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วันนี้ (27 มิถุนายน 2561) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลั งเสร็ จ สิ้ น การประชุ ม พลโท สรรเสริ ญ แก ว กํ าเนิ ด โฆษกประจํ า สํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี
พร อ มด ว ย พั น เอก อธิ สิ ท ธิ์ ไชยนุ วั ติ ผู ช ว ยโฆษกประจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ได ร ว มแถลงผลการประชุ ม
คณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
2.

เรื่อง
เรื่อง

3.

เรื่อง

4.

เรื่อง

5.

เรื่อง

รางพระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน และกําหนด
วิธีการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการจอด ทอดสมออยูเปนการประจําใน
นานน้ํา ลําแมน้ํา หรือทําเลทอดสมอจอดเรือตําบลใด ๆ พ.ศ. ....
รางระเบียบวาดวยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ- สังคม

6.

เรื่อง

7.

เรื่อง

8.

เรื่อง

การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารทุนหมุนเวียน (กองทุนสงเสริมการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน และ
กองทุนสงเสริมการถายทําภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย)
โครงการกอสรางโรงผลิตน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศของอาคาร SAT-1 และ
โครงการกอสรางสายสง 115 kV ไปยังสวิตซเกียร (GIS) ของสถานีไฟฟา
ยอย DCAP 2 เพื่อการจายไฟฟาใหกับโรงผลิตน้ําเย็นโดยการซื้อไฟฟามาใชเอง
ของบริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด
รายงานกรณีมีผูพลัดหลงที่วนอุทยานถ้ําหลวง – ขุนน้ํานางนอน จังหวัดเชียงราย

(ทานสามารถดาวนโหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 27 มิถุนายน 2561)
ดวยการสแกน QR Code

ตางประเทศ
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9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

เรื่อง

รางกรอบการเจรจาความตกลงการคาเสรี (เพิ่มเติม) สําหรับการจัดทําความตกลง
การคาเสรี ไทย – ปากีสถาน และ ไทย – ตุรกี
เรื่อง ขอความเห็นชอบในการจัดทํารางความตกลงระหวางกระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนขอมูลดานการวิจัยและ
พัฒนา
เรื่อง รางตราสารตออายุความตกลงเกี่ยวกับความรวมมือดานวิทยาศาสตรและวิชาการ
ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหรัฐอเมริกา
เรื่อง รางความตกลงระหวางราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเนเธอรแลนดวาดวย
ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางบริหารในเรื่องทางศุลกากร
เรื่อง ทาทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรวมตามบันทึกความเขาใจ
ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรบาหเรนวาดวย
ความรวมมือดานความมั่นคงดานอาหาร การคาและการลงทุนในผลิตภัณฑและ
โภคภัณฑการเกษตรโดยเฉพาะอาหารฮาลาล ครั้งที่ 1
แตงตั้ง
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม)
เรื่อง การแกไขเปลี่ยนแปลงองคประกอบของคณะกรรมการประสานงานแหงชาติเพื่อ
การปฏิบัติใหเปนไปตามอนุสัญญาหามอาวุธเคมี
เรื่อง แตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย)
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน
เรื่อง การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการการเคหะแหงชาติทดแทนกรรมการที่ขอ
ลาออกและเกษียณอายุราชการ
เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานสังคมศาสตร (ภาคเอกชน) ในคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
เรื่อง แตงตั้งผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
เรื่อง แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค
เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันสงเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน แทนตําแหนงที่วางลง
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี)
เรื่อง การแตงตั้งโฆษกและรองโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย
*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
กฎหมาย
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1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ (ศร.) เสนอ และให ส ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา แล ว ส ง ให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
กํ า หนดให สํ า นั กงานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี เลขาธิก ารสํ านั กงานศาลรัฐ ธรรมนู ญ เป น ผูบั งคั บ บั ญ ชา
ขาราชการและลูกจางสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะใหมีรองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเปนผูชวยสั่งและ
ปฏิบัติราชการดวยก็ได
2. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป และสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร รวมทั้งกําหนดสีประจําสาขาวิชาดังกลาว
3. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจางโดยวิธี
คัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน
และกํ า หนดวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ างโดยวิ ธี คั ด เลื อ กและวิ ธี เฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
และใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป
กค. เสนอวา
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 55 ไดกําหนดให
การจั ด ซื้ อจั ด จ างมี 3 วิธี คื อ (1) วิ ธีป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ วไป (2) วิธีคัด เลือก และ (3) วิ ธี เฉพาะเจาะจง ซึ่งวิธี
เฉพาะเจาะจงดังกลาวไดกําหนดใหใชกับการจัดซื้อจัดจางหลายกรณี เชน กรณีใชทั้งวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป
และวิธีการคัดเลือก หรือใชวิธีการคัดเลือกแลวแตไมมีผูยื่นขอเสนอ หรือขอเสนอนั้นไมไดรับการคัดเลือก หรือกรณี
เปนพัสดุที่ขายทอดตลาดโดยหนวยงานของรัฐ หรือกรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และไดกําหนดใหประเภท
ของที่ปรึกษาที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
2. กฎกระทรวงกําหนดพัสดุ ที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจางโดย
วิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ในหมวด 4 พั สดุสงเสริมการวิจัยและพัฒ นา หรือการใหบริการทาง
การศึกษา มีเจตนารมณเพื่อเปนการสงเสริมใหสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่ไดรับการสงเสริมหรือสนับสนุน ไดพัฒนา
ศักยภาพและสรางความเขมแข็งทางวิชาการใหกับบุคลากรของหนวยงานของรัฐ อันเปนการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานของการจัดการศึกษา อันจะเปนประโยชนอยางมากตอหนวยงานของรัฐ ดังนั้น เพื่อใหการจัดซื้อจัดจาง
งานวิจัยและพัฒ นา หรือการใหบริการทางการศึกษาของสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒ นาประสิทธิภาพในราชการ และ
สถาบันพระปกเกลา เปนไปดวยความถูกตอง เหมาะสมและเปนไปในแนวทางเดียวกัน สมควรเพิ่มเติมกรณีการให
พัสดุสงเสริมการวิจัยและพัฒนา หรือการใหบริการทางการศึกษา กรณีงานจางบริการทางวิชาการและการวิจัยและ
พัฒนาของสถาบันดังกลาว เปนพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน และสมควรกําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุกรณีดังกลาวกระทําไดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยออกเปนกฎกระทรวง ทั้งนี้ ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ)
แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ
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สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดใหพัสดุสงเสริมการวิจัยและพัฒนา หรือการใหบริการทางการศึกษา ดังตอไปนี้ เปนพัสดุ
ที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน
(1) งานจางบริการทางวิชาการ และการวิจัยและพัฒ นาของสถาบันที่ปรึกษาเพื่ อพั ฒนา
ประสิทธิภาพในราชการ
(2) งานจางบริการทางวิชาการ และการวิจัยและพัฒนาของสถาบันพระปกเกลา
2. ใหหนวยงานรัฐจัดจางพัสดุตามขอ 1. ในขอบเขตภารกิจและตองดําเนินการโดยบุคลากรของ
หนวยงานรัฐดังกลาว เพื่อประโยชนในการสงเสริมทางดานวิชาการและการวิจัยอยางแทจริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หรือหากหนวยงานของรัฐไมประสงคจะจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หนวยงานของรัฐจะใชวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได
4. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการจอด ทอดสมออยูเปนการประจําในนานน้ํา ลําแมน้ํา หรือทําเล
ทอดสมอจอดเรือตําบลใด ๆ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการจอด ทอดสมออยูเปน
การประจําในนานน้ํา ลําแมน้ํา หรือทําเลทอดสมอจอดเรือตําบลใด ๆ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
คค. เสนอวา
1. เนื่องดวยมาตรา 114 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 ได
บัญญัติหามมิใหผูใดเอาเรือเก็บสินคาหรือเรือชนิดใด ๆ ที่คลายเรือเก็บสินคาซึ่งใชเปนเรือทุนหรือสําหรับบรรจุสิ่งของ
ตาง ๆ ทอดสมออยูเปนการประจําในนานน้ํา ลําแมน้ํา หรือทําเลทอดสมอจอดเรือตําบลใด ๆ เวนไวแตไดรับอนุญาต
จากกรมเจาทาหรือจากเจาพนักงานผูมีหนาที่ และโดยตองถือและกระทําตามขอบังคับกํากับอนุญาตและตองเสีย
คาธรรมเนียมตามที่กรมเจาทา หรือเจาพนักงานผูมีหนาที่นั้นจะกําหนด ประกอบกับมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2481 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ํา
ไทย (ฉบั บ ที่ 10) พ.ศ. 2510 บั ญ ญั ติ ให รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงคมนาคมมี อํ า นาจออกกฎกระทรวงกํ าหนด
คาธรรมเนี ยมอั นเกี่ยวกั บกฎหมายวาดวยการเดิน เรือในนานน้ําไทย กฎกระทรวงนั้น เมื่อได ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลวใหใชบังคับได
2. โดยที่ปจจุบันการขนสงสินคาทางน้ําในนานน้ํา ลําแมน้ํามีรูปแบบตาง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะเรือ
เก็บสินคา หรือเรือชนิดใด ๆ ที่คลายเรือเก็บสินคา ซึ่งใชเปนเรือทุนหรือเรือสําหรับบรรจุสิ่งของตาง ๆ ไดมีการใช
พื้นที่ดังกลาวในการจอด ทอดสมออยูเปนการประจําเพื่อรอขนถายสินคา หรือจอดเรือในการอื่น ซึ่งบางกรณีมีการ
จอดเรือไวเปนเวลานาน หรือจอดเรือทิ้งไวและไมมีการดําเนินกิจการใด ๆ มากขึ้น รวมทั้งเรือที่มีการจดทะเบียนเรือ
เปนประเภทเรือลําน้ําที่ไมใชเรือกล ประเภทการใชอูลอย หรือเรือเดินทะเลที่ไมใชเรือกล ประเภทการใชกิจการพิเศษ
(อูลอย) ลักษณะมีการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว ของอูลอยบริเวณริมฝงกับบริเวณแมน้ําหรือทะเลในการรับ สงเรือ จมอู
ลอย ยกอูลอย เพื่อรองรับเรือเขามาอยูในอูลอยกอนการประกอบกิจการดานการซอมแซม ตอเติม ตอสรางเรือโดย
กระทํากิจการในบริเวณหนาทาเทียบเรือ หรือริมฝงบริเวณหนาที่ดินของผูประกอบกิจการ ทําใหการกํากับดูแลตาม
ภารกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งการดําเนินกิจกรรมทางน้ําดังกลาวมีกฎหมายวาดวยการเดินเรือกําหนดใหผูประกอบการกิจการนั้น
หรือเจาของที่นําเรือมาจอด ทอดสมออยูเปนการประจําในการเขาใชประโยชนในพื้นที่สาธารณะทางน้ําตองไดรับ
อนุญาต และเสียคาธรรมเนียมการเขาใชประโยชนตอรัฐตามที่กําหนด
3. ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับเรือเก็บสินคา หรือเรือ
ชนิดใด ๆ ที่คลายเรือเก็บสินคาซึ่งใชเปนเรือทุนหรือสําหรับบรรจุสิ่งของตาง ๆ หรือเรือประเภทการใชเปนอูลอยใน
การจอด ทอดสมออยูเปนการประจําในนานน้ํา ลําแมน้ํา หรือทําเลทอดสมอจอดเรือตําบลใด ๆ เพื่อใหเหมาะสมตาม
สภาวการณ และทําใหผูประกอบกิจการมีความเชื่อมั่นในการเดินเรือมากขึ้น อีกทั้งกรมเจาทาสามารถควบคุมกํากับ
ดูแล บริหารจัดการและจัดเก็บคาธรรมเนียมที่เกิดจากการใชพื้นที่สาธารณะทางน้ําเปนรายไดของรัฐดวย
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4. กรมเจาทาจึงไดดําเนินการยกรางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการจอด ทอดสมออยูเปน
การประจําในนานน้ํา ลําแมน้ํา หรือทําเลทอดสมอจอดเรือตําบลใด ๆ พ.ศ. .... โดยไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
เกี่ยวกับรางกฎกระทรวงดังกลาวจากประชาชน หนวยงานและผูประกอบกิจการที่เกี่ยวของแลว ไมมีผูใดคัดคาน
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
กําหนดใหเรือเก็บสินคา หรือเรือชนิดใด ๆ ที่คลายเรือเก็บสินคาซึ่งใชเปนเรือทุน หรือสําหรับบรรจุ
สิ่งของต าง ๆ หรือเรือที่ มีป ระเภทการใชอูล อยที่ ไดรับ อนุญ าตทําการจอดทอดสมออยูเปน การประจําในนานน้ํ า
ลําแมน้ํา หรือทําเลทอดสมอจอดเรือตําบลใด ๆ ตองเสียคาธรรมเนียมตามขนาดของเรือ ตันกรอสละ 10 สตางค
ตอวัน
5. เรื่อง รางระเบียบวาดวยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. เห็ น ชอบในหลั กการรา งระเบี ย บวาดว ยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมิน ผลการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติเสนอ และ
ใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน โดยให
รับ ข อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและความเห็ น และขอเสนอแนะของสํานั กงานเลขาธิการวุ ฒิ ส ภาไปประกอบการ
พิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได
2. ให ย กเลิ ก ภารกิ จ ของสํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรีในการรายงานผลการดํ าเนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศ ป 2560 – 2561 ของสวนราชการ ทุกวันที่ 11 ของทุกเดือน และใหหนวยงานของรัฐ
รายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เมื่อรางระเบียบนี้มีผลใชบังคับ
3. ใหสํ านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสังคมแหงชาติ (สศช.) รับความเห็นของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไปพิจารณา
ดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางระเบียบ
1. กําหนดบทนิยาม คําวา “คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ” “คณะกรรมการจัดทํ ายุทธศาสตร
ชาติ” “กรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ” “คณะกรรมการปฏิรูป” “กรรมการปฏิรูป”“ที่ประชุมรวม”“สํานักงาน”
และ “ระบบ”
2. กํ า ห น ด ห ลั กเกณ ฑ แล ะวิ ธี ก ารการติ ด ตาม ก ารต รวจส อ บ แ ล ะการป ระเมิ น ผ ล
การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยตองดําเนินการใหสอดคลองกับหลักการการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม และการไมสรางภาระแกหนวยงานของรัฐมากเกิน
ความจําเปน ซึ่ง สศช. ตองจัดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปนชองทางในการรายงาน
ผลการดํ าเนิน การ ต อ สศช. และเป น ชองทางสํ าหรับ สศช. ในการรายงานผลการดํ าเนิ น การต อคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรชาติ คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และที่ประชุมรวม
3. กําหนดใหหนวยงานของรัฐรายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนรายไตรมาสภายในระยะเวลาที่ สศช. กําหนด รายงานผลการดําเนินการ
ใหจัดทําตามแบบที่ สศช. กําหนด ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมรายงานผลการดําเนินการดังกลาวภายในระยะเวลาที่
สศช. กําหนดหรือไมทําตามแบบที่ สศช. กําหนด ให สศช. รวบรวมขอมูลที่ไดรับจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และรายงานใหคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ
ทราบผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ สศช. จัดใหมีขึ้นตอไป
4. กําหนดให สศช. จั ด ทํ ารายงานสรุป ผลการดํ าเนิ น การประจําปต ามยุทธศาสตรช าติเสนอต อ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหนาองคกรในฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ องคกรอิสระ องคกร
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อัยการ และรัฐสภาทราบภายใน 90 วันนับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาที่ สศช. กําหนดใหหนวยงานของรัฐตอง
รายงานผลการดําเนินการตามขอ 3 ซึ่งรายงานสรุปผลดังกลาวใหเปนไปตามแบบที่ สศช. กําหนด
5. กําหนดให สศช. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการประจําปตามแผนการปฏิรูปประเทศเสนอ
ตอที่ประชุมรวมเพื่อใหความเห็นชอบ และให สศช. เสนอรายงานตอคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ คณะรัฐมนตรี
หัวหนาองคกรในฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ องคกรอิสระ องคกรอัยการ และรัฐสภาทราบภายใน 90 วันนับแต
วันที่ครบกําหนดระยะเวลาที่ สศช. กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองรายงานผลการดําเนินการตามขอ 3
6. กําหนดให สศช. เผยแพรรายงานผลการดําเนินการที่ไดรับจากหนวยงานของรัฐรายงานสรุปผล
การดําเนินการประจําปตามขอ 4 และขอ 5 ใหประชาชนทราบทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สศช. โดยเร็ว
เศรษฐกิจ- สังคม
6. เรื่อง การเสนอความเห็ น การขอจั ด ตั้ งทุ น หมุน เวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริห ารทุน หมุน เวียน
(กองทุนสงเสริมการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน และกองทุนสงเสริมการถายทําภาพยนตรตางประเทศใน
ประเทศไทย)
คณะรัฐมนตรีพิจารณาการเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารทุนหมุนเวียน (กองทุนสงเสริมการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน และกองทุนสงเสริมการถายทําภาพยนตร
ตางประเทศในประเทศไทย) แลว มีมติ เห็ น ชอบตามผลการพิ จารณาการขอจัดตั้งทุน หมุน เวียน ในคราวประชุม
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เสนอ จํานวน 2 กองทุน ดังนี้
1. เห็ น ชอบในหลั ก การการขอจั ด ตั้ งกองทุ น ส งเสริม การร ว มลงทุ น ระหวา งรัฐ และเอกชนของ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
2. เห็นควรไมใหมีการจัดตั้งกองทุนฯ สงเสริมการถายทําภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทยของ
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.)
สาระสําคัญของเรื่อง
1. การขอจัดตั้งกองทุนสงเสริมการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชนของ สคร.
สคร. ได รั บ มอบหมายจากกระทรวงการคลั ง (กค.) ให เป น หน ว ยงานหลั ก ในการปรั บ ปรุ ง
พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนฯ ป
2556) เนื่องจากพบวาสวนราชการและรัฐวิสาหกิจประสบปญหาในการดําเนินการตามกฎหมาย สคร. จึงนําเสนอ
หลักการในการปรับปรุงกฎหมายดังกลาวเพื่อสงเสริมใหกระบวนการในการเขารวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชนมีการ
กําหนดนโยบายที่ชัดเจน มีมาตรการสงเสริมการรวมลงทุนที่เหมาะสม รวมทั้งสรางแรงจูงใจใหเอกชนรวมลุงทุนได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามนโยบายรัฐบาล โดยจัดใหมีกองทุนสงเสริมการรวมลงทุนระหวางรัฐและ
เอกชน เพื่อเปนกลไกสนับสนุนการดําเนินโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ ใน
การวาจางที่ปรึกษาของหนวยงานเจาของโครงการ และ สคร. ในการจัดทําโครงการรวมลงทุน รวมถึงการใหมาตรการ
สนับสนุนโครงการรวมลงทุน ซึง่ จะทําใหโครงการโครงสรางพื้นฐานเชิงสังคมที่มีผลตอบแทนไมดึงดูดนักลงทุนเอกชน
เพียงพอสามารถเกิดขึ้นไดเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ การจัดตั้งกองทุนดังกลาว จะมีผลเปนการยุบเลิกกองทุนสงเสริมการให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ ภายใตพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนฯ ป 2556
2. การขอจัดตั้งกองทุนสงเสริมการถายทําภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทยของ สป.วธ.
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนมีความเห็นวา เห็นควรไมใหมีการจัดตั้งกองทุน
สงเสริมการถายทําภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย ตามรางพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... เนื่องจากปจจุบั นภารกิจการสงเสริมการถายทํ าภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทยได รับงบประมาณ
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สนับสนุนการดําเนินงานอยูแลว หากกรณี มีความจําเปนก็สามารถดําเนินการของบประมาณเพิ่มเติมได (กรมการ
ทองเที่ย ว กระทรวงการท องเที่ ย วและกี ฬ าเป น หน วยงานหลั ก) ประกอบกั บ การส งเสริมการถ ายทํ าภาพยนตร
ตางประเทศในประเทศไทยเปนไปตามนโยบายของรัฐในแตละชวงเวลา ซึ่งอาจไมสอดคลองกับวัตถุประสงคในการ
จัดตั้งกองทุนสงเสริมการถายทําภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย ตามรางพระราชบัญญัติภาพยนตรดังกลาว
ทั้ ง นี้ การจั ด ตั้ ง กองทุ น ดั ง กล า ว เป น การจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านตามร า ง
พระราชบัญญัติสงเสริมการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. .... เพื่อเปนกลไกสนับสนุนการดําเนินโครงการที่
เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ รวมถึงสงเสริมใหมีมาตรการการรวมลงทุนที่เหมาะสม ซึ่ง
จะมีผลเปนการยุบเลิกกองทุนสงเสริมการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ ภายใตพระราชบัญญัติการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
7. เรื่อง โครงการกอสรางโรงผลิตน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศของอาคาร SAT-1 และโครงการกอสรางสายสง
115 kV ไปยังสวิตซเกียร (GIS) ของสถานีไฟฟายอย DCAP 2 เพื่อการจายไฟฟาใหกับโรงผลิตน้ําเย็นโดยการซื้อ
ไฟฟามาใชเอง ของบริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหบริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด (District Cooling System and
Power Plant Company Limited : DCAP) ดําเนินโครงการกอสรางโรงผลิตน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศของ
อาคารเที ย บเครื่ อ งบิ น รองหลั งที่ 1 (Satellite Airport Terminal – 1 : SAT – 1) และโครงการก อ สร างสายส ง
115 kV ไปยังสวิตซเกียร (Gas Insulated Switchgear : GIS) ของสถานีไฟฟายอย DCAP 2 เพื่อการจายไฟฟาใหกับ
โรงผลิตน้ําเย็นโดยการซื้อไฟฟามาใชเอง ในวงเงินการลงทุนรวม 990 ลานบาท ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ
ทั้งนี้ ให พน. โดยบริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด ปรับปรุงแผนการเบิกถอนเงินกูใหสอดคลอง
ตามขอเท็จจริง และใหบริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด เรงรัดการดําเนินโครงการฯ เพื่อใหสามารถผลิตน้ําเย็นได
ทัน ตามความตองการใชน้ํ าเย็น สําหรับ ระบบปรับอากาศของอาคารเทียบเครื่องบิน รองหลังที่ 1 (SAT – 1) ตาม
แผนการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 รวมทั้งใหกระทรวงคมนาคม และบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน) รั บ ความเห็ น ของคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ (ตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร 1101/1694 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561) ใน
สวนที่เกี่ยวของไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของเรื่อง
พน. รายงานวา เพื่อรองรับ ปริมาณความตองการใชไฟฟ าและน้ํ าเย็ นที่ เพิ่ มขึ้ นของท าอากาศยาน
สุวรรณภูมิจากการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน DCAP จึงไดเสนอโครงการ
กอสรางโรงผลิต น้ํ าเย็ นสํ าหรับ ระบบปรับ อากาศของอาคารเที ยบเครื่องบิ นรองหลั งที่ 1 (SAT - 1) และโครงการ
กอสรางสายสง 115 kV ไปยังสวิตซเกียร (GIS) ของสถานีไฟฟายอย DCAP 2 เพื่อการจายไฟฟาใหกับโรงผลิตน้ําเย็น
โดยการซื้อไฟฟามาใชเองซึ่งในคราวประชุมวิสามัญผูถือหุนของ DCAP ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560
ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหดําเนินโครงการฯ ดวยแลว

8. เรื่อง รายงานกรณีมีผูพลัดหลงที่วนอุทยานถ้ําหลวง – ขุนน้ํานางนอน จังหวัดเชียงราย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอรายงานกรณีมีผูพลัดหลงที่วนอุทยานถ้ํา
หลวง – ขุนน้ํานางนอน จังหวัดเชียงราย ดังนี้
กระทรวงมหาดไทยขอรายงานกรณี มีผูพลั ดหลงที่วนอุทยานถ้ําหลวง – ขุน น้ํานางนอน จังหวัด
เชียงราย ดังนี้
1. สถานการณ
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1.1 เมื่อวันเสารที่ 23 มิถุนายน 2561 นักฟุตบอลเยาวชน ทีม "หมูปาอะคาเดมีแมสาย"
(ชวงอายุ 11 – 16 ป) จํานวน 13 คน ประกอบดวย (1) นายเอกพล จันทะวงษ ผูฝกสอน อายุ 25 ป (2) ด.ช.อดุลย
สามออน อายุ 14 ป โรงเรียนบานเวียงพาน (3) ด.ช.ประจักษ สุธรรม อายุ 14 ป โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร
(4) ด.ช.ณัฐวุฒิ ทาคําทราย อายุ 14 ป โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร (5) ด.ช.ภานุมาศ แสงดี อายุ 13 ป โรงเรียน
แมสายประสิทธิ์ศาสตร (6) นายพีรพัฒน สมเพียงใจ อายุ 16 ป โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร (7) ด.ช.สมพงษ
ใจวงค อายุ 13 ป โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร (8) ด.ช.ดวงเพชร พรมเทพ อายุ 13 ป โรงเรียนแมสายประสิทธิ์
ศาสตร (9) ด.ช.พิพัฒน โพธิ อายุ 15 ป โรงเรียนบานสันทราย (10) ด.ช.ชนินทร วิบูลยรุงเรืองอายุ 11 ป โรงเรียน
อนุบาลแมสาย (11) ด.ช.เอกรัตน วงคสุขจันทร อายุ 14 ป โรงเรียนดรุณราษฎรวิทยา (12) นายพรชัย คําหลวง
อายุ 16 ป โรงเรียนปายาง (13) ด.ช.มงคล บุญเปยม อายุ 13 ป โรงเรียนบานปาเหมือด
โดยทั้ง 13 คน ไดทําการฝกซอมฟุตบอล ณ สนามกีฬาบานจอง สนามกีฬากลางตําบลโปง
ผา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
1.2 หลั งจากทํ าการฝกซ อมเสร็จ ไดพากันเดิน ทางโดยรถจักรยาน จํานวน 11 คั น และ
รถจักรยานยนต จํานวน 1 คัน ไปถึงเขตวนอุทยานถ้ําหลวง – ขุนน้ํานางนอน ตําบลโปงผา อําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย ประมาณเวลา 15.00 น.
1.3 เจาหน าที่ วนอุทยานฯ ได เดิ น ตรวจตราความเรีย บรอยเพื่ อเตรีย มป ดบริการ จึงพบ
รถจักรยานยนตและรถจักรยานจอดอยูบริเวณปากถ้ํา และจัดทีมระดมคนหาชุดที่ 1 (จนท.อุทยาน 3 นาย) แตไมพบ
ผูสูญ หาย จึงไดป ระสานองคกร/มูลนิ ธิสาธารณกุศล อาทิ มูล นิธิสยามรวมใจ (ปู อิน ทร) สมาคมศิริกรณ เชียงราย
บรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนหนวยทหาร อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และหนวยงานอื่น ๆ ลงพื้นที่
ปฏิบัติการ คนหาภายในถ้ําหลวงนางนอน ตั้งแตเวลา 18.00 - 04.00 น. แตไมพบผูสูญหาย
2. การดําเนินการใหความชวยเหลือ
2.1 วันอาทิตยที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 02.30 น. นายณรงคศักดิ์ โอสถธนากร ผูวาราชการ
จังหวัดเชียงราย พรอมดวยสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ที่ทําการปกครองอําเภอแมสาย
สถานี ตํารวจภู ธรแม สาย ศูน ย ป องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต 15 หนว ยงานที่ เกี่ ยวข อง ลงพื้ น ที่ต รวจสอบ
ขอเท็จจริงและติดตามสถานการณอยางใกลชิด พรอมทั้งกําชับเจาหน าที่ ผูปฏิบัติงานใหดูแลความปลอดภัยขณะ
ปฏิบัติงานและเรงรัดการคนหาโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ระดับน้ําบริเวณถ้ําไดเพิ่มสูงขึ้นจนปดทางเขาออกบางสวน และ
กระแสน้ําไหลรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคตอการคนหาจึงยุติการคนหา ในเวลา 04.00 น. และเริ่มการ
คนหาอีกครั้งเวลา 09.00 น.
- เวลา 09.00 น. เริ่มปฏิบัติการคนหาผูสูญหาย โดยไดจัดทีมคนหาออกเปน 15 ชุด
มีภารกิจหลัก ไดแก
1. การคนหาและใหความชวยเหลือผูสูญหาย
2. ปฏิบัติการลําเลียงน้ําและอาหารสงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานภายในถ้ํา
3. เฝาฟงวิทยุและบูรณาการวิทยุสื่อสาร
4. ประจําจุดคัดกรอง จนท.ผูปฏิบัติงานภายในถ้ํา
5. วัดปริมาณออกซิเจนภายในถ้ํา
6. บูรณาการเรื่องไฟฟาสองสวาง
และศู น ย ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต 15 เชี ย งราย จั ด เจ า หน า ที่ ชุ ด เผชิ ญ สถานการณวิกฤต (ERT) 7 คน พนักงานขับฯ 6 คน ผูประสานงาน 3 นาย เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือและ
อุปกรณ ดังนี้ 1. รถไฟฟาสองสวางขนาด 200KVA จํานวน 1 คัน 2. รถกูภัยเคลื่อนที่เร็ว จํานวน 1 คัน 3. รถดับเพลิง
ในอาคารควบคุมระยะไกล ULF จํานวน 1 คัน 4. รถบรรทุกเล็ก จํานวน 2 คัน 5. พัดลมระบายอากาศชนิดไฟฟา
จํานวน 1 เครื่อง 6. พัดลมระบายอากาศชนิดเครื่องยนต จํานวน 1 เครื่อง 7. เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
จํานวน 1 เครื่อง 8. ไฟบอลลูนไลท จํานวน 2 ชุด
- เวลา 10.35 น. จังหวัดเชียงรายไดจัดชุดคนหาผูสูญหายจํานวน 7 ชุด ดังนี้
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(1) ชุดที่ 1 ประกอบดวย Mr. Vernon Unsworth (ผูที่เคยสํารวจถ้ําหลวง) และทีมงาน
รวม 3 คน พรอมดวยทหาร 5 นาย และเจาหนาที่ประจําวิทยุสื่อสาร 1 คน
(2) ชุดที่ 2 ประกอบดวย หนวยทหาร 5 นาย พรอมดวยเจาหนาที่ฝายปกครอง และ
เจาหนาที่อุทยานฯ
(3) ชุดที่ 3 ประกอบดวย สมาชิก อส. พรอมดวยผูนําทาง (ผูชวยผูใหญบาน) และเจาหนาที่
ประจําวิทยุสื่อสาร
(4) ชุดที่ 4 ประกอบดวย สมาชิก อส. พรอมดวยผูนําทาง และเจาหนาที่ประจําวิทยุสื่อสาร
(5) ชุดที่ 5 ประกอบดวย เทศบาลตําบลแมสาย (ทีมนายพรชัย ประดิษฐคาย) พรอมดวย
ผูนําทาง และเจาหนาที่ประจําวิทยุสื่อสาร
(6) ชุดที่ 6 ประกอบดวย เทศบาลตําบลแมสาย (ทีมนายมรกต ไชยมูลมั่ง) พรอมดวยผูนํา
ทาง และเจาหนาที่ประจําวิทยุสื่อสาร
(7) ชุดที่ 7 ประกอบดวย เทศบาลตําบลแมสาย (ทีมนายอาทิตย วิระคา) พรอมดวยผูนํา
ทาง และเจาหนาที่ประจําวิทยุสื่อสาร
- หนวยงานที่สนับสนุนปฏิบัติการคนหา ประกอบดวย หนวยงานทหารหนวยงานตํารวจ ที่
ทําการปกครองอําเภอแมสายศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงรายวนอุทยานถ้ําหลวงฯ (สํานักงาน
บริห ารพื้ น ที่ อนุ รักษ ที่ 15 (เชี ยงราย) มู ลนิ ธิ สยามรวมใจ (ปู อิน ทร) สมาคมศิ ริกรณ เชียงรายบรรเทาสาธารณภั ย
อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายองคการบริหารสวน
จั งหวั ด เชี ย งใหม เทศบาลตํ า บลแม ส าย กํ า นั น และผู ใหญ บ า นในพื้ น ที่ ที ม งาน Mr.Vernon Unsworth และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
- การให ค วามช วยเหลือ ที่อ ยูระหวางดํ าเนิ น การ โดยการจัด เครื่องสูบ น้ํ าเรงระบายน้ํ า
บริเวณทางเขาถ้ําชั้นในใหลดระดับลงเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับทีมคนหา และจัดชุดปฏิบัติการคนหาเขาไปในถ้ํา
พร อมด ว ยเจ าหน าที่ วิ ทยุ สื่ อสาร และจะสั บ เปลี่ ย นหมุ น เวีย นก็ตอ เมื่อที มค น หาชุดที่ สงไปกอนหน ากลับ ออกมา
รายละเอียด ดังนี้
(1) เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. ชุดคนหาผูสูญหายชุดที่ 1 นําโดย Mr.Vernon Unsworth
แจงวาพบรองรอยของผูสูญหาย และการเขาถึงบริเวณตองสงสัยวาผูสูญหายไปพักอยูจะตองใชชุดประดาน้ําและมี
ความจําเปนตองใชสายนําสัญญาณเพื่อชวยสื่อสารในถ้ํา ความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ดังนั้น ผูวาราชการจังหวัด
เชียงราย จึงปรับวิธีการคนหาโดยใชชุดประดาน้ําลําเลียงน้ําและอาหาร รวมถึงสิ่งของจําเปนนําสงผูประสบภัยเพื่อ
ประทังชีวิตกอน และใหหนวยงานที่มีความพรอมสนับสนุนสายสัญญาณเรงจัดหาสายนําสัญญาณโดยเร็ว เพื่อดํารง
การสื่อสารตลอดการคนหา
(2) ขอสรุปจากการประชุมหารือหลังจากที่ Mr.Vernon Unsworth ออกมาจากถ้ํา ผูวา
ราชการจั งหวั ด เชี ย งราย มอบหมายให ป ลั ด จั งหวั ด หั ว หน า สํ านั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั งหวั ด
ปลัดอําเภอแมสาย เปนผูรับผิดชอบการบัญชาการเหตุการณ และมอบรองปลัดเทศบาลนครเชียงรายเปนหัวหนาชุด
ปฏิบัติการคนหา
(3) เมื่ อเวลาประมาณ 14.30 น. ชุดประดาน้ํ าจากองค การบริห ารส วนจังหวัด เชี ย งใหม
อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฐานอัมรินทรใต และเทศบาลนครเชียงราย รวมทั้งสิ้นมากกวา 50 นาย
ประชุมวางแผนเพื่อจะเขาปฏิบัติการฯ
(4) เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. ชุดประดาน้ํ าจากองค การบริห ารส วนจังหวัด เชี ย งใหม
อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฐานอัมรินทรใต และเทศบาลนครเชียงรายเริ่มปฏิบัติการลําเลียงน้ําและ
อาหาร
(5) เมื่ อ เวลา 16.26 น. ชุ ด ประดาน้ํ าชุ ด ที่ 1 ประกอบด ว ย ชุ ด ประดาน้ํ าจากองค ก าร
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (จํานวน 2 คน) อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฐานอัมรินทรใต (จํานวน 2
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คน) และทีม Mr.Vernon Unsworth ผูนําทาง จํานวน 2 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 7 คน เริ่มปฏิบัติการลําเลียงน้ําและ
อาหารฯ
(6) ตํารวจตระเวนชายแดน 327 สนับสนุนกําลังพล และสุนัขดมกลิ่น (จํานวน 2 นาย) โดย
ถอนกําลังออกไปเมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. ไมสามารถใชสุนัขปฏิบัติการรวมไดเนื่องจากสภาพอากาศภายในถ้ําไม
เอื้ออํานวย
(7) เมื่ อ เวลา 19.20 น. ชุ ด ประดาน้ํ าชุ ด ที่ 1 ยุ ติ ก ารค น หา เนื่ อ งจากทั ศ นวิ สั ย ในการ
มองเห็นไมดี มองเห็นไดเพียงในระยะ 1 ฝามือเทานั้น ไมสามารถมองเห็นชองทางที่สามารถทะลุเขาไปยังจุดที่คาดวา
ผูสูญหายจะไปอาศัยอยู และออกซิเจนในถังเหลือนอยจึงตัดสินใจถอนกําลัง
(8) ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย ประสานขอรับการสนับสนุนชุดประดาน้ํา จากหนวยเรือ
รักษาความสงบเรียบรอยตามลําแมน้ําโขง เขตเชียงราย (ไมทราบจํานวน) อยูระหวางเคลื่อนยายกําลังพล
(9) มณฑลทหารบกที่ 37 ประสานแจงวา จะนํากําลังพลรวมปฏิบัติการคนหา ในวันที่
25 มิถุนายน 2561 (ยังไมไดรับแจงยอดกําลังพลและเวลา)
2.2 วั น จั น ทร ที่ 25 มิ ถุ น ายน 2561 เวลาประมาณ 02.30 น. ผบ.กรม.รพศ1 พร อ มด ว ย
ขาราชการกรมรบพิเศษที่ 1 รวมจํานวน 17 นาย นํากําลังและอุปกรณในการชวยเหลือผูประสบภัยที่อําเภอแมสาย
จ.เชียงราย
- เวลา 17.00 น. สรุปการดําเนินการ ดังนี้
- หนวยสงครามพิเศษทางเรือ (หนวยซีล) รวม 17 นาย จัดทีมชุดคนหา และสามารถเขาไป
ถึงหองโถงใหญ (ผานจุดที่น้ําสูงไปไดแลว) เขาไปไดแลวประมาณ 2 กิโลเมตร จากระยะทาง 4 กิโลเมตร พบรองรอย
นิ้วมือและการเขียนชื่อ ซึ่งเปนสัญญาณวาเด็กยังมีชีวิตอยู
- ปญหาอุปสรรค คือ มีน้ําทวมทางในถ้ําเปนระยะ มีความลึกตั้งแตระดับเอวถึงระดับศีรษะ
การเขาไปจึงตองดําน้ําบางชวงสลับเดิน ซึ่งหนวยสงครามพิเศษทางเรือ ตั้งขอสังเกตวาหากพบเด็ก ตองวางแผนที่จะ
ลําเลียงออกมาอีกครั้ง เพราะน้ําทวมหลายชวงยากจะใหเด็กดําน้ําออกมา
- หน ว ยทหารจากมณฑลทหารบกที่ 37 ไดรับ ขอ มู ล จากผูใหญ บ าน และเจาหน าที่ ว น
อุทยานฯ เคยเห็นโพรงอยูเหนือถ้ําเมื่อนานมาแลว และทางวนอุทยานเห็นวามีความเปนไปได จึงดําเนินการสํารวจ
แตยังไมพบโพรงดังกลาวแตอยางใด ซึ่งหากมีจริง จะมีทางเลือกเพิ่มคือการโรยตัว นอกจากนี้ยังไดจัดกําลังพลทําฝาย
ชะลอน้ํา เพื่อปองกันน้ําไหลเขาถ้ําอยางรวดเร็ว
- การไฟฟาสวนภูมิภาคไดเดินสายไฟและสายสัญญาณการสื่อสารใหมีความเสถียร
- หนวยกูภัยเอกชน จัดทีมลําเลียงไว 6 ทีม เพื่อกรณีสามารถชวยเหลือเด็กแลวจะสามารถ
ลําเลียงเด็กออกมาปฐมพยาบาล และเตรียมสงโรงพยาบาลทันที
- เวลา 18.00 น. ทีมปฏิบัติการคนหาฯ ไดประชุมปรับแผนการคนหา และยังไมพบ
กลุมผูสูญหาย
2.3 วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 สรุปการดําเนินการ ดังนี้
- พล.อ. อนุพงษ เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผูบัญชาการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ เขาประชุมรับทราบสถานการณการใหความชวยเหลือ พรอมทั้งแจงวา
พล.อ.ประยุ ท ธ จั น ทร โอชา นายกรั ฐ มนตรี และหั ว หน าคณะรั ก ษาความสงบแห งชาติ (คสช.) ได สั่ งการให ทุ ก
หนวยงานบูรณาการความชวยเหลือใหสามารถนําเด็กออกมาโดยเร็วที่สุด และหากพบตัวแลวตองรีบสงทีมเขาไปดูแล
โดยขณะนี้ อุป กรณ ที่ ใช ช ว ยเหลื อ ถื อว า มี ค วามเพี ย งพอแล วจึ งตอ งบู ร ณาการไมให เกิด ความสั บ สนในการเขาไป
ชวยเหลื อ และหากมี การสู บน้ํ าออกจากถ้ํ าไดเชื่อวาการเขาไปช วยเหลือจะทํ าได งายขึ้น จากนั้ น ได เดิน ทางไปให
กําลังใจครอบครัวของเด็กและโคชทั้ง 13 คน
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- ปฏิบัติการพรองน้ําออกจากถ้ํา เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ตั้งแตชวงเวลา 21.00 น. ของ
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน สงผลใหระดับน้ําในถ้ําสูงขึ้น จึงไดเรงปฏิบัติการสูบน้ําบริเวณปาก
ทางเขาถ้ําโดยติดตั้งเครื่องไดโวสูบน้ํ าออกจากถ้ํา และศูนยป องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ส ง
รถบรรทุกเครื่องสูบน้ําทวมขัง (อัตราสูบ 50,000 ลิตร/นาที) จํานวน 2 คัน และศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 10 ลํ าปาง สนั บ สนุ น เครื่องสู บ น้ํ า เพิ่ มเติ มจํานวน 3 คั น นอกจากนี้ กรมชลประทานสนั บ สนุ น เครื่องสูบ น้ํ า
1 เครื่อง ดําเนินการสูบน้ําออกจากหนองน้ําพุ เพื่อชวยระบายน้ําออกจากถ้ําหลวงขุนน้ํานางนอน และสงทีมจาก
สํานักเครื่องจักรกล นําเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ 10 เครื่อง ประกอบดวย เครื่องสูบน้ําดวยไฟฟาขนาด 8 นิ้ว 1 เครื่อง
ขนาด 10 นิ้ว 8 เครื่อง และเครื่องสูบน้ําดวยเครื่องยนต (ดีเซล) ขนาด 12 นิ้ว อีก 1 เครื่อง สนับสนุนเพิ่มเติมสําหรับ
ใชสูบน้ําออกจากหนองเพื่อชวยระบายน้ําออกจากถ้ําหลวงขุนน้ํานางนอน
- การสนั บ สนุ น ระบบสื่อสาร บริษั ท เอไอเอส ไดสงเจาหนาที่วิศวกร และรถสถานีฐ าน
เคลื่อนที่ พรอมทําการติดตั้งเครือขายใหระบบสื่อสารในบริเวณดังกลาวเปนไปอยางคลองตัวยิ่งขึ้น และไดทําการปรับ
จูนสัญญาณจากสถานีฐานใกลเคียงดวยการหันจานสายอากาศ (antenna) ไปยังบริเวณถ้ําหลวงขุนน้ํานางนอน และ
ดําเนินการติดตั้งอุปกรณทวนสัญญาณ (repeater) เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับการใชงาน และไดเดินสาย
ออพติกอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เขาไปที่พื้นที่เพื่อเปดสัญญาณWiFiชวยรองรับการใชงานฐานขอมูลและการสื่อสาร
- เจาหนาที่ชุดชวยเหลือผูประสบภัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํานวน 13 คน และสนับสนุนหุนยนตดําน้ํา (ROV) จํานวน 1 เครื่อง และโดรนติดกลองตรวจจับความ
รอนสําหรับบินสํารวจ จํานวน 2 ลํา
- โรงพยาบาลค า ยเม็ งรายมหาราช จั งหวัด เชี ย งราย จัด ที ม แพทย พ ยาบาล สนั บ สนุ น
การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และพูดคุยใหกําลังใจ เพื่อลดความเครียดแกครอบครัวของผูประสบภัย
- ชุ ด รั ก ษาความปลอดภั ย หมู บ า น ตั้ ง จุ ด คั ด กรองรถเข า ถ้ํ า หลวงขุ น น้ํ า นางนอน
บริเวณทางเขาวัด บ านจอง หมู ที่ 9 ตํ าบลโป งผา อําเภอแมส าย จังหวัดเชียงราย และขอความรวมมือผูไมมีสว น
เกี่ยวของหามเขา เพื่อใหเจาหนาที่ทํางานไดสะดวก
ตางประเทศ
9. เรื่อง รางกรอบการเจรจาความตกลงการคาเสรี (เพิ่ มเติม) สําหรับการจัดทําความตกลงการคาเสรี ไทย –
ปากีสถาน และ ไทย – ตุรกี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกรอบการเจรจาความตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement :
FTA) (เพิ่มเติม) ไทย – ปากีสถาน และ FTA (เพิ่มเติม) ไทย – ตุรกี ตามที่กระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ เพื่อใชเปน
แนวทางในการเจรจาจัดทํา FTAไทย – ปากีสถาน และไทย – ตุรกี ตอไป

สาระสําคัญของรางกรอบการเจรจา มีดังนี้
1. รางกรอบการเจรจา FTA (เพิ่มเติม) ไทย – ปากีสถาน และไทย – ตุรกีมีเปาหมายการเจรจา
ไดแก 1) เจรจาใหไดประโยชนในภาพรวมสูงสุดกับประเทศ 2) คํานึงถึงระดับการพัฒนา หลักการพัฒนาประเทศแบบ
ยั่งยืน มีภูมิคุมกัน และความพรอมของกฎหมายภายใน และ 3) ใหความสําคัญกับภาคการผลิตของไทยที่อาจไดรับ
ผลกระทบจากการเป ด เสรีท างการค า เพื่ อให มีระยะเวลาในการปรับ ตัว และสามารถจั ด เตรีย มมาตรการรองรั บ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. รางกรอบการเจรจา FTA (เพิ่มเติม) ดังกลาวครอบคลุม 11 ประเด็น ไดแก 1. การคาบริการ
2. การลงทุ น 3. ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา 4. การแข ง ขั น 5. พาณิ ช ย อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส 6. การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งโดยรั ฐ
7. สิ่งแวดลอม 8. แรงงาน 9. ความรวมมือ 10. การคุมครองผูบริโภค และ 11. เรื่องอื่น ๆ
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ทั้งนี้ ปากีสถานเสนอเปนเจาภาพการประชุมเจรจาจัดทํา FTA ไทย – ปากีสถานครั้งที่ 10 ภายในป
2561 และไทยจะเปนเจาภาพการเจรจาจัดทํา FTA ไทย – ตุรกี ครั้งที่ 4 ในชวงไตรมาสสุดทายของป 2561
10. เรื่ อ ง ขอความเห็ น ชอบในการจั ด ทํ า ร า งความตกลงระหว า งกระทรวงกลาโหมกั บ กระทรวงกลาโหม
สหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนขอมูลดานการวิจัยและพัฒนา
คณ ะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที่ ร องนายกรั ฐ มนตรี (พลเอก ประวิ ต ร วงษ สุ ว รรณ )
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้
1. ใหกระทรวงกลาโหม (กห.) จัดทําความตกลงระหวาง กห. กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนขอมูลดานการวิจัยและพัฒนา
2. ให เจ ากรมวิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยี กลาโหมเป น ผู ล งนามฝ ายไทย โดยให ก ระทรวงการ
ตางประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหเจากรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหมเปนผู
ร ว มลงนามในร า งความตกลงฯ ดั ง กล า ว (กํ า หนดการลงนามวั น ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ กรุ ง วอชิ ง ตั น
ดี.ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา)
3. หากมีความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรางความตกลงฯ โดยไมไดสงผลกระทบ
ตอสาระสําคัญของรางความตกลงฯ ให กห. พิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสม
ทั้ งนี้ ในกรณี มี ค วามจํ า เป น ต อ งแก ไขปรั บ ปรุ งร า งความตกลงระหว า งกระทรวงกลาโหมกั บ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเกี่ ยวกับ การแลกเปลี่ยนขอมูล ดานการวิจัยและพัฒ นาในสวนที่ ไมใชสาระสําคั ญ
หรือไมขัดตอผลประโยชนของไทยและไมขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติไปแลวให
กระทรวงกลาโหมสามารถดํ าเนิ น การได โดยให นํ าเสนอคณะรัฐ มนตรีทราบภายหลัง พร อมทั้ งชี้ แจงเหตุผ ลและ
ประโยชนที่ไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว ตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) ดวย
สาระสํ า คั ญ ของร า งความตกลงระหว า ง กห. กั บ กระทรวงกลาโหมสหรั ฐ ฯ เกี่ ย วกั บ การ
แลกเปลี่ยนขอมูลดานการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงคและขอบเขต ดังนี้
- เปนกรอบความรวมมือระหวาง กห. ทั้งสองประเทศในการแลกเปลี่ยนขอมูลดานการวิจัยและ
พั ฒ นาที่ อยู ในความสนใจของทั้ งสองฝ ายในลั กษณะตางตอบแทนบนพื้น ฐานของความเทาเทีย มกัน ในเชิงมูล คา
คุณภาพ และปริมาณ
- กํ าหนดแนวทางการแลกเปลี่ย นขอ มู ล ด านการวิจัย และพั ฒ นาที่ เกี่ ย วข องกับ เทคโนโลยีแ ละ
ยุทโธปกรณตาง ๆ โดยการจัดทําภาคผนวกการแลกเปลี่ยนขอมูล (Information Exchange Annex : IEA) ในแตละ
เรื่อง/โครงการที่จะจัดทําขึ้นในอนาคต เพื่อกําหนดขอบเขตของการแลกเปลี่ยนขอมูลดานการวิจัยและพัฒ นาใน
รายละเอียดใหสอดคลองกับรางความตกลงฯ
- ความตกลงฉบับนี้อนุญาตใหทําการแลกเปลี่ยนดานการวิจัยและพัฒนาซึ่งเกี่ยวของกับโปรแกรม
คอมพิวเตอรตามขอกอนหนา และตามขอจํากัดของแตละ IEA ทั้งนี้ ไมอนุญาตใหทําการแลกเปลี่ยนอาวุธ, เซ็นเซอร
หรือระบบโปรแกรมคอมพิ ว เตอรห รืออาวุ ธที่ เกี่ย วของกับ อาวุธเซ็น เซอร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวของกับ ระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอรดังกลาว
- จะไมมีการแลกเปลี่ยนขอมูลดานการผลิต (Production Information) และบทความดานการ
ปองกันประเทศหรือขอมูลของกองทัพภายใตความตกลงนี้
11. เรื่อง รางตราสารต ออายุค วามตกลงเกี่ ยวกั บความรวมมือด านวิทยาศาสตรแ ละวิชาการระหวางรัฐบาล
แหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหรัฐอเมริกา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) เสนอ ดังนี้
1. เห็ น ชอบต อ ร า งตราสารต อ อายุ ค วามตกลงเกี่ ย วกั บ ความร ว มมื อ ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
วิชาการระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหรัฐอเมริกา
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2. อนุ มัติให ป ลั ดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือผูที่ไดรับ มอบหมายเปน ผู ล งนามใน
รางตราสารดังกลาว ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของรางตราสารฯ ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ
เพื่อใหสอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของไทย ให วท. หารือรวมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวง
การตางประเทศ (กต.) เพื่อพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
3. มอบหมายให กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแกผูลงนามในขอ 2
สาระสําคัญของรางตราสารตออายุดังกลาวเปนการตออายุความตกลงเกี่ยวกับความรวมมือดาน
วิทยาศาสตรและวิชาการ (คณะรัฐมนตรีมีมติเห็น ชอบความตกลงฯ แล วเมื่ อวัน ที่ 5 มี นาคม 2556) ไปอีก 5 ป
โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของความตกลงฯ ที่ครอบคลุมความรวมมือดานเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร วัสดุศาสตร นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พลังงานหมุนเวียน
พลังงานนิวเคลียร สาธารณสุข ชีววิทยาศาสตร และสิ่งแวดลอม รวมถึงสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยและองคกรทุกภาคสวนในสาขาที่คูภาคีเห็นชอบวามีผลประโยชนรวมกัน
นอกจากนี้ รางตราสารฯ ยังอางถึงผลการประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งทั้งสองฝายแสดงความตั้งใจในการ
สรางความรวมมื ออย างเป น รูป ธรรมในสาขาหลั กต าง ๆ ซึ่งรวมถึ งแต ไม จํ ากัด เฉพาะ สาขาพลั งงาน สุขภาพ น้ํ า
การศึกษาสะเต็ม (STEM Education) และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการตออายุความตกลงฯ จะมีผลตั้งแต
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เปนตนไป และจะมีผลบังคับใช ณ วันที่ไดลงนามครบถวน
12. เรื่อง รางความตกลงระหวางราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเนเธอรแลนดวาดวยความชวยเหลือซึ่งกัน
และกันทางบริหารในเรื่องทางศุลกากร
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็ น ชอบร า งความตกลงระหว างราชอาณาจั ก รไทยกั บ ราชอาณาจั ก รเนเธอรแ ลนด วา ด ว ย
ความชว ยเหลื อซึ่ งกั น และกั น ทางบริห ารในเรื่องทางศุล กากรซึ่งจะมีการลงนามระหวางการประชุมประจํ าป ของ
องคการศุลกากรโลก ณ กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยี่ยม ในระหวางวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2561
2. อนุ มั ติ ให อ ธิ บ ดี ก รมศุ ล กากรเป น ผู ล งนามในร า งความตกลงฯ และอนุ มั ติ ให ก ระทรวงการ
ตางประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ในการลงนามรางความตกลงดังกลาว
สาระสําคัญของเรื่อง
รางความตกลงฯ มี วั ตถุ ป ระสงคเพื่ อสงเสริมการใหความชว ยเหลือซึ่งกัน และกัน ในดานบริห าร
การประเมินอากรศุลกากร การบังคับใชกฎหมายศุลกากรและการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทาง
ศุลกากรที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยเป น การกํ า หนดขอบเขตความรว มมือ ในการแลกเปลี่ ย นข อมู ล ด านศุ ล กากร เช น แนวทาง
การบั งคั บ ใช กฎหมายศุ ล กากร การกระทํ า ความผิดทางศุล กากร และขอมู ล การนําเขา – สงออกสิ น คาระหวาง
ประเทศคูภาคี ซึ่งรางความตกลงดังกลาวจะมีสวนสนับสนุนใหประเทศไทยสามารถดําเนินการประเมินราคาศุลกากร
การตรวจสอบแหลงกําเนิดของสินคา และการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางศุลกากรเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การจัดทําความตกลงดานศุลกากรดังกลาวเปนการทําความตกลงในระดับรัฐบาลตอรัฐบาล
ดานศุลกากรเปนประเทศที่สองหลังจากที่ประเทศไทยไดจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานศุลกากร
ระหวางรัฐ บาลแห งราชอาณาจั กรไทยและรั ฐบาลมาเลเซีย (มติค ณะรัฐ มนตรีเมื่อวัน ที่ 27 มีน าคม 2561) โดย
ความตกลงระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียและรางความตกลงฯ มีขอบเขตความรวมมือในลักษณะเดียวกัน
13. เรื่ อง ท าที ไทยสํา หรับ การประชุ ม คณะกรรมการอํ านวยการรวมตามบั น ทึ กความเข า ใจระหว า งรั ฐบาล
แหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรบาหเรนวาดวยความรวมมือดานความมั่นคงดานอาหาร
การคาและการลงทุนในผลิตภัณฑและโภคภัณฑการเกษตรโดยเฉพาะอาหารฮาลาล ครั้งที่ 1
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คณะรั ฐ มนตรี มี ติ เ ห็ น ชอบต อ ท า ที ไ ทยสํ า หรั บ การประชุ ม คณะกรรมการอํ า นวยการร ว ม
(Joint Steering Committee : JSC) ตามบั น ทึ ก ความเข า ใจระหว า งรั ฐ บาลแห งราชอาณาจั ก รไทยกั บ รั ฐ บาล
แหงราชอาณาจักรบาหเรนวาดวยความรวมมือดานความมั่นคงดานอาหาร การคาและการลงทุนในผลิตภัณฑและ
โภคภัณฑการเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล ครั้งที่ 1 ตามที่กระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ ทั้งนี้ หากในการประชุม
ดังกลาว มีการตกลงในเรื่องความรวมมือดานเศรษฐกิจการคาในประเด็นอื่น ๆ นอกเหนือจากทาทีไทยที่ พณ. เสนอ
ในครั้งนี้ และจะเป น ประโยชน ตอการสงเสริมความสัมพัน ธทางเศรษฐกิจ การคาสองฝายระหวางไทยกับ บาหเรน
กระทรวงพาณิ ช ย จ ะต องพิ จ ารณาดํ า เนิ น การภายใต ขอบเขตของสาขาความรวมมือ ภายใตบั น ทึ กความเขาใจฯ
อยางเครงครัด และเสนอคณะรัฐมนตรีทราบตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
พณ. รายงานวา
1. ไทยและบาหเรนไดลงนามบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แหงราชอาณาจักรบาหเรนวาดวยความรวมมือดานความมั่นคงดานอาหาร การคาและการลงทุนในผลิตภัณฑและ
โภคภั ณ ฑ ก ารเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล เมื่ อวัน ที่ 14 พฤษภาคม 2555 ซึ่ งบั น ทึ ก ความเข าใจดั งกล าวมี
วัตถุประสงคเพื่อกระชับความสัมพันธและความรวมมือทางเศรษฐกิจใน 3 ประเด็น ไดแก (1) การจัดหาผลิตภัณฑ
และโภคภัณฑการเกษตรจากไทยไปบาหเรน (2) การสงเสริมและอํานวยความสะดวกในดานการคาและการลงทุนใน
ผลิตภัณฑและโภคภัณฑการเกษตร และ (3) การขยายความรวมมือในอุตสาหกรรมฮาลาลระหวางไทยกับบาหเรนใน
สาขาการวิจัยและการพัฒนา การเสริมสรางศักยภาพและการผลิตผลิตภัณฑฮาลาล รวมทั้งไดกําหนดที่จะตั้ง JSC
เพื่อขับเคลื่อนประเด็นหารือตามบันทึกความเขาใจดังกลาว โดยที่ผานมายังไมเคยมีการประชุมระหวางกันมากอน
2. ไทยจะเปนเจาภาพจัดการประชุม JSC ไทย – บาหเรน ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม
2561 ณ กรุงเทพมหานคร
3. พณ. ได จั ดการประชุ ม ส วนราชการและเอกชนไทยที่เกี่ย วของ จํานวน 4 ครั้ง เพื่อพิ จ ารณา
ประเด็นที่ฝายไทยประสงคจะผลักดันสําหรับการประชุม JSC ไทย – บาหเรน ครั้งที่ 1 โดยไดนําประเด็นความรวมมือ
ที่ กํ าหนดไว ภ ายใต บั น ทึ ก ความเข าใจฯ มาเป น กรอบการหารือ และเห็ น ควรเสนอท าที ไทย ดั งนี้ (1) การจั ด หา
ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละโภคภั ณ ฑ การเกษตรจากไทยไปบาห เรน (2) การส งเสริ มการคาและการลงทุ น ในผลิ ต ภั ณ ฑ และ
โภคภัณฑการเกษตร (3) การอํานวยความสะดวกในดานการคาและการลงทุนในผลิตภัณฑและโภคภัณฑการเกษตร
และ (4) การขยายความรวมมือในอุตสาหกรรมฮาลาลระหวางไทยกับบาหเรน
4. การจัดการประชุม JSC ไทย – บาหเรน ครั้งที่ 1 จะเปนการเสริมสรางและกระชับความสัมพันธ
ทางการคาและการลงทุนระหวางไทยกับบาหเรนใหเพิ่มมากขึ้น แมวาบาหเรนจะเปนตลาดขนาดเล็ก แตมีศักยภาพ
ในการเปนแหลงความมั่นคงทางพลังงานใหแกไทย ในขณะที่ไทยสามารถเปนแหลงความมั่นคงทางอาหารใหแกฝาย
บาห เ รน อี ก ทั้ ง บาห เ รนมี ค วามสั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ ประเทศสมาชิ ก คณ ะมนตรี ค วามร ว มมื อ รั ฐ อ า วอาหรั บ
(Gulf Cooperation Council : GCC) (ซาอุดีอาระเบีย คูเวต โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรต กาตาร และบาหเรน) เปน
อยางมาก จึงเปนโอกาสในการขยายมูลคาการคาและการลงทุนไปยังกลุมประเทศ GCC โดยเฉพาะซาอุดีอาระเบีย
และประเทศอื่น ๆ ในตะวันออกกลาง รวมทั้งแสวงหาความรวมมือทางดานเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอทั้ง
สองฝายในระยะยาว
แตงตั้ง
14. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ (กระทรวง
คมนาคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแตงตั้ง นายวันจักร ฉายากุล ผูเชี่ยวชาญ
วิช าชี พเฉพาะด านวิ ศวกรรมโยธา (ด านอํ านวยความปลอดภั ย) (วิศวกรโยธาเชี่ย วชาญ) กรมทางหลวง ใหดํารง
ตํ า แหน ง วิ ศ วกรใหญ ที่ ป รึ ก ษาวิ ช าชี พ เฉพาะด า นวิ ศ วกรรมโยธา (ด า นอํ านวยความปลอดภั ย ) (วิ ศ วกรโยธา
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ทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
15. เรื่อง การแกไขเปลี่ยนแปลงองคประกอบของคณะกรรมการประสานงานแหงชาติเพื่อการปฏิบัติใหเปนไป
ตามอนุสัญญาหามอาวุธเคมี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอการแกไขเปลี่ยนแปลงองคประกอบ
ของคณะกรรมการประสานงานแหงชาติเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามอนุสัญญาหามอาวุธเคมี ดังนี้
1. เปลี่ยนแปลงจาก อธิบดีกรมการบินพลเรือน หรือผูแทน กรรมการ เปน อธิบดีกรมทาอากาศ
ยาน หรือผูแทน กรรมการ
2. เปลี่ยนแปลงจาก ผูอํานวยการสํานั กควบคุมวัตถุอันตราย กรรมการ เป น ผู อํานวยการกอง
บริหารจัดการวัตถุอันตราย กรรมการ
3. เพิ่ม ผูอํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย หรือผูแทน เปนกรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เปนตนไป
16. เรื่อง แตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายมานิตย มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
2. นายธํารง ธวัชวะชุม รองอธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อทดแทนตําแหนง
ที่วาง

17. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอแตงตั้ง นางอัษฎา
พร ไกรพานนท รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง
18. เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแตงตั้ง นายสงกรานต
อักษร รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ใหดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อทดแทน
ตําแหนงที่วาง
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19. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
คณะรั ฐมนตรีมีมติ อนุ มัติตามที่รองนายกรัฐ มนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) เสนอแตงตั้ง
นายจิรชัย มูลทองโรย เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน แทนตําแหนง
ที่วาง ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เปนตนไป และใหสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน)
ดําเนินการสรรหาเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินในครั้งตอไป ใหเปนไปตามระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนดไวอยางเครงครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การดําเนินการแตงตั้ง
กรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย
20. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการการเคหะแหงชาติทดแทนกรรมการที่ขอลาออกและเกษียณอายุ
ราชการ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) เสนอ
แต งตั้ งกรรมการในคณะกรรมการการเคหะแห งชาติ แทนผู ที่ ล าออกและที่ เกษี ย ณอายุร าชการ จํานวน 2 คน
ตามลําดับ ดังนี้
1. นายชัยพัฒน สหัสกุล เปนกรรมการ แทน นางสาวจิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน
2. นางสาวอุษณี กังวารจิตต ผูแทน พม. เปนกรรมการ แทน วาที่รอยตรี ศรัณย สมานพันธ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เปนตนไป
21. เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานสังคมศาสตร (ภาคเอกชน) ในคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแตงตั้ง นายปรเมศวร
มินศิริ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานสังคมศาสตร (ภาคเอกชน) ในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส แทน
ผูที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เปนตนไป และใหกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดําเนินการ
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณ วุฒิ ในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กสในครั้งต อไปใหเป นไปตามระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การดําเนินการแตงตั้ง
กรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย
22. เรื่อง แตงตั้งผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติเปนหลักการมอบหมายให รัฐมนตรีเปนผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวา
การกระทรวงพลังงาน ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานไมอาจปฏิบัติราชการได จํานวน 2 ราย ตามลําดับ
ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน)
2. รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร ชูโชติถาวร)
โดยใหครอบคลุมถึงกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานดวย และใหยกเลิก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เรื่อง แตงตั้งผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เปนตนไป
23. เรื่อง แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟา
สวนภูมิภาค จํานวน 4 คน แทนผูที่ดํารงตําแหนงครบวาระสามป ดังนี้
1. นายสุรงค บูลกุล (เปนบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิจาก
ภาคธุรกิจ)
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2. ศาสตราจารยวีรกร อองสกุล กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)
3. นายปฏิคม วงษสุวรรณ (เปนบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ
4. รองศาสตราจารยธีร เจียศิริพงษกุล กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เปนตนไป
24. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน แทนตําแหนงที่วางลง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแตงตั้ง พลเอก อภิชาต แสงรุงเรือง เปน
ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน แทนตําแหนงที่วางลง ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เปนตนไป
25. เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(สํานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแตงตั้ง นางเอมปรีดิ์ วัชรางกูร
ผูอํานวยการกองงานนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ใหดํารงตําแหนง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝาย
ขาราชการประจําดานยุทธศาสตรและการวางแผน (นั กวิเคราะห น โยบายและแผนทรงคุณ วุฒิ ) สํานักเลขาธิการ
นายกรั ฐ มนตรี สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ตั้ งแต วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป น วั น ที่ มีคุ ณ สมบั ติ ครบถ ว นสมบู ร ณ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
26. เรื่อง การแตงตั้งโฆษกและรองโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) เสนอ
การแตงตั้งโฆษก พม. และรองโฆษก พม. ซึ่ง พม. ไดมีการเปลี่ยนแปลงโฆษก พม. จากเดิม นายณรงค คงคํา เปน
นางสุ ภั ช ชา สุ ท ธิ พ ล ผู ต รวจราชการ พม. และเปลี่ ย นรองโฆษก พม. จากเดิ ม นางสาวอุ ษ ณี กั ง วารจิ ต ต
เปน นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามคําสั่ง พม. ที่ 445/2561 เรื่อง
แตงตั้งโฆษก พม. และรองโฆษก พม. (ฝายขาราชการประจํา) ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ เพื่อใหขอมูลขาวสาร
การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินงานของ พม. เปนไปดวยความเรียบรอย

