิจการของสภา ขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่าคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.)โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1.
องค์ประกอบ
1.1
คณะที่ปรึกษา
(1) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ที่ปรึกษา/กรรมการ
(2)
นายพีระศักดิ์ พอจิต ที่ปรึกษา/กรรมการ
(3) นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ที่ปรึกษา/กรรมการ
(4) นายสมชาย แสวงการ
ที่ปรึกษา/กรรมการ
(5) นางโฉมศรี อารยะศิริ
ที่ปรึกษา/กรรมการ
(6) พลเอก เยาวดนัย ภู่เจริญยศ ที่ปรึกษา/กรรมการ
(7) นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์ ที่ปรึกษา/กรรมการ
1.2 คณะกรรมการ
(1) นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
ประธานกรรมการ
(2) นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
(3) พลเอก สกล ชื่นตระกูล
รองประธานกรรมการ คนที่สอง
(
4) นายกิตติ วะสีนนท์ กรรมการ
(
5) พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ
กรรมการ
(
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษธารง ทัศนาญชลี
กรรมการ
(
7) รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
กรรมการ
(
8) พลเอก โปฎก บุนนาค
กรรมการ
(
9) พันตารวจโท พงษ์ชัย วราชิต
กรรมการ
(
10) นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
กรรมการ
(1
1) นายวิทวัส บุญญสถิตย์
กรรมการ
(1
2) นายสมพล พันธุ์มณี กรรมการ
(13)
นางเสาวณี สุวรรณชีพ กรรมการ
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(14)
(1
(1

พลอากาศเอก อาคม กาญจนหิรัญ กรรมการ
5) พลโท อาพน ชูประทุม กรรมการ
6) นางนันทวรรณ ชื่นศิริ กรรมการและเลขานุการ
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจาด้านยุทธศาสตร์
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
1.3 ผู้แทนจากส่วนราชการ
(1)ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
(2) ผู้แทนสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรรมการ
1.4 ฝ่ายเลขานุการ
(1) ผู้อานวยการ กองประสานงานการเมือง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(2) ผู้อานวยการกลุ่มประสานงานการเมือง 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กองประสานงานการเมือง
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(3) เจ้าหน้าที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ได้รับมอบหมาย จานวน 2 คน
2. อานาจหน้าที่
2.1พิจารณาดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความราบรื่นและเหมาะสม
2.2 ประสานงานกับสมาชิกสภา นิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้มีความเข้าใจที่สอดคล้องกันในเรื่องหรือ
ญัตติใด ๆ ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การเสนอร่างกฎหมายและดาเนินการอื่น ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติ
บัญญัติให้ดาเนินการอย่างราบรื่น
2.3พิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อกาหนดแนวทางการทางานและมีมติ
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบหรือเห็นชอบแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการต้อง สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลหรือของนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี
2.4เชิญส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริง และ
จัดส่งเอกสารข้อมูลให้แก่คณะกรรมการ
2.5 ให้ประธานกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือปฏิบัติงานในเรื่อง
ต่าง ๆ ของคณะกรรมการได้ตามความจาเป็น
2.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ และอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ สาหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตาม
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
อื่น ๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการโดยให้เบิกจ่ายจากสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
7 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
30. เรื่อง คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ 334/2560 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรีและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ 334/2560 เรื่อง มอบหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคดังนี้
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ตามที่สานักนายกรัฐมนตรีได้มีคาสั่งที่ 312/2559 เรื่อง มอบหมายให้รองนายก
รัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2559 นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2545มาตรา 11 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และ
ข้อ 13 แห่ง ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ.
2547
นายกรัฐมนตรี จึง ให้ยกเลิกคาสั่ง สานักนายกรัฐมนตรีที่ 312/2559 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2559 และมีคาสั่ง
มอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีกากับและติดตามการปฏิบัติราชการใน
ภูมิภาค ดังต่อไปนี้
1. พื้นที่
1.1 รองนายกรัฐมนตรี ( พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ 1 ของสานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี
เขตตรวจราชการที่ 2 ของสานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดชัยนาท
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง
เขตตรวจราชการที่ 4 ของสานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่
จังหวัด กาญจนบุรี
จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี
เขตตรวจราชการที่ 5 ของสานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงคราม
1.2 รองนายกรัฐมนตรี พ( ลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)กากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ 10 ของสานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่
จังหวัด บึงกา ฬ
จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลาภูจังหวัดอุดรธานี
เขตตรวจราชการที่ 11 ของสานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่
จังหวัด นครพนม
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร
เขตตรวจราชการที่ 12 ของสานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด
1.3 รองนายกรัฐมนตรี ( นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ )กากับและติดตามการปฏิบัติราชการใน
พื้นที่ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ 3 ของสานักนายกรัฐมนตรีได้แก่
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก้ว
เขตตรวจราชการที่
9 ของสานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่
จังหวัด จันทบุรี
จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง
1.4 รองนายกรัฐมนตรี ( นายวิษณุ เครืองาม )กากับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่
ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ 15 ของสานักนายกรัฐมนตรีได้แก่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดลาปางจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลาพูน
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เขตตรวจราชการที่ 16 ของสานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัด เชียงราย จังหวัด น่าน
จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่
เขตตรวจราชการที่ 17 ของสานักนายกรัฐมนตรีได้แก่ จังหวัด ตาก จังหวัด พิษณุโลก
จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์
เขตตรวจราชการที่ 18 ของสานักนายกรัฐมนตรีได้แก่จังหวัดกาแพงเพชร
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี
1.5 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ )กากับและติดตามการปฏิบัติราชการใน
พื้นที่ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ 6 ของสานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่
จังหวัด ชุมพร
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เขตตรวจราชการที่ 7 ของสานักนายกรัฐมนตรีได้แก่ จังหวัด กระบี่ จังหวัด ตรัง
จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง
1.6 รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ) กากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ 8 ของสานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่
จังหวัด นราธิวาส
จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล
1.7 รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) กากับและติดตามการ
ปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ 13 ของสานักนายกรัฐมนตรีได้แก่ จังหวัด ยโสธร จังหวัด ศรีสะเกษ
จังหวัดอานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี
เขตตรวจราชการที่ 14 ของสานักนายกรัฐมนตรีได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์
2. การกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามคาสั่งนี้หมายถึง การตรวจราชการ การ
ขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรายงานเหตุการณ์และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์
ของชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัดการประสานราชการเพื่อให้เกิดการบูรณาการยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมการเร่งรัดการติดตามผล การให้คาแนะนาช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงการ
ตรวจสอบ ความถูกต้องในการดาเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ โดยให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด มีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วย
3. ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีรายงานปัญหาอุปสรรค แนว
ทางการแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเนื่องจากการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการ
หรือพื้นที่ในความรับผิดชอบต่อนายกรัฐมนตรี
4. ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีจัดให้ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ประจาเขตตรวจ
ราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นฝ่ายเลขานุการของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีติดภารกิจจาเป็น เร่งด่วน สามารถมอบหมายให้ผู้ตรวจ
ราชการสานักนายกรัฐมนตรีประจาเขตตรวจราชการปฏิบัติหน้าที่แทนแล้วรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบต่อไป
5. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ตรวจราชการกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
เสนอข้อมูลอานวยความสะดวก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งนี้ด้วย
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6. ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีจากงบประมาณของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
.............................................
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