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วันนี้ (
9 พฤษภาคม 2560) เวลา 09.00 น.ณ ห๎องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก๎วกาเนิด โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี พร๎อม
ด๎วย พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ และพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู๎ชํวยโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ได๎รํวมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
1.
2.

เรื่อง
เรื่อง

กฎหมาย
รํางกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๏าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ พ.ศ. ...
รํางกฎกระทรวงระบบการขนสํงก๏าซปิโตรเลียวเหลวทางทํอ พ.ศ. ...
เศรษฐกิจ- สังคม

3.
4.

6.
7.

เรื่อง

(รําง) แผนยุทธศาสตร์การคุ๎มครองผู๎บริโภคแหํงชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2560 - 2564)
เรื่อง กรอบแนวทางการสํงเสริมการวิจัยและพัฒนาด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมสาหรับ 5 กลุํมอุตสาหกรรมหลักภายใต๎โครงการสานพลังประชารัฐ
และการให๎สิทธิประโยชน์ทางภาษี
5. เรื่อง
ขอขยายระยะเวลาดาเนินมาตรการลดภาระคําครองชีพของประชาชนด๎านการ
เดินทาง
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการดาเนินโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข๎าวไปปลูกพืชที่
หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 และโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี 2559/60
เรื่อง การเพิ่มอัตราข๎าราชการตั้งใหมํของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ต่างประเทศ
8.

เรื่อง

9.

เรื่อง
ครั้งที่ 2
เรื่อง การให๎สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหวํางประเทศ ฉบับที่ 111 วําด๎วย
การเลือกปฏิบัติในการจ๎างงานและอาชีพ ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501)
เรื่อง ขอความเห็นชอบในการจัดทาขอบเขตข๎อกาหนดวําด๎วยการจัดตั้งคณะทางาน
ความรํวมมือทางทหารระหวํางกองทัพบกกับกองทัพบกมาเลเซีย
เรื่อง ขอความเห็นชอบรํางเอกสารผลลัพธ์สาหรับการประชุม Belt and Road Forum
for International Cooperation ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
เรื่อง การรับรองเอกสารผลลัพธ์ในการประชุม Belt and Road Forum for
International Cooperation ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

10.
11.
12.
13.

ขอความเห็นชอบในการจัดทาบันทึกข๎อตกลงระหวํางกระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นวําด๎วยความรํวมมือและการเปลี่ยนแปลงทางทหาร
การประชุมรัฐมนตรีสมาคมแหํงมหาสมุทรอินเดียวําด๎วยเศรษฐกิจภาคทะเล
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แต่งตั้ง
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

เรื่อง

การแตํงตั้งข๎าราชการให๎ดารงตาแหนํงที่ปรึกษาสานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์
งบประมาณทรงคุณวุฒิ) (สานักนายกรัฐมนตรี)
เรื่อง การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจาสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
และการแตํงตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ประจาสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
(กระทรวงการตํางประเทศ)
เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานเสนอขอแตํงตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู๎มี
อานาจเต็มแหํงสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจาประเทศไทย
(กระทรวงการตํางประเทศ)
เรื่อง รัฐบาลรัฐอิสราเอลเสนอขอแตํงตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู๎มีอานาจเต็ม
แหํงรัฐอิสราเอลประจาประเทศไทย (กระทรวงการตํางประเทศ)
เรื่อง รัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชาเสนอขอแตํงตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู๎มีอานาจเต็ม
แหํงราชอาณาจักรกัมพูชาประจาประเทศไทย (กระทรวงการตํางประเทศ)
เรื่อง การแตํงตั้งโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง การแตํงตั้งข๎าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง
เรื่อง การแตํงตั้งกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย
*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ พ.ศ. ...
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรํางกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๏าซปิโตรเลียมเหลวประเภท โรง
เก็บ พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และให๎สํงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล๎ว
ดาเนินการตํอไปได๎
พน. เสนอวํา พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ได๎แก๎ไขเพิ่มเติมบทนิยามคาวํา “น้ามันเชื้อเพลิง” ให๎ครอบคลุมถึงก๏าซ
ปิโตรเลียมเหลว และกฏกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ๎ง การอนุญาต และอัตรา
คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 ข๎อ 43 (7) และข๎อ 44 (17) ที่กาหนดให๎
สถานที่เก็บรักษาก๏าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่หนึ่ง และลักษณะที่สองเป็นกิจการควบคุมตาม
พระราชบัญญัติดังกลําว ดังนั้น สมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานที่เก็บ
รักษาก๏าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บโดยอ๎างอิงมาตรฐานสากลให๎มีผลบังคับใช๎ตํอไป เพื่อประโยชน์แกํการ
ป้องกันหรือระงับเหตุเดือดร๎อนราคาญหรือความเสียหายหรืออันตรายที่จะมีผลกระทบตํอบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือ
สิ่งแวดล๎อมจากการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๏าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ซึ่งคณะกรรมการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิงเห็นชอบด๎วย ประกอบกับได๎ดาเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็น ( Focus group) จากผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องประกอบด๎วยผู๎ค๎าน้ามัน ผู๎ประกอบการสถานที่เก็บรักษาก๏าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และตัวแทน
สมาคมก๏าซปิโตรเลียวเหลวโดยได๎นาข๎อคิดเห็นของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องดังกลําวมาพิจารณาประกอบการดาเนินการยก
รํางกฎกระทรวงฯ ด๎วยแล๎ว
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวงฯ
1. กาหนดบทนิยามคาวํา “โรงเก็บ” “เขตโรงเก็บ” “ถังก๏าซหุงต๎ม” “กระป๋องก๏าซ” และ “กาแพง
กันไฟ”
2. กาหนดให๎การคิดก๏าซปิโตรเลียมเหลวในถังก๏าซหุงต๎มหรือกระป๋องก๏าซให๎คิดคานวณปริมาณ
1 ลิตร เทํากับ 0.5 กิโลกรัม
3. กาหนดที่ตั้ง ลักษณะ และระยะปลอดภัยของสถานที่เก็บรักษาก๏าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงเก็บ
4. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษาก๏าซปิโตรเลียมเหลวต๎องมีปริมาณไมํเกิน 2 ,400
ลิตรตํอหนึ่งกลุํม แตํละกลุํมหํางกันไมํน๎อยกวํา 80 เซนติเมตร
5. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยต๎องมีระบบป้องกันภัยแบบหัว
กระจายน้าดับเพลิง และเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห๎ง
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียวเหลวทางท่อ พ.ศ. ...
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรํางกฎกระทรวงระบบการขนสํงก๏าซปิโตรเลียวเหลวทางทํอ
พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และให๎สํงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล๎ว
ดาเนินการตํอไปได๎
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวงฯ
1. กาหนดบทนิยามคาวํา “ก๏าซปิโตรเลียมเหลว” “ระบบการขนสํงก๏าซปิโตรเลียมเหลวทางทํอ”
มาตรฐาน ASME B31.3” และ “มาตรฐาน ASME B31.4”
2. กาหนดให๎ระบบการขนสํงก๏าซปิโตรเลียมเหลวทางทํอต๎องได๎รับความเห็นชอบรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล๎อมตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ
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3. กาหนดให๎ระบบการขนสํงก๏าซปิโตรเลียมเหลวทางทํอต๎องมีแผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณ
แบบกํอสร๎าง และรายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยรวมทั้งแผนผังและแบบกํอสร๎างต๎องแสดง
รายละเอียดตําง ๆ ให๎สามารถตรวจสอบได๎อยํางชัดเจน
4. กาหนดให๎การออกแบบ การกํอสร๎าง การทดสอบและตรวจสอบระบบการขนสํงก๏าซปิโตรเลียม
เหลวทางทํอ ให๎เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.3 และมาตรฐาน ASME B31.4 หรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงานประกาศกาหนด
5. กาหนดวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงหลักเกณฑ์ในการเลิกประกอบกิจการ หรือการ
เลิกใช๎งานระบบการขนสํงก๏าซปิโตรเลียมเหลวทางทํอ
เศรษฐกิจ- สังคม
3. เรื่อง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (รําง) แผนยุทธศาสตร์การคุ๎มครองผู๎บริโภคแหํงชาติ ฉบับที่1
(พ.ศ. 2560 - 2564) และให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องนาไปปฏิบัติตํอไป ตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (สปน.)
เสนอ โดยในสํวนงบประมาณสาหรับดาเนินการให๎เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณ
ทั้งนี้ ให๎สานักงานคณะกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภครับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ สานักงาน ก.พ.ร. และข๎อสังเกตของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณา
ดาเนินการตํอไป และให๎สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ๎งเรื่องนี้ให๎คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศทราบ เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการ
เตรียมการยุทธศาสตร์ในสํวนที่เกี่ยวข๎องตํอไป
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564)
มีเป้าหมายเพื่อให๎เกิดการบูรณาการการคุ๎มครองผู๎บริโภคทุกภาคสํวนอยํางเป็นระบบมีมาตรฐาน และเพื่อให๎เกิดการ
คุ๎มครองผู๎บริโภคในภาพรวมเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ประกอบด๎วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1. การพัฒนา
ระบบและกลไกการคุ๎มครองผู๎บริโภค 2. การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลในการคุ๎มครองผู๎บริโภค
3. การพัฒนาองค์ความรู๎และการสื่อสารเพื่อการคุ๎มครองผู๎บริโภค 4. การสร๎างและการพัฒนาศักยภาพเครือขําย
คุ๎มครองผู๎บริโภค 5. การสํงเสริมการบูรณาการการคุ๎มครองผู๎บริโภค
4. เรื่อง กรอบแนวทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สาหรับ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ดังนี้
1. เห็นชอบหลักการของกรอบแนวทางการสํงเสริมการวิจัยและพัฒนาด๎านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสาหรับ 5 กลุํมอุตสาหกรรมหลักภายใต๎โครงการสานพลังประชารัฐ และการให๎สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และมอบหมายให๎กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(วท.) เป็นหนํวยงานหลักในการจัดตั้งคณะกรรมการสานพลังประชารัฐของแตํละกลุํมอุตสาหกรรมเป้าหมาย
2. ให๎ กค. รํวมกับ วท. กาหนดหลักเกณฑ์ในการรับรองคําใช๎จําย เชํน รายการคําใช๎จํายที่สามารถ
นามาหักเป็นรายจํายเพื่อการวิจัย ที่โปรํงใส ตรวจสอบได๎และไมํมีผลประโยชน์ทับซ๎อน เพื่อให๎คณะกรรมการสาน
พลังประชารัฐของแตํละกลุํมอุตสาหกรรมใช๎เป็นหลักเกณฑ์กลางในการพิจารณาการให๎สิทธิประโยชน์ทางภาษีแกํผู๎วํา
จ๎างทาวิจัยและกลุํมผู๎วําจ๎างทาการวิจัยให๎เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. มอบหมายให๎ กค. รํวมกับ วท. รายงานความคืบหน๎าและผลสัมฤทธิ์ที่ได๎จากการดาเนินการตาม
กรอบแนวทางดังกลําวเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ๎นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศรับทราบ
เพื่อกากับติดตามความก๎าวหน๎าในการดาเนินการตํอไป
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4. อนุมัติหลักการรํางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วําด๎วยการยกเว๎น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ กค. เสนอ และให๎สํงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล๎ว
ดาเนินการตํอไปได๎
สาระสาคัญของกรอบแนวทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม สาหรับ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ฯ ประกอบด๎วย
1) กลุํมอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยี
2) กลุํมอุตสาหกรรมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
3) กลุํมอุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุํนยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
4) กลุํมอุตสาหกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมตํอและบังคับอุปกรณ์ตําง ๆ
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
5) กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูงให๎เป็นการพัฒนางานวิจัย
ที่ตรงตามความต๎องการของกลุํมอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Demand driven research)สามารถใช๎ยกระดับ
ขีดความสามารถของกลุํมอุตสาหกรรม เพื่อเรํงสร๎างขีดความสามารถและคุณภาพงานวิจัยของประเทศอยํางเรํงดํวน
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให๎บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล และกลุํมบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่มี
คําใช๎จํายเพื่อการทาวิจัยและพัฒนารํวมกันตามโครงการสานพลังประชารัฐ และได๎รับการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการสานพลังประชารัฐของแตํละกลุํมอุตสาหกรรมแล๎ว สามารถนาค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาหักเป็นรายจ่าย
เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้สูงสุด 3 เท่า เป็นระยะเวลา 3 รอบบัญชี สาหรับรอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ คําใช๎จํายของบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบัคคลแตํละรายดังกลําวที่
จํายไปเพื่อทาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต๎องไมํเกินกวําสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได๎รับในปัจจุบัน
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามในประมวลรัษฎากรวําด๎วยการยกเว๎นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559
5.เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดาเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาดาเนินมาตรการลดภาระคําครองชีพของ
ประชาชนด๎านการเดินทางออกไปอีก 5 เดือน ตั้งแตํวันที่ 1 พฤษภาคม
– 30 กันยายน 2560 ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ โดยให๎สานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชดเชยคําใช๎จํายจากการ
ดาเนินมาตรการลดภาระคําครองชีพของประชาชนด๎านการเดินทางตํอไป
สาระสาคัญของเรื่อง
กค. รายงานวํา เนื่องจากเดิมกระทรวงคมนาคม (คค.) มีแผนงานที่จะออกบัตรให๎กับประชาชนที่มี
รายได๎น๎อยเพื่อให๎สวัสดิการรถเมล์และรถไฟฟรี โดยจะใช๎ฐานข๎อมูลจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหํงรัฐปี
2559 ซึ่งตามแผนงานดังกลําว คค. จะสามารถออกบัตรสวัสดิการได๎ในเดือนพฤษภาคม 2560 อยํางไรก็ตาม เมื่อวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2560 คณะรัฐมนตรีได๎มีมติรับทราบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหํงรัฐ ปี 2560 ซึ่ง กค. มีกลไก
การดาเนินการที่จะออกบัตรสวัสดิการแหํงรัฐให๎ผู๎มีสิทธิเพื่อนาไปใช๎รับสวัสดิการตามที่ภาครัฐกาหนดตํอไป
ทั้งนี้คค. พิจารณาแล๎วเห็นวํา เพื่อไมํให๎เป็นการดาเนินการซ้าซ๎อน คค. จึงจะขอใช๎บัตรสวัสดิการ
ดังกลําวด๎วย ซึ่งตามแผนงานที่กาหนดได๎คาดวํา บัตรสวัสดิการแหํงรัฐจะออกได๎ในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2560
และคาดวําจะเริ่มใช๎งานได๎ในเดือนตุลาคม 2560 จึงต๎องขอขยายระยะเวลาดาเนินมาตรการลดภาระคําครองชีพของ
ประชาชนด๎านการเดินทางออกไปอีก 5 เดือน ตั้งแตํวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2560
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6. เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการดาเนินโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี
2560 และโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี 2559/60
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให๎กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ขยายระยะเวลาการดาเนิน
โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข๎าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 และโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด
ปี 2559/60 ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และให๎ กษ. เรํงรัดการดาเนินการให๎แล๎วเสร็จโดยเร็ว ให๎ถูกต๎อง
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข๎อง ทั้งนี้ ให๎ กษ. รับความเห็นของ
สานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติไปพิจารณาดาเนินการตํอไป
ด๎วย
วัตถุประสงค์ของการดาเนินโครงการฯ เพื่อให๎เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข๎าวไปปลูกพืชชนิด
อื่นหรือทากิจกรรมอื่นในฤดูนาปรับ ปี 2560 ตามกรอบแนวทางการวางแผนการผลิตข๎าวครบวงจร ปี 2559/60 ของ
กษ.ที่ใช๎หลัก “ตลาดนาการผลิต หรือผลิตให๎มีปริมาณตรงกับความต๎องการของตลาด” โดย กษ. แจ๎งวําเกษตรกรที่
เข๎ารํวมโครงการทั้ง 2 โครงการดังกลําวได๎เริ่มดาเนินการปลูกพืชทดแทนและปลูกพืชปุ๋ยสดไปแล๎ว การขยาย
ระยะเวลาดาเนินการในครั้งนี้เป็นไปเพื่อให๎ กษ. สามารถจํายเงินสนับสนุนคําใช๎จํายในการผลิตพืชทดแทนตาม
โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข๎าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 และจํายเงินคําไถกลบพืชปุ๋ยสดและคํา
รับซื้อคืนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดจากเกษตรกร ตามโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี 2559/60 ได๎อยํางถูกต๎องครบถ๎วน
7. เรื่อง การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการเพิ่มอัตราข๎าราชการตั้งใหมํให๎กับกระทรวงสาธารณสุขตามมติ
คณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 30 มีนาคม 2560
ตามที่สานักงาน กพ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการรํวมคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐเสนอ
และให๎กระทรวงสาธารณสุขดาเนินการให๎เป็นไปตามมติคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ
ดังกลําวให๎ถูกต๎องครบถ๎วน รวมทั้งรับความเห็นของสานักงาน ก.พ. ไปพิจารณาดาเนินการตํอไปด๎วย
สาระสาคัญของเรื่อง
คปร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ได๎พิจารณาเรื่อง การเพิ่มอัตรา
ข๎าราชการตั้งใหมํของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) แล๎วมีมติอนุมัติโดยมีเงื่อนไขให๎กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) ดาเนินการ ดังนี้
1. อนุมัติอัตราข๎าราชการตั้งใหมํตาแหนํงพยาบาลวิชาชีพให๎กับ สป.สธ. เพื่อบรรจุผู๎สาเร็จ
การศึกษาจากโครงการผลิตบุคลากรพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จยํารวม
450 อัตรา ทั้งนี้ ให๎คณะอนุกรรมการสามัญประจากระทรวงสาธารณสุข (อ.ก.พ.สธ.) กาหนดอัตราข๎าราชการตั้งใหมํ
ตาแหนํงพยาบาลวิชาชีพ ปีละ 50 อัตรา ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2568 เป็นระยะเวลา 9 ปี และให๎ สป.สธ.
พิจารณาจัดสรรตาแหนํงพยาบาลวิชาชีพดังกลําวให๎กับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ชายแดน
และให๎กาหนดเป็นตาแหนํงที่ต๎องตรึงไว๎เป็นการประจาในพื้นที่โดยมิให๎เปลี่ยนชื่อตาแหนํงเป็นสายงานอื่น และไมํให๎
สธ. ขอเพิ่มอัตราข๎าราชการตั้งใหมํตาแหนํงพยาบาลวิชาชีพจนกวําจะสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
2. ไมํอนุมัติอัตราข๎าราชการตั้งใหมํตาแหนํงพยาบาลวิชาชีพ จานวน 10,992 อัตรา โดยให๎
สป.สธ. นาตาแหนํงวํางที่มีอยูํและตาแหนํงที่จะวํางในอนาคตมาบริหารจัดการเพื่อรองรับการบรรจุพยาบาลวิชาชีพ
ตามความจาเป็น
3. ให๎ สธ. ปรับปรุงการทางานในโรงพยาบาลให๎มีลักษณะการผสมผสานทักษะความชานาญงาน
เฉพาะด๎าน เพื่อให๎บุคลากรในโรงพยาบาลทาหน๎าที่สนับสนุนการทางานรํวมกับพยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งปรับลดหรือ
ทบทวนให๎พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติเฉพาะภารกิจที่ต๎องใช๎พยาบาลวิชาชีพ เพื่อให๎พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลได๎
ปฏิบัติงานการพยาบาลผู๎ป่วยอยํางเหมาะสมและเกิดผลดีตํอผู๎รับบริการ
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4. ให๎ สธ. พิจารณาการจ๎างพนักงานราชการหรือใช๎วิธีการจ๎างพนักงานจากภายนอกองค์กร
(Outsource) เพื่อทดแทนการบรรจุเป็นข๎าราชการ ในภารกิจที่มีความจาเป็นต๎องใช๎บุคลากรเพิ่มเติม
5. ให๎ สป.สธ. รายงานผลการดาเนินการตามข๎อ 1 และข๎อ 3 ให๎ คปร. ทราบภายใน 60 วัน นับแตํ
วันที่ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุขมีมติอนุมัติการกาหนดตาแหนํงอัตราข๎าราชการตั้งใหมํตาแหนํงพยาบาลวิชาชีพใน
แตํละปี
ต่างประเทศ
8. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการจัดทาบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น
ว่าด้วยความร่วมมือและการเปลี่ยนแปลงทางทหาร
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) ดังนี้
1. ให๎กระทรวงกลาโหมจัดทาบันทึกข๎อตกลงระหวําง กห. กับ กห. ญี่ปุ่นวําด๎วยความรํวมมือและ
การเปลี่ยนแปลงทางทหาร ( Memorandum of Arrangement between the Ministry of Defence of the
Kingdom of Thailand and the Ministry of Defense of Japan on Cooperation and Exchanges in the
Field of Defense)
2. ให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหมเป็นผู๎ลงนามฝ่ายไทย
3. หากมีความจาเป็นที่จะต๎องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรํางบันทึกข๎อตกลงฯ โดยไมํสํงผล
กระทบตํอสาระสาคัญของรํางบันทึกข๎อตกลงฯ ให๎ กห. พิจารณาดาเนินการได๎ตามความเหมาะสม
บันทึกข้อตกลงฯ มีขอบเขตความรํวมมือและการแลกเปลี่ยน ดังนี้ 1) การประชุมระดับ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม 2) การประชุมหารือระหวําง กห. ระหวํางกองทัพไทยกับกาลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น
และการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวํางผู๎แทนระดับสูงและระดับผู๎ปฏิบัติ 3) ความรํวมมือระหวํางประเทศคูํสัญญาทั้ง
สองฝ่ายในการเสริมสร๎างศักยภาพรํวมกัน 4) การแลกเปลี่ยนขําวสารทางทหาร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนมุมมอง/
ความรู๎ และความสนใจรํวมกันในหลายระดับ 5) ความรํวมมือด๎านการศึกษาและวิจัยผํานการแลกเปลี่ยนการเยือนใน
ระดับนักเรียน ผู๎เชี่ยวชาญ และนักวิจัย 6) ความรํวมมือด๎านการฝึกรํวมระหวํางกองทัพไทยกับกองกาลังป้องกัน
ตนเองญี่ปุ่น รวมทั้งการฝึกรํวมในระดับพหุภาคี อาทิ การฝึกคอบร๎าโกลด์ 7) ความรํวมมือระหวํางประเทศคูํสัญญาทั้ง
สองฝ่ายในการเข๎ารํวมกิจกรรมรักษาสันติภาพระหวํางประเทศและกิจกรรมการบรรเทาสาธารณภัยระหวํางประเทศ
รวมถึงความรํวมมือระหวํางกองกาลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นกับกองทัพไทย ตลอดจนสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยที่
เกี่ยวข๎อง 8) ความรํวมมือด๎านอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหาร 9) ความรํวมมือด๎านการสํงกาลังบารุงและ 10)
รูปแบบอื่น ๆ ของความรํวมมือและการแลกเปลี่ยนตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ๎องรํวมกัน
9. เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล ครั้งที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการตํางประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการตํอรํางปฏิญญาจาการ์ตาวําด๎วยเศรษฐกิจภาคทะเล ( Jakarta Declaration
on Blue Economy) และหากมีความจาเป็นต๎องปรับปรุงแก๎ไขรํางเอกสารดังกลําวที่ไมํใชํสาระสาคัญหรือไมํขัดตํอ
ผลประโยชน์ของไทย ให๎ กต. ดาเนินการได๎ โดยไมํต๎องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุมัติให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ หรือผู๎แทนที่ได๎รับมอบหมายเป็นหัวหน๎าคณะ
ผู๎แทนไทยเข๎ารํวมการประชุมรัฐมนตรีสมาคมแหํงมหาสมุทรอินเดียวําด๎วยเศรษฐกิจภาคทะเล ครั้งที่ 2 และรํวม
รับรองปฏิญญาจาการ์ตาฯ
สาระสาคัญของร่างปฏิญญาจาการ์ตาฯ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิก IORA
ที่จะพัฒนาและใช๎แนวทางเศรษฐกิจภาคทะเล เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืนและผลประโยชน์ของประเทศทางเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งจะมีการดาเนินการตามหลักการตํอไปนี้
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1) การพัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเล 2) การพัฒนาสาขาที่สาคัญของเศรษฐกิจภาคทะเลของ IORA
3) การสํงเสริมให๎ประเทศสมาชิกเสนอพันธกิจตามความสมัครใจ รวมถึงการดาเนินการตามโครงการสร๎างขีด
ความสามารถ เพื่อเป็นความพยายามรํวมกันเพื่อเสริมสร๎างความรํวมมือในเศรษฐกิจภาคทะเล และ 4) ประเทศ
สมาชิกได๎รับการสํงเสริมให๎พัฒนาสาขาเศรษฐกิจภาคทะเลของตนตามลาดับความสาคัญของแตํละประเทศ ที่สามารถ
มีสํวนชํวยกระตุ๎นการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร๎างงาน และการขจัดความยากจน เป็นต๎น
10. เรื่อง การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการ
จ้างงานและอาชีพ ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบการให๎สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหวํางประเทศ (International Labour
Organization: ILO) ฉบับที่ 111 วําด๎วยการเลือกปฏิบัติในการจ๎างงานและอาชีพ ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501)
2. มอบหมายให๎กระทรวงการตํางประเทศ (กต.) จัดทาสัตยาบันสารเพื่อการเข๎าเป็นภาคีอนุสัญญา
องค์การแรงงานระหวํางประเทศดังกลําว
3. มอบหมายให๎ รง. จดทะเบียนสัตยาบันสารดังกลําวตํอองค์การแรงงานระหวํางประเทศตํอไป
สาระสาคัญของอนุสัญญาILO ฉบับที่ 111 เป็น 1 ใน 8 อนุสัญญาหลักของ ILO ภายใต๎หมวดการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ๎างงานและประกอบอาชีพ โดยเป็นอนุสัญญาเชิงสํงเสริมให๎มีนโยบายและมาตรการ
ระดับชาติเพื่อป้องกันและขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ๎างงานและอาชีพ และมุํงสํงเสริมโอกาสและการปฏิบัติที่
ทัดเทียมในการจ๎างงานและการประกอบอาชีพ โดยรายละเอียดของอนุสัญญาฯ เป็นอนุสัญญาเชิงสํงเสริมให๎มี
นโยบายและมาตรการระดับชาติเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติและสํงเสริมโอกาสความเสมอภาคการปฏิบัติที่ทัดเทียมใน
การจ๎างงานและการประกอบอาชีพที่ครอบคลุมเรื่องตําง ๆ ได๎แกํ การเข๎าถึงบริการแนะแนวอาชีพและจัดหางานการ
เข๎าถึงการฝึกอบรมและการทางาน ความก๎าวหน๎าในอาชีพ ความมั่นคงในการทางานคําตอบแทนที่เหมาะสมกับงานที่
ทา สภาพการจ๎างและสวัสดิการจากการทางาน โดยพิจารณาการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เพศ
ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง รากเหง๎า (NationalExtraction) สถานภาพทางสังคม และฐานอื่น ๆ ที่ประเทศให๎
สัตยาบันกาหนดฐานเพิ่มเติมโดยการปรึกษาหารือกับองค์การนายจ๎างและลูกจ๎าง ซึ่งจะสํงผลให๎ความเทําเทียมใน
โอกาสหรือการได๎รับการปฏิบัติในการจ๎างงานหรืออาชีพนั้นหมดไปหรือด๎อยลง โดยไมํเกี่ยวกับสัญชาติ (คนตํางชาติ)
11.เรื่อง ขอความเห็นชอบในการจัดทาขอบเขตข้อกาหนดว่าด้วยการจัดตั้งคณะทางานความร่วมมือทางทหาร
ระหว่างกองทัพบกกับกองทัพบกมาเลเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอดังนี้
1. ให๎กระทรวงกลาโหม (กห.) จัดทาขอบเขตข๎อกาหนดวําด๎วยการจัดตั้งคณะทางานความรํวมมือ
ทางทหารระหวํางกองทัพบกกับกองทัพบกมาเลเซีย [Terms of Reference (TOR) for Army to Army Talks
between the Royal Thai Army and the Malaysian Army]
2. ให๎ผู๎บัญชาการทหารบกเป็นผู๎ลงนามฝ่ายไทย
3. หากมีความจาเป็นที่จะต๎องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรํางขอบเขตข๎อกาหนดฯ โดยไมํสํง
ผลกระทบตํอสาระสาคัญของรํางขอบเขตข๎อกาหนดฯ ให๎ กห. พิจารณาดาเนินการได๎ตามความเหมาะสม
สาระสาคัญของการร่างจัดทาขอบเขตข้อกาหนดว่าด้วยการจัดตั้งคณะทางานความร่วมมือทาง
ทหารระหว่างกองทัพบกกับกองทัพบกมาเลเซีย มีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือและเปลี่ยนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์
การดาเนินงานที่เกี่ยวข๎องกับกองทัพบกทั้งสองประเทศในสํวนของประเด็นหรือเรื่องที่ยังไมํได๎ดาเนินการภายใต๎กลไก
ความรํวมมือในกรอบอื่น ๆ ที่ทั้งสองประเทศได๎จัดทาข๎อตกลงกันไว๎แล๎ว เชํน การดาเนินการในกรอบความตกลง
ระดับกระทรวงกลาโหม รวมทั้งเพื่อยกระดับความรํวมมือและความเข๎าใจซึ่งกันและกันในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการ
ดาเนินการด๎านนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับกองทัพบกของแตํละประเทศ และเพื่อเป็นสํวนประสานการปฏิบัติ
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ให๎กับหนํวยระดับรองของกองทัพบกและเป็นหนํวยปฏิบัติภายใต๎กรอบความรํวมมือของหนํวยเหนือของแตํละ
ประเทศ
ขอบเขตความร่วมมือ จะครอบคลุมเรื่องตํางๆ ดังนี้ (1) การแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร (2) การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน (3) การแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาขีดความสามารถของ
กองทัพ (4) การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับหนํวยและกาลังพล (5) ความรํวมมือด๎านการฝึกศึกษาทางทหาร (6) การ
ฝึกผสม (7) ความรํวมมือด๎านอื่น ๆ ที่อยูํในความสนใจรํวมกันของทั้งสองฝ่าย
12.เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์สาหรับการประชุม Belt and Road Forum for International
Cooperation ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบรํางเอกสาร Initiative on Promoting Unimpeded Trade Cooperation along the
Belt and Road ซึ่งเป็นผลลัพธ์การประชุมห๎องยํอยด๎านความเชื่อมโยงทางการค๎าสาหรับการประชุม Belt and
Road Forum for International Cooperation (BRF) เพื่อเผยแพรํตํอสาธารณชน
2. หากในการประชุมดังกลําว มีผลให๎มีการเพิ่มเติมข๎อความที่เกี่ยวข๎องกับความรํวมมือด๎านเศรษฐกิจ
การค๎าในประเด็นอื่น ๆ อันจะเป็นประโยชน์ตํอการสํงเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค๎าสองฝ่ายระหวํางไทยกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยไมํมีการจัดทาเป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา ให๎กระทรวงพาณิชย์และผู๎แทน
ไทยที่เข๎ารํวมการประชุมดังกลําวสามารถดาเนินการได๎โดยไมํต๎องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
3. อนุมัติให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) หรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย
รับรองเอกสาร Initiative on Promoting Unimpeded Trade Cooperation along the Belt and Road รวมถึง
เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นผลจากการประชุมฯ (หากมี)
ทั้งนี้ การเข๎ารํวมการประชุม Belt and Road Forum for International Cooperation (BRF)
และการรํวมรับรองเอกสาร Initiative on Promoting Unimpeded Trade Cooperation along the Belt and
Road จะเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของไทยในฐานะประเทศหุ๎นสํวนทางเศรษฐกิจของจีน นอกจากนั้น ยังเป็น
โอกาสอันดีที่ไทยจะได๎แสดงวิสัยทัศน์ด๎านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค๎า เพื่อสํงเสริมบทบาทนาของไทยในการ
เชื่อมโยงจีนกับกลุํมประเทศลุํมแมํน้าโขงและภูมิภาคอาเซียน
13. เรื่อง การรับรองเอกสารผลลัพธ์ในการประชุม Belt and Road Forum for International
Cooperation ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการตํอรํางเอกสารผลลัพธ์การประชุม Appeal for Stronger people – to –
People Connectivity along the Belt and Road หากมีความจาเป็นต๎องปรับปรุงแก๎ไขรํางเอกสารดังกลําวที่ไมํใชํ
สาระสาคัญหรือไมํขัดแย๎งตํอผลประโยชน์ของไทย ให๎ วท. ดาเนินการได๎ โดยไมํต๎องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
อีกครั้ง
2. อนุมัติให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยีหรือผู๎ที่ได๎มอบหมายรํวมรับรองให๎
ความเห็นชอบเอกสารดังกลําว
สาระสาคัญของ การรับรองในเอกสารผลลัพธ์ Appeal for Stronger people – to – People
Connectivity along the Belt and Road เป็นการแสดงถึงการมีสํวนรํวมของไทยในการเข๎าสูํกระแสการพัฒนา
ความรํวมมือในกรอบ Belt and Road Initiative ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะทาให๎ประเทศไทยได๎รับ
ประโยชน์ในการพัฒนาความรํวมมือในด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมซึ่งจะสามารถสนับสนุนประเทศ
ไทยในการพัฒนาตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 และแนวคิดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกได๎เป็นอยํางดี โดย
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เอกสารผลลัพธ์นี้จะนาเสนอตํอผู๎เข๎ารํวมประชุมมากกวํา 200 คน จาก 40 ประเทศ ในการหารือหัวข๎อ “ร๎อยดวงใจ
รวมกัน แบํงปันความรุํงเรือง” (Hearts Together, Prosperity Shared)
แต่งตั้ง
14. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งที่ปรึกษาสานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณ
ทรงคุณวุฒ)ิ (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงบประมาณเสนอแตํงตั้งข๎าราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ให๎ดารงตาแหนํงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ราย ตั้งแตํวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ๎วนสมบูรณ์ ดังนี้
1.นางเยาวลักษณ์ จาปีรัตน์ ที่ปรึกษาสานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ)
สานักงบประมาณ ดารงตาแหนํง ที่ปรึกษาสานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ)
สานักงบประมาณ ตั้งแตํวันที่ 3 ตุลาคม 2559
2.นายประยงค์ ตั้งเจริญ ที่ปรึกษาสานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ)
สานักงบประมาณ ดารงตาแหนํง ที่ปรึกษาสานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ)
สานักงบประมาณ ตั้งแตํวันที่ 4 ตุลาคม 2559
3.นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ ที่ปรึกษาสานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณ
เชี่ยวชาญ) สานักงบประมาณ ดารงตาแหนํง ที่ปรึกษาสานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ)
สานักงบประมาณ ตั้งแตํวันที่ 4 ตุลาคม 2559
4.นายภูมิรักษ์ ชมแสง ที่ปรึกษาสานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ)
สานักงบประมาณ ดารงตาแหนํง ที่ปรึกษาสานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สานัก
งบประมาณ ตั้งแตํวันที่ 5 ตุลาคม 2559
5.นางสาวอมรวดี จักรไพวงศ์ ที่ปรึกษาสานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ)
สานักงบประมาณ ดารงตาแหนํง ที่ปรึกษาสานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ)
สานักงบประมาณ ตั้งแตํวันที่ 12 ตุลาคม 2559
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งเป็นต๎นไป
15. เรื่อง การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจาสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียและการแต่งตั้งกงสุล
กิตติมศักดิ์ประจาสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการตํางประเทศเสนอขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจา
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย และแตํงตั้ง นายทาเซกาเย อาเบเบ อาดุนยา
(Mr.
TsegayeAbebeAdugna) ให๎ดารงตาแหนํงกงสุลกิตติมศักดิ์ประจาสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
16. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่ง
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจาประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานเสนอขอแตํงตั้ง นายอะศิมอิฟ
ติคัรอะห์มัด (Mr.AsimIftikhar Ahmad) ให๎ดารงตาแหนํง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู๎มีอานาจเต็มแหํงสาธารณรัฐ
อิสลามปากีสถานประจาประเทศไทย โดยมีถิ่นพานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายโซเฮล คาน
(Mr.Sohail
Khan)ตามที่กระทรวงการตํางประเทศเสนอ
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17. เรื่อง รัฐบาลรัฐอิสราเอลเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอล ประจา
ประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรณีรัฐบาลรัฐอิสราเอลเสนอขอแตํงตั้ง นายเมอีร์ชโลโม
(Mr. Meir Shlomo) ให๎ดารงตาแหนํงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู๎มีอานาจเต็มแหํงรัฐอิสราเอลประจาประเทศไทยโดยมี
ถิ่นพานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายชีมอน โรเดด (Mr. Simon Roded)ตามที่กระทรวงการตํางประเทศ
เสนอ
18. เรื่อง รัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชาเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชาประจาประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรณีรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชาเสนอขอแตํงตั้ง นายลง วิซาโล
(Mr. Long
Visalo) ให๎ดารงตาแหนํงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู๎มีอานาจเต็มแหํงราชอาณาจักรกัมพูชาประจาประเทศไทย โดยมีถิ่น
พานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นางอีต โซเฟีย(Mrs. Eat Sophea) ตามที่กระทรวงการตํางประเทศเสนอ
19. เรื่อง การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอแตํงตั้ง
นางจุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู๎อานวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ เป็นโฆษก วท.
แทน นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู๎อานวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ
20. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังขอโอนข๎าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดไปแตํงตั้ง
ให๎ดารงตาแหนํงในประเภทบริหารระดับสูง จานวน 2 ราย ดังนี้
1. โอน นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ไปดารงตาแหนํง
รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2. โอน นายพชรอนันตศิลป์ รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง
ไปดารงตาแหนํงอธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งเป็นต๎นไป
21.เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแตํงตั้งกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการวัตถุอันตราย จานวน 10 คน แทนกรรมการชุดเดิมที่ดารงตาแหนํงครบวาระสามปี เมื่อวันที่ 8
พฤศจิกายน 2556 ดังนี้
1. นายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์ กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาเคมี
2. นางสมศรี
สุวรรณจรัส กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
3. นายวิสูตร
ชินรัตนลาภ กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4. นายวิชา
ธิติประเสริฐ กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
5. นายภักดี
โพธิศิริ
กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิสาขาวิชากฎหมาย
6. นางสาวจิราพร ลิ้มปานานนท์ กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิที่เป็นตัวแทนองค์การ สาธารณประโยชน์
ด๎านการคุ๎มครองผู๎บริโภค
7. นางศุภวรรณ ตันตยานนท์ กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิที่เป็นตัวแทนองค์การ สาธารณประโยชน์
ด๎านการคุ๎มครองผู๎บริโภค

มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น
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8. นางชุติมา รัตนเสถียร

กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิที่เป็นตัวแทนองค์การสาธารณประโยชน์
ด๎านการเกษตรกรรมยั่งยืน
9. นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิที่เป็นตัวแทนองค์การสาธารณประโยชน์
ด๎านการจัดการปัญหาวัตถุอันตรายในท๎องถิ่น
10. นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิที่เป็นตัวแทนองค์การ สาธารณประโยชน์
ด๎านสิ่งแวดล๎อม
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็นต๎นไป
.............................
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