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วันนี้ (
28 มีนาคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห๎องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก๎วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
พร๎อมด๎วย พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ และพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู๎ชํวยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได๎
รํวมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
กฎหมาย
1. เรื่อง
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ขอปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายเพื่อขยายขอบเขตการทําธุรกิจและแก๎ไขข๎อขัดข๎องใน
การดําเนินกิจการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (รํางกฎหมาย รวม 3 ฉบับ)
เรื่อง รํางพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจําเป็นหรือซ้ําซ๎อนกับ
กฎหมายอื่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เรื่อง
รํางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในสํวนที่เกี่ยวกับข๎อยกเว๎นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์สําหรับคนพิการ) เพื่อรองรับการเข๎าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช
เรื่อง รํางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 (การกําหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่เหมาะสม)
เรื่อง รํางกฎกระทรวงภาชนะบรรจุก๏าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ....
เรื่อง รํางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคําธรรมเนียมเกี่ยวกับการใช๎พลังงานนิวเคลียร์และ
รังสี พ.ศ. ....
เรื่อง รํางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช๎อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
อุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัวผู๎ถูกคุมความประพฤติ พ.ศ. ....
เรื่อง รํางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วําด๎วย
การยกเว๎นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อชํวยเหลือและฟื้นฟูผู๎ได๎รับผลกระทบ
อุทกภัยในภาคใต๎)
เศรษฐกิจ- สังคม

9.
10.
11.

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

12. เรื่อง
13. เรื่อง
14. เรื่อง
15. เรื่อง

การดําเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช
ขอเพิ่มกรอบอัตรากําลังข๎าราชการ (กระทรวงแรงงาน)
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดคําใช๎จํายในการดําเนินการผู๎ปุวย
ฉุกเฉินวิกฤต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด๎านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ปี พ.ศ. 2560-2564
(รําง) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560 – 2564
การเตรียมการปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง ปี 2560
การเป็นเจ๎าภาพจัดการแขํงขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหวําง
ประเทศครั้งที่ 12 ในประเทศไทย พ.ศ. 2561
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ต่างประเทศ
16.

19.

20.
21.

เรื่อง

ขอความเห็นชอบการเข๎าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช ภายใต๎มาตรา 23 ของ
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
17. เรื่อง ขออนุมัติลงนามความตกลงระหวํางรัฐบาลแหํงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหํง
รัฐอิสราเอลวําด๎วยความรํวมมือด๎านการเกษตร
18. เรื่อง
ขออนุมัติการจัดทําและลงนามรํางบันทึกความเข๎าใจวําด๎วยการดําเนินการตาม
ความตกลงวําด๎วยการขนสํงข๎ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ําโขงในระยะแรก
เรื่อง พิธีสาร 2 การกําหนดที่ทําการพรมแดน ( Designation of Frontier Posts) และ
ภาคผนวก ที่ทําการพรมแดนในระยะเริ่มต๎น ภายใต๎กรอบความตกลงอาเซียนวํา
ด๎วยการอํานวยความสะดวกในการขนสํงสินค๎าผํานแดน (
ASEAN
FrameworkAgreement on the Facilitation of Goods in Transit:
AFAFGIT)
เรื่อง บันทึกความเข๎าใจระหวํางรัฐบาลแหํงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหํงสาธารณรัฐ
อินเดียวําด๎วยความรํวมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ตํอจิตและ
ประสาท สารตั้งต๎นและเคมีภัณฑ์ และการใช๎ยาในทางที่ผิด
เรื่อง การเสนอชื่อสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินเข๎ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
ผู๎ตรวจสอบภายนอกแหํงสหประชาชาติ (
United Nations Board of Auditors)
และผู๎ตรวจสอบภายนอก (
External Auditor) ของหนํวยงานภายใต๎องค์การ
สหประชาชาติหรือหนํวยงานระหวํางประเทศอื่น
22. เรื่อง การเสนอโขนและนวดไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต๎องไมํได๎ของ
มนุษยชาติตํอยูเนสโก
แต่งตั้ง

23.
24.
25.
26.
27.
28.

เรื่อง

การแตํงตั้งข๎าราชการพลเรือนสามัญให๎ดํารงตําแหนํงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี)
เรื่อง การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโกประจําจังหวัดระยองและการแตํงตั้ง
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ให๎ดํารงตําแหนํง กงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโกประจํา
จังหวัดระยอง (กระทรวงการตํางประเทศ)
เรื่อง การแตํงตั้งโฆษกกระทรวงแรงงานและรองโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝุายข๎าราชการ
ประจํา)
เรื่อง การแตํงตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เรื่อง แตํงตั้งกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร
เรื่อง การแตํงตั้งกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแหํงชาติ
*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ขอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อขยายขอบเขตการทาธุรกิจและแก้ไขข้อขัดข้องในการดาเนินกิจการของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ร่างกฎหมาย รวม 3 ฉบับ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการรํางพระราชบัญญัติธนาคารอาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และให๎สํงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล๎วสํงให๎คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหํงชาติพิจารณา กํอนเสนอสภานิติบัญญัติแหํงชาติตํอไป
2. อนุมัติหลักการรํางพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของอาคารสงเคราะห์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และให๎สํงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให๎รับความเห็นของ
ธนาคารแหํงประเทศไทยไปประกอบไปการพิจารณาด๎วย แล๎วดําเนินการตํอไปได๎
3. อนุมัติหลักการรํางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 และให๎สํงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล๎วดําเนินการ
ตํอไปได๎
สาระสาคัญของร่างกฎหมาย
1. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1.1 แก๎ไขวัตถุประสงค์ของ ธอส. ให๎รองรับการให๎สินเชื่อเพื่อผู๎สูงอายุ (Reverse
Mortgage :RM) ซึ่งมีลักษณะคล๎ายกับสินเชื่อที่อยูํอาศัยแตํมีรูปแบบในทางตรงกันข๎าม โดย RM จะเป็นผลิตภัณฑ์
ทางการเงินที่ผู๎กู๎จํานองที่อยูํอาศัยซึ่งปลอดภาระไว๎เป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินเพื่อขอรับเงินเป็นงวด ๆ ตามที่
ตกลงกันเอาไว๎ ซึ่งจะชํวยสํงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุํมผู๎สูงอายุที่มีที่อยูํอาศัยเป็นของตนเอง และรองรับ
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร๎างของประชากรในอนาคต ซึ่งปัจจุบัน ธอส. ไมํสามารถให๎บริการ RM เนื่องจากไมํอยูํ
ภายใต๎วัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให๎ประชาชนมีที่อยูํอาศัย
1.2 แก๎ไขปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ธอส.จากผู๎วําการการเคหะแหํงชาติ
เป็นผู๎แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นหนํวยงานกํากับดูแลการเคหะแหํงชาติ
เพื่อปูองกันปัญหาความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ เนื่องจากการเคหะแหํงชาติมีการประกอบธุรกิจที่คล๎ายคลึงกับ ธอส.
1.3 แก๎ไขอํานาจในการแตํงตั้งและถอดถอนกรรมการผู๎จัดการจากปัจจุบันที่เป็นอํานาจของ
คณะรัฐมนตรี โดยแก๎ไขให๎เป็นอํานาจของคณะกรรมการ ธอส. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
วําการกระทรวงการคลัง เพื่อให๎สอดคล๎องกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น เชํน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต๎น
1.4 แก๎ไขเพิ่มเติมบทเรํงรัดในการแตํงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการในกรณีที่ประธาน
กรรมการหรือกรรมการพ๎นจากตําแหนํงกํอนครบวาระ รวมทั้งปรับปรุงข๎อกําหนดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ
ธอส. ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการวํางลง
1.5 แก๎ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การนับองค์ประชุม และการเลือกประธานในที่ประชุมในกรณี
ที่ตําแหนํงประธานกรรมการวํางลง ไมํอยูํในที่ประชุม หรือไมํอาจปฏิบัติหน๎าที่ได๎
1.6 แก๎ไขอํานาจในการวางข๎อบังคับวําด๎วยระเบียบปฏิบัติของพนักงาน การวางข๎อบังคับ
เกี่ยวกับการดําเนินงาน และการกําหนดอัตราเงินเดือนของพนักงานธนาคารจากปัจจุบันที่กําหนดให๎ต๎องได๎รับ
ความเห็นชอบ จากรัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง แก๎ให๎เป็นอํานาจของคณะกรรมกรร ธอส. เพื่อให๎สอดคล๎องกับ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น
1.7 แก๎ไขอํานาจในการออกและขายพันธบัตร หุ๎นกู๎ ตราสารอื่นใด การกู๎ยืมเงินโดยวิธี
อื่นใด จากปัจจุบันที่ต๎องได๎รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แก๎ไขให๎เป็นอํานาจของคณะกรรมการ ธอส.
1.8 แก๎ไขเพิ่มเจิมให๎ ธอส. มีอํานาจในการออกและขยายสลากออมทรัพย์
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2. ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของอาคารสงเคราะห์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขยายขอบเขตการทําธุรกิจโดยกําหนดให๎ ธอส. สามารถประกอบธุรกิจรับประกันสินเชื่อที่อยูํ
อาศัย ธุรกิจประเมินมูลคําทรัพย์สิน ธุรกิจการรับจัดทําสัญญาและจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การเป็นนายหน๎า
ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต และการให๎บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
3. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496
3.1 แก๎ไขขอบเขตการให๎กู๎ยืมเงินที่ต๎องจํายคืนเมื่อทวงถาม โดยให๎ ธอส. สามารถให๎กู๎ยืม
เงินแกํสถาบันการเงินเฉพาะกิจได๎ด๎วย
3.2 แก๎ไขเงื่อนไขการซื้อตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมือ โดยให๎ ธอส. สามารถซื้อตั๋วเงินหรือ
ตราสารเปลี่ยนมือได๎โดยไมํมีข๎อจํากัดในเรื่องอายุของตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมือ
3.3แก๎ไขอํานาจในการซื้อหรือรับโอน การขายหรือจําหนํายสินทรัพย์ประเภทสินเชื่อที่อยูํ
อาศัย โดยให๎เป็นอํานาจของ ธอส.
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจาเป็นหรือซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรํางพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจําเป็นหรือ
ซ้ําซ๎อนกับกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ แล๎วสํงให๎
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหํงชาติพิจารณา กํอนเสนอสภานิติบัญญัตติแหํงชาติตํอไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ เป็นการกําหนดให๎ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจําเป็นหรือ
ซ้ําซ๎อนกับกฎหมายอื่นเพิ่มเติม รวม 3 ฉบับ ได๎แกํ 1. พระราชบัญญัติปันสํวนน้ํามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช 2483
2. พระราชบัญญัติควบคุมแรํดีบุก พ.ศ. 2514 3. พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานกํอสร๎าง พ.ศ. 2522 และ
พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานกํอสร๎าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2524
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์สาหรับ
คนพิการ) เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรํางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในสํวนที่เกี่ยวกับ
ข๎อยกเว๎นการละเมิดลิขสิทธิ์สําหรับคนพิการ) เพื่อรองรับการเข๎าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช ตามที่กระทรวง
พาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให๎สํงสํานักงานกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล๎วสํงให๎คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหํงชาติพิจารณา กํอนเสนอสภานิติบัญญัติแหํงชาติตํอไป เมื่อสภานิติบัญญัติแหํงชาติได๎ให๎ความ
เห็นชอบสนธิสัญญามาร์ราเคช ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแล๎ว และให๎ พณ.
รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติไปพิจารณาดําเนินการตํอไป
ด๎วย
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กําหนดให๎ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับข๎อยกเว๎นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ
ทางการเห็น คนพิการทางการได๎ยิน คนพิการทางสติปัญญา คนพิการทางการเรียนรู๎หรือความบกพรํองอื่นตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
2. กําหนดให๎องค์กรผู๎จัดทําสามารถทําซ้ําหรือดัดแปลง ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ที่นําออกโฆษณาหรือ
เผยแพรํตํอสาธารณชนแล๎ว โดยความยินยอมของเจ๎าของลิขสิทธิ์ และให๎องค์กรผู๎จัดทําเผยแพรํสําเนางานอันมี
ลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการได๎ หากเป็นการกระทําเพื่อประโยชน์ของคนพิการทางการเห็น คนพิการทางการ
ได๎ยิน คนพิการทางสติปัญญา คนพิการทางการเรียนรู๎หรือความบกพรํองอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งจะต๎อง
ไมํเป็นการกระทําเพื่อหากําไร และต๎องไมํขัดตํอการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ๎าของ
ลิขสิทธิ์ และไมํกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด๎วยกฎหมายของเจ๎าของลิขสิทธิ์เกินสมควร
3. กําหนดรูปแบบของการทําซ้ําหรือดัดแปลง องค์กรผู๎จัดทํา หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการ
เพื่อทําซ้ํา ดัดแปลง หรือเผยแพรํตํอสาธารณชน ให๎เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
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ด๎วย

4. กําหนดให๎ข๎อยกเว๎นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการนี้ใช๎บังคับกับสิทธิของนักแสดง

4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
(การกาหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่เหมาะสม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรํางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (การกําหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่เหมาะสม) ตามที่สํานักงาน
ตํารวจแหํงชาติเสนอ และให๎สํงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล๎วดําเนินการตํอไปได๎
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
แก๎ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. 2522 เพื่อปรับปรุงเกณฑ์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ที่ให๎ถือวําเมาสุราในขณะขับรถ สําหรับผู๎ขับขี่ซึ่งมีอายุ
ไมํถึง 20 ปีบริบูรณ์ ผู๎ขับขี่ซึ่งไมํมีใบอนุญาตขับรถ หรือผู๎ขับขี่ซึ่งได๎รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว ดังนี้
กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความใน พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522

ร่างกฎกระทรวงฯ ตามที่ ตช. เสนอ

ข๎อ 1 ให๎ยกเลิกความในข๎อ 3 ของกฎกระทรวง
ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน พ.ร.บ.
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และให๎ใช๎ความตํอไปนี้แทน
ข้อ 3 ถ๎ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดดังตํอไปนี้ให๎ถือ “ข้อ 3 ถ๎ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดดังตํอไปนี้ ให๎
วําเมาสุรา
ถือวําเมาสุรา
(1) กรณีตรวจวัดจากเลือด เกิน 50 มิลลิกรัม
(1) กรณีตรวจวัดจากเลือด ให้ถือเกณฑ์ดังต่อไปนี้
เปอร์เซ็นต์
(ก) ผู้ขับขี่ซึ่งมีอายุไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์
มีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
(ข) ผู้ขับขี่ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับรถ หรือผู้ขับขี่ซึ่ง
ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวมีปริมาณแอลกอฮอล์
เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
(ค) บุคคลอื่นนอกจาก (ก) และ (ข) มี
ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
(2) กรณีตรวจวัดจากลมหายใจหรือปัสสาวะ ให๎เทียบ
(2) กรณีตรวจวัดจากลมหายใจหรือปัสสาวะ
ปริมาณแอลกอฮอล์โดยใช๎ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ให๎เทียบปริมาณแอลกอฮอล์โดยใช๎ปริมาณแอลกอฮอล์
เป็นเกณฑ์มาตรฐานดังนี้
ในเลือดเป็นเกณฑ์มาตรฐานดังนี้
(ก) กรณีตรวจวัดจากลมหายใจ ให๎ใช๎คํา
(ก) กรณีตรวจวัดจากลมหายใจ ให๎ใช๎คํา
สัมประสิทธิ์ในการแปลงคําเทํากับ 2,000
สัมประสิทธิ์ในการแปลงคําเทํากับ 2,000
(ข) กรณีตรวจวัดจากปัสสาวะ ให๎ใช๎คํา
(ข) กรณีตรวจวัดจากปัสสาวะให๎ใช๎คํา
สัมประสิทธิ์ในการแปลงคําเทํากับเศษ 1 สํวน 1.3
สัมประสิทธิ์ในการแปลงคําเทํากับเศษ 1 สํวน 1.3”
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรํางกฎกระทรวงภาชนะบรรจุก๏าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล๎ว ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และให๎ดําเนินการตํอไปได๎ และ
มอบหมายให๎ พน. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติไปพิจารณา
ดําเนินการตํอไปด๎วย
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กําหนดให๎กฎกระทรวงนี้ใช๎บังคับเมื่อพ๎นกําหนด 180 วัน นับแตํวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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2. กําหนดประเภทของภาชนะบรรจุก๏าซปิโตรเลียมเหลว โดยแบํงเป็น 5 ประเภท ได๎แกํ กระป๋อง
ก๏าซปิโตรเลียมเหลว ถังก๏าซปิโตรเลียมเหลวหุงต๎ม ถังก๏าซปิโตรเลียมเหลวรถยนต์ ถังเก็บและจํายก๏าซปิโตรเลียมเหลว
และถังขนสํงก๏าซปิโตรเลียมเหลว
3. กําหนดลักษณะของภาชนะบรรจุก๏าซปิโตรเลียมเหลว ทั้ง 5 ประเภท โดยกําหนดลักษณะของ
กระป๋องก๏าซปิโตรเลียมเหลวและถังก๏าซปิโตรเลียมเหลวหุงต๎มต๎องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตาม
กฎหมายวําด๎วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กําหนดลักษณะของถังก๏าซปิโตรเลียมเหลวรถยนต์ต๎องเป็นไปตาม
กฎหมายวําด๎วยรถยนต์และกฎหมายวําด๎วยการขนสํงทางบก กําหนดลักษณะถังเก็บและจํายก๏าซปิโตรเลียมเหลว
และถังขนสํงก๏าซปิโตรเลียมเหลวต๎องเป็นไปตามมาตรฐานที่ได๎กําหนดไว๎ในรํางกฎกระทรวงนี้
4. กําหนดหลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุก๏าซปิโตรเลียมเหลว
5. กําหนดข๎อห๎ามการใช๎ถังเก็บและจํายก๏าซปิโตรเลียมเหลวหรือถังขนสํงก๏าซปิโตรเลียมเหลว
6. กําหนดบทเฉพาะกาล ให๎ภาชนะบรรจุก๏าซปิโตรเลียมเหลวที่มีอยูํกํอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช๎
บังคับและมีลักษณะถูกต๎อง ได๎รับยกเว๎นไมํต๎องปฏิบัติตามข๎อกําหนดที่ได๎กําหนดไว๎ในรํางกฎกระทรวงนี้
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรํางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคําธรรมเนียมเกี่ยวกับการใช๎พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ และให๎สํงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล๎วดําเนินการตํอไปได๎
ทั้งนี้ ให๎ วท. รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมและสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติไปพิจารณาดําเนินการตํอไปด๎วย
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กําหนดอัตราคําธรรมเนียมสําหรับผู๎ขอรับใบอนุญาตใช๎พลังงานนิวเคลียร์และรังสี และยกเว๎น
คําธรรมเนียมสําหรับผู๎ขอรับใบอนุญาตที่เป็นหนํวยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. 2559
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตาม
ตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรํางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช๎อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัวผู๎ถูกคุมความประพฤติ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ
และให๎สํงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องดํวนแล๎วดําเนินการตํอไปได๎ และมอบหมายให๎
กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. ไปพิจารณาดําเนินการตํอไปด๎วย
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กําหนดนิยามคําวํา “อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” “อุปกรณ์อื่นใด” และ “ศูนย์ควบคุมการติดตาม
ด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อให๎เกิดความชัดเจน
2. กําหนดให๎การใช๎อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัวผู๎ถูกคุมความประพฤติ
ต๎องเป็นไปตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติที่ศาล หรือเจ๎าพนักงานผู๎มีอํานาจสั่ง ในกรณีที่ผู๎ถูกคุมความประพฤติ
เป็นเด็กหรือเยาวชนกําหนดให๎บิดามารดา ผู๎ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยูํด๎วย บุคคลหรือองค์กร
ที่รับดูแลเด็กหรือเยาวชน หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนร๎องขอ เข๎ามารํวมอยูํด๎วย
3. กําหนดวิธีการใช๎อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใด ให๎พนักงานคุมประพฤติเป็น
ผู๎ดําเนินการตามวิธีการที่กําหนด เริ่มจากการปฐมนิเทศ ชี้แจงเงื่อนไข การคุมความประพฤติด๎วยอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใด จากนั้นทําการติดอุปกรณ์ฯ แจ๎งศูนย์ควบคุมการติดตามด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ดําเนินการเปิดสัญญาณการทํางานเข๎าสูํระบบ และในระหวํางการใช๎อุปกรณ์ฯ กรณีมีสัญญาณเตือนจากศูนย์ควบคุม
การติดตามด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานคุมประพฤติจะเป็นผู๎ตรวจสอบวําเป็นสัญญาณเตือนอันเนื่องมาจากการ
จงใจฝุาฝืนเงื่อนไขหรือไมํ หากพบวําเป็นกรณีจงใจฝุาฝืนเงื่อนไขหรือข๎อปฏิบัติ ให๎พนักงานคุมประพฤติรายงานศาล
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หรือเจ๎าพนักงานผู๎มีอํานาจโดยเร็วเพื่อมีคําสั่งตํอไป และเมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามเงื่อนไข หรือเมื่อมีคําสั่งจาก
ศาลหรือเจ๎าพนักงานผู๎มีอํานาจเพิกถอนการใช๎ ให๎พนักงานคุมประพฤติปลดอุปกรณ์ฯ โดยมิชักช๎า
4. กําหนดให๎มีศูนย์ควบคุมการติดตามด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีหน๎าที่ควบคุมดูแลระบบและการ
ทํางานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใด ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณให๎พร๎อมใช๎งานตลอดเวลา รับแจ๎ง
ข๎อมูลผู๎ถูกคุมความประพฤติและบันทึกลงระบบเกี่ยวกับข๎อมูลสํวนบุคคล ตรวจสอบและสํงสัญญาณเตือนไปที่
พนักงานคุมประพฤติ เมื่อพบหรือกรณีเป็นที่สงสัยวําผู๎ถูกคุมความประพฤติกระทําผิดเงื่อนไขการใช๎อุปกรณ์แก๎ไข
ปัญหาเมื่อระบบหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดมีข๎อขัดข๎อง รวมทั้ง การประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบ
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัยในภาคใต้)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรํางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วําด๎วยการยกเว๎นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อชํวยเหลือและฟื้นฟูผู๎ได๎รับผลกระทบอุทกภัยในภาคใต๎) ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล๎วและให๎ดําเนินการตํอไปได๎
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กําหนดให๎เงินได๎พึงประเมินเทําที่ผู๎มีเงินได๎ซึ่งได๎รับความเสียหายจากอุทกภัยได๎จํายในระหวําง
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นคําซํอมแซมหรือคําวัสดุหรืออุปกรณ์ในการ
ซํอมแซมทรัพย์สินที่ได๎รับความเสียหายจากอุทกภัย เป็นเงินได๎พึงประเมินที่ได๎รับยกเว๎นไมํต๎องรวมคํานวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได๎ดังตํอไปนี้
1.1 เงินได๎เทําที่จํายเป็นคําซํอมแซมหรือคําวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซํอมแซมอาคารหรือ
ทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งในลักษณะถาวรกับตัวอาคารหรือในที่ดินอันเป็นที่ตั้งของอาคาร หรือห๎องชุดในอาคารชุด
หรือทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งในลักษณะถาวรกับห๎องชุดในอาคารชุดตามจํานวนที่จํายจริงแตํรวมกันทั้งหมดแล๎วไมํ
เกินหนึ่งแสนบาท
1.2 เงินได๎เทําที่จํายเป็นคําซํอมแซมหรือคําวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซํอมแซมรถหรืออุปกรณ์
หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในรถดังกลําวที่เสียหายจากการถูกน้ําทํวมตามจํานวนที่จํายจริงแตํรวมกันทั้งหมดแล๎วไมํ
เกินสามหมื่นบาท
2. การได๎รับยกเว๎นตามข๎อ 1. ให๎เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
3. กําหนดให๎ใช๎บังคับสําหรับเงินได๎พึงประเมินประจําปีภาษี พ.ศ. 2559 และเงินได๎พึงประเมิน
ประจําปีภาษี พ.ศ. 2560 และเมื่อรวมเงินได๎พึงประเมินที่ได๎รับยกเว๎นตามข๎อ 1.1 หรือ ข๎อ 1.2 ในสองปีภาษีดังกลําว
แล๎ว ต๎องไมํเกินหนึ่งแสนบาทหรือสามหมื่นบาทแล๎วแตํกรณี
เศรษฐกิจ- สังคม
9. เรื่องการดาเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืช
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ในฐานะ
ประธานกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบการเปิดตลาดสินค๎ากากถั่วเหลือง ปี 2560 พิกัดอัตราศุลกากร 2304.00.90 เฉพาะรหัส
สถิติ (2) กากถั่วเหลืองที่นําเข๎ามาเพื่อใช๎ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค และรหัสสถิติ (3) กากถั่วเหลืองที่
นําเข๎ามาเพื่อใช๎ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ภายใต๎กรอบองค์การการค๎าโลก ( World Trade Organization : WTO)
ปริมาณตามที่ผูกพัน 230,559 ตัน อัตราภาษีในโควตาร๎อยละ 10 อัตราภาษีนอกโควตาร๎อยละ 133
2. เห็นชอบการบริหารนําเข๎าปี 2560 ของกากถั่วเหลือง รหัสสถิติ (2) และ (3) ภายใต๎กรอบ WTO
เป็นรายปี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมการค๎าตํางประเทศกําหนด คือเป็นนิติบุคคลที่ใช๎กากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบในการผลิต
ในกิจการของตนเอง และให๎นําเข๎าเฉพาะดํานศุลกากรที่มีพืช และดํานอาหารและยา โดยผู๎นําเข๎ากากถั่วเหลือง รหัส
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สถิติ (2) กากถั่วเหลืองที่นําเข๎ามาเพื่อใช๎ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคจะต๎องแสดงใบรับรอง Non-GMO จาก
ประเทศผู๎ผลิตต๎นทาง ยื่นประกอบการนําเข๎า
ทั้งนี้ ให๎มีผลบังคับใช๎เมื่อมีการลงประกาศกระทรวงการคลังในราชกิจจานุเบกษา
10. เรื่อง ขอเพิ่มกรอบอัตรากาลังข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการเพิ่มอัตราข๎าราชการของกรมสวัสดิการและคุ๎มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 186 อัตรา ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และ
ให๎ รง. นําเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการกําหนดเปูาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐพิจารณากําหนดอัตรากําลังตาม
ความจําเป็น และเหมาะสมตํอไป ทั้งนี้ เมื่อดําเนินการแล๎วเสร็จให๎นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบตํอไปด๎วย
ทั้งนี้ ในระยะตํอไปให๎ รง. รํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องพิจารณากําหนดแนวทางอื่นที่เหมาะสม
นอกเหนือจากการเพิ่มอัตรากําลังพนักงานตรวจแรงงานที่ไมํเพียงพอ โดยอาจพิจารณาการบูรณาการในการตรวจ
แรงงานรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎เข๎ามารํวมดําเนินการ หรือเกลี่ยอัตรากําลังภายในกระทรวงแรงงานเพื่อรับรอง
การดําเนินการดังกลําวตํอไป และให๎ รง. ได๎รับยกเว๎นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556
[เรื่อง มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561)] เกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการอัตรากําลัง
ปกติ ในสํวนของการเพิ่มอัตราข๎าราชการตั้งใหมํได๎เป็นการเฉพาะราย
11. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกาหนดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดคําใช๎จํายในการดําเนินการ
ผู๎ปุวยฉุกเฉินวิกฤต ดังนี้
1. เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดคําใช๎จํายในการดําเนินการผู๎ปุวยฉุกเฉิน
วิกฤต ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู๎ปุวยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิได๎รับความคุ๎มครองตามกฎหมายวําด๎วยการคุ๎มครองผู๎ประสบภัยจากรถ
หรือตามกฎหมายวําด๎วยการประกันชีวิตให๎ใช๎สิทธิดังกลําวกํอน และให๎สถานพยาบาลภาครัฐทุกแหํงปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ฯ และให๎สถานพยาบาลภาครัฐรับย๎ายผู๎ปุวยฉุกเฉินวิกฤตหลังเวลา 72 ชั่วโมง ตามที่กระทรวงสาธารณสุข
(สธ.) เสนอ
2. ให๎กระทรวงการคลัง สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ สํานักงานประกันสังคม หนํวยงาน
ของรัฐ และกองทุนตําง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดบริการด๎านการแพทย์หรือสาธารณสุข ดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ฯ และคําใช๎จํายในอัตราตามบัญชีและอัตราคําใช๎จํายแนบท๎ายหลักเกณฑ์ฯ สธ. เป็นหนํวยงานหลัก
รํวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องพิจารณาดําเนินการเพื่อให๎
มีการปรับปรุงแก๎ไขกฎ ระเบียบของหนํวยงาน/กองทุนตําง ๆ โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
เพื่อให๎รองรับการจํายเงินคืนแกํสถานพยาบาลตามหลักเกณฑ์ได๎ โดยเร็วตํอไป
3. หากมีการทบทวนปรับปรุงบัญชีและอัตราคําใช๎จําย ตามข๎อ 12 ของหลักเกณฑ์ฯ ให๎ สธ. นําเรื่อง
เสนอตํอคณะรัฐมนตรี เพื่อให๎เป็นไปตามนัยมาตรา 36 วรรคห๎า แหํงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ตํอไป
4. ในสํวนที่ขอความเห็นชอบให๎สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแหํงชาติดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกลําว
เพื่อทําหน๎าที่บริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งระบบเพื่อให๎เกิดความรํวมมือในการปฏิบัติงานด๎านการแพทย์ฉุกเฉิน
รํวมกันทั้งภาครัฐและเอกชนนั้น ให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุขรับไปดําเนินการตามอํานาจหน๎าที่ตํอไป
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกาหนดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
มีสาระสําคัญสรุปได๎ดังนี้
1. กําหนดให๎สถานพยาบาลมีหน๎าที่ให๎การรักษาพยาบาลผู๎ปุวยฉุกเฉินวิกฤต เพื่อให๎พ๎นจากอันตราย
ตามมาตรฐานวิชาชีพและขีดความสามารถของสถานพยาบาล โดยไมํมีเงื่อนไขการเรียกเก็บคํารักษาพยาบาล และ
กําหนดให๎สถานพยาบาลมีหน๎าที่แจ๎งตํอกองทุนของผู๎มีสิทธิได๎รับการรักษาพยาบาล ตามกฎหมาย หรือหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องทราบโดยเร็ว
2. กําหนดให๎ศูนย์ประสานคุ๎มครองสิทธิผู๎ปุวยฉุกเฉินวิกฤต (สพฉ.) เป็นผู๎มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดกรณีที่
มีปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยในการคัดแยกผู๎ปุวยฉุกเฉินวิกฤต
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3. กําหนดให๎สถานพยาบาลมีหน๎าที่ดูแลรักษาผู๎ปุวยฉุกเฉินวิกฤต จนพ๎นภาวะวิกฤตรวมถึงการจัดให๎
มีระบบการสํงตํอผู๎ปุวยฉุกเฉินวิกฤตไปยังสถานพยาบาลอื่น ในกรณีที่มีความจําเป็นต๎องสํงตํอ หรือผู๎ปุวยฉุกเฉินวิกฤต
หรือญาติมีความประสงค์
4. กําหนดอัตราคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นในชํวงเวลานับตั้งแตํรับผู๎ปุวยฉุกเฉินวิกฤตจนถึงเวลา 72 ชั่วโมง
ซึ่งสถานพยาบาลจะได๎รับให๎เป็นไปตามบัญชีและอัตราคําใช๎จํายแนบท๎าย สํวนคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นหลังเวลา
72 ชั่วโมง นับตั้งแตํรับผู๎ปุวยฉุกเฉินวิกฤต ให๎สถานพยาบาลเรียกเก็บไปที่กองทุนของผู๎มีสิทธิได๎รับการรักษาพยาบาล
ตามกฎหมายหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
5. กําหนดให๎ สปสช. มีหน๎าที่ตรวจสอบความถูกต๎องและสรุปคําใช๎จํายพร๎อมทั้งแจ๎งให๎กองทุนของ
ผู๎มีสิทธิได๎รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทราบ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได๎รับเอกสาร
ครบถ๎วน และให๎กองทุนของผู๎มีสิทธิได๎รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จํายคําใช๎จําย
ตามอัตราที่กําหนดไว๎ในบัญชีแนบท๎ายให๎แกํสถานพยาบาลภายใน 15 วัน นับจากวันที่ สปสช. แจ๎งผลการตรวจสอบ
และสรุปคําใช๎จําย
6. กําหนดหลักเกณฑ์คําใช๎จํายที่สถานพยาบาลจะได๎รับ ในกรณีที่มีการสํงตํอผู๎ปุวยฉุกเฉินวิกฤตจาก
สถานพยาบาลแหํงหนึ่งไปยังสถานพยาบาลแหํงที่สอง ภายในเวลากํอนครบ 72 ชั่วโมง นับแตํผู๎ปุวยฉุกเฉินวิกฤตเข๎า
รับการรักษาที่สถานพยาบาลแหํงที่หนึ่ง
7. กําหนดให๎ผู๎ปุวยฉุกเฉินวิกฤตต๎องรับผิดชอบคําใช๎จํายในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น ในกรณี
ที่ผู๎ปุวยฉุกเฉินวิกฤตสามารถย๎ายสถานพยาบาลได๎แตํปฏิเสธไมํขอย๎าย
8. ในกรณีมีความจําเป็น ให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานพยาบาล ดําเนินการทบทวนปรับปรุงบัญชีและอัตราตามบัญชีแนบท๎ายหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขนี้ ภายในสามปีหรือตามที่คณะกรรมการสถานพยาบาลตามกฎหมายวําด๎วยสถานพยาบาลเห็นสมควร
เพื่อให๎มีความเหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ผู๎ปุวยฉุกเฉินจะได๎รับเป็นสําคัญ
ทั้งนี้ บัญชีและอัตราคําใช๎จํายแนบท๎ายหลักเกณฑ์ แบํงออกเป็น 12 หมวดสรุปสาระสําคัญดังนี้
หมวด
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ
คําห๎องและคําอาหาร

รายละเอียด/ตัวอย่าง
เชํน คําเตียงสามัญ เบิกได๎ไมํเกิน 100 บาท
คําหอผู๎ปุวยวิกฤต
คําอวัยวะเทียมและ อุปกรณ์บําบัด
เชํน เยื่อหุ๎มสมองเทียม แผํนละ 9,000 บาท
โรค
ลิ้นหัวใจเทียมชนิดลูกบอล อันละ 29,000 บาท
ชุดสายยางและปอดเทียมชุดละ 80,000 บาท
คํายาและสารอาหารทางเส๎นเลือด
กําหนดเป็นราคาแยกรายตัวยา ซึ่งเป็นราคา
เฉลี่ยที่อ๎างอิงข๎อมูลจากศูนย์ข๎อมูลขําวสารด๎าน
คําเวชภัณฑ์ที่มิใชํยา
เวชภัณฑ์ สธ. และราคายาของกรมบัญชีกลาง
คําบริการโลหิตและสํวนประกอบ
หมายถึง คําจัดการบริการให๎โลหิตหรือ
ของโลหิต
สํวนประกอบของโลหิตโดยรวมคําอุปกรณ์บรรจุ
น้ํายาที่ใช๎การเตรียมการตรวจทางเทคนิค
คําตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ เชํน คําตรวจน้ําตาลในเลือด คําตรวจปัสสวะ
โดยรวมคําน้ํายาและวัสดุสิ้นเปลือง คําอุปกรณ์
คําตรวจวินิจฉัยและรักษาทาง
เชํน ภาพถํายเอ็กซ์เรย์ แผํนละ 300 บาท
รังสีวิทยา
อัลตราซาวด์ครั้งละ 1,150 บาท MRI สมอง ครั้ง
ละ 8,000 บาท
คําตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่น ๆ
เชํน การตรวจคลื่นไฟฟูาหัวใจด๎วยคลื่นเสียง
สะท๎านแบบสามมิติ ครั้งละ 3,600 บาท
คําทําหัตถการ
เชํน ห๎องผําตัดใหญํ ชั่วโมงละ 2,400 บาท
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คําบริการวิสัญญี

11

คําบริการวิชาชีพ

12

คําบริการอื่น ๆ

หมายถึง คําบริการระงับความรู๎สึกเจ็บปวด
ของคนไข๎กํอนผําตัด
เชํน คําบริการทางการแพทย์ คําบริการเภสัชกร
คําบริการพยาบาล
ได๎แกํ คําบริการรถฉุกเฉิน ครั้งละ 700 บาท
คําน้ํามันรถ 4 บาท/กม.

12. เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี พ.ศ. 2560-2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด๎านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ปี พ.ศ. 2560-2564 และมอบหมายสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องดําเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกลําว ตามที่กระทรวง
แรงงาน (รง.) เสนอ และให๎ รง. รับความเห็นของกระทรวงการตํางประเทศ กระทรวงคมนาคม และ
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอุตสาหกรรมไปพิจารณาดําเนินการตํอไปด๎วย
สาระสาคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ปี พ.ศ. 2560-2564 มีเป้าประสงค์ ดังนี้
1) ผลิตบุคลากรด๎านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในทุกสาขาอาชีพให๎ความเป็นมืออาชีพเพียงพอตํอความต๎องการของ
ผู๎ประกอบการ 2) สร๎างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรด๎านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3) จัดทํากรอบโครงสร๎าง
หลักสูตรโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สอดคล๎องกับมาตรฐานสากล 4) มีสถาบันพัฒนาบุคลากร โลจิสติกส์และซัพ
พลายเชนทุกอาชีพ ทันสมัยและได๎มาตรฐาน 5) มีบุคลากรผู๎ทรงคุณวุฒิ และเป็นมืออาชีพในการถํายทอด
6) มีองค์กรกํากับดูแลวิชาชีพ มาตรฐาน การประเมินคุณภาพการพัฒนาบุคลากรด๎านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7) มีระบบข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการพัฒนาบุคลากรที่ได๎มาตรฐานและเป็นปัจจุบัน 8) สนับสนุนการสร๎าง
เครือขํายภาคเอกชนเพื่อรํวมพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ 9) รํวมกับภาคเอกชนพัฒนานวัตกรรม
การพัฒนาบุคลากรด๎านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ยุทธศาสตร์ ประกอบด๎วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชนให๎มีมาตรฐานสูํความเป็นมืออาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับระบบบริหารการพัฒนาบุคลากรให๎ได๎มาตรฐานระดับ
สากล และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเครือขํายและกลไกความรํวมมือพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
13. เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560 – 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (รําง) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560
– 2564 (แผนปฏิบัติการฯ) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (ทส.) เสนอ และมอบหมายให๎
หนํวยงานรับผิดชอบภายใต๎ (รําง) แผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2560 – 2564 ดําเนินการขอตั้งงบประมาณตามแผนงาน/
โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
สาระสาคัญของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นการถํายทอดยุทธศาสตร์และ
เปูาหมายของแผนแมํบทฯ ไปสูํการปฏิบัติ สอดคล๎องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความ
เชื่อมโยงและสอดคล๎องกับพันธกรณีของอนุสัญญาฯ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี ตลอดจนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) และเปูาหมายไอจิด๎านความหลากหลายทางชีวภาพ กรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเด็นปฏิรูปตามแผน
ปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อม พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบด๎วย
แผนปฏิบัติการ 10 เรื่อง ภายใต๎ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการคุณคําและการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยการมีสํวนรํวมในทุกระดับ ยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปกปูองคุ๎มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศและบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและแบํงปันผลประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคล๎องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์ความรู๎และ
ระบบฐานข๎อมูลด๎านความหลากหลายทางชีวภาพให๎เป็นมาตรฐานสากล
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14. เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเตรียมการปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง ปี 2560 ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ซึ่งกองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติได๎สั่งการให๎ผู๎วําราชการ
จังหวัด / ผู๎อํานวยการจังหวัด ทุกจังหวัด เตรียมการปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง ปี 2560 โดยให๎กองอํานวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัดดําเนินการ ดังนี้
1. จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการระหวํางหนํวยงานตําง ๆ ตลอดจนรวบรวมปัญหา และข๎อเท็จจริงเป็นฐานข๎อมูล
กลางให๎สํวนราชการใช๎รํวมกัน เพื่อลดความซ้ําซ๎อนในการปฏิบัติ และให๎อําเภอ / องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดตั้ง
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อําเภอ / ศูนย์ป ฏิบัติการฉุกเฉินท๎องถิ่นขึ้น พร๎อมทั้งแตํงตั้งเจ๎าหน๎าที่รับผิดชอบประจํา
ศูนย์ ฯ และแบํงมอบหน๎าที่การปฏิบัติอยํางชัดเจนและเป็นระบบโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1.1 การลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง เชํน (1) ทบทวน จัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาภัยแล๎งของจังหวัดให๎สอดรับกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (2) จัดเตรียมกําลังคน
สํารวจวัสดุ อุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกน้ํา เครื่องสูบน้ํา เครื่องมือ เครื่องใช๎ในการบรรเทาความเดือดร๎อนจากภัยแล๎งไว๎
ให๎พร๎อมใช๎การได๎ทันที (3) ติดตาม เฝูาระวังสถานการณ์น้ํารํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เป็นต๎น
1.2 การจัดการในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ ให๎ดําเนินการ เชํน
(1) ให๎หาวิธีเพิ่มปริมาณน้ําในแหลํงกักเก็บน้ําสําคัญที่ประชาชนใช๎ประโยชน์ (2) ประสานกรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจัดทําฝนหลวงในพื้นที่เมื่อสภาวะอากาศเอื้ออํานวย (3) พิจารณาให๎
ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยแล๎งตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทด รองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 รวมทั้งหลักเกณฑ์แนวทางที่กําหนด เป็นต๎น
2. เพื่อให๎การรายงานสถานการณ์ภัยแล๎งเป็นไปอยํางถูกต๎อง และตรงกับข๎อเท็จจริง จึงให๎จังหวัด
ดาเนินการ ดังนี้
2.1 การประกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยแล๎งของจังหวัด ให๎พิจารณา
ประกาศพื้นที่ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยแยกเป็นรายตําบลเฉพาะหมูํบ๎านที่มีสถานการณ์
ภัยแล๎งเกิดขึ้นแล๎วเทํานั้น
2.2 ข๎อมูลจํานวนราษฎรและครัวเรือนที่ประสบภัยแล๎ง ให๎รายงานตามความเป็นจริง
ที่เกิดขึ้นเฉพาะครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร๎อนเทํานั้น
2.3 ข๎อมูลพื้นที่เกษตรกรที่ได๎รับความเสียหายแล๎วและที่คาดวําจะเสียหาย
ให๎ประสานข๎อมูลกับสํานักงานเกษตรจังหวัด โดยใช๎ข๎อมูลของสํานักงานเกษตรจังหวัดเป็นหลัก
3.
ให๎สรุปสถานการณ์ภัยแล๎งและการให๎ความชํวยเหลือทีไ่ ด๎ดําเนินการแล๎วในด๎านตํางๆ
และจัดสํงให๎กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกวันจันทร์ โดยเริ่มรายงานครั้งแรกในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
เป็นต๎นไป จนกวําสถานการณ์ภัยแล๎งจะเข๎าสูํสภาวะปกติ
15. เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 12 ใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2561
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเป็นเจ๎าภาพจัดการแขํงขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก
ระหวํางประเทศ ครั้งที่ 12 ในประเทศไทย พ.ศ. 2561 เพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแหํงการจัดการทรัพยากรน้ํา พระบิดาแหํงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมไทย และนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยชาติ” ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กระตุ๎นให๎เกิดบรรยากาศด๎านวิชาการ สํงเสริมการเรียนการสอนวิชาธรรมชาติวิทยาให๎เป็นที่สนใจของเยาวชนและ
นักวิชาการทั่วไป ซึ่งจะนําไปสูํระบบการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัย สํงเสริมให๎เยาวชนได๎แสดง
ความรู๎ ความสามารถด๎านปัญญา พัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนความรู๎ ความคิดเห็น กับอาจารย์ นักวิชาการ
ตํางประเทศ
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หน่วยงานเจ้าของโครงการ (1) มูลนิธิสํงเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ๎าพี่นางเธอ เจ๎าฟูากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
(2) มหาวิทยาลัยมหิดล (3) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แหํงชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(4) สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะเวลาโครงการ
ดําเนินการ 2 ปี (พ.ศ. 2560 – 2561)
ต่างประเทศ
16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช ภายใต้มาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให๎สํงสนธิสัญญามาร์ราเคช เพื่ออํานวยความสะดวกในการเข๎าถึงงานที่มี
การโฆษณาแล๎ว สําหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็นหรือคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ ตามที่กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอให๎คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหํงชาติพิจารณา กํอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหํงชาติพิจารณาให๎ความเห็นชอบตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว พ.ศ. 2557 ตํอไป
ทั้งนี้ มอบหมายให๎กระทรวงการตํางประเทศจัดทําและดําเนินการยื่นภาคยานุวัติสารตํอ
ผู๎อํานวยการใหญํขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเมื่อสภานิติบัญญัติแหํงชาติให๎ความเห็นชอบสนธิสัญญา
ดังกลําว และรํางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในสํวนที่เกี่ยวกับข๎อยกเว๎นการละเมิดลิขสิทธิ์สําหรับ
คนพิการ) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยมีผลใช๎บังคับเป็นกฎหมายแล๎ว
17. เรื่องขออนุมัติลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการเกษตร
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบรํางความตกลงระหวํางรัฐบาลแหํงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหํงรัฐอิสราเอลวําด๎วย
ความรํวมมือด๎านการเกษตร (Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the
Government of The State of Israel on Agricultural Cooperation) ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต๎องปรับเปลี่ยน
รํางความตกลงฯ ในสํวนที่ไมํใชํสาระสําคัญและไมํขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได๎ให๎ความเห็นชอบไว๎ ให๎ กษ.
ดําเนินการได๎ โดยให๎นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร๎อมทั้งให๎ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได๎รับ
จากการปรับเปลี่ยนดังกลําว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทํา
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางประเทศหรือองค์การระหวํางประเทศ) และให๎รับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติไปพิจารณาดําเนินการตํอไปด๎วย
2. อนุมัติให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู๎ที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มอบหมาย เป็นผู๎ลงนามในรํางความตกลงฯ
3. มอบหมายให๎กระทรวงการตํางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให๎แกํ
ผู๎ลงนามดังกลําว
สาระสาคัญของความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลว่า
ด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ประกอบด้วย ความรํวมมือในสาขาตําง ๆ ได๎แกํ (1) การพัฒนาด๎านการเกษตร
รวมถึง พืชผล ปศุสัตว์ ประมง โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์ทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เทคโนโลยีหลังการจับสัตว์น้ํา
และผลิตภัณฑ์ประมง (2) การพัฒนาด๎านการชลประทาน ที่ดิน และการบริหารจัดการน้ํา (3) การพัฒนาด๎านสหกรณ์
และองค์กรภาคการเกษตร (4) ความรํวมมือด๎านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (5) การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ทางภูมิอากาศในภาคการเกษตร และการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (6) การขยายความรํวมมือและการประสานงาน
ภายในองค์กรระหวํางประเทศและองค์กรระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข๎อง (7) สาขาที่เกี่ยวข๎องอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝุายเห็นชอบ
รํวมกัน
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สาหรับรูปแบบความร่วมมือ ได๎แกํ การแลกเปลี่ยนนักวิชาการ นักวิจัยและเกษตรกร การวิจัยและ
พัฒนารํวมกันด๎านการเกษตร การแลกเปลี่ยนข๎อมูลด๎านวิทยาศาสตร์วิชาการ และเทคโนโลยี การจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การสัมมนา การเสริมสร๎างขีดความสามารถผํานทางการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสํงเสริมการ
ติดตํอสื่อสารระหวํางหนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข๎อง รวมถึงวิสาหกิจชุมชนในภาคการเกษตรและธุรกิจ
การเกษตร และรูปแบบความรํวมมืออื่น ๆ ที่ทั้งสองฝุายเห็นชอบรํวมกัน โดยมีเปูาหมายเพื่อสํงเสริมการพัฒนาการ
เกษตรของทั้งสองประเทศ
18. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทาและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดาเนินการตามความตกลงว่าด้วยการ
ขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงในระยะแรก
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเข๎าใจวํา ด๎วยการดําเนินการความตกลงวําด๎วยการขนสํง
ข๎ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ําโขงในระยะแรก ทั้งนี้หากกํอนการลงนามมีความจําเป็นต๎องปรับปรุงแก๎ไขรําง
บันทึกความเข๎าใจดังกลําวในสํวนที่ไมํใชํสาระสําคัญและเป็นประโยชน์ตํอประเทศไทย ให๎ คค. หารือรํวมกับกระทรวง
การตํางประเทศ (กต.) โดยไมํต๎องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุมัติให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมเป็นผู๎ลงนามฝุายไทย
3. อนุมัติให๎ กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม ( Full Powers) ให๎แกํรัฐมนตรีวําการกระทรวง
คมนาคมสําหรับการลงนามดังกลําว
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดพื้นฐานความเข๎าใจที่จําเป็น แนวทาง
ปฏิบัติสําหรับการดําเนินการขนสํงข๎ามพรมแดน และการดําเนินการด๎านพิธีการศุลกากรสําหรับการนําเข๎ารถยนต์
และตู๎คอนเทนเนอร์ เพื่อเป็นการริเริ่มดําเนินการตามความตกลงวําด๎วยการขนสํงข๎ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ํา
โขง (GMS Cross-Border Transport Agreement : CBTA) ที่ประเทศในอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ําโขงทั้ง 6 ประเทศ
ได๎แกํ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน และเวียดนาม
ได๎ให๎สัตยาบันตํอภาคผนวกและพิธีสารของความตกลงวําด๎วยการขนสํงข๎ามพรมแดน GMS CBTA ครบทั้งหมดแล๎ว
เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ทั้งนี้ การดําเนินการตามรํางบันทึกความเข๎าใจวําด๎วยการดําเนินการตามความตกลงวําด๎วย
การขนสํงข๎ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ําโขงในระยะแรกจะสามารถลดอุปสรรคการขนสํงข๎ามพรมแดน ดังนี้
1. การออกใบอนุญาตสาหรับการขนส่งทางถนน ประเทศละ 500 ฉบับ ตามความตกลง GMS
CBTA จะชํวยอํานวยความสะดวกให๎สํงผู๎ประกอบการสามารถเดินทางและขนสํงสินค๎าผํานเข๎า - ออก ประเทศ
สมาชิก GMS อื่น ๆ ทั้ง 5 ประเทศได๎สะดวกยิ่งขึ้น จากเดิมที่ผู๎ประกอบการต๎องขอใบอนุญาตสําหรับการขนสํงข๎าม
พรมแดนเป็นรายจุด ณ จุดผํานแดนที่ประเทศไทยมีบันทึกความเข๎าใจวําด๎วยการขนสํงทางถนนกับประเทศเพื่อนบ๎าน
เทํานั้น (ปัจจุบันประเทศไทยมีบันทึกความเข๎าใจวําด๎วยการขนสํงทางถนนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เวียดนาม และกัมพูชา)
2. ขั้นตอนการนาเข้ารถยนต์ชั่วคราวและตู้คอนเทนเนอร์ชั่วคราว ผู๎ประกอบการได๎รับการงดเว๎น
การจํายอากรขาเข๎า ภาระภาษีขาเข๎า และไมํมีภาระการวางค้ําประกัน และภาษีศุลกากร สําหรับการนําเข๎ารถยนต์
และตู๎คอนเทนเนอร์เป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ ผู๎ประกอบการไมํต๎องใช๎เอกสารนําเข๎าชั่วคราว (
Temporary
Admission Document : TAD) สําหรับการนําเข๎าตู๎คอนเทนเนอร์ชั่วคราว
19. เรื่อง พิธีสาร 2 การกาหนดที่ทาการพรมแดน ( Designation of Frontier Posts) และภาคผนวก ที่ทาการ
พรมแดนในระยะเริ่มต้น ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่าน
แดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit: AFAFGIT)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบรํางพิธีสาร 2 และภาคผนวก ที่ทําการพรมแดนในระยะเริ่มต๎น ภายใต๎กรอบความตกลง
อาเซียนวําด๎วยการอํานวยความสะดวกในการขนสํงสินค๎าผํานแดน ( ASEAN Framework Agreement on the
Facilitation of Goods in Transit: AFAFGIT)
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2. อนุมัติให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังเป็นผู๎ลงนามรํางพิธีสาร 2 และภาคผนวก ที่ทําการ
พรมแดนในระยะเริ่มต๎น ภายใต๎กรอบความตกลงอาเซียนวําด๎วยการอํานวยความสะดวกในการขนสํงสินค๎าผํานแดน
และอนุมัติให๎กระทรวงการตํางประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ในการลงนาม
รํางพิธีสารฯ ดังกลําว
3. มอบหมายให๎กระทรวงการตํางประเทศจัดทําสัตยาบันสารหรือตราสารการยอมรับเพื่อมอบให๎
แกํสํานักเลขาธิการอาเซียนตํอไป
ร่างพิธีสารฯ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการให๎ประเทศภาคีกําหนดที่ทําการพรมแดนของตนเองใน
เบื้องต๎นอยํางเป็นทางการ โดยในสํวนของประเทศไทยได๎กําหนดไว๎ 7 จุด ดังนี้ 1) ที่ทําการพรมแดนแมํสาย
2) ที่ทําการพรมแดนแมํสอด 3) ที่ทําการพรมแดนอรัญประเทศ 4) ที่ทําการพรมแดนหนองคาย 5) ที่ทําการพรมแดน
สะเดา 6) ที่ทําการพรมแดนมุกดาหาร และ 7) ที่ทําการพรมแดนเชียงของ
20. เรื่อง บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดียว่าด้วยความ
ร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ และการใช้ยาในทาง
ที่ผิด
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบตํอรํางบันทึกความเข๎าใจระหวํางรัฐบาลแหํงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหํง
สาธารณรัฐอินเดียวําด๎วยความรํวมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ตํอจิตและประสาท สารตั้งต๎นและ
เคมีภัณฑ์ และการใช๎ยาในทางที่ผิด ฉบับปรับปรุงใหมํ
2. อนุมัติให๎เลขาธิการคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในฐานะหัวหน๎าหนํวยงาน
กลางด๎านยาเสพติดของไทยเป็นผู๎ลงนามในบันทึกความเข๎าใจฯ ฝุายไทย
3. มอบหมายให๎กระทรวงการตํางประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม ( Full Powers) ให๎
เลขาธิการคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือบุคคลที่อยูํในระดับเทียบเทํากับผู๎ลงนามในบันทึก
ความเข๎าใจฯ ของฝุายอินเดีย เป็นผู๎ลงนามในบันทึกความเข๎าใจฯ ดังกลําว
4. หากมีความจําเป็นให๎สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน
ป.ป.ส.) รํวมกับ กต. สามารถแก๎ไขปรับปรุงถ๎อยคําของบันทึกความเข๎าใจฯ ได๎เทําที่ไมํขัดตํอหลักการและสาระสําคัญ
ที่จะได๎รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือเป็นประโยชน์ตํอประเทศไทย โดยไมํต๎องนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให๎ความเห็นชอบอีกครั้ง
สาระสาคัญของบันทึกความเข้าใจฯ เป็นการกําหนดกรอบความรํวมมือในภาพกว๎างระบุขอบเขต
ความรํวมมือรํวมกันในทุกมาตรการ ทั้งด๎านการลดอุปสงค์และอุปทานของยาเสพติด การบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู๎ติด
ยาเสพติด การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด การแลกปลี่ยนองค์ความรู๎ทางวิชาการ รวมถึงวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของทั้งสอง
ประเทศ อาทิ เรื่อง การควบคุมเคมีภัณฑ์และสารตั้งต๎น และการควบคุมการปลูกพืชฝิ่นอยํางถูกกฎหมายจากฝุาย
อินเดีย และความรู๎ด๎านการพัฒนาทางเลือกจากฝุายไทย ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร๎างความรํวมมือระหวํางกัน
ในการตํอสู๎กับปัญหายาเสพติดให๎มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองระหวํางประเทศ
ถึงความแนํวแนํของทั้งสองประเทศในการมีความรํวมมือตํอกันในเรื่องดังกลําว และจะสํงผลกระทบเชิงบวกตํอ
สถานการณ์ยาเสพติด โดยเฉพาะอยํางยิ่งในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําและเป็นประโยชน์ตํอประเทศไทยโดยตรง
21. เรื่อง การเสนอชื่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายนอก
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Board of Auditors) และผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ของ
หน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติหรือหน่วยงานระหว่างประเทศอื่น
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานตรวจเงินแผํนดิน (สตง.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติให๎ สตง. สมัครเข๎ารับการคัดเลือกและปฏิบัติหน๎าที่เป็นคณะกรรมการผู๎ตรวจสอบภายนอก
แหํงสหประชาชาติ ( UNBOA) และผู๎ตรวจสอบภายนอก ( External Auditor) ของหนํวยงานภายใต๎สหประชาชาติ
หรือหนํวยงานระหวํางประเทศอื่น โดยได๎รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย
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2. มอบหมายให๎กระทรวงการตํางประเทศ (กต.) ประสานการสนับสนุนติดตาม ผลักดัน เกี่ยวกับ
การหาเสียง ขอเสียง แลกเปลี่ยนเสียงสนับสนุน ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีในโอกาสและรูปแบบที่เหมาะสม
อยํางตํอเนื่อง ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่เป็นการสร๎างความโดดเดํนหรือ raise visibility/raise profile ของ สตง. ใน
การสมัครเข๎ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการผู๎ตรวจสอบภายนอกแหํงสหประชาชาติ ( UNBOA) และผู๎ตรวจสอบ
ภายนอก (External Auditor) ของหนํวยงานภายใต๎สหประชาชาติหรือหนํวยงานระหวํางประเทศอื่นทุกหนํวยงาน
สาระสาคัญของเรื่อง
สตง. รายงานวํา การสมัครเพื่อดํารงตําแหนํง UNBOA จะต๎องแขํงขันกับประเทศอื่น ๆ สตง.
จําเป็นต๎องสร๎างความโดดเดํนให๎เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ ดังนั้น การสมัครเป็นผู๎ตรวจสอบภายนอก External
(
Auditor) ของหนํวยงานภายใต๎สหประชาชาติหรือหนํวยงานระหวํางประเทศอื่นถือเป็น กลยุทธ์ที่สําคัญในการเตรียม
ความพร๎อมและเป็นเรื่องที่ต๎องเรํงดําเนินการเพื่อสร๎างจุดแข็งให๎กับ สตง. หาก สตง. ได๎รับคัดเลือกฯ จะเป็นการสร๎าง
โอกาสในการสั่งสมประสบการณ์ที่สําคัญในระดับนานาชาติ ถือเป็นการยกระดับของ สตง. ในฐานะสถาบันการ
ตรวจสอบสูงสุดของประเทศไทยให๎ได๎รับการยอมรับในระดับสากล
นอกจากนี้ การตรวจสอบของ สตง. ถือเป็นกลไกสําคัญในการเสริมสร๎างความโปรํงใสและธรรมมา
ภิบาลของประเทศ การได๎รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยให๎เข๎ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการผู๎ตรวจสอบภายนอก
แหํงสหประชาชาติ ( UNBOA) และผู๎ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ของหนํวยงานภายใต๎องค์การ
สหประชาชาติหรือหนํวยงานระหวํางประเทศอื่น ยํอมแสดงให๎เห็นวํารัฐบาลไทยให๎ความสําคัญกับการสร๎างความ
โปรํงใสและธรรมาภิบาลในทุกภาคสํวน ไมํวําจะเป็นในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ถือเป็นการสร๎างภาพลักษณ์
ที่ดีให๎กับประเทศไทย
22. เรื่อง การเสนอโขนและนวดไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อ
ยูเนสโก
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบเอกสารนําเสนอโขน ขึ้นบัญชีเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต๎องไมํได๎ของ
มนุษยชาติตํอยูเนสโก
2. เห็นชอบเอกสารนําเสนอนวดไทย ขึ้นบัญชีเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต๎องไมํได๎ของ
มนุษยชาติตํอยูเนสโก
3. เห็นชอบให๎อธิบดีกรมสํงเสริมวัฒนธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสํงเสริมและรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นผู๎ลงนามในเอกสารนําเสนอโขนและนวดไทย ในฐานะตัวแทนของประเทศไทย เพื่อ
เสนอขึ้นบัญชีเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต๎องไมํได๎ของมนุษยชาติตํอยูเนสโก
สาระสาคัญของการนาเสนอโขน (ภายใต้ชื่อ
KHON) และนวดไทย (ภายใต้ชื่อ NUAD
THAI) สรุปรายละเอียดได๎ ดังนี้
1. การนาเสนอโขน (ภายใต้ชื่อ KHON) ขึ้นบัญชีเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต๎องไมํได๎
ของมนุษยชาติตํอยูเนสโก เนื่องจากโขนมีคุณคําที่มีความสําคัญเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงที่สืบทอดมาตั้งแตํสมัยกรุง
ศรีอยุธยา พัฒนามาจากศิลปะหลายแขนงประกอบกันเป็นการแสดงที่งดงาม เป็นเอกลักษณ์ โดยรวมเอาดนตรีไทย
วรรณกรรม และงานชํางฝีมือหลายด๎านมาผสานกันอยํางลงตัว โขนจึงเป็นนาฏกรรมที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเดํน และ
มีความวิจิตรงดงามที่นําภูมิใจของประเทศไทย อีกทั้งโขนมีการปฏิบัติและถํายทอดกระจายไปทั่วประเทศในหลาย
ลักษณะ ทั้งชุมชนโขนมืออาชีพ ศิลปินแหํงชาติ ศิลปินสาขาตําง ๆ หนําวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม
ชุมชนทางการศึกษาตั้งแตํระดับโรงเรียนไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย และสถาบันเอกชน รวมถึงชุมชนที่เกี่ยวข๎องกับ
การแสดงโขน เชํน การทําเครื่องแตํงกาย เครื่องประดับ ฉาก และชุมชนที่ชื่นชอบการแสดงโขน ทุกเพศทุกวัย ซึ่งการ
นําเสนอดังกลําวสอดคล๎องกับลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตามที่นิยามไว๎ในมาตรา 2 ของอนุสัญญา
โขนมี 3 ลักษณะ คือ ศิลปะการแสดง การปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม งานเทศกาล และงานชํางฝีมือดั้งเดิม โขนเป็น
ศิลปะการแสดงที่ทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข๎าฝึกทักษะการแสดงได๎ โดยมีการไหว๎ครูเป็นขนบจารีตที่สําคัญ การขึ้น
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บัญชีเรื่องที่นําเสนอนี้จะเป็นคุณประโยชน์และสํงเสริมให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ อันแสดงถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมอยํางกว๎างขวางทั่วโลก ทั้งยังสะท๎อนถึงความสามารถในการสร๎างสรรค์ของมนุษย์ ทําให๎คนรุํนใหมํสนใจมี
สํวนรํวมกับกิจกรรมตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับโขน ทั้งการจัดทําบท การแสดง ดนตรี เครื่องแตํงกาย ฉาก และเทคโนโลยี
ที่ใช๎ในการแสดง รวมทั้งกระตุ๎นให๎มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางวิชาการ
2. การนาเสนอนวดไทย (ภายใต้ชื่อ NUAD THAI) ขึ้นบัญชีเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่
จับต๎องไมํได๎ของมนุษยชาติตํอยูเนสโก เนื่องจากการนวดไทยมีคุณคําความสําคัญ ภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์
และศิลป์ทางการแพทย์ดั้งเดิมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข๎องกับวัฒนธรรมท๎องถิ่น และเป็นการ
รักษาทางเลือกควบคูํไปกับการดูแลสุขภาพตามแบบแผนตะวันตกสมัยใหมํ โดยจารึกวัดโพธิ์ที่ปรากฏความรู๎เกี่ยวกับ
ตําราการนวดแผนโบราณวัดโพธิ์ ได๎จารึกเป็นมรดกความทรงจําแหํงโลกเมื่อปี พ.ศ. 2554 การนําเสนอนี้สอดคล๎อง
กับลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตามที่นิยามไว๎ในมาตรา 2 ของอนุสัญญาฯ มีลักษณะที่สอดคล๎องกับ
อนุสัญญาฯ คือ ความรู๎และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล โดยเป็นภูมิปัญญาที่เติบโตมาจากปฏิบัติการใน
ระดับครอบครัวและชุมชน เกษตรกรรม และพัฒนาตํอเนื่องมาจนเป็นศาสตร์ในการดูแลสุขภาพที่ใช๎มือหรือสํวน
ตําง ๆ ของรํางกายในการปรับพลังและโครงสร๎างของรํางกายโดยไมํใช๎ยาเพื่อบําบัดความเจ็บปุวยที่เกิดจากลมในเส๎น
ติดขัดและทําให๎ธาตุทั้ง 4 เป็นปกติ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การดําเนินการตามพันธกรณีภายใต๎อนุสัญญาฯ จะเป็นการสํงเสริม
ความรํวมมือระหวํางประเทศและเป็นการพัฒนาการสํงเสริมรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต๎องไมํได๎ของไทยให๎เข๎มแข็ง
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กระตุ๎นให๎เกิดการอนุรักษ์สืบทอดและเกิดความหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม โดยการให๎
ความรํวมมืออยํางใกล๎ชิดกับผู๎ปฏิบัติและผู๎สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการยืนยันบทบาทของไทยในเวที
โลก โดยไทยจะถูกจารึกไว๎ในรายชื่อประเทศที่ตระหนักและเห็นคุณคําชนกลุํมน๎อยและชุมชนระดับนานาชาติ ซึ่งจะ
เป็นผลดีตํอเศรษฐกิจและการทํองเที่ยวของประเทศ รวมทั้งไมํสร๎างผลเสียตํอมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต๎องไมํได๎ (เชํน
การใช๎ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แบบไมํเหมาะสม)
แต่งตั้ง
23. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอแตํงตั้ง
นางสาวอรวรรณ นุ้ยภักดี
ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ) สํานักงาน ก.พ. ให๎ดํารงตําแหนํง ที่ปรึกษาระบบราชการ
(นักทรัพยากรบุคลทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน ก.พ. สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตํวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่
มีคุณสมบัติครบถ๎วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอมแตํงตั้งเป็นต๎นไป
24. เรื่อง การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโกประจาจังหวัดระยองและการแต่งตั้ง นายอัศวิน เตชะเจริญ
วิกุล ให้ดารงตาแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโกประจาจังหวัดระยอง (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสหรัฐเม็กซิโกเสนอขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโก
ประจําจังหวัดระยอง โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และ
สระแก๎ว และแตํงตั้ง นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ให๎ดํารงตําแหนํง กงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโกประจําจังหวัด
ระยอง ตามที่กระทรวงการตํางประเทศเสนอ
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25. เรื่อง การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงแรงงานและรองโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายข้าราชการประจา)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) มีคําสั่งแตํงตั้งให๎
นายอนันต์ชัย อุทัย
พัฒนาชีพ ผู๎ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นโฆษกกระทรวงแรงงาน และ นางเพชรรัตน์ สินอวย ผู๎ตรวจ
ราชการกระทรวงแรงงาน เป็นรองโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝุายข๎าราชการประจํา) เพื่อปฏิบัติหน๎าที่ในการเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ์ของ รง.
26. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแตํงตั้ง
นายสุวิทย์ เสือเล็ก ผู๎แทน
เกษตรกร ให๎ดํารงตําแหนํงกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แทนตําแหนํงที่วําง เนื่องจาก
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ผู๎แทนเกษตรกร กรรมการอื่นในคณะกรรมการดังกลําว ได๎ลาออกจากตําแหนํง เมื่อ
วันที่ 19 มกราคม 2560 ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 28 มีนาคม 2560 เป็นต๎นไป และให๎อยูํในตําแหนํงเทํากับวาระที่เหลืออยูํ
ของกรรมการที่ได๎แตํงตั้งไว๎แล๎ว
27. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแตํงตั้งกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร จํานวน 5 คน แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ดํารงตําแหนํง
ครบวาระสามปีแล๎ว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ดังนี้
1. นายทวีศักดิ์ ภูํหลํา ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการเกษตร
2. นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านวิทยาศาสตร์
3. นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านอุตสาหกรรม
4. นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการบริหาร
5. นายสมหมาย เตชะศิรินุกูล ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการพาณิชย์
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 28 มีนาคม 2560 เป็นต๎นไป
28. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแตํงตั้งกรรมการ
ผู๎ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแหํงชาติ ตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหํงชาติ พ.ศ. 2540
ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหํงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จํานวน 5 คน ดังนี้
1. นายดําริ สุโขธนัง 2. นายเขมทัต สุคนธสิงห์ 3. นางรัตนาภรณ์ จึงสงวนสิทธิ์ 4. นายผณิศวร ชํานาญเวช
5. นายวัลลภ เตียศิริ ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 28 มีนาคม 2560 เป็นต๎นไป
***********************
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