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วันนี้ (5 เมษายน 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วย พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ และ
พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1.

เรื่อง

2.

เรื่อง

3.

เรื่อง

4.

เรื่อง

5.

เรื่อง

ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การตรวจดูข้อมูล และ
ค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง
กาหนดค่าใช้จ่ายในการให้ผู้รับหลักประกันรับรองความถูกต้องของจานวนหนี้
ที่ยังไม่ได้ชาระ พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพ 4
(เชียงของ-ห้วยทราย) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร สาหรับการปฏิบัติทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดีสาหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค เป็น
มาตรฐานบังคับ พ.ศ. ....
ร่ างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานสิ น ค้าเกษตร ส าหรับ การปฏิบัติ ที่ดีส าหรั บ
ศูนย์รวบรวมน้านมดิบ เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจาจังหวัดและเงื่อนไขการขอจด
ทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ – สังคม
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ขอความเห็ น ชอบต่ อ (ร่ า ง) แผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมและ
(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี ปี (พ.ศ. 2559-2561)
ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเก่า
เมืองเก่าพะเยา เมืองเก่าตาก เมืองเก่านครราชสีมา เมืองเก่าสกลนคร
และเมืองเก่าสตูล
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ
การประเมินส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝุาย
บริหารตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559

 มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น

2
ต่างประเทศ
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การจัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร
การลงนามความตกลงปารีส
การลงนามความตกลง Cooperation Agreement for the Joint Capacity –
Building Activities under the ITU Academy’s Centeres of Excellence
แต่งตั้ง

13.

เรื่อง

14.

เรื่อง

15.

เรื่อง

16.

เรื่อง

17.

เรื่อง

18.

เรื่อง

19.

เรื่อง

20.

เรื่อง

21.
22.

เรื่อง
เรื่อง

23.

เรื่อง

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐจิบูตีประจาประเทศไทยและการแต่งตั้ง
กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐจิบูตีประจาประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)
สาธารณรัฐซูดานเสนอแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐซูดานประจา
ประเทศไทยคนใหม่ (กระทรวงการต่างประเทศ)
รัฐบาลราชอาณาจักรเบลเยียมเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจาประเทศไทย
(กระทรวงการต่างประเทศ)
รัฐบาลสาธารณรัฐมอริเชียสเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจาประเทศไทย
(กระทรวงการต่างประเทศ)
รัฐบาลสาธารณรัฐลิทัวเนียเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจาประเทศไทย
(กระทรวงการต่างประเทศ)
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งรองเลขาธิการกองอานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (นักบริหารระดับสูง) (สานักนายกรัฐมนตรี)
การขอต่อเวลาการดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูตระดับสูง)
(กระทรวงการต่างประเทศ)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)
การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ. 2548
การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การตรวจดูข้อมูล และค่าธรรมเนียมอื่นที่
เกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าใช้จ่ายในการให้ผู้รับหลักประกันรับรอง
ความถูกต้องของจานวนหนี้ที่ยังไม่ได้ชาระ พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติอนุ มัติห ลั กการร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่ าธรรมเนียมการจดทะเบีย น
การตรวจดูข้อมูล และค่าธรรมเนี ย มอื่น ที่เกี่ยวกับหลั กประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกาหนด
ค่าใช้จ่ ายในการให้ ผู้ รับ หลั กประกัน รับ รองความถูกต้องของจานวนหนี้ที่ยั งไม่ได้ช าระ พ.ศ. .... จานวน 2 ฉบับ
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การตรวจดูข้อมูล และ
ค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ ดังนี้
1.1 กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
รายการ
อัตราท้ายพระราชบัญญัติ อัตราค่าธรรมเนียมตามร่างกฎกระทรวง
1. การจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจ
(ก) กรณีทรัพย์สินที่เป็น
เท่ากับค่าธรรมเนียมในการ เท่ากับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
หลักประกันเป็นที่ดิน
จดทะเบียนจานอง
จานอง
(ข) กรณีทรัพย์สินอื่นนอกจาก ไม่เกินร้อยละสองของ
(ก) และกิจการ
จานวนเงินที่ตกลงใช้
(1) กรณีทรัพย์สินที่เป็น
ทรัพย์สินเป็นประกัน แต่ เท่ากับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจานอง
หลักประกันเป็นทรัพย์สินที่
ต้องไม่เกิน 200,000 บาท กับหน่วยงานจดทะเบียนนั้น
สามารถจดทะเบียนจานองได้ตาม
กฎหมายอื่น
(2) กรณีทรัพย์สินอื่นนอกจาก
ร้อยละ 0.01 บาท ของจานวนเงินที่ตกลงใช้
(ข) (1)
ทรัพย์สินเป็นประกัน เศษของ 100,000
บาทให้คิดเป็น100,000 บาท รวมกันไม่ให้
ต่ากว่า 100 บาท และต้องไม่เกิน 1,000
บาท
(3) ค่าธรรมเนียมตาม (1) หรือ
(1) รวมกับ (2)

ต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของจานวนเงินที่ตกลง
ใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน และต้องไม่เกิน
200,000 บาท
2. การแก้ไขเพิ่มจานวนเงินที่ตกลง ไม่เกินร้อยละสองของ
คิดค่าธรรมเนียมเฉพาะจานวนเงินในส่วนที่
ใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน
จานวนเงินที่ตกลงใช้
เพิ่มเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมการจด
ทรัพย์สินเป็นประกันเฉพาะ ทะเบียนตามข้อ 1 (ก) (ข) แล้วแต่กรณี
ในส่วนที่เพิ่ม แต่ต้องไม่เกิน
200,000 บาท
3. การแก้ไขรายการจดทะเบียน
ครั้งละ 500 บาท
ครั้งละ 200 บาท
ยกเว้นการเพิ่มจานวนเงินที่ตกลง
ใช้ทรัพย์สินเป็นประกันตามข้อ 2
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4. การยกเลิกการจดทะเบียน
5. การออกหลักฐานการจด
ทะเบียน
6. การตรวจดูรายการจดทะเบียน
7. การถ่ายข้อมูลที่ได้จากระบบ
คอมพิวเตอร์
การบันทึกข้อมูลที่มีความยาว
ของระเบียนไม่เกินสองร้อยอักขระ
8. ใบอนุญาต
9. ค่าต่ออายุใบอนุญาต
10. ใบแทนใบอนุญาต

ครั้งละ 500 บาท
ฉบับละ 500 บาท

ครั้งละ 200 บาท
ฉบับละ 200 บาท

ครั้งละ 100 บาท
ครั้งละ 2,000 บาท

ครั้งละ 50 บาท
ครั้งละ 800 บาท

ระเบียนละ 1 บาท

ระเบียนละ 0.30 บาท

ฉบับละ 20,000 บาท
ครั้งละ 10,000 บาท
ฉบับละ 5,000 บาท

ฉบับละ 1,500 บาท
ครั้งละ 500 บาท
ฉบับละ 100 บาท

1.2 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกหลักฐานการจดทะเบียน การตรวจดูรายการจดทะเบียน
และการถ่ายข้อมูลที่ได้จากระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่สาหรับหน่วยงานของรัฐ
2. ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าใช้จ่ายในการให้ผู้รับหลักประกันรับรองความถูกต้องของจานวน
หนี้ ที่ยั ง ไม่ ไ ด้ ช าระ พ.ศ. .... มี ส าระส าคั ญ เป็ นการก าหนดค่ า ใช้ จ่า ยกรณีผู้ ใ ห้ ห ลั กประกั นมี ห นั ง สื อ ขอให้ ผู้ รั บ
หลักประกันทาหนังสือยืนยันหรือระบุจานวนหนี้ที่ยังมิได้ชาระภายในระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันที่มีหนังสือไปยัง
ผู้รับหลักประกันครั้งก่อน ผู้ให้หลักประกันต้องชาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้รับหลักประกัน ครั้งละไม่เกิน 200 บาท ต่อ 1 ฉบับ
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพาน
มิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดให้สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ซึ่งข้ามแม่น้าโขงต่อจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1356 ทางสายทางเข้าสะพานข้ามแม่น้าโขงที่เชียงของตอนทางเข้าสะพานข้ามแม่น้าโขงที่เชียงของ
เป็นสะพานที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพาน ดังนี้
ประเภทยานยนตร์
อัตราค่าธรรมเนียม
1. รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง
50 บาท
2. รถโดยสารขนาดเล็กเกิน 7 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 12 ที่นั่ง
100 บาท
3. รถโดยสารขนาดกลางเกิน 12 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 24 ที่นั่ง
150 บาท
4. รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 24 ที่นั่งขึ้นไป
200 บาท
5. รถบรรทุก 4 ล้อ
50 บาท
6. รถบรรทุก 6 ล้อ
250 บาท
7. รถบรรทุก 10 ล้อ
350 บาท
8. รถบรรทุกเกิน 10 ล้อขึ้นไป
500 บาท
2. กาหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมแก่ยานยนตร์ ดังนี้ รถโดยสารประจาทางระหว่างประเทศที่มีความ
ตกลงเดิน รถในเส้ น ทางเชีย งของ-ห้ ว ยทราย และเส้ นทางห้ ว ยทราย-เชียงของ รถบริการซึ่งเดินรถระหว่างด่า น
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พรมแดนของทั้ งสองประเทศ และรถยนต์ ของเจ้า หน้า ที่ของราชอาณาจัก รไทย และรถยนต์ ของเจ้า หน้า ที่ของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จานวนฝุายละไม่เกิน 50 คัน
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร สาหรับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดีสาหรับ
ฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร สาหรับการปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดีสาหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ก าหนดให้ ก ฎกระทรวงนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนด 180 วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. กาหนดให้มาตรฐานสินค้าเกษตร สาหรับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดีสาหรับผลิต
ลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค เป็นมาตรฐานบังคับ
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร สาหรับการปฏิบัติที่ดีสาหรับศูนย์รวบรวมน้านมดิบ เป็น
มาตรฐานบังคับ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร สาหรับการปฏิบัติ
ที่ ดี ส าหรั บ ศู น ย์ ร วบรวมน้ านมดิ บ เป็ น มาตรฐานบั ง คั บ พ.ศ. .... ตามที่ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เ สนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ก าหนดให้ ก ฎกระทรวงนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนด 365 วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. ก าหนดให้ ม าตรฐานสิ น ค้ า เกษตร ส าหรั บ การปฏิ บั ติ ที่ ดี ส าหรั บ ศู น ย์ รวบรวมน้ านมดิ บ
เป็นมาตรฐานบังคับ
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจาจังหวัดและเงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจาจังหวัดและเงื่อนไข
การขอจดทะเบี ย นรถจั ก รยานยนต์ ส าธารณะ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ ก ระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ ส่ ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดให้ผู้ที่จดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะแล้วต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ได้แก่
1. ไม่ให้บุคคลเช่า ซื้อ หรือดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ผู้อื่นขับรถจักรยานยนต์สาธารณะของตนเพื่อการ
รับจ้าง หรือใช้เสื้อกั๊กหรือเสื้อคลุมที่มีหมายเลขประจาตัวของตนในการรับจ้าง
2. ขับ รถจั กรยานยนต์ส าธารณะของตนเพื่อการรับจ้างติดต่อกั นเป็นเวลาไม่น้ อยกว่า 6 เดือ น
ในรอบระยะเวลา 1 ปี
3. จัดเก็บค่าโดยสารตามอัตราที่กาหนด
4. ไม่น ารถจั ก รยานยนต์ส าธารณะของตนไปรับจ้ างในสถานที่ร อรับ คนโดยสาร (ที่ ตั้ง วิน) อื่ น
ที่ตนเองไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ขับรถ และ
5. ต้องไม่กระทาการฝุาฝืน เงื่อนไขที่คณะกรรมการประจาจังหวัดกาหนดจนเป็นเหตุให้ ถูกถอน
ชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะในสถานที่รอรับคนโดยสาร
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เศรษฐกิจ – สังคม
6. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ระยะ 3 ปี ปี (พ.ศ. 2559-2561)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาล
ดิ จิ ทั ล ระยะ 3 ปี ปี (พ.ศ. 2559-2561) เพื่ อ เป็ น กลไกส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศที่ ยั่ ง ยื น
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
2. มอบหมายให้ ทก. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และแผนพัฒ นารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนารายยุทธศาสตร์ และ / หรือรายวาระ (agenda – based) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องนาแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และแผนปฎิบัติการที่จะจัดขึ้น
ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ไปพิจารณาประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติราชการและคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับ
4. ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี ของหน่วยงานแทนการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเดิม และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 ที่ให้ทุกกระทรวง ทบวง และหน่วยงาน
อิสระ จัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยจัดทาแผน 3 ปี และปรับทุกปีตามความเหมาะสม
และให้เสนอแผนของหน่วยงานควบคู่ไปกับการของบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงบประมาณรายจ่าย
ประจาทุกปี
5. มอบหมายให้สานักงบประมาณ สานักงาน ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
การสนั บ สนุ น งบประมาณ บุ ค ลากร การทบทวนโครงสร้ า งของส่ วนราชการ การปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บ
และการกาหนดตัวชี้วัด รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่ ทก. เสนอ
สาระสาคัญของแผนฯ มีดังนี้
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... มีวิสัยทัศน์ คือ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่
Digital Thailand” โดยที่ Digital Thailand หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวั ตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
1. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) มีวิสัยทัศน์ คือ ใน 3 ปีข้างหน้า
ภาครัฐไทยจะยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีก ารบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการดาเนินงานแบบอัจฉริยะ
ให้ บ ริ การโดยมีป ระชาชนเป็ น ศู น ย์ กลางและขั บเคลื่ อนให้ เกิ ดการเปลี่ ย นแปลงได้อ ย่า งแท้จ ริง ” ประกอบด้ว ย
4 ยุ ท ธศาสตร์ ดั ง นี้ (1) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาและยกระดั บ ขี ด ความสามารถรองรั บ การไปสู่ รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล
(2) ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (3) ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคธุรกิจ (4) ยุทธศาสตร์การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน
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7. เรื่อง ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเก่า เมืองเก่าพะเยา เมืองเก่าตาก
เมืองเก่านครราชสีมา เมืองเก่าสกลนคร และเมืองเก่าสตูล
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้
1. ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าพะเยา เมืองเก่าตาก เมืองเก่านครราชสีมา เมืองเก่าสกลนคร และเมืองเก่า
สตูล เพื่อประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์
และเมืองเก่า พ.ศ. 2546
2. กรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปพิจารณาและ
จัดทารายละเอียดเพื่อดาเนินการต่อไป
สาระสาคัญของกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไป
พิจารณาและจัดทารายละเอียดเพื่อดาเนินการต่อไป ประกอบด้วย
1. แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาทั่วไป มี 7 ด้าน ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์
(2) การสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน (3) การส่งเสริมกิจกรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น (4) การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต (5) การปูองกันภัยคุกคามจากมนุษย์และธรรมชาติ (6) การประหยัดพลังงานด้านการสัญจรและ
สภาพแวดล้อม และ (7) การดูแลและบารุงรักษาอาคารและสาธารณูปการ
2. แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสาหรับเขตพื้นที่ (Zoning) ในพื้นที่หลัก มี 5 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (2) ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม (3) ด้านระบบการจราจรและคมนาคมขนส่ง
(4) ด้านการพัฒนาภูมิทัศน์ และ (5) ด้านการบริหารและการจัดการ
3. แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสาหรับเขตพื้นที่ต่อเนื่อง มี 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน (2) ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม (3) ด้านระบบการจราจรและคมนาคมขนส่ง และ (4) ด้านการ
พัฒนาภูมิทัศน์
8. เรื่อง โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็น ชอบในหลักการโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ และอนุมัติงบประมาณในการดาเนินโครงการ
2. มอบหมายให้กรมบัญชีกลาง กค. ดาเนินโครงการฯ และจัดตั้งคณะกรรมการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้ านเพื่อขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจ ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจาจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติโ ครงการและ
กรอบวงเงินให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
3. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) สั่งการให้นายอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ให้
การสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านดาเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จโดยรวดเร็วตามที่กล่าวในข้อ 2
4. ให้กรมบัญชีกลางมอบหมายคลังจังหวัด ดาเนินการกากับดูแล ติดตามโครงการฯ และรายงาน
สภาพปัญหา ความคืบหน้าต่อ กค. เพื่อรวบรวมรายงานคณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางสามารถ
กาหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อดาเนินโครงการฯ ให้เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และกระทรวงมหาดไทยกากับดูแลให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านและคณะกรรมการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจา
จังหวัด ตรวจสอบรายละเอียดโครงการไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนกับโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอื่น ๆ รวมทั้ง
กาหนดระเบียบหลักเกณฑ์ที่เอื้ออานวยให้การดาเนินโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็วต่อไป
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการยกระดั บ ศั ก ยภาพหมู่ บ้ า นเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ภูมิภาคของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
ผ่านโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน หรือการดาเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านที่พัฒนา
และส่งเสริมการประกอบอาชีพ การผลิ ตและการตลาด การพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ การจัด
สวั ส ดิ ก ารในหมู่ บ้ า นและการสงเคราะห์ ผู้ ย ากจนที่ ไ ม่ ส ามารถช่ ว ยตนเองได้ การส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์
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ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม การสาธารณสุ ข การส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา ศาสนา การบ ารุ ง รั ก ษาศิ ล ปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของหมู่บ้าน
9. เรื่อง การประเมินส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารตามคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการประเมินโดยแบบประเมินข้าราชการฯ และแบบประเมินส่วนราชการ
และให้นาแบบประเมินฯ นี้ไปใช้ในการประเมินข้าราชการและการประเมินส่วนราชการในรอบการปฏิบัติงานตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ตามที่ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานว่า ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มี
ค าสั่ ง ที่ 5/2559 เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ รู ป ระบบการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น โดยให้ ก ารประเมิ น ยึ ด หลั ก
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจาหรืองานตามหน้าที่ปกติ (Function Based) งานตามยุทธศาสตร์กานโยบาย
หรือภารกิจที่มอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) และงานตามพื้นที่หรืองานที่ต้องบูรณาการการปฏิบัติงานหลาย
พื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area Based) และให้สานักงาน ก.พ. และสานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกันจัดทาแบบประเมิน
ข้าราชการและแบบประเมินส่วนราชการ นั้น รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้จัดประชุมหารือร่วมกับ
สานักงาน ก.พ. ส านั กงาน ก.พ.ร. และผู้ ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการบานาญและข้าราชการซึ่งดารง
ตาแหน่งนักบริหารระดับสูง เพื่อจัดทาแบบประเมินฯ ตามคาสั่ง และแนวปฏิบัติของนายกรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว
แล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. แบบประเมินข้าราชการตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ เป็นแบบประเมินที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพในการเป็น
นักบริหารของผู้รับการประเมิน โดยผู้รับการประเมิน ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง และผู้
ประเมินมี 3 ฝ่าย ได้แก่ (1) นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (2)
รัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ และ (3) เลขาธิการ ก.พ.
การประเมินข้าราชการตามแบบประเมินนี้ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ (ผู้รับการประเมินจะถูก
ประเมินอย่างน้อย 3 องค์ประกอบ) ได้แก่
1) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจา งานตามหน้าที่ปกติ หรืองาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Based)
2) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์แนวทางปฏิบัติรูปภาครัฐ นโยบาย
เร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)
3) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือ
การบูรณาการการปฏิบัติงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area Based)
4) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหลักความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามที่ ก.พ. กาหนด (Competency Based)
5) ศักยภาพในการเป็นนักบริหารเพื่อการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายที่สาคัญของ
รัฐบาล และแผนหลักในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ (Potential Based)
ฝุายบริหารหรือผู้บังคับบัญ ชาสามารถนาผลการประเมินไปใช้ประกอบการพัฒนา ปรับปรุงหรือ
ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ รั บ การประเมิ น มี ป ระสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บัติง านอยู่ใ นระดับมาตรฐาน หรือ สู งกว่าระดั บ
มาตรฐาน ตลอดจนสามารถนาผลการประเมินไปใช้ประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการระดับบริหารสู
2. แบบประเมินส่วนราชการตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ เป็นแบบประเมินที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการดาเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสาคัญของรัฐบาล การแก้ไข
ปัญหาและการอานวยการความสะดวกแก่ประชาชน และเพื่อเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับ สนุนการ
พัฒนาประเทศโดยส่วนราชการที่รับการประเมิน ได้แก่ ส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม และผู้ประเมินคือ (1)
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นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (2) รัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่า
การ และ (3) เลขาธิการ ก.พ.ร.
การประเมินส่วนราชการตามแบบประเมินนี้ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ (ส่วนราชการจะถูก
ประเมินอย่างน้อย 3 องค์ประกอบ) ได้แก่
1) ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐานงานประจา งานตามหน้าที่ปกติ หรืองาน
ตามหน้ าที่ความรั บ ผิ ดชอบหลั ก งานตามกฎหมาย กฎนโยบายของรัฐ บาล หรือ มติคณะรัฐ มนตรี (Functional
Based)
2) ประสิ ทธิภ าพในการดาเนิ นงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
เร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)
3) ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือ
การบูรณาการการปฏิบัติงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area Based)
4) ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นานวั ต กรรมในการบริ ห ารจั ด การระบบงาน
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Based)
5) ศักยภาพในการเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผน
หรือนโยบายระดับชาติ นโยบายที่สาคัญของรัฐบาล (Potential Based) โดยให้ผู้ประเมินนาผลการประเมินส่วน
ราชการนั้น ซึ่งประเมินโดยองค์กรภายในและภายนอกประเทศที่ได้รับความเชื่อถือมาประกอบการประเมินด้วย
ผลการประเมินส่วนราชการสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อยกระดับการให้บริการ
ประชาชนและการบริหารจัดการของส่วนราชการให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล และนาไปสู่ความเป็นส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่มีการดาเนินงานอยู่ในระดับเหนือมาตรฐานสากลในอนาคต
3. การประเมินข้าราชการและส่วนราชการตามข้อ 1 และ 2 นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ เลขาธิการ ก.พ. (ผู้ประเมินข้าราชการ)
และเลขาธิการ ก.พ.ร. (ผู้ประเมินส่วนราชการ) สามารถดาเนินการประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 โดยนาผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการหรือผลการดาเนินงานส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม
2559 มาประกอบการประเมิน ซึ่งข้าราชการและส่วนราชการผู้รับการประเมินอาจนาเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
หรือผลการดาเนิ นงานที่สอดคล้องกับ รูป แบบการประเมินต่อผู้ประเมินเพื่อประกอบการพิจารณาประเมิน ทั้งนี้
เลขาธิการ ก.พ. และ เลขาธิการ ก.พ.ร. ซึ่งเป็นผู้ประเมินข้าราชการและส่วนราชการตามลาดับ สามารถประเมินโดย
นาความเห็นของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้องอื่น มาประกอบการประเมินเพื่อให้การ
ประเมินครอบคลุมในทุกมิติได้ด้วย
4. ผู้ ป ระเมิน สามารถปรั บ ปรุ ง หรื อ เปลี่ ยนแปลงแก้ ไขในรายละเอี ย ดเพื่อ ให้ ส อดคล้ องกั บการ
ปฏิ บั ติ ง านของข้ าราชการและการด าเนิ น งานส่ ว นราชการ และเพื่อ ให้ ต รงตามภารกิ จ ที่ ไ ด้ รับ มอบหมาย โดย
นายกรัฐมนตรีอาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบประเมินฯ ตามที่เห็นสมควร
5. การประเมินข้าราชการพลเรือนระดับต่ากว่าบริหารสูง รวมถึงข้าราชการทหาร ข้าราชการตารวจ
และการประเมินบุคลากรหรือหน่วยงานของรัฐประเภทอื่น ให้ผู้มีหน้าที่ประเมินกระทรวงกลาโหมและสานักงาน
ตารวจแห่งชาติแล้วแต่กรณี นาแบบประเมินฯ ทั้งสองประเภทนี้ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
ต่างประเทศ
10. เรื่อง การจัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร
 มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติการจัดทาและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ หากก่อนลงนามมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึก
ความเข้ า ใจดั ง กล่ า ว ในส่ ว นที่ มิ ใ ช่ ส าระส าคั ญ ให้ ศธ. หารื อ กั บ กรมสนธิ สั ญ ญาและกฎหมาย กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) เพื่อพิจารณา ดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุ มั ติ ใ ห้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป็ น ผู้ ล งนามในบั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ย
ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร
สาระส าคัญ ของบั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่า ด้ วยความร่ ว มมือ ด้ า นการศึ กษาระหว่า งรั ฐ บาลแห่ ง
ราชอาณาจั กรไทยและรั ฐ บาลแห่ง สหราชอาณาจั กร มี วัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ส่ ง เสริม การสอนภาษาอัง กฤษ และ
ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในด้านดังกล่าว โดยเน้นการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลการศึกษา การส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย การเสริมสร้างความร่วมมือในขอบข่ายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM Education) การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเชิงลึก
แก่แรงงานในหน่วยงานหลักของไทยที่ทางานในสายอาชีพและเทคนิค
ทั้งนี้ บั น ทึกความเข้าใจฯ จะมีผ ลบังคับใช้เป็นเวลา 3 ปี เมื่อลงนาม และหลั งจากนั้นจะได้รับ
การต่ออายุออกไปอีกช่วงละ 3 ปี โดยอัตโนมัติ
11. เรื่อง การลงนามความตกลงปารีส
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมในพิธีลงนามระดับสูงความตกลงปารีส (High-level signature
ceremony of the Paris Agreement) ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มีอานาจลงนามใน
พิธีลงนามระดับสูงความตกลงปารีส
3. มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ออกหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Power) เพื่อให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนามในพิธีลงนามระดับสูงความตกลงปารีส และจัดส่ง
note
verbale
เพื่ อ ยื น ยั น การเข้ า ร่ ว มพิ ธี ดั ง กล่ า ว โดยระบุ ชื่ อ และต าแหน่ ง ของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม รวมถึงหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Power) ดังกล่าว ต่อฝุาย
สนธิสัญญา สานักกฎหมายแห่งสหประชาชาติ (Treaty Section, United Nations Office of Legal Affairs) โดย
ด่วนต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
1. วั ต ถุ ป ระสงค์ ส าคั ญ ของความตกลงปารี ส คื อ การก าหนดเปู า หมายร่ ว มกั น ระดั บ โลก
3 เปูาหมายหลัก ได้แก่ (1) ควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ากว่า 2 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับ
ยุคก่อนอุตสาหกรรม และการมุ่งพยายามควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับ
ยุคก่อนอุตสาหกรรม (2) เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการส่งเสริมความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาประเทศ
ที่ป ล่ อ ยก๊า ซเรื อนกระจกต่า โดยไม่ กระทบต่อ การผลิ ต อาหาร และ (3) และท าให้ เกิ ด เงิ นทุ น หมุ นเวี ยนที่ มี
ความสอดคล้องกับแนวทางที่นาไปสู่การพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่าและการพัฒนาให้มีความสามารถในการ
ฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. รายละเอียดของความตกลงปารีส ครอบคลุมการดาเนินงานเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจก
การปรับตัวต่อผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสนับสนุนทางการเงิน การพัฒนาและ
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ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศกาลังพัฒนาและกรอบการรายงานข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส
ในการดาเนินงานและการสนับสนุนการดาเนินงานแก่ประเทศกาลังพัฒนา
3. การลงนามเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส เป็นการแสดงเจตจานงทางการเมืองในทาง
นโยบายของไทยในการร่วมมือกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยความตกลง
ปารีสจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 หลังจากวันที่ภาคีอนุสัญญาอย่างน้อยที่สุด 55 ภาคี ซึ่งมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวมกันอย่างน้อยที่สุด ประมาณร้อยละ 55 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ได้มอบสัตยาบันสาร สารการ
ยอมรับ สารการให้ความเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสาร ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะทาให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่
ดีในฐานะประธานกลุ่ ม 77 ภายใต้กรอบอนุ สัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้
ความตกลงปารีสเปิดโอกาสให้แต่ละประเทศกาหนดการดาเนินงานที่เหมาะสมของประเทศได้เอง ซึ่งประเทศไทย
สามารถกาหนดให้สอดคล้องกับแผนระดับประเทศและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และการลงนามความตกลงปารีสนี้
ยังไม่ถือว่าประเทศไทยมีพันธกรณีใด ๆ
12. เรื่อง การลงนามความตกลง Cooperation Agreement for the Joint Capacity – Building
Activities under the ITU Academy’s Centeres of Excellence
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างความตกลง Cooperation Agreement for the Joint Capacity – Building
Activities under the ITU Academy’s Centeres of Excellence ฉบับแก้ไขสุดท้าย
2. มอบหมายให้ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้ลงนามความตกลง
ดังกล่าว

3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) พิจารณาจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม
(Full Power) ให้แก่ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อลงนามในความตกลงดังกล่าวต่อไป
สาระสาคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ
1. เป็นเอกสารที่กาหนดแนวทางและวิธีการในการดาเนินการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรม
และบทบาทหน้าที่ของ ITU และหน่วยงานเจ้าภาพผู้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมแต่ละสาขา
2. เป็นกรอบการดาเนินโครงการ ITU ASP CoEs โดยรายละเอียดในการดาเนินการ
บางส่วนจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการอานวยการโครงการ ITU ASP CoEs ซึ่งคณะกรรมการ
ชุดดังกล่าวจะมีการประชุมทุกปี เพื่อพิ จารณาตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานโครงการฯ และพิจารณา
กาหนดแผนงานการจั ดฝึกอบรม รวมถึงการให้ความเห็นชอบหลั กสู ตรการฝึ กอบรมส าหรับปีนั้น ๆ การจัดหา
หน่วยงานพันธมิตรในการจัดฝึกอบรมแต่ละสาขา การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเข้า ร่วมฝึกอบรม และสัดส่วน
รายได้ที่จะแบ่งให้กับ ITU และหน่วยงานเจ้าภาพผู้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม เป็นต้น
แต่งตั้ง
13. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายยิ่งยง สุขเสถียร นายแพทย์
เชี่ย วชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัล ยกรรมออร์โ ธปิดิกส์) กลุ่ มงานศัล ยกรรมออร์โ ธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสี ม า ส านั ก งานสาธารณสุ ข ขั ง หวั ด นครราชสี ม า ส านั ก งานปลั ด กระทรวง ให้ ด ารงต าแหน่ ง
นายแพทย์ ทรงคุ ณวุฒิ (ด้ านเวชกรรม สาขาศัล ยกรรม) กลุ่ มงานศั ล ยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี ม า
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สานักงานสาธารณสุขขังหวัดนครราชสีมา สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน
2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
14. เรื่อง การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐจิบูตีประจาประเทศไทยและการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์
สาธารณรัฐจิบูตีประจาประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐบาลสาธารณรัฐจิบูตีมีความประสงค์ขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์
สาธารณรัฐจิบูตีประจาประเทศไทย และแต่งตั้ง นายฮงค์ฑัย แซ่ตัน ให้ดารงตาแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐ
จิบูตีประจาประเทศไทย ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
15. เรื่อง สาธารณรัฐซูดานเสนอแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐซูดานประจาประเทศไทยคนใหม่ (กระทรวง
การต่างประเทศ)
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ อนุ มั ติก รณีรั ฐ บาลสาธารณรั ฐ ซูด านมี ความประสงค์ข อแต่ งตั้ง นายไพฑูร ย์
เตชดนัย เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐซูดานประจาประเทศไทย โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมประเทศไทย สืบแทน
นายยะห์เอียเอลมักกี โมฮาเมด ซึ่งครบวาระการดารงตาแหน่ง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
16. เรื่ อ ง รั ฐ บาลราชอาณาจั ก รเบลเยี ย มเสนอขอแต่ ง ตั้ ง เอกอั ค รราชทู ต ประจ าประเทศไทย
(กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ก รณี รั ฐ บาลราชอาณาจั ก รเบลเยี ย มมี ค วามประสงค์ ข อแต่ ง ตั้ ง
นายฟีลิป ครีแดลกา (Mr. Philippe Kridelka) ให้ดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็ม
แห่งราชอาณาจักรเบลเยียมประจาประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพานัก ณ กรุ งเทพมหานคร สืบแทน นายมาร์ก
มีคีลเซิน (Mr. Marc Michielsen) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
17. เรื่ อ ง รั ฐบาลสาธารณรั ฐ มอริ เ ชี ย สเสนอขอแต่ ง ตั้ ง เอกอั ค รราชทู ตประจ าประเทศไทย (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติกรณีรัฐบาลสาธารณรัฐมอริเชียสมีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายอีโซป
พาเทล (Mr. Issop Patel) ให้ดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมอริเชียสประจา
ประเทศไทยคนใหม่ โดยมี ถิ่ น พ านั ก ณ กรุ ง กั ว ลาลั ม เปอร์ มาเลเซี ย สื บ แทน นา ยเปร็ ม ดั ต ดุ ง กู ร์
(Mr. Premdut Doongoor) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
18. เรื่ อ ง รั ฐ บาลสาธารณรั ฐ ลิ ทั ว เนี ย เสนอขอแต่ ง ตั้ ง เอกอั ค รราชทู ต ประจ าประเทศไทย (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรณีรัฐบาลสาธารณรัฐลิทัวเนียมีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นางสาวอีนา
มาร์ซูโลนีเต (Ms. Ina Marčiulionyte) ให้ดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณ
รัฐลิทัวเนียประจาประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพานัก ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน สืบแทน นางสาวซิกุเต
ยัคชโตนีเต (Ms. Sigute Jakštonyte) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
19. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งรองเลขาธิการกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (นักบริหารระดับสูง) (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเสนอแต่งตั้ง
นาวาเอกหญิง พงศ์พรพร ศรีสุวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให้
ดารงตาแหน่ง รองเลขาธิการกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง
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20. เรื่อง การขอต่อเวลาการดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูตระดับสูง) (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอต่อเวลาการดารงตาแหน่งของ
นายพิษณุ สุวรรณะชฎ ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560
21. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้ง เรือโท โกเมศ กมลนาวิน
กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูต สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง
22. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้แทนวิสาหกิจ
ชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จานวน 13 คน ประกอบด้วยกรรมการ
ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน จานวน 10 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน ดังนี้
1. กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน 1) นายวรวิทย์ บุญสร้าง กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดขอนแก่น 2) นางสาวปิยะภรณ์ สมพงษ์ กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลาพูน 3) นางปรีดา วรรณ
รัตน์ กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตราด 4) นางพิชชาภา พลสว่าง กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
พิจิตร 5) นายอิทธิ แจ่มแจ้ง กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระยอง 6) นายนฤทธิ์ คาธิศรี กรรมการผู้แทน
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสกลนคร 7) นายไพฑูรย์ ฝางคา กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ 8) นายสุริยา
ศรีโพธิ์ทอง กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 9) นายจารัส มีลิ กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดเพชรบุรี 10) นายสิทธิโชค เอ่งฉ้วน กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกระบี่
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1) รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ (อธิการบดีกิตติคุณ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจ 2) นายชัยวัฒน์ ปกป้อง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน 3) นายวิวัฒน์ ไม้แก่นสาร (รองคณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตรสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าและอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
23. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ อนุ มั ติตามที่ก ระทรวงศึก ษาธิ การเสนอแต่ งตั้ ง รองศาสตราจารย์ ศักริ น ทร์
ภู มิ รั ต น เป็ น ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ์ แ ทนรองศาสตราจารย์
คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ที่พ้นจากตาแหน่ง เนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 และ
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว ซึ่งจะครบวาระการดารง
ตาแหน่งในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
*********************
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