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วันนี้ (
7 มีนาคม 2560) เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ พร้อมด้วยพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์
ผู้ช่วยโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
2.
3.
4.

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์
พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481
พ.ศ. .... และร่างพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

5.
6.
7.
8.

เศรษฐกิจ- สังคม
9.
10.
11.

12.
13.
15.

14.

เรื่อง แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกากับดูแลกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
เรื่อง การปรับปรุงค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจใน
ภาพรวม
เรื่อง ขอความเห็นชอบยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม2537
เรื่อง พื้นที่ที่ควรกาหนดให้ระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟูา) เป็นระบบใต้ดินโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟูากรุงธนบุรี
– สานักงาน
เขตคลองสาน - ประชาธิปก)
เรื่อง การจัดระเบียบการบริหารจัดการหมู่บ้านโดยกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
เพื่อให้เกิดเอกภาพและบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ
เรื่อง การพิจารณากาหนด “วันอนุรักษ์ควายไทย”
เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5
พ.ศ. 2560-2564
เรื่อง แนวทางในการแก้ปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย กรณีนาเรือออกนอก
ระบบ จานวน 3 ลา
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แต่งตั้ง
16.
17.

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอและให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สานัก
งบประมาณ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสานักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการพิจารณาด้วย รวมทั้ง
ให้พิจารณาความเชื่อมโยงอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติกับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... เป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อีก
ทั้งเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยให้ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ คุ้มครอง บารุงรักษาฟื้นฟู การจัดการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศตามพันธกรณีที่
ไทยเป็นภาคีสมาชิก ตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในปุาอนุรักษ์ที่ไม่เหมาะสม
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอและให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ กระทรวงยุติธรรม สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานศาลยุติธรรม สานักงบประมาณ และสานักงาน
อัยการสูงสุดไปประกอบการพิจารณาด้วย รวมทั้งให้พิจารณาความเชื่อมโยงอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ปุากับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 แล้ว
ส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ....
เป็นการปรับปรุง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2535 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้มี
บทบัญญัติสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่ง
ชนิดของสัตว์ปุาและพืชปุาที่ใกล้สูญพันธุ์ ( Convention on International Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora : CITES)และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ( Convention on Biological
Diversity : CBD) เพื่อให้รองรับสิทธิของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการมีส่วนร่วม
บริหารจัดการคุ้มครอง ดูแล รักษาหรือบารุงทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ปุา
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 เพื่อยกเว้นไม่ใช้บังคับกับสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
โดยยกเลิกความใน (ก) และ (ข) ของมาตรา 3 (3) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
(ก) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
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(ข) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือ
4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2518 โดยกาหนดให้ในกรณีที่ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจใดไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือตาแหน่งผู้บริหารว่างลงและยังมิได้
แต่งตั้งผู้บริหาร ให้ผู้ทาการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหรือผู้รักษาการแทนผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ในลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรตามกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ มีอานาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้บริหาร
ของรัฐวิสาหกิจนั้น รวมทั้งอานาจหน้าที่ของผู้บริหารในฐานะกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นด้วย และ
หากกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจใดมีบทบัญญัติห้ามมิให้ผู้ทาการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน หรือผู้รักษาการแทนผู้บริหาร
ของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรตามกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารในฐานะกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ให้บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้
5. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. แก้ไขเพิ่มเติมคานิยามคาว่า การบริหารสินทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน และผู้มีอานาจใน
การจัดการ เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
2. กาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการของบริษัท
บริหารสินทรัพย์
3. กาหนดให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่รับซื้อและรับโอนสินทรัพย์จากผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
สามารถดาเนินงานที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
4. กาหนดให้การโอนสินทรัพย์ที่ได้มาจากการยึดหรืออายัดของหน่วยงานของรัฐและการโอน
สินทรัพย์ที่คาดว่าจะไม่ได้รับชาระหนี้คืนเต็มจานวนของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินไปให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ไม่ได้
รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากรและกาหนดให้การโอนสินทรัพย์ที่คาดว่าจะไม่ได้รับชาระหนี้คืนเต็มจานวน
ของผู้ประกอบการธุรกิจทางการเงินไปให้บริษัทบริหารสินทรัพย์นั้น บริษัทบริหารสินทรัพย์ไม่อาจสวมสิทธิเป็น
คู่ความในคดีที่อยู่ในชั้นศาล และไม่อาจเรียกเก็บดอกเบี้ยจากลูกหนี้ตามสัญญาเดิมได้ รวมทั้งจะต้องบอกกล่าวการ
โอนสิทธิเรียกร้องไปยังลูกหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
5. เพิ่มบทกาหนดโทษกรณีที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม
6. เพิ่มบทเฉพาะกาลเพื่อให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่จดทะเบียนก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติบริษัท
บริหารสินทรัพย์ฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งมีกรรมการหรือผู้มีอานาจในการจัดการเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้าม เพื่อให้มีระยะเวลาในการดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายกาหนด
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6.เรื่อง ร่างพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. .... และร่างพระราช
กาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย
พุทธศักราช 2481 พ.ศ. .... และร่างพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระ
พุทธศักราช 2456 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. ร่างพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. .... แก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายการเดินเรือในน่านน้าไทย และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
1.1 กาหนดรายการที่ต้องไว้ในสมุดทะเบียนเรือไทย เช่น ชื่อเรือ ประเภทของเรือ
1.2 กาหนดให้นายทะเบียนเรือให้มีอานาจในการงดจดทะเบียนเรือไทยสาหรับการประมง
หรือเรืออื่นเป็นการชั่วคราว และกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการรับจดทะเบียนเรือไทยสาหรับการ
ประมงหรือเรืออื่นเป็นการเฉพาะได้
1.3 กาหนดให้นายทะเบียนเรือให้มีอานาจในการออกคาสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือไทย
จาหน่ายทะเบียนเรือออกจากสมุดทะเบียน
1.4 กาหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือที่ถูกถอนทะเบียนต้องปฏิบัติ
1.5 แก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษสาหรับผู้ฝุาฝืนไม่ส่งคืนใบทะเบียนเรือภายในระยะเวลาที่
กาหนดกรณีนายทะเบียนเรือไทยมีคาสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือ
1.6 แก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษสาหรับผู้ฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดหรือคาสั่งของเจ้า
ท่า กรณีนายทะเบียนเรือไทยมีคาสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือ
1.7 แก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษสาหรับผู้ฝุาฝืนเคลื่อนย้ายเรือจากจุดจอดเรือตามที่แจ้ง
ปลด รื้อถอน ทาลายเครื่องมือติดตรึงพังงาเรือ หรือเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
2. ร่างพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช
2456 พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
2.1 แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่องอายุใบอนุญาตใช้เรือ และกาหนดเงินเพิ่มกรณีการต่ออายุ
ใบอนุญาตใช้เรือหลังจากใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุ
2.2 แก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษสาหรับผู้ฝุาฝืนใช้เรือโดยไม่ได้รับใบอนุญาตใช้เรือ หรือใช้
เรือที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือใช้ผิดไปจากเขตหรือตาบลการเดินเรือที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตใช้เรือ
2.3 เพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่องการงดใช้เรือ และบทกาหนดโทษสาหรับผู้ใช้เรือในระหว่างแจ้ง
งดใช้เรือ
2.4 กาหนดเพิ่มเติมให้เจ้าท่ามีอานาจปฏิเสธเรือที่จะเข้ามาในน่านน้าไทย หรือน่านน้าที่อยู่
ภายใต้สิทธิอธิปไตย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นเรือไม่มีสัญชาติหรือแสดงสัญชาติอันเป็นเท็จ หรือแสดงสัญชาติ
ตั้งแต่สองสัญชาติขึ้นไป หรือเรือที่มีองค์การระหว่างประเทศกาหนดให้เป็นเรือที่ฝุาฝืนกฎหมาย
2.5 กาหนดห้ามเรือเดินทะเลที่ไม่มีสัญชาติหรือแสดงสัญชาติอันเป็นเท็จหรือแสดงสัญชาติ
ตั้งแต่สองสัญชาติขึ้นไปเข้ามาในน่านน้าไทย หรือน่านน้าภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทย และให้มีอานาจในการ
ดาเนินการกับเรือที่ฝุาฝืนเข้ามาและบทกาหนดโทษกรณีฝุาฝืน
2.6 กาหนดให้ผู้ที่ใช้เรือหรือผู้ที่จะเดินเรือเข้ามาในน่านน้าไทยต้องติดตั้งระบบ สาแดงตัว
เรือและระบบสื่อสารตามที่เจ้าท่าประกาศกาหนด และบทกาหนดโทษกรณีฝุาฝืน
2.7 กาหนดหน้าที่นายเรือสาหรับเรือกาปั่นตามประเภทและขนาดที่เจ้าท่าประกาศกาหนด
ในการเดินเรือในน่านน้าไทย และบทกาหนดโทษกรณีฝุาฝืน
2.8 กาหนดให้เจ้าท่ามีอานาจยึด เพิกถอน หรือเรียกคืนประกาศนียบัตรที่ออกให้สาหรับ
คนประจาเรือตามกฎหมายการเดินเรือน่านน้าไทย
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7. เรื่อง ร่างพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่าง พระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานขอ งคนต่างด้าว
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่อง
ด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างพระราชกาหนด
ปรับปรุงพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และพระราชกาหนดการนาคนต่าง
ด้าวมาทางานกับนางจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. กาหนดให้มี “คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว” มีอานาจ
หน้าที่กาหนดนโยบายและกากับบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว โดยให้คณะกรรมการพิจารณาการทางาน
ของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนโยบายการ
บริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวตามพระราชกาหนดนี้ไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม
พระราชกาหนดนี้
2. กาหนดให้การนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยมี 2 กรณี ได้แก่
2.1 กรณีที่ผู้รับอนุญาตเป็นผู้นาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ
2.2 กรณีที่นายจ้างเป็นผู้นาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี
และต้องวางหลักประกันไว้กับอธิบดีเพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการที่นายจ้างได้นาคนต่างด้าวมาทางาน
ในประเทศ
2.3 กาหนดให้มี “กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว” ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนชื่อและวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการ
ทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสาหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทางาน
ของคนต่างด้าว โดยให้รับโอนบรรดากิจการ เงิน สิทธิ และหนี้สินจากกองทุนเดิม
2.4 กาหนดการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ขึ้นใหม่ ให้นายจ้างผู้รับอนุญาตและลูกจ้าง
ผู้รับใบอนุญาตทางานซึ่งมีการจ้างงานตามพระราชกาหนดนี้ อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
2533
2.5 แก้ไขเพิ่มเติมอานาจนายทะเบียนในการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตและเพิ่มบทบัญญัติเรื่อง
การประกาศรายชื่อนายจ้างที่ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติในเรื่องการให้คนต่างด้าวทางานโดยไม่มีใบอนุญาตทางาน หรือไม่
จ่ายเงินทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยอันเนื่องมาจากการทางาน
8. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยให้นาไปรวมกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ สคก. รวมทั้งให้พิจารณาร่วมกับแนวทางการปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการและกากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของกระทรวงการคลัง โดยให้รับ
ความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข รวมทั้งกลไกการกากับดูแลสหกรณ์ซึ่งประกอบธุรกิจ
เงินทุน ดังนี้
1.1 กาหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีหน้าที่เสนอแนะให้มีการตราพระราช
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กฤษฎีกาเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการของสหกรณ์ซึ่งประกอบธุรกิจเงินทุนขึ้น
โดยเฉพาะ และกาหนดให้สหกรณ์ดังกล่าวนั้นแม้จะประกอบธุรกิจเงินทุนแต่ไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงินแต่ในการดาเนินการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกา
1.2 กาหนดให้ ธปท. มีหน้าที่และอานาจกากับดูแลให้สหกรณ์ซึ่งประกอบธุรกิจเงินทุน
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา และหากพบว่ามีการดาเนินการไม่
ถูกต้องให้มีอานาจสั่งแก้ไขหรือระงับการดาเนินการ หรือกรณีที่การกระทานั้นอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประชาชน อาจขอให้นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์พ้นจากตาแหน่งหรือสั่งเลิกสหกรณ์
ได้
2. กาหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ตลอดจนสมุด
บัญชี และแบบรายงานต่าง ๆ ที่สหกรณ์ต้องยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามคาแนะนาของอธิบดีกรมตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์
3. กาหนดให้สมาชิกมีสิทธิร้องขอให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ดานินการ
ร้องทุกข์หรือฟูองคดีแทนสหกรณ์ได้ และกาหนดให้ดาเนินการพิจารณาเรื่องภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้อง
ขอ
4. กาหนดประเภทและลักษณะ รวมถึงขอบเขตการดาเนินกิจการที่พึงดาเนินการได้ของสหกรณ์
แต่ละประเภทในกฎกระทรวง รวมทั้งกาหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจสั่งการได้ตามที่เห็นสมควรในกรณีที่
สหกรณ์ดาเนินการนอกขอบเขตที่จะพึงดาเนินการได้
5. กาหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการดาเนินการสหกรณ์เพิ่มเติมกรณีเคยถูกให้พ้นจาก
ตาแหน่งหรือเคยเป็นกรรมการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกสหกรณ์ตามคาสั่งของนายทะเบียน
6. กาหนดให้กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อสมาชิก
สหกรณ์ ในกรณีที่เกิดความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์หรือ
ธปท.
7. กาหนดห้ามสหกรณ์จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีจนกว่าจะได้ดาเนินการจัดทาบัญชีตามแบบและ
รายการที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
8. แก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษ ดังนี้
8.1 กรณีสหกรณ์ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดให้พระราช
กฤษฎีกาตามข้อ 1
8.2 กรณีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ กรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์ หรือเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ผู้ใดมีมติหรือดาเนินการฝุาฝืนข้อห้ามเรื่องการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีตามข้อ 7
8.3 กรณีสหกรณ์กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยกรรมการดาเนินการสหกรณ์
หรือผู้จัดการสหกรณ์ ลงมติให้สหกรณ์ดาเนินการหรืองดเว้นการดาเนินการหรือเป็นผู้ดาเนินการ หรือรับผิดชอบใน
การดาเนินการนั้น ได้กระทาผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใด ๆ โดยทุจริต
เศรษฐกิจ- สังคม
9. เรื่อง แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกากับดูแลกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรกรและ
สหกรณ์ (กษ.) พิจารณาดาเนินการตามแนวทาง กค. เสนอ และให้ กค. กษ. รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข
สานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงบประมาณไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
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ทั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน ให้ กค. กษ. และธนาคารแห่งประเทศไทย กาหนดแผนการดาเนินงานที่
คานึงถึงการให้โอกาสสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในการปรับตัวในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่การปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการและกากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมทั้งจัดฝึกอบรม สร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อให้สามารถนาแนวทางปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการและกากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดังกล่าวไปขับเคลื่อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับหลักเกณฑ์ตามแนวทางปฏิรูปฯ ในส่วนที่ต้อง
อาศัยการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถนาไปปฏิบัติได้ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการในขั้นตอนของการตรวจร่าง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สาหรับในระยะยาวให้ กค. กษ. ธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ร่วมกันพิจารณาการออกกฎหมายเพื่อกากับดูแลสหกรณ์ฯ เป็นการเฉพาะแยกออกจากการกากับดูแลสหกรณ์
ประเภทอื่น ๆ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการและกากับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้เทียบเท่ากับ
การกากับสถาบันการเงินรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป
10. เรื่อง การปรับปรุงค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
ทั้งนี้ ให้ กค. ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดทารายละเอียด
เกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน แรงจูงใจ และสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจทั้งระบบให้มี
ความชัดเจนตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 และวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การปฏิรูป
รัฐวิสาหกิจ) และวันที่ 18 ตุลาคม 2559 (เรื่อง การปรับปรุงค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่าง ๆ ของ
รัฐวิสาหกิจในภาพรวม) และความเห็นของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อนาเสนอ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
สาหรับการขอความเห็นชอบเรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
ที่ได้รับเงินเดือนกับขั้นสูงสุดของระดับหรือตาแหน่ง และเรื่องขอความเห็นชอบการปรับปรุงการจ่ายโบนัสพนักงาน
การไฟฟูานครหลวงที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งให้ กค.แล้ว นั้น ให้กค. ส่งเรื่องคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ดาเนินการให้เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ตามที่ กค. ได้เสนอในครั้งนี้ และนาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
ต่อไป
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2537 เรื่อง พื้นที่ที่
ควรกาหนดให้ระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า) เป็นระบบใต้ดินโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง
(สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี - สานักงานเขตคลองสาน - ประชาธิปก)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2537 [เรื่อง พื้นที่ที่ควรกาหนดให้ระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟูา) เป็น
ระบบใต้ดิน] ในการดาเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟูากรุงธนบุรี – สานักงานเขต
คลองสาน - ประชาธิปก) ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ
ทั้งนี้ ให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์
เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรการปูองกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด อีกทั้งให้กรุงเทพมหานครบูรณาการร่วมกับกระทรวงคมนาคมสานักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนในการดาเนินโครงการระบบขนส่ง
มวลชนทางรางทั้งขนาดใหญ่และขนาดรองให้สามารถเชื่อมโยงกันได้โดยคานึงถึงเส้นทางและระยะทางที่จะพัฒนาให้
เหมาะสมเพื่อให้การลงทุนเกิดความประหยัดต่อขนาด ( Economics of Scale) รวมทั้งการพิจารณาใช้โครงสร้าง
อัตราค่าโดยสารร่วมกันได้
รูปแบบการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง ได้ออกแบบให้เชื่อมต่อการ
เดินทางกับรถไฟฟูาสายสีแดง (ช่วงหัวลาโพง – มหาชัย) บริเวณสถานีคลองสาน ระยะทาง 2.72 กิโลเมตร จานวน 4
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สถานี เปิดบริการ พ.ศ. 2561 ปริมาณผู้โดยสาร 47,300 คนต่อวัน ระบบรถไฟฟูา Automatic Guideway Transit
(AGT) (ล้อยาง) การออกแบบโครงสร้างให้ใช้ผิวการจราจรน้อยที่สุด เพื่อลดปัญหาการจราจรบริเวณถนนเจริญนคร
และถนนกรุงธนบุรีมีการออกแบบรูปลักษณ์สถานีให้สอดคล้องกับกายภาพของถนนเจริญนคร โดยได้ทาการศึกษา
เปรียบเทียบรูปแบบการก่อสร้างระหว่างระบบขนส่งใต้ดินกับรูปแบบการยกระดับ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2537 เรื่อง พื้นที่ที่ควรกาหนดให้ระบบ
ขนส่งมวลชน (รถไฟฟูา) เป็นระบบใต้ดิน
12. เรื่อง การจัดระเบียบการบริหารจัดการหมู่บ้านโดยกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพื่อให้เกิดเอกภาพ
และบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดระเบียบการบริหารจัดการหมู่บ้านโดยกลไก
คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อให้เกิดเอกภาพและบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.)
เสนอ ยกเว้นในส่วนของข้อเสนอในประเด็นที่ห้ามมิให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งอาสาสมัคร มวลชน เครือข่าย หรือมวลชนที่เรียกชื่ออื่นใดในพื้นที่ซึ่งมีคณะกรรมการ
หมู่บ้านปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว โดยให้ มท. นาข้อเสนอในประเด็นดังกล่าวไปหารือร่วมกันกับสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อยุติและแนวปฏิบัติที่สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
แนวทางการจัดระเบียบการบริหารจัดการหมู่บ้านฯ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หากมี
ความจาเป็นที่จะต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีก็ให้ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็น
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของเรื่อง
มท. รายงานว่า
1. ตามที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ประชารัฐแทนประชานิยม มท. ได้
พิจารณาแล้วเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างและหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อให้สามารถดาเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรมภายใต้แนวทางประชารัฐและเห็นสมควรให้แก้ไขระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุง
โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถจัดระเบียบ
มวลชน/อาสาสมัครในหมู่บ้านเพื่อให้เกิดเอกภาพและบูรณการการทางานตามนโยบายประชารัฐมีกองทุนของหมู่บ้าน
ที่สามารถรองรับการอุดหนุน/สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลที่จัดสรรให้แก่หมู่บ้านเพื่อดาเนินการตามภารกิจ
เร่งด่วนที่สาคัญต่าง ๆ ของรัฐบาลได้โดยตรงและที่ผ่านมาส่วนราชการทุกภาคส่วนให้ความสาคัญในการพัฒนา
หมู่บ้าน แต่เป็นไปในลักษณะการตั้งองค์กรของตนเองขึ้นมาทางานตามภารกิจ ( Function)ทาให้เกิดกลุ่มมวลชน/
อาสาสมัครใหม่ ๆ ขึ้นเป็นจานวนมาก เกิดความซ้าซ้อนในโครงสร้าง อานาจหน้าที่ สิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณ
ขาดการประสานงานและขาดเอกภาพในการบริหารในระดับหมู่บ้าน ทั้ง ๆ ที่ในหมู่บ้านมีองค์กรที่กฎหมายรองรับอยู่
แล้ว คือ คณะกรรมการหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช 2457 และคณะกรรมการ
กลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและปูองกันตนเอง (อพป.) ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและ
ปูองกันตนเอง พ.ศ. 2522 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม จึงควรจัด
ระเบียบมวลชน/อาสาสมัครในหมู่บ้านให้เกิดเอกภาพและบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ โดยกาหนดให้มีองค์กร
หลักองค์กรเดียวรับผิดชอบในหมู่บ้าน คือ คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ กม.
2. ในห้วงที่ผ่านมามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 ดังกล่าวมิได้ถูกนามาปฏิบัติอย่าง
จริงจัง ส่วนราชการต่าง ๆ ยังคงจัดตั้งมวลชนและอาสาสมัครต่าง ๆ ขึ้นมารับผิดชอบงานตามภารกิจ ( Function)ของ
ตนเองในหมู่บ้านโดยไม่ใช้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว จึงทาให้ประชาชนเกิดความ
สับสน เกิดความซ้าซ้อน สิ้นเปลืองทั้งเวลาและงบประมาณแผ่นดิน
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13. เรื่อง การพิจารณากาหนด “วันอนุรักษ์ควายไทย”
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกาหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันอนุรักษ์ควายไทย”
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
การกาหนดให้มี “วันอนุรักษ์ควายไทย” เป็นการสร้างความตระหนักรู้และให้ความสาคัญในการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์การเลี้ยงควายไทย เนื่องจากปัจจุบันจานวนควายไทยและผู้เลี้ยงควายไทยมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง และไม่ได้รับการเอาใจใส่จากภาคส่วนต่าง ๆ ในการส่งเสริม สนับสนุนสร้างอาชีพ รวมทั้งด้านวิชาการหรือ
การวิจัยต่าง ๆ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์) ได้จัดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยมี
ผู้แทนสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยเข้าร่วมประชุมด้วย และได้มีมติเห็นชอบกาหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม
ของทุกปี เป็น “วันอนุรักษ์ควายไทย” เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่
9 ได้มีพระราชดารัสถึงหลักการดาเนินโครงการธนาคารโค กระบือ เป็นครั้งแรก และสานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยในหลักการ ประกอบกับที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเห็นชอบการกาหนดวันสาคัญ
ต่าง ๆ ในทานองเดียวกันมาแล้ว เช่น วันโคนมแห่งชาติ วันช้างไทย
14. เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 25602564 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ และให้ พม. รับความเห็นของ
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ ให้ พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการดาเนินการตามแนวทางและมาตรการที่
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ และให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งเรื่อง ขอความเห็นชอบ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 -2564 เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ และให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งเรื่อง ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 ให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการยุทธศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
พม. รายงานว่า
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2554-2559 ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน ได้สิ้นสุดแผนฯ แล้ว คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) ได้มีการประชุม
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เป็นประธานการ
ประชุม มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 และมีข้อเสนอให้
ปรับแก้ประเด็นต่างๆ ได้แก่ การกาหนดเปูาหมายตัวชี้วัดของแนวทางมาตรการที่สามารถปฏิบัติได้จริงเป็นรูปธรรม
การวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลคนพิการ การกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบ การกาหนดทิศทางขับเคลื่อนแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ และแนวทางการติดตามประเมินผล และเมื่อดาเนินการเรียบร้อยแล้วให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบต่อไป ซึ่ง พม. ได้ดาเนินการปรับปรุงประเด็นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยแผนดังกล่าวมี
การกาหนด
ยุทธศาสตร์ “ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (EQUAL)” จานวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมพลังคน
พิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง (EMPOWERMENT) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง (QUALITY MANAGEMENT) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 เสริมสร้าง ความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ (UNDERSTANDING) ยุทธศาสตร์ที่
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4 สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (ACCESSIBILITY) และยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน (LINKAGE)
ทั้งนี้ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 มีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน และยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมในสังคม รวมถึงมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
15. เรื่อง แนวทางในการแก้ปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย กรณีนาเรือออกนอกระบบ จานวน 3 ลา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
เสนอ ดังนี้
1. รับทราบผลการจัดซื้อเรือประมง จานวน 1 ลา พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ ของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
2. อนุมัติให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนางบประมาณคงเหลือจากการยกเลิกการ
จัดซื้อเรือประมง จานวน 2 ลา เป็นเงิน 13,684,536.96 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาและวางปะการังเทียม
และคุ้มครองปูองกันการบุกรุกทาลายระบบนิเวศปะการังเทียม
แต่งตั้ง
16. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งกรรมการอื่นใน
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จานวน 8 คน เนื่องจากกรรมการเดิมได้ดารงตาแหน่ง
ครบวาระสามปีแล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ดังนี้
1.
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 4 คน ได้แก่ 1.1 นายสุวิชัย โรจนเสถียร 1.2 นางสาวลดาวัลย์ คาภา 1.3
นางอรทัย ศิลปนภาพร 1.4 นายวิชา ธิติประเสริฐ
2.
ผู้แทนเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร จานวน 4 คน ได้แก่ 2.1 นายเชิดชัย จิณะแสน 2.2
นายดิเรกสังขจันทร์ 2.3 นายกันตพงษ์ แก้วกมล 2.4 นายพัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
17. เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
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