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วันนี้ ( 8 พฤศจิกายน 2559
) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ และ
พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์
ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
กฎหมาย
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มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ (ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย
บําเหน็จบํานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
แห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
อนาคตประเทศไทย พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขอัตราโทษปรับในภาค 2 ความผิด)
ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ําร้อนไฟฟ้า
คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน รวม 2 ฉบับ
ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2551 พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ – สังคม
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เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนา
แหล่งน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ตามมาตรการที่ 6 การเพิ่ม
ปริมาณน้ําต้นทุน
เรื่อง ขออนุมัติ “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ
พ.ศ.2548 สําหรับช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2564”
เรื่อง
โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ําคืน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้การดําเนินการของคณะกรรมการ
บูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการ
เดินทางออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559-30 เมษายน 2560
เรื่อง การบริหารจัดการการนําเข้าวัตถุดิบอื่นทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เรื่อง ทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือ
ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี
ปีการผลิต 2559/60
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ต่างประเทศ
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เรื่อง การขอความเห็นชอบบัญชีรายการสินค้าจากเขตอุตสาหกรรมเกซองที่ได้ปรับพิกัด
ระบบฮาร์โมไนซ์เป็นฉบับปี 2012 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลี
เรื่อง การเสนออุทยานธรณีสตูลเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO
Globat Geoparks)
เรื่อง ร่างบันทึกความร่วมมือด้านไปรษณีย์ระหว่างกระทรวงกิจการภายในและการ
สื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่นและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามระหว่างการประชุม
รัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 22 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แต่งตั้ง
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เรื่อง

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงศึกษาธิการ)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักนายกรัฐมนตรี)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ กปร. (นักบริหารสูง)
(สํานักงาน กปร.)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงพาณิชย์)
เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ ในคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติแทนตําแหน่งที่ว่างลง
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติ
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ (ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษ ฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบมาตรการการจ้างงานผู้สูงอายุ และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้
2. เห็นชอบมาตรการการสร้างที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) โดยให้
กระทรวงการคลังไปหารือร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้รับข้อสังเกตของ
กระทรวงมหาดไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด้วย
3. เห็นชอบมาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) โดยให้
กระทรวงการคลังรับข้อสังเกตของธนาคารแห่งประเทศไทยและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย
4. เห็นชอบในหลักการให้มีการออมภาคบังคับสําหรับแรงงานในระบบที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ สําหรับร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแห่งชาติและร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ให้กระทรวงการคลังดําเนินการตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและให้รับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปพิจารณาด้วย
สาระสาคัญของเรื่องและร่างกฎหมาย
1. มาตรการจ้างงานผู้สูงอายุ เป็นการส่งเสริมให้นายจ้างมีการจ้างงานผู้สูงอายุผ่านการให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นายจ้าง โดยออก ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หักรายจ่ายได้ 2 เท่าของรายจ่าย
ประเภทเงินเดือนและค่าจ้างสําหรับการจ้างบุคลากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ซึ่งมีอัตราค่าจ้างไม่เกิน
15,000 บาทต่อคนต่อเดือน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 โดยนายจ้างสามารถ
ขอใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวนลูกจ้างทั้งหมด มาตรการดังกล่าวจะช่วยลดภาระให้กับบริษัทที่จ้างงาน
ผู้สูงอายุได้สูงสุด 3,300 บาทต่อคนต่อเดือน ทั้งนี้ ลูกจ้างจะต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
เคยเป็นผู้บริหารของกิจการ
2. มาตรการสร้างที่พักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) เป็นมาตรการในการ
ส่งเสริมการสร้างที่พักอาศัยที่มีความเหมาะสมและมีสิ่งอํานวยความสะดวกเป็นการเฉพาะให้กับผู้สูงอายุ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีที่พักอาศัยที่ปลอดภัย มีอุปกรณ์ใช้สอยที่เหมาะสม และอยู่ใน
ความดูแลของแพทย์และพยาบาลโดยขอเสนอแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
2.1 การสนับสนุนการสร้างที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) บนที่
ราชพัสดุ โดยกรมธนารักษ์ได้จัดหาที่ราชพัสดุในจังหวัดชลบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดเชียงราย และจังหวัด
เชียงใหม่ และกําหนดผลประโยชน์ตอบแทนสําหรับการใช้พื้นที่ดังกล่าว เพื่อดําเนินการสร้างที่พักอาศัยสําหรับ
ผู้สูงอายุ ซึ่งผู้เช่าจะได้รับสิทธิในการเช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยทางราชการอาจต่ออายุสั ญญาเช่าออกไปอีกเป็น
ระยะเวลา 30 ปี พร้อมทั้งเห็นควรอนุมัติในหลักการให้บุตรที่ทําหน้าที่เลี้ยงดูบิดามารดาที่สูงอายุได้รับสิทธิในการจอง
โครงการที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุเป็นลําดับแรกก่อน และเห็นควรยกเว้นการนํากฎหมายผังเมืองมาบังคับใช้กับที่
ราชพัสดุที่กรมธนารักษ์ให้ความเห็นชอบดําเนินการโครงการที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุ
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2.2 การสนับสนุนการสร้างที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) บน
พื้นที่อื่น โดยให้การเคหะแห่งชาติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ไปดําเนินการจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อนํามาดําเนินการสร้างที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex)
โดยเห็นควรให้นําหลักการของโครงการบ้านมั่นคงและบ้านประชารัฐมาใช้กับการดําเนินการโครงการดังกล่าว และให้
บุตรที่ทําหน้าที่เลี้ยงดูบิดามารดาที่สูงอายุได้รับสิทธิในการจองโครงการที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุเป็นลําดับแรกก่อน
2.3 การสนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนโดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
ได้แก่ ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ สนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนให้แก่ผู้ประกอบการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุ (Pre-finance) ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000
ล้านบาท และให้มีการจัดสรรวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ
(Post-finance) เพื่อรองรับการดําเนิน
โครงการในระยะต่อไป และให้บุตรที่ทําหน้าที่เลี้ยงดูบิดามารดาที่สูงอายุได้รับสิทธิในการจองโครงการที่พักอาศัย
สําหรับผู้สูงอายุเป็นลําดับแรกก่อน
3. มาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage : RM) เป็นการให้
เงินกู้แก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระหนี้เป็นของตนเอง โดยวัตถุประสงค์ของสินเชื่อประเภท
ดังกล่าว เพื่อต้องการให้ผู้สูงอายุนําสินทรัพย์ที่ตนมีกรรมสิทธิ์มาเปลี่ยนเป็นรายได้ในการดํารงชีพ ซึ่งมูลค่าเงินที่กู้ได้
จะขึ้นอยู่กับอายุของผู้กู้ มูลค่าบ้าน และอัตราดอกเบี้ย
4. มาตรการบูรณาการระบบบาเหน็จบานาญ โดยจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จ
บํานาญแห่งชาติและกองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ (กบข.) เพื่อให้เกิดเอกภาพของนโยบายด้านบําเหน็จบํานาญใน
ภาพรวม
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
อนาคตประเทศไทย พ.ศ. .... และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะพิเศษและสํานักงาน ก.พ.ร. ไป
ประกอบพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติต่อไป
2. สําหรับงานธุรการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการสนับสนุน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยในระยะแรกนั้น ให้ กค. ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงาน
ก.พ.ร. ส่วนในระยะต่อไป ในการจัดตั้งสํานักงานกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทยให้ กค. ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (19 ธันวาคม 2549) [เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ] ต่อไป
3. ให้ กค. และธนาคารแห่งประเทศไทย รับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติทที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะพิเศษ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กําหนดให้มีกองทุนเพื่อการสนับสนุน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยให้กองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ เป็นหน่วยงานภายใต้สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย
2. กําหนดให้เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ ประกอบ ไปด้วย 2 บัญชี คือ บัญชีที่
1 มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง โดยจะมี เงินทุนตั้งต้นซึ่งรัฐบาล
จัดสรรให้เป็นเงินสารองจานวน 9 ,000 ล้านบาทจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนจาก กค. ในฐานะผู้ถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมวายุภักษ์ และบัญชีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ให้เป็นเงินสํารองของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ เพื่อจ่าย
สมทบให้กับบัญชีที่ 1 ตามจํานวนที่ได้จ่ายออกไปเพื่อคุ้มครองการจ่ายผลตอบแทน โดยเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับภาย
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หลังจากการจัดตั้งกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ จะนาเข้าเป็นเงินและทรัพย์สินของบัญชีที่ 2 อย่างไรก็ตาม กรณีที่
เงินและทรัพย์สินของบัญชีที่ 2 ไม่เพียงพอสําหรับการจ่ายสมทบให้แก่บัญชีที่ 1 โดยม่สามารถหาเงินจากแหล่งที่อื่นได้
รัฐพึงจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้แก่บัญชีที่ 2
3. กําหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็น
กรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกิน 3 คน และมีผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจเป็นกรรมการและเลขานุการ ทําหน้าที่กําหนดนโยบายและแผนการลงทุนของเงินกองทุน กํากับดูแลการ
บริหารจัดการกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้ความเห็นชอบในการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนของกองทุน
รวม และดําเนินการจ่ายเงินสนับสนุนดังกล่าวให้แก่กองทุนรวม รวมทั้งให้มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
4. กําหนดให้จัดตั้งสํานักงานกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทยในสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยให้มีหน้าที่หลักในการทําหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ
ให้กับกองทุน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
5. กําหนดข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการบัญชีและการตรวจสอบ เพื่อให้การดําเนินการสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขอัตราโทษปรับใน
ภาค 2 ความผิด)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (แก้ไขอัตราโทษปรับในภาค 2 ความผิด) ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. แก้ไขเพิ่มเติมกรณีการอายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินเพื่อใช้ค่าปรับหรือการกักขังแทนค่าปรับ
ถ้ามิได้ทําภายในกําหนดห้าปีนับแต่วันที่ได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดจะยึดทรัพย์สิน อายัดสิทธิเรียกร้อ งในทรัพย์สิน หรือ
กักขังไม่ได้
2. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติความผิดฐานทําร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกทําร้ายรับอันตรายสาหัส
โดยกําหนดให้มีระวางโทษปรับในสัดส่วนอัตราโทษจําคุกหนึ่งปีต่ออัตราโทษปรับสองหมื่นบาท จากเดิมที่กําหนด
เฉพาะโทษจําคุก
3. แก้ไขปรับปรุงอัตราโทษปรับในภาค 2 ความผิด โดยเพิ่มอัตราโทษปรับในสัดส่วนอัตราโทษจําคุก
หนึ่งปีต่ออัตราโทษปรับสองหมื่นบาท
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้าร้อนไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้าน
ความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ํา
ร้อนไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
(อก.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
1. กําหนดให้ร่างพระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. กําหนดให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ําร้อนไฟฟ้าต้อง
เป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2546
3. กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ําร้อนไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มาตรฐานเลขที่ มอก. 2062-2558 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4824 (พ.ศ.
2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน
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ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ําร้อนไฟฟ้าเฉพาะด้านความปลอดภัย และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระติกน้ําร้อนไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณา
ด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้
2. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดท.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงาน ก.พ.ร. ไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
2 ฉบับ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การมหาชน รวม 2 แห่ง โดยปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ แก้ไขเพิ่มเติมอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ที่กําหนดให้องค์การ
มหาชนทุกแห่งเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตินี้ไปยังคณะรัฐมนตรีภายใน 180 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ใช้บังคับเมื่อวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2559 ครบกําหนด 180 วัน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559)
ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว รวม 2 ฉบับ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน
ได้มีมติรับทราบตามขั้นตอนที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดแล้ว ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว รวม
2 ฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จะทําให้การบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจขององค์การมหาชนแต่ละแห่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
6. เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมประชา
สังคมเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2551 พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2551 พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้
พม. เสนอว่า
1. พม. ได้จัดประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาและพัฒนากฎหมายเพื่อการส่งเสริม
และพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมเห็นควรให้ยกเลิกระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2551 เนื่องจากปัจจุบันได้มีระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. 2558 ใช้บังคับอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งมีความ
ซ้ําซ้อนกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2551 ทั้งในส่วนของ
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคม รวมทั้งองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตามระเบียบทั้งสองฉบับดังกล่าว
2. คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ให้ พม. เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริม
ประชาสังคมเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2551 ซึ่งนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย และเห็นชอบให้นําร่างระเบียบ
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สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา พ.ศ.
2551 พ.ศ. .... เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
สาระสาคัญของร่างระเบียบ
ให้ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2551
เศรษฐกิจ – สังคม
7. เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. พิจารณาทบทวน
มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 และ
วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เพื่อให้ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบ
กิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่ผู้ประกอบกิจการได้เช่นเดียวกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดียวกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ และให้รัฐบาลชดเชยส่วนต่างระหว่างต้นทุนเงินกับ
อัตราผลตอบแทนที่ธนาคารออมสินได้รับจากการปล่อยสินเชื่อ โดยให้ธนาคารออมสินบริหารจัดการวงเงินของ
โครงการได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้การดําเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ให้ธนาคารออมสินมุ่งเน้น
ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบกิจการการผลิต การให้บริการ ค้าส่งและค้าปลีก ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น
อันดับแรก
2. รับทราบการขยายวงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ตามโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สําหรับลูกค้ารายย่อย) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จากเดิมกรอบ
วงเงินโครงการไม่เกิน 1 ,500 ล้านบาท เป็นกรอบวงเงินโครงการไม่เกิน 2,500 ล้านบาท โดยใช้หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเดิม
8. เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบกลาง) ภายใต้โครงการ
บูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ตามมาตรการที่ 6 การเพิ่ม
ปริมาณน้าต้นทุน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนา
แหล่งน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบกลาง)
ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ตามมาตรการที่ 6 การเพิ่ม
ปริมาณน้ําต้นทุน จากสิ้นสุดโครงการเดือนกันยายน 2559 เป็นสิ้นสุดโครงการเดือนมกราคม 2560 ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ
9. เรื่อง ขออนุมัติ “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 สาหรับช่วงปี พ.ศ.
2560 – 2564”
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.
2548 สําหรับช่วงปี
พ.ศ. 2560 – 2564 และเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 สําหรับช่วงปี
พ.ศ. 2560 – 2564 พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินการเพื่อรายงานประจําปีต่อองค์การอนามัยโลก
ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้กระทรวงสาธารณสุข
รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย
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2. เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขขอรับการประเมินผลการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ
จากองค์การอนามัยโลกตามเครื่องมือการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เตรียมความพร้อมสําหรับการประเมินดังกล่าวด้วย
3. มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข เพื่อใช้เป็นแผน
หลักในการดําเนินการด้านสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งเป็นการบูรณาการและรวบรวมแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของ
กระทรวงสาธารณสุขไว้ด้วยกัน โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายในระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติก่อนจัดทําแผนปฏิบัติการในแต่ละยุทธศาสตร์ย่อยต่อไป
สาระสาคัญของร่างแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ แบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่สาคัญอย่าง
ต่อเนื่อง มีเป้าหมายเพื่อป้องกันโรคติดต่ออันตรายและภัยสุขภาพที่อาจนําไปสู่ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ระหว่างประเทศได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการตรวจจับโรคและภัยสุขภาพให้มีความรวดเร็วและแม่นยา
มี
เป้าหมายเพื่อเฝ้าระวังและตรวจจับสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพทีทําให้เกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดาเนินการควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มีความเป็น
เอกภาพ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย มีเป้าหมายเพื่อควบคุมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ หรือเหตุการณ์ที่อาจนําไปสู่การเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์และมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงระบบสนับสนุนการดาเนินงานและบริหารจัดการ
มี
เป้าหมายเพื่อมีระบบสนับสนุนการดําเนินงานและบริหารจัดการที่ดี สามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามกฎหมาย
อนามัยระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. เรื่อง โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่าคืน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้การดาเนินการของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
คณะรัฐมนตรีมีมติทราบโครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ําคืน เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้การดําเนินการของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์
และแหล่งเรียนรู้ ตามที่สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฯ เสนอ
สาระสาคัญของโครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่าคืน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีวัตถุประสงค์สําคัญและกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจ และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทยมาอย่าง
ต่อเนื่องยาวนาน
สําหรับสถานที่และรูปแบบการจัดงาน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่ตั้งอยู่บริเวณรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ และบริเวณพื้นที่ของหน่วยงานภายใต้คณะกรรมการบูรณาการฯ ที่อยู่นอกพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ เปิด
ให้บริการพิเศษตอนกลางคืนร่วมกัน โดยใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ เช่น มิวเซียมสยาม หอ
ศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์ตํารวจ วังปารุสกวัน ท้องฟ้าจําลองกรุงเทพ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เป็นต้น และมีกรุงเทพมหานครสนับสนุนการจัดงานในด้านการดูแลรักษาความสะอาด ความ
ปลอดภัย และการประชาสัมพันธ์การจัดงาน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สนับสนุนการจัดงานโดยการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน www.thailandtourism.org และช่องทางอื่น ๆ ของ ททท.
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11. เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดาเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก
6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559-30 เมษายน 2560
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการ
เดินทางออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559- 30 เมษายน 2560 โดยให้สํานักงบประมาณ (สงป.)
พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายจากการดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้าน
การเดินทางต่อไป ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจําทางดําเนินการผ่านองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถโดยสารประจําทางธรรมดาจํานวน 800 คันต่อวัน ใน
73 เส้นทาง ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1.2 มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น 3 ดําเนินการผ่านการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย (รฟท.) โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถไฟชั้น 3 เชิงสังคม จํานวน 152 ขบวนต่อวัน และรถไฟชั้น 3 ระยะ
ทางไกลในขบวนรถเชิงพาณิชย์จํานวน 8 ขบวนต่อวัน ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2.
ให้กระทรวงคมนาคม (คค.) เร่งรัดดําเนินการนําระบบตั๋วร่วมมาใช้ในการเชื่อมการ
เดินทางสาธารณะของประชาชนอย่างครบวงจรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้ คค. โดย ขสมก. และ รฟท. เร่งรัดการ
ดําเนินการจัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่ายจากการดําเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการ
เดินทางที่เกิดขึ้นจริงผ่านคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง และเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายจากการดําเนินมาตรการดังกล่าวตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงต่อไป รวมถึงรายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตามมาตรการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
10 พฤษภาคม 2559 โดยด่วนด้วย
สาระสาคัญของเรื่อง
กค. รายงานว่า มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางถือเป็นมาตรการที่มี
ความจําเป็นในการที่จะช่วยเหลือภาระค่าครองชีพของประชาชนในสภาวะปัจจุบัน ซึ่งโดยหลักการแล้วการให้การ
ช่วยเหลือจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน แต่เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดําเนินการ
พิจารณามาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางตามมาตรการใหม่ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ และสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ โดย
กรมสรรพากรอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง (Post Audit) ของข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยซึ่งคาด
ว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน 2559 ประกอบกับ คค. จะต้องมีการออกบัตรให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
เพื่อให้สวัสดิการมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางตามมาตรการใหม่ (รถเมล์ฟรีและรถไฟ
ฟรี) โดยกําหนดระยะเวลาเริ่มดําเนินการในเดือนมกราคม 2560 และสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2560 จากนั้น จึงจะ
สามารถเริ่มดําเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางตามมาตรการใหม่ได้ประมาณ
เดือนพฤษภาคม 2560
12. เรื่อง การบริหารจัดการการนาเข้าวัตถุดิบอื่นทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
คณะรัฐมนตรีพิจารณาการบริหารจัดการการนําเข้าวัตถุดิบอื่นทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ และมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. กําหนดให้ข้าวสาลีตามพิกัดอัตราศุลกากร ประเภทย่อย 1001.99.90 เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต
และต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พร้อมทั้งกําหนดสัดส่วนการนําเข้าข้าวสาลี
ต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ ในอัตราส่วน 1 : 3 (นําเข้าข้าวสาลี 100 ตัน รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน
ประเทศ 300 ตัน) โดยกําหนดให้ผู้นําเข้าข้าวสาลีนําเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.)
2. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ตามพิกัดอัตรา
ศุลกากร ประเภทย่อย 1001.99.90 เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้า
มาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....
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3. มอบหมายหน่วยงานดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) กรมปศุสัตว์ กรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน ร่วมกันพิจารณา
กําหนดแนวทางการปฏิบัติและการกํากับดูแลการนําเข้าข้าวสาลี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการรักษาเสถียรภาพราคา
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ
(2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เร่งดําเนินการสรุปข้อมูลการสํารวจพื้นที่ที่มีเอกสิทธิ์ที่ถูกต้องให้ชัดเจน เพื่อจะได้กําหนดมาตรการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสมต่อไป
(3) กรมศุลกากร กรมปศุสัตว์ เข้มงวดการนําเข้าข้าวสาลีตามมาตรฐานสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS) เนื่องจากข้าวสาลีมีการนําเข้าจากต่างประเทศอาจ
มีสารอะฟลาทอกซิน และสารกัมมัมตภาพรังสีตกค้างอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์ของไทย
(4) กรมปศุสัตว์ทบทวนสูตรการผลิตอาหารสัตว์ที่นําข้าวสาลีมาใช้เป็นวัตถุดิบหลัก
เนื่องจากการนําเข้าข้าวสาลีมาใช้ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสินค้าเกษตรอื่น อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์
และอาจเกิดโรคระบาดในสัตว์
13. เรื่อง ทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุง
คุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และ
การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60
ตามที่
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60
(1)
พื้นที่ดาเนินการ ให้ขยายพื้นที่และชนิดข้าวตามโครงการฯ ดังนี้
1) พื้นที่ปลูกข้าวเปลือกหอมมะลิทุกจังหวัด (ขาวดอกมะลิ 105 และ กข.15) ทั่วประเทศ
จากเดิมกําหนดเฉพาะในเขตพื้นที่ 23 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2) พื้นที่ปลูกข้าวเปลือกเจ้านาปี และข้าวเปลือกปทุมธานี 1
(2)
เป้าหมาย ให้ ธ.ก.ส.จ่ายสินเชื่อการขายผลิตผลเพิ่มเติม โดยใช้ข้าวเปลือกหอมมะลิในเขตพื้นที่
23 จังหวัด และนอกเขตพื้นที่ เป็นหลักประกัน จํานวนประมาณ 2 ล้านตัน ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกปทุมธานี
1 เป็นหลักประกัน จํานวนประมาณ 1 ล้านตัน
(3)
กาหนดวงเงินสินเชื่อต่อตัน
1) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขตพื้นที่ 23 จังหวัด กําหนดวงเงินสินเชื่อและค่าเก็บรักษา
ข้าวเปลือก เช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิในเขตพื้นที่ 23 จังหวัด
2) ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 2 ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยพิจารณาจากราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้าในปัจจุบันที่ประมาณตันละ 7,800 บาท
วงเงินสินเชื่อต่อตัน 7,000 บาท
3) ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 2 ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยพิจารณาจากราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ในปัจจุบันที่ประมาณตันละ
8,700 บาท วงเงินสินเชื่อต่อตัน 7,800 บาท
(4)
ค่าเก็บรักษาข้าวเปลือก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน ให้มีค่าใช้จ่ายในการตากข้าวเปลือกและค่าแรงงานในการเตรียมข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการฯ
เช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ จึงให้ค่าตากข้าวเปลือกและค่าแรงงานในการเตรียมข้าวเปลือกเข้าร่วม
โครงการ ตันละ 1 ,500 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเตรียมข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในวันเบิกรับ
เงินกู้ 1 ,000 บาท และจ่ายเพิ่มอีกตันละ 500 บาท ในวันที่ไถ่ถอนข้าวเปลือกหลังจากเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 30 วัน

 มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น

11
(3) กรณีเมื่อครบกําหนดไถ่ถอนหากราคาข้าวเปลือกในตลาดต่ํากว่าวงเงินสินเชื่อต่อตันให้
ธ.ก.ส. พิจารณาขยายระยะเวลาไถ่ถอนและชําระคืนออกไปไม่เกิน 3 เดือน และให้มีคณะกรรมการระบายข้าว
ประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ธ.ก.ส. ดําเนินการระบายข้าวเปลือกที่ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ดังกล่าว หาก
เกิดภาระส่วนต่างระหว่างราคาที่โครงการกําหนดในการให้สินเชื่อกับราคาจากการระบาย รัฐบาลจะชดเชย ส่วนต่าง
ดังกล่าวให้ ธ.ก.ส.
การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ผู้ปลูก
ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกปทุมธานี 1 เพื่อช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรราย
ย่อย โดยใช้ฐานข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับเงินสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุน การผลิตให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 โดยกําหนดจ่ายให้แก่เกษตรกร ตันละ 2 ,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ หรือไม่
เกินกว่าที่ให้กับข้าวหอมมะลิไม่เกิน 12 ,000 บาท ต่อครัวเรือน ทั้งรายที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขาย
ข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 และไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ โดย ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีให้กับเกษตรกร
ระยะเวลาดําเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 25560
ต่างประเทศ
14. เรื่อง การขอความเห็นชอบบัญชีรายการสินค้าจากเขตอุตสาหกรรมเกซองที่ได้ปรับพิกัดระบบฮาร์โมไนซ์เป็น
ฉบับปี 2012 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบเอกสาร
Decision to Endorse the Transposed Lists of Goods for the
Treatment for Certain Goods in the Rules of Origin, Annex 3 of the Agreement on Trade in Goods
พร้อมบัญชีรายการสินค้าจากเขตอุตสาหกรรมเกซองที่ได้ปรับพิกัดระบบฮาร์โมไนซ์เป็นฉบับปี 2012
2. มอบหมายให้กรมศุลกากรดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยกร่างประกาศกรมศุลกากร
และคําสั่งทั่วไปในกรมศุลกากรให้มีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติในวันที่ 1 มกราคม 2560 ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสาร
Decision to Endorse the Transposed Lists of Goods for the Treatment for Certain Goods in the
Rules of Origin, Annex 3 of the Agreement on Trade in Goods และแจ้งผลให้ พณ. ทราบ
3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือ แจ้งเลขาธิการอาเซียนทราบการ
เสร็จสิ้นของกระบวนการภายในของประเทศไทยของเอกสาร Decision to Endorse the Transposed Lists of
Goods for the Treatment for Certain Goods in the Rules of Origin, Annex 3 of the Agreement on
Trade in Goods
สาระสาคัญของ สินค้าในบัญชีรายการสินค้าฯ ประกอบด้วย สิ่งทอ ผ้าฝ้าย ขนสัตว์ เครื่องนุ่งห่ม
และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องนุ่งหุ่ม รองเท้า เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ (เช่น เครื่องมือสําหรับ
อัด ตอกพิมพ์หรือตอกรู เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สําหรับกรอกน้ํา เครื่องกรองน้ํามันสําหรับเครื่องยนต์สันดาป
ภายใน เครื่องกรองอากาศของท่อไอดี วงจรพิมพ์ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ สําหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณชนิด
ที่ใช้กับรถจักรยานหรือยานยนต์) นาฬิกาข้อมือและชิ้นส่วน (เช่น นาฬิกาข้อมืออื่น ๆ และชิ้นส่วนนาฬิกา เช่น สาย
นาฬิกาทําด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า หน้าปัด ตุ๊กตา) เป็นต้น
15. เรื่อง การเสนออุทยานธรณีสตูลเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Globat Geoparks)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบให้เสนออุทยานธรณีสตูลเป็น
สมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Globat
Geoparks)
2. มอบหมายให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (ยูเนสโก) กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการเสนออุทยานธรณีสูตลเป็นสมาชิกธรณีโลกของยูเนสโกต่อ
สํานักเลขาธิการยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
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ทส. รายงานว่า

สาระสาคัญของเรื่อง

1. อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Globat Geoparks) เป็นโครงการด้านการอนุรักษ์
มรดกทางธรณีวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติหรือยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization :
UNESCO) อุทยานธรณีโลกเป็นขอบเขตพื้นที่ที่ประกอบด้วยแหล่งที่มีคุณค่าด้านธรณีวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา
และวัฒนธรรม มีการบริหารจัดการแบบองค์รวมระหว่างการอนุรักษ์ การให้ความรู้ การศึกษาวิจัย และการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตั้งแต่เริ่มต้น
กระบวนการ เชื่อมโยงความสําคัญของมรดกทางธรณีวิทยาผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา ปัจจุบันทั่วโลกมีอุทยาน
ธรณีโลกของยูเนสโก จํานวนทั้งสิ้น 120 แห่ง ใน 33 ประเทศ โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอุทยานธรณี
ธรณีโลกของยูเนสโกแล้ว จํานวน 4 แห่ง ใน 3 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย 1 แห่ง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 1 แห่ง และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 2 แห่ง
2. ทส. โดยกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งมีภารกิจในด้านการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหาร
จัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีของประเทศจึงได้ดําเนินงานด้านอุทยานธรณีตามแนวทางการจัดตั้งอุทยาน
ธรณีของยูเนสโกเพื่อต้องการอนุรักษ์แหล่งที่มีคุณค่าด้านธรณีวิทยาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทส. ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม โดยการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา
ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดสตูล
จัดตั้งอุทยานธรณีโดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาลัยชุมชนสตูล และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
3. จังหวัดสตูลได้ดําเนินการตามแนวทางของกรมทรัพยากรธรณีในการจัดตั้งอุทยานธรณีตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา โดยกําหนดพื้นที่อุทยานธรณี ตั้งหน่วยงานบริหารจัดการ จัดทําแผนบริหารจัดการ และ
ดําเนินการตามแผนฯ โดยได้ประกาศจัดตั้งอุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557
4. ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกของอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก : ทําให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จัก
ในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านคุณค่าของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการท่องเที่ยวซึ่งจะดึงดูด
นักท่องเที่ยวนํารายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ ประชากรในพื้นที่มีงานทํา มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ประชากรในพื้นที่เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์และหวงแหน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าได้รับการปกป้อง
คุ้มครองอย่างยั่งยืน เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้
ยังเป็นแหล่งศึกษา วิจัย ของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย
16. เรื่อง ร่างบันทึกความร่วมมือด้านไปรษณีย์ระหว่างกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น
และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ และอนุมัติตามที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดท.) เสนอ
ดังนี้
1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามใน
“ร่างบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of
Cooperation : MoC) ด้านไปรษณีย์ระหว่างกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่นและ ดท. แห่ง
ราชอาณาจักรไทย” (Memorandum of Cooperation in the Postal Field between the Ministry of
Internal Affairs and Communications of Japan and the Ministry of Digital Economy and Society of
the Kingdom of Thailand) ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความร่วมมือฯ เพื่อให้สอดคล้อง
กับผลประโยชน์และนโยบายฝ่ายไทยและมิใช่การแก้ไขสาระสําคัญ ให้ ดท. หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพื่อพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ ต่อไป โดยไม่ต้องนําเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุมัติให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือฉบับ
ดังกล่าว และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความร่วมมือฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับ
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หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดําเนินการได้โดยให้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตาม
หลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
สาระสาคัญของร่าง Moc มีวัตุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือด้านไปรษณีย์ที่
เป็นรูปธรรมภายใต้ “แถลงการณ์ร่วมของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร” ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันลงนามเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 รวมทั้งเพื่อเป็นการผลักดันการดําเนินงานของ
หน่วยงานระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างผลประโยชน์ให้กับทั้งสองประเทศ โดยการ
พัฒนากิจการด้านไปรษณีย์และการร่วมมือกันสร้างธุรกิจและบริการใหม่ด้านไปรษณีย์และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
ร่าง MoC ครอบคลุมความร่วมมือ 5 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. แบ่งปันข้อมูลและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านไปรษณีย์ของทั้งสองฝ่าย เช่น
การให้บริการแบบครอบคลุม การส่งเสริมและดูแลหน่วยงานด้านไปรษณีย์ การแปรรูปการไปรษณีย์ เป็นต้น
2. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างการไปรษณีย์ญี่ปุ่นและบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เช่น การ
แบ่งปันแนวทางการบริหารและดําเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาระบบและการดําเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด การ
ทําธุรกิจร่วมกันในด้านไปรษณีย์และโลจิสติกส์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเอกชน/รัฐของญี่ปุ่น (
Japanese private/public
agencies) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เพื่อพัฒนาการบริการและการดําเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
โดยกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่น และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (
Japan
External Trade Organization : JETRO) จะเป็นผู้ให้การสนับสนุน
4. สนับสนุนให้มีการดําเนินงานตามข้อเสนอเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือต่าง ๆ
5. คงความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากฝ่ายญี่ปุ่นภายใต้
MoC ไว้เป็นการเฉพาะภายในภาครัฐและ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด นับตั้งแต่วันที่มีการลงนามใน MoC จนกระทั่งครบระยะเวลา 3 ปี หลังจาก MoC
หมดอายุลง (รวมเป็นระยะเวลา 6 ปี)
17. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามระหว่างการประชุมรัฐมนตรีขนส่ง
อาเซียน ครั้งที่ 22 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารรวม 8 ฉบับ ดังนี้
1.1 ร่างกรอบงานความร่วมมือสําหรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ ความสามารถของการ
เดินเรือใกล้ฝั่งที่ออกโดยประเทศสมาชิกอาเซียน ( Framework of Cooperation for Near Coastal Voyage
Certificates of Competency issued by ASEAN Member States)
1.2 ร่างกรอบแนวทางการดําเนินงานระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะอาเซียน 2.0 ( ASEAN
ITS Policy Framework 2.0)
1.3 ร่างแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการขนส่งอาเซียน-จีน ( Strategic Plan for
ASEAN-China Transport Cooperation)
1.4 ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การขนส่ง
อาเซียน-จีน ( Development Strategy for ASEAN-china Transport Scientific and Technological
Cooperation)
1.5 ร่างแผนปฏิบัติการอาเซียน-ญี่ปุ่นด้านการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภาคการขนส่งฉบับใหม่
(Implementation of the new ASEAN-Japan Action Plan on Environment Improvement in the
Transport Sector)
1.6 ร่างวิสัยทัศน์และแผนปฏิบัติการโลจิสติกส์สีเขียว ( Implementation of Green
Logistics Vision and Action Plan)
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on Port Security)

1.7 ร่างแผนปฏิบัติการภูมิภาคว่าด้วยความปลอดภัยท่าเรือ (New Regional Action Plan

1.8 ร่างกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารข้าม
พรมแดนโดยยานพาหนะทางถนน ( ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross Border
Transport of Passengers by Road Vehicles) และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่
สาระสําคัญ หรือไม่ขัดต่อแผลประโยชน์ของไทย ให้ คค. ดําเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารในข้อ 1.1
-1.7
3. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมลงนามในเอกสารข้อ 1.8 และให้
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว
สาระสาคัญของ ร่างเอกสารทั้ง 8 ฉบับ เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการขนส่งภายใน
อาเซียน โดยมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งอาเซียน ปี 2559-2568 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 รวมทั้งได้รับการรับรองในที่ประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 21 เมื่อ
วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาความร่วมมือด้าน
การขนส่งระหว่างอาเซียนกับจีน (เช่น ร่างแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการขนส่งอาเซียน-จีน)
แต่งตั้ง
18. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง
นางสุปราณี ดาโลดม ทันตแพทย์
เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) กรมอนามัย ให้ดํารงตําแหน่ง ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตสาธารณสุข)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
19. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง
นายพิธาน พื้นทอง ผู้อํานวยการ
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษา
ด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกร รมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
20. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งรองปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง)
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง
นายสมพาศ นิลพันธ์
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
เป็นต้นไป เพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่าง
21. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการดารงตาแหน่งรองเลขาธิการ กปร. (นักบริหารสูง) (สานักงาน กปร.)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักงาน กปร. ให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้
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1.
นายสมบูรณ์ วงค์กาด ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ดํารง
ตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักงาน กปร.
2. นายปวัตร์ นวะมะรัตน ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักงาน กปร.
ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ และ
ตําแหน่งที่ว่าง
22. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดกระทรวงคมนาคม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังนี้
1.
นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรม
ท่าอากาศยาน
2.
นายสมศักดิ์ ห่มม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
3.
นายกฤชเทพ สิมลี ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่างและผู้เกษียณ
อายุราชการ
23. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
จํานวน 2 ราย ดังนี้
1.
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
2.
นายพงศ์บุณย์ ปองทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่างและ
สับเปลี่ยนหมุนเวียน
24. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังนี้
1.
นายทศพล ทังสุบุตร รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา
2.
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร รองผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
3.
นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
4.
นางจันจิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่าง
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25. เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ ในคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง
นายอาพน
กิตติอาพน ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ในคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย แทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ใน
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
26. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอการแต่งตั้ง
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อ
การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไท (ธสน.) แทนนายมนัส แจ่มเวหา ที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน
2559 เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
27. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแทน
ตาแหน่งที่ว่างลง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
จํานวน 2 คน แทนตําแหน่งที่ว่าง เนื่องจาก นายอําพน กิตติอําพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิม (ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
ได้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ดังนี้
1.
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2.
นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
28. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้ง
นายเทพชัย แซ่หย่อง
ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร แทนรองศาสตราจารย์วิลาสินี
อดุลยานนท์ ที่ลาออกจากตําแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
29. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ จํานวน 3 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้
ดํารงตําแหน่งครบวาระสี่ปีแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ดังนี้
1.
นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานยุติธรรมระหว่างประเทศ
2.
ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกระบวนการยุติธรรม
3.
ศาสตราจารย์อุดม รัฐอมฤต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
30. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดังนี้
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1.
นายสมปอง อินทร์ทอง ผู้แทนสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรรมการอื่น แทน
นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส
2.
นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการอื่น แทนนางฤชุกร สิริโยธิน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนนี้ให้อยู่ในตําแหน่งตาม
วาระของผู้ซึ่งตนแทน
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