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วันนี้ (
15 พฤศจิกายน 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ และ
พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
2.
3.

7.

10.

11.

เรื่อง
เรื่อง

ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการชาระราคาและค่า
ทดแทนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับที่อับอากาศ
พ
.ศ. ….
5.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิกวัด การขอรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษา
พ.ศ. ....
6.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องพันธนาการและวิธีการใช้เครื่องพันธนาการสาหรับผู้
ต้องกักขัง พ
.ศ. ….
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในการนาเข้าเหรียญ
ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ประเภท
ทองคาจากต่างประเทศ)
8.
เรื่อง
9. เรื่อง
เรื่อง

เศรษฐกิจ – สังคม
การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60
ร่างแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560 – 2564
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) : การ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวปี 2559/60 รอบที่ 2

ต่างประเทศ
เรื่อง ความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงินระหว่างอาเซียนและอียู ในโครงการการ
รวมตัวทาง เศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรป เพิ่มเติมASEAN
(
Regional Integration Support from the EU: ARISE Plus) การอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพื้นที่ความคุ้มครองในอาเซียน ( Biodiversity
Conservation and Management of Protected Areas in ASEAN: BCAMP) และ
โครงการการใช้ป่าพรุที่ยั่งยืนและการบรรเทาหมอกควันในอาเซียนSustainable
(
Use
of Peatland and Haze Mitigation in ASEAN: SUPA)

 มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น
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12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.

เรื่อง เอกสารสาคัญที่จะมีการรับรองในการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 24
และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 28
เรื่อง เอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – รัสเซีย
เรื่อง การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจัดทาแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community : AEC พ.ศ. .... และร่าง
กฎกระทรวงกาหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทย
พ.ศ. ....
เรื่อง ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมและการฝึกอบรม
ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
เรื่อง บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
สาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
เรื่อง ขอความเห็นชอบในการนาเสนอท่าทีร่วมของอาเซียนในประเด็นเกี่ยวกับเกษตร
(
ASEAN Common Position on Issues Related to Agriculture) ในการ
ประชุม UNFCCC COP 22 และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่
7-18 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองมาร์ราเกซ ราชอาณาจักรโมร็อกโก
เรื่อง ร่างกรอบความร่วมมือระหว่างโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ( UNEP)
และเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก (EANET) ในการบริหารจัดการข้อกาหนด การให้บริการของสานัก
เลขาธิการ EANET [Framework between the United Nations
Environment Programme (UNEP) and the Acid Deposition Monitoring
Network in East Asia (EANET) on Arrangements for UNEP’s Provision
of Services to the EANET]
แต่งตั้ง

21
22.
23
25.
26

.

เรื่อง

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงศึกษาธิการ)
24. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรื่อง
แต่งตั้งผู้แทนจากกองทัพอากาศเป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการกากับสานักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ วาระปี พ.ศ. 2559

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมกับร่าง
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ร่างมาตรา 3 เพิ่มเติมบทนิยามคาว่า “ค่าเสียหายเบื้องต้น”
2. ร่างมาตรา 4 เพิ่มเติมวรรคสอง และวรรคสาม ของมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535 โดยกาหนดให้ในกรณีที่วัตถุอันตรายก่อให้เกิดความเสียหาย ให้บริษัทที่รับประกันภัยไว้จ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นแก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบที่เข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย บาบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยจะ
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราไว้ในกฎกระทรวง
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับร่างพระราชบัญญัติที่สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดังกล่าวไปพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในคราวเดียวกับการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 (เรื่อง การเตรียมการให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยเพิ่มหมวด 1/1 เลขหมายโทรศัพท์
ฉุกเฉินแห่งชาติ
2. กาหนดบทนิยามคาว่า “เหตุฉุกเฉิน” “ผู้แจ้ง” และ “ผู้รับแจ้ง”
3. กาหนดให้มีศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อทาหน้าที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรือระงับเหตุฉุกเฉินโดยคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้กาหนดหน่วยงานของรัฐที่
รับผิดชอบดาเนินการและบริหารจัดการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน
4.กาหนดให้ กสทช. จัดเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติให้แก่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ของ กสทช. ในการจัดทาแผนเลขหมายโทรคมนาคม และการพิจารณาอนุญาตและ
กากับดูแลการใช้เลขหมายโทรคมนาคมดังกล่าว รวมทั้งกาหนดห้ามผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
เรียกเก็บค่าบริการจากผู้แจ้งเหตุฉุกเฉินด้วย เพราะเป็นเรื่องความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ
ประชาชน
5. กาหนดบทบัญญัติคุ้มครองผู้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรือ
ระงับเหตุฉุกเฉิน ให้สามารถเข้าถึงหรือเปิดเผยพิกัดตาแหน่ง หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเหตุฉุกเฉินหรือผู้ประสบ
เหตุฉุกเฉินได้โดยไม่มีความผิด ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่จาเป็นเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือหรือระงับเหตุฉุกเฉิน หรือเพื่อ
ตรวจสอบผู้กระทาความผิดตามหมวดนี้
6. กาหนดบทลงโทษกรณีผู้ใช้หรือเรียกเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยไม่มีเหตุฉุกเฉินหรือมี
พฤติกรรมอันเป็นการก่อกวนการปฏิบัติงานของผู้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อให้การกระทาความผิดดังกล่าวลดลง
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3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการชาระราคาและค่าทดแทนที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการชาระ
ราคาและค่าทดแทนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
กษ. เสนอว่า
1. พระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการชาระราคาและค่าทดแทนที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 มาตรา 3 (2) ได้กาหนดให้
การชาระราคาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่จัดซื้อที่ดินซึ่งมีราคาเกิน 8 ล้านบาทขึ้นไป สาหรับจานวนเงิน 8 ล้านบาท
แรกให้จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมด ส่วนที่ราคาเกิน 8 ล้านบาท ให้จ่ายเป็นเงินสดร้อยละ 25 และจ่ายเป็นพันธบัตรของ
รัฐบาลร้อยละ 75
2. กษ. โดยสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้มีนโยบายที่จะเร่งรัดการจัดซื้อ
ที่ดินเพื่อนามาจัดให้แก่ผู้ไร้ที่ดินทากินที่ขึ้นทะเบียนขอรับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. แต่เนื่องจาก ส.ป.ก. ไม่สามารถ
จัดซื้อที่ดินจากเจ้าของที่ดินแปลงใหญ่ได้ เพราะเจ้าของที่ดินไม่ต้องการรับชาระราคาที่ดินเป็นพันธบัตรรัฐบาล จึงไม่
ขายที่ดินให้ ส.ป.ก. ทั้งนี้ ปัจจุบัน ส.ป.ก. มีการจัดซื้อที่ดินในราคาเกินกว่าแปลงละ 8 ล้านบาทได้เพียงแปลงเดียวใน
ปี พ.ศ. 2543 ที่จังหวัดพะเยา
3. ปัจจุบันเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีสภาพคล่องสูงขึ้นเพียงพอที่จะชาระราคา
ที่ดินเป็นเงินสดได้ทั้งจานวน ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน ที่ กค 0900/9674 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม
2558 กระทรวงการคลัง (กค.) มีความเห็นว่าการกาหนดให้มีการชาระราคาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่จัดซื้อเพื่อการ
ปฏิรูปที่ดิน โดยให้ กค. เป็นผู้ออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการชาระราคาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ไม่สอดคล้อง
กับหลักการและวัตถุประสงค์ในการกู้เงินของ กค. ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารหนี้สาธารณะ สมควรแก้ไขโดยให้ใช้
เงินสดจากเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในการจัดซื้อที่ดิน และหาก ส.ป.ก. มีเงินสดไม่เพียงพอใน
การจัดซื้อที่ดินเพื่อนามาปฏิรูป ให้เสนอขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีจากรัฐบาลเพื่อใช้ใน
การดาเนินการดังกล่าว
4. ส.ป.ก. จึงได้จัดทาร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการชาระราคาและ
ค่าทดแทนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งตามหนังสือ กค. ด่วนที่สุด
ที่ กค 0402.2/16167 ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 กค. มีความเห็นว่า กรณีตามร่างพระราชกฤษฎีกากาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการชาระราคาและค่าทดแทนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่กาหนดให้ “การชาระราคาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่จัดซื้อให้จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมด” เป็นการกาหนดเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการชาระราคาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรา 35 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2519 ที่ได้กาหนดเกี่ยวกับวิธีการจ่ายเงินค่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ ส.ป.ก. จัดซื้อไว้เป็นการเฉพาะแล้ว โดย
ไม่ต้องระบุให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการชาระราคาและค่าทดแทนที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการชาระราคาและค่าทดแทนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ ส.ป.ก.
จัดซื้อ โดยให้จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมด ดังนี้
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พระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การชาระราคาและค่าทดแทนที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2520 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536
มาตรา 3 การชาระราคาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่
จัดซื้อให้จ่ายเป็นเงินสดหรือเงินสดและพันธบัตรของ
รัฐบาล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่จัดซื้อซึ่งมีราคาไม่
เกินแปดล้านบาท ให้จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมด
(2) ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่จัดซื้อซึ่งมีราคาเกิน
แปดล้านบาทขึ้นไป สาหรับเงินจานวนแปดล้านบาท
แรกให้จ่ายตาม (1) ส่วนที่เกินแปดล้านบาทให้จ่ายเป็น
เงินสดร้อยละยี่สิบห้า และจ่ายเป็นพันธบัตรของ
รัฐบาลร้อยละเจ็ดสิบห้า เว้นแต่ในกรณีส่วนที่จะต้อง
จ่ายเป็นพันธบัตรรัฐบาลมีจานวนต่ากว่าหนึ่งหมื่นบาท
ให้จ่ายเป็นเงินสด

ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ที่ กษ. เสนอ

มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 3 แห่งพระราช
กฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการชาระ
ราคา และค่าทดแทนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใน
เขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2520 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ชาระราคา และค่าทดแทนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์
ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 3 การชาระราคาที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์ที่จัดซื้อให้จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมด”

4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัยอาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดาเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ .ศ. …. ตามที่
กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดให้นายจ้างมีมาตรการควบคุมเพื่อความปลอดภัยในที่อับอากาศ ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้าง
หรือบุคคลใดเข้าไปในที่อับอากาศ เว้นแต่นายจ้างได้ดาเนินการให้มีความปลอดภัยตามกฎหมาย
ห้ามนายจ้างให้
ลูกจ้างหรือบุคคลที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นตามความเห็นของแพทย์ เข้า (ไป) ในที่อับ
อากาศอาจเป็นอันตรายต่อบุคคลดังกล่าว
2. กาหนดให้นายจ้างจัดให้มีการประเมินสภาพอันตรายในที่อับอากาศตรวจวัด บันทึกผลการตรวจวัด
และประเมินสภาพอากาศในที่อับอากาศก่อนให้ลูกจ้างเข้าไปทางานและในระหว่างที่ลูกจ้างทางาน จัดให้มีอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ควบคุมดูแลให้ลูกจ้าง
และผู้ช่วยเหลือสวมใส่ หรือใช้อุปกรณ์ดังกล่าว จัดให้มีสิ่งปิดกั้น มิให้บุคคลตกลงไปในที่อับอากาศ หรือป้องกันมิให้
พลังงาน สารที่เป็นอันตรายเข้าสู่ที่อับอากาศ จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสม รวมทั้งห้ามลูกจ้างสูบบุหรี่ ห้ามให้
ลูกจ้างทางานที่ก่อให้เกิดความร้อนประกายไฟ สารพิษ หรือสารไวไฟในที่อับอากาศ
3. กาหนดให้นายจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาตให้ลูกจ้างทางานในที่อับอากาศหรือจะ
มอบหมายเป็นหนังสือให้ลูกจ้างซึ่งได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทางานในที่อับอากาศเป็นผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการอนุญาตแทนก็ได้ รวมทั้งจัดให้มีหนังสืออนุญาตให้ลูกจ้างทางานในที่อับอากาศโดยมีรายการตามที่
กฎหมายกาหนด
4. กาหนดให้นายจ้างจัดให้มีการอบรมความปลอดภัยในการทางานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้าง รวมทั้งผู้
ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ วิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานในที่อับอากาศและเก็บหลักฐานการฝึกอบรมให้พนักงาน
ตรวจความปลอดภัยดาเนินการตรวจสอบ
5. กาหนดบทเฉพาะกาล ให้หน่วยงานฝึกอบรมความปลอดภัยในการทางานในที่อับอากาศที่ได้ขึ้น
ทะเบียนตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความ
ปลอดภัยในการทางานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2549 สามารถดาเนินการจัดฝึกอบรมต่อไป จนกว่าการขึ้นทะเบียนนั้นจะ
สิ้นอายุ ในกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวสิ้นอายุแล้ว แต่ยังไม่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงตามมาตรา
11 แห่ง
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พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ .ศ. 2554 ให้หน่วยงานดังกล่าว
ดาเนินการไปพลางก่อน จนกว่าจะมีประกาศใช้กฎกระทรวงตามมาตรา 11
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษา พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิกวัด
การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษา พ.ศ. .... ที่สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดให้จัดทาระเบียบวัด ตามแบบที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกาหนด โดยอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยข้อมูลวัดเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตให้สร้างวัด การตั้งวัด เป็นต้น
2. กาหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างวัดและตั้งวัดต้องมีที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่สร้างวัดไม่น้อยกว่าหกไร่
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งพันคน ตั้งอยู่ห่างจากวัดอื่นไม่น้อยกว่าสองกิโลเมตร และให้ยื่น
ขออนุญาตต่อผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในจังหวัดที่จะสร้างวัดพร้อมเอกสารที่กาหนด
3. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรวมวัดเพื่อประโยชน์ในการทานุบารุงศาสนาให้เจริญยิ่งขึ้น
หรือประโยชน์ในการปกครองคณะสงฆ์
4. กาหนดให้วัดที่มีความจาเป็นต้องย้ายไปตั้งที่อื่นเพราะสถานที่ตั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่
เหมาะสมที่จะเป็นที่พานักของพระภิกษุสงฆ์และประกอบศาสนกิจ ให้เจ้าอาวาสของวัดนั้นรายงานการขอย้ายพร้อม
เหตุผลความจาเป็นไปยังผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
5. วัดใดที่มีสภาพเสื่อมโทรมหรือมีเหตุอย่างอื่นอันไม่สมควรจะเป็นวัดให้เจ้าอาวาสรายงานพร้อม
เหตุผลที่ต้องยุบเลิกและแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินของวัดไปยังผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด และที่ดินที่ตั้งวัดให้สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่งคืนแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ออก
หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน
6. กาหนดให้วัดที่จะขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาต้องมีพระภิกษุพานักอยู่ประจาไม่น้อยกว่า
ห้ารูปเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี โดยให้รายงานการขอรับพระราชทานไปยังผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด
7. กาหนดให้การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษาต้องเป็นวัดที่ได้รับบูรณปฏิสังขรณ์จนมี
เสนาสนะเป็นหลักฐานมั่นคงพร้อมที่จะเป็นที่พานักและประกอบศาสนกิจ ประชาชนในท้องถิ่นสามารถทานุบารุง
ส่งเสริมให้วัดเจริญได้ ตั้งอยู่ห่างจากวัดอื่นไม่น้อยกว่าสองกิโลเมตร มีภิกษุมาพานักและจาพรรษาไม่น้อยกว่าสี่รูป
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องพันธนาการและวิธีการใช้เครื่องพันธนาการสาหรับผู้ต้องกักขัง พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องพันธนาการและวิธีการใช้เครื่อง
พันธนาการสาหรับผู้ต้องกักขัง พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดให้มีเครื่องพันธนาการที่จะนามาใช้กับผู้ต้องกักขัง 3 ประเภท คือ กุญแจมือ กุญแจเท้า
และชุดกุญแจมือและกุญแจเท้า
2. กาหนดให้มีแบบและขนาดของเครื่องพันธนาการประเภทกุญแจมือ กุญแจเท้า และชุดกุญแจมือ
และกุญแจเท้า เป็นไปตามที่กรมราชทัณฑ์กาหนด
3. กาหนดห้ามมิให้ใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องกักขังอายุเกิน 60 ปี หรือผู้ต้องกักขังหญิง หรือผู้
ต้องกักขังที่พิการ เว้นแต่เป็นคนดุร้ายหรือมีพฤติกรรมหรืออาการส่อว่าเป็นบุคคลวิกลจริต ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งต้อง
ป้องกันมิให้ก่อภยันตราย
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4. กาหนดหลักการห้ามมิให้ใช้เครื่องพันธนาการอย่างอื่นนอกจากกุญแจมือ กุญแจเท้า และชุด
กุญแจมือและกุญแจเท้า เว้นแต่กรณีจาเป็นซึ่งผู้อานวยการสถานกักขังหรือหัวหน้าผู้บังคับบัญชาสถานที่กักขังเห็นว่า
เบากว่าเครื่องพันธนาการดังกล่าว
7. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในการนาเข้าเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ประเภท
ทองคาจากต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในการนาเข้าเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12
สิงหาคม 2559 ประเภททองคาจากต่างประเทศ)
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
กค. เสนอว่า
1. กค. ได้มีการจัดทาเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ประเภททองคา จานวน 2 ชนิด
ประกอบด้วย (1) เหรียญทองคาขัดเงา ความบริสุทธิ์ร้อยละ 99 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มิลลิเมตร น้าหนัก 240
กรัม ราคาจาหน่ายเหรียญละ 550,000 บาท และ (2) เหรียญทองคาธรรมดา ความบริสุทธิ์ร้อยละ 96.5 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 มิลลิเมตร น้าหนัก 10 กรัม ราคาจาหน่ายเหรียญละ 20,000 บาท ซึ่ง กค. ได้รับพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้จัดทาเหรียญที่ระลึกดังกล่าวแล้ว
2. กรมธนารักษ์จะนาเข้าเหรียญทองคาขัดเงา ความบริสุทธิ์ร้อยละ 99 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60
มิลลิเมตร น้าหนัก 240 กรัม จานวน 100 เหรียญ จากโรงกษาปณ์ Bavarian State Mint ประเทศเยอรมนี
ในราคาทองคาต่อเหรียญเท่ากับ 355,826.40 บาท สาหรับเหรียญทองคาธรรมดา ความบริสุทธิ์ร้อยละ 96.5 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 มิลลิเมตร น้าหนัก 10 กรับ กรมธนารักษ์จะทาการผลิตเองโดยไม่ต้องนาเจ้าจากต่างปะเทศ
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา เป็นการกาหนดยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการนาเข้า
เหรียญทองคาที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ เฉพาะที่กรมธนารักษ์เป็นผู้นาเข้าและขายในประเทศ
เศรษฐกิจ – สังคม
8. เรื่อง การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอัตราการช่วยเหลือเยียวยา
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้
1. หลักการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60
1.1 ช่วยเหลือเยียวยาแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2559/60 ที่มีพื้นที่การผลิตและ
ประสบอุทกภัยตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) และขึ้นทะเบียน
เกษตรกรต่อกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ก่อนวันประกาศเขตให้ความช่วยเหลือฯ
1.2 ช่วยเหลือเยียวยาเฉพาะภัยพิบัติ (อุทกภัย) ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2559/60 (ช่วงภัยวันที่
18 พฤษภาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560) หรือจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนของประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งเป็นการ
ช่วยเหลือเพิ่มเติมจากระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.3 พิจารณาความช่วยเหลือเยียวยาฯ เป็นหน่วยครัวเรือนเนื่องจากภาระความเดือดร้อน
จากปัญหาภัยพิบัติ (อุทกภัย) กระทบต่อโอกาสการสร้างรายได้เพื่อเป็นค่าดารงชีพให้ผ่านพ้นช่วงน้าท่วม
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2. ได้พิจารณา ความเหมาะสมของอัตราการช่วยเหลือเกษตรกร โดยพิจารณา 2 มิติ ได้แก่
(1) ด้านต้นทุน (รายการต้นทุนที่เป็นฐานการคานวณอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทด
รองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่นามาคิดคานวณ) และ
(2) ด้านรายได้ (เทียบเคียงกับหลักรายได้ขั้นต่าของแรงงาน วันละ 300 บาท เป็นระยะเวลาประมาณ 10 วัน) จะ
ให้ผลของอัตราการช่วยเหลือที่ใกล้เคียงกันคือ ประมาณ 3,000 บาทต่อครัวเรือน ประกอบกับหลักการพิจารณา
ช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบเพียงบางส่วนจากมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือค่าเสียโอกาสด้านรายได้เต็มจานวนที่
พึงได้หากไม่ประสบอุทกภัย ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมที่ประสบอุทกภัยส่วนใหญ่จะเผชิญสถานการณ์น้าไหลหลาก น้าเอ่อ
ล้นตลิ่ง และไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมเป็นระยะเวลาไม่นานเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศลาดต่าจากที่สูง
ภาคเหนือลาดต่าถึงภาคกลางสอดคล้องกับทิศทางการไหลของน้าธรรมชาติ โอกาสการสร้างรายได้นอกภาคเกษตร
เพื่อใช้ดารงชีพ รวมทั้งรายได้ในภาคเกษตรกรที่ใช้พื้นที่น้อยแต่มีมูลค่าสูงจึงมีความเป็นไปได้เมื่อระดับน้าลดลง ความ
เหมาะสมของอัตราการช่วยเหลือเกษตรกรที่ควรจะเป็นอย่างสมเหตุผลจึงเท่ากับครัวเรือนละ 3,000 บาท
9. เรื่อง ร่างแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560 – 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560 – 2564
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามร่างแผนพัฒนาฯ ต่อไป
ร่างแผนพัฒนาฯ มีวิสัยทัศน์ คือ “ระบบการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการทางการเงินของ
ประชาชนได้ทุกระดับอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ” โดยประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นการวางกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนที่ชัดเจนสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนผ่านการสร้างรายได้ ลด
ภาระทางการเงิน และเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถทาหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินให้กับ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีการ
ดาเนินการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพด้าน
การเงินของประชาชนระดับฐานราก ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผู้ให้บริการทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน
(Financial Infrastructure) ให้เหมาะสมต่อการเข้าถึงบริการ ทางการเงินอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ มาตรการต่าง ๆ ภายใต้ร่างแผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2560 – 2564 สามารถจัดลาดับความสาคัญ
และความเร่งด่วนของการดาเนินการได้เป็น 3 ช่วง ได้แก่ 1) มาตรการเร่งด่วนที่จะดาเนินการในปีแรกของร่าง
แผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2560 – 2564 เช่น การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร และการ
แก้ไขปัญหาหนี้สิน เป็นต้น 2) มาตรการสาคัญที่จะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 เช่น การสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กรการเงินชุมชน และการสร้างเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน เป็นต้น และ 3) มาตรการที่จะต้องดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาของร่างแผนพัฒนาฯ เช่น มาตรการต่อยอดจากมาตรการเร่งด่วนข้างต้น ส่งเสริมการ
ขยายบทบาทการให้บริหารทางการเงินให้ครอบคลุมประชาชนในระดับฐานรากมากยิ่งขึ้น เป็นต้น
10. เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) : การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว
ปี 2559/60 รอบที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดาเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ด้านการ
ผลิต (เพิ่มเติม) : การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2559/60 รอบที่ 2 จานวน 2 โครงการ ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) เสนอ และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้
1. โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ดาเนินการโดยกรมพัฒนาที่ดิน
2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดาเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร
สาระสาคัญของมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) : การ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2559/60 รอบที่ 2 จานวน 2 โครงการ สรุปได้ดังนี้
1)
โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดพื้นที่การปลูกข้าวในฤดูนาปรัง ปี 2560 เพื่อผลิต
เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และเพื่อปรับปรุงบารุงดินโดยใช้พืชปุ๋ยสด ดาเนินการในพื้นที่ 19 จังหวัดลุ่มน้าเจ้าพระยา จานวน
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200,000 ไร่ ประกอบด้วยจังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงหบุรี
สุพรรณบุรี นครปฐม ชัยนาท สระบุรี นครนายก อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ กาแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก และ
พิจิตร
วิธีดาเนินการ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสด เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ขายคืนให้กรมพัฒนาที่ดิน
จานวน 50,000 ไร่ และสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสด เพื่อไถกลบ จานวน 150 ,000 ไร่ โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์
ต้นทุนให้แก่เกษตรกร ไร่ละ 5 กิโลกรัม รายละไม่เกิน 20 ไร่ และสนับสนุนค่าไถเตรียมดินครั้งแรกให้เกษตรกร ไร่ละ
500 บาท (200,000 ไร่) และค่าไถกลบเฉพาะพื้นที่ที่ปลูกและไถกลบพืชปุ๋ยสดไร่ละ 500 บาท (150 ,000 ไร่) ซึ่งกรม
พัฒนาที่ดินจะรับซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดคืนจากเกษตรกร จานวน 6,000 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 20 บาท ระยะเวลา
ดาเนินการ ตุลาคม 2559 – พฤษภาคม 2560
2)
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดพื้นที่และผลผลิตข้าว เพิ่ม
พื้นที่ และผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้เรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูแล้งในพื้นที่นา
หลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี นาไปสู่การปรับระบบการปลูกข้าวที่ถูกต้อง มั่นคง และยั่งยืน รวมถึงให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวที่ให้ผลตอบแทนต่ากว่า ดาเนินการในพื้นที่ 35 จังหวัด
จานวน 2,000,000 ไร่ ในพื้นที่เหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาก พื้นที่เหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ปานกลาง ในเขตชลประทาน หรือแหล่งน้าอื่นที่มีน้าตลอดการเพาะปลูก ที่เกษตรกรเคยปลูกข้าวนาปรังอย่าง
น้อย 1 ปี ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555/56 – 2558/59) รวมทั้งมีแหล่งน้าเพียงพอตลอดฤดูปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
(500-700 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่) โดยความร่วมมือของภาคเอกชน ภาครัฐ และ ธ.ก.ส.
วิธีดาเนินการ ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร ไร่ละ
4,000 บาท ผ่านบัญชี ธ.ก.ส. ซึ่งธนาคาร คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี) โดยเรียกเก็บจาก
เกษตรกรในอัตรา ร้อยละ 4 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ตลอดระยะเวลา
โครงการ และภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ รับซื้อผลผลิตผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. หรือสหกรณ์
การเกษตร หรือเครือข่ายเกษตรกรของภาคเอกชนในท้องถิ่น โดยรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ด กิโลกรัมละไม่ต่า
กว่า 8 บาท
ต่างประเทศ
11. เรื่อง ความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงินระหว่างอาเซียนและอียู ในโครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรป เพิ่มเติม ASEAN
(
Regional Integration Support from the EU: ARISE Plus)
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพื้นที่ความคุ้มครองในอาเซียนBiodiversity
(
Conservation
and Management of Protected Areas in ASEAN: BCAMP) และโครงการการใช้ป่าพรุที่ยั่งยืนและการบรรเทา
หมอกควันในอาเซียน S(ustainable Use of Peatland and Haze Mitigation in ASEAN: SUPA)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อร่างความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงิน F( inancing Agreement: FA) สาหรับ
โครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพิ่มเติ(ASEAN
ม
Regional Integration Support
from the EU: ARISE Plus) โครงการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการพื้นที่ความคุ้มครองในอาเซียน
(Biodiversity Conservation and Management of Protected Areas in ASEAN: BCAMP) และโครงการการใช้ป่าพรุที่
ยั่งยืนและการบรรเทาหมอกควันในอาเซียน(Sustainable Use of Peatland and Haze Mitigation in ASEAN: SUPA)
รวม 3 ฉบับ โดยหากมีความจาเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทยให้ กต. ดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก และหลังจากนั้นให้รายงานผลเพื่อ
คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
2. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนาม และให้ กต. แจ้งสานักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะ
ผู้แทนถาวรไทยประจาอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ว่ารัฐบาลไทยเห็นชอบต่อความตกลงฯ ทั้ง 3 ฉบับ และให้เลขาธิการ
อาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในความตกลงดังกล่าว
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สาระสาคัญของร่างทั้ง 3 ฉบับ มีดังนี้
1. ร่างความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงินในโครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
อาเซียนจากสหภาพยุโรป เพิ่มเติม (ARISE Plus) เป็นโครงการสานต่อความร่วมมืออาเซียน - สหภาพยุโรป ภายใต้
โครงการ ARISE ที่กาลังจะหมดอายุลง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน สนับสนุนการ
ดาเนินการตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2025 ส่งเสริมขีดความสามารถทางองค์กรของอาเซียน โดยมี
เป้าประสงค์เฉพาะ เช่น การปรับปรุงศุลกากร การอานวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่ง การปรับปรุงสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายแข่งขัน การส่งเสริมความร่วมมือด้านอาหารและยา และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
โดยเฉพาะSME เป็นต้น
2. ร่างความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงินในโครงการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
และการจัดการพื้นที่ความคุ้มครองในอาเซียนBCAMP)
(
มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาและบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพในอาเซียนอย่างยั่งยืนและมุ่งสร้างชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยมีศูนย์
ความหลากหลายทางชีวภาพอาเซียนASEAN
( Centre on Biodiversity: ACB) ที่ฟิลิปปินส์ เป็นผู้ดาเนินโครงการหลัก
3.
ร่างความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงินในโครงการการใช้ป่าพรุที่ยั่งยืนและบรรเทาหมอก
ควันในอาเซียน S( UPA) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการป่าพรุในอาเซียนอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบของไฟ
ป่าและหมอกควัน รวมทั้งสนับสนุนการดาเนินการตามแผนงานของอาเซียนด้านการจัดการระบบนิเวศป่าพรุอย่างยั่งยืน ค.ศ.
2014 - 2020 (ASEAN Programme on Sustainable Management of Peatland Ecosystems: 2014 - 2020:
APSMPE)
12. เรื่อง เอกสารสาคัญที่จะมีการรับรองในการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 24 และการประชุม
รัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 28
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างปฏิญญาผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 24 พร้อมเอกสารแนบ และอนุมัติให้
นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยรับรองเอกสารดังกล่าว
2. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 28 และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมรับรองเอกสารดังกล่าว
3. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารข้างต้นที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสาคัญ หรือไม่ขัดแย้งต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต. และกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
สาระสาคัญของร่างปฏิญญาฯ ระบุผลการดาเนินการตามเป้าหมายต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดหลังเรื่อง
การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและการพัฒนามนุษย์ (Quality Growth and Human Development) โดยประเด็น
สาคัญของเอเปคประจาปี 2559 ได้แก่ 1. การบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
(Regional Economic Integration and Quality Growth) 2. การส่งเสริมตลาดอาหารในภูมิภาค (Enhancing
the Regional Food Market) 3. การก้าวไปสู่ความทันสมัยของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยใน
เอเชีย-แปฟิซิก (Towards the Moderniztion of MSMEs in the Asia-Pacific) และ 4. การพัฒนาทุนมนุษย์
(Developing Human Capital)
13. เรื่อง เอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 16 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดท.) เสนอ
ดังนี้
1. เห็นชอบเอกสารจานวน 4 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่างเอกสารกรอบการดาเนินงานด้านการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (2) ร่างแผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเชิงลึกระหว่างอาเซียน – จีน ภายใต้ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาร่วมกันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (3) ร่างปฏิญญาบรูไน
ดารุสซา ลาม ว่าด้วย
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ประชาคมแห่งการเชื่อมโยงนวัตกรรม และ (4) แผนปฏิบัติการภายใต้การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้าน
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชุมสภาหน่วยงานกากับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน
ปี 2560 ซึ่งจะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทร คมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting : TELMIN) ครั้งที่ 16
และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ ดท. สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมรับรองเอกสารดังกล่าว
สาระสาคัญของร่างเอกสาร 4 ฉบับ มีดังนี้
(1) ร่างเอกสารกรอบการดาเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างอาเซียนด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและอานวยความสะดวกในการ
ดาเนินงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการค้าภายในภูมิภาคและระดับโลก รวมถึงการไหลเวียนของข้อมูล โดยการส่งเสริม
ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบภายในประเทศ และตามหลักการของการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล เช่น การยินยอม การแจ้งความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล การป้องกันและการรักษาความปลดภัยของ
ข้อมูล การเข้าถึงและการแก้ไข การส่งต่อข้อมูลไปยังประเทศอื่น และการเก็บรักษาข้อมูล เป็นต้น รวมทั้ง เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นและอานวยความสะดวกการไหลเวียนของข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างเสรี
(2) ร่างแผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเชิงลึกระหว่างอาเซียน – จีน ภายใต้ความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาร่วมกันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดขอบเขตของ
แผนงานและกิจกรรมสาคัญระหว่างอาเซียนและจีน ภายใต้ความร่วมมือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ระยะ 5 ปี คือ พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบด้วย ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร นวัตกรรม ความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การหารือและแลกเปลี่ยน
ระหว่างรัฐ
( 3) ร่างปฏิญญาบรูไน ดารุสซาลาม ว่าด้วยประชาคมแห่งการเชื่อมโยงนวัตกรรม เป็น
เอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนในการดาเนินความร่วมมือด้านโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้หัวข้อหลักของการประชุมครั้งนี้ คือ การเชื่อมโยงประชาคมที่มีนวัตกรรม เพื่อมุ่งเน้น
การขับเคลื่อนข้อริเริ่มต่างๆ ภายใต้แผนแม่บท ASEAN ICT Masterp;an 2020 ให้มีความก้าวหน้า ได้แก่
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบรนด์ในอนาคตเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นใหม่ สนับสนุนการ
เชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมการรวมตัวและการค้า สร้างเสริมความเข้มแข็งด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศของ
อาเซียนด้วยการมียุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางสารสนเทศ รวมถึงการรับรองกรอบการดาเนินงาน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอาเซียน และแผนปฏิบัติการที่จะดาเนินโครงการในปี 2560
(4) แผนปฏิบัติการภายใต้การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชุมสภาหน่วยงานกากับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน ปี 2560
ซึ่ง
ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 13 โครงการ โดยเป็นโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนไอซีที
อาเซียน (ASEAN ICT Fund) จานวน 11 โครงการและงบประมาณจากคู่เจรจา จานวน 2 โครงการ ซึ่งข้อเสนอ
โครงการได้ผ่านการพิจารณาและระดมความคิดเห็นจากประเทศสมาชิกอาเซียนในระดับคณะทางานและระดับ
เจ้าหน้าที่อาวุโสในเบื้องต้น และเป็นการดาเนินโครงการตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บท ASEAN
ICT Masterplan 2020 โดยมีโครงการของประเทศไทย 2 โครงการ คือ (1) โครงการทบทวนและส่งเสริมทักษะ
บุคลากรไอซีทีของอาเซียน และ (2) โครงการพัฒนาจัดทาข้อเสนอแนะและส่งเสริมการตระหนักรู้และป้องกันภัย
ออนไลน์สาหรับเด็กและเยาวชน
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14. เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – รัสเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย
– รัสเซีย และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของไทย
และรัสเซีย (เกี่ยวกับการพัฒนาบริการเดินอากาศระหว่างสองประเทศ)
2. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดาเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมี
ผลใช้บังคับของบันทึกความเข้าใจ โดยให้ กต. สามารถปรับถ้อยคาตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระสาคัญ
สาระสาคัญของเรื่อง
คค. รายงานว่า ผู้แทนรัฐบาลไทยและสหพันธรัฐรัสเซียได้พบหารือกัน เป็นระยะ ๆ โดยครั้งล่าสุด
เมื่อวันที่ 17 -18 พฤศจิกายน 2558 ที่กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ประกอบด้วย 1. สิทธิความจุความถี่
2. สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 3. การทาการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน และ 4. เที่ยวบินเช่าเหมาลา
ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลการเจรจาดังกล่าว
ประเทศไทยกลายเป็นตลาดหลักแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวรัสเซีย ในภูมิภาคนี้แทนที่ประเทศ
อียีปต์ที่เกิดปัญหาความไม่สงบภายในประเทศ โดยในปัจจุบันมีสายการบินของรัสเซียจานวน 4 สายการบินทาการบิน
มายังประเทศไทย ซึ่งหากสายการบินของรัสเซียทาการบินมายังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นจะช่วยส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทย ประกอบกับสหพันธรัฐรัสเซียถือเป็นตลาดที่น่าสนใจอีกตลาดหนึ่งของ
นักท่องเที่ยวและนักลงทุนชาวไทย ดังนั้น บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) จึงมีแผนจะกลับไปทาการบินใน
เส้นทางกรุงเทพฯ – มอสโก และกลับ อีกครั้งหนึ่งในเดือนธันวาคม 2559 จานวน 4 เที่ยว/สัปดาห์ ซึ่งถือเป็นการ
สนับสนุนเครือข่ายการบินให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและจะช่วยอานวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยว
และนักลงทุน ทั้งชาวไทยและชาวรัสเซียอีกทางหนึ่งด้วย
15. เรื่อง การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจัดทาแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงและกรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอานาจหน้าที่
ตามกฎหมายในการออกเอกสารและแบบฟอร์มเอกสารราชการให้กับประชาชนพิจารณาดาเนินการจัดทาแบบฟอร์ม
เอกสารราชการ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) ตามที่เห็นเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมด้าน
งบประมาณ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบเทคโนโลยีรองรับการดาเนินการในเรื่องข้างต้นของแต่ละ
หน่วยงาน โดยให้สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็น
หน่วยงานหลักหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดตัวชี้วัด ระยะเวลา แนวทาง รวมถึงวิธีการดาเนินการให้
ชัดเจน โดยให้รับความเห็นชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไป
2. ให้สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็น
หน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอานวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ (Doing Business) ของประเทศไทยต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
1. กต.รายงานว่าการสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยพิจารณาออกแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2
ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในหลายด้าน ทั้งด้านการลดภาระค่าใช้จ่ายจาก
การแปลเอกสารของประชาชน (เมื่อพิจารณาจากสถิติการขอรับบริการนิติกรณ์ประเภทรับรองคาแปลในปี 2558
ประชาชนจะมีค่าใช้จ่ายในด้านการแปลเอกสารประมาณปีละ 45 – 75 ล้านบาท) ลดขั้นตอนและกระบวนการรับรอง
เอกสารอย่างมีนัยสาคัญ โดยแบบฟอร์มเอกสารราชการที่จัดทาขึ้น 2 ภาษาที่จะนาไปใช้ในต่างประเทศจะผ่านเฉพาะ
การรับรองเอกสารประเภทรับรองลายมือชื่อหรือประเภทรับรองสาเนาถูกต้องเท่านั้น จึงจะสามารถนาไปใช้ใน
ต่างประเทศได้ ทาให้ประหยัดเวลาในการรับรองเอกสาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการรับรองเอกสาร นอกจากนี้
เอกสารที่ผ่านการรับรองมีมาตรฐานการแปลที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
สามารถนาไปใช้ในต่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์ และได้รับการยอมรับ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการแปลเอกสารผิดพลาด
หรือที่ไม่มีมาตรฐานจากการแปลเอกสารของบริษัทแปลเอกชน รวมทั้งการเรียกรับค่าตอบแทนอย่างไม่เป็นธรรมจาก
ผู้รับแปลอีกด้วย
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2. โดยที่การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลให้ประเทศสมาชิกจาเป็นต้องเร่งเสริมสร้าง
ความเชื่อมโยงด้านกายภาพ กฎ ระเบียบ และการติดต่อระหว่างประชาชน ดังนั้น การดาเนินการผลักดันให้ส่วน
ราชการไทยออกแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษาจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ประเทศบรรลุการเชื่อมโยง
ดังกล่าว และช่วยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถติดต่อและดาเนินธุรกรรมระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว เพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันแก่ภาคธุรกิจเอกชนสามารถติดต่อประสานงานทางธุรกิจระหว่างประเทศได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
3. การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยพิจารณาออกแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา
(ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) อยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ โดยเฉพาะในด้านการลด
ภาระค่าใช้จ่ายจากการแปลเอกสารของประชาชน ลดขั้นตอน และกระบวนการรับรองเอกสารอย่างมีนัยสาคัญ
นอกจากนี้ ยังเป็นกลไกสาคัญที่จะช่วยผลักดันและส่งเสริมประเทศไทยในบริบทของการเชื่อมโยงภายใต้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
16. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ASEAN Economic Community : AEC พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์
ที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการ
เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community : AEC พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง
กาหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทย พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลัง
(กค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญร่างกฎกระทรวง
ร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ASEAN Economic Community : AEC พ.ศ. .... เป็นการกาหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์
ที่ระลึกการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community : AEC ชนิด ราคา โลหะ
อัตราเนื้อโลหะ น้าหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย และลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณ์โลหะ
สีขาว ราคา 20 บาท เพื่อเป็นที่ระลึกการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community :
AEC
ร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทย พ.ศ. ....
เป็นการกาหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทยชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ
น้าหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลายและลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว ราคา 20 บาท
เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การสหกรณ์ไทย ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
17. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมและการฝึกอบรมร่วมกับทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและการฝึกอบรมร่วมกับทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Enercy Agency : IAEA)ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ จานวน 2 รายการ เพื่อแจ้งให้คณะผู้แทนถาวรไทยประจา
กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ทราบและแจ้ง IAES ตามแนวปฏิบัติต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
วท. รายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) โดยกรมองค์การระหว่างประเทศได้แจ้งสานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ วท. ในฐานะผู้ประสานงานแห่งชาติระหว่างประเทศกับ IAEA ว่า IAEA ได้ขอให้รัฐบาลไทยพิจารณา
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและการฝึกอบรม จานวน 2 รายการ ดังนี้
1. การประชุม IAEA/RCA Final Project Assessment Meeting ระหว่างวันที่
21-25 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและประเมินความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการของ IAEA ที่ RAS/6/076 หัวข้อ “Improving Cancer Management
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Through Strengthening CT Cancer Staging Process” (การพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งโดยเน้นที่ช่วงการ
วินิจฉัยโรคมะเร็งด้วยวิธีฉายรังสี)
2. การฝึกอบรม Training Workshop on Uranium Geochemistry in the
Asia – Pacific Region (ธรณีเคมียูเรเนียมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก) ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2560
ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนาเสนอประเด็นท้าท้ายในมิติทางวิชาการ สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ
และธรรมาภิบาล ต่อความยั่งยืนเกี่ยวกับการใช้แร่ยูเรเนียมในทางอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ การจัดการประชุมและการฝึกอบรม ทั้ง 2 รายการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับ
นักวิชาการและหน่วยงานของไทยในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
และรังสีในทางสันติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมบทบาทของไทยในกรอบความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับนานาชาติอีกด้วย
18. เรื่อง บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแห่ง
ราชอาณาจักรกัมพูชา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อบันทึกความเข้าใจระหว่าง สธ. แห่งราชอาณาจักรไทย กับ สธ. แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งนี้ หากมีการ
แก้ไขถ้อยคาหรือประเด็นที่มิใช่สาระสาคัญของบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้
ดุลยพินิจในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (
Full Powers) ให้แก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
สาระสาคัญของบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
สาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา มีสาระสาคัญเป็นการสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทย
กับกัมพูชา โดยเฉพาะความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ ๆ ดังนี้ (1) การเฝ้าระวังโรคติดต่อ (2) การ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยเฉพาะการระบาดของโรคข้ามชายแดน (3) การเสริมสร้าง
ศักยภาพและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสาหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (4) การเสริมสร้างระบบการส่งต่อ
ข้ามพรมแดน (5) การเสริมสร้างการประสานงานด้านสาธารณสุขในระดับท้องถิ่นระหว่างจังหวัดชายแดน (6) สาขาความ
ร่วมมืออื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายตัดสินใจร่วมกัน
สาหรับความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าประกอบด้
ว
วย
1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามสาขาความร่วมมือ ภายใต้กฎหมายและระเบียบภายในประเทศ
2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น โครงการอบรม และการศึกษาดูงานของบุคลากรสาธารณสุข
3. การวิจัยและการศึกษาร่วมกันในสาขาความสนใจร่วมกันตามสาขาความร่วมมือ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมของประเทศ
ทั้งนี้ แต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบในการประสานงานและดาเนินการในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ใน
ประเทศของตนเอง
19. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการนาเสนอท่าทีร่วมของอาเซียนในประเด็นเกี่ยวกับเกษตร ( ASEAN Common
Position on Issues Related to Agriculture) ในการประชุม UNFCCC COP 22 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างวันที่ 7-18 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองมาร์ราเกซ ราชอาณาจักรโมร็อกโก
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อร่างท่าทีร่วมของอาเซียนในประเด็นเกี่ยวกับการเกษตร (
ASEAN Common
Position on Issues Related to Agriculture) สาหรับการประชุม UNFCCC COP 22 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างวันที่ 7-18 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองมาร์ราเกซ ราชอาณาจักรโมร็อกโก ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุมที่
เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรจะมีขึ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
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2. มอบหมายให้สานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมในฐานะเป็นตัวแทนหลักของประเทศไทยสาหรับ
UNFCCC (UNFCCC Focal Point) นาท่าทีร่วมของอาเซียนในประเด็นเกี่ยวกับการเกษตร ( ASEAN Common
Position on Issues Related to Agriculture) ผนวกเข้ากับท่าทีของประเทศไทยในภาคเกษตรเพื่อให้คณะผู้แทนที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจเจรจาในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา UNFCCC สมัยที่ 22 นาไปใช้ประกอบในการ
ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวต่อไป
สาระสาคัญของท่าทีร่วมของอาเซียน เป็นการยืนยันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่ทาง
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เสนอเป็นจุดยืนระดับภูมิภาคไปแล้วในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SBSTA 44 รวมทั้งยืนยัน
จุดยืนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่กาหนดไว้สาหรับการประชุม SBSTA 45 และยืนยันจุดยืนในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตรดังระบุในข้อตกลงปารีส
20. เรื่อง ร่างกรอบความร่วมมือระหว่างโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ( UNEP) และเครือข่ายการ
ติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (EANET) ในการบริหารจัดการข้อกาหนด การ
ให้บริการของสานักเลขาธิการ EANET [Framework between the United Nations Environment
Programme (UNEP) and the Acid Deposition Monitoring Network in East Asia (EANET) on
Arrangements for UNEP’s Provision of Services to the EANET]
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือระหว่างโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (
United
Nations Environment Programme : UNEP) และเครือข่ายติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก ( The Acid Deposition Monitoring Network in East Asia : EANET) ในการบริหารจัดการข้อ
กาหนดการให้บริการของสานักเลขาธิการ EANET [Framework between the United Nations Environment
Programme (UNEP) and the Acid Deposition Monitoring Network in East Asia (EANET) on
Arrangements for UNEP’s Provision of Secretariat Services to the EANET]
2. เห็นชอบให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเห็นชอบต่อร่างกรอบความร่วมมือฯ
ในระหว่างการประชุมระดับรัฐบาล ( Intergovernmental Meeting : IG) ครั้งที่ 18 (IG18) ของ EANET ในระหว่าง
วันที่ 22 -23 พฤศจิกายน 2559
3. หากในการประชุมระดับรัฐบาลครั้งที่ 18 ( IG18) ของ EANET มีการปรับแก้ร่างกรอบความ
ร่วมมือฯ ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ และไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและผลประโยชน์ของประเทศ
ไทย ให้สามารถเห็นชอบต่อร่างกรอบความร่วมมือฯ โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
ร่างกรอบความร่วมมือฯ จัดทาขึ้นทดแทนฉบับเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และใช้
เป็นกรอบในการบริหารจัดการและแนวทางการดาเนินงานของสานักเลขาธิการ EANET รวมถึงการประสานงาน
ร่วมกับประเทศเครือข่ายและศูนย์เครือข่าย ของ EANET โดยมีข้อกาหนดทั้งสิ้น 14 ข้อ และตั้งใจให้มีรูปแบบที่ไม่
ก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ โดย UNEP จะ
ให้บริการงานของสานักเลขาธิการโดยการปรึกษาหารือร่วมกับประเทศเครือข่ายตามแนวทางของแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี ซึ่งอนุมัติโดย IG และภายในข้อบังคับและกฎระเบียบของ UNEP และ EANET เช่น
1) สานักเลขาธิการจะตั้งอยู่ที่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติสานักงานภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและแปซิฟิก (UNEP ROAP) และให้ AIT/RRC.AP ให้บริการอย่างที่กาหนดแน่นอน (เช่น บริการด้าน
โลจิสติกส์ เป็นต้น) ตามความเหมาะสมและภายใต้คาแนะนาของ UNEP
2) เงินสนับสนุนต่อ
UNEP เพื่อ EANET จะถูกบริหารจัดการผ่านบัญชีการเงินของ EANET ที่แยก
ต่างหาก โดยเป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับด้านการเงินขององค์การสหประชาชาติและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
งาน และงบประมณประจาปีซึ่งอนุมัติโดย IG ของ EANET ภายใต้แนวทางของ IG และ
3)
UNEP จะว่าจ้างผู้ประสานงานของ EANET ที่ระดับ P-4 ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และวิธี
ปฏิบัติขององค์การสหประชาชาติที่ปรับใช้ได้ ภายใต้ขอบเขตงานซึ่งกาหนดโดย IG ของ EANET

 มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น

16
แต่งตั้ง
21 . เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายธีรัชย์ อัตนวานิช รอง
ผู้อานวยการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ให้ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ)
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
22. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
1. นายธนะรัตน์ ลยางกูร นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมาร
เวชศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ดารงตาแหน่ง นายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
2. นายปราโมทย์ บุญเจียร ผู้อานวยการโรงพยาบาลเลย (ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวช
กรรมป้องกัน) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเลย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย สานักงานปลัดกระทรวง
ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2559
3. นายยงยศ ธรรมวุฒิ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง
สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง
สานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2559
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
23. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง
นายบุญส่ง จาปาโพธิ์ ผู้ช่วย
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดารงตาแหน่ง รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ
24. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จานวน 9 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดารง
ตาแหน่งครบวาระสามปีแล้ว เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ดังนี้ 1. นายครรชิต มาลัยวงศ์ 2. นายเธียรชัย
ณ นคร 3. ศาสตราจารย์นันทวัฒน์ บรมานันท์ 4. นายนคร เสรีรักษ์ 5. นายประวัติ วีรกุล 6. นายมานะ นิมิตรมงคล
7. นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ 8. นายศักดิ์ เสกขุนทด 9. นายสนิท ชมชาญ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
เป็นต้นไป
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25. เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนจากกองทัพอากาศเป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการกากับสานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง
พลอากาศเอก ทวิเดนศ อังศุสิงห์
ผู้แทนกองทัพอากาศ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอื่นในคณะกรรมการกากับสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทย แทน พลอากาศเอก วิจิตร์ จิตร์ภักดี กรรมการเดิมที่ลาออกเนื่องจากเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15
พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
26. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ วาระปี พ.ศ. 2559
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการคดีพิเศษ จานวน 9 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดารงตาแหน่งครบวาระสองปีแล้ว
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้ 1. นายอธิคม อินทุภูติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 2. นางสาวพันธุ์ทิพย์ นวานุช
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 3. นายสุเจตน์ จันทรังษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. รองศาสตราจารย์
เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ 5. นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง
ประเทศ 6. นายสราวุธ เบญจกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการธนาคาร 7. นายมานะ นิมิตรมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 8. พลตารวจโท ปัญญา เอ่งฉ้วน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอบสวนคดีอาญา 9.
พลตารวจเอก ชัยยะ ศิริอาพันธ์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15
พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
------------------
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