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วันนี้ (
20 ธันวาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วย พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ และ
พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
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กฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ….
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นาราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษี
บารุงท้องที่ประจาปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบารุง
ท้องที่สาหรับปี พ.ศ. 2560 และปีต่อ ๆ ไป พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการหอพัก พ.ศ. ....

เศรษฐกิจ- สังคม
5. เรื่อง
การเตรียมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่
วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560
เรื่อง บริการทางการเงินและมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนของ
ธนาคารออมสิน
ต่างประเทศ
เรื่อง การเจรจาการจัดทาข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary
Partnership agreement : VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล
และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการนา
เหล็กและเหล็กกล้าที่มีโควตาเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลง
JTEPA
พ.ศ. 2555 พ.ศ. ....
เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 2
แต่งตั้ง

10.
11.

เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐโปแลนด์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็ม
แห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ประจาประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)
เรื่อง
ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ)
12. เรื่อง
การเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง
(3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้ตัด
บทบัญญัติเกี่ยวกับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรและการจัดเก็บเงินบารุงสถาบันจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตาม
กฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบตามร่างมาตรา 16 (3) และร่างมาตรา 23 ออก และให้รับความเห็น
ของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่ง
ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... เป็นการปรับเปลี่ยน
สถานภาพของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการ
และขับเคลื่อนการดาเนินการให้สัมฤทธิ์ผล กาหนดกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงด้านวัคซีนให้เป็นรูปธรรม
มีความต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีความเป็นเอกภาพเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัย
การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีนให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอสาหรับใช้ในสถานการณ์ปกติและ
สถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศทั้ง
ในด้านการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการจาหน่ายวัคซีน ด้านการสาธารณสุข และด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับวัคซีน
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับ
ความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานักงานศาลยุติธรรม และสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. …. เป็นการ
กาหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพื่อกาหนดกลไก หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน
เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกันและการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุ้มครองสุขภาพของ
ประชาชนจากความเสี่ยงและการได้รับผลกระทบของโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นาราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบารุงท้องที่ประจาปี
พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบารุงท้องที่สาหรับปี พ.ศ. 2560 และปีต่อ ๆ ไป พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้นาราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการ
ประเมินภาษีบารุงท้องที่ประจาปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบารุงท้องที่สาหรับปี พ.ศ.
2560 และปีต่อ ๆ ไป พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดให้นาราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบารุงท้องที่ประจาปี พ.ศ. 2521 ถึง
พ.ศ. 2524 ซึ่งใช้ในการประเมินภาษีบารุงท้องที่สาหรับปี พ.ศ. 2559 มาใช้ในการประเมินภาษีบารุงท้องที่สาหรับ
ปี พ.ศ. 2560 และปีต่อไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
เป็นต้นไป
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4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ และ
ให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดให้สถานศึกษาที่ประสงค์จะประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาให้ยื่นคาขอต่อนายทะเบียน
พร้อมด้วยเอกสารพยานหลักฐาน
2. กาหนดให้ผู้ใดจะประกอบกิจการหอพัก ให้ยื่นคาขอต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่
3. กาหนดลักษณะของหอพักต้องมีชื่อภาษาไทย ระบุประเภทห้องที่ชัดเจน ระบุจานวนห้องพักและ
จานวนผู้พักที่รับเข้าพักได้ และต้องแยกอาคารหอพักชายและหญิงเป็นสัดส่วนให้ชัดเจน
4. กาหนดให้สถานที่ตั้งของหอพักต้องไม่อยู่ใกล้โรงงานและสถานบริการ ตัวอาคาร ห้องน้า
ห้องนอน ห้องรับประทานอาหารรวมถึงห้องต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนของหอพักต้องมีอากาศถ่ายเท ถูกสุขลักษณะ
ปลอดภัย และต้องมีระบบสาธารณูปโภคและระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี
5. กาหนดให้การโอนใบอนุญาต การเปลี่ยนแปลงชื่อรวมถึงการดัดแปลงตัวอาคารตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร ให้ยื่นคาขอต่อนายทะเบียน ณ ห้องที่ที่ห้องพักตั้งอยู่
เศรษฐกิจ- สังคม
5. เรื่อง การเตรียมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเตรียมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับ
ปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560 ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ดังนี้
1. กิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560 ใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 โดยจัดกิจกรรมทั้งในวัด สถานที่ทั่วไป (นอกวัด) และมณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง
2. กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน 15 จังหวัด ที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม
อาเซียน
3. กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในต่างประเทศ โดยขอความร่วมมือไปยังศูนย์ประสานงานที่กากับดูแล
พระธรรมทูตในต่างประเทศ ทั้งธรรมยุตและมหานิกาย และขอความร่วมมือองค์การพุทธศาสนิกชนสัมพันธ์แห่งโลก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและกระทรวงการต่างประเทศ
4. กิจกรรมไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล
5. การบูรณาการการทางานสวดมนต์ข้ามปีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. การตั้งศูนย์ประสานงานและการรายงานผล จานวน 4 ระดับ คือ ระดับประเทศ ระดับ
หน่วยงาน ระดับจังหวัด และระดับอาเภอ
สาระสาคัญของเรื่อง
วธ. รายงานว่า
การสวดมนต์ข้ามปีเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญในการส่งเสริมและเสริมสร้างภาพลักษณ์เมือง
พระพุทธศาสนาของประเทศไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติศาสนา การนามิติทางศาสนาเข้ามาสู่กิจกรรมส่งท้าย
ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ด้วยเสียงสวดมนต์ ตามมติมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เรื่อง
เห็นชอบโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ตามที่สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติเสนอ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
และสวดมนต์ให้ประเทศไทย ประชาชน ครอบครัว พร้อมทั้งตนเองให้มีความสุขตลอดปีใหม่ ตลอดจนเป็นแรงจูงใจ ให้
ประชาชนลด ละ เลิกอบายมุขในเทศกาลปีใหม่โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
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1. กิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธพุทธศักราช 2560
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เวลา
21.00 น.

สถานที่ทั่วไป(นอกวัด)
ในวัด
- พิธีราลึกใน
- บาเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวาย
พระมหากรุณาธิคุณ
เป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยสงบนิ่ง 89 วินาที
- สดับปกรณ์
- สงบนิ่งไว้อาลัย 89 วินาที

สนามหลวง
- บาเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- สดับปกรณ์
- สงบนิ่งไว้อาลัย 89 วินาที

23.45 น.
23.50 น.

- สวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า
- นะโม 3 จบ
- บทสรรเสริญคุณพระ
รัตนตรัย
(อิติปิโสภะคะวา)
- ร้องเพลงพรปีใหม่
และเพลงสวัสดีปีใหม่

- สวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า
- นะโม 3 จบ
- บทสรรเสริญคุณ
พระรัตนตรัย
(อิติปิโสภะคะวา)
- ลั่นฆ้องชัย 9 ครั้ง
- ฉายไฟเทคนิคพิเศษ
ถ่ายทอดสดทาง CNN
- สวดมนต์ข้ามปีใหม่ด้วย
บทชยันโต
- ร้องเพลงพรปีใหม่

24.00 น.

- สวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า
- นะโม 3 จบ
- บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
(อิติปิโสภะคะวา)
- ลั่นฆ้องชัย 9 ครั้ง
- สวดมนต์ข้ามปีใหม่ด้วย
บทชยันโต

วันที่ 1 มกราคม 2560
เวลา
00.09 น.

07.00 น.

สถานที่ทั่วไป(นอกวัด)
- จุดเทียน
- สวดมนต์รับปีใหม่
บทชัยมงคลคาถา (พาหุง)

ในวัด
- สวดมนต์รับปีใหม่
บทชัยมงคลคาถา (พาหุง)

สนามหลวง
- จุดเทียน
- สวดมนต์รับปีใหม่
บทชัยมงคลคาถา (พาหุง)

ทาบุญตักบาตร,ไหว้พระ 10 วัดสืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล

2. กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน 15 จังหวัด
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา มอบให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่มีชายแดน
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน 15 จังหวัด ได้แก่ ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ
นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว ระนอง สงขลา และสตูล
ซึ่งจะมีกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีในมิติทางศาสนาซึ่งกันและกันโดยเฉพาะกิจกรรม
สวดมนต์ข้ามปี
3. กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในต่างประเทศ
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้มีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือในการจัดสวดมนต์
ข้ามปี ดังนี้
3.1 แจ้งขอความร่วมมือไปยังศูนย์ประสานงานที่กากับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศ ทั้ง
ธรรมยุตและมหานิกาย โดยเชิญให้วัดไทยทั่วโลก จานวน 504 วัด จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีตามมติมหาเถรสมาคม
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3.2 แจ้งขอความร่วมมือองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กระทรวงการต่างประเทศ เชิญวัด/ศาสนสถานของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก จานวน190 แห่ง 70 ประเทศ
จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี
4. กิจกรรมไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดไหว้พระ 10 วัด ที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์
แห่งราชวงศ์จักรี ในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2 มกราคม 2560
5. การบูรณาการการทางานสวดมนต์ข้ามปีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงวัฒนธรรม ได้บูรณาการทางานร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กรมประชาสัมพันธ์
กรุงเทพมหานคร กรมเจ้าท่า สภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักข่าวกรองแห่งชาติ
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และสานักงานสถิติแห่งชาติ ในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ทั้งในวัด สถานที่ทั่วไป (นอกวัด) และมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
6. การตั้งศูนย์ประสานงานและการรายงานผล
การรายงานผลจากการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสวดมนต์ข้ามปี มี 4 ระดับ คือ ระดับประเทศ
ระดับหน่วยงาน ระดับจังหวัดและระดับอาเภอเพื่อเป็นศูนย์กลางในการวางแผนการดาเนินงาน การรายงานผล
การบริหาร
จัดการ การอานวยความสะดวกแก่ประชาชนในด้านข้อมูลการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี การติดต่อประสานงาน
แก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเร็วและทันกับเหตุการณ์อันอาจจะเกิดขึ้นในวันงาน
6. เรื่อง บริการทางการเงินและมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนของธนาคารออมสิน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
ดังนี้
1. รับทราบมาตรการเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบภัยน้าท่วม
2. เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทั่วไป
สาระสาคัญของมาตรการฯ มีดังนี้
1.
มาตรการเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ประกอบด้วย
1.1 เงินฝากประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย สาหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
คิดอัตราดอกเบี้ยบวกเพิ่มร้อยละ 100 จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกปกติของธนาคารออมสิน (ปัจจุบันอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกปกติอยู่ที่ร้อยละ 0.5 ต่อปี) และมีเพดานเงินฝากไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท ทั้งนี้ ธนาคาร
ออมสินให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
1.2 สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบ Reverse Mortgage สาหรับผู้สูงวัยให้สามารถนาที่อยู่อาศัย
ของตนเองที่ปลอดภาระหนี้มาใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดารงชีวิต โดยธนาคารออมสินจะจ่าย
เงินกู้เป็นรายเดือน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 20 ปี โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาการกู้เงินตามสัญญาแล้วต้องไม่
เกินอายุ 85 ปี และเมื่อครบกาหนดตามสัญญา ผู้กู้สามารถขอขยายเวลาเพิ่มเติมได้ตามเงื่อนไขที่กาหนด หรือชาระ
หนี้เพื่อปิดบัญชี หรือให้ธนาคารขายหลักประกันเพื่อปิดบัญชีต่อไป โดยธนาคารออมสินคิดอัตราดอกเบี้ยประมาณ
อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate : MRR) – ร้อยละ 0.5 ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR
อยู่ที่ร้อยละ 7.125 ต่อปี) ทั้งนี้ โดยที่สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบ Reverse Mortgage เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งแตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อ
พิจารณาหลักเกณฑ์การกากับดูแลที่เกี่ยวข้องก่อนที่ธนาคารออมสินจะให้บริการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่อไป และ
กระทรวงการคลังจะมอบหมายให้ธนาคารออมสินให้ความรู้แก่ผู้ขอสินเชื่อเกี่ยวกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดปัญหาในอนาคต
1.3 สินเชื่อเคหะลูกกตัญญู สาหรับผู้ที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งของตนเอง หรือ
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คู่สมรส โดยผู้กู้ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกับบิดาและ/หรือมารดาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีหลักฐานการหักลดหย่อน
ภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาในการยื่นเสียภาษีไม่น้อยกว่า 1 รอบบัญชี โดยสินเชื่อดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ
นาไปจัดหาหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รวมถึงการซื้อสิ่งอานวยความสะดวก วงเงินสินเชื่อสูงสุด ร้อยละ 100 ของราคา
ประเมินหลักทรัพย์ตามเงื่อนไขของธนาคาร โดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยต่ากว่าลูกค้าทั่วไปและมีระยะเวลา
ปลอดดอกเบี้ย 6 -12 เดือน และสามารถผ่อนชาระได้ถึงอายุ 65 ปี ทั้งนี้ ธนาคารออมสินเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 30 มิถุนายน 2560
1.4 สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย สาหรับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 60 – 70 ปีเพื่อการ
ประกอบอาชีพอิสระเพื่อหารายได้และใช้เป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 1 ต่อเดือน โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้าประกัน และธนาคารออมสิน
จะจ่ายค่าธรรมเนียมค้าประกันแทนผู้กู้ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไปจนครบสัญญา ทั้งนี้ ธนาคารออมสินเริ่มให้บริการ
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
2.
มาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้าท่วม ประกอบด้วย
2.1 สินเชื่อโครงการประชารัฐเพื่อประชาชน สาหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
ภาวะน้าท่วมและมีความจาเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ซ่อมแซมหรือจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ประกอบอาชีพใหม่ ตลอดจนเพื่อการอุปโภค บริโภค ในช่วงที่รายได้ลดลงอันเนื่องมาจากไม่สามารถประกอบอาชีพได้
ตามปกติ วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 50 ,000 บาท ระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่ 1
ร้อยละ 0 ต่อเดือน และในปีที่ 2-5 ร้อยละ 1 ต่อเดือน โดยผู้กู้สามารถใช้บุคคล หรือ บสย. ค้าประกันได้
2.2 มาตรการประชารัฐแก้ไขหนี้ประชาชน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่
น้าท่วมและไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติส่งผลให้รายได้ลดลง โดยธนาคารออมสินจะดาเนินการพักชาระหนี้
ให้แก่ลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทที่ประสบภาวะน้าท่วมสุงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยชาระเฉพาะดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ
50 – 100 ของจานวนดอกเบี้ยที่ต้องชาระตามปกติ รวมถึงขยายเวลาในการชาระหนี้ได้เท่ากับระยะเวลาที่ขอพัก
ชาระเงินต้น
3. มาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
และผู้มีรายได้น้อย ได้แก่ โครงการลดดอกเบี้ยให้ประชาชนรายย่อย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระการผ่อนชาระ
ลูกหนี้ ทั้งลูกหนี้ที่มีประวัติการชาระหนี้ดี ลูกหนี้ค้างชาระและที่ตัดหนี้สูญไปแล้ว เพื่อให้กลับเข้าใช้บริการของ
ธนาคารออมสินได้ในโอกาสต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
3.1 ลูกหนี้ที่มีประวัติการชาระหนี้ดี 12 เดือนติดต่อกัน (ไม่มีดอกเบี้ยผิดนัดในรอบ 12
เดือน ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 – เดือนพฤศจิกายน 2560)
ธนาคารออมสินจะคืนดอกเบี้ยร้อยละ 30 ของดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ธนาคารต่อเนื่องในรอบ
ระยะเวลา 12 เดือน โดยโอนเงินเข้าบัญชีให้กับลูกหนี้หรือนาไปหักเงินต้นคงเหลือให้มีจานวนลดลง
3.2
ลูกหนี้ค้างชาระและลูกหนี้ที่ตัดหนี้สูญไปแล้ว (ณ วันทาสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้)
ธนาคารออมสินจะดาเนินการ ดังนี้
1) ปรับโครงสร้างหนี้เฉพาะในส่วนของต้นเงินกู้ โดยขยายระยะเวลาได้ ไม่เกิน 2 เท่าของ
ระยะเวลาคงเหลือตามสัญญากู้หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้แต่ไม่เกิน 10 ปี ยกเว้นระยะเวลาคงเหลือตามสัญญา
กู้เกินกว่า 10 ปี ให้ใช้ระยะเวลาคงเหลือเป็นระยะเวลาของสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และพักดอกเบี้ยผิดนัดและ
ดอกเบี้ยปกติในช่วงเวลาที่ผิดนัด
2) เมื่อลูกหนี้สามารถผ่อนชาระได้ตามเงื่อนไขที่ปรับโครงสร้างหนี้ได้ ติดต่อกันเป็น
ระยะเวลา 12 เดือน ธนาคารจะยกดอกเบี้ยผิดนัดที่พักไว้ให้ และคืนดอกเบี้ยที่ชาระ ในรอบระยะเวลา 12 เดือน
จานวนร้อยละ 30 เพื่อนาไปลดจานวนดอกเบี้ยปกติที่พักไว้
3) ดอกเบี้ยที่ตั้งพักไว้คงเหลือ ให้จ่ายชาระหนี้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ลง
นามในสัญญา และไม่เกินระยะเวลาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ทั้งนี้ ธนาคารออมสินขอแยกบัญชีโครงการดอกเบี้ยให้ประชาชนรายย่อยเป็นโครงการตามนโยบาย
รัฐบาล (Public Service Account : PSA) รวมถึงนาดอกเบี้ยที่คืนหรือลดให้ตามโครงการมาบวกกลับกาไรที่ใช้ใน
การคานวณโบนัสให้พนักงาน
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ต่างประเทศ
7. เรื่อง การเจรจาการจัดทาข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership agreement :
VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้
1. กรอบการเจรจาการจัดทาข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership
Agreement : VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (Forest Law Enforcement,
Governance and Trade : FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU)
2. ท่าทีการเจรจาการจัดทา VPA ในการบังคับใช้ FLEGT ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป
(EU)
3. หลักการในการดาเนินการตามกรอบการเจรจาการจัดทา VPA
4. มอบหมายให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนเป็นหัวหน้าคณะ
เจรจาฯ
สาระสาคัญของกรอบการเจรจาการจัดทา VPA ประกอบด้วย
1. ท่าทีการเจรจาการจัดทา VPA ของไทย เช่น
1) การเจรจาจะต้องพิจารณาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศให้มากที่สุด
2) การเจรจาจะใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมาย ภายในประเทศที่มีอยู่ หาก
จะต้องมีการปรับแก้ กฎหมายหรือตรากฎหมายขึ้นมาใหม่ จะกระทาเพื่อวัตถุประสงค์ คือ ในการปกป้อง
ผลประโยชน์ของประเทศไทยและสอดคลอ้งกับข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยต้องไม่ลิดรอนสิทธิ์ของคนไทย รวมทั้งไม่
เป็นการกีดกันทางการค้า
3) สหภาพยุโรปต้องไม่นากฎระเบียบ EUTR มาเป็นเครื่องมือกีดดันทางการค้า แต่ควร
พัฒนากฎระเบียบดังกล่าวเป็นเครื่องมือคัดกรอง และรับรองสินค้าในกลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
4) มีมาตรการคุ้มครองหรือลดหย่อนพิธีการทางศุลกากรอานวยความสะดวกให้กับผู้
ส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จากไทยไปยังสหภาพยุโรป ระหว่างวันที่ประเทศไทยยังจัดทาข้อตกลงดังกล่าวไปพลาง
ก่อน
2. หลักการในการดาเนินการตามกรอบการเจรจาการจัดทา VPA ในการบังคับใช้ FLEGT
ระหว่างประเทศไทยกับ EU จะต้องดาเนินการภายใต้กรอบการเจรจาฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาไปแล้วเมื่อ
วันที่ 29 มกราคม 2556 คณะกรรมการเจรจาฯ แต่งตั้งโดย ทส. จะเป็นคณะผู้แทนประเทศไทยในการประชุมร่วม
เพื่อพิจารณาภาคผนวกที่จะใช้ประกอบข้อตกลง VPA
3. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดทาข้อตกลง
VPA
1) เมื่อข้อตกลง VPA สาเร็จจนประเทศไทยได้รับสิทธิในการออกใบรับรองเฟล็กที
(FLEGT License) จะช่วยให้ผู้ส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทยสามารถส่งสินค้าไปยังสหภาพยุโรป
ได้สะดวกและมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น รวมทั้ง เป็นการรักษาตลาดและขยายโอกาสทางการค้าของสินค้าไม้
และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทย ในตลาดสหภาพยุโรปซึ่งเป็นตลาดของผู้บริโภคที่มีความสามารถในการซื้อสูง
ความสาคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการยืนยันการประกอบการที่
สอดคล้องกับธรรมาภิบาลของประเทศไทยในตลาดโลกอีกด้วย
2) นอกจากนี้ยังเป็นการยับยั้งการผลิตสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จากแหล่งที่มาที่ผิด
กฎหมาย หรือจากการบุกรุกทาลายป่า โดยจะช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สร้างความยั่งยืนต่อป่าไม้ ต้นน้าลาธาร
ความหลากหลายทางชีวภาพ การสงวนรักษาพันธุ์พืช สมุนไพร สัตว์ป่า และที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
8. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการนาเหล็กและเหล็กกล้าที่มี
โควตาเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลง JTEPA พ.ศ. 2555 พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศ กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวง
พาณิชย์เรื่องการนาเหล็กและเหล็กกล้าที่มีโควตาเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลง JTEPA พ.ศ. 2555 พ.ศ. ....
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ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เป็นการยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง
การนาเหล็กและเหล็กกล้าที่มีโควตาเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น
สาหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2555 เพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทย
และญี่ปุ่นสาหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Agreement between the Kingdom of Thailand and
Japan for an Economic Partnership) ในการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศญี่ปุ่นโดยการยกเว้นการเรียกเก็บอากร
ศุลกากรสาหรับการนาเข้าเหล็กและเหล็กกล้าที่มีถิ่นกาเนิดและส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาในราชอาณาจักร
ภายใต้โควตาที่กาหนดตามความตกลง โดยกาหนดให้ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
9. เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่
โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 2 ( Joint Press Communiqué of the Second Lancang - Mekong Cooperation
Foreign Ministers’ Meeting) ร่างเอกสารหลักการในภาพรวมสาหรับการจัดตั้งคณะทางานในสาขาที่สาคัญเป็น
ลาดับต้น (General Principles for the Establishment of the Joint Working Groups on the LMC Key
Priority Areas) และร่างตารางติดตามความคืบหน้าของผลลัพธ์การประชุมผู้นากรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง
ครั้งที่ 1 (Matrix of Follow-ups to the Outcomes of the First LMC Leaders’ Meeting) และหากมีความ
จาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารผลลัพธ์ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยให้
กต. ดาเนินการได้ โดยไม่ต้องนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะ
ผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 2 เป็นผู้ร่วมให้การ
รับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว
สาระสาคัญของร่างทั้ง 3 ฉบับ มีดังนี้
1. ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่
2 (Joint Press Communiqué of the Second Lancang - Mekong Cooperation Foreign Ministers’
Meeting) เป็นการสะท้อนการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และความคิดเห็นระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิก
ต่อการดาเนินการตามผลลัพธ์การประชุมผู้นากรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 1 ทั้งในแง่ของการก่อตั้ง
กลไกความร่วมมือที่ครอบคลุม 3 เสาหลัก (ได้แก่ การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
สังคม วัฒนธรรม และปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน) ใน 5 สาขาที่สาคัญเป็นลาดับต้น ได้แก่ ความเชื่อมโยง ศักยภาพ
ในการผลิต ความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ทรัพยากรน้า และการเกษตรและการลดความยากจน โดยการก่อตั้ง
กรอบความร่วมมือ กลไกการประชุมระดับต่าง ๆ และการดาเนินโครงการเร่งด่วนผ่านคณะทางานรายสาขารวม 6
คณะ (สาขาการเกษตรและการลดความยากจน แยกเป็น 2 คณะ) ที่จะจัดตั้งขึ้นอย่างสอดคล้องกับหลักการใน
ภาพรวมที่ประเทศสมาชิกได้หารือกัน ซึ่งต้องสอดคล้องกับปฏิญญาซานย่า นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงความคืบหน้าเรื่อง
การขอรับเงินจากกองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ( LMC Special Fund) และสะท้อนบทบาทสาคัญของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในฐานะผู้ขับเคลื่อนความร่วมมือ โดยมี กต. เป็นผู้ประสานงานในภาพรวม รวมทั้ง เน้นย้าถึงหลักการสาคัญ
ในการดาเนินความร่วมมือ ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ที่สอดคล้องกับการสร้างประชาคมอาเซียน
และกรอบความร่วมมืออาเซียน – จีน และส่งเสริมเติมเต็มกลไกความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว
2. ร่างเอกสารหลักการในภาพรวมสาหรับการจัดตั้งคณะทางานในสาขาที่สาคัญเป็นลาดับต้น
(General Principles for the Establishment of the Joint Working Groups on the LMC Key Priority
Areas) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดตั้งคณะทางานในสาขาต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับผลการ
ประชุมผู้นาฯ ครั้งที่ 1 โดยประเทศสมาชิกจะร่วมกันจัดตั้งคณะทางานรายสาขาซึ่งครอบคลุมสาขาที่สาคัญเป็นลาดับ
ต้น โดยระบุองค์ประกอบคณะทางาน (เช่น มีหัวหน้าคณะเป็นระดับอธิบดี) มีหน้าที่กาหนดขอบเขตความร่วมมือโดย
เน้นการประสานนโยบายและจัดทาแผนดาเนินการ รวมถึงโครงการความร่วมมือที่ประเทศสมาชิกเห็นชอบร่วมกัน
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กาหนดรูปแบบการประชุมโดยใช้ระบบประธานร่วม (ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพร่วมกับ
จีน) โดยเบื้องต้นให้ประชุมคณะทางานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ประเทศเจ้าภาพรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประชุมฯ)
รวมทั้ง กาหนดให้รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอด้วย
3.
ร่างตารางติดตามความคืบหน้าของผลลัพธ์การประชุมผู้นากรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้าน
ช้าง ครั้งที่ 1 (Matrix of Follow-ups to the Outcomes of the First LMC Leaders’ Meeting) เป็นการระบุ
ถึงพัฒนาการของการก่อตั้งกลไกกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง รวมทั้งความคืบหน้าและสถานะล่าสุดในการ
ดาเนินการของคณะทางานสาขาที่สาคัญเป็นลาดับต้นและโครงการเร่งด่วนที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้นาฯ
ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมีนาคม 2559 เช่น ความร่วมมือในการประเมินความเสี่ยง เฝ้าระวังและเตือนภัยโรคเขตร้อนที่มี
แมลงเป็นพาหะในอนุภูมิภาคฯ การร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยาในแม่น้าโขง - ล้าน
ช้าง การประชุมระหว่างเมืองท่องเที่ยวในภูมิภาคฯ การพัฒนาขีดความสามารถด้านการลดความยากจนในภูมิภาคฯ
และโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกันเ
แต่งตั้ง
10. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐโปแลนด์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ
โปแลนด์ประจาประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรณีรัฐบาลสาธารณรัฐโปแลนด์เสนอขอแต่งตั้ง นายวัลแดมาร์ ดูบายอฟสกี
(Mr.Waldemar Dubaniowski) ให้ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์
ประจาประเทศไทย ถิ่นพานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายเซนอน คุคชัค (
Mr. Zenon Kuchciak)
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
11. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 2 ราย ดังนี้
1.
พันโท กรทิพย์ ดาโรจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ (นักบริหารระดับต้น) ดารงตาแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(นักบริหารระดับสูง)
2.
นายฉัตร์ชัย ยอดอุดม รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(นักบริหารระดับต้น) ดารงตาแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(นักบริหารระดับสูง)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้ปรับปรุงตาแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ จากนักบริหารระดับต้น เป็นนักบริหารระดับสูง
12. เรื่อง การเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้
นายขวัญชัย วศวงศ์ เป็นกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้เสนอชื่อนายขวัญชัย วศวงศ์ ไปยังสานักงานศาล
ปกครองต่อไป
***********************************
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