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วันนี้ (
1 พฤศจิกายน 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ และ พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์
ผู้ช่วยโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
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เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที.่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการชาระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์)
เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
สาหรับข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสาหรับหลักปฏิบัติสาหรับการผลิต
เชื้อเห็ดเป็นมาตรฐานบังคับ พ
.ศ. ….
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปรามปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง รวม 2 ฉบับ
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกาหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ เป็นสินค้า
ที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนาเข้า และห้ามนาผ่านราชอาณาจักรไปยังกลุ่มตอลิบาน
(
Taliban) พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้า
ที่ต้องห้ามส่งออก และห้ามนาผ่านไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ- สังคม
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เรื่อง
หัวหิน
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

ขออนุมัติดาเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม – หัวหิน และช่วง
–ประจวบคีรีขันธ์
ขออนุมัติดาเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้าโพ
โครงการพัฒนาระบบส่งและจาหน่าย ระยะที่ 1
โครงการพัฒนาระบบไฟฟูาแบบโครงข่ายไฟฟูาขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่
อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรื่อง การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง ทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว
ปีการผลิต 2559/60 ด้านการตลาด
เรื่อง ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิต
ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/60
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เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและหลักเกณฑ์ในการโอนเงิน
ภายใต้มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (มาตรการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย)
ต่างประเทศ
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เรื่อง

ขออนุมัติการจัดทาและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการก่อสร้างสะพานข้ามพรมแดน
แห่งใหม่ที่บ้านหนองเอี่ยน
– สตึงบท
เรื่อง การขยายเวลาพานักในราชอาณาจักรไทย รวม 90 วัน สาหรับผู้ปุวยและผู้ติดตาม
กรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาล ในกลุ่มประเทศ
CLMV และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
เรื่อง การรับรองร่างปฏิญญานิวเดลีและแผนปฏิบัติการกรอบเซนไดของภูมิภาคเอเชีย
สาหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ประจาปี พ.ศ. 2559 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย
เรื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ภายใต้วาระการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (Adelaide 3R Declaration towards the
Promotion of Circular Economy in Achieving the Resource Efficient
Societies in Asia and the Pacific under the 2030 Agenda for
Sustainable Development)
แต่งตั้ง
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เรื่อง

รัฐบาลสาธารณรัฐเบลารุสเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็ม
แห่งสาธารณรัฐเบลารุสประจาประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
เรื่อง
การบรรจุข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากลับเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (บริหารระดับสูง) (สานักนายกรัฐมนตรี)
เรื่อง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงอุตสาหกรรม)
เรื่อง
การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจา
สานักนายกรัฐมนตรี

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...)
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการ
ต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสาหรับเงินได้ที่จ่ายไปเป็น
ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในอุปกรณ์รับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ต้องจ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนด
2. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมจากการรับชาระเงินด้วยบัตรเดบิตผ่านอุปกรณ์
รับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ต้องจ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายตามมาตรการภาษี
เพื่อส่งเสริมการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพกรประกาศกาหนด
2. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสาหรับข้าราชการซึ่งมี
ตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลสาหรับข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.)
เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา
แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างระเบียบ
1. กาหนดให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลสาหรับ
ข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2534
2. กาหนดให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสาหรับตนเอง คู่สมรสและบุตรซึ่งได้
อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นการประจากับผู้มีสิทธิ ขณะที่อยู่ในประเทศที่ผู้มีสิทธิประจาการ กรณีผู้มีสิทธิได้รับคาสั่งให้
เดินทางไปราชการ ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศ ซึ่งมิใช่ประเทศที่ประจาการ เกิดเจ็บปุวยและเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของประเทศนั้น ให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตามระเบียบนี้
3. กาหนดให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสาหรับบุตรได้เพียงคนที่หนึ่งถึง
คนที่สาม
4. กาหนดให้กรณีที่ผู้มีสิทธิ คู่สมรสหรือบุตรได้รับอนุมัติให้เดินทางไปเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
ต่างประเทศซึ่งมิใช่ประเทศที่ข้าราชการประจาการ ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสาหรับ
ตนเอง คู่สมรสและบุตร ตามระเบียบนี้
5. กาหนดให้อัตราเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้เบิกได้ตามรายการที่กาหนด
6. กาหนดให้กรณีผู้เข้ารับการักษาพยาบาลประเภทผู้ปุวยใน ซึ่งมิใช่ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าคณะ
ผู้แทน หรือคู่สมรส หากพักห้องพิเศษเตียงเดี่ยว ให้หักร้อยละยี่สิบของค่าห้องและค่าอาหารที่จ่ายจริง ก่อนนาไปรวม
เป็นค่ารักษาพยาบาล เว้นแต่ ในกรณีที่แพทย์ผู้ทาการรักษาเห็นว่ามีเหตุผลความจาเป็นต้องพักห้องพิเศษเตียงเดี่ยว
ให้เป็นดุลพินิจของหัวหน้า ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณที่จะพิจารณาให้นาค่าห้องและค่าอาหารไปรวมเป็น
ค่ารักษาพยาบาล โดยไม่ต้องหักร้อยละยี่สิบ
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7. กาหนดให้ค่ายาที่จะนามาเบิกเป็นค่ารักษาพยาบาล ต้องเป็นยารักษาโรคโดยแท้ ไม่ใช่ยาประเภท
ประเทืองผิว ยาบารุงทุกชนิด ยาสระผม ครีม ยาสีฟัน เครื่องสาอาง เครื่องอาหารกระป๋อง และกาหนดให้เครื่องใช้ใน
การรักษาพยาบาล เครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ แม้จะต้องใช้ตามคาแนะนาของแพทย์ก็ตาม รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการตรวจ
ตาเพื่อทาแว่นตาหรือเลนส์สัมผัส ค่าแว่นตาหรือค่าเลนส์สัมผัส ไม่อยู่ในข่ายที่จะนามาเบิกเป็นค่ารักษาพยาบาล
8. กาหนดให้การอนุมัติเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเป็นอานาจของหัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณ และการอนุมัติเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิแต่ละคนในแต่ละครั้ง ถ้าเป็นเงิน
จานวนไม่เกินห้าหมื่นบาท หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณอาจมอบอานาจให้แก่หัวหน้าสานักงานก็ได้ เว้นแต่
การอนุมัติเบิกเงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลของหัวหน้าสานักงาน
9. กาหนดให้การขอเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้ผู้มีสิทธิยื่นใบเบิกเงินช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาลตามแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด พร้อมด้วยหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาล ณ สานักงานที่
ข้าราชการผู้นั้นดารงตาแหน่งประจา ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับถัดจากวันที่ปรากฏในหลักฐานการรับเงิน
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสาหรับหลักปฏิบัติสาหรับการผลิตเชื้อเห็ดเป็นมาตรฐาน
บังคับ พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสาหรับหลักปฏิบัติ
สาหรับการผลิตเชื้อเห็ดเป็นมาตรฐานบังคับ พ .ศ. …. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และ
ให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
กษ. เสนอว่า
1. เชื้อเห็ดเป็นปัจจัยการผลิตที่สาคัญต่อการส่งเสริมต่อการส่งเสริมและยกระดับการผลิตเห็ดให้เป็น
สินค้าที่มีมาตรฐานครบวงจร หากขาดการควบคุมกระบวนการผลิตที่ดีตั้งแต่ต้นทางจะทาให้เชื้อเห็ดมีคุณภาพ
ไม่สม่าเสมอ และมักพบปัญหาการปนเปื้อนศัตรูเห็ด ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรที่นาเชื้อเห็ดไปใช้
อีกทั้งปัจจุบันยังไม่มีกฎระเบียบที่จะควบคุมการผลิตเชื้อเห็ดให้มีคุณภาพได้ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องควบคุม
กระบวนการผลิตเชื้อเห็ดให้มีการปฏิบัติตามหลักวิชาการและถูกสุขลักษณะ เพื่อให้ได้เชื้อเห็ดที่มีคุณภาพตรงตาม
ชนิด ไม่มีศัตรูเห็ดปนเปื้อน สามารถสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของเชื้อเห็ดที่ผลิตหรือนาเข้า คุ้มครองเกษตรกร
ที่นาเชื้อเห็ดไปใช้และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการผลิตสินค้าเกษตรของไทย
2. คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559
ได้มีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฏิบัติสาหรับการผลิตเชื้อเห็ด และเห็นชอบในหลักการหากมี
การรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ .ศ. 2551 และ
จากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกแจ้งไม่มีข้อคัดค้านให้แก้ไข ให้จัดทาร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศเป็นมาตรฐานทั่วไป และดาเนินการออกกฎกระทรวงกาหนดเป็นมาตรฐานบังคับเสนอต่อรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดให้กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด 1 ปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
2. กาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร สาหรับหลักปฏิบัติสาหรับการผลิตเชื้อเห็ดเป็นมาตรฐานบังคับ
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ
และให้ดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวงฯ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ .ศ. 2535 เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการห้ามตั้งหรือขยายโรงงาน
จาพวกที่ 3 บางประเภท ชนิด หรือขนาด ในบริเวณที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้าสาธารณะหรือในบริเวณที่อยู่ในทาเลและ
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งกาหนดให้อานาจแก่รัฐมนตรีในการประกาศกาหนดให้โรงงานจาพวกที่
3
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บางประเภท ชนิด หรือขนาด ต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการปูองกันมิให้เกิดปัญหาด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อและการทบทวนรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกาหนดของสานักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ. .... และ
ร่างกฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดว่ากระทาการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูงของสานักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการพิจารณากาหนดรายชื่อ พ.ศ. ...
รวม 2 ฉบับ ตามที่สานักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้ เมื่อร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับแล้ว
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ มีดังนี้
1. ร่างกฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดของสานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ. ....
(1) กาหนดให้กรณีที่สานักงาน ปปง. ได้รับคาร้องขอหรือตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันควร
สงสัยว่าผู้ใดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือดาเนินการ
แทนหรือตามคาสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลดังกล่าว ให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจาณากาหนด
รายชื่อก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้สานักงาน ปปง. ส่งรายชื่อผู้นั้นให้พนักงานอัยการ
พิจารณายื่นคาร้องฝุายเดียวขอให้ศาลมีคาสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกาหนดโดยไม่ชักช้า
(2) กาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจาณากาหนดรายชื่อ ประกอบด้วย
เลขาธิการ ปปง. เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสานักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนกรม
องค์การระหว่างประเทศ ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
ผู้แทนสานักงาน ปปง. และผู้แทนกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นกรรมการ และให้
เลขาธิการ ปปง. แต่งตั้งข้าราชการในสานักงานเป็นกรรมการและเลขานุการจานวนหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการ
อีกไม่เกินสองคน
2. ร่างกฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดว่ากระทาการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการ
พิจารณากาหนดรายชื่อ พ.ศ. ...
(1) กาหนดให้กรณีที่สานักงาน ปปง. ได้รับคาร้องขอหรือตรวจสอบพบว่ามีบุคคล
คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดกระทาการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ให้เสนอ
คณะกรรมการพิจารณากาหนดรายชื่อพิจารณาเห็นชอบให้สานักงาน ปปง. ส่งเรื่องดังกล่าวให้กระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อส่งคาร้องไปยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความ
มั่นคงแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ดาเนินการกาหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรดังกล่าวโดย
ไม่ชักช้า
(2) กาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณากาหนดรายชื่อ ประกอบด้วย
เลขาธิการ ปปง. เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสานักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนกรม
องค์การระหว่างประเทศ ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
ผู้แทนสานักงานศาลยุติธรรม และผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสานักงาน ปปง. และผู้แทนกองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นกรรมการ และให้เลขาธิการ ปปง. แต่งตั้งข้าราชการในสานักงาน
เป็นกรรมการและเลขานุการจานวนหนึ่ง และผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน
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6. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกาหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้าม
นาเข้า และห้ามนาผ่านราชอาณาจักรไปยังกลุ่มตอลิบาน (Taliban) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศ กระทรวงพาณิชย์ เรื่องกาหนดให้อาวุธและ
ยุทโธปกรณ์ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนาเข้า และห้ามนาผ่านราชอาณาจักรไปยังกลุ่มตอลิบาน ( Taliban)
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างประกาศ
1. กาหนดนิยามคาว่า “กลุ่มตอลิบาน (Taliban)”“อาวุธและยุทโธปกรณ์” และ “คณะกรรมการ”
2. ให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนาเข้า และห้ามนาผ่านราชอาณาจักร
ไปยังกลุ่มตอลิบาน (Taliban) ตามรายชื่อที่คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติกาหนด และในกรณีที่คณะกรรมการกาหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อดังกล่าว ให้อธิบดี
กรมการค้าต่างประเทศประกาศรายชื่อดังกล่าวให้ทราบเป็นการทั่วไป
7. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก และ
ห้ามนาผ่านไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้อาวุธและ
ยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก และห้ามนาผ่านไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง พ .ศ. .... ตามที่กระทรวง
พาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการ
ต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างประกาศฯ เป็นการกาหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าต้องห้ามส่งออก
และห้ามนาผ่านไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมติที่ 2262 (ค.ศ. 2016) ว่าด้วย การต่ออายุ
มาตรการค่าบาตรทางอาวุธ การห้ามเดินทาง และการอายัดทรัพย์สินต่อสาธารณรัฐแอฟริกากลาง รวมทั้งการเพิ่มเติม
ข้อยกเว้น ข้อ 1 (ซี) อีกหนึ่งข้อ โดยให้มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
เศรษฐกิจ- สังคม
8. เรื่อง ขออนุมัติดาเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม
– หัวหิน และช่วงหัวหิน –
ประจวบคีรีขันธ์
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดาเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
โดยใช้ระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี ใน 2 เส้นทาง ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้
1. ช่วงนครปฐม- หัวหิน
2. ช่วงหัวหิน
– ประจวบคีรีขันธ์
สาระสาคัญของเรื่อง
คค. (รฟท.) เสนอขออนุมัติดาเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม
– หัวหิน และ
ช่วงหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการให้บริการขนส่งระบบราง
รองรับจานวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น และลดระยะเวลาในการเดินทางและการขนส่งสินค้า
รวมทั้งเพิ่มศักยภาพด้านท่องเที่ยวตามสถานที่สาคัญในเขตภาคใต้และภาคใต้ตอนบน
ลักษณะของโครงการ
เป็นการก่อสร้างทางรถไฟเพิ่มขึ้น 1 ทาง เป็นคันทางระดับดินขนานไปกับ
เส้นทางรถไฟเดิม เพื่อเป็นการเพิ่มความรวดเร็ว ความจุของทางรถไฟ และสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารและ
สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีการยกเลิกจุดตัดทางรถไฟที่เสมอระดับในปัจจุบัน และมีการก่อสร้าง
ทางผ่านต่างระดับเพิ่มเติมตามความต้องการในการเดินทางของชุมชนบริเวณโดยรอบแนวเส้นทาง พร้อมก่อสร้างรั้ว
กั้นตลอดแนวเส้นทางรถไฟ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการให้บริการ โดยจะมีการก่อสร้างสถานีรถไฟใหม่และ
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ปรับปรุงสถานีรถไฟเดิม จานวน 27 สถานี สาหรับช่วงนครปฐม – หัวหิน (ระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร)
และจานวน 13 สถานี สาหรับช่วงหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ (ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร)
9. เรื่อง ขออนุมัติดาเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้าโพ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศ (รฟท.) ดาเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วง
ลพบุรี – ปากน้าโพ ระยะเวลาดาเนินการ 6 ปี ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
คค. (รฟท.) เสนอขออนุมัติดาเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี
– ปากน้าโพ ซึ่งเป็น
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบราง รองรับจานวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น และลด
ระยะเวลาในการเดินทางและการขนส่งสินค้า
ลักษณะของโครงการ เป็นการก่อสร้างทางรถไฟใหม่เพิ่มขึ้น 1 ทาง ขนานไปกับเส้นทางรถไฟเดิม
(ระยะทางประมาณ 116 กิโลเมตร) และก่อสร้างทางรถไฟจานวน 2 ทาง เป็นโครงสร้างทางยกระดับเลี่ยงเมือง
ลพบุรี (ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร) รวมระยะทางโครงการประมาณ 148 กิโลเมตร มีการก่อสร้างสถานีรถไฟ
ใหม่และปรับปรุงสถานีรถไฟเดิม จานวน 21 สถานี โดยมีการยกเลิกจุดตัดทางรถไฟที่เสมอระดับปัจจุบัน และมี
การก่อสร้างทางผ่านต่างระดับเพิ่มเติมให้ตามความต้องการในการเดินทางของชุมชนบริเวณโดยรอบแนวเส้นทาง
พร้อมก่อสร้างรั้วตลอดแนวเส้นทางรถไฟ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความจุของทางรถไฟ ตลอดจนความเร็วและ
ความปลอดภัยในการให้บริการเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารและสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. เรื่อง โครงการพัฒนาระบบส่งและจาหน่าย ระยะที่ 1
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้การไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดาเนินโครงการพัฒนาระบบส่ง
และจาหน่าย ระยะที่ 1 ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ
สาระสาคัญของโครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบไฟฟูาและก่อสร้างสถานีไฟฟูาให้สามารถ
รองรับความต้องการใช้ไฟฟูาที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคง และความเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟูา และลดปัญหาในการปฏิบัติการ และบารุงรักษา ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของ
ระบบส่ง และระบบจาหน่ายให้สามารถจ่ายไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยสอดคล้อง
ตามมาตรฐานสากล ลดหน่วยสูญเสียในระบบจาหน่าย ติดตั้งและเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟูากาลัง ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูา
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น เพื่อปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบจาหน่ายไฟฟูาในพื้นที่ธุรกิจอุตสหกรรม
นิคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แหล่งชุมชนต่าง ๆ ทั้งผู้ใช้ไฟฟูารายเดิม ผู้ใช้ไฟฟูารายใหม่ และพื้นที่สาคัญ ให้มี
ความมั่นคงของระบบไฟฟูาที่สูงขึ้น ระยะเวลาดาเนินการ 6 ปี (2559-2564)
11. เรื่อง โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ( Micro Grid) ที่อาเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้การไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดาเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟูาแบบ
โครงข่ายไฟฟูาขนาดเล็กมาก ( Micro Grid) ที่อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี
(พ.ศ. 2560-2562) ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ
สาระสาคัญของโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบโครงข่ายไฟฟูาขนาดเล็กมาก (Micro
Power Grid System) และจัดทาโครงการนาร่องในการสาธิตด้านการวางแผนและปฏิบัติการระบบไฟฟูาที่มีแหล่ง
ผลิตไฟฟูาขนาดเล็กประเภทต่าง ๆ ให้สามารถใช้ศักยภาพของระบบได้สูงสุด โดยมีเปูาหมายเพื่อเพิ่มความมั่นคง
ความเชื่อถือได้และคุณภาพของระบบไฟฟูาโดยรวม ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการและบารุงรักษา
ลดหน่วยสูญเสีย ในระบบผลิตและจาหน่ายที่มีระยะทางไกล รวมถึงเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการ
พัฒนาระบบไฟฟูาในพื้นที่ให้เป็นโครงข่ายไฟฟูาอัจฉริยะ (Smart Grid) และการผลิตไฟฟูาด้วยพลังงานทดแทน
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12. เรื่อง การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงาน ก.พ. ในฐานะฝุายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกาหนด
เปูาหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ (คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) ได้รับ
การยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 [เรื่อง มาตรการบริหารและพัฒนากาลังคน
ภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561 ) ] ในส่วนของการกาหนดเงื่อนไขในการจัดอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรการบริหารจัดการอัตรากาลังปกติ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย โดย
ให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดสรรอัตราว่างจากผลเกษียณอายุของข้าราชการครูเฉพาะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คืนให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสตามมติ
คณะกรรมการกาหนดเปูาหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 และครั้งที่
4/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559
2. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของสานักงาน ก.พ. ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
สานักงาน ก.พ. ในฐานะฝุายเลขานุการร่วม คปร. รายงานว่า
1. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้เสนอ คปร. เพื่อพิจารณาการ
ขอปรับเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กาหนดไว้ใน
มาตรการบริหารจัดการอัตรากาลังปกติ โดยให้ ก.ค.ศ. จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุกรณีข้าราชการครู
สาหรับตาแหน่งในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ปกติที่มีนักเรียนน้อยกว่า 250 คน ได้
ตามเหตุผลความจาเป็นของแต่ละโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนข้าราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
2. ในการประชุม คปร. ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 และครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 23
สิงหาคม 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยให้ ก.ค.ศ. จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูเฉพาะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คืนให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสที่มีจานวนนักเรียน
ตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติแต่ประสบปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลังครู จานวนรวมทั้งสิ้น 922 แห่ง
โดยจัดสรรอัตรากาลังครูให้ไม่มากกว่าอัตรากาลังครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. จานวนรวมทั้งสิ้น 1,085 อัตรา
สาหรับโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสที่มีจานวนนักเรียนน้อยกว่า
120 คน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติแต่ประสบปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลังครู จานวน 290 แห่ง อัตรากาลังครู 304
อัตรา นั้น ให้ฝุายเลขานุการร่วม คปร. และผู้แทน ก.ค.ศ. พิจารณารายละเอียดร่วมกัน โดยให้ชี้แจงเหตุผลความ
จาเป็นที่ไม่สามารถดาเนินการตามนโยบายควบรวมโรงเรียนได้ให้ชัดเจนเพื่อเสนอ คปร. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
13. เรื่อง ทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60
ด้านการตลาด
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ตามที่
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบการทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 โดย
ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบไว้แล้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559
2. เห็นชอบการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าว
หอมมะลิ ปีการผลิต 2559/60
สาระสาคัญของเรื่อง
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้พิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรและ
รักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60 ด้านการตลาด (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน
2559 โดยมีมติ ดังนี้
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1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60
1.1 การกาหนดวงเงินสินเชื่อต่อตันข้าวเปลือกร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดยพิจารณาจากราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ 36 กรัมขึ้นไป ในตลาดปัจจุบัน
ที่ประมาณตันละ 11,000 บาท กาหนดวงเงินสินเชื่อไม่เกิน ร้อยละ 90 ซึ่งในชั้นนี้ กาหนดวงเงินสินเชื่อต่อตัน
ข้าวเปลือกหอมมะลิ 9,500 บาท
วงเงินสินเชื่อต่อตันข้าวเปลือกหอมมะลิ เป็นวงเงินที่จ่ายสินเชื่อสาหรับข้าวเปลือกหอม
มะลิชนิดสีได้ต้นข้าว 36 กรัมขึ้นไป สาหรับข้าวเปลือกหอมมะลิชนิดสีได้ต้นข้าว 31-35 กรัม 26-30 กรัม และ 2025 กรัม ปรับลดส่วนต่างชั้นคุณภาพตันละ 200 บาท สาหรับข้าวเปลือกหอมมะลิชนิดสีได้ต้นข้าวต่ากว่า 20 กรัม ไม่
รับเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ หากราคาตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้นให้พิจารณาปรับแผนราคาตามราคาตลาด
1.2 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ให้มี
ค่าใช้จ่ายในการตากข้าวเปลือกและค่าแรงงานในการเตรียมข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการ จึงให้ค่าเก็บรักษาข้าวเปลือก
ตันละ 1,500 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเตรียมข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในวันเบิกรับเงินกู้ 1,000
บาท และจ่ายเพิ่มอีกตันละ 500 บาท ในวันที่ไถ่ถอนข้าวเปลือกหลังจากเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 วัน
ทั้งนี้ สาหรับกรอบวงเงินงบประมาณในการให้สินเชื่อและค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามกรอบ
วงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบไว้แล้วเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559
2. การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวหอม
มะลิ ปีการผลิต 2559/60
2.1 วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรังปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ซึ่งประสบปัญหาราคาข้าวเปลือกหอมมะลิตกต่าอย่างต่อเนื่อง
2.2 กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิจากฐานข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับเงินสนับสนุน
ตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 และวันที่ 17 สิงหาคม 2559 คิดเป็นจานวน
ประมาณ 2 ล้านราย พื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิประมาณ 26 ล้านไร่ ทั้งนี้ ให้ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในข้อมูลรายชื่อและทะเบียนเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิ ในปี 2559/60
2.3 วิธีดาเนินการ สนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่
เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวหอมมะลิตามกลุ่มเปูาหมาย 2,000 บาทต่อวัน (กาหนด ไร่ละ 800 บาท รายละไม่เกิน
15 ไร่) ทั้งรายที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก ปีการผลิต 2559/60 และไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ
โดย ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีให้กับเกษตรกร
2.4 กรอบระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2560
14. เรื่อง ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวปีการผลิต 2559/60
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
21 มิถุนายน 2559 วันที่ 12 กรกฎาคม และวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ในส่วนของกรอบระยะเวลาดาเนินโครงการ
สนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 จากเดิม กาหนดให้สิ้นสุด
ระยะเวลาดาเนินโครงการฯ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เป็น กาหนดให้สิ้นสุดระยะเวลาดาเนินโครงการฯ ในวันที่ 31
ธันวาคม 2559 และสาหรับการดาเนินโครงการฯ ในภาคใต้กาหนดให้สิ้นสุดระยะเวลาดาเนินโครงการฯ ในวันที่ 31
ธันวาคม 2559 เป็น กาหนดให้สิ้นสุดระยะเวลาดาเนินโครงการฯ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ทั้งนี้ เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาลเป็นไปอย่างลุล่วงและเพื่อให้การดาเนิน
โครงการฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่าง
แท้จริง ประกอบกับโครงการฯ ได้เริ่มดาเนินการจริงเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ซึ่งล่าช้ากว่ากรอบระยะเวลาที่
กาหนดไว้ประมาณ 2 เดือน
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15. เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและหลักเกณฑ์ในการโอนเงินภายใต้มาตรการเพิ่ม
รายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (มาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและหลักเกณฑ์ใน
การโอนเงินภายใต้มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (มาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรราย
ย่อย) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
กระทรวงการคลังได้หารือร่วมกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) กรมส่งเสริมการเกษตร และ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เพื่อกาหนดคุณสมบัติของเกษตรกรและ
หลักเกณฑ์ในการโอนเงินใต้มาตรการเพิ่มรายได้ฯ ให้มีรายได้เพียงพอสาหรับการดารงชีวิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1
. คุณสมบัติของเกษตรกรตามมาตรการเพิ่มรายได้ฯ
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินโอนตามมาตรการดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มา
ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2559 ซึ่งต้องมี
คุณสมบัติพื้นฐานและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับมาตรการเพิ่มรายได้เกษตรกรผู้ที่มีรายได้น้อย ดังนี้
1) คุณสมบัติพื้นฐาน ได้แก่ เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี ณ วันที่ 15
สิงหาคม 2559 (วันสุดท้ายของการเปิดให้ลงทะเบียน) และเป็นผู้ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน 100 ,000 บาทต่อปี ในปี
2558 โดยมีการตรวจสอบสถานะบุคคลและความถูกต้องของข้อมูลในเบื้องต้นจากกรมสรรพากรและกรมการ
ปกครองแล้ว
2) คุณสมบัติเฉพาะสาหรับมาตรการเพิ่มรายได้ฯ ต้องเป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียน
เกษตรกรหรือเป็นสมาชิกในครัวเรือนของผู้ที่อยู่ในทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือเป็นผู้มีรายชื่อ
อยู่ในทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ หรือทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าของกรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ตามข้อเสนอของ สศช. ทั้งนี้ในกรณีที่เกษตรกรที่ลงทะเบียนในโครงการนี้เป็นหัวหน้าครัวเรือนในทะเบียน
เกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร จะต้องปรากฏเป็นที่ประจักษ์ว่าครัวเรือนนี้มีรายได้ไม่เกิน 100 ,000 บาทต่อปี
จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินโอน
ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะเป็นผู้ดาเนินการเทียบข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่มาลงทะเบียนใน
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในข้อ 1
2.
หลักเกณฑ์การโอนเงิน
1) หลักเกณฑ์ในการกาหนดจานวนเงินที่โอนให้แก่เกษตรกรตามมาตรการเพิ่มรายได้ฯ
หลักเกณฑ์ในการโอนเงินให้เกษตรกรจะใช้เส้นความยากจน (Poverty Line) ที่คานวณโดย
สศช. เป็นเกณฑ์ในการอ้างอิง โดยในปี 2557 เส้นความยากจนอยู่ที่ระดับประมาณ 30 ,000 บาทต่อปี ดังนั้น รัฐบาล
จะให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่มีรายได้ต่ากว่า 30 ,000 บาทต่อปี เป็นมูลค่ามากกว่าเกษตรกร ที่มีรายได้สูงกว่า
30,000 บาทต่อปี เนื่องจากเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทางรายได้มากกว่า
2) อัตราเงินโอน
2.1) เกษตรกรที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เกิน 30
,000 บาทต่อปี โอนเงินให้
จานวน 3,000 บาทต่อคน เพียงครั้งเดียวผ่าน ธ.ก.ส.
2.2) เกษตรกรที่มีรายได้สูงกว่า 30
,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100 ,000 บาทต่อปี
โอนเงินให้จานวน 1,500 บาทต่อคน เพียงครั้งเดียวผ่าน ธ.ก.ส.
3) วิธีการโอนเงิน
กาหนดให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้โอนเงินเข้าบัญชีให้แก่เกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 โดยตรง
ทั้งนี้ ในกรณีที่เกษตรกรดังกล่าวไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. นั้น ธ.ก.ส. จะดาเนินการประสานงานกับธนาคารออมสิน
และธนาคารกรุงไทยเพื่อโอนเงินให้เกษตรกรต่อไป สาหรับเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากใน 3 ธนาคารข้างต้น ให้ ธ.
ก.ส. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาแจ้งเลขที่บัญชี ชื่อบัญชี และธนาคารที่ประสงค์จะให้โอนไปให้ได้ที่ ธ.ก.ส. ได้ทุก
สาขา
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ต่างประเทศ
16. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทาและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการก่อสร้างสะพานข้ามพรมแดนแห่งใหม่ที่บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติการจัดทาและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการก่อสร้างสะพานข้ามพรมแดนแห่งใหม่ที่บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท ทั้งนี้ หากก่อนลง
นามมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
ไทย ให้ คค. หารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝุายไทย และมี
อานาจแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามความตกลงดังกล่าว
3. อนุมัติให้ กต. จัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ ผู้ลงนามในข้อ 2
สาระสาคัญของร่างความตกลงฯ ได้กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสะพานข้าม
พรมแดน เช่น ที่ตั้งโครงการของฝั่งไทยจะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองเอี่ยน ตาบลท่าข้าม อาเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว ส่วนฝั่งกัมพูชาจะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านสตึงบท เมืองปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย สาหรับภาระหน้าที่และ
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการฝุายไทยจะเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง ออกแบบ และรับผิดชอบค่าก่อสร้างทั้งหมด
ยกเว้น ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ภาษี และค่าธรรมเนียมของกัมพูชา ส่วนฝุายกัมพูชาจะจัดหาสถานที่สาหรับใช้เป็นที่ตั้ง
สานักงานและบ้านพักที่ใช้ในโครงการฝั่งกัมพูชา และสิ่งอานวยความสะดวกในด้านสาธารณูปโภค เป็นต้น
17. เรื่อง การขยายเวลาพานักในราชอาณาจักรไทย รวม 90 วัน สาหรับผู้ป่วยและผู้ติดตามกรณีเดินทางเข้ามา
รับการรักษาพยาบาล ในกลุ่มประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการขยายเวลาพานักในราชอาณาจักรไทย รวม 90 วัน สาหรับ
ผู้ปุวยและผู้ติดตาม กรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลในกลุ่มประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการออกประกาศเพื่อให้เป็นตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
สธ. รายงานว่า
1. ปัจจุบันรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทยกรณีถือหนังสือเดินทางธรรมดา ( Passport) ในกลุ่ม
ประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน มีดังนี้ จีน พานักได้ไม่เกิน 15 วัน (Visa on arrival) กัมพูชาและเมียน
มา พานักไม่เกิน 14 วัน (ยกเว้นการตรวจลงตรา) เวียดนามและ สปป. ลาว พานักไม่เกิน 30 วัน (ยกเว้นการตรวจ
ลงตรา)
กรณีขอตรวจลงตราเพื่อเข้าประเทศไทยเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลหรือต้องการขยายเวลาพานัก
ต่อ ส่วนใหญ่ได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว รหัส MT (Medical Treatment) ระยะเวลาพานักครั้งละไม่
เกิน 60 วัน หรือประเภทคนอยู่ชั่วคราว ( Non Immigrant Visa) ภายใต้รหัส O ระยะเวลาพานักครั้งละไม่เกิน 90
วัน ซึ่งจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ประชุมปรึกษาหารือและเสนอแนวทางการ
ดาเนินงานที่เหมาะสม คือการขอยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ปุวย บุคคลในครอบครัว และผู้ติดตามรวมไม่เกิน 4
คน แบบมีเงื่อนไขเฉพาะสาหรับการเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลเท่านั้น โดยมีระยะเวลาพานักครั้งละไม่เกิน
90 วัน สาหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้หลายครั้ง และสามารถขยายระยะเวลาต่อเนื่องได้รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี
กรณีขออยู่ต่อใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักรตาม ข้อ 2
ของคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ 777/2551 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 เหตุแห่งความจาเป็น ข้อ 2.25 กรณี
เพื่อรับการรักษาพยาบาล หรือการพักฟื้น หรือเพื่อดูแลผู้ปุวย ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน 90 วัน โดยมีหลักเกณฑ์
การพิจารณา ดังนี้
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1.1 ได้รับการรับรองและร้องขอจากแพทย์ประจาโรงพยาบาลที่ทาการตรวจรักษา โดย
ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับอาการปุวย ระยะเวลาในการรักษา และความเห็นของแพทย์ผู้รักษาว่าอาการปุวยนั้นเป็น
อุปสรรคต่อการเดินทาง
1.2 กรณีดูแลผู้ปุวยต้องได้รับการรับรองและร้องขอจากแพทย์ประจาโรงพยาบาลที่ทาการ
ตรวจรักษา หรือสถานทูต หรือสถานกงสุล
1.3 ผู้ดูแลผู้ปุวย นอกจากบิดามารดา คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม หริบุตรของคู่สมรสแล้ว
ให้อนุญาตได้อีกไม่เกิน 1 คนโดยยื่นขออยู่ต่อที่สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
2. ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางด้าน
Medical and Wellness Tourism ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ได้มีมติ เห็นชอบร่วมกันให้มีการขยาย
เวลาพานักในราชอาณาจักรไทย รวม 90 วัน สาหรับผู้ป่วยและผู้ติดตามกรณีเดินทางเข้ามารับการ
รักษาพยาบาล ในกลุ่มประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกในการเดิน
ทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลสาหรับกลุ่มประเทศดังกล่าว และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)
18. เรื่อง การรับรองร่างปฏิญญานิวเดลีและแผนปฏิบัติการกรอบเซนไดของภูมิภาคเอเชียสาหรับการประชุม
ระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ประจาปี พ.ศ. 2559 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐ
อินเดีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการรับรองร่างปฏิญญานิวเดลีและแผนปฏิบัติการกรอบเซนไดของ
ภูมิภาคเอเชียสาหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ประจาปี พ.ศ. 2559
ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ
สาระสาคัญของร่างปฏิญญานิวเดลีและร่างแผนปฏิบัติการกรอบเซนไดของภูมิภาคเอเชีย มีดังนี้
1.
ร่างปฏิญญานิวเดลี ( New Delhi Declaration) คือ คาประกาศแสดงเจตจานงทางการเมือง
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
พ.ศ. 2559 ที่จะร่วมให้การสนับสนุนการดาเนินการตามกรอบการดาเนินงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติหรือกรอบเซน
ได เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียดาเนินการ ในการจัดทานโยบายปฏิบัติบนพื้นฐานการเข้าใจความ
เสี่ยงในทุกมิติ รวมทั้งความเปราะบาง ศักยภาพ ความล่อแหลม ของบุคคลและทรัพย์สิน คุณลักษณะของภัย และ
สภาพแวดล้อม
2. ร่างแผนปฏิบัติการกรอบเซนไดของภูมิภาคเอเชีย มีวัตถุประสงค์ที่จะกาหนด (1) นโยบายสาหรับ
ผู้บริหาร (2) การวางแผนในระยะยาวภายใต้กรอบเซนได ในระยะเวลา 15 ปี (3) แผนปฏิบัติการทุก ๆ 2 ปี ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2559 2561 2563 2565 2567 2569 2571 และ พ.ศ. 2573 ที่มีการประเมินความสาเร็จภายใต้การวางแผนในระยะ
ยาวโดยการกาหนดกิจกรรมที่มีเปูาหมายของความสาเร็จอย่างชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสาหรับผู้บริหาร ภายใต้
4 พันธกิจ ได้แก่ (1) เข้าใจความเสี่ยง (2) การบริหารจัดการความเสี่ยง (3) การลงทุนเพื่อการลดความเสี่ยง และ
(4) การเตรียมความพร้อมและซ่อมสร้างให้ดีกว่าเดิม
19. เรื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ภายใต้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.
2030 (Adelaide 3R Declaration towards the Promotion of Circular Economy in Achieving the
Resource Efficient Societies in Asia and the Pacific under the 2030 Agenda for Sustainable
Development)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อร่างปฏิญญาแอดิเลด 3
R ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ก้าวสู่สังคมการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ภายใต้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ( Adelaide 3R
Declaration towards the Promotion of Circular Economy in Achieving the Resource Efficient

 มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น

13
Societies in Asia and the Pacific under the 2030 Agenda for Sustainable Development) สาหรับการ
ประชุม The Seventh Regional 3R Forum in Asia and the Pacific
2. อนุมัติให้รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมให้การรับรองในร่างปฏิญญาฯ ดังกล่าว
3. หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างปฏิญญาฯ ที่มิใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ต่อประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องนากลับไปเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหม่จนสิ้นสุดการประชุมในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองแอดิเลด รัฐออสเตรเลียใต้ เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
สาระสาคัญของร่างปฏิญญาแอดิเลดฯ ตระหนักถึงความสาคัญของความร่วมมือแบบบูรณาจากทุก
ภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และความร่วมมือแบบไตรภาคีเป็นสิ่งสาคัญต่อโอกาสทางธุรกิจ
แบบยั่งยืน ซึ่งจะทาให้ประเทศ เมือง และธุรกิจ เปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจแบบทางเดียว ( Linear Economy)
ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการหมุนเวียนทรัพยากรแบบครบวงจร ซึ่งก่อให้เกิด
ผลประโยชน์หลากหลายรูปแบบ เช่น ลดค่าใช้จ่ายในการกาจัดของเสีย สร้างรายได้จากการใช้ซ้า และการรีไซเคิล
รวมทั้งการนาของเสียมาแปรรูปเป็นพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในการนาเข้าวัตถุดิบ การสร้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิต
และสร้างโอกาสในการได้รับคาร์บอนเครดิต รวมทั้งตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินนโยบาย 3R เพื่อที่จะบรรลุ
เปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( SDGs) และตระหนักถึงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมความ
ร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินงานตามเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( SDGs) และเน้นย้า
ความสัมพันธ์ระหว่าง วิทยาศาสตร์ทางด้าน 3 R เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
หมุนเวียน
แต่งตั้ง
1. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐเบลารุสเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเบลารุส
ประจาประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐเบลารุสมีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายวลาดีมีร์
อา. โกชิน (Mr. Vladimir A. Goshin) ให้ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเบลารุส
ประจาประเทศไทย โดยมีถิ่นพานัก ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สืบแทน นายวาเลรี ซาโดโค
(Mr. Valery Sadoko) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
2. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จานวน 4 คน ดังนี้
1. นายกฤษฎา บุญราช กรรมการ
แทนนายกาพล ศรธนะรัตน์
2. พลตารวจเอก พงศพัศ
พงษ์เจริญ กรรมการ
แทนพลตารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
3. ศาสตราจารย์ นฤมล สอาดโฉม กรรมการ
แทนร้อยโท เจษฎา ศิวรักษ์
4. นางรัตนา อนุภาสนันท์
กรรมการ
แทนนายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเข้าแทนนี้อยู่ในตาแหน่งได้
เพียงเท่ากาหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน
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3. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา จานวน 7 คน เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมได้ดารงตาแหน่ง
ครบวาระสองปีแล้ว เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดังนี้
1. นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการ
2. นางจิราวรรณ แย้มประยูร กรรมการ
3. นายอดิศร พร้อมเทพ กรรมการ
4. นายชนินทร์ ชลิศราพงศ์ กรรมการ
5. นายณกรณ์
ตรรกวิรพัท กรรมการ
6. พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ กรรมการ
7. นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล กรรมการ
ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง
โดยผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในลาดับที่ 1 ,2 และ 7 เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศ
กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
4. เรื่อง การบรรจุข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (บริหารระดับสูง) (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอบรรจุกลับ
ศาสตราจารย์
สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง ศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเดิมเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 10 และ
เจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชน ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ มาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทน
ตาแหน่งที่ว่างเนื่องจากผู้ดารงตาแหน่งเดิมเกษียณอายุราชการ
5. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 10 ราย ดังนี้
1.
นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูต
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี
2.
นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจาสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
สมาพันธรัฐสวิส ดารงตาแหน่ง รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
3.
นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย
ประจาสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
4.
นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจาอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดารงตาแหน่ง อธิบดีกรมสารนิเทศ
5.
นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ดารงตาแหน่ง
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
6.
นายจักรี ศรีชวนะ อธิบดีกรมพิธีการทูต ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส
7.
นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮเลนิก
8.
นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี รัฐลิเบีย
ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
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9.
นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิล ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
10.
นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐ
อาร์เจนตินา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจา
ต่างประเทศ ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ
6. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 2 ราย ดังนี้
1.
นายเดชา เกื้อกูล รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดารงตาแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
2.
นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง
7. เรื่อง การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจาสานักนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน
นายกรีฑา สพโชค
รองปลัดกระทรวงแรงงาน มาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหาร
ระดับสูง) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
เป็นต้นไป
-----------------------
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