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วันนี้ (2 สิงหาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1.

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อรองรับ
ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National ePayment Master Plan)
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์สาหรับหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การต่อ
อายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก และใบอนุญาต ใบแท
น
ใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย
พ.ศ. 2558 รวม 5 ฉบับ
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เศรษฐกิจ – สังคม
8.

เรื่อง
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12.

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดาเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการพี่ช่วยน้อง)
และมาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการลงทุนในชนบท (ร่างพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฏากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รวม 2 ฉบับ)
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ
เรื่อง แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา
เรื่อง ขออนุมัติการดาเนินงานเพื่อยกระดับความเข้มแข็งด้านความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์และการปกปูองชื่อโดเมน
เรื่อง ร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2564)
เรื่อง ขออนุมัติการดาเนินงานด้านมาตรฐานรหัสสินค้าและบริการ
เรื่อง มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟูาในประเทศไทย
เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม และขออนุมัติงบประมาณ
อุดหนุนการดาเนินงาน
 มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น
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ต่างประเทศ
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21.

22.

เรื่อง

สหรัฐอเมริกาจัดอันดับประเทศไทยอยู่ในระดับ 2 ที่ต้องถูกจับตามอง (Tier 2
Watch List)
เรื่อง การลงนามในสัญญาการเข้าร่วมงานนิทรรศการโลก Astana Expo 2017 ณ
กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านระบบราง ระหว่างกระทรวง
คมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง
และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุน และร่างบันทึกความร่วมมือด้านความปลอดภัย
ทางถนน ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน
โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุน
เรื่อง แถลงการณ์ร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียน-ซีฟเดค ด้านความร่วมมือในภูมิภาค
เพื่อการต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
สัตว์น้าและสินค้าประมงอาเซียน
เรื่อง ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการปูองกัน ยับยั้ง และ
ขจัดการทาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ระหว่าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงมหาสมุทรและ
ประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
เรื่อง ขออนุมัติลงนามบันทึกแสดงเจตจานงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมแห่ง
สาธารณรัฐเกาหลีสาหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้าห้วยหลวงตอนล่าง
จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย
เรื่อง ขออนุมัติลงนามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมการควบคุมคุณภาพและความ
ปลอดภัยด้านสุขอนามัยในผลิตภัณฑ์ประมงนาเข้าและส่งออกระหว่างกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงมหาสมุทรและประมงแห่ง
สาธารณรัฐเกาหลี
แต่งตั้ง
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เรื่อง

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงพาณิชย์)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
เรื่อง การขอเลื่อนฐานะกงสุลกิตติมศักดิ์ประจาสาธารณรัฐไซปรัสและการยกฐานะ
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจาสาธารณรัฐไซปรัส (กระทรวงการต่างประเทศ)
เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ
(นักบริหารระดับสูง) (สานักนายกรัฐมนตรี)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(รองเลขาธิการ) (สานักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน)
 มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
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30.

เรื่อง

31.
32.

เรื่อง
เรื่อง

การแต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษในคณะที่ปรึกษาพิเศษของคณะกรรมการบริหารศูนย์
ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
แต่งตั้งคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
การแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟูานครหลวง

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อรองรับระบบภาษีและ
เอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
สาระสาคัญร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อรองรับ
ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) เป็นการปรับปรุงบทบัญญัติแห่งประมวล
รัษฎากรใน 4 เรื่อง อันได้แก่ 1. การยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ 2. การหักภาษีและนาส่งภาษีทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3. การจัดทาและนาส่งข้อมูลใบกากับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ และ 4. การนาส่งข้อมูล
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เพื่อรองรับระบบภาษีและ
เอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) โดยจะช่วยสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ National
e-Payment ในการอานวยความสะดวก ลดขั้นตอน และลดต้นทุนการเสียภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษี รวมทั้งการ
พัฒนาระบบการชาระเงินของประเทศไทยให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร อันเป็นการช่วย
ยกระดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล
ของประเทศไทย และช่วยลดต้นทุนการจัดเก็บภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร รวมทั้ง
สนับสนุนให้รัฐบาลมีฐานข้อมูลภาษีที่ครบถ้วนมากขึ้นและสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกาหนดนโยบาย
เศรษฐกิจของประเทศ
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับข้อสังเกตของ
กระทรวงการคลังและกระทรวงการต่างประเทศไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 โดยปรับปรุงแก้ไขขอบเขตการใช้บังคับให้ครอบคลุมถึงลูกจ้างของส่วน
ราชการไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น เพิ่มเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง
แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนฝุายนายจ้างและลูกจ้าง กาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการกองทุนเงินทดแทน ลดการจ่ายเงินเพิ่มกรณีนายจ้างไม่จ่ายเงินสมทบหรือจ่ายไม่ครบจานวน และแก้ไข
บทกาหนดโทษให้เหมาะสม
การแก้ไขดังกล่าวเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อลูกจ้างต้องประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย
ตายหรือสูญหาย เนื่องจากการทางานให้นายจ้าง และขยายโอกาสให้ลูกจ้างของส่วนราชการได้รับความคุ้มครองใน
คุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานที่พึงได้เช่นลูกจ้างโดยทั่วไป รวมทั้งเพื่อให้มีบทบัญญัติที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยกระทรวงแรงงานได้กาหนดให้มีการออกกฎหมายลาดับรองภายใต้
พระราชบัญญัติดังกล่าว จานวน 15 ฉบับ และจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเดือนสิงหาคม 2560
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3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง พ.ศ. ....
ตามที่สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. ยกเลิกร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กาหนดนิยามคาว่า “การก่อการร้าย” หมายความว่า การกระทาที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อ
การร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการกระทาที่เป็นความผิดตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของอนุสัญญา
และพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือรับรอง คาว่า “อาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง” หมายความว่า อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธอื่นใดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
มนุษย์ สัตว์ พืช จานวนมาก หรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง รวมทั้งระบบการส่งอาวุธ ส่วนประกอบ หรือ
อุปกรณ์ของอาวุธดังกล่าว และคาว่า “บุคคลที่ถูกกาหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือ
องค์กรตามรายชื่อ ซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกาหนดให้เป็นผู้ที่มี
การกระทาอันเป็นการก่อการร้ายหรือเป็นผู้แพร่ขยายอาวุธทาลายล้างสูง เป็นต้น
3. กาหนดให้สานักงาน ปปง. ดาเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดตามมติของหรือ
ประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่กาหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใด
เป็นผู้ที่มีการกระทาอันเป็นการก่อการร้ายและสานักงาน ปปง. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรม
พิจารณาส่งรายชื่อผู้นั้นให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคาร้องฝุายเดียวขอให้ศาลมีคาสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกาหนดในกรณี
ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
4. กาหนดให้สานักงาน ปปง. จะดาเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนด เมื่อมีมติของหรือ
ประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกาหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใด
เป็นผู้ที่มีการกระทาอันเป็นการเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง นอกจากนี้ สานักงาน
ปปง. ยังอาจเสนอรายชื่อ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดไปยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
มติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้ดาเนินการกาหนดรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่
ถูกกาหนดไว้ และเมื่อมีการกาหนดรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดดังกล่าวแล้วให้สานักงาน ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคล
นั้นด้วย
5. กาหนดหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงานและบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกาหนดให้
ระงับการดาเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกาหนดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม นอกจากนี้ เพื่อติดตามควบคุมการ
ดาเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกาหนด จึงต้องกาหนดให้มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการ
ดาเนินการให้สานักงาน ปปง. ทราบรวมถึงการแจ้งให้สานักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ใน
รายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทาธุรกรรมกับผู้นั้น
6. กาหนดบุคคลที่ถูกกาหนดและผู้ซึ่งถูกระงับการดาเนินการกับทรัพย์สินอาจยื่นคาร้องต่อศาล
เพื่อให้พิจารณาเรื่องการเพิกถอนรายชื่อ ออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดและบุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกาหนด
อาจยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อให้มีคาสั่งอนุญาตให้ชาระหนี้ที่ถึงกาหนดชาระ ชาระดอกเบี้ยหรือดอกผล หรือชาระหนี้
ซึ่งศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุด รวมถึงขออนุญาตดาเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดาเนินการกับทรัพย์สิน
อันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกาหนด
7. กาหนดให้บุคคลที่ถูกกาหนดเนื่องจากเป็นผู้กระทาการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทาลายล้างสูงอาจยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการพิจารณากาหนดรายชื่อเพื่อขออนุญาตดาเนินการใด ๆ กับ
ทรัพย์สินที่ถูกระงับการดาเนินการก็ได้ โดยก่อนการอนุญาตให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดรายชื่อส่งเรื่องไปยัง
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กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคาร้องไปยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติของหรือประกาศภายใต้
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อพิจารณาคาร้องของบุคคลที่ถูกกาหนด และเมื่อคณะกรรมการดังกล่าว
วินิจฉัยเป็นอย่างไรแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดรายชื่อดาเนินการไปตามนั้น
8. กาหนดให้บุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกาหนดหรือผู้มีหน้าที่รายงาน เนื่องจาก
การไม่ระงับการดาเนินการกับทรัพย์สิน การไม่แจ้งข้อมูลทรัพย์สินที่ได้ระงับการดาเนินการไว้ รวมทั้งไม่ได้ตรวจสอบ
รายชื่อบุคคลที่ทาธุรกรรมเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกกาหนดเพื่อแจ้งให้สานักงาน ปปง. ทราบ
9. กาหนดความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและความผิดฐานสนับสนุน
ทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง รวมถึงกาหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
10. กาหนดให้ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบกันในการกระทาความผิดต้องระวางโทษ เช่น เกี่ยวกับ
ตัวการในการกระทาความผิดนั้น และกรณีกระทาความผิดนอกราชอาณาจักรในบางกรณีต้องรับโทษในราชอาณาจักร
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนาร่างพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป
สคก. เสนอว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวบางประเด็น
นอกเหนือจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ เช่น แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ในการ
อนุรักษ์และบริบาลช้างเลี้ยงของไทย เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินภารกิจที่องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ได้รับ
มอบหมายในปัจจุบัน แก้ไขเพิ่มเติมจานวนกรรมการและวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 เป็นต้น
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์สาหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์
สาหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็น
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
1. กาหนดให้พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด 365 วันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. กาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์สาหรับหลอดฟลูอเรสต์เซนซ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
เลขที่ มอก. 23-2558 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4761 (พ.ศ. 2559) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์
สาหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ และกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหรรมบัลลาสต์สาหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์
:
คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559
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6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก และใบอนุญาต ใบแท นใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทน
ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก และใบอนุญาต ใบแท นใบอนุญาต และ
การต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไป
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก และใบอนุญาต ใบแท นใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการ
หอพัก พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ ดังนี้
1. กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ดังนี้
รายการ

อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม
ตามร่างกฎกระทรวงฯ ท้ายพระราชบัญญัติ ท้ายพระราชบัญญัติ
ปัจจุบัน
หอพัก พ.ศ. 2507
(ถูกยกเลิกแล้ว)
ฉบับละ 5,000 บาท ฉบับละ 200 บาท
ฉบับละ 3,000 บาท

(1) ใบอนุญาตหอพักที่ให้บริการ
ห้องพัก
ก. ห้องพักไม่เกิน 50 ห้องหรือมี
พื้นที่ทุกห้องรวมกันไม่เกิน 1,000
ตารางเมตร
ฉบับละ 4,000 บาท
ข. ห้องพักเกิน 50 ห้องแต่ไม่
เกิน 100 ห้อง หรือมีพื้นที่ทุกห้อง
รวมกันเกิน 1,000 ตารางเมตรแต่
ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร
ฉบับละ 5,000 บาท
ค. ห้องพักเกินหนึ่งร้อยห้อง
หรือมีพื้นที่ทุกห้องเกิน 2,000
ตารางเมตร
(2) ใบแทนใบอนุญาต
(3) การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งละ
ครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ให้ประกอบกิจการ
หอพักแต่ละประเภท
(4) การโอนใบอนุญาต
ก. ห้องพักไม่เกิน 50 ห้อง หรือ
มีพื้นที่ทุกห้องรวมกันไม่เกิน
1,000 ตารางเมตร
ข. ห้องพักเกิน 50 ห้อง แต่ไม่เกิน

ฉบับละ 200 บาท
ฉบับละ 200 บาท ฉบับละ 20 บาท
ครั้งละครึ่งหนึ่งของ
2,500 บาท
ครั้งละ 100 บาท
ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ให้ประกอบ
กิจการหอพักแต่ละ
ประเภท
ฉบับละ 5,000 บาท
ฉบับละ 3,000 บาท
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100 ห้องหรือมีพื้นที่ทุกห้อง
รวมกันเกิน 1,000 ตารางเมตรแต่
ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร
ค. ห้องพักเกิน 100 ห้องหรือมี
พื้นที่ทุกห้องรวมกันเกิน 2,000
ตารางเมตร

ฉบับละ 4,000 บาท

ฉบับละ 5,000 บาท

2. กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต
ผู้จัดการ
หอพัก ดังนี้
รายการ
อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม
ตามร่างกฎกระทรวงฯ ท้ายพระราชบัญญัติ ท้ายพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. 2507
(ถูกยกเลิกแล้ว)
(1) ใบอนุญาตผู้จัดการหอพักตาม ฉบับละ 500 บาท
ฉบับละ 1,000 บาท ฉบับละ 100 บาท
ข้อ 1 (1) ก.
(2) ใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก
ฉบับละ 750 บาท
ฉบับละ 1,000 บาท
ตามข้อ 1 (1) ข.
(3) ใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก
ฉบับละ 1,000 บาท ฉบับละ 1,000 บาท
ตามข้อ 1 (1) ค.
(4) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ 100 บาท
ฉบับละ 100 บาท ฉบับละ 20 บาท
(5) การต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งละครึ่งหนึ่งของ
ฉบับละ 500 บาท ครั้งละ 50 บาท
ผู้จัดการหอพัก ครั้งละครึ่งหนึ่ง ค่าธรรมเนียม
ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ใบอนุญาตผู้จัดการ
ผู้จัดการหอพักแต่ละประเภท
หอพัก
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558
รวม 5 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย พ.ศ. 2558 รวม 5 ฉบับ ตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้ว
ดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศ
1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออก
ใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. .... มีสาระสาคัญดังนี้
1.1 กาหนดแบบคาขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคาขอเป็น
พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต
1.2 กาหนดสถานที่ยื่นคาขอใบอนุญาต หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกใบอนุญาต และ
แบบใบอนุญาต
1.3 กาหนดสถานที่ แบบคาขอ และเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคาขอต่อ
ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาต
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1.4 กาหนดหลักเกณฑ์การอุทธรณ์คาสั่งนายทะเบียนกรณีไม่ออกใบอนุญาตหรือ
ไม่ต่อใบอนุญาตโดยให้อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการกากับธุรกิจรักษาความปลอดภัยภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคาสั่ง
2. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับและออกใบอนุญาต
การขอต่อและการอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาต การขอใบแทนและการออกใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
รักษาความปลอดภัย พ.ศ. .... มีสาระสาคัญดังนี้
2.1 กาหนดแบบคาขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคาขอ
ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย
2.2 กาหนดสถานที่ยื่นคาขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์การออกใบอนุญาต และแบบ
ใบอนุญาต
2.3 กาหนดแบบคาขอและหลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงรายการประกอบธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย
2.4 กาหนดแบบคาขอ หลักเกณฑ์การขอและการอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต และการเลิก
ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย
2.5 กาหนดแบบคาขอ และใบแทนใบอนุญาต และหลักเกณฑ์การขอและออกใบแทน
ใบอนุญาต
3. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต
การประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและใบอนุญาต ใบแทน การต่ออายุใบอนุญาตการเป็นพนักงานรักษา
ความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต
การต่ออายุใบอนุญาตการประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย และการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต
4. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตร
การรักษาความปลอดภัย พ.ศ. .... มีสาระสาคัญดังนี้
4.1 กาหนดสถานที่ แบบ และเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคาขอรับรองสถาน
ฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
4.2 กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอหนังสือรับรองและการออกหนังสือ
รับรองสถานฝึกอบรม
4.3 กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอเลิกสถานฝึกอบรม การวาง เปลี่ยนแปลง คืน และ
การเบิกจ่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ได้รับหนังสือรับรองสถานฝึกอบรมต้องดาเนินการ
4.4 กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การระงับใช้หนังสือรับรอง และการยกเลิก
หนังสือรับรองสถานฝึกอบรม
5. ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นธุรกิจรักษาความ
ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558
มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสามารถให้บริการรักษาความปลอดภัยโดยไม่เป็นธุรกิจรักษาความปลอดภัย
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558
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เศรษฐกิจ – สังคม
8. เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดาเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการพี่ช่วยน้อง) และมาตรการภาษี เพื่อ
ส่งเสริมการลงทุนในชนบท (ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฏากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดาเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการพี่ช่วยน้อง) และ
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในชนบท
2. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฏากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดาเนินการ
ต่อไปได้
สาระสาคัญของ
เรื่อง
กค.
รายงานว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของประเทศเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานในระบบเศรษฐกิจเป็นจานวนมาก แต่ SMEs กลับเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจาก SMEs ยังขาดการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน
สถานการณ์ SMEs ในปี 2558 ที่ระบุว่าทักษะและความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs การเข้าถึงข้อมูลและ
เครือข่ายธุรกิจ และขาดการสนับสนุนทางการเงินเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการขยายธุรกิจ SMEs ดังนั้น เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEs จึงเห็น
ควรมีมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดาเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการพี่ช่วยน้อง) และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการ
ลงทุนในชนบท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดาเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการพี่ช่วยน้อง)
1.1 กาหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ถาวรเกิน
200 ล้านบาท และการจ้างงานเกิน 200 คน สามารถนารายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการดาเนิน
ธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามาถในการแข่งขันให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มี
สินทรัพย์ถาวร ไม่เกิน 200 ล้านบาท และการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน มาหักเป็นรายจ่ายในการคานวณกาไร
สุทธิ 2 เท่า ของรายจ่ายที่ได้มีการจ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับ (1) รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามโครงการที่
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ความเห็นชอบและ (2) รายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดสร้างและการบารุงรักษา
สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไป โดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ
หรือสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการแล้ว
ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
ก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา
ตามมาตรการ 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นระยะเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชี
1.2 ลักษณะโครงการส่งเสริมการดาเนินธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) การถ่ายทอด
ความรู้ ได้แก่ การบริหาร การตลาด การบัญชี เป็นต้น (2) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
(3) การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มกาไร (4) การส่งเสริมการตลาด (5) จ่ายค่าธรรมเนียม
ค้าประกันสินเชื่อแทนผู้ประกอบการที่ได้รับการค้าประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
1.3 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยจะต้องไม่ถือหุ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม และไม่มีอานาจควบคุมหรือกากับดูแลการดาเนินงานและบริหารงานของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ได้จ่ายไปเพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจการ
1.4 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการดาเนินธุรกิจตามข้อ 1.2 จะต้องได้รับการรับรองจาก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และกรณีการจ่ายค่าธรรมเนียมค้าประกันต้อง
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มีหลักฐานการชาระเงินที่ระบุชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้จ่ายเงิน และชื่อผู้ประกอบการได้รับการค้าประกัน
สินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
1.5 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2559 แต่ไม่เกินวันที่
31 ธันวาคม 2561
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกาหนด
2. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในชนบท
2.1 กาหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยสามารถนารายจ่ายที่
จ่ายไปในโครงการที่ท้องถิ่นมีความต้องการจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจและสังคมสาหรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในชนบท เป็นระยะเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชี มาหักเป็นรายจ่ายในการคานวณ
กาไรสุทธิได้ 2 เท่าของรายจ่ายที่ได้มีการจ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามโครงการที่ ศธ.
ให้ความเห็นชอบ และรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดสร้างและการบารุงรักษา สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือ
สนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไป โดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเล่น
สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศล
สาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
2.2 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ (1) ไฟฟูา (2) ประปา (3) ถนน ทางพิเศษ หรือ
สัมปทาน (4) โทรคมนาคม หรือโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (5) พลังงานทางเลือก
(6) ระบบบริหารจัดการน้า หรือการชลประทาน (7) ระบบปูองกันภัยธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงระบบเตือนภัยและระบบ
จัดการเพื่อลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วย (8) ระบบจัดการของเสีย (9) โครงการที่มี (1) – (8)
ประกอบกัน ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2.3 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ได้แก่
(1) อุทยานแห่งชาติ (2) โบราณสถาน (3) แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่อยู่ในการกากับดูแลของส่วนราชการ หรือองค์การ
ของรัฐ
2.4 โครงการดังกล่าวต้องได้รับการรับรองโดยส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ
2.5 ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้กับ
ส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐ โดยไม่มีค่าตอบแทน
2.6 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 แต่ไม่เกินวันที่
31 ธันวาคม 2561
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกาหนด
มาตรการทั้ง 2 มาตรการเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ
SMEs ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่อุตสาหกรรมไทยก่อให้เกิดการจ้างงาน และการใช้จ่ายในระบบ
เศรษฐกิจ ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในชนบท ส่งผลให้
ชนบทได้รับการพัฒนามีความเจริญเติบโตในด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง โดยไม่ต้องรอ
งบประมาณจากภาครัฐ และยังจะสอดคล้องกับความต้องการสาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกของท้องถิ่น
ในชนบทอย่างแท้จริง ซึ่งการดาเนินการตามมาตรการภาษีทั้ง 2 มาตรการในครั้งนี้ คาดว่าจะทาให้รัฐสูญเสียรายได้
มาตรการละประมาณ 5,000 ล้านบาทต่อปี
9. เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. รับทราบการดาเนินมาตรการสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชนและมาตรการประชารัฐเพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินประชาชนภายใต้นโยบายรัฐบาลของธนาคารออมสิน
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2. เห็นชอบการดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงิน
แก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยในชุมชนเมือง
สาระสาคัญของเรื่อง
กค. รายงานว่า ธนาคารออมสินได้เสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตาม
แนวทางประชารัฐ ประกอบด้วย (1) มาตรการสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน (2) มาตรการประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหา
หนี้สินประชาชนภายใต้นโยบายรัฐบาลและ (3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทาง
การเงินแก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยในชุมชนเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. มาตรการสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
คุณสมบัติผู้กู้ : เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยทั่วไป เช่น พ่อค้า แม่ค้า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้าง ผู้ให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ กลุ่มแม่บ้านที่รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือผู้รับจ้างให้บริการทั่วไป ที่มี
อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชาระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี และมีถิ่นที่อยู่แน่นอน
สามารถติดต่อได้
วัตถุประสงค์การกู้ : เพื่อเป็นเงินทุนหรือทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ แก้ปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนในการดารงชีพ และชาระหนี้สินอื่น ๆ รวมทั้งหนี้นอกระบบ
จานวนเงินให้กู้ : ไม่เกินรายละ 50,000 บาท เมื่อรวมจานวนเงินกู้ของสินเชื่อโครงการธนาคาร
ประชาชนทุกประเภทกับจานวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย
ระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ : 5 ปี ( 60 งวด)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ : ปีที่ 1 ร้อยละ 0 ต่อเดือน และในปีที่ 2 – 5 ร้อยละ 1 ต่อเดือน กรณีที่ผิดนัด
ชาระหนี้ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยและดอกเบี้ยปรับในอัตราที่ธนาคารกาหนด
หลักประกันการกู้เงิน : ใช้บุคคลค้าประกัน หลักทรัพย์เป็นหลักประกันหรือค้าประกันโดยบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
ระยะเวลาโครงการ : ยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2. มาตรการประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชนภายใต้นโยบายรัฐบาล
ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนลูกค้าธนาคารที่ใช้บริการสินเชื่อและอยู่ใน
ระหว่างการผ่อนชาระคืนที่มีความประสงค์จะขอพักชาระหนี้ชั่วคราวหรือขอขยายระยะเวลาชาระหนี้เพื่อลดภาระ
รายจ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
2.1 พักชาระเงินต้นและชาระเฉพาะดอกเบี้ยได้นานสูงสุดเป็นระยะเวลา 3 ปี
2.2 ขยายระยะเวลาชาระหนี้เพิ่มได้เท่ากับระยะเวลาพักชาระเงินต้นหรือขยายระยะเวลา
การชาระหนี้ได้ 2 เท่าของระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาเงินกู้ โดยมีระยะเวลาที่ขยายการชาระหนี้สูงสุดไม่เกิน 20 ปี
ตามเงื่อนไขของสินเชื่อแต่ละประเภท
2.3 ติดต่อขอเข้าร่วมมาตรการภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบ
อาชีพรายย่อยในชุมชนเมือง มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและการให้ความรู้
ทางการเงิน ส่งเสริมการออมและการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชนฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ที่สนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
จานวน 150,000 ครอบครัว ๆ ละ 1 คน จัดอบรม จานวน 1,000 รุ่น รุ่นละ 150 คน ใช้เวลาอบรม 1 วัน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม อายุ 15 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย เป็นตัวแทนครอบครัวของกลุ่มเปูาหมาย และ
สามารถเข้าอบรมได้เต็มเวลาตามที่ธนาคารกาหนด
ระยะเวลาโครงการ กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
หลักสูตรการอบรม (1) การให้ความรู้ทางการเงินแก่บุคคลในครอบครัวของประชาชนฐานราก
(2) การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ หัวข้อ “เทคนิคการขาย/การบริการเพื่อเพิ่มรายได้”
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10. เรื่อง แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบ
การศึกษา ตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน) เสนอ ดังนี้
สาระสาคัญของเรื่อง
สลน. รายงานว่า รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รองประธานคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา ได้เสนอแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กรอบทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
และได้นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลในการยกร่างแผนการขับเคลื่อนดังกล่าว
ภายใต้หลักการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม และการมีส่วนร่วม
โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย ด้านการศึกษา และด้านแรงงาน
สาระสาคัญของแผนการขับเคลื่อนดังกล่าวสรุปได้ ดังนี้
1. กรอบแนวคิด : มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกด้านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต
โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”
2. เป้าหมาย : มุ่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของชาติเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตในทุกมิติ
ของประเทศ ลดความเหลื่อมล้าในสังคมและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพระดับสากล เพื่อช่วยยกระดับประเทศให้
หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
3. วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงอายุ 2) เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ตลอดช่วงชีวิต 3) เพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน และ 4) เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่
เอื้ออานวยต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
4. แผนการดาเนินการ : แบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะเร่งด่วน (พ.ค.2559 – ก.ย. 2559)
2) ระยะสั้น (พ.ค. 2559 – มี.ค. 2560) 3) ระยะกลาง (ต.ค. 2559 – ก.ค. 2560) และ 4) แผนการปฏิรูป (หลั ง ก.ค.
2560 – 2579) มี 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย
โดยมีเปูาหมาย 4 ประการ คือ
1) การพัฒนาศักยภาพคนไทย 2) การสร้างความมั่นคงในชีวิต 3) การสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นของ
ครอบครัวไทย และ 4) การส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนและความรับผิดชอบต่อสังคม
2) ด้านการศึกษา มีเปูาหมาย 5 ประการ คือ 1) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 2) ประชากรทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค 3) ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาได้รับการ
พัฒนาขีดความสามารถ 4) ภาคการศึกษามีทรัพยากรและทุนเพียงพอ และ 5) มีระบบการบริหารและการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
3) ด้านแรงงาน มีเปูาหมายให้คนไทยมีงานทา มีทักษะฝีมือมีรายได้สูง ได้รับการคุ้มครอง
และมีหลักประกัน
4) ด้านปัจจัยแวดล้อม ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัตกรรมและเทคโนโลยีและ
ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ
5. แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกด้านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิตเพื่อพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลากหลายประการ เช่น การเข้าสู่สังคมสูงวัย
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และเพื่อให้การดาเนินงานตามแผนฯ เกิดผลสัมฤทธิ์ จึงมีการกาหนด
แนวทางการดาเนินงานดังกล่าว โดยมุ่งเน้นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม นาไปสู่ความสมดุลการ
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พัฒนาใน 4 มิติ ไปพร้อมกัน ซึ่งจะทาให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างทันท่วงที และ
สามารถนาพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
11. เรื่อง ขออนุมัติการดาเนินงานเพื่อยกระดับความเข้มแข็งด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการปกป้อง
ชื่อโดเมน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดาเนินงานเพื่อยกระดับความเข้มแข็งด้านความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์และการปกปูองชื่อโดเมน โดยมอบหมายให้สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
(สพธอ.) ดาเนินการ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ ดังนี้
1. เป็นศูนย์กลางในการประสานกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อนาข้อเสนอแนะมาตรฐานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยสาหรับเว็บไซต์ ( Website Security Standard) ไปใช้ในการดาเนินงาน โดยจะประกาศรายชื่อ
หน่วยงานของรัฐเพื่อเข้าร่วมโครงการระบบตรวจจับและวิเคราะห์การโจมตีผ่านเครือข่าย ThaiCERT Government
Monitoring System) เป็นระยะต่อไป
2. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้ง Sector-based CERT ในหน่วยงานสาคัญต่าง ๆ ต่อไป
3. เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมรายชื่อโดเมนที่สาคัญของประเทศไทยพร้อมเตรียมแนวทางใน
การดาเนินการปกปูองรายชื่อดังกล่าวในกระบวนการพิจารณาของ The Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers (ICANN)
สาระสาคัญของเรื่อง
1. ปัจจุบันภัยคุมคามไซเบอร์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีการแอบอ้างตัวตน
เป็นบุคคลอื่น การปลอมแปลงตัวตน โดยความมีตัวตนของบุคคลของบุคคลหรือเว็บไซต์จาเป็นต้องผูกกับชื่อโดเมน
(Domain Name) ที่ดูแลโดย ICANN ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า มีการจดชื่อโดเมนเพื่อแอบอ้างเป็นเว็บไซต์ธนาคารและขโมย
เงินจากบัญชีลูกค้าเป็นจานวนไม่น้อยและในปัจจุบัน ICANN ได้ให้มีบริการรับจดทะเบียนชื่อโดเมนในระดับสูงสุด
(Top Level) ที่สามารถจดทะเบียนเป็นชื่ออะไรก็ได้จึงอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเฉพาะที่ประเทศจาเป็นต้องดูแลเป็น
พิเศษ
2. ทก. ได้มีนโยบายให้ สพธอ. ซึง่ ดูแลศูนย์ประสานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์ประเทศไทย ( Thailand Computer Emergency Response Team : ThaiCERT) ดาเนินการให้มี
มาตรการเฝูาระวัง ติดตาม และดูแลภัยคุมคามไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าปัญหาสาคัญของการเจาะช่องโหว่ของ
ระบบหรือแฮ็กระบบ มีสาเหตุจากการทาเว็บไซต์ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ
3. ทก. ได้ผลักดันมาตรการให้หน่วยงานของรัฐ โดยการจัดทาแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศภายใต้พระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ส. 2549 ซึ่งกาหนดให้หน่วยงานรัฐต้องจัดทาแนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในลักษณะการกากับดูแลตนเอง (
Self-regulated)
มีหน่วยงานที่ดาเนินการแล้วจานวน 118 หน่วยงาน จากทั้งหมด 252 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 46.82 จึงจาเป็นต้อง
เร่งสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานของรัฐให้ความสาคัญต่อการจัดทาและปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้เพิ่มจานวนมากขึ้นโดยเร่งด่วน
4. สพธอ. ที่ดูแล ThaiCERT ได้ทาหน้าที่ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานเซิร์ตที่มี
อยู่มากกว่า 300 หน่วยงานทั่วโลก เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว และได้ร่วมกับหน่วยงานกากับดูแลธุรกิจ
ที่สาคัญทางานเชิงรุก เพื่อผลักดันการจัดตั้ง Sector-based CERT ให้มีความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์
รวมถึงได้จัดตั้งคณะทางานจัดทาร่างรายชื่อโดเมนที่สาคัญต่อประเทศไทย เพื่อปูองกันการนาชื่อโดเมนไปหลอกลวง
ปลอมแปลงหรือก่อความเสียหาย
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12. เรื่อง ร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2564)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2559 – 2564) ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ ดังนี้
สาระสาคัญของ ร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2564)
มีเปูาประสงค์หลักคือ การพัฒนาข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐาน คุณภาพ สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการเพื่อตอบ
โจทย์การตัดสินใจ และการกาหนดนโยบายในการพัฒนาในทุกระดับ (ประเทศ ภารกิจ และพื้นที่) โดยมีเปูาหมาย
ที่สาคัญ “ส่งเสริมการนาข้อมูลสถิติทางการไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
” ประกอบด้วย
5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสถิติของประเทศเพื่อการวางแผนและติดตามผลการพัฒนา
ระดับประเทศ และระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
การพัฒนาภาคีเครือข่ายเชิงนโยบาย การพัฒนาจุดประสานงานสาหรับดัชนีและตัวชี้วัดนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการสถิติจากข้อมูลการบริหารงานและสถิติจากการสารวจและการ
เชื่อมโยงสถิติ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การบูรณาการสถิติจากข้อมูลของหน่วยงาน จากการสารวจ และการ
พัฒนาระบบการเชื่องโยงสถิติระหว่างสาขาและเชื่อมโยงจากสถิติพื้นที่สู่สถิติรายการสาขา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพสถิติให้ได้มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ จัดทา
มาตรฐานสถิติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถิติ
และการพัฒนาคุณภาพสถิติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การให้บริการสถิติที่สะดวกต่อการเข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 3
กลยุทธ์ ได้แก่ สนับสนุนให้มีการนาเสนอในรูปสื่อดิจิทัลและพัฒนาแอปพิเคชัน การให้บริการสถิติที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกกลุ่ม และแลกเปลี่ยนและเชื่องโยงสถิติด้วยมาตรฐานเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยสถิติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ
ในด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านสถิติส่งเสริมเส้นทางสายอาชีพของบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านสถิติ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ
ในด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล
ทั้งนี้ ร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 เน้นให้ความสาคัญกับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลสถิติร่วมกัน โดยแสวงหาแนวทาง รูปแบบที่ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่ายใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง และเกิดการทางาน
ร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้สถิติ รวมทั้งการจัดทาดัชนีชี้วัดระดับนานาชาติ เช่น เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) เพื่อให้มีประเทศมีข้อมูลสถิติในการติดตามประเมินผล ทั้งนี้ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมทั่วประเทศจะสนับสนุน ส่งเสริม และอานวย
ความสะดวกให้การดาเนินงานตามร่างแผนแม่บทระบบสถิติฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
13. เรื่อง ขออนุมัติการดาเนินงานด้านมาตรฐานรหัสสินค้าและบริการ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร (ทก.) เสนอ
มอบหมายให้ ทก. โดยสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการใช้การพัฒนามาตรฐานและระบบทะเบียนรหัสสินค้าและ
บริการของประเทศไทยที่จาเป็นสาหรับการซื้อขายทางออนไลน์และสนับสนุนการทางานร่วมกับเอกชน ให้มีการนา
มาตรฐานรหัสสินค้าและบริการไปใช้อย่างแพร่หลายอันสอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
ทก. รายงานว่า
1. มาตรฐานรหัสสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเป็นสิ่งจาเป็นที่จะทาให้ผู้ซื้อผู้ขาย
เข้าใจตรงกัน ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูล และทาการเปรียบเทียบข้อมูลสินค้าได้อย่างสะดวก ลดความ
ผิดพลาดที่ผู้ขายจะโฆษณาสินค้าหรือบริการเดียวกันด้วยคาอธิบายที่แตกต่างกัน ซึ่งในปัจจุบันหลายหน่วยงานของ
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ประเทศไทยมีการกาหนดมาตรฐานรหัสสินค้าและบริการขึ้นมาใช้เองเป็นการเฉพาะภายในหรือกาหนดโดยอ้างอิงจาก
มาตรฐานสากลเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันแต่ละองค์กร แต่ยังไม่มีการรวมระบบการทางานเข้าด้วยกัน
ไม่มีฐานข้อมูลกลางที่เก็บรายละเอียดคุณลักษณะสินค้าของผู้ผลิตส่งผลกระทบกับการทาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(e-Commerce) ผู้จัดจาหน่ายสินค้าไม่มีรหัสกลางเพื่ออ้างอิงข้อมูลสินค้าที่มาจากผู้ผลิตเดียวกัน โดยผู้จัดจาหน่าย
แต่ละราย ใส่รายละเอียดของสินค้าแตกต่างกันทั้งที่สินค้ามาจากผู้ผลิตเดียวกัน ทาให้ผู้บริโภคเกิดการสับสน และเกิด
ความไม่เชื่อมั่นในการซื้อขายผ่านช่องทาง e-Commerce มาตรฐานรหัสสินค้าและบริการสาหรับการเชื่อมโยงข้อมูล
สินค้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบทะเบียนสาหรับเก็บข้อมูลรายละเอียดของสินค้าและบริการ จะทาให้
ผู้ผลิต ผู้แทนจาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายสามารถประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านช่องทางการซื้อขายออนไลน์ที่มีชื่อเสียง
เช่น Alibaba ทั้งนี้ เป็นการเตรียมพร้อมให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าและบริการกับภาคเอกชน สามารถค้นหาสินค้าหรือบริการได้ง่าย
รวมทั้งทาให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าเพื่อนาไปสู่การจัดซื้ออย่างเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ
2. ประเทศไทยมีการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce ที่มีมูลค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้มีโอกาส
ทางการตลาดในการทา e-Commerce เพิ่มมากขึ้น หากไม่มีการจัดทามาตรฐานรหัสสินค้าและบริการกลางที่จะช่วย
ให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ค้นหา ตรวจสอบ เปรียบเทียบข้อมูลสินค้าได้ จะทาให้ประเทศไทยสูญเสีย
โอกาสทางเศรษฐกิจการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าที่มีการซื้อขายทั้งหน้าร้านและการซื้อขายออนไลน์ รวมไปถึงสินค้า
นาเข้าส่งออก ซึ่งจะทาให้ผู้ผลิต ผู้จัดจาหน่าย และหน่วยงานภาครัฐ สามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
สาหรับใช้ในด้านการตลาดและด้านสถิติได้ ซึ่งจะเพิ่มและกระตุ้นมูลค่าการค้าทั้งภายในและต่างประเทศได้เพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต ประกอบกับเรื่องดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากการประชุม
คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบให้มีการจัดทามาตรฐานกลางรหัสสินค้าและบริการ และพัฒนาระบบทะเบียนรหัสสินค้าและบริการของ
ประเทศไทย
14. เรื่อง มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟูา
ในประเทศไทย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังนี้
1. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงคมนาคม (คค.)
กระทรวงพลังงาน (พน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) สานักงบประมาณ
(สงป.) สานักนายกรัฐมนตรี และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ดาเนินการเพื่อให้มาตรการ
สนับสนุนการผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟูาในประเทศไทยเกิดผลเป็นรูปธรรม เป็นไปตามแนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งเน้นการเป็นฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์อย่างยั่งยืน
2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กค. คค. วท. และ อก. ดาเนินการเพื่อให้สามารถนา
รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟูามาใช้ได้จริงภายในเดือนพฤศจิกายน 2559
สาระสาคัญของเรื่อง
อก.รายงานว่า ทิศทางยานยนต์ของโลกที่มุ่งพัฒนาไปสู่การขับขี่สู่ความยั่งยืน (
Sustainable
Mobility) เป็นปัจจัยสาคัญที่ผลักดันให้รถยนต์ที่มีคุณสมบัติ “ สะอาด ประหยัด ปลอดภัย” มีความต้องการเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก ประกอบกับปัญหาความผันผวนของราคาพลังงานและปัญหา
โลกร้อน (Global Warming) ทาให้เทคโนโลยียานยนต์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว แรง
กดดันด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวส่งผลให้การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์โลกมุ่งไปสู่รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย
มอเตอร์ไฟฟูา (Motor Driven) รวมทั้งรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในที่มีการพัฒนาคุณสมบัติ “สะอาด ประหยัด
ปลอดภัย” ให้ดีขึ้น จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ไฟฟูาในประเทศ
ไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถนารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟูา รถยนต์นั่งไฟฟูา รถยนต์นั่งขนาดเล็ก
และรถโดยสารไฟฟูา) มาใช้ได้จริงอีกด้วย
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15. เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม และขออนุมัติงบประมาณอุดหนุนการ
ดาเนินงาน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม ภายใต้การกากับดูแลของ
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ
สาระสาคัญของโครงสร้างสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมภายใต้นโยบายประเทศ 4.0 ซึ่งจะเป็นการยกระดับสินค้า
เกษตรไทย เช่น ข้าว มันสาปะหลัง ปาล์ม ให้พ้นจากการแข่งขันในตลาดสินค้าปฐมภูมิ (commodity) และมุ่งสู่
ตลาดนวัตกรรมที่เน้นคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่มสูง
2) เพื่อนางานวิจัยนวัตกรรมคุณภาพที่มีมีอยู่แล้วมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยการส่งเสริมให้มีผู้
เข้ามาลงทุนและผลิตสินค้านวัตกรรมเกษตรออกสู่ตลาด และวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของตลาดส่งให้
หน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาสร้างงานวิจัยที่ตอบสนองตลาด
3) เพื่อสร้างความต้องการตลาดและส่งเสริมผู้บริโภคให้รู้จักคุณค่าของสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่มี
อยู่หลากหลายในประเทศไทย
4) เพื่อทาให้ตลาดโลกรู้จักสินค้าอัตลักษณ์ของไทย (Thailand ‘s Signature Products) ใน
รูปแบบที่เป็นสินค้าเกษตรนวัตกรรมมากกว่าสินค้าเกษตรพื้นฐาน
ต่างประเทศ
16. เรื่อง สหรัฐอเมริกาจัดอันดับประเทศไทยอยู่ในระดับ 2 ที่ต้องถูกจับตามอง (Tier 2 Watch List)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่องสหรัฐอเมริกาจัดอันดับประเทศไทยอยู่ในระดับ 2 ที่ถูกจับตามอง
(Tier 2 Watch List) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
พม. รายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่รายงานการค้ามนุษย์
TIP
Report ประจาปี ค.ศ. 2016 อย่างเป็นทางการ เมี่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. (ตรงกับเวลาประเทศ
ไทยประมาณ 20.00 น.) ณ กรุงวอชิงตัน โดยจัดระดับประเทศไทยดีขึ้นอยู่ในระดับ 2 ที่ต้องจับตามอง ( Tier 2
Watch List) เนื่องจากเห็นถึงความพยายามของประเทศไทย ในการดาเนินงานปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
และให้ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยจานวน 17 ข้อ เนื่องจากตระหนักถึงความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี และการ
ดาเนินงานอย่างเต็มที่ของทุกภาคส่วนของไทยในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ โดยให้ความสาคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย
การดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากกการค้ามนุษย์และ
ประชากรกลุ่มเสี่ยง การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะในภาคประมง และความชัดเจนในประเด็นของแรงงาน
บังคับ และแรงงานขัดหนี้ การตรวจแรงงาน รวมทั้งความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
17. เรื่อง การลงนามในสัญญาการเข้าร่วมงานนิทรรศการโลก Astana Expo 2017 ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐ
คาซัคสถาน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบให้ปลัดกระทรวงพลังงาน โดยตาแหน่งเป็น Commissioner General of
Section ของประเทศไทย เป็นผู้ลงนามในสัญญาต่าง ๆ ในการเข้าร่วมงาน Astana Expo 2017
2. รับทราบร่างสัญญาการเข้าร่วมงาน (Participation Contract) นิทรรศการโลก
Astana Expo 2017 ระหว่างปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานให้เป็น Commissioner General of Section ของประเทศไทย กับบริษัท National Company Joint
stock Company ของประเทศคาศัคสถาน ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างสัญญาดังกล่าวฯ
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ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสาคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย พน. สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้อง
นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
สาระสาคัญของร่างเอกสารสัญญาการเข้าร่วมงาน (Participation Contract) เป็นเอกสารที่
แสดงถึงเจตนารมณ์ของประเทศไทยที่จะเข้าร่วมงาน Astana Expo 2017 ตามคาเชิญของรัฐบาลคาซัคสถาน ซึ่งร่าง
สัญญาการเข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นการนาเสนอกรอบแนวคิดหลักในการจัดแสดงนิทรรศการ และการจองพื้นที่
สาหรับจัดสร้างนิทรรศการของประเทศไทย โดยการลงนามเป็นอานาจของ Commissioner General of Section
ของประเทศไทย
ทั้งนี้ ร่างสัญญาการเข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นร่างสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
บริษัท National company Stock Company ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทที่ได้รับมอบจากรัฐบาลคาซัคสถาน ทาหน้าที่
บริหารจัดงานในครั้งนี้ โดยสาระสาคัญของสัญญาเป็นการกาหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งทั้ง
สองฝุายจะร่วมกันดาเนินงานให้บรรลุเปูาหมายตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝุาย รวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การมหกรรมโลก ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิก รวมทั้งกฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ ของประเทศเจ้าภาพซึ่งเป็นไปตามหลักสากลทั่วไป
18. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านระบบราง ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักร
ไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น และร่างบันทึกความร่วมมือ
ด้านความปลอดภัยทางถนน ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้าง
พื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านระบบราง ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักร
ไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุน และร่างบันทึกความร่วมมือด้าน
ความปลอดภัยทางถนน ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน
การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุน ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุง แก้ไขร่างบันทึกในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ
ก่อนการลงนาม และเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยให้อยู่ในดุลยพินิจของ คค. โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอีกครั้ง
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝุายไทย
สาหรับการลงนามดังกล่าว
3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Power) ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้แทน สาหรับการลงนามดังกล่าว
สาระสาคัญของร่างบันทึกความร่วมมือ 2 ฉบับ มีดังนี้
1. ร่างบันทึกความร่วมมมือด้านระบบราง ระหว่างกระทรวงคมนาคมของไทย และกระทรวง
ที่ดินฯ ของญี่ปุ่น ได้แก่ การพัฒนารถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 2) การพัฒนาเส้นทางรถไฟตาม
แนวเศรษฐกิจด้านใต้ 3) การขนส่งสินค้าทางรถไฟ 4. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก – ตะวันตก 5) ระบบการขนส่งมวลชนทางราง
2. ร่างบันทึกความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ระหว่างกระทรวงคมนาคมของไทย
และกระทรวงที่ดินฯ ของญี่ปุ่น มีดังนี้ 1) กาหนดความร่วมมือ โดยมีอธิบดีของทั้งสองกระทรวงเป็นประธาน
คณะทางานร่วม 2) กรอบความร่วมมือ ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลและสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนน การแลกเปลี่ยน
นโยบาย เทคโนโลยี และประสบการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนน และการพิจารณามาตรการจาเป็นทั้งด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบ 3) กาหนดระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี หลังจากนั้นขึ้นอยู่กับการหารือร่วมกันของ
ทั้งสองกระทรวง
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19. เรื่อง แถลงการณ์ร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียน-ซีฟเดค ด้านความร่วมมือในภูมิภาค เพื่อการต่อต้านการ
ประมงผิดกฎหมาย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสัตว์น้าและสินค้าประมงอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอดังนี้
1. เห็นชอบในร่างแถลงการณ์ร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียน-ซีฟเดค ด้านความร่วมมือในภูมิภาค
เพื่อการต่อต้านการประมงผิดกฎหมายและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสัตว์น้าและสินค้าประมงของอาเซียน
(Joint ASEAN-SEAFDEC Declaration on Regional Cooperation for Combating IUU Fishing and
Enhancing the Competitiveness of ASEAN Fish and Fisheries Products)
2. หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้
พิจารณา โดยไม่ต้องนากลับไปเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่จนสิ้นสุดการประชุมในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ
กรุงเทพฯ
สาระสาคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิกฯ
โดยไม่กระทบต่ออธิปไตย สิทธิ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของประเทศสมาชิกอาเซียน-ซีฟเดคภายใต้
กฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อปูองกันการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การ
ควบคุม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าสัตว์น้าและ
ผลิตภัณฑ์ประมงอาเซียน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบการตรวจสอบ ควบคุม และเฝูาระวัง ภายใต้กฎหมาย
และกฎระเบียบภายในประเทศ ในการต่อต้านการทาประมง IUU เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับชาติ
ที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงที่มาจากการจับ และจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า บริหาร
จัดการศักยภาพการทาประมงเพื่อสร้างความสมดุลของการลงแรงประมง ส่งเสริมการดาเนินการตามมาตรการรัฐ
เจ้าของท่าและการส่งเสริมการใช้ “ข้อมูลเรือประมงในภูมิภาค (RFVR)” เสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคในการ
บริหารจัดการทรัพยากรประมงข้ามพรมแดนในการต่อต้านการทาประมง IUU ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย
ของสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์ประมงอาเซียน การจัดการปัญหาแรงงานภาคการประมงที่ปลอดภัย ถูกกฎหมาย และเป็น
ธรรม เสริมสร้างการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและองค์การบริหารจัดการประมง
ระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านการทาประมง IUU และพยายามร่วมกันในการพัฒนามาตรการเชิงปูองกันและ
สนับสนุนในการเสริมสร้างการฟื้นฟูทรัพยากร และการฟื้นตัวของประชากรสัตว์น้า เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการทา
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
20. เรื่อง ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทาประมงที่
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับ
กระทรวงมหาสมุทรและประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการปูองกัน ยับยั้ง และขจัดการทาประมง
ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย
กับกระทรวงมหาสมุทรและประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
2. อนุมัติในหลักการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความ
เข้าใจในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสาคัญ ให้ กษ. ดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก
3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการปูองกัน ยับยั้ง และขจัดการทาประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคู่ภาคีทางด้านเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีสาขาประมง รวมทั้งปูองกัน ยับยั้ง และขจัดการทาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
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ควบคุม โดยมีผลนับแต่วันที่ลงนาม และใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาห้าปีหลังจากนั้นอาจจะต่ออายุต่อไปอีกห้าปี โดย
ได้รับความเห็นพ้องร่วมกันของคู่ภาคี

21. เรื่อง ขออนุมัติลงนามบันทึกแสดงเจตจานงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมแห่งสาธารณรัฐเกาหลีสาหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่ม
น้าห้วยหลวงตอนล่างจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างบันทึกแสดงเจตจานงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับ
กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี สาหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้า
ห้วยหลวงตอนล่างจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย
2. อนุมัติในหลักการว่าก่อนที่จะมีการลงนามหากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกแสดง
เจตจานงในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสาคัญให้ กษ. ดาเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก
3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกแสดงเจตจานงฯ
ร่างบันทึกแสดงเจตจานงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมแห่งสาธารณรัฐเกาหลีสาหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้าห้วยหลวง
ตอนล่าง จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตจานงของทั้งสองฝุายในการดาเนินความร่วมมือ
ทางด้านเทคนิค โดยการปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกาหนดกรอบและขอบเขตการดาเนินงานสาหรับโครงการพัฒนาลุ่ม
น้าห้วยหลวงตอนล่างจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่มีการลงนาม และอาจสิ้นสุดโดยภาคี
ฝุายใดฝุายหนึ่งแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝุายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่างน้อยที่สุด 1 เดือน ผ่านช่องทางการทูต
22. เรื่อง ขออนุมัติลงนามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
ในผลิตภัณฑ์ประมงนาเข้าและส่งออกระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
มหาสมุทรและประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้าน
สุขอนามัยในผลิตภัณฑ์ประมงนาเข้าและส่งออกฉบับแก้ไขระหว่าง กษ. แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
มหาสมุทรและประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
2. อนุมัติในหลักการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความ
เข้าใจในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสาคัญให้ กษ. ดาเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก
3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างข้อตกลงฯ ฉบับแก้ไข
4. มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (
Full Powers) ให้แก่ผู้
ลงนามในข้อ 3
ร่างข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยใน
ผลิตภัณฑ์ประมงนาเข้าและส่งออก มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขจากความตกลงฉบับเดิมที่ กษ. แห่งราชอาณาจักรไทย
กับกระทรวงพาณิชย์นาวีและกิจการประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลีได้เคยลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2549 มี
วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในการนาเข้า-ส่งออกสินค้าประมงระหว่างสอง
ประเทศ แต่เนื่องจากสาธารณรัฐเกาหลีได้เปลี่ยนชื่อคู่สัญญา หน่วยงานประสานหลัก และหน่วยงานตรวจสอบจึง
จาเป็นต้องปรับแก้ไขข้อตกลงฉบับเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
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แต่งตั้ง
23. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
พาณิชย์)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้ง
นางสาวพัทยา เชิงสะอาด
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบการค้าในประเทศ (นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ) กรมการค้าภายใน
ให้ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์ทรงคุณวุฒิ) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งเป็นต้นไป
24. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงมหาดไทย)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง
นายสุวิทย์ คาดี รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดบุรีรัมย์ สานักงานปลัดกระทรวง ให้ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
25. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง
นางมนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี กรม
ควบคุมโรค ให้ดารงตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิจัย) กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
26. เรื่อง การขอเลื่อนฐานะกงสุลกิตติมศักดิ์ประจาสาธารณรัฐไซปรัสและการยกฐานะสถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ประจาสาธารณรัฐไซปรัส (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอดังนี้
1. เลื่อนฐานะ นายเอลิอัส ปานายิเดส
(Mr. Elias Panayides) กงสุลกิตติมศักดิ์ประจาสาธารณรัฐ
ไซปรัส เป็น กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจาสาธารณรัฐไซปรัส
2. ยกฐานะสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจาสาธารณรัฐไซปรัส เป็น สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจา
สาธารณรับไซปรัส
27. เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอการแต่งตั้งสานักงาน
M/s
PricewaterhouseCoopers เป็นผู้สอบบัญชีขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Authority:
MTJA) ประจาปี 2559 และแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีขององค์กรร่วมต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี จนถึงปี 2563
28. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง)
(สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง
นายชูเกียรติ มาลินีรัตน์
ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา
สานักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดารงตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่
30 มิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคาสั่งให้รักษาราชการแทนในตาแหน่งดังกล่าว เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
29. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (รองเลขาธิการ)
(สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)
คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติตามที่สานักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 2 ราย ดังนี้
1.
ร้อยตารวจเอกหญิง สุวนีย์ แสวงผล รองเลขาธิการคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (นักบริหารระดับต้น) ดารงตาแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(นักบริหารระดับสูง)
2.
พันตารวจโทหญิง เอมอร ไชยบัวแดง รองเลขาธิการคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (นักบริหารระดับต้น) ดารงตาแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(นักบริหารระดับสูง)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เนื่องจากสานักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินได้ปรับปรุงตาแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินจาก
นักบริหารระดับต้น เป็นนักบริหารระดับสูง
30. เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษในคณะที่ปรึกษาพิเศษของคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษในคณะที่ปรึกษาพิเศษ
ของคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป.) จานวน 6 คน เนื่องจากที่ปรึกษาพิเศษชุด
เดิมได้ดารงตาแหน่งครบวาระสี่ปีแล้ว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ดังนี้ 1. นายศรีภูมิ ศุขเนตร ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การตลาด การบริหารและศิลปกรรม 2. นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การบริหารและ
ศิลปกรรม 3. นางอรนุช โอสถานนท์ ผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 4. นางสาวกฤษณา รวยอาจิณ ผู้แทนศูนย์ศิลปา
ชีพบางไทร 5. นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 6. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ผู้แทนสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
31. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ ซึ่งมี รองนายกรัฐมนตรี (ที่กากับดูแลงานคุณวุฒิการศึกษา/งานคุณวุฒิวิชาชีพ ) เป็นประธานกรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ มีกรรมการอีกจานวน 31 คน โดยมีเลขาธิการสภา
การศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีอานาจหน้าที่กาหนดนโยบายและกลยุทธ์การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติเพื่อผลักดันให้องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการศึกษาและฝึกอบรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ
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มาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดให้มีฐานข้อมูลหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
เพื่อการประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับนานาชาติ กาหนดมาตรการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิ
อ้างอิงอาเซียนและระดับสากล เป็นต้น
32. เรื่อง การแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง
นายชัยยงค์ พัวพงศกร ให้ดารง
ตาแหน่งผู้ว่าการการไฟฟูานครหลวง ตามมติคณะกรรมการการไฟฟูานครหลวง ครั้งที่ 665 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม
2559 และครั้งที่ 666 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ส่วนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น รวมทั้งเงื่อนไขการจ้างและ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา
จ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ โดยให้ นายชัยยงค์ พัวพงศกร ลาออกจากการเป็นพนักงาน
รัฐวิสาหกิจก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย
-----------------------------
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