
 
 
 
 
 
 

วันที่ 8 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล พลเอก 
ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พันเอก อธิ
สิทธ์ิ ไชยนุวัติ พร้อมด้วย พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผล
การประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
 
กฎหมาย 
 

1. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ..... 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .....

ของกระทรวงการคลัง ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป              
 

สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ 
เป็นการกําหนดให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการรับผิดชอบการ

กํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจทั้งระบบ อยู่ในฐานะผู้กําหนดนโยบาย (Policy Maker) และแบ่งโครงสร้างการ
กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ (Regulator) ออกเป็น 2 ส่วน คือ ให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ทํา
หน้าที่ในการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะและรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นหน่วยงาน
ธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ และให้จัดต้ังบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ เพ่ือทําหน้าที่เจ้าของรัฐวิสาหกิจ (Owner) โดยมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ ส่วนราชการ ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจใน
ฐานะผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัท (จํานวน 11 บริษัท) โดยมีเป้าหมายในการบริหารรัฐวิสาหกิจใน
กลุ่มน้ีให้มกีารลงทุนในเชิงพาณิชย์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กับรัฐให้มีความมั่นคงและย่ังยืนในทางเศรษฐกิจ 
 
2. เรื่อง ร่างกฎหมายอนุบัญญัติระดับพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวง ที่ออกตามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 รวม 28 ฉบับ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง ที่ออกตามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 รวม 28 ฉบับตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการดําเนินการออกกฎหมาย
ลําดับรองตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยเร็วเพ่ือให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง รวม 28 ฉบับ มีดังน้ี 
1. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดอัตราภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บเพ่ิมขึ้นเพ่ือราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าทําการที่จะต้องเสียให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิต 

พ.ศ. .... 
3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการพิจารณาราคาขายปลีกแนะนําและราคาขายต่อ

ผู้บริโภคท่ัวไปรายสุดท้ายในตลาดปกติ พ.ศ. .... 

มติคณะรฐัมนตร ี
วันท่ี       8        เดือน            สงิหาคม             พ.ศ.       2560         . 
หนังสือพิมพ์                           แนวหน้า                                        . 
URL : http://www.naewna.com/politic/285165 
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4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการประกาศราคาขายปลีกแนะนําเพ่ือถือเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณภาษี พ.ศ. .... 

5. ร่างกฎกระทรวงกําหนดจํานวนสถานแสดงรถยนต์เพ่ือขาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขใน  การ
อนุญาตให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีสถานแสดงรถยนต์เพ่ือขาย พ.ศ. .... 

6. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต และการอนุญาตต้ังคลังสินค้า
ทัณฑ์บน และการโอนใบอนุญาตต้ังคลังสินค้าทัณฑ์บน พ.ศ. .... 

7. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขสําหรับการใช้แสตมป์สรรพสามิตและ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี เพ่ือให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว พ.ศ. .... 

8. ร่างกฎกระทรวงกําหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของ
ทางราชการ พ.ศ. .... 

9. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาต และการขอต่อ
อายุใบอนุญาต ผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. .... 

10. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษี 
สําหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร ตามมาตรา 103 และการขอรับคืนหรือ
ยกเว้นภาษีสําหรับสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้า มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา 107 พ.ศ. 
.... 

11. ร่างกฎกระทรวงกําหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษี พ.ศ. .... 
12. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยกเว้นภาษีสําหรับสินค้าที่นําไปใช้เป็น

วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. .... 
13. ร่างกฎกระทรวงกําหนดบริการที่ผู้ประกอบกิจการสถานบริการมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีเน่ืองจาก

การบริจาครายรับ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับคืน หรือยกเว้นภาษีสําหรับรายรับที่ผู้ประกอบกิจการ
สถานบริการบริจาค พ.ศ. .... 

14. ร่างกฎกระทรวงกําหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้ามีสิทธิขอคืนภาษีเน่ืองจากสินค้า
เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ และหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือ
เสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. .... 

15. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการให้ดอกเบ้ียแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี พ.ศ. .... 
16. ร่างกฎกระทรวงกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... 
17. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดดอกเบ้ียปรับและการลดเงินเพ่ิม พ.ศ. .... 
18. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตผลิตสุรา 

พ.ศ. .... 
19. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตนําสุรา

เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
20. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายสุรา 

พ.ศ. .... 
21. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงสุราเพื่อการค้าของผู้ได้รับ

ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 พ.ศ. .... 
22. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตผลิต

ยาสูบ พ.ศ. .... 
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23. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตนําใบยา 
ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... 

24. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขาย
ยาสูบ พ.ศ. .... 

25. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตผลิตไพ่ 
พ.ศ. .... 

26. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตนําไพ่
เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 

27. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายไพ่ 
พ.ศ. .... และ 

28. ร่างกฎกระทรวงกําหนดสินค้าประเภทท่ี 01.90 ในตอนที่ 1 นํ้ามันและผลิตภัณฑ์นํ้ามัน ตามบัญชีพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... 

สาระสําคัญร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง รวม 28 ฉบับที่กระทรวงการคลังเสนอเป็นการออก
กฎหมายอนุบัญญัติต่าง ๆ เพ่ือรองรับการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
2560 และเพ่ือเป็นการรองรับการจัดเก็บภาษีนํ้ามันหล่อลื่น และนํ้ามันที่คล้ายกัน โดยเป็นการกําหนดอัตราภาษี
สรรพสามิตที่จัดเก็บเพ่ิมขึ้นเพ่ือราชการส่วนท้องถิ่น กําหนดอัตราค่าทําการที่จะต้องเสียให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
เจ้าพนักงานสรรพสามิต หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาราคาขายปลีกแนะนําและราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไป
รายสุดท้ายในตลาดปกติ กําหนดจํานวนสถานแสดงรถยนต์เพ่ือขาย กําหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต
และเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการลดหย่อน ยกเว้น คืนภาษี และการดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฯ 
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 รวม 9 ฉบับ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือ
สันติ พ.ศ. 2559 รวม 9 ฉบับประกอบด้วย 

1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม พ.ศ. .... 
2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภทวัสดุกัมมันตรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ พ.ศ. .... 
3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. .... 
4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังสี พ.ศ. .... 
5. ร่างกฎกระทรวงกําหนดอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเคร่ืองกําเนิดรังสีเป็นเคร่ืองกําเนิดรังสี พ.ศ. .... 
6. ร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภทเครื่องกําเนิดรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ พ.ศ. .... 
7. ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราความเข้มข้นของวัสดุที่ประกอบอยู่ในแร่หรือสินแร่เพ่ือให้แร่หรือสินแร่น้ัน

เป็นวัสดุต้นกําลัง พ.ศ. .... 
8. ร่างกฎกระทรวงกําหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งการครอบครอง พ.ศ. .... 
9. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต 

การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

เป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเร่งรัดการออกกฎหมาย
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ลําดับรองที่เหลืออยู่ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 โดยเร็ว เพ่ือให้การบังคับใช้
พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง รวม 9 ฉบับ 
1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนด

วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภทวัสดุกัมมันตรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ พ.ศ. .... มี

สาระสําคัญเป็นการกําหนดประเภทวัสดุกัมมันตรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ 
3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ

เป็นการกําหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครอง 
4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังสี พ.ศ. .... มี

สาระสําคัญเป็นการกําหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเก่ียวกับกัมมันตรังสี 
5. ร่างกฎกระทรวงกําหนดอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องกําเนิดรังสีเป็นเครื่องกําเนิดรังสี พ.ศ. .... มี

สาระสําคัญเป็นการกําหนดอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเคร่ืองกําเนิดรังสี 
6. ร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภทเครื่องกําเนิดรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ พ.ศ. .... มี

สาระสําคัญเป็นการกําหนดให้เครื่องกําเนิดรังสีบางประเภทท่ีมีการใช้งานที่เหมาะสม ปลอดภัย เป็นเคร่ืองกําเนิดรังสี
ที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ 

7. ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราความเข้มข้นของวัสดุที่ประกอบอยู่ในแร่หรือสินแร่เพ่ือให้แร่หรือสินแร่น้ัน
เป็นวัสดุต้นกําลัง พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดอัตราความเข้มข้นของวัสดุที่ประกอบอยู่ในแร่หรือสินแร่
เพ่ือให้แร่หรือสินแร่น้ันเป็นวัสดุต้นกําลัง 

8. ร่างกฎกระทรวงกําหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งการครอบครอง พ.ศ. .... มีสาระสําคญเป็นการกําหนด
วัสดุนิวเคลียร์ที่ผู้ดําเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ แต่ต้องแจ้งการ
ครอบครอง 

9. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต 
การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
เป็นการกําหนดการแบ่งระดับและคุณวุฒิของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการต่ออายุ
ใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดย
ให้ นําคําสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2560 เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดย
สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 

สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
2. กําหนดบทนิยาม "สถานศึกษา" "การประกันคุณภาพการศึกษา" "มาตรฐานการศึกษา" "การประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน" "การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก" "สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
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การศึกษา" "การประกันคุณภาพภายใน" "การประกันคุณภาพภายนอก" และ "ผู้บริหารสถานศึกษา" เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย 

3. กําหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งมีหน้าที่ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีระบบ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละแห่งเป็นประจําปีตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษาที่ ศธ. กําหนดและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองดังกล่าวให้กับหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กํากับดูแล ทั้งน้ี ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลมีหน้าที่ให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ และ
แนะนําระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแก่สถานศึกษา 

4. กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาที่ได้รับรายงานผลการประเมินของ
สถานศึกษาติดตามประเมินผลและรวบรวมผลการประเมินจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หรือจากผู้มีส่วนได้เสียกับ
สถานศึกษาแห่งน้ัน แล้วจัดส่งไปยัง สมศ. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
สถานศึกษา ทั้งน้ี ให้ สมศ. จัดส่งรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้กับสถานศึกษา และหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ 

5. กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจในการวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงนี้ 
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาลงนาม 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 

สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) และระบุ

อํานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพของงาน ดังน้ี 
การแบ่งส่วนราชการเดิม 
1. สํานักบริหารกลาง 
2. สํานักกิจการระหว่างประเทศ 
3. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
4. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
6. สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
7. สํานักป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
9. สํานักกิจการอวกาศแห่งชาติ 
10. สํานักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
11. สํานักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
12. สํานักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
13. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
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การแบ่งส่วนราชการใหม่ 
1. กองกลาง 
2. กองกฎหมาย 
3. กองการต่างประเทศ 
4. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
5. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
6. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
7. สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
8. กองป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตัดโอนไปสํานักงาน คกก.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดศ. 
ตัดโอนไปกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มท. 

 
6.  เรื่อง ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขยายทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1152 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 
(ต้าตลาด) ที่บ้านหัวดอย บ้านผางาม บ้านร่องห้า และบ้านสบเปา เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1421 
สายหัวดอย - บ้านใหม่พัฒนาเป็นกรณีที่มีความจําเป็นโดยเร่งด่วน 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดให้การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ เพ่ือขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 - บรรจบทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 (ต้าตลาด) ที่บ้านหัวดอย บ้านผางาม บ้านร่องห้า และบ้านสบเปา เพ่ือสร้างทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1421 สายหัวดอย - บ้านใหม่พัฒนา เป็นกรณีที่มีความจําเป็นโดยเร่งด่วน ตามท่ีกระทรวงคมนาคม 
(คค.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

 

สาระสําคัญของร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
กําหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152 สายแยกทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 1020 - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 (ต้าตลาด) ที่บ้านหัวดอย บ้านผางาม บ้านร่องห้า 
และบ้านสบเปา เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1421 สายหัวดอย - บ้านใหม่พัฒนา เป็นกรณีที่มีความจําเป็น
โดยเร่งด่วน 
 
7. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพ่ือ
สังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ (คกส.) เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

 

สาระสําคัญของร่างระเบียบ 
แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ดังน้ี 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2554 
ข้อ 5 วรรคสอง ให้ผู้อํานวยการสํานักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ กองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ คกส. แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการได้จํานวนไม่เกินสามคน 
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ข้อ 13 เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการตามระเบียบน้ี ให้ คกส. ทําความตกลงกับหน่วยงานของรัฐที่มี
วัตถุประสงค์ในการดําเนินการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของ คกส. เพ่ือขอความร่วมมือในการสนับสนุน
บุคลากร งบประมาณ สถานที่ ตลอดจนการทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของ คกส. 

 

ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคสอง ของข้อ 5 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการ

เพ่ือสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
"ให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ คกส. แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการ

ได้จํานวนไม่เกินสามคน" 
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความ ของข้อ 13 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคม

แห่งชาติ พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
"ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการรับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาข้อมูลและกิจการต่าง ๆ 

ที่เก่ียวกับ คกส. รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ คกส. มอบหมาย" 
 
เศรษฐกิจ - สงัคม 

 

8. เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยใน
ภาคใต้ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐนําหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ในการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ อันเน่ืองมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ที่
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุพิจารณาแล้วในการประชุม ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ไปถือปฏิบัติ
ในแนวทางเดียวกัน และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) นํามาตรการน้ีไปใช้บังคับในการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามท่ีกระทรงการคลัง (กค.) เสนอ 

ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเร่งพิจารณาแนวทางที่ เหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยดังกล่าวเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันท่วงทีและเกิดความ
เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการในพ้ืนที่ดังกล่าว 

หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบทางตรงหรือได้รับผลกระทบ
ทางอ้อมจากการเกิดเหตุอุทกภัยในภาคใต้ ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีดังน้ี 

1. ผู้มีสิทธ์ิได้รับความช่วยเหลือ 
1.1 เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างเท่าน้ัน 
1.2 ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 

2559 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 
1.3 ผู้ประกอบการก่อสร้างที่มีสิทธ์ิได้รับความช่วยเหลือ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) ผู้ประกอบการ

ก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบทางตรง ในพ้ืนที่ภาคใต้ 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา 
จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดตรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง 
จังหวัดกระบ่ี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นจังหวัดที่ประกาศให้เป็นพ้ืนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ (2) 
ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม ในพ้ืนที่ภาคใต้ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต ซึ่ง
เป็นจังหวัดใกล้เคียงกับพ้ืนที่ที่ประกาศให้เป็นพ้ืนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ และได้รับความเสียหายใน 3 ลักษณะ คือ 
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ปัญหาการขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ วัสดุก่อสร้าง และปัญหาเส้นทางคมนาคมได้รับ
ความเสียหาย 

1.4 เป็นผู้รับจ้างที่ได้ลงนามทําสัญญาจ้างกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ โดย
บังคับใช้กับสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ลงนามกับหน่วยงานก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2559 หรือสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ลงนาม
ไว้กับหน่วยงาน ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งสัญญาดังกล่าวยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และ
ยังมิได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือสัญญาดังกล่าวยังมีนิติสัมพันธ์อยู่แต่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายในช่วงวันที่ 1 
ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่เกิดอุทกภัย 

2. แนวทางการให้ความช่วยเหลือ ให้หน่วยงานขยายระยะเวลาขอสัญญาจ้างก่อสร้างที่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ผู้
มีสิทธ์ิได้รับความช่วยเหลือ ดังน้ี 

(1) ขยายระยะเวลาออกไปอีก จํานวน 120 วัน สําหรับผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบทางตรง 
(2) ขยายระยะเวลาออกไปอีก จํานวน 70 วัน ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม 

 
9. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพื่อดําเนินโครงการพักชําระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ย
ให้สมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/2560 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพ่ือชดเชยดอกเบ้ียตามโครงการพักชําระหน้ีต้นเงิน
และลดดอกเบ้ียให้สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว  ปีการผลิต 2559/60 ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี  
ระยะเวลา 2 ปี  (ปีละ 767.908 ล้านบาท)   กรอบวงเงินงบประมาณรวม 1,535.816 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 

สาระสําคัญของหลักเกณฑ์ในการชดเชยดอกเบ้ียให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ มี
ดังน้ี 

1) สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจะต้องมีรายช่ือเป็นบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 
2559/60 ไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร 

2) สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องไม่ซ้ําซ้อนกับลูกค้า ธ.ก.ส. 
3) สัญญากู้เงินที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นสัญญาเงินกู้ในวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าว ปีการ

ผลิต 2559/60 เท่าน้ัน 
4) สัญญากู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการหรือโครงการใด ๆในลักษณะ

เดียวกันของภาครัฐมาก่อน ทั้งน้ี การดําเนินโครงการพักชําระหน้ีฯ เป็นการขยายเป้าหมายการช่วยเหลือด้านหน้ีสิน
เกษตรกรให้ครอบคลุมเกษตรกรท้ังระบบ เพ่ือให้มีโอกาสนําเงินที่ต้องชําระหน้ีไปฟ้ืนฟูตนเองและมีเงินทุนไว้เป็น
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สมาชิกสามารถพ่ึงพาตนเองได้โดยพักชําระหน้ีต้นเงินและลดอัตรา
ดอกเบ้ียร้ยละ 3 ต่อปี ให้แก่เกษตรกร ระยะเวลา 2 ปี  ซึ่ง สงป. จะได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือดําเนินโครงการดังกล่าว ตามภาระดอกเบ้ียที่เกิดขึ้นจริงตามความจําเป็นและเหมาะสม
ต่อไป ทั้งน้ี ให้ กษ. ตรวจสอบความซ้ําซ้อนในส่วนของลูกค้า ธ.ก.ส. กับสมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  รวมทั้ง
ความซ้ําซ้อนในการได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการหรือโครงการในลักษณะเดียวกันของภาครัฐด้วย โดยยึด
หลักการให้ความช่วยเหลือ 1 สัญญา 1 ครัวเรือน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือ
ระดับครัวเรือนอย่างแท้จริงและนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
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10. เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ โคบาล
บูรพา" 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กรมปศุสัตว์ สําหรับดําเนินการตาม
โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ "โคบาลบูรพา" ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ โดยมี
กําหนดชําระคืนสําหรับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคเน้ือภายใน 6 ปี  และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแพะภายใน 5 
ปี  ระยะเวลาโครงการ พ.ศ. 2560 - 2565 โดยอนุมัติวงเงินยืม (เงินหมุนเวียน) จํานวน 358.80 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 0 ต่อปี ระยะเวลาปลอดการชําระหน้ี สําหรับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคเน้ือ ใน 3 ปีแรก และ
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแพะใน 2 ปีแรก 

 

สาระสําคัญของเร่ือง 
โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ "โคบาลบูรพา"มีวัตถุประสงค์:  เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการโคบาลบูรพาในการสร้างโรงเรือนและจัดหาแหล่งนํ้า และเพ่ือให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและสามารถสร้าง
รายได้อย่างย่ังยืน โดยมีเป้าหมาย: เกษตรกรรวมท้ังสิ้น 6,100 ราย ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 3 อําเภอ  ได้แก่ อําเภอ
อรัญประเทศ โคกสูง และวัฒนานคร 

กิจกรรมภายใต้โครงการโคบาลบูรพา ประกอบด้วย การสนับสนุนพันธ์ุโคเนื้อ  พันธ์ุแพะ  และปัจจัยการ
ผลิต  และการสนับสนุนเงินยืมปลอดดอกเบ้ียสําหรับการก่อสร้างหรือปรับปรุงโรงเรือนและการจัดหา  แหล่งนํ้า 
ระยะเวลาดําเนินการ:  พ.ศ. 2560 - 2565 การบริหารโครงการ : ดําเนินโครงการโดยผ่านกระบวนการบริหารใน
รูปแบบของสหกรณ์ 
 
11. เรื่อง การขับเคลื่อนมาตรการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยภาคเอกชน 

คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอ ดังน้ี 
1. รับทราบการดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(สํานักงาน ป.ป.ช.) ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐและมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องนํา "คู่มือ
แนวทางการกําหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสําหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ" ไปเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายและดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2. รับทราบแนวทางการจัดงานประกาศเจตนารมณ์ภาครัฐและเอกชนในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

3. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ช. ศึกษาข้อมูลเพ่ือพิจารณาแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายหรือมาตรการ เพ่ือส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 

สาระสําคัญของเร่ือง 
สํานักงาน ป.ป.ช. รายงานว่า ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 โดยกําหนดฐานความผิดสําหรับ นิติบุคคล ใน
กรณีที่ผู้ที่เก่ียวข้องกับนิติบุคคลได้ให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ น้ันเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้การต่อต้านการ
สินบนเจ้าหน้าทที่ของรัฐเป็นไปตามมาตรฐานสากล สํานักงาน ป.ป.ช. จึงได้ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องและเสนอ
แนวทางการดําเนินงาน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้นและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบด้วย 
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1. การจัดทําคู่มือแนวทางการกําหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสําหรับนิติบุคคลในการป้องกัน
การให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ และ
มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องนําคู่มือดังกล่าวไปเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

2. การจัดงานประกาศเจตนารมณ์ภาครัฐและเอกชนในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Dinner 
talk) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 2560 

3. การจัดทํารายงานวิจัย "โครงการศึกษาความเหมาะสม และความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็น
ภาคีในอนุสัญญาขององค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาเศรฐกิจ ค.ศ. 1997 ว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศในการทําธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ (OECD Anti-Bribery Convention)" และ
มอบหมายให้กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ช. ศึกษาข้อมูลเพ่ือพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือมาตรการเพ่ือส่งเสริมการ
ป้องกันและปราบปรามการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อไปใน 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การกําหนดห้ามมิให้ค่าใช้จ่ายที่
เป็นสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐถือเป็นรายจ่ายที่สามารถนํามาคํานวณกําไรสุทธิ (Tax Non-Deductibility) (2) การ
กําหนดฐานความผิดที่ชัดเจนสําหรับบริษัทที่ไม่มีมาตรการกํากับดูแลด้านการบัญชี และ (3) การลดโทษให้กับผู้ให้
สินบนที่รับสารภาพว่ากระทําความผิด 
 
12. เรื่อง การส่งเสริมให้ปี 2561 เป็น "ปีท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างย่ังยืน" หรือ "Amazing Thailand 
Tourism Year 2018" 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการกําหนดให้ปี 2561 เป็น "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างย่ังยืน" หรือ 
"Amazing Thailand Tourism Year 2018" ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.)  เสนอ และมอบหมายให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการต่อไป 

 

สาระสําคัญของเร่ือง 
1.หลักการและเหตุผล  เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและความพร้อมบนพ้ืนฐานความโดด

เด่นและเป็นเอกลักษณ์ของไทย โดยคํานึงถึงความสมดุลและย่ังยืน  สอดคล้องกับกระแสความต้องการของประชากร
โลกและเจตนารมณ์ขององค์การการท่องเที่ยวโลก  (United Nations World  Tourism Organization :  UNWTO)  
และมุ่งเน้นการเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวคุณภาพและรักษาฐานตลาดเดิม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

2. แนวคิดการจัดงาน 
2.1 ช่ือภาษาไทย : ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างย่ังยืน 
2.2 ช่ือภาษาอังกฤษ : Amazing Thailand Tourism Year 2018 

3. กลุ่มตลาดเป้าหมาย ได้แก่  ตลาดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น จีน  อินเดีย อาเซียน 
เอเชียตะวันออก และยุโรป 

4. กิจกรรม "2561 ปีท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างย่ังยืน" มีกําหนดดําเนินการต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 
- เมษายน 2561  

5. แนวทางการดําเนินงาน เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและความพร้อมบนพ้ืนฐานความ
โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของไทยจึงจําเป็นต้องบูรณาการการทํางานร่วมกันกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือ
ดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่สําคัญ ดังน้ี 

5.1 ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เก่ียวข้องปรับแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างย่ังยืน โดยไม่ของบประมาณเพ่ิมเติม 



- 11 - 
 

5.2 ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งน้ี โดยมี กก. 
เป็นหน่วยงานหลัก 

5.3 ให้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เป็นกลไกหลักในการดูแลกํากับดําเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายในแต่ละด้าน 

5.4 ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดประกวดตราสัญลักษณ์  ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างย่ังยืน" 
เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน 

6. กลไกการดําเนินงานปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างย่ังยืน  
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติจะทําหน้าที่ดูแลกํากับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย สําหรับการสนับสนุนการดําเนินงานในภาพรวมและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในแต่ละด้านขับเคลื่อน
โดยคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เพ่ือประสานและสนับสนุนการดําเนินงาน
ในภาพรวมทั้งหมด โดยมี กก. เป็นหน่วยงานหลัก 
 
13. เรื่อง การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินกา 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
1. เห็นชอบการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเน่ืองจากพายุตาลัสและพายุเซินกา 
2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจําเป็น ในกรอบวงเงินงบประมาณ 1,685 ล้านบาท เพ่ือช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยเน่ืองจากพายุตาลัส และพายุเซินกา ครัวเรือนละ 3,000 บาท 

 

สาระสําคัญของเร่ือง 
การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเน่ืองจากพายุตาลัส และพายุเซินกา ครัวเรือน

ละ 3,000 บาท ต้องเป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเน่ืองจากพายุตาลัสและพายุเซินกา หมายถึง 
เกษตรกรที่มีพ้ืนที่การผลิตอยู่ในพ้ืนที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย หรือ ... 
, นํ้าไหลหลาก หรือ นํ้าเอ่อล้นตลิ่ง) ช่วงภัยต้ังแต่วันที่ 5 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2560 

คุณสมบัติของเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา 1. เป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
เน่ืองจากพายุตาลัสและพายุเซินกา 2. เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและประกอบกิจกรรมการเกษตรในช่วงที่
ผ่านมาตามที่แจ้งขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของ กษ. ก่อนเกิดภัยเท่าน้ัน หากเกษตรกรรายใดได้รับผลกระทบมากกว่า 
1 ด้าน (ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์) ให้ได้รับการช่วยเหลือเพียง 1 ด้าน โดยให้เกษตรกรเป็นผู้ระบุว่าจะขอรับ
การช่วยเหลือด้านใด และ 3. เป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตาม 1. และ 2.ซึ่งคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชนรับรอง  

อัตราการช่วยเหลือเยียวยา 1. พิจารณาช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบเพียงบางส่วนเบ้ืองต้น เพ่ิมเติมจาก
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 เน่ืองจากเกษตรกรได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วมคร้ังน้ี กรณีที่จะได้รับการช่วยเหลือตาม
หลักเกณฑ์เงินทดรองฯ จะต้องเสียหายสิ้นเชิง ทั้งน้ี จะไม่ใช่การพิจารณาช่วยเหลือจากมูลค่าความเสียหาย ที่เกิดขึ้น
หรือจากต้นทุนการผลิตทั้งหมด หรือจากค่าเสียโอกาสด้านรายได้เต็มจํานวนที่เกษตรกรพึงได้หากไม่ประสบอุทกภัย 
แต่เพ่ือให้เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือเบ้ืองต้นมีรายได้สามารถดํารงชีพให้ผ่านพ้นช่วงประสบอุทกภัย สักระยะหน่ึง 
และการช่วยเหลือเยียวยาฯ จะต้องไม่สร้างภาระด้านงบประมาณและการรักษาวินัยด้านการเงินการคลังของประเทศ 
2. ให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามพ้ืนที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย หรือ ... , นํ้าไหลหลาก หรือ นํ้าเอ่อล้นตลิ่ง) ช่วงภัยต้ังแต่วันที่ 5 กรกฎาคม ถึง 
15 สิงหาคม 2560 และขึ้นทะเบียนเกษตรกรต่อกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ก่อนวันประกาศ
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เขตให้ความช่วยเหลือฯ และ 3. เป็นการช่วยเหลือเยียวยาเพียงบางส่วนเฉพาะภัยพิบัติ (อุทกภัย) ซึ่งเป็นการช่วยเหลือ
เพ่ิมเติมจากระเบียบกระทรวงคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 เน่ืองจากเหตุที่มาของปัญหาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นพิเศษเฉพาะห้วงเวลา ซึ่งไม่ส่งผล
กระทบต่อนโยบาย/มาตรการอ่ืน ๆ ของรัฐบาล 
 
14. เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับกรุงทิมพู ราชอาณาจักร
ภูฏาน) 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ดังน้ี 
1. เห็นชอบการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับกรุงทิมพู 

ราชอาณาจักรภูฏาน และอนุมัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจการสถาปนา
ความสัมพันธ์ดังกล่าว  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ 

2. เห็นชอบในหลักการให้จังหวัดของไทยสามารถดําเนินการสถาปนาความสัมพันธ์ในระดับของไทยกับ
จังหวัด/เมือง/มณฑล ของทุกประเทศได้ โดยให้ มท. ดําเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ และให้สอดคล้องกับมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 (เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่แฝดระหว่างจังหวัดนครพนมกับ
จังหวัดฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 มกราคม 2549 (เรื่อง การกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง) และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 มกราคม 2558 [เรื่อง การ
สถาปนาความสัมพันธ์บ้านพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ระหว่างแม่สอดและเมียวดีเพ่ือผลักดันการค้าขายชายแดน ไทย-
เมียนมา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก] ในเรื่องการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง ตาม
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 

 

สาระสําคัญของเร่ือง 
มท. รายงานว่า 
ปัจจุบันการดําเนินงานด้านความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและ พหุภาคีทั้ง

ในระดับรัฐและในระดับตํ่ากว่ารัฐมีพัฒนาการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งเป็นสิ่งที่นโยบายของรัฐบาลทุกสมัยให้การส่งเสริม 
การกระชับความสัมพันธ์ โดยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister Cites Connectivity) ในระดับ
จังหวัดของไทยกับต่างประเทศเป็นแนวโน้มใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับที่ตํ่ากว่ารัฐ โดยปัจจุบันมี
แนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นโดยลําดับ การสถาปนาเมืองพ่ีเมืองน้องน้ันเป็นการกําหนดความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมความม่ังคั่งและพัฒนาร่วมกันบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน ภายในขอบเขต
อํานาจหน้าที่ กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับของแต่ละฝ่าย โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและพันธกรณี
ระหว่างประเทศของทั้งสองฝ่าย 

ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและการพัฒนาบนพ้ืนฐานของความ
เสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน 

ขอบเขตความร่วมมือ ได้แก่ ด้านการค้า การเกษตร การสาธารณสุข การศึกษา และภัยพิบัติ 
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ต่างประเทศ 
 

15. เรื่อง บันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการอนุรักษ์และจัดการกลุ่มป่าพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติระหว่าง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์กรระหว่างประเทศ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังน้ี 
1. การจัดทําบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการอนุรักษ์และจัดการกลุ่มป่าพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ 

ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (กรมอุทยานฯ) และองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งน้ี หากมีความ
จําเป็นต้องแก้ไข ปรับปรุงถ้อยคําในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ ทส. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา อีกคร้ัง 

2. ให้อธิบดีกรมอุทยานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว 
 

สาระสําคัญของเร่ือง 
ทส. รายงานว่า 
1. ปัจจุบันมีองค์กรระหว่างประเทศที่มีสาขาประจําอยู่ที่ประเทศไทย ได้แก่ องค์การระหว่างประเทศเพ่ือ

การอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature: IUCN) สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า 
(Wildlife Conservation Society: WCS) องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature: 
WWF) มูลนิธิฟรีแลนด์ (Freeland) และสัตววิทยาสมาคมแห่งลอนดอน (Zoological Society of London: ZSL)  
ได้ให้ความสําคัญในการขอดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ เขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข็ง กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพ้ืนที่นําเสนอเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่อยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของกรมอุทยานฯ ซึ่งทุกองค์กรได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือภารกิจการปฏิบัติงานของกรม
อุทยานฯ มาโดยตลอด เช่น โครงการอนุรักษ์ประชากรจระเข้นํ้าจืดในผืนป่าแก่งกระจาน โดย WCS โครงการสํารวจ
และประเมินประชากรช้างในผืนป่าแก่งกระจาน โดย WWF การสนับสนุนและฝึกสอนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพ้ืนที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ โดย Freeland โครงการสํารวจทางนิเวศวิทยากร  การ
เคลื่อนที่และการทําลายผลผลิตทางการเกษตรของช้างเอเชียภายในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระและอุทยาน
แห่งชาติโดยรอบ โดย ZSL เป็นต้น 

2. ทส. โดยกรมอุทยานฯ จึงได้ร่วมจัดประชุมและประสานงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศดังกล่าวทั้ง 5 
องค์กร เพ่ือร่วมจัดทําร่างบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการอนุรักษ์และจัดการกลุ่มป่าพ้ืนที่มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ ทั้งน้ี กรมอุทยานฯ ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และ
สํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) และปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและรัดกุมมาก
ย่ิงขึ้น 

ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์  เพ่ือให้ภาคีทุกฝ่ายตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์และ
คุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และการจัดการพ้ืนที่คุ้มครอง เพ่ือการปกป้อง คุ้มครอง และสงวนทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า ในกลุ่มป่าพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติและพ้ืนที่นําเสนอเป็นมรดกทางธรรมชาติ 

เป้าหมาย เพ่ือบูรณาการการดําเนินงานของภาคีทุกฝ่าย สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ภาคี เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ทางวิชาการ และสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านการปกป้อง คุ้มครอง และสงวน
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในกลุ่มป่าพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติและพ้ืนที่นําเสนอเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ 
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16. เรื่อง การสมัครรับเลือกต้ังตําแหน่งสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดส.) เสนอ ดังน้ี 
1. อนุมัติให้ประเทศไทยสมัครรับเลือกต้ังตําแหน่งสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง

ประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) อีกวาระหน่ึง (ปี ค.ศ. 2018-2022) 
2. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการขอเสียง/แลกเสียงสนับสนุนจากประเทศ

สมาชิกของ ITU ในการสมัครรับเลือกต้ังตําแหน่งวสมาชิกสภาบริหารของประเทศไทย 
 

สาระสําคัญของเร่ือง 
ดศ. รายงานว่า 
1. ITU เป็นทบวงการชํานัญพิเศษภายใต้สหประชาชาติ จัดต้ังขึ้นที่ปรุงปารีสในปี 2408 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการพัฒนาและปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากกิจการโทรคมนาคม รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านโทรคมนาคมแก่ประเทศกําลังพัฒนา ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก 
(Member States) รวม 193 ประเทศ และมีสมาชิกภาคและสมาชิกสมทบ (Sector Member and Associates) 
เกือบ 800 องค์กร โดยมีสํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และมีสํานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
ต้ังอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับ ITU โดยมีสภาบริหาร (Council) เป็นองค์กรบริหารของ ITU ทําหน้าที่
ในนามที่ประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอํานาจเต็ม ประกอบด้วยประเทศสมาชิกที่ได้รับการเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญ่ จํานวน 
48 ประเทศ (ที่น่ัง) ประเทศละ 1 ที่น่ัง แบ่งออกเป็น 5 ภูมิภาค ได้แก่ อเมริกา (9 ที่น่ัง) ยุโรปตะวันตก (8 ที่น่ัง) ยุโรป
ตะวันออกและเอเชียเหนือ (5 ที่น่ัง) แอฟริกา (13 ที่น่ัง) และเอเชียและออสตราเลเซีย (13 ที่น่ัง) มีวาระดํารงตําแหน่ง
คราวละ 4 ปี โดยสภาบริหารมีหน้าที่พิจารณากําหนดนโยบายและวางแผนงานด้านโทรคมนาคม รวมถึงการ
บริหารงานของ ITU ประสานงานในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ ITU ควบคุมดูแลและบริหารการเงิน รวมทั้งทรัพยากร
บุคคลจัดสรรความช่วยเหลือให้แก่ประเทศกําลังพัฒนา ตลอดจนอํานวยความสะดวกให้แก่ประเทศสมาชิกในการ
บังคับใช้ข้อกําหนดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในธรรมนูญ อนุสัญญา และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของ ITU โดยจะมีการ
ประชุมสภาบริหารเป็นประจําทุกปี 

2. ประเทศไทยได้รับเลือกต้ังให้เป็นสมาชิกสภาบริหารของ ITU ครั้งแรกเมื่อปี 2516 และได้รับการเลือกต้ัง
ให้เป็นสมาชิกสภาบริหารติดต่อกันมา 9 สมัย โดยคร้ังล่าสุดได้มีการเลือกต้ังในระหว่างการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มี
อํานาจเต็ม ปี 2557 ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2561 (ค.ศ. 
2014 - 2018) 

3. ที่ผ่านมา ดศ. ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กต. สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกันในการขอเสียงและหาเสียงสนับสนุน โดยการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของ ITU การแสดงความคิดเห็นในเวทีการประชุมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ การขอเสียง/แลกเสียงผ่านช่อง
ทางการทูตซึ่งดําเนินการโดย กต. และการขอเสียง/แลกเสียงในระดับกระทรวง โดยในทางปฏิบัติที่ผ่านมา
กระบวนการในการเตรียมการหาเสียงจะต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี ก่อนการเลือกต้ัง 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสมัครรับเลือกต้ัง ทั้งน้ี การสมัครรับเลือกต้ังตําแหน่งสมาชิกสภาบริหารของ ITU 
ดังกล่าวไม่มีการจัดทําสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่มีการจัดทําหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

4. การสมัครรับเลือกต้ังดังกล่าวไม่ขัดกับกฎหมายไทยและไม่ต้องบัญญัติกฎหมายเพ่ิมเติมหรือแก้ไข
กฎหมายหรือข้อบังคับภายในประเทศเพ่ือดําเนินการดังกล่าว และเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้มีส่วนร่วมในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และปรับปรุงกิจการโทรคมนาคมของไทยให้ก้าวหน้า
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และทันสมัยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศอันจะช่วยยกระดับให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางโทรคมนาคม ใน
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในอนาคต 

 
17. เรื่อง การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ BIMSTEC ครั้งที่ 15 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสําหรับ

ความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical 
and Economic Cooperation - BIMSTEC) ครั้งที่ 15 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ กรุงกาฐมาณฑุ 
ประเทศเนปาล และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้ กต. ดําเนินการได้ โดยไม่ต้องนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ BIMSTEC เป็นผู้ร่วมให้การรับรองร่างเอกสารดังกล่าว 

ร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ประกอบด้วย 14 สาขาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ดังน้ี (1) การค้าและการลงทุน (2) 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (3) พลังงาน (4) การเกษตร (5) สาธารณสุข (6) การคมนาคมและความเช่ือมโยง 
(7) เทคโนโลยี (8) การลดความยากจน (9) การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ (10) ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างประชาชน (11) การประมง (12) การท่องเที่ยว (13) สิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ และ (14) วัฒนธรรม 

 
แต่งต้ัง 
 

18. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รอง

ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2560 เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่จะว่างเน่ืองจากผู้ครองตําแหน่งเดิมไปดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานัก
นายกรัฐมนตรี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
19. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังน้ี 

1. นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง 

2. นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ดํารง
ตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 

3. นายสุรจิตต์ อินทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

4. นายโอภาส ทองยงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ 

ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง เป็นต้นไป 
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20. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์) 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวง
พาณิชย์ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังน้ี 

1. นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง 

2. นางกุลณี อิศดิศัย ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า 

3. นายบุณยฤทธ์ิ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมการค้า
ภายใน 

4. นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดี
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพ่ือสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป 

 
21. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงมหาดไทย) 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงมหาดไทย ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 5 ราย ดังน้ี 

1. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

2. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง 

3. นายเกียรติศักด์ิ จันทรา วิศวกรใหญ่ (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมโยธาธิการและผังเมือง ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 

4. นายสมชาย วิทย์ดํารงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 
5. นายสุวิทย์ คําดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ลําดับที่ 1-3 และ 5 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 และยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 

ที่แต่งต้ัง นายสมชาย วิทย์ดํารงค์ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการเฉพาะราย ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป 

 
22. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม) 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งต้ัง นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม 
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพ่ือทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป 
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23. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) จํานวน 8 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบ
วาระสี่ปีแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557 ดังน้ี 

1. นายประสัณห์ เช้ือพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี 
2. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตรวจสอบและประเมินผล 
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักด์ิ อุวรรณโณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 
4. รองศาสตราจารย์กุลภัทรา สิโรดม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน 
5. รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ 
6. นายมนัส แจ่มเวหา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการ การวางแผน 
7. นายทวีศักด์ิ กออนันตกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 
 

24. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการคุ้มครองพันธ์ุพืช จํานวน 12 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสองปีแล้ว 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ดังน้ี 

1. ว่าที่ร้อยตรี ชนะ ไชยชนะ ผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคเหนือ 
2. นายสีนวล ชูเชิด ผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคกลาง 
3. นายแสวง ละมัยกลาง ผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4. นายวรพจน์ กุศลสงเคราะห์กุล ผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคตะวันออก 
5. นายณรงค์ มาลัยทอง ผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคตะวันตก 
6. นายสัญญา ปานสวี ผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคใต้ 
7. รองศาสตราจารย์สุรวิช วรรณไกรโรจน์ ผู้แทนนักวิชาการด้านปรับปรุงพันธ์ุพืช 
8. รองศาสตราจารย์เสวียน เปรมประสิทธ์ิ ผู้แทนนักวิชาการด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
9. นายธนรัช ใกล้กลาง ผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากําไรที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร 
10. นางดาวัลย์ จันทรหัสดี ผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากําไรที่มีกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
11. นายสุพล ธนูรักษ์ ผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เก่ียวกับการปรับปรุงพันธ์ุและขยายพันธ์ุพืช 
12. นางสาวบุญญานาถ นาถวงษ์ ผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เก่ียวกับเมล็ดพันธ์ุพืช  
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 
 

25. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จํานวน 5 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสี่ปีแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ดังน้ี 

1. พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการ 
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2. ศาสตราจารย์ปราโมทย์ เดชะอําไพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3. นายบุญญรักษ์ ดวงรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคล 
4. นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 
5. นายมนัส แจ่มเวหา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชีและการงบประมาณ การตรวจสอบ

ประเมินผลและการบริหารความเสี่ยง 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 
 

26. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จํานวน 8 คน ดังน้ี 
1. นายสุเจตน์ จันทรังษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. นายฐากร ตัณฑสิทธ์ิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ 
4. นายพลเดช ป่ินประทีป กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ 
5. นายกลินท์ สารสิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ 
6. นายเข็มชัย ชุติวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 
7. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาและพัฒนากําลังคน 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 
 

27. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รวม 6 คน แทนประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสี่ปีแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 ดังน้ี 

1. นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการ 
2. นายเจน นําชัยศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจ 
3. นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน 
4. นายไชยเจริญ อติแพทย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. นางลดาวัลย์ พวงจิตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านป่าไม้  
6. นายประสงค์ นรจิตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุตสาหกรรม 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 
 

28. เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนใน

คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แทนประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี เมื่อ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 จํานวน 10 คน ดังน้ี  

1. นายชยพล ธิติศักด์ิ ประธานกรรมการ 
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2. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร กรรมการอ่ืน (บุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศ
กระทรวงการคลัง) 

3. นายดนุชา พิชยนันท์ กรรมการอ่ืน (บุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงกร
คลัง) 

4. นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย กรรมการอ่ืน (บุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศ
กระทรวงการคลัง) 

5. นายยงยุทธ โกเมศ กรรมการอ่ืน 
6. นายศักด์ิ เสกขุนทด กรรมการอ่ืน 
7. นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร กรรมการอ่ืน (บุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศ

กระทรวงการคลัง) 
8. เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน กรรมการอ่ืน 
9. นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์ กรรมการอ่ืน 
10. นายพนิต ธีรภาพวงศ์ กรรมการอ่ืน (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 


