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วันนี้ (
1 สิงหาคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1. เรื่อง
2.
เรื่อง
3.
4.
5.

ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวม 7 ฉบับ
เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เรื่อง มาตรฐานป้าย
สัญลักษณ์ในระบบขนส่งสาธารณะ
เศรษฐกิจ- สังคม

6.
7.
9.
10.

8.

เรื่อง การปรับขยายขั้นค่าตอบแทนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนให้เทียบเท่ากับ
เงินเดือนอาสาสมัครทหารพรานและอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด
เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/60 เพิ่มเติม
เรื่อง โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
เรื่อง โครงการค้าประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme
ระยะที่ 6) ปรับปรุงใหม่
เรื่อง มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2560
ต่างประเทศ

11.
12.
13.

เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน ครั้งที่ 50
เรื่อง บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยโครงการพัฒนาวิทยาลัยพลศึกษา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขง
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แต่งตั้ง
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

เรื่อง

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงศึกษาธิการ)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
เรื่อง การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลอมเบีย
(กระทรวงการต่างประเทศ)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(สานักนายกรัฐมนตรี)
เรื่อง การโอนเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจา
สานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) ในสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(สานักนายกรัฐมนตรี)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงสาธารณสุข)
เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
เรื่อง คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรื่อง การกาหนดตาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจาส่วนราชการ และการแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจาส่วนราชการ
*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
กค. เสนอว่า
1. เนื่องจากประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุมาระยะหนึ่งและ กาลังจะเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ รัฐบาลจึงมีนโยบายและมาตรการที่สาคัญและจาเป็นเร่งด่วนใน
การดูแลผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยให้ได้รับสวัสดิการที่จาเป็นซึ่งการดาเนินการตามนโยบายและมาตรการต่าง ๆ
จาเป็นต้องใช้เงินจานวนมากในระยะเวลาที่กาหนด มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดาเนินนโยบายรัฐบาลให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีรายได้ของกองทุนผู้สูงอายุตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุซึ่งมีอานาจหน้าที่
ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุในเรื่องดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ
2. เพื่อดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ซึ่งจะทาให้ผู้สูงอายุได้รับ
สวัสดิการที่จาเป็น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐภายใต้การบริหารจัดการด้านการคลังอย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อบรรเทาภาระงบประมาณแผ่นดินในระยะยาว และลดความเหลื่อมล้าทางสังคม โดยอาศัย
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
เพื่อกาหนดให้กองทุนผู้สูงอายุมีอานาจจัดเก็บเงินบารุงกองทุนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับ
สินค้าสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต รวมถึงเงินเบี้ยยังชีพที่มีผู้บริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อให้
กองทุนมีรายได้เพียงพอต่อการดาเนินการตามวัตถุประสงค์
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดให้กองทุนมีอานาจจัดเก็บเงินบารุงกองทุนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่
เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตในอัตราร้อยละสองของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบ
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตและจัดสรรให้เป็นรายได้ของกองทุนปีงบประมาณละไม่เกินสี่พันล้านบาท
2. กาหนดให้กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเป็นผู้ดาเนินการเรียกเก็บเงินบารุงกองทุน เพื่อนาส่ง
เป็นรายได้ของกองทุน
3. กาหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วย
ภาษีสรรพสามิต มีหน้าที่ส่งเงินบารุงกองทุนตามอัตราที่กาหนด
4. กาหนดให้ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบ
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ได้รับการยกเว้นหรือคืนภาษี ให้ได้รับการยกเว้นหรือคืนเงินบารุงกองทุนด้วย
5. กาหนดให้ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบารุงกองทุนไม่ส่งเงินบารุงกองทุนหรือส่งภายหลังระยะเวลา
ที่กาหนด หรือส่งเงินบารุงกองทุนไม่ครบตามจานวนที่ต้องส่ง นอกจากจะมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว
ให้เสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจานวนเงินที่ไม่ส่งหรือส่งภายหลังระยะเวลาที่กาหนดหรือจานวนเงินที่
ส่งขาดไป แล้วแต่กรณี นับแต่วันครบกาหนดส่งจนถึงวันที่ส่งเงินบารุงกองทุน แต่เงินเพิ่มที่คานวณได้ มิให้เกินจานวน
เงินบารุงกองทุนและให้ถือว่าเงินเพิ่มนี้เป็นเงินบารุงกองทุนด้วย
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
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สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดนิยาม คาว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” “หน่วยงานของรัฐ”“ผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง”“กฎ” “คู่สมรส” “ญาติ” “โดยทุจริต” “ประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ ”“ปกติประเพณีนิยม”
2. กาหนดหลักการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่หรือกระทาการโดยยึดประโยชน์ส่วนรวม
ของรัฐและประชาชนเป็นสาคัญ สุจริตและเที่ยงธรรม ไม่กระทาการที่จะก่อให้เกิดความไม่เชื่อถือหรือความไม่
ไว้วางใจและไม่กระทาการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
3. กาหนดการกระทาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมได้แก่ การใช้ข้อมูลภายในของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ ซึ่งตนได้รับหรือรู้จากการปฏิบัติราชการโดยทุจริต
การริเริ่ม เสนอ จัดทา หรืออนุมัติโครงการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐโดยทุจริต การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่
ตนสังกัดหรือที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ไปเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เป็นต้น
4. กาหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอัน
อาจคานวณเป็นเงินได้ในการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่ของตนหรือตามที่ได้รับมอบหมาย และ
กาหนดห้ามคู่สมรสและญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย
5. กาหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากตาแหน่งหน้าที่ยังไม่ถึงสองปี เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา
ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง หรือดารงตาแหน่งอื่นในธุรกิจของเอกชนซึ่งเคยอยู่ภายใต้อานาจหน้าที่ของตน
และรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นจากธุรกิจของเอกชนดังกล่าวเป็นพิเศษ กาหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้น
จากตาแหน่งหรือออกจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐ กระทาโดยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับของทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือใช้ความลับดังกล่าวไปโดยทุจริต
6. กาหนดหลักเกณฑ์กรณีสานักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญาของรัฐกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
ร่างสัญญาของรัฐทาขึ้นโดยทุจริตหรือมีลักษณะเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ ให้แจ้งความเห็นไปยังหน่วยงานของ
รัฐซึ่งจะเป็นคู่สัญญาและหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นสังกัดอยู่ และให้เสนอร่างสัญญาพร้อมความเห็นต่อ
คณะรัฐมนตรีหรือองค์กรที่มีอานาจบังคับบัญชา และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดาเนินการต่อไป
7. กาหนดให้สัญญาของรัฐที่กระทาโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการทาหรือให้ความ
เห็นชอบสัญญานั้นโดยทุจริต หรือมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ให้มีผล
เป็นโมฆะหรือให้ดาเนินการตามสัญญาต่อไป หรือให้มีผลเป็นโมฆะเฉพาะส่วน แล้วแต่กรณี
8. กาหนดให้กรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่าสัญญาใด มีลักษณะตามมาตรา 12 ให้เสนอ
เรื่องไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดทาขึ้น
เป็นส่วนหนึ่งของสานวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการ
ตามมาตรา ต่อไป
9. กาหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีสิทธิยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีโครงการของรัฐที่มี
เหตุอันควรเชื่อได้ว่าเข้าลักษณะเป็นการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีผลทาให้รัฐเสียประโยชน์
อย่างร้ายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นนัยสาคัญในการทาโครงการ
ดังกล่าว โดยในกรณีนี้ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นคาร้องต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน
สองปีนับแต่วันเริ่มโครงการ เพื่อสั่งให้ยุติหรือสั่งให้นาโครงการดังกล่าวกลับไปทบทวนใหม่เพื่อแก้ไขให้รัฐไม่เสีย
ประโยชน์
10. กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องแสดงข้อมูลและรายได้จากการดารงตาแหน่งการประกอบอาชีพ
วิชาชีพหรือกิจกรรมอื่น ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
11. กาหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให้มีหน่วยงานพิเศษขึ้นภายในสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อรับผิดชอบในการกากับดูแลและการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ และ
กาหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดทาข้อกาหนดและคู่มือการปฎิบัติของหน่วยงานของรัฐ
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12. กาหนดให้นาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาใช้บังคับแก่การดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม
13. กาหนดบทกาหนดโทษทางอาญา กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
14. กาหนดมิให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ตนสังกัด หรือที่ตนปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ ไปเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกฎ หรือทรัพย์สินนั้นมี
ราคาเล็กน้อย มาใช้บังคับจนกว่าจะมีระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินตามที่กาหนด และกาหนดมิให้นา
บทบัญญัติการห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากตาแหน่งหน้าที่ทางานในธุรกิจมาใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งหน้าที่ไปก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
15. กาหนดให้ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด และประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของตน
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 รวม 7 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการ พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวง
กาหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงการไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. .... และ ร่างกฎกระทรวงกาหนดเรื่องที่อุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. .... รวม 7 ฉบับ
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน และ
ดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง มีดังนี้
1. ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ....
กาหนดให้ทุน
หมุนเวียนตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และหน่วยงานตามที่กฎหมายจัดตั้งบัญญัติให้เป็น
หน่วยงานของรัฐและมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ร่างกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการ พ.ศ. .... กาหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้างและอัตรา
ค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ และการ
พิจารณาอุทธรณ์ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
3. ร่างกฎกระทรวงกาหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. .... กาหนดพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน อาทิเช่น การส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมการเรียนการสอน การส่งเสริมการวิจัย และการพัฒนาทางการศึกษา การ
ให้บริการทางการศึกษา การส่งเสริมนวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข การส่งเสริมความมั่นคง ด้าน
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ และการส่งเสริมมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น
4. ร่างกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงการไม่ทาข้อตกลง
เป็นหนังสือ และการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. .... กาหนดวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 500 ,000 บาท สาหรับในการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีที่มีการผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป กาหนดวงเงินครั้งหนึ่งไม่
เกิน 500,000 บาท สาหรับงานจ้างพิเศษที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กาหนดวงเงินงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงที่มีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 5 ,000,000 บาท กาหนดวงเงินไม่เกิน 100 ,000 บาท
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สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่จะไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และกาหนดวงเงินไม่เกิน 100 ,000 บาท สาหรับการจัดซื้อจัด
จ้างที่จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
5. ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ....
กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา การขึ้นทะเบียน และอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา กรเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมข้อมูลที่ปรึกษา การเพิกถอนและการยกเลิกการ
ขึ้นทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
6. ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
พ.ศ. .... กาหนดอัตราค่าจ้างสาหรับจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
7. ร่างกฎกระทรวงกาหนดเรื่องที่อุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ....
กาหนดกรณีอุทธรณ์ไม่ได้กรณีอื่น
เพิ่มเติมจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 1) คุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น และ 2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุของ
หน่วยงาน กรณีที่ผู้นั้นมิได้วิจารณ์หรือเสนอแนะร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุนั้น
4. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างระเบียบ
1. ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2551 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553
2. กาหนดคานิยามคาว่า “ส่วนราชการผู้เบิก” “ส่วนราชการเจ้าสังกัด” “เงินสวัสดิการ” และ
“ผู้มีสิทธิ”
3. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ใน
กรณีที่ผู้มีสิทธิมีคู่สมรสที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานนั้น ๆ ทั้งสองฝ่าย และในกรณีการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้
สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งการใช้สิทธิไว้แล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการให้
อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เบิก
4. กาหนดวิธีการใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในกรณีผู้มีสิทธิได้รับคาสั่งให้
ไปช่วยปฏิบัติราชการซึ่งอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก ให้ยื่นใบเบิกสวัสดิการ ณ ส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ โดย
ก่อนการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการผู้มีสิทธิต้องจัดทาหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด และกรณีที่ผู้มีสิทธิพ้นจากราชการหรือถึงแก่กรรมก่อนที่จะใช้สิทธิให้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ ณ ส่วนราชการ
ผู้เบิกบานาญหรือเบี้ยหวัดหรือสานักงานที่รับราชการครั้งสุดท้าย
5. กาหนดรายการในหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา และกรณีผู้มีสิทธิได้รับหลักฐานการรับเงิน
ของสถานศึกษาแล้วแต่เกิดสูญหายให้ใช้สาเนาหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา ซึ่งผู้รับเงินรับรองเป็นเอกสาร
ประกอบการขอเบิกเงินแทนได้ และกรณีที่หลักฐานการรับเงินเป็นภาษาต่างประเทศให้มีคาแปลงเป็นภาษาไทยไว้
ด้วย และให้ผู้ใช้สิทธิขอเบิกเงินลงลายมือชื่อรับรองคาแปลด้วย นอกจากนี้ กรณีที่สถานศึกษาในต่างประเทศเป็นผู้
ออกหลักฐานการรับเงินตามหลักสูตรการศึกษาที่เป็นความร่วมมือ/ข้อตกลง/จัดโครงการพิเศษของสถานศึกษาใน
ประเทศที่ได้กาหนดให้ผู้ศึกษาต้องไปศึกษาหรือสมัครไปศึกษาในสถานศึกษาในต่างประเทศ ให้สถานศึกษาใน
ประเทศต้องรับรองรายการที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรที่กาหนด ระบุภาคการศึกษา/ปีการศึกษา และให้มีคา
แปลเป็นภาษาไทยด้วย
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6. กาหนดระยะเวลาการยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการให้กระทาภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ เว้นแต่กรณี
ดังต่อไปนี้
6.1 ผู้มีสิทธิถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
6.2 ผู้มีสิทธิมีความจาเป็นต้องขอผ่อนผันต่อสถานศึกษาในการชาระเงินล่าช้า
6.3 ผู้มีสิทธิมีบุตรกู้ยืมเงินเรียนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
7. กาหนดวิธีการดาเนินการในกรณีที่ผู้มีสิทธิไม่สามารถลงลายมือชื่อในใบเบิกเงินสวัสดิการหรือไม่
สามารถยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการด้วยตนเอง
8. กาหนดผู้มีอานาจอนุมัติให้เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในส่วนราชการบริหาร
ส่วนกลาง และส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค
9. กาหนดให้การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรต้องจัดทาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
5. เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เรื่อง มาตรฐานป้ายสัญลักษณ์ในระบบขนส่ง
สาธารณะ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เรื่อง มาตรฐานป้ายสัญลักษณ์ใน
ระบบบขนส่งสาธารณะ
2. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงพลังงาน (พน.) และกรุงเทพมหานครให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนการดาเนินการที่เกี่ยวข้องโดยการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงป้ายให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กาหนดโดยให้
ดาเนินการเมื่อถึงวงรอบของการปรับปรุงหรือติดตั้งป้ายใหม่ ซึ่งจะต้องไม่กระทบกับงบประมาณปกติของหน่วยงาน
สาระสาคัญของร่างประกาศ
1. กาหนดนิยาม “ป้ายสัญลักษณ์” และ “ระบบขนส่งสาธารณะ”
2. กาหนดให้ป้ายสัญลักษณ์แบ่งออกเป็น 7 หมวด ดังนี้
2.1 ป้ายสัญลักษณ์สิ่งอานวยความสะดวกทั่วไป กาหนดให้เป็นป้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือ
สี่เหลี่ยมผืนผ้า มี 2 ชนิด คือ (1) ชนิดพื้นสีขาว เส้นขอบป้าย ข้อความ และสัญลักษณ์สีดา และ (2) ชนิดพื้นสีน้าเงิน
เส้นขอบป้าย ข้อความ และสัญลักษณ์สีขาว เช่น ป้ายสัญลักษณ์ “ห้องสุขา (ทั่วไป) ”“ห้องสุขา (ชาย) ”“ห้องสุขา
(หญิง)” ฯลฯ
2.2 ป้ายสัญลักษณ์สิ่งอานวยความสะดวกด้านการคมนาคม กาหนดให้เป็นป้ายสี่เหลี่ยม
จัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี 2 ชนิด คือ (1) ชนิดพื้นสีขาว เส้นขอบป้าย ข้อความ และสัญลักษณ์สีดา และ (2) ชนิด
พื้นสีน้าเงิน เส้นขอบป้าย ข้อความ และสัญลักษณ์สีขาว เช่น ป้ายสัญลักษณ์
“ที่จอดรถ ”“เที่ยวบินขา
ออก”“เที่ยวบินขาเข้า” ฯลฯ
2.3 ป้ายสัญลักษณ์ห้าม กาหนดให้เป็นป้ายวงกลม พื้นสีขาว เส้นขอบป้ายและเส้นคาดแดง
ข้อความ และสัญลักษณ์สีดา เช่น ป้ายสัญลักษณ์ “ห้ามสูบบุหรี่”“ห้ามจอดรถ”“ห้ามหาบเร่” ฯลฯ
2.4 ป้ายสัญลักษณ์เตือน กาหนดให้เป็นป้ายสามเหลี่ยมด้านเท่าพื้นสีเหลือง เส้นขอบป้าย
ข้อความ และสัญลักษณ์สีดา เช่น ป้ายสัญลักษณ์ “สิ่งกีดขวาง”“ระวังพื้นลื่น”“ระวังศรีษะ” ฯลฯ
2.5 ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย กาหนดให้เป็นป้ายสีเหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี
3 ชนิด คือ (1) ชนิดพื้นสีแดง เส้นขอบป้าย ข้อความ และสัญลักษณ์สีขาว (2) ชนิดพื้นสีขาว เส้นขอบป้าย ข้อความ
และสัญลักษณ์สีเขียว และ (3) ชนิดพื้นสีขาว เส้นขอบ และเส้นคาดสีแดง ข้อความ และสัญลักษณ์สีดา เช่น ป้าย
สัญลักษณ์ “ทางออกฉุกเฉิน”“พื้นที่ปลอดภัย”“บันไดหนีไฟ” ฯลฯ
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2.6 ป้ายสัญลักษณ์จากัดสิทธิ์ กาหนดให้เป็นป้ายวงกลม พื้นสีน้าเงิน หรือสีฟ้า เส้นขอบ
ป้าย ข้อความ และสัญลักษณ์สีขาว เช่น ป้ายสัญลักษณ์ “กรุณางดใช้เสียง ”“กรุณายืนชิดด้านขวา ”“กรุณายืนชิด
ด้านซ้าย” ฯลฯ
2.
7 ป้ายสัญลักษณ์สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ
กาหนดให้เป็นป้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี 2 ชนิด คือ (1) ชนิดพื้นสีน้าเงิน เส้นขอบป้าย ข้อความ
และสัญลักษณืสีขสว และ (2) ชนิดพื้นสีขาว เส้นขอบป้าย ข้อความ และสัญลักษณ์สีน้าเงิน เช่น ป้ายสัญลักษณ์
“ห้องสุขาเฉพาะสาหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพและผู้สูงอายุ
”“ที่จอดรถยนต์สาหรับคนพิการ หรือทุพพล
ภาพ”“ลิฟต์เฉพาะสาหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ” ฯลฯ
เศรษฐกิจ- สังคม
6. เรื่อง การปรับขยายขั้นค่าตอบแทนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนให้เทียบเท่ากับเงินเดือนอาสาสมัคร
ทหารพรานและอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการการปรับขยายขั้นค่าตอบแทนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ให้เทียบเท่ากับเงินเดือนอาสาสมัครทหารพรานและอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามที่กระทรวงการคลัง
กาหนด โดยขอขยายเพดานขั้นค่าตอบแทนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจากขั้นที่ 13 เป็นเงิน 8,450 บาท
ไปจนถึงขั้นที่ 30 เป็นงิน 16,650 บาท ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ
ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
7. เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปีการผลิต 2559/60 เพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตตามหลักเกณฑ์ของโครงการ
สนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.)
เสนอ ให้แก่เกษตรกรกลุ่มที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของโครงการแต่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเนื่องจาก
ความคลาดเคลื่อนในกระบวนการดาเนินงาน จานวน 40,985 ราย คิดเป็นวงเงินไม่เกิน 409.85 ล้านบาท โดยให้
ดาเนินการภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ และให้ กค. กากับดูแลการจ่ายเงิน
ให้แก่เกษตรกรโดยผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้ถูกต้องครบถ้วน โดยจะต้องไม่มีการ
หักเงินที่เกษตรกรพึงได้รับจากโครงการไปใช้เพื่อการอื่นก่อน เช่น การชาระหนี้ที่เกษตรกรมีอยู่กับธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลที่มีลักษณะเป็น
โครงการที่ดาเนินงานครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วประเทศและมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ
เป็นจานวนมากในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายของโครงการนั้น ๆ
ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เห็นควรมอบหมายให้ส่วนราชการเจ้าของ
โครงการดาเนินการ ดังนี้
1) ดาเนินการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจถึงขั้นตอนและเงื่อนไขของการดาเนินโครงการโดยละเอียด
ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์วิธีการเข้าร่วมโครงการและกรอบระยะเวลาการดาเนินโครงการให้
กลุ่มเป้าหมายของโครงการทราบอย่างทั่วถึง เพื่อลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดอันเกิดจากความคลาดเคลื่อนใน
กระบวนการดาเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง
2) หากตรวจสอบพบว่า มีข้อผิดพลาดในการดาเนินโครงการ โดยเฉพาะเมื่อข้อผิดพลาดดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายควรได้รับ ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องเร่งรัดดาเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด
รวมทั้งชี้แจงทาความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนรับทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อ
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สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ได้รับผลกระทบถึงความพยายามของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายของโครงการได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ตามนโยบายของรัฐบาล
8. เรื่อง โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และมอบหมายให้ ทส. กระทรวงมหาดไทย (มท.) และ
กระทรวง อื่น ๆ ทุกกระทรวง กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งร่วมกันดาเนินการโครงการ
ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
สาระสาคัญของโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
2) รณรงค์และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็น
การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมกันกระทาความดีให้กับประเทศชาติตามพระราโชบายฯ
3) ปลูกฝังจิตสานึกในการอนุรักษ์ต้นไม้ และทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศ
กิจกรรมและแผนการดาเนินโครงการ
1) เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน วันที่ 7 สิงหาคม 2560
1.1) มท. โดยทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้อย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 7
สิงหาคม 2560 โดยกาหนดให้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตาบล
มหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พื้นที่ของกระทรวงมหาดไทย) เป็นพื้นที่หลักในการ
เปิดโครงการ
1.2) ทส. โดยกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จัดเตรียมกล้าไม้เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูก ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560
1.3) ทส. เรียนเชิญคณะรัฐมนตรีร่วมกันเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินและ
ปลูกต้นไม้ ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.4) กรมประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดพิธีเปิดโครงการ ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
2) การรณรงค์และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้ ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม – 30
กันยายน 2560
2.1) มท. โดยทุกจังหวัดทั่วประเทศประสานภาคส่วนต่าง ๆ จัดเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ และ
รณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โดยจัดทาทะเบียนพื้นที่ปลูกต้นไม้
ประเภท ตาแหน่ง ขนาด และเจ้าของพื้นที่ รวมทั้งความต้องการกล้าไม้
2.2) ทส. โดยกรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหลักในการเตรียมกล้าไม้ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จัดเตรียมพื้นที่และแจกจ่ายกล้าไม้ตามทะเบียน พื้นที่ และความต้องการ
กล้าไม้ จัดทาบัญชีการแจกจ่ายและติดตามผลการปลูกอย่างต่อเนื่องในระยะไม่ต่ากว่า 5 ปี โดย มท. ประสานกับ
ทส. ในการจัดเตรียมพื้นที่ในจังหวัด
2.3) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนร่วมกันปลูก
ต้นไม้ในพื้นที่ภายใต้การกากับดูแลของตนเอง และดูแลรักษาให้เจริญเติบโตเพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวในเมืองและฟื้นคืน
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้
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3) พื้นที่เป้าหมาย
3.1)
พื้นที่กรรมสิทธิ์ของประชาชน : แจกกล้าไม้ให้ประชาชนนาไปปลูกในพื้นที่ตนเอง เช่น
ที่พักอาศัย ที่ทากิน พื้นที่หัวไร่ปลายนา ฯลฯ
3.2)
พื้นที่ของรัฐทุกประเภท : เชิญชวนประชาชน เอกชน และส่วนราชการเข้าร่วมการปลูก
ต้นไม้ในพื้นที่ของรัฐ ได้แก่ (1) พื้นที่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วย งานราชการ (2) พื้นที่ป่าตามกฎหมายและมติ
คณะรัฐมนตรี (3) พื้นที่สาธารณะ และสวนสาธารณะที่ประชาชนและชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
4) ความรับผิดชอบในการบารุงรักษาต้นไม้
4.1) พื้นที่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานราชการ ให้หน่วยงานราชการที่กากับดูแลพื้นที่
ทาหน้าที่ดูแลและบารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกภายใต้โครงการ
4.2) พื้นที่ป่าตามกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี ให้กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดูแลและบารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกภายใต้โครงการ
4
.3) พื้นที่สาธารณะ และสวนสาธารณะที่ประชาชนและชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกันให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กากับดูแลพื้นที่ดูแล และบารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกภายใต้โครงการ
9. เรื่อง โครงการค้าประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6) ปรับปรุงใหม่
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการค้าประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน ( Portfolio Guarantee
Scheme ระยะที่ 6) (โครงการ PGS ระยะที่ 6) ปรับปรุงใหม่ และอนุมัติงบประมาณชดเชยเพิ่มเติมไม่เกิน 8 ,302.50
ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ โดยให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ทาความ
ตกลงในการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวตามภาระที่เกิดขึ้นจริงกับสานักงบประมาณต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
กค. รายงานว่า เพื่อเป็นการลดต้นทุนทางการเงินของผู้ประกอบการ
SMEs และเพิ่มโอกาสให้
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น จึงขอปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการ PGS ระยะที่ 6
ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมการค้าประกัน
ให้รัฐบาลรับภาระค่าธรรมเนียมการค้าประกันแทนผู้ประกอบการ SMEs ในปีแรกในอัตรา
ร้อยละ 1.75 ปีที่ 2 ร้อยละ 1.25 ปีที่ 3 0.75 และปีที่ 4 ร้อยละ 0.25 ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับโครงการค้าประกัน
สินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 5 (ปรับปรุงใหม่) ที่ผ่านมา เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของ
ผู้ประกอบการ SMEs และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ในภาวะที่
เศรษฐกิจอยู่ในช่วงฟื้นตัว รวมทั้งจูงใจให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพแต่ขาดหลักประกันสามารถยื่นขอสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินผ่านกลไกการค้าประกันของ บสย. ได้ง่ายยิ่งขึ้น
2. การจ่ายชดเชยภาระค้าประกันที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Guarantee: NPG)
ปรับเพิ่มการจ่ายชดเชย NPG โดยให้ บสย. รับผิดชอบจ่ายค่าประกันชดเชยในแต่ละ Portfolio
จากเดิม Coverage Ratio per Port สูงสุดอยู่ไม่เกินร้อยละ 23.75 เพิ่มเป็นสูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของภาระค้า
ประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้าประกัน
3. การชดเชยจากรัฐบาล
บสย. จาเป็นต้องขอรับการชดเชยความเสียหานจากรัฐบาลตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเป็นเงิน
จานวน 8,302.50 ล้านบาท
10. เรื่อง มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2560
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2560
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
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สาระสาคัญของมาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2560 มีดังนี้
1. มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
1) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในการบริจาค
เงินหรือทรัพยืสินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปัจจุบันตามประมวลรัษฎากร บุคคลธรรมดา และบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
1.1) กรณีบุคคลธรรมดา สามารถนาเงินที่บริจาคไปหักลดหย่อนในการคานวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เท่าที่บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้สุทธิ ตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 527) พ.ศ. 2554 และตาม
ข้อ 2 (70) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
1.2) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนาเงินหรือมุลค่าทรัพย์สิน
ที่บริจาคไปหักเป็นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิได้เท่าที่บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกาไรสุทธิ ตามมาตรา
65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 527) พ.ศ. 2554
ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคคลธรรมดา และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ร่วมกันบริจาคเงินหรือทรัพย์สินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้มากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรกาหนดให้สามารถนาจานวน
เงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 13
ตุลาคม 2560 ไปหักเป็นค่าลดหย่อน/รายจ่ายในการคานวณภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจากสิทธิการหักรายจ่าย ตามปกติอีก
เป็นจานวนร้อยละห้าสิบ ผ่านส่วนราชการ กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สานักนายกรัฐมนตรี องค์การ
หรือสถานสาธารณกุศล บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่เป็นตัวแทนรับเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคเพื่อนาไป
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยออกเป็นร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในมาตรา 3 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
2) มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
2.1) มาตรการยกเว้นภาษีสาหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่
ที่ราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย
กาหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคล
ธรรมดาสาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งในลักษณะถาวรกับตัวอาคารหรือในที่ดินอันเป็นที่ตั้งของอาคาร หรือในการซ่อมแซมห้อง
ชุดในอาคารชุดหรือทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งในลักษณะถาวรกับห้องชุดในอาคารชุดที่ได้จ่าย ระหว่างวันที่ 5
กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามจานวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกินหนึ่งแสนบาท
2.2) มาตรการยกเว้นภาษีสาหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์
กาหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคล
ธรรมดา สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถยนต์ตามกฎหมายว่า
ด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรืออุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในรถยนต์ที่ได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัยที่ได้จ่ายระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามจานวนที่จ่ายจริง
แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกินสามหมื่นบาท
ทั้งนี้ ต้องออกเป็นกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในมาตรา
4 แห่งประมวลรัษฎากร
2. โครงการสินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยและภัยพิบัติ ปี 2560 (ปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการ
สินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560)
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบมาตรการด้านการเงินเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2560 เพิ่มเติม โดยให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ดาเนินโครงการสินเชื่อฟื้นฟู
SMEs จากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560
(โครงการฯ) วงเงิน 5 ,000ล้านบาท และรัฐบาลชดเชยในวงเงินไม่เกิน 825 ล้านบาท ในการนี้ เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ รวมทั้งพื้นที่อื่น ๆ
ที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในปี 2560 จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการฯ ดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงพื้นที่
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ รวมทั้งพื้นที่อื่น ๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในปี 2560 โดยการกาหนด
เขตพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติตามโครงการฯ นี้ ให้เป็นไปตามที่ ธพว. หรือ ปภ. กาหนดเป็นคราว ๆ ไป ทั้งนี้ ให้มี
ระยะเวลาการขอสินเชื่อ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหรือจนกว่าจะเต็มวงเงินแล้วแต่อย่างหนึ่ง
อย่างใดจะถึงก่อน
ต่างประเทศ
11. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 50
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ฯ และหากมีความจาเป็นต้องแก้ไขร่างแถลงการณ์ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต. ดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอีก
2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรอง
ร่างแถลงการณ์ฯ
สาระสาคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 50
ย้าถึงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกในการสร้างประชาคมอาเซียน โดยเสริมสร้างความร่วมมือทั้งในด้านการเมือง
และความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความร่วมมือในประเด็นคาบเกี่ยวต่าง ๆ ความสัมพันธ์กับประเทศคู่
เจรจาของอาเซียน และประเด็นท้าทายของภูมิภาคและของโลก ซึ่งอาเซียนได้มีท่าทีร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การ
ชื่นชมความคืบหน้าและพัฒนาการในประเด็นทะเลจีนใต้ที่ได้ข้อสรุปในการจัดทาแนวทางการจัดทาประมวลการ
ปฏิบัติ (Framework of the Code of Conducts) การแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี โดย
เรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามข้อมติที่เกี่ยวข้องของสหประชาชาติและการย้าเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกันเพื่อต่อต้านภัย
คุกคามจากก่อการร้าย เป็นต้น
12. เรื่อง บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวว่าด้วยโครงการพัฒนาวิทยาลัยพลศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ว่าด้วยโครงการพัฒนาวิทยาลัยพลศึกษา สปป.ลาว และหากมี
ความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย
ให้ กต. ดาเนินการได้โดยมิต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
2
. อนุมัติให้อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กต. ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
3. มอบหมายให้ กต. จัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (
Full Powers) ให้แก่ อธิบดีกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กต. หรือผู้แทนสาหรับการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสาคัญครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น
1.
ความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ เป็นการสนับสนุนฝ่ายลาวไทยในการก่อสร้างต่าง ๆ
เช่น การสร้างโรงยิม การสร้างสนามกีฬา ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2.
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายไทย ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ (กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ) การกีฬาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยบูรพา และ 2) ฝ่ายลาว ได้แก่ กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กรมเอเชีย แปซิฟิก และแอฟริกา) กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา (กรมพละและศิลปศึกษา) และ
วิทยาลัยพลศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น

13
3.
พันธกรณีของรัฐบาลฝ่ายลาว ฝ่ายลาวจะอานวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค (เช่น ไฟฟ้า
น้าประปา) แต่ประเทศไทยจะต้องรับ ผิดชอบค่าใช่จ่ายสาหรับการบริการต่าง ๆ ดังกล่าว และให้การยกเว้นภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (เช่น การยกเว้นภาษีสาหรับเงินได้ กาไร ค่าจ้าง เงินตอบแทนจากโครงการฯ) แก่ฝ่ายไทย
4.
การจ้างแรงงาน ฝ่ายไทยเป็นผู้จัดหาบริษัทก่อสร้างวิทยาลัยพลศึกษา และฝ่ายลาวจัดหาแรงงาน
ที่ใช้ในการก่อสร้างวิทยาลัยฯ
5.
ระยะเวลาในการดาเนินงานตามโครงการ จานวน 330 วัน
6.
บันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันนี้ที่มีการลงนาม
โดยผู้ได้รับมอบหมาย
ทั้งสองฝ่าย เป็นต้นไป
13. เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1.เห็นชอบในหลักการต่อร่างเอกสารจานวน 3 ฉบับ ดังนี้
1.1 ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มน้าโขงตอนล่าง ครั้งที่ 10 ( Tenth
Ministerial Meeting of the Lower Mekong Initiative: Joint Statement)
1.2 ร่างถ้อยแถลงประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 10
(Draft Chair’s Statementof the 10th Mekong-Japan Foreign Ministers’ Meeting)
1.3 ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขง-คงคา ครั้งที่ 8
(DraftJointMinisterialStatement for the 8th MGC Ministerial Meeting) และหากมีความจาเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ กต. ดาเนินการได้ โดยไม่
ต้องนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
1.4 อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (ข้อริเริ่มลุ่มน้าโขงตอนล่าง
ครั้งที่ 10 กรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 และกรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขง-คงคา ครั้งที่ 8) เป็นผู้ร่วม
ให้การรับรองร่างเอกสารดังกล่าว
สาระสาคัญของร่างฯ 3 ฉบับ มีดังนี้
1. ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มน้าโขงตอนล่าง ครั้งที่ 10 (
Tenth
Ministerial Meeting of the Lower Mekong Initiative: Joint Statement) เป็นการยืนยันความมุ่งมั่นที่จะ
ให้มีความคืบหน้าในการพัฒนาและการรวมตัวกันในระดับภูมิภาคของประเทศสมาชิกข้อริเริ่มลุ่มน้าโขง เพื่อระเบียบ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มั่นคงและมั่งคั่ง รวมถึงให้ยึดมั่นดาเนินโครงการตามข้อเสนอภายใต้เสาความร่วมมือ
ด้านต่าง ๆ เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาในภูมิภาค ความร่วมมือข้ามพรมแดน และประชาคมอาเซียน
2. ร่างถ้อยแถลงประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 ( Draft
Chair’s Statement of the 10th Mekong-Japan Foreign Ministers’ Meeting) เป็นการติดตามความ
คืบหน้าของการดาเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือและเน้นย้าความสาคัญของการบรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค ตลอดจนขอบคุณ
ญี่ปุ่นสาหรับความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาต่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3. ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขง-คงคา ครั้งที่ 8
(DraftJointMinisterialStatement for the 8th MGC Ministerial Meeting) เป็นการยินดีต่อความคืบหน้า
ของการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการปี ค.ศ. 2016-2018 การส่งเสริมความร่วมมือในธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมระหว่างประเทศสมาชิกความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง-คงคา การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงระหว่าง
อินเดียกับลุ่มน้าโขง โดยเฉพาะในทางน้าและทางบก รวมทั้งการจัดทาแผนปฏิบัติการฯ สาหรับปี ค.ศ. 2018-2021
เพื่อเสนอในที่ประชุมรัฐมนตรีครั้งถัดไป
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แต่งตั้ง
14. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
คมนาคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงคมนาคม ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จานวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังนี้
1.
นายปริญญา แสงสุวรรณ ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ 3 (ผู้อานวยการเฉพาะด้าน
(วิศวกรรมโยธา) ระดับสูง) กรมทางหลวง ดารงตาแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้าน
ควบคุมการก่อสร้าง) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2560
2.
นายชาติชาย ช่วงชิง ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านบารุงรักษา) (วิศวกร
โยธาเชี่ยวชาญ) กรมทางหลวง ดารงตาแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านบารุงรักษา)
(วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
15. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง
นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา
ผู้อานวยการสานักพัฒนากฎหมายการศึกษา สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้าน
ระบบการศึกษา (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่
16 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งเป็นต้นไป
16. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จานวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
1.
นายอนุศักดิ์ เลียงอุดม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาประสาทศัลยกรรม) กลุ่มงาน
ประสาทศัลยศาสตร์ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ดารงตาแหน่ง
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาประสาทศัลยกรรม) กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ กลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการและการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2559
2.
นายวิทยา ยินดีเดช ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตกรรม) กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ดารงตาแหน่ง ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตกรรม)
กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม
2559
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
17. เรื่อง การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลอมเบีย (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้ง
นางมาร์การิตา ปาญินี
เฟร์นันเดซ (Mrs. Margarita PalliniFernández) รองกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลอมเบีย ให้
ดารงตาแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลอมเบีย โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมสาธารณรัฐ
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โคลอมเบีย สืบแทน นางเซซิเลีย แฟร์นันเดซ เด ปาญินี (Mrs. Cecilia Fernández de Pallini) ซึ่งขอลาออกจาก
ตาแหน่งเนื่องจากสูงอายุ
18. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอรับโอน
พลเอก วัลลภ
รักเสนาะ ข้าราชการทหาร ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนกลาโหม สานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงกลาโหม มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนผู้ที่จะ
เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ผู้มีอานาจสั่งบรรจุของทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนข้าราชการดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
19. เรื่อง การโอนเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(นักบริหารระดับสูง) ในสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน
นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ
สภาการศึกษา (นักบริหารระดับสูง) สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สานักนายกรัฐมนตรี ตามข้อ 1 วรรคหนึ่ง ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
โดยผู้มีอานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว
20. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้ง
นายอนันต์
วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง ให้ดารงตาแหน่ง อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
21. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 10 ราย ดังนี้
1.
นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง
อธิบดีกรมควบคุมโรค
2.
นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
3.
นางประนอม คาเที่ยง รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4.
นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง
อธิบดีกรมการแพทย์
5.
นายมรุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง
รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
6.
นางพรรณพิมล วิปุลากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง
รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
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7.
นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง
รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
8.
นายโอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง
รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
9.
นายบุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สานักงานปลัดกระทรวง
ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
10.
นายเจษฎา ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สานักงานปลัดกระทรวง
ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน ทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการและทดแทน
ตาแหน่งที่จะว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
22. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รวม 8 คน แทนประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดารงตาแหน่งครบวาระสี่ปีแล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการ 2. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นายชาตรี
สุวรรณิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4. รองศาสตราจารย์กาจร ตติยกวี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5. นายนพพร วายุโชติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6. นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7. รองศาสตราจารย์พีรเดช
ทองอาไพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560
เป็นต้นไป
23. เรื่อง คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรื่อง การกาหนดตาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิประจาส่วนราชการ
และการแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิประจาส่วนราชการ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอการเลื่อนข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ที่มีความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงานดีเด่น ขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิประจา
ส่วนราชการ จานวน 2 ราย ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรื่อง การกาหนดตาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจาส่วนราชการ ดังนี้
1.
นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นักบริหารระดับสูง)
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี ให้ดารงตาแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิประจาสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง)
2. นายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง)
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี ให้ดารงตาแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิประจาสานักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
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