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วันนี้ (
14 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบบบัตรประจาตัวพนักงานคุมประพฤติ พ.ศ. .... และร่าง
กฎกระทรวงแบบบัตรประจาตัวอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานใช้สารเอชซีเอฟซี-141b
(สารไดคลอโรฟลูออโรอีเทน) ในกระบวนการผลิตโฟม พ.ศ. .... และ
ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศใช้
สารเอชซีเอฟฟี-22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ในกระบวนการผลิต พ.ศ. ....
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โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1
เรื่อง การจัดจ้างติดตั้งระบบรถไฟฟ้า จัดการเดินรถไฟฟ้า และบริหารการเดินรถไฟฟ้า
สายสีน้าเงิน
ช่วงเตาปูน – บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เรื่อง ขอนาเรียน “โปสการ์ดของพ่อ” ภายใต้โครงการน้อมเกล้าฯ ราลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เรื่อง ขออนุมัติการสนับสนุนการดาเนินโครงการ The Michelin Guide Thailand
ในปี พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ
ต่างประเทศ
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เรื่อง

การดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกรณีคว่าบาตร
เกาหลีเหนือ
เรื่อง การขยายอายุความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยสถานี
วิทยุกระจายเสียง 1,000 กิโลวัตต์ ของสถานีวิทยุเสียงอเมริกา
เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรภูฏานว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน การจ้างแรงงาน และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แต่งตั้ง
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เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
กระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงศึกษาธิการ)
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12.
13.

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา
*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบบบัตรประจาตัวพนักงานคุมประพฤติ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบบบัตร
ประจาตัวอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบบบัตรประจาตัวพนักงานคุมประพฤติ พ.ศ. ....
และร่างกฎกระทรวงแบบบัตรประจาตัวอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.)
เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ร่างกฎกระทรวงแบบบัตรประจาตัวพนักงานคุมประพฤติ พ.ศ. ....
1.1 กาหนดให้ปลัด ยธ. เป็นผู้ออกบัตรประจาตัวพนักงานคุมประพฤติ โดยให้เป็นไปตาม
แบบท้ายกฎกระทรวง มีระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในบัตร แต่ต้องไม่เกิน 6 ปี นับแต่วันออกบัตร
1.2 กาหนดให้รูปถ่ายที่ติดบัตรประจาตัวพนักงานคุมประพฤติต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่กาหนด
2. ร่างกฎกระทรวงแบบบัตรประจาตัวอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. ....
2.1 กาหนดให้อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นผู้ออกบัตรประจาตัวอาสาสมัครคุมประพฤติ โดย
ให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงมีอายุ 5 ปี นับแต่วันออกบัตร
2.2 กาหนดให้รูปถ่ายที่ติดบัตรประจาตัวอาสาสมัครคุมประพฤติต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่กาหนด
2. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานใช้สารเอชซีเอฟซี-141 b (สารไดคลอโรฟลูออโร
อีเทน) ในกระบวนการผลิตโฟม พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานผลิต
เครื่องปรับอากาศใช้สารเอชซีเอฟฟี-22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ในกระบวนการผลิต พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานใช้สารเอช
ซีเอฟซี-141b (สารไดคลอโรฟลูออโรอีเทน) ในกระบวนการผลิตโฟม พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง ห้ามโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศใช้สารเอชซีเอฟฟี-22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ในกระบวนการผลิต
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างประกาศ
1.
ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานใช้สารเอชซีเอฟซี-141 b (สารไดคลอโร
ฟลูออโรอีเทน) ในกระบวนการผลิตโฟม พ.ศ. .... กาหนดห้ามโรงงานใช้สารเอชซีเอฟซี-141 b (สารไดคลอโรฟลูออ
โรอีเทน) หรือสารโพลีออลที่มีส่วนผสมของสารเอชซีเอฟซี-141 b (สารไดคลอโรฟลูออโรอีเทน) ในกระบวนการผลิต
โฟมทุกชนิด ยกเว้นการใช้ในการผลิตโฟมแบบฉีดพ่น (spray foam) ซึ่งใช้ระยะเวลาการเกิดปฏิกิริยาตั้งแต่เริ่มผสม
สารจนกระทั่งเริ่มฟูตัวเป็นโฟม (cream time) ไม่เกิน 5 วินาที ที่อุณหภูมิของสารเคมีก่อนการผสม ไม่เกิน 10 องศา
เซลเซียส โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
2.
ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศใช้สารเอชซี
เอฟฟี-22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ในกระบวนการผลิต พ.ศ. .... กาหนดห้ามโรงงานใช้สารเอชซีเอฟฟี-22
(สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ในกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทาความเย็นต่ากว่า 50,000 บีทียูต่อ
ชั่วโมง เพื่อการจาหน่ายในประเทศ (เป็นกรณีห้ามโรงงานที่ผลิตและประกอบเครื่องปรับอากาศครบชุดพร้อม
ใช้งาน กล่าวคือ มีทั้งชุดคอนเดนซิงและชุดแฟนคอยล์เป็นส่วนประกอบ และจะไม่ใช้บังคับกับโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วน
เครื่องปรับอากาศ) โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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เศรษฐกิจ- สังคม
3. เรื่อง โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดาเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าใน
เมืองใหญ่ ระยะที่ 1 วงเงินลงทุน 11,668.56 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศ จานวน 8,748.56 ล้านบาท และ
เงินรายได้ กฟภ. จานวน 2,920 ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ มท. (การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค) ดาเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและมติคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง และสานักงบประมาณไปพิจารณาประกอบการ
ดาเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ ให้ มท. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) เร่งรัดดาเนินการตามโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนดอย่างเคร่งครัด โดยให้บูรณาการการดาเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) เพื่อให้สามารถดาเนินโครงการฯ ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ประชาชน และให้ มท. กากับดูแลการดาเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นตามกฎหมาย ระเบียบ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความสาคัญกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
รัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาเนินการโครงการลงทุนให้เป็นไปตามแผนงานอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
โดยให้ความสาคัญกับการเพิ่มสัดส่วนของน้าหนักตัวชี้วัดในระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
(State
Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ในการวัดผลการดาเนินโครงการลงทุนตามแผนงานและระยะเวลา
ที่กาหนดด้วย
4. เรื่อง การจัดจ้างติดตั้งระบบรถไฟฟ้า จัดการเดินรถไฟฟ้า และบริหารการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน
ช่วงเตาปูน – บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อตกลงการจ้าง และร่างสัญญาจ้างเพื่อดาเนินการว่าจ้างบริษัท ทางด่วน
และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) ( BEM) ติดตั้งระบบรถไฟฟ้า จัดการเดินรถไฟฟ้า และบริหารการเดินรถไฟฟ้า
สายสีน้าเงิน ช่วงเตาปูน – บางซื่อ ในวงเงินค่าจ้างรวม 918 ,488,046 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยให้รัฐบาลเป็นผู้
รับภาระค่าจ้างดังกล่าว ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
ทั้งนี้ ในกรณีที่ใช้เงินกู้ดาเนินการ ให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ในประเทศที่เหมาะสม วิธีการ
ให้กู้ต่อและค้าประกันเงินกู้ และให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเสนอ ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี เพื่อชาระต้นเงินกู้และดอกเบี้ยตามความเห็นของสานักงบประมาณ รวมทั้งเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทยกู้เงินในกรอบวงเงินดังกล่าวได้ตามมาตรา 75 (3) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 และให้กระทรวงคมนาคมกากับดูแลการดาเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน
ช่วงเตาปูน – บางซื่อ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือนสิงหาคม 2560
5. เรื่อง ขอนาเรียน “โปสการ์ดของพ่อ” ภายใต้โครงการน้อมเกล้าฯ ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สานักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ ศสบ. ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กากับดูแล
ได้ดาเนินการจัดทาโครงการน้อมเกล้าฯ ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช โดยการน้อมเกล้าฯ นาพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ พร้อมด้วยอัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดารัส
โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากสานักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง มาจัดพิมพ์เป็นชุด
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“โปสการ์ดของพ่อ” จานวน 9 แบบ 50,000 ชุด (450,000 ใบ) และเตรียมแจกจ่ายสู่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนคน
ไทยได้มีโอกาสน้อมเกล้าฯ ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
สาระสาคัญของการดาเนินโครงการน้อมเกล้าฯ ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การน้อมเกล้าฯ นาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อม
ด้วยอัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดารัส โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากสานักราชเลขาธิการ
พระบรมมหาราชวัง มาจัดพิมพ์เป็นชุด “โปสการ์ดของพ่อ ” จานวน 9 แบบ 50 ,000 ชุด (450,000 ใบ) และเตรียม
แจกจ่ายสู่ประชาชนผ่านเครือข่ายของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และ mini TCDC 35 แห่ง ทั่วประเทศไทย
รวมถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ องค์กรระหว่างประเทศ สถานทูต และสมาคมด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ
เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้มีโอกาสน้อมเกล้าฯ ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นการเผยแพร่
พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน
6. เรื่อง ขออนุมัติการสนับสนุนการดาเนินโครงการ The Michelin Guide Thailand ในปี พ.ศ. 2560 – 2564
เป็นระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) โดยการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) สนับสนุนงบประมาณสาหรับโครงการ The Michelin Guide Thailand จานวน
4,100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามที่ กก. เสนอ และให้ กก. โดย ททท. รับความเห็นของสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ไปดาเนินการต่อไป ดังนี้
1. ให้ดาเนินการตามมติคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ครบถ้วน โดยในการเจรจา
ทาสัญญากับบริษัท มิชลินฯ สมควรระบุในสัญญาให้ชัดเจนเกี่ยวกับการขยายพื้นที่จัดโครงการฯ ในจังหวัดท่องเที่ยว
หลักอื่น ๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร ซึ่ง สลค. เห็นว่า เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริม
การท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรองของรัฐบาล รวมทั้งให้ ททท. จัดทาแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สนับสนุน
หรือขยายผลจากการให้การสนับสนุนโครงการฯ และทิศทางของโครงการฯ ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาดาเนินงาน 5 ปี
และนาเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
2. ให้ติดตามผลการดาเนินงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่องทุกปี
และรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย ทั้งนี้ ในการทาสัญญาควรต้องมีข้อกาหนดให้ ททท. สามารถขอยกเลิกการ
ดาเนินโครงการก่อนครบกาหนดระยะ 5 ปีได้ หากผลการประเมินรายปีไม่เป็นไปตามข้อกาหนดในสัญญาหรือมีเหตุ
อันควรอื่นใด โดยแจ้งให้บริษัท มิชลินฯ ทราบล่วงหน้า โดย ททท. ไม่ต้องเสียค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ
ต่างประเทศ
7. เรื่อง การดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกรณีคว่าบาตรเกาหลีเหนือ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดาเนินการตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Security Council: UNSC) ที่ 2321 (ค.ศ. 2016) เกี่ยวกับมาตรการคว่าบาตรเกาหลีเหนือ ตามที่
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทย ถือปฏิบัติตามแนวทาง
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จากผลการประชุมส่วนราชการเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 และปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้เป็นไป
ตามรายการล่าสุด พร้อมทั้งแจ้งการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ กต. ทราบ เพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อ
สหประชาชาติ (United Nations: UN) ต่อไป และหากพบข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามข้อมติดังกล่าว
ให้แจ้ง กต. ทราบด้วย
สาระสาคัญของข้อมติที่ 2321 (ค.ศ. 2016) กาหนดมาตรการคว่าบาตรเกาหลีเหนือ
เพิ่มเติม ประกอบด้วย 1) มาตรการป้องกันการแพร่ขยายอาวุธ 2) มาตรการด้านการขนส่งสินค้า/การสกัดกั้นสินค้า/
การตรวจสอบสินค้า 3) มาตรการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ 4) มาตรการเกี่ยวกับ
นักการทูตและสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือ 5) มาตรการห้ามเดินทางและอายัดทรัพย์สิน 6) มาตรการด้านการ
นาเข้าและส่งออกและเพิ่มรายการสินค้าฟุ่มเฟือย และ 7) มาตรการทางการเงิน การธนาคาร และการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน
8. เรื่อง การขยายอายุความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียง
1,000 กิโลวัตต์ ของสถานีวิทยุเสียงอเมริกา
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติการขยายอายุความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยสถานี
วิทยุกระจายเสียง 1,000 กิโลวัตต์ ของสถานีวิทยุเสียงอเมริกา (โดยกระทาผ่านการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูต
ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา)
2. เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายไทยและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนฯ
3. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญของร่าง
หนังสือแลกเปลี่ยนฯ ให้ กต. สามารถพิจารณาดาเนินการได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
สาระสาคัญของเรื่อง
การขออนุมัติการขยายอายุความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยสถานี
วิทยุกระจายเสียง 1,000 กิโลวัตต์ ของสถานีวิทยุเสียงอเมริกา ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 (ปัจจุบัน
ความตกลงฯ ได้หมดอายุลงแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 แต่สถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวยังสามารถ
ดาเนินการต่อไปได้จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งบอกยกเลิกความตกลงฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 18 เดือน) โดยดาเนินการ
ผ่านการแลกเปลี่ยนหนังสือเดินทางการทูตระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการกระจายเสียงผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียง 1,000 กิโลวัตต์ ตามกาหนดเวลาที่สองฝ่ายได้ตกลงกันไว้แล้ว ครอบคลุมพื้นที่ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนบริเวณตอนใต้ของจีน กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย คือ ชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัด
ชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน (เช่น เมียนมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา และบังกลาเทศ) โดยเผยแพร่รายการประเภท
ข่าวสาร สารคดี และสาระน่ารู้ด้านการต่างประเทศทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ ลาว เขมร และ
เวียดนาม) โดยรายการของฝ่ายสหรัฐฯ ซึ่งผลิตโดยสถานีวิทยุเสียงอเมริกามุ่งเน้นการเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารและ
สาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ เช่น รายการประเภทข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม นวัตกรรม และศิลปวัฒนธรรม
เหตุการณ์ปัจจุบัน และสารคดี ซึ่งสอดแทรกเนื้อหาที่ส่งเสริมค่านิยมเชิงบวกต่อสหรัฐฯ เช่น บทบาทที่สร้างสรรค์ของ
สหรัฐฯ ในเวทีระหว่างประเทศ การส่งเสริมแนวคิดด้านประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพ และการค้าเสรี ขณะที่
รายการของฝ่ายไทยซึ่งผลิตโดยสถานีวิทยุสราญรมย์ของ กต. มุ่งเน้นการดาเนินงานตามนโยบายการทูตสาธารณะ
การทูตวัฒนธรรม และการทูตประชารัฐเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรับรู้และ
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศ ในการนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ
จะมอบเงินแก่รัฐบาลไทยจานวนทั้งสิ้น 1,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค ในการผลิต
รายการและการดาเนินงานของสถานีวิทยุสราญรมย์ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการขยายอายุความตกลงฯ ซึ่งกระทรวงการ
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ต่างประเทศได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ สานักข่าวกรองแห่งชาติ และสานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) โดยที่ประชุมเห็นว่า การขยาย
อายุความตกลงฯ เป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างกัน เกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกัน และเป็นการ
สานต่อการดาเนินงานโครงการซึ่งต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2511 โดยผลประโยชน์ตอบแทนที่ไทยได้รับจากการขยายอายุ
ความตกลงฯ ครั้งนี้ มีความคุ้มค่าและเหมาะสมแล้ว
9. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรภูฏานว่าด้วย
ความร่วมมือด้านแรงงาน การจ้างแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรภูฏานว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน การจ้างแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม
(Full Powers) ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าว
4. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทยและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ รง. ดาเนินการได้โดยให้นาเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลังตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทาหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
สาระสาคัญ
ร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับความ
ร่วมมือด้านแรงงาน การจ้างแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกัน โดยการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับระบบ
โครงการ การศึกษา ความเชี่ยวชาญ งานวิจัยในด้านต่าง ๆ รวมถึงการเปรียบเทียบกฎหมายด้านแรงงาน การจ้าง
แรงงาน การบริหารจัดการแรงงาน การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันการจ้าง
แรงงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์เพื่อการจ้างแรงงาน เป็นต้น พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีกระบวนการจัดส่งและรับ
คนงานอย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพระหว่างสองประเทศซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานในภาพรวมด้วย
แต่งตั้ง
10. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งข้าราชการตาแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง จานวน 2 ราย ดังนี้
1.
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสมุทรสาคร
สานักงานปลัดกระทรวง ให้ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอุทัยธานี สานักงาน
ปลัดกระทรวง
2.
นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอุทัยธานี
สานักงานปลัดกระทรวง ให้ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสมุทรสาคร สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
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11. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 4 ราย ดังนี้
1.
นายสุรพงษ์ จาจด เลขาธิการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
2.
นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง เลขาธิการสานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานปลัดกระทรวง
3.
นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดารงตาแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานปลัดกระทรวง
4.
นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
ดารงตาแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน
12. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (คณะกรรมการ บตท.) แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เดิมที่ลาออก จานวน 2 คน และแต่งตั้งเพิ่มเติม จานวน 1 คน ดังนี้
1.
นายเกษม แพใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน กรรมการ แทน นายสมเกียรติ สินสุนทร ที่
ลาออก
2.
นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง) กรรมการ แทน นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์ ที่ลาออก
3.
นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการ เพิ่มเติม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
13. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา
จานวน 5 คน ดังนี้
1. พลตรี ธารา พูนประชา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์
2. นายชินชัย ชี้เจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมสงเคราะห์
3. นางสาวศุภมาศ พยัฆวิเชียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
4. นายพิทยา จินาวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายชนะพล มหาวงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
----------------------------
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