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วันนี้ (
6 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.00 น.ณ อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพ
พรรณี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอก
สถานที่ ครั้งที่ 1/2561
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี ได้
แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
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เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ….
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ)
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียม
การต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือสาหรับเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ....
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ขอความเห็นชอบโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่า
(Greening Industry through Low Carbon Technology Application for
SMEs)
ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
ต่างประเทศ
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เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(สานักนายกรัฐมนตรี)
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8. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ.
…. ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อน
เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป และรับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบ
สาระสาคัญของกฎหมายลาดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดให้มี คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน โดยมีหน้าที่เสนอแนะ
นโยบายและแนวทางในการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนต่อคณะรัฐมนตรี กากับดูแล ตรวจสอบ และ
ส่งเสริมสถาบันการเงินประชาชนให้เป็นไปตามร่างพระราชบัญญัตินี้ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
จัดตั้ง การจดทะเบียน การดาเนินการ การเพิกถอน การพ้นสภาพ รวมถึงประเภทหรือลักษณะของสถาบันการเงิน
ประชาชน ออกระเบียบกาหนดคุณสมบัติของสมาชิก พิจารณาให้ความเห็นชอบคาขอการจดทะเบียน ยกเลิกและเพิก
ถอนการเป็นสถาบันการเงินประชาชนตามข้อเสนอแนะของธนาคารผู้ประสานงาน กาหนดกรอบอัตราดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และผลตอบแทนของสถาบันการเงินประชาชน และรายงานผลการดาเนินการให้
คณะรัฐมนตรีและสาธารณชนทราบ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2. กาหนดให้มี ธนาคารผู้ประสานงาน โดยมีหน้าที่สนับสนุน ช่วยเหลือ และแนะนาการจัดตั้ง
สถาบันการเงินประชาชน รับคาขอจัดตั้ง เลิก หรือเพิกถอนจากสถาบันการเงินประชาชนเพื่อนาเสนอคณะกรรมการ
จัดทาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการให้บริการทางการเงิน ระบบการโอนเงิน ระบบบัญชี หรือ
ระบบอื่นใดที่จาเป็น พัฒนาศักยภาพและความพร้อม ทั้งในด้านระบบการเงิน การบัญชี และการเสริมสร้างศักยภาพ
ของบุคลากรให้บริการทางการเงินแก่สถาบันการเงินประชาชน เป็นตัวกลางในการทาธุรกรรมทางการเงินระหว่าง
สถาบันการเงินประชาชน จัดทาระบบข้อมูล รวมถึงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของสมาชิก และติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินประชาชน
3. กาหนดให้สถาบันการเงินประชาชนจัดตั้งขึ้นเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนและจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล และต้องมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการให้บริการทางด้านการเงินระดับชุมชนแก่สมาชิก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนประกาศกาหนด
4. กาหนดให้มี คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชน โดยมีอานาจหน้าที่บริหารสถาบันการเงิน
ประชาชน รวมทั้งตรวจสอบ กากับ ดูแล และจัดสรรดอกผล รายได้ หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของ
สถาบันการเงินประชาชน รวมถึงการจัดทาบัญชีของสถาบันการเงินประชาชน ออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการบริหารสถาบันการเงินประชาชน รับสมาชิกและจัดทาทะเบียนสมาชิก ทานิติกรรม สัญญา หรือ
ดาเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของสถาบันการเงินประชาชน ติดตามและประเมินผลการดาเนินการของสถาบัน
การเงินประชาชน และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งตามที่คณะกรรมการพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินประชาชนกาหนดหรือมอบหมาย
5. กาหนดให้ทุนหรือทรัพย์สินของสถาบันการเงินประชาชนประกอบด้วยเงินที่สมาชิกนามาลงหุ้น
หรือฝากไว้กับสถาบันการเงินประชาชน เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่สถาบันการเงินประชาชนได้รับบริจาคโดยปราศจาก
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เงื่อนไขหรือข้อผูกพันใด ๆ และดอกผล รายได้ หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของสถาบันการเงิน
ประชาชน
6. กาหนดให้สถาบันการเงินประชาชนมีอานาจหน้าที่ให้บริการการเงินระดับชุมชนกับสมาชิก
กระทาการใด ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต สวัสดิภาพ และสวัสดิการของสมาชิกและประชาชนในชุมชน
และปฏิบัติงานอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงินประชาชนตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
7. กาหนดให้ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีให้สถาบันการเงินประชาชนจัดทางบแสดง
ฐานะการเงิน เปิดเผย งบแสดงฐานะการเงินและรายงานผลการดาเนินการประจาปีต่อสมาชิกและสาธารณชน
รวมทั้งจัดส่งให้กับผู้ตรวจสอบ
8. กาหนดให้ผู้อนุมัติให้สถาบันการเงินประชาชนดาเนินการหรืองดเว้นการดาเนินการหรือเป็น
ผู้ดาเนินการ หรือรับผิดชอบในการดาเนินการนั้น ได้กระทาผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใด ๆ โดยทุจริต ต้องระวาง
โทษจาคุกและปรับ
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
(มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจาก
ต่างประเทศ) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และ
ดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดให้การบริจาคให้แก่สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศตามคาสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2560 เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจาก
ต่างประเทศ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีใน ลักษณะเดียวกันกับสถาบันการศึกษาใน
ประเทศ ดังนี้
1.บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินให้แก่สถาบันดังกล่าวข้างต้นสามารถนามาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ 2
เท่าของจานวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิ
2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถาบันดังกล่าวข้างต้นสามารถ
นามาหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าของจานวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
3. ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่บุคคลธรรมดาหรือ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้า หรือสาหรับการ
กระทาตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาคให้แก่สถาบันดังกล่าวข้างต้น
4. กาหนดให้มาตรการในเรื่องนี้ใช้สาหรับการบริจาคที่กระทา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
เป็นต้นไป
รายละเอียดตามตาราง ดังนี้
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พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2554
มาตรา 3 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน 2 และส่วน 3
หมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร สาหรับ
เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่
สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององค์การ
ของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้

(1) สาหรับบุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับ
เงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่าย และหัก
ค่า
ลดหย่อนตามมาตรา 47 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6)
แห่งประมวลรัษฎากร เป็นจานวนสองเท่าของรายจ่ายที่
จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา แต่ต้องไม่
เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหัก
ค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนดังกล่าวนั้น
(2) สาหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้
ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เป็นจานวนเงินหรือมูลค่า
ของทรัพย์สินเป็นจานวนสองเท่าของรายจ่ายที่จ่ายไป
เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา แต่ต้องไม่เกินร้อย
ละสิบของกาไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศล
สาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และเพื่อ
การศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่ง
ประมวลรัษฎากร

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ….
มาตรา 3 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน 2 และส่วน
3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร
สาหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุน
การศึกษาให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ
สถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาที่
ตั้งขึ้นตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 29/2560 เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดย
สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2560ดังนี้
(1) สาหรับบุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นภาษีเงินได้
สาหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่าย และหัก
ค่าลดหย่อนตามมาตรา 47 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6)
แห่งประมวลรัษฎากร เป็นจานวนสองเท่าของรายจ่าย
ที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา แต่ต้อง
ไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหัก
ค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนดังกล่าวนั้น
(2) สาหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยกเว้น
ภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เป็นจานวนเงินหรือมูลค่าของ
ทรัพย์สินเป็นจานวนสองเท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปเป็น
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา แต่ต้องไม่เกินร้อยละ
สิบของกาไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศล
สาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และเพื่อ
การศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3)
แห่งประมวลรัษฎากร

3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตใช้
เรือสาหรับเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือสาหรับเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
คค. เสนอว่า โดยที่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกาหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือสาหรับเรือประมงพาณิชย์เป็นการเฉพาะ เนื่องจากสภาวการณ์ในปัจจุบัน
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การต่ออายุอนุญาตใช้เรือสาหรับเรือประมงพาณิชย์ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยได้มีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 22/ 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ลงวันที่ 4 เมษายน พุทธศักราช 2560 ข้อ 16 กาหนดให้ใบอนุญาตใช้เรือประมงตามกฎหมายว่า
ด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทยให้มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออก โดยเจ้าของเรือต้องยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต
ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 15 วัน และกรมเจ้าท่าต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จและมีคาสั่งก่อนวันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ และในกรณีใบอนุญาตให้ใช้เรือหมดอายุก่อนใบอนุญาตทาการประมง การต่ออายุใบอนุญาต
ต้องกาหนดให้สิ้นอายุพร้อมกับใบอนุญาตทาการประมง ประกอบกับในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่
31 มีนาคม 2563 จะเป็นรอบในการอนุญาตให้ทาการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ดังนั้น เพื่อเป็นการ
บรรเทาและลดภาระให้แก่ประชาชนในการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือประมงพาณิชย์ ซึ่งต้องกาหนดอายุใบอนุญาตให้
สิ้นอายุพร้อมกับใบอนุญาตทาการประมง จึงสมควรกาหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียม
การต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือสาหรับเรือประมงพาณิชย์เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว เห็นด้วยในหลักการ
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือสาหรับเรือประมงพาณิชย์ ดังนี้
1.1 ใบอนุญาตใช้เรือกลไฟและเรือยนต์ที่ออกให้ครั้งแรกและการต่ออายุใบอนุญาต
ให้คิดปีละ
ขนาดเรือ
(ตันกรอส)

ไม่เกิน 5
เกิน
5
แต่ไม่เกิน
เกิน
6
แต่ไม่เกิน
เกิน 10 แต่ไม่เกิน
เกิน
20 แต่ไม่เกิน
เกิน
30 แต่ไม่เกิน
เกิน
40 แต่ไม่เกิน
เกิน
60 แต่ไม่เกิน
เกิน
80 แต่ไม่เกิน
เกิน
100 แต่ไม่เกิน
เกิน
200 แต่ไม่เกิน
เกิน
400 แต่ไม่เกิน
เกิน
600 แต่ไม่เกิน
เกิน
800 แต่ไม่เกิน
เกิน
1,000 แต่ไม่เกิน
เกิน
2,000 แต่ไม่เกิน
เกิน
3,000 แต่ไม่เกิน
เกิน
4,000 แต่ไม่เกิน
เกิน
5,000 แต่ไม่เกิน
เกิน
6,000 แต่ไม่เกิน
เกิน
7,000 แต่ไม่เกิน
เกิน
8,000 แต่ไม่เกิน

6
10
20
30
40
60
80
100
200
400
600
800
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000

อัตราค่าธรรมเนียม
ฉบับละ/บาท
20
60
100
150
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900

6
เกิน

9,000

2,000

1.2 ใบอนุญาตใช้เรือชนิดอื่น ๆ นอกจากเรือกลไฟและเรือยนต์ที่ออกให้ครั้งแรกและการ
ต่ออายุใบอนุญาต ให้คิดปีละ

ตั้งแต่
เกิน
เกิน
เกิน
เกิน
เกิน
เกิน
เกิน
เกิน
เกิน
เกิน
เกิน
เกิน
เกิน
เกิน
เกิน
เกิน
เกิน
เกิน

ขนาดเรือ
(ตันกรอส)
1.5 แต่ไม่เกิน
3
แต่ไม่เกิน
6
แต่ไม่เกิน
10
แต่ไม่เกิน
20
แต่ไม่เกิน
30
แต่ไม่เกิน
40 แต่ไม่เกิน
60 แต่ไม่เกิน
80 แต่ไม่เกิน
100 แต่ไม่เกิน
200 แต่ไม่เกิน
400 แต่ไม่เกิน
600 แต่ไม่เกิน
800 แต่ไม่เกิน
1,000 แต่ไม่เกิน
2,000 แต่ไม่เกิน
3,000 แต่ไม่เกิน
4,000 แต่ไม่เกิน
5,000

3
6
10
20
30
40
60
80
100
200
400
600
800
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000

อัตราค่าธรรมเนียม
ฉบับละ/บาท
20
30
40
60
80
100
150
200
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

1.3 กรณีที่อายุใบอนุญาตใช้เรือประมงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน ให้คิดเป็นหก
เดือน และให้คิดอัตราค่าธรรมเนียมกึ่งหนึ่งตามอัตราในข้อ 1.1 และข้อ 1.2
1.4 กรณีที่อายุใบอนุญาตใช้เรือที่ออกให้เกินหนึ่งปี แต่ไม่เกินหนึ่งปีครึ่ง ให้คิดเป็นหนึ่ง
ปีครึ่ง และให้คิดอัตราค่าธรรมเนียมหนึ่งเท่าครึ่งของข้อ 1.1 และข้อ 1.2
1.5 กรณีที่อายุใบอนุญาตใช้เรือที่ออกให้เกินกว่าหนึ่งปีครึ่ง แต่ไม่เกินสองปี และให้คิด
อัตราค่าธรรมเนียมสองเท่าของข้อ 1.1 และข้อ 1.2
2. กาหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือประมงพาณิชย์ ดังนี้
2.1 เรือประมงพาณิชย์ที่ใบอนุญาตใช้เรือหมดอายุก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2561 และได้ยื่น
ขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือก่อนหรือภายในวันดังกล่าว
2.2 เรือประมงพาณิชย์ตามข้อ 2.1 และเรือประมงพาณิชย์ที่ใบอนุญาตใช้เรือหมดอายุใน
วันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ได้ชาระค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือ พ.ศ. 2550 แล้ว ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมครึ่งปีตามอัตราในข้อ 1.1 และข้อ
1.2 สาหรับการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือเฉพาะในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561-31 มีนาคม 2563 ครั้งถัดไป
เพียงครั้งเดียว

7

เศรษฐกิจ- สังคม
4. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมุ่งสู่อุตสาหกรรมสี
เขียวโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่า ( Greening Industry through Low Carbon Technology
Application for SMEs)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบให้ อก. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และ
องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ ( United Nations Industrial Development Organization :
UNIDO) ดาเนินโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( Small and Medium
Enterprises : SMEs) มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่า ( Greening Industry
through Low Carbon Technology Application for SMEs)
2. เห็นชอบต่อร่างหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ กับ
UNIDO
3. เห็นชอบให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ลงนามหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ
สาระสาคัญของการดาเนินโครงการ
อก. ร่วมกับ ธพว. และ
UNIDO จัดทาโครงการ Greening Industry through Low Carbon
Technology Application for SMEs โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรับผิดชอบการกากับดูแลการดาเนินโครงการฯ
ในภาพรวม ธพว. รับผิดชอบให้บริการด้านสินเชื่อแก่ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการฯ หรือที่สนใจเพื่อใช้ในการปรับปรุง
เครื่องจักรอุปกรณ์ และ UNIDO ทาหน้าที่เป็นหน่วยบริหารโครงการและสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อดาเนินโครงการฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และติดตามตรวจสอบโครงการเพื่อให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ ซึ่งการดาเนินโครงการฯ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่
1. การวิเคราะห์และปรับปรุงนโยบายเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่าใน
อุตสาหกรรม SMEs ของไทย โดยมีจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์อุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับนโยบายส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีคาร์บอนต่าเพื่อใช้ในการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสะอาดและนาเสนอคาแนะนานโยบาย การรณรงค์
สร้างความตระหนักและเผยแพร่ประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่า และสนับสนุนด้านการเงิน
2. การเสริมสร้างขีดความสามารถและการดาเนินโครงการเทคโนโลยีคาร์บอนต่าใน
อุตสาหกรรม SMEsโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและการจัดการองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการ
ปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3
.การติดตามและประเมินผล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามประเมินผลโครงการและ
กิจกรรมเป็นระยะตามเกณฑ์ที่กาหนด
5. เรื่อง ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ ดังนี้
1. ภาพรวม ภาคตะวันออก ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว มีพื้นที่ร้อยละ 7.1 ของประเทศ และมีประชากรร้อยละ 7.5 ของ
ประเทศ สร้างมูลค่าเศรษฐกิจร้อยละ 17.6 ของประเทศ เศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมและภาคการ
ท่องเที่ยวเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตอาหารสาคัญของ
ประเทศ ได้แก่ ผลไม้ สุกร ไก่ กุ้ง ประมง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผ่านมาก่อให้เกิดปัญหาเรื่อง
มลพิษบางประการ เช่น ปัญหามลพิษทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย นอกจากนี้ การขยายตัวของเมือง แหล่ง
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อุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้น้าในปริมาณมาก และมีภาวการณ์ขาด
แคลนแรงงานทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
2. ปัญหาและประเด็นท้าทาย ภาคตะวันออกมีปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองอุตสาหกรรม เช่น
มลพิษทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย ปัญหาปริมาณน้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ ปัญหาภาวะขาดแคลนแรงงานภาค
เกษตรและทักษะแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่ไม่สอดรับกับการพัฒนาของภาค ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงต่อ
การขยายตัวของเมือง รวมถึงการผลิตด้านเกษตรและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังขาดการนานวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม
และยังใช้แรงงานเข้มข้น นอกจากนี้ การท่องเที่ยวกระจุกตัวในบางจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวรอบนอกไม่เป็นที่รู้จัก
และขาดความพร้อมในด้านสิ่งอานวยความสะดวก จึงไม่สามารถดึงดูนักท่องเที่ยวให้พักค้างในพื้นที่
3.
ศักยภาพและโอกาส ภาคตะวันออกเป็นศูนย์รวมที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศ และ
มีแนวโน้มที่จะเติบโตเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีท่าเรือน้าลึก และ
ระบบโครงข่ายการขนส่งทางถนนและรถไฟ ที่สนับสนุนการเปิดประตูการขนส่งของประเทศเข้าสู่ระบบโครงข่ายการ
เดินเรือนนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญและเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับนานานชาติ
โดยเฉพาะพัทยา บางแสน เกาะช้าง และเกาะเสม็ด รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติประเภาป่าเขา น้าตก และอุทยาน
แห่งชาติ เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้หลักของประเทศโดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และเงาะ นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลที่เหมาะแก่การทาประมงน้าลึก และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง เป้นแหล่งเจียระไนอัญมณีที่มีคุณภาพและมี
ชื่อเสียง รวมทั้งมีพรมแดนติดกับชายแดนกัมพูชาที่ใกล้กรุงเทพ ฯ และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
4. แนวคิดและทิศทาง ภาคตะวันออกมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
เนื่องจากเป็นพื้นที่ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลัก ( Industrial heartland) และเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้าลึกและ
ท่าอากาศยานนานาชาติ เชื่อ มโยงกับเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ( Southern Economic Corridor และ Southern Coastal Economic corridor) ที่เชื่อมโยง
เมียนมา – ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ ( Land bridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลก
ตะวันตกและโลกตะวันออก นอกจากนี้ ภาคตะวันออกยังเป็นแหล่งผลิตอาหารสาคัญของประเทศ ได้แก่ สุกร กุ้ง ไก่
ข้าว และผลไม้ รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ดังนั้น
การพัฒนาภาคตะวันออกระยะต่อไป จะต้องพัฒนาต่อยอดฐานเศรษฐกิจที่มีอยู่ของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษด้าน
ตะวันออก ( EEC) และพื้นที่อื่น ๆ ในภาค โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์และการค้าบริการ
ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้าและความพร้อมของสถาบันการศึกษาวิจัย ยกระดับ
สินค้าการเกษตรและบริการให้มีมูลค่าสูง เพื่อให้ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศให้หลุดพ้นกับดับ “ประเทศรายได้ปานกลาง”
4.1 วัตถุประสงค์ 1) เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่าง
ทั่วถึงมากขึ้น 2) เพื่อพัฒนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาใน
พื้นที่อย่างยั่งยืน 3) เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมีความ
ปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะมีคุณภาพ และมีระบบขนส่งสา ธารณะในเขตเมือง
อย่างทั่วถึง และ 4) เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ
4.2 เป้าหมายและต้วชี้วัด 1) สัดส่วนคนจนภาคตะวันออกลดลง 2) สัมประสิทธิ์การ
กระจายรายได้ลดลง 3) มูลค่าการลงทุนภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น 4) จานวนเมือง
ศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มขึ้น 5) จานวนพื้นที่ป่าไม้และป่าชายเลนเพิ่มขึ้น
6) สัดส่วนพื้นที่ชลประทานและพื้นที่รับประโยชน์ของระบบชลประทานเพิ่มขึ้น 7) การเข้าถึงระบบประปาเพิ่มขึ้น
8) คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และ 9) ร้อยละของปริมาณขยะที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการเพิ่มขึ้น
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4.3 แนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง
1.) พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC) ให้เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยพัฒนาโครงข่ายความเชื่อโยงด้านการคมนาคม ขนส่ง
หลักให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเมือง ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC) พัฒนาบุคลากร การศึกษา การ
วิจัย และเทคโนโลยี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชีวิตในจังหวัดชลบุรี-ระยองให้เป็นฐานการกระจายรายได้
และการสร้างงานให้แก่ชุมชน พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองสาคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่
(2)
พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล โดยพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชียส่งเสริมการ
เลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ สุกรและไก่ในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
(3)
ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว โดยฟื้นฟูและ
ปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ฟื้นฟูและอนุรักษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรม
(4)
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วให้
เป็นประตูและศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม พัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าชายแดนและการ
ท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนบ้านแหลมและบ้านผักกาด อาเภอโป่ง
น้าร้อน จังหวัดจันทบุรีให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับจังหวัดพระตะบองและไพลินของกัมพูชา
(5)
แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยบริหารจัดการน้าเพื่อบรรเทาภาวะฝนแล้งและน้าท่วมจันทบุรีและตราดฟื้นฟูป่าต้นน้าให้
เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ คุ้มครองและฟื้นฟูป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
โดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่กัดเซาะรุนแรง ได้แก่ จันทบุรีและฉะเชิงเทราดาเนินการตามมาตรการการจัดการมลพิษ
ทางอากาศในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบาบัดน้าเสียชุมชน
โดยเฉพาะในบริเวณแม่น้าสายหลักที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ แม่น้าระยองตอนบน ตอนล่าง และ
แม่น้าพังราดตอนบน พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ขนย้าย และการกาจัดขยะจังหวัดชลบุรีและระยองให้
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
5. แผนงาน/โครงการ กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอแผนงาน/โครงการเบื้องต้นในการ
ขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาภาคตะวันวันออก ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) สรุปได้ดังนี้
5.1 พัฒนาภาคพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มี
ความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง สิ่งอานวยความสะดวก บุคลากรเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
โครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก ( EEC) โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ
โครงการส่งสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก นิคมอุตสาหกรรม Smart Park โครงการก่อสร้างท่าเรือ ชายฝั่ง A ที่ท่าเรือแหลมฉบัง โครงการ
พัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โครงการปรับปรุงทางรถไฟท่าเรือจุกเสม็ด โครงการเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand)
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5.2 พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
โดยพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่สาคัญของภาคใต้ให้ได้มาตรฐาน อาทิ
โครงการศูนย์นวัตกรรมด้านเกษตรอาหาร และ Smart Farm ต้นแบบ โครงการศูนย์นวัตกรรมจากผลิตผลเกษตร
ภาคตะวันออก โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โครงการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลก โครงการพัฒนาเกษตรกรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI for
Smart Agriculture)
5.3 ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวโดยชุมชน และแหล่ง
ท่องเที่ยวอารยธรรม อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการพัฒนาเส้นทาง
จักรยานเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว “Bike for All” โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ ธุรกิจ
อาหาร ธุรกิจบริการสุขภาพ (สปา นวดเพื่อสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุ กายภาพบาบัด) ธุรกิจก่อสร้าง/วิศวกรรม และธุรกิจ
ดิจิทัลคอนเทนต์ โครงการบูรณะซ่อมแซมและพัฒนาโบราณสถาน โครงการบูรณะซ่อมแซมและพัฒนา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
5.4 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกรองรับการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยวเชื่องโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ถนนสายแยก ทล. 348-บ.ป่าไร่ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ถนนสาย ก1 ข และ ค1 ผังเผืองรวมเมืองตราด จังหวัดตราดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โครงการ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมตลาดการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
5.5 แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อาทิ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงแหล่งน้า เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ป้องกันและบรรเทาภัยจาก
น้า เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและภัยแล้งในพื้นที่ตะวันออก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสีย
พื้นที่พัทยาและนาเกลือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ทั้งนี้แผนงาน/โครงการยังเป็นเพียงข้อเสนอเบื้องต้นที่จะนาไปจัดทาเป็นแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกแบบบูรณาการที่สมบูรณ์ ภายใต้กระบวนการและกลไกการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการระดับภาค 6 ภาค
ต่อไป
แต่งตั้ง
6. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตั้ง
นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษา
การพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) สานักงาน ก.พ.ร. ให้ดารงตาแหน่ง รองเลขาธิการ
ก.พ.ร. สานักงาน ก.พ.ร. สานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง
7. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้ง
นายดนัย การพจน์
กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้ดารงตาแหน่ง
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ -เลสเต ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง ซึ่งการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจา
ต่างประเทศดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ
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8. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง
นางวิไลวรรณ
ทัพวงศ์ศรี ให้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง ตาแหน่งประจาสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่
กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
.......................

