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http://www.thaigov.go.th
วันนี้ (
4 เมษยาน 2560) เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี พร้อม
ด้วย พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่ง
สรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
รวม 6 ฉบับ
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
รวม 7 ฉบับ
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสาหรับการปฏิบัติที่ดีสาหรับ
การผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ....
6. เรื่อง ร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับ
เงินเดือน พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่า
ขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
7. เรื่อง ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาพม่า
(เมียนมา)
8. เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการแบ่งส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ (ร่างพระราช
กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นใน
สานักงานตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
9. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ- สังคม
10. เรื่อง โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1-2)
11. เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค
12. เรื่อง ขออนุมัติกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ กองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
13. เรื่อง แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณี
สงกรานต์ ประจาปีพุทธศักราช 2560 (สงกรานต์แบบไทย ใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
ทุกชีวาปลอดภัย)
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14. เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุและอานวยความสะดวกในการเดินทางช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 2560 ของกระทรวงคมนาคม (ระหว่างวันที่ 5 – 18 เมษายน
2560)
15. เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560
16. เรื่อง แนวทางการจัดทาและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ต่างประเทศ
17. เรื่อง เอกสารเพิ่มเติม (
Addendum) ฉบับที่ 3 ของสัญญาการให้ (Grant Contract)
ของโครงการการสนับสนุนการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจาก
สหภาพยุโรป
(ASEAN Regional Intergration Support from the EU: ARISE)
18. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้าภายใต้
กรอบ
BIMSTEC
19. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ สังกัดกระทรวงยุติธรรม
ราชอาณาจักรไทยกับสานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย
ราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการค้ามนุษย์ข้ามพรมแดน
20. เรื่อง ขออนุมัติปรับองค์ประกอบคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเขตแดนไทย-กัมพูชา
21. เรื่อง การดาเนินการเพื่อรักษาสิทธิการใช้คลื่นความถี่ของเอกสารข่ายงานดาวเทียม
ของประเทศไทย
22. เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งตาแหน่งเลขาธิการองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและ
แปซิฟิก
(APT)
แต่งตั้ง
23. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)
24. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงศึกษาธิการ)
25. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงศึกษาธิการ)
26. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐมัลดีฟส์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจาประเทศไทย
(กระทรวงการต่างประเทศ)
27. เรื่อง การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์และแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธรัฐรัสเซีย ณ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กระทรวงการต่างประเทศ)
28. เรื่อง การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์และแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ประจาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กระทรวงการต่างประเทศ)
29. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงวัฒนธรรม)
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30. เรื่อง การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ฝ่ายข้าราชการประจาด้านยุทธศาสตร์ (สานักนายกรัฐมนตรี)
31. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอัยการ
32. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดให้ผู้ประกันตนซึ่งความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงตามมาตรา 41 (4) หรือ (5) แห่ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากมีความประสงค์จะกลับเป็นผู้ประกันตน ให้ยื่นคาขอต่อสานักงาน
ประกันสังคมตามแบบที่เลขาธิการสานักงานประกันสังคมกาหนดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
2. กาหนดให้การกลับเป็นผู้ประกันตนให้มีผลตั้งแต่เดือนที่ยื่นคาขอและให้ผู้ประกันตนมีสิทธิและ
หน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสานักงานศาลยุติธรรม ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ เป็นการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กาหนดเพิ่มเติมการคุ้มครองสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชุมชนและของนิติบุคคล
กาหนดเพิ่มเติมที่มาของรายได้ของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ยกเลิกบทบัญญัติการบริหาร การจัดหา
ผลประโยชน์และการใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลังแก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษ และปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม 6 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถาน
บริการรวม 6 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ....2. ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ในท้องที่ จังหวัด
ขอนแก่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 3. ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ในท้องที่
จังหวัดชัยภูมิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....4. ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ในท้องที่
จังหวัดตรัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 5. ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ในท้องที่
จังหวัดนครพนม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 6. ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ใน
ท้องที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วดาเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้ มท. รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
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มท. เสนอว่า

1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (14 กรกฎาคม 2558) เห็นชอบมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการใน
ลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยในส่วนของ มท. ให้พิจารณาทบทวนและปรับปรุง
การกาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ภายใน 180
วัน และมติคณะรัฐมนตรี (23 กุมภาพันธ์ 2559) อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาทบทวนเขตสถานบริการ
ออกไปอีก 180 วัน
2. จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดตรัง จังหวัดนครพนม และจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้กาหนดพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) โดยพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการ
กาหนดเขตพื้นที่ในการอนุญาต และเพิ่มเติมพื้นที่ในการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่และสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลมากยิ่งขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าว
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา เป็นการกาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
ในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดตรัง จังหวัดนครพนม และจังหวัดนครศรีธรรมราช
ดังนี้
ท้องที่
การดาเนินการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยกเลิกพื้นที่เดิมทั้งหมดแล้วกาหนดพื้นที่อนุญาตขึ้น
ใหม่
จังหวัดขอนแก่น
ยกเลิกพื้นที่เดิมบางส่วนแล้วกาหนดพื้นที่ใหม่แทนพื้นที่
เดิมและกาหนดพื้นที่อนุญาตเพิ่มขึ้นใหม่
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดตรัง จังหวัดนครพนม
คงพื้นที่เดิมไว้และเพิ่มพื้นที่อนุญาตขึ้นใหม่
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม 7 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถาน
บริการ รวม 7 ฉบับประกอบด้วย 1. ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่
จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 2. ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
ในท้องทีจ่ ังหวัดร้อยเอ็ด(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 3.ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
ในท้องที่ จังหวัดนครสวรรค์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 4. ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถาน
บริการในท้องทีจ่ ังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 5. ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้
ตั้งสถานบริการในท้องที่ จังหวัดสระบุรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 6. ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาต
ให้ตั้งสถานบริการ ในท้องที่ จังหวัดอุดรธานี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 7. ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการ
อนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และ
ให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกระทรวงศึกษาธิการไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้ มท.
รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มท. เสนอว่า
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (14 กรกฎาคม 2558) เห็นชอบมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการใน
ลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยในส่วนของ มท. ให้พิจารณาทบทวนและปรับปรุง
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การกาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
ภายใน 180 วัน และมติคณะรัฐมนตรี (23 กุมภาพันธ์ 2559) อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาทบทวนเขต
สถานบริการออกไปอีก 180 วัน
2. จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระบุรี
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กาหนดพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) โดยพิจารณาทบทวน
และปรับปรุงการกาหน ดเขตพื้นที่ในการอนุญาตและเพิ่มเติมพื้นที่ในการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ เพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลมากยิ่งขึ้นตาม
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา เป็นการกาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถาน
บริการ โดยให้คงพื้นที่เดิมไว้และเพิ่มพื้นที่อนุญาตขึ้นใหม่ ในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระบุรี จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุตรดิตถ์
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสาหรับการปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง
เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสาหรับการปฏิบัติที่
ดีสาหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้
กษ. รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
พิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดให้ร่างกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
2. กาหนดให้มาตรฐานสินค้าเกษตรสาหรับการปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งที่ผลิต
เพื่อการส่งออก เป็นมาตรฐานบังคับ
6. เรื่อง ร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. ....
และร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎ ก.พ.อ.
1.
ร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญ ดังนี้
1.1 กาหนดให้ยกเลิกกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 กาหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ประเภท
ทั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนของตาแหน่ง
ที่ดารงอยู่ ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิม โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในตาแหน่งถัดไปอีกหนึ่ง
ตาแหน่ง เว้นแต่
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1) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีหรือ
เทียบเท่า ให้รับเงินเดือนของตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
2) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ
พิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนของตาแหน่งวิชาการ ตาแหน่งศาสตราจารย์
3) ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงานพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนของ
ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับเชี่ยวชาญ
1.3 กาหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่าง
ประเภท ต่างสายงาน หรือต่างระดับ และเงินเดือนที่ได้รับสูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงของตาแหน่ง ให้ได้รับเงินเดือนเดิม
1.4 กาหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ดารงตาแหน่งประเภท สายงาน
และระดับใด ให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ.
กาหนด สาหรับประเภทและตาแหน่งหรือระดับนั้น เว้นแต่ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงานพิเศษใน
สายงานที่ ก.พ.อ. กาหนด ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน 41,620 บาท
1.5 กาหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะได้รับเงินเดือนสูงขึ้น และต้อง
พ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ ให้ได้รับเงินเดือนในตาแหน่งที่สูงขึ้นในวันที่ 30 กันยายนของปีสุดท้ายก่อนพ้น
จากราชการ
2.
ร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาแหน่งวิชาการ ตาแหน่งศาสตราจารย์ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การได้รับเงินเดือนสูง
กว่าขั้นสูงของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง โดยยกเลิกการกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งวิชาการ ตาแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับ
เงินเดือนไม่เกิน 74,320 บาท
ทั้งนี้ ให้ร่างกฎ ก.พ.อ. ทั้ง 2 ฉบับ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
7. เรื่อง ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาพม่า (เมียนมา)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับ
ศัพท์ภาษาพม่า (เมียนมา) ตามที่สานักงานราชบัณฑิตยสภาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้สานักงานราชบัณฑิตยสภารับความเห็นของ
กระทรวงการต่างประเทศไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
กาหนดหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาพม่า (เมียนมา) เพื่อนาไปใช้ในการทับศัพท์ให้เหมาะสมและมี
แนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อใช้เป็นมาตรฐานของทางราชการ
8. เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการแบ่งส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ (ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วน
ราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ
หรือส่วนราชการอย่างอื่นในสานักงานตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
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สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง
1. ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มี
สาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรา 4
และมาตรา 5 ดังต่อไปนี้
1.1 จัดตั้งกองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว โดยยกฐานะจากกองบังคับการตารวจ
ท่องเที่ยว สังกัดกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (ร่างมาตรา 4,6) และกาหนดหน้าที่ของกองบัญชาการตารวจ
ท่องเที่ยว
1.2 ยุบรวมศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ากับตารวจภูธรภาค 9
2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับ
การหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี้
2.1 จัดตั้งและกาหนดอานาจหน้าที่กองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการตารวจท่องเที่ยวที่
ยกฐานะจากกองบังคับการตารวจท่องเที่ยว สังกัดกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง
2.2 แบ่งแยกกองกากับการสุนัขและม้าตารวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการ
พิเศษ กองบัญชาการตารวจนครบา ล เป็นกองกากับการสุนัขตารวจ และกองบังคับการม้าตารวจ กองบังคับการ
สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตารวจนครบาล
2.3 ยุบเลิกกองกากับการ ในกองบังคับการอานวยการ สังกัดกองบัญชาการตารวจนครบาล
จากเดิมประกอบด้วยฝ่ายอานวยการ 1-10 ให้คงเหลือประกอบด้วยฝ่ายอานวยการ 1-7 สาหรับในสังกัดตารวจภูธร
ภาค 1-8 จากเดิมประกอบด้วยฝ่ายอานวยการ 1-9 และตารวจภูธรภาค 9 จากเดิมประกอบด้วยฝ่ายอานวยการ 110 ให้คงเหลือประกอบด้วยฝ่ายอานวยการ 1-6
2.4 จัดตั้งและแก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่กองบังคับการ กองกากับการในสังกัดตารวจภูธร
ภาค 9 เพื่อรองรับการยุบรวมศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ากับตารวจภูธรภาค 9
2.5 จัดตั้งฝ่ายบัญชี ส่วนราชการระดับกองกากับการ ในสังกัดกองบังคับการอานวยการ
โรงพยาบาลตารวจ
9. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ
พิเศษ) ได้ตรวจพิจารณาตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ ทั้ง 2 ฉบับมีดังนี้
1. ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....
(1) กาหนดเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ
(2) กาหนดเกี่ยวกับความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศกับการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
และแผนแม่บทตามกฎหมายว่าด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
(3) กาหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านทาหน้าที่จัดทาร่างแผนการปฏิรูป
ประเทศในด้านที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย
(4) กาหนดองค์ประกอบของแผนการปฏิรูปประเทศ
(5) กาหนดวิธีการและระยะเวลาการจัดทาแผนการปฏิรูปประเทศ
(6) กาหนดสภาพบังคับของแผนการปฏิรูปประเทศ
(7) กาหนดหลักเกณฑ์การแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
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ประเทศ

(8) กาหนดหลักเกณฑ์การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
(9) กาหนดมาตรการในกรณีที่ปรากฏว่ามีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูป

(10) กาหนดกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในขั้นตอนการจัดทา
ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ และขั้นตอนการติดตามการตรวจสอบ และการประเมินผล
(11) กาหนดบทเฉพาะกาลรองรับการดาเนินการในวาระเริ่มแรก
2. ร่างพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....
(1) กาหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตาม
หลักธรรมาภิบาลตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
(2) กาหนดเกี่ยวกับความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติกับการดาเนินการปฏิรูปประเทศ
(3) กาหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
(4) กาหนดสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ
(5) กาหนดวิธีการและระยะเวลาการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
(6) กาหนดสภาพบังคับของยุทธศาสตร์ชาติ
(7) กาหนดหลักเกณฑ์การแก้ไขเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ชาติ
(8) กาหนดหลักเกณฑ์การจัดทาแผนแม่บทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
(9) กาหนดสภาพบังคับของแผนแม่บท
(10) กาหนดหลักเกณฑ์การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
(11) กาหนดมาตรการในกรณีมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท
(12) กาหนดกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน
(13) กาหนดบทเฉพาะกาลรองรับการดาเนินการในวาระเริ่มแรก
เศรษฐกิจ- สังคม
10. เรื่อง โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1-2)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทน
เครื่องที่ 1-2) ในวงเงินลงทุนรวม 33,942.65 ล้านบาท และให้ดาเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจาปี 2559 สาหรับโครงการฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
3,066.97 ล้านบาท
ทั้งนี้ ในการดาเนินโครงการ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดาเนินการ ดังนี้
1) ให้ใช้เงินจากรายได้เป็นลาดับแรกก่อนการใช้เงินกู้และหากจาเป็นต้องใช้เงินกู้ให้กู้ภายใน
ประเทศโดยกระทรวงการคลังไม่ค้าประกัน
2) ให้มีการบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุนอย่างเหมาะสมและกาหนดแนวทางหรือ
มาตรการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการและคุ้มค่า
ต่อการลงทุนต่อไป
3) ให้ดาเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กาหนดไว้ในรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ

มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น

10
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ให้พิจารณากาหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการโดยเฉพาะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ผลกระทบต่อการนาน้าในแม่น้าบางปะกง
ไปใช้เพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภค
4) ให้ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและชุมชนเกี่ยวกับการ
ดาเนินโครงการ เช่น ประโยชน์ที่จะได้รับจากการดาเนินโครงการ เพื่อให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือในการ
ดาเนินโครงการ รวมทั้งให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ด้วย เช่น การจัดหาแรงงานในพื้นที่
เป็นต้น
สาระสาคัญของเรื่อง
พน. รายงานว่า โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1-2) เป็นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผน
PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 และแผน PDP 2015 โดยเป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนกาลังผลิตที่
หายไปในระบบของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง เครื่องที่ 1 และ 2 เดิม ขนาด 1,050 เมกะวัตต์ ซึ่งได้ถูกปลด
ออกจากระบบไฟฟ้าตามอายุของโรงไฟฟ้าแล้วตั้งแต่ปี 2557 และเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงและมีความสาคัญต่อประเทศ
ที่ตั้งโครงการ ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกง ตาบลท่าข้าม อาเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา บนพื้นที่เดิมของโรงไฟฟ้าความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 1-2 ทางด้านทิศเหนือของโรงไฟฟ้าบางปะกง
ติดกับแม่น้าบางปะกง มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าฐาน มีขนาด
กาลังผลิตไฟฟ้าสุทธิประมาณ 1,300 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้า จานวน 2 หน่วย ขนาดกาลังผลิต
ไฟฟ้าสุทธิประมาณ 650 เมกะวัตต์ต่อหน่วย โรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดอายุการใช้งาน
โรงไฟฟ้า 25 ปี ประมาณร้อยละ 51.78
11. เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค ตาม (ร่าง)
แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค (ฉบับปรับปรุง) รวมทั้งเงื่อนไขที่จะไม่กระทบกับการจัดส่วนราชการในภูมิภาค
ที่กาหนดไว้เดิม และการจัดตั้งหน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อรับผิดชอบงานตามนโยบายสาคัญเร่งด่วนของ
รัฐบาล ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ
สาระสาคัญของการปรับปรุงแนวทาการจัดส่วนราชการในภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาครัฐ
มีขนาดที่เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดความซ้าซ้อนของภารกิจรัฐ เกิดความคุ้มค่าของการใช้
งบประมาณและทรัพยากรทางการบริหาร และยกระดับความเป็นเอกภาพของการบริหารราชการในพื้นที่
โดยแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาคที่ปรับปรุงนั้น จะเน้นหลักการดาเนินบทบาทภารกิจที่จาเป็นเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนในส่วนที่ราชการส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติได้ ทั้งนี้ สานักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทาเป็น
(ร่าง) แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งมีกรอบแนวคิดของการพิจารณาจัดส่วนราชการ
ในภูมิภาค 4 ประการ เช่นเดียวกับแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาคตามมติคณะรัฐมนตรี (18 ก.ย. 50) และ
แนวทางการพิจารณาจัดส่วนราชการในภูมิภาคยังคงแบ่งเป็น 2 ประการ คือ การจัดตั้งหน่วยงานของราชการบริหาร
ส่วนกลางในภูมิภาค และการจัดตั้งส่วนราชการส่วนภูมิภาคของกระทรวง ทบวง กรม โดยในแต่ละรูปแบบ
จะประกอบด้วยหลักการ แนวทางการพิจารณา รูปแบบ และการดาเนินการ
ทั้งนี้ แนวทางการจัดตั้งหน่วยงานของราชการส่วนกลางในภูมิภาคจะต้องคานึงถึงความเป็นเอกภาพ
ในการบริหารจัดการในพื้นที่และความซ้าซ้อนในเชิงภารกิจของรัฐที่เป็นผลให้เกิดความสิ้นเปลืองในทรัพยากรทางการ
บริการของรัฐได้ แนวทางนี้จึงอยู่ในฐานของความพยายามที่จะลดจานวนของหน่วยงานที่เป็นส่วนกลางไปตั้งใน
ภูมิภาคให้ได้ โดยเน้นไปที่ส่วนราชการที่ปรากฏในกฎกระทรวงก่อน สาหรับส่วนราชการที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง
นั้น ควรต้องมีมาตรการที่จะรณรงค์ให้ส่วนราชการงดเว้นหรือเข้มงวดต่อการจัดตั้งหน่วยงานภายในให้คงเฉพาะ
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ที่จาเป็นและมีความสาคัญต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภาครัฐ และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนโดยรวม
และต้องอยู่บน 3 หลักการ ดังนี้
1) หลักการในเชิงภารกิจ คานึงถึงความซ้าซ้อนในเชิงภารกิจของรัฐและกระบวนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจนั้น ๆ เช่น ภารกิจงานด้านวิชาการและเทคนิคชั้นสูงที่มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่จาเป็นอื่น ๆ ที่ต้องลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยเฉพาะในเรื่องของการทดลองหรือการเป็นห้องปฏิบัติการวิชาการ
2) หลักการในเชิงระบบและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คานึงถึงความเป็นเอกภาพในการบริหาร
จัดการในพื้นที่ เพื่อให้มีเอกภาพและศักยภาพในการนาเอานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลในระดับพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) หลักการในเชิงโครงสร้าง คานึงถึงหลักความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรภาครัฐในกาหนดจานวน
หน่วยงานภาครัฐให้เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน
สาหรับแนวทางการจัดตั้งส่วนราชการส่วนภูมิภาคของกระทรวง ทบวง กรม ภารกิจที่จะนามา
จัดตั้งหน่วยงานที่เป็นราชการส่วนภูมิภาคจะต้องเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจที่ไม่ซ้าซ้อนกับ
ภารกิจที่มีการกระจายอานาจและที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดาเนินการ ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าว
จาเป็นต้องเน้นความรวดเร็ว ฉับไวในการให้บริการแก่ประชาชนโดยตรง การควบคุม ตรวจสอบ กากับดูแลให้เป็นไป
ตามอานาจหน้าที่ของส่วนราชการตามที่กฎหมายกาหนด โดยอยู่บน 3 หลักการ ดังนี้
1) หลักการในเชิงภารกิจ หลักความสัมพันธ์ในเชิงภารกิจภาครัฐ ราชการ ส่วนภูมิภาคจะดาเนิน
ภารกิจเกี่ยวกับการบังคับใช้และกากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายในพื้นที่และการบริการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องมิใช่
ภารกิจที่ อปท. ดาเนินการอยู่
2) หลักการในเชิงระบบและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หลักการบริหารเชิงพื้นที่ที่เน้นการบูรณา
การการทางานร่วมกันหรือมอบหมายให้หน่วยงานหรือภาคส่วนอื่นดาเนินการแทน
3) หลักการในเชิงโครงสร้าง หลักความคุ้มค่าและความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ โดยมี
ศูนย์รวมภารกิจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อนานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลในระดับพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
12. เรื่อง ขออนุมัติกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จานวน 165 อัตรา ตามที่ กอ.รมน. เสนอ โดยให้ กอ.รมน. ใช้ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 มาใช้พิจารณาดาเนินการโดยอนุโลม สาหรับงบประมาณเพื่อ
รองรับพนักงานราชการ กอ.รมน. ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณ
ทั้งนี้ ให้ กอ.รมน. ดาเนินการจัดหาพนักงานราชการ กอ.รมน. เข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีตาม
แผนการจัดหาพนักงานราชการที่กาหนดไว้โดยพิจารณาจากความจาเป็นเร่งด่วนและความเหมาะสมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของ กอ.รมน. โดยให้อยู่ภายในกรอบอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราวที่ว่างลงแล้ว จานวน 75 อัตรา ก่อน ส่วน
อัตราที่ยังมีคนครองที่เหลือ จานวน 90 อัตรา ให้พิจารณากาหนดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการเมื่อมีอัตราลูกจ้าง
ชั่วคราวดังกล่าวว่างลง เพื่อมิให้การจ้างบุคลากรที่ซ้าซ้อนกับบุคลากรที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้ กอ.รมน. กาหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานราชการดังกล่าวให้มีความชัดเจนและไม่ซ้าซ้อนกับบุคลากรที่มีอยู่โดยคานึงถึงภาระ
งบประมาณด้วย
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13. เรื่อง แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจาปี
พุทธศักราช 2560 (สงกรานต์แบบไทย ใช้น้าอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางและมาตรการรณรงค์ตามแนวคิด “สงกรานต์แบบไทย ใช้น้า
อย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย” เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจาปีพุทธศักราช 2560 ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม
(วธ.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
วธ.รายงานว่า
แนวทางการดาเนินการภายใต้แนวคิด “สงกรานต์แบบไทย ใช้น้าอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวา
ปลอดภัย” สื่อความหมายดังนี้ 1) สงกรานต์แบบไทย หมายถึง การอนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมประเพณีสงกรานต์
แบบไทย ที่ทรงคุณค่าสาระอันดีงาม และการปฏิบัติตามแบบของประเพณีวัฒนธรรมที่เหมาะสม 2) ใช้น้าอย่างรู้
คุณค่า หมายถึง การเล่นน้าในประเพณีสงกรานต์อย่างเหมาะสมมีการวางแผนในการใช้น้าอย่างประหยัด มี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟื่อย และมีจุดมุ่งหมายการใช้น้าที่ชัดเจน โดยที่ยังคงไว้คุณค่าและสาระในการใช้น้าใน
เทศกาลสงกรานต์ และ 3) ทุกชีวาปลอดภัย หมายถึง การรักษาความปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ด้วยการเคารพ
กฎจราจรอย่างเคร่งครัด การรักษาระเบียบวินัยจราจร รวมถึงการแสดงความมีน้าใจต่อผู้อื่นในการใช้ถนนหนทาง
การขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง
มาตรการรณรงค์
1. การรณรงค์เรื่อง “สงกรานต์แบบไทย” ประกอบด้วย 1) การส่งเสริมให้เกิด “1 อาเภอ 1
ลานวัฒนธรรม” เพื่อเปิดพื้นที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมสาหรับประชาชนในเทศกาล
สงกรานต์ และร่วมกันสืบสานประเพณีที่ดีงาม เหมาะสม เช่น การจัดกิจกรรมฟังเทศน์ ฟังธรรม การทาบุญ
ตักบาตร การจัดรดน้าขอพรผู้ใหญ่และจัดการแสดงทางวัฒนธรรม เป็นต้น รวมถึงการละเล่นสงกรานต์ที่เหมาะสม
2) ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันสืบสานประเพณีสงกรานต์แบบไทย โดยการปฏิบัติตามแนวทางประเพณี
สงกรานต์ที่เหมาะสม เช่น การเข้าวัด ตักบาตร ทาบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรมหรือส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอื่นก็สามารถ
ปฏิบัติตามหลักศาสนาของตน 3) ขอความร่วมมือรณรงค์เรื่องการแต่งกายในเทศกาลสงกรานต์ด้วยความสุภาพ
เหมาะสมกับเทศกาลฯ รวมถึงการแต่งกายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การแต่งกายด้วยผ้าไทย เสื้อลายดอก
หรือลายผ้าขาวม้าที่เหมาะสม และ 4)ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการจัดแสดงทางวัฒนธรรมหรือการ
แสดงต่าง ๆ ให้คานึงถึงความเหมาะสมต่อคุณค่าและเนื้อหาสาระของประเพณีสงกรานต์ สถานการณ์ กาลเทศะของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน
2. การรณรงค์เรื่อง “การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า” ประกอบด้วย 1) ขอความร่วมมือประชาชนใน
การเล่นน้าอย่างรู้คุณค่าโดยไม่สิ้นเปลือง เช่น การใช้ขันน้ารดน้า เป็นต้น 2) ขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ที่
จัดสถานที่ในการเล่นสาดน้าให้แก่ประชาชนหรือการกาหนดพื้นที่เล่นสาดน้า (Zoning)ให้คานึงถึงความเหมาะสม
ของอุปกรณ์ ปริมาณการใช้น้าอย่างเหมาะสม
3. การรณรงค์เรื่อง “การกาหนดมาตรการด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย
1) ขอความร่วมมือจากหน่วยงานเอกชน ผู้ประกอบการสถานบันเทิงหรือผู้จัดกิจกรรมการ
แสดงรื่นเริงในพื้นที่ต่าง ๆ สารวจความเรียบร้อยของประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยให้แก่
ประชาชน
2) ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคุณค่าของประเพณีสงกรานต์และตามกฎระเบียบ
ต่าง ๆ เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลที่งดงามทรงคุณค่า และสามารถสื่อไปยังสายตาของชาวต่างชาติถึง
ความปลอดภัย
3) ขอความร่วมมือประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะและประชาชนที่ใช้ถนนหนทางต่าง ๆ
ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมถึงร่วมกันช่วยสอดส่อง ดูแล ตักเตือน หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ใน
กรณีที่พบเห็นผู้ที่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสม เช่น การขับขี่ด้วยความมึนเมา เป็นต้น และ
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4) ขอความร่วมมือสถานประกอบการขนส่ง และประชาชนเตรียมพร้อมในการขับขี่
ยานพาหนะในระยะทางไกล โดยขอความร่วมมือในการตรวจสภาพยานพาหนะเพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานมาก
ที่สุด
14. เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุและอานวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
ของกระทรวงคมนาคม (ระหว่างวันที่ 5 – 18 เมษายน 2560)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุและอานวยความสะดวกในการเดินทาง
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ของกระทรวงคมนาคม (ระหว่างวันที่ 5 – 18 เมษายน 2560) ตามที่กระทรวง
คมนาคม (คค.) เสนอ
สาระสาคัญ ของแผนปฏิบัติการฯ ดาเนินการ ระหว่างวันที่ 5 – 18 เมษายน 2560 เนื่องจากวันที่
6 เมษายน 2560 เป็นวันหยุดราชการ และ คค. คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวและกลับภูมิลาเนาจานวน
มาก วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดจานวนการเกิดอุบัติเหตุ โดยจะอานวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่เพียงพอ ไม่ล่าช้าและไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่ง
แผนป้องกันและลดอุบัติเหตุ มีดังนี้
1.
ทางถนน มี 2 แนวทาง คือ แนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ 1) ตรวจสภาพความพร้อม
ของทาง และจัดช่องทางพิเศษ/ปรับปรุงเส้นทางให้รองรับการเดินทางของประชาชน 2) บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 3) ตั้งด่านตรวจร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจและท้องถิ่นเพื่อจับความเร็ว สกัดเมาแล้วขับ
และตรวจความพร้อมของผู้ขับขี่ 4) บริการตรวจสภาพความพร้อมของยานพาหนะ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ
ต้องได้รับการตรวจสภาพรถ และติดตั้ง GPS ทุกคัน และ 5) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขับขี่และการเล่นน้าสงกรานต์
อย่างปลอดภัย แนวทางแก้ไขหลังการเกิดอุบัติเหตุ จัดให้มีการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนเพื่อวิเคราะห์อุบัติเหตุและ
กาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
2.
ทางน้า เพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่และเรือตรวจการณ์เพื่อตรวจสภาพความพร้อมของเรือ เพิ่มความ
เข้มงวดการรักษาความปลอดภัยท่าเรือ รวมถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ
3.
ทางราง จัดพนักงานตรวจสอบเส้นทางรถไฟ โดยเพิ่มความถี่การตรวจมากกว่าในช่วงปกติ
ควบคุมความปลอดภัยภายในสถานีและบนขบวนรถ รวมถึงเฝ้าระวังอุบัติเหตุ บริเวณทางผ่าน (จุดตัดถนน) และ
ภายในสถานีรถไฟรวมทั้งบริเวณโดยรอบ
4.
ทางอากาศ เข้มงวดการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานและอาคารผู้โดยสาร รวมถึงความ
ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ตลอดจนการวางสิ่งของสัมภาระโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ
แผนอานวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน มีการจัดตั้งจุดให้บริการประชาชน
ระหว่างเดินทาง ทั้งทางถนนและทางน้า เพื่ออานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน
จานวนทั้งสิ้น 718 จุด ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการที่พักผ่อน น้าดื่ม ห้องสุขา ผ้าเย็น รวมถึงบริการข้อมูลการเดินทาง
และบริการตรวจสภาพรถ เติมลมยาง น้า น้ากลั่น และเปลี่ยนอะไหล่บางรายการฟรี
การให้บริการระบบขนส่งสาธารณะจัดเตรียมพื้นที่สถานีขนส่ง ชานชาลาและพื้นที่จอดรถสารองให้
เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน รวมทั้งจัดเตรียมและเพิ่มจานวนรถโดยสาร เพิ่มจานวนตู้โดยสาร
รถไฟและเที่ยววิ่ง เพิ่มเที่ยวบินเสริมพิเศษ เพื่อรองรับปริมาณการเดินทาง จานวน 521,996 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร
35,624,400 คน / เที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.40 จากเทศกาลสงกรานต์ปี 2559
15. เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. 2560 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้อานวยการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน เสนอ
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
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การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข สานักงานตารวจแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดและกรุงเทพมหานครใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการ
สาระสาคัญของแผนบูรณาการฯ ใช้ชื่อในการรณรงค์ “ขับรถมีน้าใจ รักษาวินัยจราจร ” แบ่งการ
ดาเนินงานออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 1. ช่วงการรณรงค์และเสริมสร้างวินัย ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 10 เมษายน
2560 และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 2. ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 เป้าหมายการ
ดาเนินงาน จานวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จานวนผู้เสียชีวิต และจานวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ลดลงให้เหลือน้อย
ที่สุด โดยให้จังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานด้วยตนเอง
มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน
ท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหาร ในพื้นที่ และภาคประชาชนนามาตรการดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินการอย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง ประกอบด้วย
1. มาตรการด้านกายภาพ เช่น ตรวจสอบลักษณะกายภาพ ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สารวจจุด
เสี่ยง จุดอันตราย และปรับปรุงแก้ไขให้มีความปลอดภัย
2. มาตรการด้านยานพาหนะ เช่น ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ กาหนด
มาตรการ แนวทาง เพื่อกากับ ควบคุม ดูแลยานพาหนะ โดยให้เน้นการควบคุมดูแลรถโดยสารสาธารณะและรถ
โดยสารไม่ประจาทาง
3. มาตรการด้านการสัญจร
เช่น จัดให้มีถนนปลอดภัยในพื้นที่
“1 ท้องถิ่น 1 ถนน
ปลอดภัย” กาหนดมาตรการ แนวทางในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อานวย
ความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน และสนับสนุนเจ้าหน้าที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติ
รวมทั้งจัดจุดพักรถ จุดบริการให้เพียงพอ
4. มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย เช่น บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดจริงจัง และ
ต่อเนื่อง โดยเน้นการลดพฤติกรรมเสี่ยงหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ (เมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะและขับรถเร็วเกินกว่า
กฎหมายกาหนด) จัดตั้งจุดตรวจให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ โดยให้เพิ่มความเข้มข้นการ
จัดตั้งจุดตรวจในช่วงเวลา 16.00-20.00 น. กาหนดพื้นที่เล่นน้าสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ( Zoning) และกาหนดวีธีเล่นน้าสงกรานต์ตามวิถีไทย นาแนวทาง “ประชารัฐ ” มาใช้เป็นกลไกในการ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยง และเฝ้าระวังกากับ ป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ โดยให้จัดตั้ง “ด่านชุมชน ” เพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่
5. มาตรการความปลอดภัยการคมนาคมทางน้า เช่น จัดตั้งศูนย์อานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยทางน้าประจาท่าเทียบเรือ ตรวจเรือโดยสารและโป๊ะเทียบเรือ ประสานงานผู้ประกอบการเรือโดยสารจัดเรือ
โดยสารไว้บริการให้เพียงพอ
6. มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ เช่น ให้ความช่วยเหลือและเยียวยาหลังเกิด
อุบัติเหตุ และประชาสัมพันธ์ระบบการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ผู้ประสบเหตุควรจะได้รับ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่
ยานพาหนะทาประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
16. เรื่อง แนวทางการจัดทาและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้
1. แนวทางการจัดทาและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ที่ สลค. ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการฤษฎีกา (สคก.) จัดทาขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป
2. หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ ( Checklist) ที่ สลค. ร่วมกับ
สคก. ปรับปรุงขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทาและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามข้อ 1 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 [เรื่อง นโยบายการ
ปฏิรูปกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร ] โดยให้เป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจาเป็นในการตรา
พระราชบัญญัติท้ายระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และให้หน่วยงาน
ของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
1. สลค. และ สคก. ได้ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่ง
อยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อเตรียมประกาศใช้บังคับ เห็นว่า บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในส่วนของ การตรากฎหมายใน
ระดับพระราชบัญญัติ ได้บัญญัติเพิ่มเติมหรือแตกต่างจากที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาหลายประการ
ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องเตรียมความพร้อมในการดาเนินการเพื่อให้การตรากฎหมายภายหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้
บังคับแล้วเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ซึ่งในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาว
ไทย และหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติเกี่ยวกับการตรา
กฎหมายไว้ สรุปเป็น มาตราในการตรากฎหมายไว้ 4 มาตรการ คือ 1) มาตรการ ทั่วไป 2) มาตรการ ก่อนการตรา
กฎหมาย 3) มาตรการภายหลังการตรากฎหมาย และ 4) มาตรการควบคุมเนื้อหาของกฎหมาย
2. เพื่อให้การตรากฎหมายของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยข้างต้น สลค. ร่วมกับ สคก. จัดทาแนวทางการจัดทาและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ
มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย การ
ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย และแนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทาร่างกฎหมาย รวมทั้งการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางการดาเนินการในการจัดทา
ร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์การร่างกฎหมายและการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของหน่วยงาน
รัฐ ส่วนที่ 2แนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทาร่างกฎหมาย และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 1) การจัดทาร่างกฎหมาย
ของหน่วยงานรัฐ ซึ่งรวมถึงขั้นตอนการดาเนินการของ สลค. เมื่อร่างกฎหมายของหน่วยของรัฐเสนอมายัง
คณะรัฐมนตรีและขั้นตอนในชั้นการตรวจพิจารณาของ สคก. 2) การดาเนินการกรณีร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่าง สลค.
ดาเนินการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 3) การดาเนินการกรณีร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ สคก.
และ 4) การดาเนินการกรณีร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจพิจารณาของ สคก. และอยู่ระหว่างการดาเนินการของ สลค.
3. นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจาเป็นในการตรา
พระราชบัญญัติ (Checklist) เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทาและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา
77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามข้อ 2 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
[เรื่อง
นโยบายการปฏิรูปกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร ] โดยให้เป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจาเป็นในการ
ตรวจตราพระราชบัญญัติท้ายระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และให้
หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป
ต่างประเทศ
17. เรื่อง เอกสารเพิ่มเติม ( Addendum) ฉบับที่ 3 ของสัญญาการให้ (Grant Contract)ของโครงการการ
สนับสนุนการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรป (ASEAN Regional Intergration
Support from the EU: ARISE)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อเอกสารเพิ่มเติม (Addendum) ฉบับที่ 3 ของสัญญาการให้ (Grant Contract)
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ของโครงการการสนับสนุนการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรป (ASEAN Regional
Intergration Support from the EU: ARISE) โดยหากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวใน
ประเด็นที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชย์ของไทย ให้ กต. ดาเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกและรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบในภายหลัง
2. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าว และให้ กต. แจ้งสานัก
เลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจาอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ว่า รัฐบาลไทยเห็นชอบต่อเอกสาร
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ฯ แล้ว และให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามเอกสารเพิ่มเติมฉบับที่ 3 ฯ
สาระสาคัญของเรื่อง
กต. รายงานว่า ในครั้งนี้เป็นการนาเสนอเอกสารเพิ่มเติม
(Addendum) ฉบับที่ 3 ของสัญญาการให้
ของโครงการ ARISE จัดทาขึ้นเพื่อปรับการจัดสรรงบประมาณให้สามารถดาเนินกิจกรรมที่สาคัญได้ตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ โดยไม่มีผลกระทบต่องบประมาณโครงการ ARISE โดยรวม แต่เป็นการปรับรายละเอียดการใช้งบประมาณใน
ด้านทรัพยากรบุคคล การเดินทาง ค่าใช้จ่าย และการบริการอื่น ๆ
18. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้าภายใต้กรอบ BIMSTEC
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้าภายใต้กรอบ
Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน) เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ และให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ออกหนังสือมอบ
อานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม
3. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคาของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ให้ พน. นาเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมให้มีกรอบความร่วมมือสาหรับกลุ่มประเทศ
สมาชิกในการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้าระหว่างกัน เพื่อร่วมมือไปสู่การดาเนินการเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้า
เพื่อการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า โดยจะส่งเสริมการส่งจ่ายไฟฟ้าในภูมิภาค BIMSTEC (บังกลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย ไทย
เมียนมา เนปาล และภูฏาน) อย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 1) ส่งเสริมความร่วมมือภายในภูมิภาคผ่าน
แผนปฏิบัติการในการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานที่หลากหลาย 2) ประสานงานและลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างกันร่วมกัน 3) สนับสนุนโครงการด้าน
พลังงานที่ใช้แหล่งพลังงานประเภทใหม่หรือพลังงานหมุนเวียน 4) สนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาค
5) สนับสนุนการผลิตพลังงานเพิ่มมากขึ้น 6) สนับสนุนการค้าด้านพลังงานข้ามพรมแดน และ7) จัดตั้งศูนย์กลาง
พลังงาน BIMSTEC
19. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ สังกัดกระทรวงยุติธรรมราชอาณาจักรไทยกับ
สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย ราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการค้ามนุษย์ข้ามพรมแดน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังนี้
1.
อนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ สังกัด ยธ. ราขอาณาจักรไทยกับ
สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย ราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการค้ามนุษย์ข้ามพรมแดน
(Memorandum of Understanding on Cross-Border Traffucking in Persons between Drpartmentof
Special Investigation, Ministry of Justice, Kingdom of Thailand and General Commissariat of the
Cambodian National Polic, Ministry of Interior, Kingdom of Cambodia)
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2. อนุมัติให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ รวมทั้งอนุมัติให้ ยธ.
โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษหารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) พิจารณา
ปรับแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ หากมีความจาเป็นต้องมีการแก้ไขในภายภาคหน้า โดยไม่
ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายในคดีค้า
มนุษย์ข้ามพรมแดนให้สอดคล้องกับข้อ 12 (ตารวจและเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในประเทศทั้งสองจะร่วมมือกันในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับคดีการค้ามนุษย์ เช่น เส้นทางการค้า สถานที่ค้า รูปพรรณสัณฐานของผู้ค้า เครือข่าย
การค้า วิธีการค้า และข้อมูลเกี่ยวกับการค้า เป็นต้น) ของบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อขจัดการค้ามนุษย์และคุ้มครองเหยื่อของการค้ามนุษย์ซึ่งได้ลงนามไปแล้วเมื่อ
วันที่ 30 ตุลาคม 2557
ขอบเขตความร่วมมือ ในการสืบสวนสอบสวนการค้ามนุษย์ข้ามพรมแดนโดยการแบ่งปันข้อมูล
และการข่าว ซึ่งรวมถึงการมอบสาเนาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หมายจับ รายงานคดี รายงานการสอบสวน
บันทึกคาให้การ เพื่ออานวยความสะดวกในการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่อง
ทางอาญาตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของประเทศภาคี
20. เรื่อง ขออนุมัติปรับองค์ประกอบคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเขตแดนไทย-กัมพูชา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ
(กต.) เสนอการปรับองค์ประกอบ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเขตแดนไทย-กัมพูชา เพื่อให้การดาเนินงานมีความต่อเนื่องและเหมาะสม จานวน 2
คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการร่วมด้านเทคนิค (JTC) ไทย-กัมพูชา (ฝ่ายไทย) ซึ่งรับผิดชอบเรื่องการแก้ไขปัญหา
พื้นที่ที่ไทยกับกัมพูชาอ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อนกัน และคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม ( JBC) ไทย-กัมพูชา (ฝ่าย
ไทย) ซึ่งรับผิดชอบเรื่องการสารวจและจัดทาหลักเขตแดนทางบกไทย-กัมพูชา ดังนี้
1.
คณะกรรมการร่วมด้านเทคนิค (JTC) ไทย-กัมพูชา (ฝ่ายไทย) ปรับเปลี่ยน ดังนี้
1.1 ผู้ดารงตาแหน่ง
รองประธานกรรมการ จาก “รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ” เป็น “รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงการ
ต่างประเทศ เฉพาะในกรณีที่ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ”
1.2 ใน
ลาดับ 13. ปรับเปลี่ยนจาก “ผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ” เป็น “ผู้อานวยการ
สานักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ”
1.3 เพิ่ม
“เจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ” เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.
คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย-กัมพูชา (ฝ่ายไทย) ปรับเปลี่ยนผู้ดารงตาแหน่ง รอง
ประธานกรรมาธิการ จาก “รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ” เป็น “รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ หรือผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงการต่างประเทศ เฉพาะในกรณีที่ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ”
21. เรื่อง การดาเนินการเพื่อรักษาสิทธิการใช้คลื่นความถี่ของเอกสารข่ายงานดาวเทียมของประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดาเนินการเพื่อรักษาสิทธิการใช้คลื่นความถี่ของเอกสารข่ายงาน
ดาวเทียมของประเทศไทย ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ
สาระสาคัญของการดาเนินการตามข้อบังคับวิทยุคมนาคมระหว่างประเทศในการแจ้งนาความถี่
กลับขึ้นใช้งานของข่ายดาวเทียม ณ ตาแหน่งวงโคจร 78.5 องศาตะวันออก
ประเทศไทยโดยสานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้แจ้งขอระงับการใช้คลื่น
ความถี่ชั่วคราวต่อ BR ITU สาหรับข่ายงานดาวเทียม THAICOM-A2B THAICOM-G1K และ THAICOM-N2 ตั้งแต่
วันที่14 มีนาคม 2557 ซึ่งตามกฎข้อบังคับวิทยุคมนาคมจะสามารถขอระงับการใช้คลื่นความถี่ได้ไม่เกิน 3 ปี
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ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิการใช้งานข่ายงานดาวเทียม THAICOM-A2B THAICOM-G1K และ
THAICOM-N2 ประเทศไทยจึงใช้ความถี่ของดาวเทียมไทยคม 8 ซึ่งให้บริการ ณ ตาแหน่งวงโคจร 78.5 องศา
ตะวันออก ในการแจ้งการนาความถี่ในช่วงดังกล่าวกลับขึ้นไปใช้งาน โดยได้มีหนังสือแจ้งการนาความถี่ดังกล่าวกลับ
ขึ้นใช้งานต่อ BR แล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ การแจ้งนาความถี่กลับขึ้นใช้งานโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมไทยคม8
เป็นการดาเนินการเพื่อรักษาสิทธิในการใช้งานความถี่ของเอกสารข่ายงานดาวเทียมของประเทศไทยเท่านั้น
22. เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งตาแหน่งเลขาธิการองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอให้
นางสาว
อารีวรรณ ฮาวรังษี สมัครเข้ารับเลือกตั้งในตาแหน่งเลขาธิการองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก
(Asia Pacific Telecommunity : APT) ในนามผู้สมัครจากประเทศไทย และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ
พิจารณาดาเนินการขอเสียงและแลกเสียงในการสมัครรับเลือกตั้งตาแหน่งดังกล่าวผ่านขั้นตอนทางการทูต
แต่งตั้ง
23. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง
นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย รอง
อธิบดีกรมศุลกากร ให้ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี (นักวิชาการศุลกากร
ทรงคุณวุฒิ) กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
24. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง
นางสาวสุภาพร โกเฮงกุล
นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษา
ด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
25. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง
นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์
ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
26. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐมัลดีฟส์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจาประเทศไทย (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐมัลดีฟส์มีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นางฟาติมัต
อินายา (Ms. FathimathInaya) ให้ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์
ประจาประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพานัก ณ กรุงมาเล สาธารณรัฐมัลดีฟส์ สืบแทน นายมุฮัมมัด ซากิ
(Mr.
Mohamad Zaki) ซึ่งมีถิ่นพานัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
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27. เรื่อง การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์และแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธรัฐรัสเซีย ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเสนอขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธรัฐ
รัสเซีย ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และแต่งตั้ง นายอัชวานี บาจาจ (Mr.
Ashwani Bajaj) ให้ดารงตาแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธรัฐรัสเซีย ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามที่กระทรวงการ
ต่างประเทศเสนอ
28. เรื่อง การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์และแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสประจาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสเสนอขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์
สาธารณรัฐฝรั่งเศสประจาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และแต่งตั้ง นาง
อาน-มารี ตูดิก (Mrs. Anne-Marie Toudic) ให้ดารงตาแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสประจาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
29. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้ง
นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง ให้ดารงตาแหน่ง รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อทดแทนผู้ครองตาแหน่งเดิมที่ได้รับอนุญาตให้ลาออก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ซึ่งเป็น
วันที่มีคาสั่งให้รักษาราชการแทนในตาแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
เป็นต้นไป
30. เรื่อง การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจาด้าน
ยุทธศาสตร์ (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน
นางนันทวรรณ ชื่นศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจาด้านยุทธศาสตร์ (ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สูง) สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
เป็นต้นไป เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง โดยให้กาหนดชื่อตาแหน่งตามสายงานเดิมของตัวบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง และ
ให้ได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และสิทธิประโยชน์อื่นตามที่บุคคลนั้นได้รับอยู่เดิมทั้งหมด ซึ่งผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนข้าราชการดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
31. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอัยการ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้ง
นายดิสทัตโหตระกิตย์ กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) ซึ่งจะครบกาหนดวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี วาระแรก ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560
ให้เป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อ. ต่ออีกหนึ่งวาระ
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32. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เสนอแต่งตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จานวน 3 คน เนื่องจาก
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดารงตาแหน่งครบวาระสี่ปีแล้ว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ดังนี้
1. นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการ
2. นายถาวร ชลัษเฐียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นางสิริรักษ์ รัชชุศานติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
............................................
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