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วันนี้ (10 พฤษภาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห๎องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลั ง เสร็ จ สิ้ น การประชุ ม พลตรี สรรเสริ ญ แก๎ ว ก าเนิ ด โฆษกประจ าส านัก นายกรัฐ มนตรี
พร๎ อ มด๎ว ย พลตรี วีร ชน สุ คนธปฏิ ภ าค รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐ มนตรี พั นเอก อธิสิ ท ธิ์ ไชยนุ วัติ และ
พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู๎ชํวยโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี ได๎รํวมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
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เรื่อง

10.

เรื่อง

รํางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจําย พ.ศ. ....
รํางพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูํ
อาศัย พ.ศ. 2560 พ.ศ. ....
รํางพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ
ปรับปรุงการยกเว๎นเงินได๎จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริ
ทรัพย์โดยไมํมีคําตอบแทน)
การยกเว๎นภาษีเงินได๎ให๎แกํลูกหนี้สาหรับเงินได๎ที่ได๎รับจากการปลดหนี้ของสถาบัน
การเงิน (รํางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วําด๎วยการ
ยกเว๎นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรํางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากรวําด๎วยการจาหนํายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้)
รํางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วําด๎วยการยกเว๎น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเว๎นภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาและอากร
แสตมป์ให๎แกํผู๎มีเงินได๎จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให๎แกํรัฐบาลตํางประเทศหรือ
องค์การระหวํางประเทศบางกรณี)
รํางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วําด๎วยการยกเว๎น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให๎แกํกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา)
การดาเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 (รํ างพระ
ราชกฤษฎีกา วําด๎วยหลักเกณฑ์ในการกาหนดจานวนเงินสะสมสูงสุดและการนา
ทุนหรือผลกาไรสํวนเกินของทุนหมุนเวียนสํงคลังเป็นรายได๎แผํนดิน พ.ศ. .... และ
รํางประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง การประกาศ
รายชื่อหนํวยงานอื่นของรัฐ และรํางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน)
รํางกฎกระทรวงวําด๎วยการกาหนดชนิดของสุราและวิธีการบริหารงานสุรา
พ.ศ. ....
รํางกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขคําบริการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานสินค๎าเกษตรสาหรับมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ....
รํางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุ๎มครองสิ่งแวดล๎อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ....
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รํางกฎกระทรวงแบํงสํวนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ – สังคม
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ขอขยายระยะเวลาดาเนินมาตรการลดภาระคําครองชีพของประชาชนด๎านการ
เดินทางออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแตํวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2559
การให๎ความชํวยเหลือและแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของชาวไรํอ๎อยในฤดูการ
ผลิตปี 2558/2559
การกากับดูแลราคาสินค๎าและลดภาระคําครองชีพประชาชน
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหนํวยงานตําง ๆ
ต่างประเทศ
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ขออนุมัติจัดทาบันทึกความเข๎าใจวําด๎วยการปรึกษาหารือระหวํางกระทรวงการ
ตํางประเทศแหํงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการตํางประเทศและความรํวมมือ
ระหวํางประเทศแหํงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ขออนมุติรํางเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการรํวมวําด๎วยความรํวมมือ
ทางเศรษฐกิจ การค๎า และวิชาการ ไทย – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ครั้งที่ 1
การนาเสนอรายงานประเทศของไทยตามกลไก Universal Periodic Review
รอบที่ 2
การเสนอตัวขอเป็นเจ๎าภาพ โครงการจัด Air Race 1 ในงานมหกรรมทางเรือ
นานาชาติ
ขอความเห็นชอบรํางแถลงการณ์รัฐมนตรีการค๎าเอเปค ครั้งที่ 22
รํางบันทึกความเข๎าใจระหวํางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแหํง
สหพันธรัฐรัสเซียและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแหํง
ราชอาณาจักรไทย วําด๎วยความรํวมมือในการพิทักษ์สิ่งแวดล๎อม
การเข๎ารํวมเป็นสถาบันในเครือขํายแผนงานสหประชาชาติวําด๎วยการปูองกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหํง
ประเทศไทย
ขอความเห็นชอบตํอรํางเอกสารอาเซียนที่จะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีแรงงาน
อาเซียน ครั้งที่ 24
แต่งตั้ง
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การแตํงตั้งคณะผู๎แทนไทยในการประชุมใหญํสหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ 26
การแตํงตั้งข๎าราชการพลเรือนสามัญให๎ดารงตาแหนํงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)
เรื่อง การแตํงตั้งข๎าราชการพลเรือนสามัญให๎ดารงตาแหนํงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
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การแตํงตั้งข๎าราชการพลเรือนสามัญให๎ดารงตาแหนํงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแตํงตั้งข๎าราชการให๎ดารงตาแหนํงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(สานักนายกรัฐมนตรี)
ขออนุมัติการเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์และการแตํงตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์
สาธารณรัฐคาซัคสถานประจากรุงเทพมหานคร (กระทรวงการตํางประเทศ)
ขออนุมัติแตํงตั้งรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นักบริหารสูง) (สานักนายกรัฐมนตรี)
การแตํงตั้งผู๎รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติเห็ น ชอบรํ างพระราชบั ญญัติโ อนงบประมาณรายจําย พ.ศ. .... ที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล๎ว ตามที่สานักงบประมาณเสนอ และให๎เสนอรํางพระราชบัญญัติฯ พร๎อม
เอกสารประกอบไปเพื่อสภานิติบัญญัติแหํงชาติพิจารณาเป็นเรื่องดํวนตํอไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ก าหนดให๎ มี ก ารโอนงบประมาณรายจํ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 ของสํ ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจและหนํวยงานอื่น รายการที่ไมํสามารถดาเนินการกํอหนี้ผูกพันได๎ทันภายในระยะเวลาที่กาหนด ไปตั้งจําย
เป็นรายการใหมํ จานวน 3 รายการ ได๎แกํ งบกลาง รายการเงินสารองจํายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช วงเงินรวม 22,106,555,000 บาท
2. เรื่ อง ร่ างพระราชบัญญัติแ ก้ไ ขเพิ่มเติ มพระราชกาหนดบรรษัทตลาดรองสิน เชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2560
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรํางพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดบรรษัทตลาด
รองสินเชื่อที่อยูํอาศัย พ.ศ. 2540 พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให๎สํงสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา แล๎ ว สํ ง ให๎ ค ณะกรรมการประสานงานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ หํ ง ชาติ พิ จ ารณากํ อ นเสนอ
สภานิติบัญญัติแหํงชาติตํอไป
สาระสาคัญของเรื่อง
กค. เสนอวํา
1. เนื่องจากพระราชกาหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูํอาศัย พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติ
บางประการเป็นอุปสรรคตํอการสนับ สนุน และสํ งเสริมการดาเนินงานของบรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูํอาศัยใน
ปัจจุบัน อีกทั้งธุรกรรมทางการเงินมีความหลากหลายยิ่งขึ้น บรรษัทตลาดรองเงินสินเชื่อที่อยูํอาศัยจึงจาเป็นที่จะต๎อง
ขยายขอบเขตการดาเนิ น ธุร กรรม เพื่อสนั บ สนุนการระดมทุน ในการให๎ สิ น เชื่อ ที่อยูํอาศัย รวมถึง การปรับปรุ ง
โครงสร๎างและอานาจหน๎าที่ของคณะกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูํอาศัย การกาหนดให๎เป็นสถาบันการเงิน
ภาครัฐตามกฎหมายวําด๎วยการบริหารหนี้สาธารณะ ดังนี้
1.1 ปรั บปรุงนิยามคาวํา “ตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูํอาศัย ” เนื่องจากธุรกรรมตลาดรอง
สินเชื่อที่อยูํอาศัยมิได๎จากัดอยูํเพียงการรับโอนสินทรัพย์และการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ แตํยังสมควรให๎
หมายความรวมถึงการระดมทุนแบบใด ๆ ที่มีการนาสินทรัพย์มาใช๎ให๎เกิดประโยชน์สาหรับการระดมทุนนั้น ๆ ด๎วย
โดยครอบคลุมถึงอสังหาริมทรัพย์อื่นนอกจากที่อยูํอาศัยด๎วย เชํน การออกตราสารหนี้ที่ค้าประกันด๎วยสินเชื่อที่อยูํ
อาศัยที่มีคุณภาพ (Covered Bond) ซึ่งใช๎สินทรัพย์ที่รับโอนเป็นประกันการชาระหนี้ หากมีการผิดนัดชาระหนี้ตาม
ตราสารหนี้ที่ออก เป็นต๎น
1.2 ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อให๎
สามารถ
1.2.1 รั บ โอนสิ น ทรั พ ย์ จ ากผู๎ ป ระกอบธุ ร กิ จ ให๎ กู๎ ยื ม เงิ น โดยวิ ธี รั บ จ านอง
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเดิมผู๎ประกอบธุรกิจกู๎ยืมเงินโดยวิธีรับจานองอสังหาริมทรัพย์ (Mortgage Company) ถือเป็น
สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522
และพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 แตํตํอมาเมื่อพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
มีผลบังคับใช๎ จึงได๎ยกเลิกพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ และทาให๎ Mortgage Company ไมํใชํสถาบันการเงินอีก
ตํอไป
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1.2.2 กํอตั้งทรัสต์หรือเป็นทรัสตีตามกฎหมายวําด๎วยทรัสต์ เนื่องจากมีการนา
ธุรกรรมทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 มาใช๎ในธุรกรรมตลาดทุน เชํน การออก
หลักทรัพย์ การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เป็นต๎น ซึ่งอานาจในการกระทาการในปัจจุบันยังไมํ รวมถึงการทา
ธุรกรรมทรัสต์อยํางชัดเจนและการแก๎ไขนี้ยังรองรับการแก๎ไขเพิ่มเติมกฎหมายวําด๎วยนิติบุคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ซึ่งจะสามารถทาการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์โดยกลไกของทรัสต์ได๎
1.2.3 ประกอบกิจการที่ปรึกษาทางการเงินหรือกิจการรับบริหารจัดการธุรกรรม
ทางการเงินที่อยูํภายใต๎วัตถุประสงค์ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูํอาศัยให๎แกํหนํวยงานอื่นได๎ เพื่อให๎บรรษัท
ตลาดรองสินเชื่อที่อยูํอาศัยสามารถใช๎ความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎านให๎เป็นประโยชน์ได๎มากยิ่งขึ้นและเป็นการสํงเสริม
การพัฒนาตลาดรองภายในประเทศ
1.2.4 จัดตั้งหรือถือหุ๎นในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดหรือเข๎ารํวมกิจการ
กับบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูํอาศัย
1.3 แก๎ไขเพิ่มเติมโครงสร๎างของคณะกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูํอาศัย เพื่อให๎
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ที่กาหนดให๎กรรมการโดยตาแหนํงต๎องไมํเป็นผู๎กากับดูแล
รายสาขา ซึ่งธนาคารแหํงประเทศไทย (ธปท.) เป็นหนํวยงานที่กากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จึงต๎องแก๎ไข
องค์ประกอบของคณะกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่ อยูํอาศัยตามมติคณะรัฐมนตรี โดยตัดกรรมการที่มาจาก
ผู๎แทน ธปท. ซึ่งผู๎วําการธนาคารแหํงประเทศไทยมอบหมายออก
1.4 ขยายขอบเขตอานาจหน๎าที่ของคณะกรรมการบรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูํ อาศัย
เพื่อให๎สามารถกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลอื่นและมาตรฐานสัญญาที่ เกี่ยวข๎องกับสินทรัพย์ที่
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูํอาศัยจะรับโอนได๎
1.5 ปรับปรุงเกี่ยวกับการค้าประกันเงินกู๎ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูํอาศัยโดย กค.
ในกรณีที่บรรษัทตลาดรองเงินสินเชื่อที่อยูํอาศัยขอให๎รัฐบาลค้าประกันเงินกู๎ที่กู๎ยืมจากแหลํงให๎กู๎ ยืมภายในประเทศ
หรือตํางประเทศ ให๎รัฐบาลมีอานาจค้าประกันเงินกู๎ภายใต๎กฎหมายวําด๎วยการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อให๎สอดคล๎อง
กับพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และเพิ่มบทบัญญัติให๎บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูํอาศัยเป็น
สถาบันการเงินภาครัฐตามกฎหมายวําด๎วยการบริหารหนี้สาธารณะ
2. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูํอาศัยสามารถขยายการประกอบธุรกิจเพื่อสนับสนุนการดาเนินการ
ตามพันธกิจของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูํอาศัยให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งยังกํอให๎เกิดทางเลือกในการระดม
เงินของธนาคาร ซึ่งในสถานการณ์ที่อัตราการเติบโตของเงินฝากและเงินให๎สินเชื่อมีความแตกตํางกัน ทาให๎สถาบัน
การเงินต๎องพึ่งพาการระดมทุนด๎วยวิธีอื่นนอกจากเงินฝากมากขึ้น และยังชํวยให๎มีต๎นทุนในการระดมเงินต่าลง
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับ ปรุงการยกเว้น
เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบหลักการปรับปรุงการยกเว๎ นภาษีเงินได๎จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน
อสังหาริมทรัพย์โดยไมํมีคําตอบแทน
2. อนุมัติหลักการรํางพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และให๎สํง
สานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล๎ ว สํ งให๎ คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญั ติแหํ งชาติ
พิจารณากํอนเสนอสภานิติบัญญัติแหํงชาติตํอไป
กค. เสนอวํา
1. พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2558 ได๎ตราขึ้น
เนื่องจากเมื่อได๎มีการตราพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 เพื่อจัดเก็บภาษีจากการรับมรดก แตํประมวล
รัษฎากรยังคงยกเว๎นภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาจากการอุปการะหรือจากการให๎โดยเสนํหาจากบุพการี ผู๎สืบสันดาน
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หรือคูํสมรส ทาให๎ไมํสอดคล๎องกับการจัดเก็บภาษีจากการรับมรดก จึงได๎มีการแก๎ไขเพิ่มเติมมาตรา 42 แหํงประมวล
รัษฎากร เพื่อให๎สอดรับกับการจัดเก็บภาษีการรับมรดกดังกลําว
2. พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2558 ได๎เพิ่มเติมบทบัญญัติ
สาหรับการยกเว๎นภาษีจากการอุปการะหรือจากการให๎โดยเสนํหาจากบุพการี ผู๎สืบสันดาน หรือคูํสมรส และการให๎
อสังหาริมทรัพย์ที่ให๎แกํบุตรชอบด๎วยกฎหมาย ซึ่งไมํรวมถึงบุตรบุญธรรม เพื่อปู องกันการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก
มีดังนี้
2.1 มาตรา 42 (26) เงินได๎จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ โดย
ไมํมีคําตอบแทนให๎แกํบุตรชอบด๎วยกฎหมาย เฉพาะเงินได๎ในสํวนที่ไมํเกิน 20 ล๎านบาทตลอดปีภาษีนั้น
2.2 มาตรา 42 (27) เงินได๎ที่ได๎รับจากการอุปการะหรือจากการให๎โดยเสนํหาจาก
บุพการี ผู๎สืบสันดานหรือคูํสมรส เฉพาะเงินได๎ในสํวนที่ไมํเกิน 20 ล๎านบาทตลอดปีภาษีนั้น
3. ในการให๎อสังหาริมทรัพย์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 41 ทวิ กาหนดให๎การโอน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไมํมีคําตอบแทน ให๎ถือวําผู๎ โอนเป็นผู๎มีเงินได๎ ซึ่งตํางจากกรณี
เงินได๎ที่ได๎รับจากการอุปการะหรือจากการให๎โดยเสนํหา ที่ถือวําผู๎รับเงินจากอุปการะหรือให๎โดยเสนํหานั้นเป็นผู๎มีเงิน
ได๎ ซึ่งในกรณีนี้โดยผลของกฎหมายทาให๎เมื่อมีการรับเงินเพื่อการอุปการะหรือโดยเสนํหาจากบุพการี ผู๎สืบสันดาน
หรื อคูํ ส มรส ผู๎ ได๎รั บ เงิน จะได๎ รั บ การยกเว๎น เงินได๎ 20 ล๎ านบาทจากผู๎ ให๎ แตํล ะคน แต่ หากเป็น กรณี การโอน
อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ว่าจะมีการโอนให้กับผู้รับซึ่งเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายกี่คนก็ตาม ผู้โอนหรือบุพการีจะ
ได้รับการยกเว้นเงินได้เพียง 20 ล้านบาทเท่านั้น
4. ดังนั้น เพื่อให๎การแก๎ไขปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา สาหรับเงินได๎จาก
การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไมํมีคําตอบแทนให๎แกํบุตรชอบด๎วยกฎหมายซึ่งไมํ
รวมถึงบุตรบุญธรรมมีความสอดคล๎องกับการจัดเก็บภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาสาหรับเงินได๎ที่ได๎รับจากการอุปการะ
หรือจากการให๎โดยเสนํหาจากบุพการี ผู๎สืบสันดานหรือคูํสมรส ซึ่งได๎มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 จึง
ต๎องแก๎ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2558 เพื่อให๎สอดคล๎องกับ
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 และทาให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้เสียภาษีที่มีบุตรคนเดียวหรือ
บุตรหลายคน นอกจากนี้ อาจมีผลกระทบตํอรายได๎ของภาครัฐบาลเล็กน๎อย แตํจะกํอให๎เกิดความเป็นธรรมและ
ความสมัครใจในการเสียภาษี ทาให๎เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะสํงผลตํอการสร๎างรายได๎ในระยะยาว
ตํอไป
สาระส าคั ญ ของเรื่ อ งเป็ น การปรั บปรุ ง การยกเว๎ นภาษี เ งิ นได๎ จ ากการโอนกรรมสิ ท ธิ์ห รื อ สิ ท ธิ
ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไมํมีคําตอบแทนให๎แกํบุตรชอบด๎วยกฎหมายซึ่งไมํรวมถึงบุตรบุญธรรมในสํวนที่
ไมํเกิน 20 ล๎านบาทตํอบุตรหนึ่งคนตลอดปีภาษี โดยให๎คิดเฉพาะเงินได๎ที่ได๎รับมาตั้งแตํวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
เป็นต๎นไป
4. เรื่ อ ง การยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ ใ ห้ แ ก่ ลู ก หนี้ ส าหรั บ เงิ น ได้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการปลดหนี้ ข องสถาบั น การเงิ น
(ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง
กฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็ นชอบการยกเว๎นภาษีเงิน ได๎ให๎แกํลู กหนี้สาหรับเงินได๎ที่ได๎รับจากการปลดหนี้ของสถาบัน
การเงิน
2. อนุ มัติ ห ลั ก การรํ างพระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรัษฎากร วําด๎ ว ยการยกเว๎ น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรํางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. ( พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วําด๎วย
การจาหนํายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ รวม 2 ฉบับ และสํงให๎สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล๎ว
ดาเนินการตํอไปได๎
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สาระสาคัญของเรื่อง
1. ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น รั ษ ฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการยกเว๎นภาษีเงินได๎ให๎แกํลูกหนี้ของสถาบันการเงิน (รวมถึงผู๎ค้าประกันของ
ลูกหนี้) สาหรับเงินได๎ที่ได๎รับจากการปลดหนี้ของสถาบันการเงินตามกฎหมายวําด๎วยธุรกิจสถาบันการเงิน สถาบัน
การเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายวําด๎วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ และ
นิ ติบุ คคลอื่น ที่อ ธิบ ดีป ระกาศกาหนดโดยอนุ มัติรัฐ มนตรี ส าหรับการปลดหนี้ที่ได๎กระทาตั้งแตํวัน ที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2558
2. ร่ า งกฎกระทรวง ฉบับ ที่ .. ( พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว่า ด้ว ยการ
จาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให๎การจาหนํายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ๎าหนี้ซึ่งเป็น
สถาบันการเงินในสํวนของหนี้ที่เจ๎าหนี้ดังกลําวได๎ปลดหนี้ให๎แกํลูกหนี้ที่ได๎กระทาตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต๎น
ไป ไมํต๎องดาเนินการตามหลักเกณฑ์การจาหนํายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วําด๎วยการจาหนํายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
5. เรื่ อ ง ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น รั ษ ฎากร
(ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาและอากรแสตมป์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ มี เ งิ น ได้ จ ากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศบางกรณี)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรํางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วําด๎วยการ
ยกเว๎นรัษฎากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (การยกเว๎นภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาและอากรแสตมป์ให๎แกํผู๎มีเงินได๎จากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ให๎แกํรัฐบาลตํางประเทศหรือองค์การระหวํางประเทศบางกรณี) ที่สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล๎วตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให๎ดาเนินการตํอไปได๎
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
ยกเว๎นภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาและอากรแสตมป์ สาหรับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของ
รัฐบาลตํางประเทศและองค์การระหวํางประเทศที่ได๎กระทาโดยมีการสํงมอบและชาระราคาไปแล๎ว แตํยังมิได๎มีการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเพราะทางราชการสั่งระงับไว๎
6. เรื่ อ ง ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น รั ษ ฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให๎แกํกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2. อนุ มัติ ห ลั ก การรํ างพระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรัษฎากร วําด๎ ว ยการยกเว๎ น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และให๎สํงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล๎วดาเนินการตํอไปได๎
กค. เสนอวํา
1. กระทรวงศึกษาธิการได๎จัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี (20
กรกฎาคม 2553) และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2553 ลง
วันที่ 23 สิงหาคม 2553 (ปรับปรุงเป็นระเบียบฯ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2544) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
ทุนหมุนเวียนและจัดสรรสาหรับการสํงเสริมการผลิต การวิจัย การพัฒนา และการใช๎เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาซึ่ง
กองทุนฯ ได๎รับงบประมาณรายจํายประจาปี พ.ศ. 2554 ในวงเงิน 5 ล๎านบาท เป็นทุนเริ่มต๎นเพื่อดาเนิ นการจัดตั้ง
และอีก 19 ล๎านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ (กสทช.) สนับสนุนงบประมาณสมทบเข๎ากองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2553 – 2559
จานวน 208.4 ล๎านบาท ปัจจุบันมียอดเงินกองทุนฯ รวมจานวนประมาณ 232.4 ล๎านบาท ทั้งนี้ ปัจจุบันกองทุนฯ ยัง
ไมํได๎เปิดรับเงินบริจาคแตํอยํางใด
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2 กค. พิจารณาแล๎วเห็นวํา เพื่อเป็นการจูงใจให๎มีการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให๎แกํกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อนาไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอการศึกษาและการเรียนรู๎ของคนไทยให๎ทั่วถึง เทําเทียม
และมีคุณภาพทั่วประเทศตามนโยบายของรัฐบาล สมควรยกเว๎นภาษีเงินได๎ให๎แกํบุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห๎าง
หุ๎นสํวนนิติบุคคล สาหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให๎แกํกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา ทั้งนี้ คาดวํามาตรการ
นี้จะมีผลกระทบตํอการจัดเก็บภาษีประมาณ 200 ล๎านบาทตํอปี แตํจะมีสํวนชํวยลดภาระงบประมาณภาครัฐในการ
สํงเสริมสนับสนุนการผลิต การวิจัย การพัฒนา และการใช๎เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได๎อีกทางหนึ่งด๎วย
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดให๎ยกเว๎นภาษีเงินได๎ให๎กับบุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลสาหรับการ
บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให๎แกํกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดังนี้
1. บุคคลธรรมดา ให๎ยกเว๎นสาหรับการบริจาคเงินเทําจานวนเงินที่บริจาคแตํเมื่อรวมกับเงินบริจาค
ตามมาตรา 47 (7) แตํประมวลรัษฎากรแล๎ว ต๎องไมํเกินร๎อยละ 10 ของเงินได๎พึงประเมินหลังหักคําใช๎จํายและหักคํา
ลดหยํอนนั้น
2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให๎ยกเว๎นสาหรับเงินได๎เทําจานวนเงินหรือราคาทรัพย์สินที่
บริจาค แตํเมื่อรวมกับรายจํายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ตามมาตรา 65 ตรี (3) แหํง
ประมวลรัษฎากรแล๎ว ต๎องไมํเกินร๎อยละ 2 ของกาไรสุทธิ
7. เรื่อง การดาเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 (ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการกาหนดจานวนเงินสะสมสูงสุดและการนาทุนหรือผลกาไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน พ.ศ. .... และร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุน เวียน เรื่อง การประกาศ
รายชื่อหน่วยงานอื่นของรัฐ และร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอจัดตั้ง
ทุนหมุนเวียน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรํางพระราชกฤษฎีกา วําด๎วยหลักเกณฑ์ในการกาหนดจานวนเงิน
สะสมสูงสุดและการนาทุนหรือผลกาไรสํวนเกินของทุนหมุนเวียนสํงคลังเป็นรายได๎แผํนดิน พ.ศ. .... และเห็นชอบใน
หลักการรํางประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง การประกาศรายชื่อหนํวยงานอื่นของรัฐ
และรํางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน จานวน 2 ฉบับ
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให๎สํงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให๎รับความเห็น
ของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทั ศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ และสานักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมไปประกอบการพิจารณา แล๎ว
ดาเนินการตํอไปได๎
กค. เสนอวํ า เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารทุ น หมุ น เวี ย น พ.ศ. 2558 บั ญ ญั ติ ใ ห๎
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนและรัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังมีหน๎าที่ในการออกประกาศ
กาหนดหนํวยงานของรัฐที่ต๎องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้และกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดตั้ง
ทุนหมุนเวียนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งบัญญัติให๎ตราพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการบริหารทุน
หมุนเวียน เพื่อใช๎ในการกากับดูแลและการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และให๎เกิดความชัดเจนแกํหนํวยงานของรัฐที่
ต๎องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกลําว ประกอบกับคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนได๎มีมติในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 เห็นชอบให๎มีการดาเนินการตามพระราชบัญญั ติการบริหารทุน
หมุนเวียน พ.ศ. 2558 โดยให๎มีรํางพระราชกฤษฎีกาและรํางประกาศรวม 3 ฉบับดังกลําว จึงได๎เสนอรํางพระราช
กฤษฎีกาและรํางประกาศรวม 3 ฉบับ มาเพื่อดาเนินการ
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สาระสาคัญของเรื่อง
1. รํางพระราชกฤษฎีกา วําด๎วยหลักเกณฑ์ในการกาหนดจานวนเงินสะสมสูงสุดและการนาทุนหรือ
ผลกาไรสํวนเกินของทุนหมุนเวียนสํงคลังเป็นรายได๎แผํนดิน พ.ศ. .... มีสาระสาคัญคือ เป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ใน
การกาหนดจานวนเงินสะสมสูงสุดและการนาทุนหรือผลกาไรสํวนเกินของทุนหมุนเวียนสํงคลัง
2. รํางประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง การประกาศรายชื่อหนํวยงาน
อื่นของรัฐ มีสาระสาคัญคือ กาหนดหนํวยงานของรัฐที่จะต๎องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน
พ.ศ. 2558
3. รํางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอจัดตั้ง ทุนหมุนเวียน
มีสาระสาคัญคือ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดชนิดของสุราและวิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี มติ อนุ มัติห ลั ก การรํา งกฎกระทรวงวํ าด๎ว ยการกาหนดชนิ ดของสุ ราและวิธี การ
บริหารงานสุรา พ.ศ. ....ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให๎สํงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล๎ว
ดาเนินการตํอไปได๎
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดคานิยามชนิดของสุราแชํและสุรากลั่นประเภทตําง ๆ
2. กาหนดเงื่อนไข วิธีการ ข๎อกาหนดเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต
3. กาหนดให๎โรงงานสุราองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นผู๎ทาและขายสํงสุราสามทับตลอดจน
กาหนดราคาขายสํงและราคาขายปลีก และไมํอนุญาตให๎โรงงานสุรากลั่นแหํงอื่นทาสุราทับออกขายภายในประเทศ
9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตรสาหรับมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรํางกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขคําบริการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค๎าเกษตรสาหรับมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กษ.) เสนอ และให๎สํงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล๎วดาเนินการตํอไปได๎
กษ. เสนอวํา
1. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค๎าเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรา 27 บัญญัติให๎ในกรณีที่มีกฎกระทรวง
กาหนดมาตรฐานบังคับสาหรับสินค๎าเกษตรใด ผู๎ผลิต ผู๎สํงออก หรือผู๎นาเข๎า แล๎วแตํกรณี ซึ่งสินค๎าเกษตรนั้น ต๎อง
ขอรับการตรวจสอบและได๎ใบรับรองตามมาตรฐานบังคับจากผู๎ ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ทั้งนี้ การตรวจสอบ
และรั บ รอง และคํ า บริ ก ารตรวจสอบและรั บ รอง ให๎ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
2. เนื่องจากในปัจจุบันการให๎บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค๎าเกษตรยังไมํมีการกาหนด
คําบริการตรวจสอบและรองรับ มาตรฐานสิ นค๎าเกษตร ดังนั้น เพื่อให๎ ผู๎ ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานซึ่งเป็น
ภาคเอกชนมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการกาหนดคําบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค๎าเกษตรที่ชัดเจน
โดยให๎ผู๎ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานกาหนดคําใบรับรองแตํละมาตรฐานไมํเกินอัตราที่กฎหมายกาหนดไว๎ เพื่อ
คุม๎ ครองผู๎ผลิต ผู๎สํงออก และผู๎นาเข๎า ที่จะขอรับบริการตรวจสอบและรับรองจากผู๎ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
ภาคเอกชน และเป็นแนวทางในการรองรับการถํายโอนภารกิจงานตรวจสอบและรับรองให๎กับภาคเอกชนในอนาคต
ตํอไปด๎วย จึงได๎เสนอรํางกฎกระทรวงดังกลําวมาเพื่อดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ให๎ผู๎ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานกาหนดคําบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค๎า
เกษตรตามตารางคําบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค๎าเกษตรสาหรับมาตรฐานบังคับ ดังนี้
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เมล็ดถั่วลิสง : ข๎อกาหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน
มาตรฐานบังคับ
ค่าบริการ
การตรวจประเมิ น ครั้ ง แรกหรื อ การตรวจ
ไมํเกิน 5,000 บาท/1 แหํง
ประเมินใหมํ (ตํออายุ)
การตรวจติดตาม ตรวจสอบและรองรับสถานที่
ไมํเกินกึ่งหนึ่งของคําตรวจและรับรองครั้งแรก
ผลิต
ตรวจวิเคราะห์ทางห๎องปฏิบัติการสาหรับการ
ไมํเกิน 2,500 บาท/1 ตัวอยําง
ตรวจวิเคราะห์สารพิษอะฟลาทอกซิน
หลักปฏิบัติสาหรับกระบวนการรมผลไม๎สดด๎วยก๏าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
มาตรฐานบังคับ
ตรวจประเมินครั้งแรก โรงรมที่ มี ห๎ อ งรมซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ ไมํ เ กิ น 800 ตะกร๎ า
หรือตรวจประเมินใหมํ หรือไมํเกิน 9,200 กก.
(ตํออายุ)
โรงรมที่มีห๎องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไมํเกิน 801-1,600 ตะกร๎า
หรือมากกวํา 9,200 กก. แตํไมํเกิน 18,400 กก.
โรงรมที่ มี ห๎ อ งรมซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ ไมํเ กิ น 1,601-2,400
ตะกร๎า หรือมากกวํา 18,400 กก. แตํไมํเกิน 27,600 กก.
โรงรมที่มีห๎องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มากกวํา 2,401 ตะกร๎า
ขึ้นไป หรือตั้งแตํ 27,600 กก. ขึ้นไป
การตรวจติดตาม

ค่าบริการ
ไมํเกิน 5,000 บาท
ไมํเกิน 10,000 บาท
ไมํเกิน 15,000 บาท
ไมํเกิน 20,000 บาท
ไมํ เ กิ น กึ่ ง หนึ่ ง ของคํ า
ตรวจครั้งแรก

2. ให๎ผู๎ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานกาหนดคําใบรับรองแตํละมาตรฐานไมํเกิน 1,000 บาท
10. เรื่ อง ร่ า งประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม เรื่ อง กาหนดเขตพื้น ที่แ ละมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ....
คณะรั ฐมนตรี มีมติอนุ มัติในหลักการรํางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล๎ อม
เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ๎มครองสิ่งแวดล๎อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล๎ อ ม (ทส.) เสนอ และให๎ สํ ง คณะกรรมการตรวจสอบรํ า งกฎหมายและ
รํางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล๎วดาเนินการตํอไปได๎
ทส. เสนอวํา
เนื่ อ งจากประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล๎ อ ม เรื่ อ ง ก าหนดเขตพื้ น ที่ แ ละ
มาตรการคุ๎มครองสิ่งแวดล๎อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553 ที่ขยายเวลาใช๎บังคับโดยประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช๎บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ๎มครองสิ่งแวดล๎อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553 จะ
สิ้นสุดการใช๎บังคับในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ซึ่งจะสํงผลให๎เกิดชํองวํางของการบังคับใช๎กฎหมายในการคุ๎มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ทาให๎ไมํสามารถควบคุมการกํอสร๎างการกระทา หรือการประกอบกิจกรรม
ตํ า ง ๆ ที่ ก าหนดไว๎ ใ นประกาศกระทรวงฯ ในบริ เ วณพื้ น ที่ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ได๎ และจะสํ ง ผลกระทบตํ อ การรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมในเขตพื้นที่คุ๎มครองสิ่งแวดล๎อม ทส. โดยสานักงานนโยบายและแผน
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จึงได๎ยกรํางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เรื่อง กาหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุ๎มครองสิ่งแวดล๎อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... โดยผํานกระบวนการมีสํวนรํวม
ระดับอาเภอและจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติได๎มีมติเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบและให๎
เสนอคณะรัฐมนตรีตํอไป
สาระสาคัญของร่างประกาศ เป็นการกาหนดให๎พื้นที่ที่ได๎มีการกาหนดให๎เป็นเขตควบคุมอาคาร
ตามพระราชกฤษฎีกาให๎ใช๎พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคั บในเขตจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2534 เป็นเขต
พื้นที่ที่ให๎ใช๎มาตรการคุ๎มครองสิ่งแวดล๎อม ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว๎ในประกาศนี้
11. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรํางกฎกระทรวงแบํงสํวนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให๎สํงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให๎ เชิญผู๎ แทนสานั กงาน ก.พ. ส านั กงาน ก.พ.ร. ส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒ นา การ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ เข๎ ารํวมชี้แจงแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ด๎วย แล๎วดาเนินการตํอไปได๎ ทั้งนี้ ให๎ยกเว๎น
การดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 [เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอรํางกฎกระทรวง
แบํงสํวนราชการภายในกรม ตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบบริหารราชการแผํนดิน]
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. .... มี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการแบํงสํวนราชการและอานาจหน๎าที่ของกรมประมง เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นตามพระ
ราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งมุํงหมายเพื่อการจัดระเบียบการประมงในประเทศไทยและในนํานน้าทั่วไป
ปูองกันมิให๎มีการทาการประมงโดยไมํชอบด๎วยกฎหมาย รักษาทรัพยากรสัตว์น้าให๎อยูํในภาวะที่เป็นแหลํงอาหารของ
มนุษยชาติอยํางยั่งยืน และรักษาสภาพสิ่งแวดล๎อมให๎ดารงอยูํในสภาพที่เหมาะสมตามแนวทาง กฎเกณฑ์ และ
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับนับถือในนานาประเทศ รวมทั้งคุ๎มครองสวัสดิภาพของคนประจาเรือ และปูองกันการใช๎
แรงงานผิดกฎหมายในภาคการประมง ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing) ของประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความ
เชื่อมั่นและได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ตลอดจนเพื่อมิให้กระทบต่อการส่งออกสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์
น้าของประเทศไทย
เศรษฐกิจ – สังคม
12. เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดาเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดิน ทางออกไปอีก
6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2559
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาดาเนินมาตรการลดภาระคําครองชีพของประชาชน
ด๎านการเดินทางออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแตํวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2559 วงเงินชดเชยรวมทั้งสิ้น 2,258 ล๎าน
บาท โดยให๎สานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชดเชยคําใช๎จํายจาการดาเนินมาตรการลดภาระคํา
ครองชีพของประชาชนด๎านการเดินทางตํอไป ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให๎คณะกรรมการขับเคลื่อน
มาตรการกระตุ๎ น เศรษฐกิ จ และการลงทุ น ของประเทศและกระทรวงคมนาคมเรํ ง รั ด การด า เนิ น การตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ให๎แล๎วเสร็จและนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาโดยเร็ว เพื่อให๎สามารถ
เริ่มดาเนินมาตรการใหมํได๎ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
สาระสาคัญของเรื่อง
กค. รายงานวํา การขยายเวลาดาเนินมาตรการลดภาระคําครองชีพของประชาชนด๎านการเดินทาง
ออกไปอีก 6 เดือน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 สิ้นสุดลงในวันที่ 30 เมษายน 2559 ซึ่ง
กค. อยูํระหวํางการดาเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนและจัดทาฐานข๎อมูลอาชีพและผู๎มีรายได๎น๎อยสาหรับประชาชน
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ที่จะมีสิทธิได๎รับการยกเว๎นหรือลดหยํอนคําโดยสาร ดังนั้น เพื่อให๎ฐานข๎อมูลดังกลําวมีความถูกต๎อง ครบถ๎วน สมบูรณ์
ในการดาเนิน การตามมาตรการลดภาระคําครองชีพของประชาชนด๎านการเดินทางตามมาตรการใหมํได๎อยํางมี
ประสิ ทธิภ าพและกํอให๎ เกิดประโยชน์ สู งสุ ดตํอประเทศ จึงเห็ นควรให๎ ขยายมาตรการลดภาระค่าครองชีพของ
ประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2559 เพื่อให๎บริการแกํ
ประชาชนโดยไมํเสียคําใช๎จําย
13. เรื่อง การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี 2558/2559
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบการให๎ความชํวยเหลือด๎านปัจจัยการผลิตแกํชาวไรํอ๎อยในฤดูกาลผลิต 2558/2559 ตาม
มติคณะกรรมการอ๎อยและน้าตาลทราย (กอน.) โดยให๎เงินชํวยเหลือกับชาวไรํอ๎อยในอัตรา 160 บาทตํอตันอ๎อย เพื่อ
บรรเทาความเดือดร๎อนของเกษตรกรชาวไรํอ๎อยจากภาวะภัยแล๎ง เป็นการชั่วคราวเฉพาะฤดูการผลิตนี้
2. อนุ มั ติ ใ ห๎ ก องทุ น อ๎ อ ยและน้ าตาลทรายกู๎ เ งิ น จากธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตามนัยมาตรา 27 (6) แหํงพระราชบัญ ญัติอ๎อยและน้าตาลทราย พ.ศ.
2557 ตามปริ มาณอ๎อ ยที่ เข๎ าหี บ ในฤดู กาลผลิ ต ปี 2558/2559 จ านวน 94,047,041.562 ตั น วงเงิน ประมาณ
15,047,526,649.92 บาท หรือจานวนเงินที่จะต๎องจํายจริงตามปริมาณอ๎อยที่เข๎าหีบในฤดูการผลิตปี 2558/2559
เพื่อจํายให๎กับชาวไรํอ๎อยแล๎วนาเงินรายได๎ของกองทุนอ๎อยและน้าตาลทรายที่ได๎รับจากการขายน้าตาลทรายโควตา ก.
และเงินรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมอ๎อยและน้าตาลทรายของกองทุนอ๎อยและน้าตาลทรายตามมติ กอน. มาชาระ
หนี้ โดยให๎ อก.ควบคุม ตรวจสอบ กากับดูแลการจํายเงินชํวยเหลือชาวไรํอ๎อยให๎ถึงมือชาวไรํอ๎อยที่มีสิทธิใ ห๎ถูกต๎อง
ครบถ๎วน สมบูรณ์ มีการบันทึกบัญชีให๎เกษตรกรชาวไรํอ๎อยเป็นลูกหนี้ของกองทุนอ๎อยและน้าตาลทราย และให๎มี
ข๎อมูลลูกหนี้แยกเป็นรายให๎ชัดเจน อีกทั้ง จัดระบบควบคุม ตรวจสอบ และกากับดูแล โดยมีหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องรํวม
ดาเนินการด๎วย
3. เห็นชอบในหลักการของข๎อเสนอแนวทางการปรับโครงสร๎างอุตสาหกรรมอ๎อยและน้าตาลทราย
จานวน 5 เรื่อง เพื่อ อก.และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจะได๎ดาเนินการตํอไป ดังนี้
3.1 การปรับปรุงพระราชบัญญัติอ๎อยและน้าตาลทราย รวมทั้งกฎหมายและระเบียบตําง ๆ
ที่เกี่ยวข๎อง ให๎ครอบคลุมการนาอ๎อยไปผลิตเอทานอลและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได๎
3.2 การเพิ่มผลิตภาพอ๎อยและน้าตาลทราย
3.3 การกาหนดต๎นทุนมาตรฐานอ๎อยและน้าตาลทราย และมาตรฐานการผลิตน้าตาลทราย
3.4 การรักษาเสถียรภาพกองทุนอ๎อยและน้าตาลทราย
3.5 การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอ๎อยและน้าตาลทรายและอุตสาหกรรมตํอเนื่อง
ทั้งนี้ ให๎ อก.รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช๎จําย
งบประมาณภาครัฐ ไปพิจ ารณาดาเนิน การตํอไป รวมทั้งให๎ อก.และหนํว ยงานที่เกี่ยวข๎องจัดทารายละเอียดของ
แผนการปรับโครงสร๎างอุตสาหกรรมอ๎อยและน้าตาลให๎เกิดความชัดเจนและนาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้
ให๎ อก.ประสานกระทรวงพาณิชย์ (กรมเจรจาการค๎าระหวํางประเทศ) และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพื่อติดตามความ
คืบหน๎าในประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนินการตามข๎อกาหนดขององค์การการค๎าโลก (WTO) (การอุดหนุนราคา
น้าตาลในตลาดโลก) เพื่อประกอบการจัดทาแผนการปรับโครงสร๎างอุตสาหกรรมอ๎อยและน้าตาลทรายให๎เกิดผลเป็น
รูปธรรมได๎โดยเร็วตํอไป
14. เรื่อง การกากับดูแลราคาสินค้าและลดภาระค่าครองชีพประชาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติรั บทราบการกากับดูแลราคาสินค๎าและลดภาระคําครองชีพประชาชน ตามที่
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ
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สาระสาคัญของเรื่อง
1. มาตรการกากับดูแลสินค้าและบริการ
1.1 กาหนดสินค๎าและบริการควบคุมปี 2559 จานวน 45 รายการ แบํงเป็น 42 สินค๎า (เชํน
ไขํไกํ น้าตาลทราย นมผง ปุ๋ย ปูนซีเมนต์ น้ามันเชื้อเพลิง ยารักษาโรค เครื่องแบบนักเรียน) 3 บริการ (การให๎สิทธิใน
การเผยแพรํงานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค๎า บริการรับฝากสินค๎าหรือบริการให๎เชําสถานที่เก็บสินค๎า และบริการทาง
การเกษตร) โดยเป็นสินค๎าที่จาเป็นตํอการครองชีพ
1.2 ติ ดตามดูแ ลราคาสิ น ค๎า เป็ นประจ า จานวน 205 สิ นค๎ า (โดยสิ น ค๎า ที่ติ ดตามดูแ ล
ประจาเดือนเมษายน 2559 มีจานวน 30 สินค๎า เชํน ข๎าวสารบรรจุถุงน้ามันพืช ไขํไกํ สุกรชาแหละ เครื่องแบบ
นักเรียน) 20 บริการ โดยแบํงเป็น 3 กลุํมสินค๎า ได๎แกํ (1) สินค๎าอํอนไหว (Sensitive List) ติดตามราคาทุกวัน (2)
สินค๎าที่ติดตามดูแลอยํางใกล๎ชิดเป็นพิเศษ (Priority Watch List) (3) สินค๎าที่ติดตามดูแลเป็นประจา (Watch List)
1.3 จัดทาแผนงานการตรวจสอบราคาสินค๎าทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและตํางจังหวัด
โดยผู๎บริหารกระทรวงพาณิชย์และเจ๎าหน๎าที่สายตรวจเป็นประจาเพื่อกากับดูแลให๎ราคาจาหนํายสินค๎าเหมาะสมและ
เป็นธรรม รวมทั้งมีปริมาณถูกต๎อง ครบถ๎วน
2. แผนการดาเนินงานดูแลค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจ
2.1 โครงการจั ด งานลดราคาจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ร่ ว มกั บ ภาคเอกชน ภายใต๎ ชื่ อ งาน
“เทใจ..คืนสุข..ต๎อนรับเปิดเทอม” โดยจัดงานลดราคาจาหนํายเครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียน และสินค๎า
อุปโภคบริโภคในชํวงระหวํางวันที่ 25 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2559 ซึ่งจะลดราคาสินค๎าประมาณร๎อยละ 60 – 70
โดยคาดวําสามารถลดภาระคําครองชีพประชาชนได๎กวํา 500 ล๎านบาท
2.2 การจัดงาน Thailand Brand Sale โดยรํวมกับการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยและ
ภาคเอกชน จัดงานลาราคาสินค๎าประจาปีที่ยิ่งใหญํที่สุด ภายใต๎ชื่อ “Thailand Brand Sale” ระหวําง วันที่ 15
มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2559 จาหนํายสินค๎าของผู๎ผลิตแบนด์ชั้นนา SMEs OTOP เพื่อให๎ชาวตํางชาติคุ๎นเคยและ
รู๎ จั ก สิ น ค๎ า ไทย โดยจั ด งานในสถานที่ ทํ อ งเที่ ย วส าคั ญ ได๎ แ กํ กรุ ง เทพมหานคร เชี ย งใหมํ เชี ย งราย อุ ด รธานี
นครราชสีมา อุบลราชธานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และสงขลา เป็นต๎น
2.3 การจั ด งาน “อิ่ ม ท้ อ งทั่ ว ไทย ไปกั บ หนู ณิ ช ย์ ”
ในเดื อ น มิ ถุ น ายน 2559
เพื่อยกระดับและประชาสัมพันธ์ร๎านอาหารหนูณิชย์ ซึ่งจาหนํายอาหารปรุงสาเร็จราคาจาน/ชามละ 25 – 35 บาท
โดยรํวมกับสภาหอการค๎าไทย และหอการค๎าจังหวัดขยายไปในจังหวัดตําง ๆ ทั่วประเทศ และเชื่อมโยงวัตถุดิบราคา
ถูกเพื่อลดต๎นทุนกับห๎างค๎าปลีก ค๎าสํง เชํน แม็คโคร เทสโก๎โลตัส บิ๊กซี เป็นต๎น
2.4 การจั ด งานมหกรรมธงฟ้ า เฉลิ ม พระเกี ย รติ 84 พรรษา มหาราชิ นี วั น ที่ 4 -7
สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค๎าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยจาหนํายสินค๎าอุปโภคบริโภค สินค๎า
เกษตรและอาหารสาเร็จรูป ในราคาต่ากวําท๎องตลาดร๎อยละ 20 – 40 เชํน ข๎าวสาร ไขํไกํ เนื้อหมู เนื้อไกํ น้ามันพืช
น้าตาลทราย สบูํ ยาสีฟัน ผงซักฟอก อาหารสาเร็จรูป ผัก ผลไม๎ รวมถึงสินค๎าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอท็อป
และสินค๎าโครงการพระราชดาริฯ เป็นต๎น
15. เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการพั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ โดยการจั ด หลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมของหนํวยงานตําง ๆ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ และให๎ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี
(23 ก.พ. 59) (เรื่อง การพัฒนาบุคลากรในภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศ)
สาระสาคัญของเรื่อง
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานวํา
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1. ตามที่คณะรัฐมนตรีได๎เคยมีมติตามข๎อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐโดยการจั ดหลักสู ตรฝึ กอบรมตําง ๆ นั้น โดยที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
บุคลากรภาครัฐหลายเรื่อง สมควรรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีดังกลําวประมวลเข๎าด๎วยกันและกาหนดแนวทางในเรื่อง
นี้ขึ้นใหมํให๎ชัดเจน ดังนี้
1.1 แนวทางนี้ใช้กับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่จัดในรูปแบบของหลักสูตร หรือการ
ฝึกอบรมไมํใช๎กับโครงการและไมํใช๎กับการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให๎ได๎มาซึ่งปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
การศึกษา อบรมในตํางประเทศซึ่งต๎องปฏิบัติตามระเบียบวําด๎วยการนั้น ๆ
1.2 แนวทางนี้ใช้กับหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐในสังกัดฝ่ายบริหาร
ได๎แกํ สํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหนํวยงานของรัฐในกากับของฝุายบริหาร ซึ่งใช๎งบประมาณของ
รัฐบางสํวนหรือทั้งหมดในการจัดการอบรม ในกรณีเป็นหลักสูตรหรือการอบรมที่จัดโดยหนํวยงานอื่นที่ไมํอยูํ ในสังกัด
ของฝุายบริหาร เชํน รัฐสภา สถาบันพระปกเกล๎า สานักงานศาลยุติธรรม สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ สานักงานศาล
ปกครอง สานั กงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สานักงานอัยการสู งสุด องค์กรอิสระอื่น ๆ ให๎หนํว ยงานดังกลําว
พิจารณาดาเนินการตามแนวทางนี้โดยอนุโลม
1.3 คุณ สมบัติ ลักษณะต้องห้า ม และเงื่อ นไขเกี่ยวกั บผู้เ ข้า รั บ การอบรม บุคลากร
ภาครัฐที่เข๎ารับการอบรมตามหลักสูตรใดแล๎ว จะลาไปรับการอบรมตามหลักสูตรอื่นได๎ตํอเมื่อได๎เว๎นระยะเวลาอยําง
น๎อยสองปี เว๎นแตํเป็นการอบรมตามที่ผู๎บังคับบัญชามอบหมายเพื่อประโยชน์แกํทางราชการ หรือเป็นการอบรมตาม
เงื่อนไขในการเข๎าดารงตาแหนํง หรือผู๎เข๎ารับการอบรมเสียคําใช๎จํายเองทั้งหมดและไมํต๎องลาหรือไมํใช๎เวลาราชการ
ในการอบรม หรือดูงาน
1.4 การพัฒนาบุคลากรต่างหน่วยงาน
1) หลักสูตรหรือการอบรมที่มุ่งหมายพัฒนาบุคลากรภาครัฐภายในหน่วยงาน
นั้นเป็นหลัก (in-house training) หากจะรับบุคลากรภาครัฐจากหนํวยงานอื่นและบุคลากรภาคเอกชนเข๎ารํวมการ
อบรม จานวนบุคลากรอื่นดังกลําวจะต๎องมีจานวนรวมกันไมํเกินร๎อยละสิบห๎าของจานวนผู๎ศึกษาอบรมทั้งหมด โดยมี
ความสาคัญแกํจานวนบุคลากรภาครัฐจากหนํวยงานอื่นมากกวําจากภาคเอกชน
2) หลักสูต รและการอบรมที่จัดแก่บุค คลทั่วไปหรื อบุค ลากรนอกหน่วยงาน
เป็นหลัก เชํน หลักสูตรการปูองกันราชอาณาจักร หากจะรับบุคลากรภาคเอกชน ต๎องมีจานวนไมํเกินร๎อยละสิบห๎า
ของจานวนผู๎เข๎ารับการอบรมทั้งหมด
3) หลักสูตรและการอบรมที่จัดในลักษณะภาครัฐร่วมกับเอกชน หรือมุ่งหมาย
จะให้การอบรมแก่ภ าคเอกชนเป็ น หลัก เพื่อสร๎ างความรํวมมือ ความรั บรู๎ความเข๎าใจในลั กษณะประชารัฐ เชํ น
หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน ให๎จัดสรรสัดสํวนระหวํางจานวนบุคลากรภาครัฐกับภาคเอกชนตามความเหมาะสม แตํต๎อง
ประกาศจานวนของผู๎รับการอบรมแตํละภาคสํวนให๎ทราบลํวงหน๎า
4) “บุคลากรภาครัฐ” หมายความถึง ข๎าราชการประจา ข๎าราชการการเมือง
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ผู๎บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ และบุคลากรอื่นของหนํวยงานรัฐในกากับ
ของฝุายบริหาร บุคลากรในสถาบั นอุดมศึกษาของรัฐ และให๎หมายความรวมถึง สมาชิกรัฐสภา ผู๎บริหารและสมาชิก
สภาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (เว๎นแตํหลักสูตรนั้นจะมีวัตถุประสงค์เป็นอยํางอื่น)
5) การรับบุคลากรภาคเอกชนเข้ารับการอบรมให๎พิจารณาจากผู๎ที่องค์กรเอกชน
ตามกฎหมายหรือองค์กรเอกชนซึ่งเป็นที่ย อมรับแพรํหลายได๎คัดสรรตามกฎเกณฑ์ที่วางไว๎แล๎วเสนอชื่อมาเป็นหลัก
และควรให๎บุคลากรดังกลําวเสียคําใช๎จํายบางสํวนหรือทั้งหมดตามความเหมาะสม
สาหรั บ การดูงาน ณ ต่างประเทศ หลั กสู ตรและการอบรมที่กาหนดให๎ มีการดูงานให๎
ดาเนินการดังนี้
1) ควรเน้ น การดู ง านภายในประเทศตามสถานที่ แ ละกิ จ กรรมเป้ า หมายที่
เหมาะสม เชํน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการปิดทองหลังพระ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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การค๎าชายแดน การพัฒนาตามแนวทางประชารัฐ เศรษฐกิจพอเพียงการเรียนรู๎จากปราชญ์ชุมชน ปราชญ์ชาวบ๎าน
(มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 มีนาคม 2558)
2) หากเป็นการดูงานในประเทศเพื่อนบ้านบริเวณพื้นที่ชายแดน ควรพิจารณา
การพักค๎างในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนให๎ผู๎มีรายได๎น๎อยและผู๎ประกอบธุรกิจตามแนวชายแดนได๎ดาเนินธุรกิจชุมชน
และได๎ประโยชน์จากการดูงาน (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 21 กรกฎาคม 2558)
3) ในกรณีจาเป็นต้องดูงาน ณ ต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบหรือ
ศึกษาจากต๎นแบบ ให๎คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาการเรียนรู๎จากประสบการณ์ของประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียนหรือบวกสาม ได๎แกํ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน เกาหลีใต๎ เป็นลาดับแรก
4) ในกรณีมีความจาเป็นต้องเดินทางไปดูงานในประเทศอื่น ๆ นอกจาก ข๎อ 3)
หรืออยูํภายในกรอบวงเงินงบประมาณคําใช๎จํายเพื่อการดูงาน ณ ตํางประเทศตามที่หนํวยงานเจ๎าของหลักสูตรได๎ทา
ความตกลงกับสานักงบประมาณ ซึ่งใกล๎เคียงกับคําใช๎ จํายในการเดินทางไปดูงานตามข๎อ 3) ให๎แสดงเหตุผล ความ
จาเป็ น แผนการดูงาน ประโยชน์ที่จ ะได๎รั บ และขออนุญาตจากรัฐมนตรีห รือ ผู๎บังคับบัญชาของหนํวยงานเจ๎ าของ
หลักสูตรเป็นรุํน ๆ หรือคราว ๆ ไป
5) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐที่เดินทางไปดูงาน ณ ตํางประเทศ
ให๎คานึงถึงกฎเกณฑ์ทั่วไปที่หนํวยงานเจ๎าของหลักสูตรกาหนดยิ่งกวําการเบิกจํายตามสิทธิของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งอาจ
มากกวํากฎเกณฑ์ตามหลักสูตร
6) ความใน 5 ไม่ใช้ในกรณีผู้เข้ารับการอบรมออกค่าใช้จ่ายในการดูงาน ณ
ต่างประเทศด้วยตนเองทั้งหมด
7) เมื่อเสร็จสิ้นการดูงานแล้ว หากมีการจัดทารายงานการดูงาน ให้หน่วยงาน
เจ้ า ของหลักสูต รเผยแพร่ ร ายงานนั้น ทางเว็บไซต์ ของหนํว ยงาน เว๎นแตํจะเป็นเอกสารที่ระบุชั้นความลั บ(มติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 12 พฤษภาคม 2558)
หน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของหลักสูตร
1) การจั ดเนื้ อหาของแตํ ล ะหลั กสู ตรให๎ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
หลักสูตร แตํควรพิจารณาสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติแนวทาง
ประชารัฐ การปฏิรูป การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบด๎วยตามสมควร และให๎กากับดูแลการ
ทากิจกรรมของผู๎เข๎ารับการอบรม มิให๎ฟุมเฟือยเกินจาเป็น ผิดวินัยข๎าราชการ ผิดกฎหมาย กํอให๎เกิดความเสียหายตํอ
ผู๎อื่น หรือใช๎เวลาราชการไปทากิจกรรมที่ไมํเหมาะสม
2) ในกรณีมีการจัดทารายงานหรือเอกสารการวิจัยสํวนบุคคลหรือเป็นหมูํ
คณะ หากหนํวยงานเจ๎าของหลักสูตรเห็นวํารายงานหรือเอกสารการวิจัยนั้นมีคุณภาพดีเดํน และเป็นประโยชน์อยําง
ยิ่งตํอทางราชการ ให๎เสนอเอกสารดังกลําวตํอสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบด๎วย
3) หนํวยงานของรัฐควรมีการวางแผนพัฒนากาลังคนเพื่อให๎ใช๎ประโยชน์
จากบุคลากรที่ได๎รับการพัฒนาแล๎ว โดยการวางแผนการให๎บุคลากรของหนํวยงานเข๎ารับการอบรมตามหลักสูตรตํางๆ
ลํ ว งหน๎ า ให๎ เหมาะสมกับ ความจ าเป็ น งบประมาณและการให๎ บ ริการประชาชนโดยมิให๎ บุค ลากรหลายคนจาก
หนํวยงานเดียวกันเข๎ารับการอบรมตามหลักสูตรตําง ๆ พร๎อมกัน จนกระทบตํอประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ
และการให๎ บ ริ การประชาชน นอกจากนั้ น หนํว ยงานของรัฐ ควรพิจารณาใช๎ประโยชน์จากผู๎ ที่ผํ านการฝึ กอบรม
หลักสูตรตําง ๆ มาแล๎วให๎เหมาะสมด๎วย
ทั้งนี้ ได๎มีการหารือแนวทางดังกลําวกับหนํวยงานเจ๎าของหลักสูตรตําง ๆ ในฝุายบริหารและเสนอ
คณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน (ก.พ.) พิจารณาให๎ความเห็นชอบตามแนวทางนี้แล๎ว
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ต่างประเทศ
16. เรื่อง ขออนุมัติจั ด ทาบันทึกความเข้าใจว่า ด้วยการปรึ กษาหารื อระหว่า งกระทรวงการต่า งประเทศแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการตํางประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบตํอรํางบันทึกความเข๎าใจวําด๎วยการปรึกษาหารือระหวําง กต. แหํงราชอาณาจักรไทย
กับกระทรวงการตํางประเทศและความรํวมมือระหวํางประเทศแหํงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2. อนุมัติให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ หรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมายเป็นผู๎ลงนาม
ในรํางบันทึกความเข๎าใจฯ
3. หากมีความจาเป็นต๎องแก๎ไขปรับปรุงรํางบันทึกความเข๎าใจฯ ในสํวนที่จะเป็นประโยชน์
ตํอการดาเนิ นความสั มพัน ธ์ แตํไมํใชํส าระสาคัญหรือกระทบตํอผลประโยชน์ของประเทศไทยให๎ กต. สามารถ
ดาเนินการได๎โดยไมํต๎องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
ร่างบันทึกความเข้าใจ ฯ มีสาระสาคัญสรุปได๎ ดังนี้
1. รํางบันทึกความเข๎าใจ ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี พัฒนาความ
รํว มมื อ โดยมี ป ระธานรํ ว มในระดั บ รั ฐ มนตรี วํ า การกระทรวงการตํา งประเทศ หรื อ ผู๎ แ ทนในระดับ ที่ เ หมาะสม
(at appropriate level)
2. คูํภาคีจะสํงเสริมให๎มีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความ
รํวมมือทวิภาคี ซึ่งครอบคุลมในทุกสาขาที่ทั้งสองฝุายมีความสนใจรํวมกัน ตลอดจนประเด็นในระดับภูมิภาคและ
ระดับระหวํางประเทศอยํางสม่าเสมอ
3. รํางบันทึกความเข๎าใจฯ จะมีผลใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ลงนามเป็นเวลาสามปี และจะได๎รับ
การตํออายุโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลาครั้งละสามปี โดยจะมีผลบังคับใช๎จนกวําจะมีการแจ๎งบอกยกเลิกโดยภาคีฝุาย
ใดฝุายหนึ่งลํวงหน๎าหกเดือน
17. เรื่อง ขออนมุติ ร่า งเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่า ด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
การค้า และวิชาการ ไทย – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ครั้งที่ 1
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ตามที่ กระทรวงการตํางประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบตํอรํางเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการรํวมมือทางเศรษฐกิจ การค๎า และ
วิชาการ ไทย – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ครั้งที่ 1
2. อนุมติให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ หรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมายเป็นผู๎ลงนามในรําง
เอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ
3. หากมีความจาเป็นต๎องแก๎ไขปรับปรุงรํางเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ในสํวนที่จะเป็นประโยชน์
ตํอการดาเนินความสัมพันธ์ แตํไมํใชํสาระสาคัญหรือกระทบตํอผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให๎ กต. และคณะ
ผู๎แทนไทยที่เข๎ารํวมการประชุมคณะกรรมาธิการรํวมดังกลําวสามารถดาเนินการได๎โดยไมํต๎องนาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้ง
ร่า งเอกสารผลลัพธ์ การประชุมฯ มีส าระส าคัญเกี่ยวกับประเด็นความรํว มมือทวิภาคีที่ทั้งสอง
ประเทศได๎ดาเนินการรํวมกันไว๎ รวมถึงประเด็นที่ทั้งสองฝุายเห็นพ๎องที่จะพัฒนาและผลักดันให๎เกิดความคืบหน๎า เพื่อ
ประโยชน์ตํอการดาเนินความสัมพันธ์โดยประเด็นหลักที่หยับยกขึ้นหารือระหวํางการประชุมเตรียมการฯ มีดังนี้
1. ความรํวมมือด๎านเศรษฐกิจและการเงิน 2. ความรํวมมือด๎านพลังงาน 3. ความรํวมมือด๎านการ
ปูองกันประเทศและความมั่งคง 4. ความรํวมมือด๎านวัฒนธรรม กีฬา การทํองเที่ยวและการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพและ
สาธารณาสุข 5. ความรํวมมือด๎านการเกษตร การศึกษา สิ่งแวดล๎อมและวิชาการ 6. ความรํวมมือด๎านการคมนาคม
และโครงสร๎างพื้นฐาน 7. ความรํวมมือด๎านแรงงาน 8. ความรํวมมือระดับภูมิภาค และพหุภาคี
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18. เรื่อง การนาเสนอรายงานประเทศของไทยตามกลไก Universal Periodic Review รอบที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการตํางประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. รับทราบความคืบหน๎าของการเตรียมการนาเสนอรายงานประเทศของไทยตามกลไก Universal
Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 และสั่งการให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องรายงานความคืบหน๎าของการดาเนินการและ
จัดเตรียมข๎อมูลด๎านสิทธิมนุษยชนในสํวนที่เกี่ยวข๎องให๎ กต. ทราบในโอกาสแรก เพื่อเป็นข๎อมูลสาหรับชี้แจงหากได๎รับ
การสอบถามในที่ประชุม
2. เห็นชอบตํอกรอบการพิจารณาข๎อเสนอแนะในชํวงการนาเสนอรายงานประเทศของไทยตาม
กลไก UPR รอบที่ 2 และคามั่นโดยสมัครใจของไทย และอนุ มัติให๎คณะผู๎แทนไทยพิจารณามีทําทีในชํวงการนาเสนอ
รายงานที่นครเจนีวา ตามกรอบดังกลําว
19. เรื่อง การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพ โครงการจัด Air Race 1 ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให๎ประเทศไทยเป็นเจ๎าภาพโครงการจัด Air Race 1 แบบ
Pre-Event ในงานมหกรรรมทางเรือนานาชาติ ในชํวงเดือนพฤศจิกายน 2559 และการแขํงขันสะสมคะแนนชิงแชมป์
โลก Air Race 1 Race of Thailand (World Series 2017) ในชํวงเดือนพฤศจิกายน 2560 ตามที่ กระทรวงการ
ทํองเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ดังนี้
สาระสาคัญของเรื่อง
กก. รายงานวํา
1. การแขํงขันการบิน Air Race 1 เป็นการแขํงขันเครื่องบินที่ยิ่งใหญํที่สุดและนับเป็นกีฬาประเภท
Motor Sport ที่มีความเร็วที่สุดในโลก หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการแขํงขัน Formula 1 ของเครื่องบิน โดยเครื่องบินที่เข๎า
แขํงขัน Air Race 1 จะถูกสร๎างและพัฒนาเครื่องยนต์ตลอดจนวัสดุที่ใช๎ทาสํวนของลาตัวและปีกขึ้นมาสาหรับการ
แขํงขันโดยเฉพาะ เพื่อให๎การแขํงขันทั้งด๎านทักษะการบินของนักแขํงและด๎านความสามารถทางเทคโนโลยีอากาศ
ยานมาผสานรวมเป็นหนึ่งเดียว ทั้งนี้ ในปัจจุบันการแขํงขันการบิน Air Race 1 เป็นได๎รับความนิยมในระดับโลกมี
นักกีฬาและผู๎ติดตามชมการแขํงขันจากตํางประเทศเข๎ารํวมเป็นจานวนมาก
2. ในปี 2559 นี้ ประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ได๎มีโอกาสจัดการแขํงขันการ
บิน Air Race 1 ในลักษณะการเตรียมความพร๎อม หรือ Pre-Event
3. การแขํงขัน สนามเก็บ คะแนนชิงแชมป์โ ลกการแขํงขัน การบิน Air Race 1 จะมีขึ้นใน
ปี 2560 หรือ Air Race 1 Race of Thailand (World Series 2017) ณ พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบและ
สนามบินอูํตะเภา จังหวัดชลบุรี
4. สามารถสร๎ างรายได๎จากการทํองเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเกิดเป็นเงินหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจให๎แกํประเทศไทยได๎มากกวํา 3,450 ล๎านบาท
5. หลั กการของการจัดการแขํงขันที่จะเป็นสนามแขํงเพื่อเก็บคะแนนในระดับโลกนั้น ประเทศ
เจ๎าภาพจะต๎องเตรียมการแขํงขันการบิน Air Race 1 แบบ Pre-Event ขึ้นกํอนลํวงหน๎า 1 ปี (ในปี 2559)
ทั้งนี้ เพื่อให๎ประเทศเจ๎าภาพมีความพร๎อมสาหรับการเป็นเจ๎าภาพจัดการแขํงขัน Air Race 1 Race of Thailand
(World Series
2017) ซึ่งจะเป็นการแขํงขันเก็บคะแนนสนามชิงแชมป์โลกอยํางเต็มรูปแบบ ณ พื้นที่ฐานทัพ
เรือสัตหีบ และสนามบินอูํตะเภา จังหวัดชลบุรี ในปี 2560 ตํอไป
20. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค ครั้งที่ 22
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่ กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็ น ชอบในหลั ก การตํอ รํ า งแถลงการณ์ รัฐ มนตรีก ารค๎า เอเปคและรํา งแถลงการณ์ เรื่ องการ
สนับสนุนระบบการค๎าพหุภาคี
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2. หากมีความจาเป็นต๎องปรับปรุงแก๎ไขเอกสารดังกลําวที่ไมํใชํสาระสาคัญหรือไมํขัดตํอผลประโยชน์
ของไทย ให๎ พณ. ดาเนินการได๎โดยไมํต๎องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
3. อนุ มั ติ ใ ห๎ รั ฐ มนตรี วํ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ ห รื อ ผู๎ ที่ ไ ด๎ รั บ มอบหมายเข๎ า รํ ว มรั บ รอง
รํางแถลงการณ์ทั้งสองฉบับ
ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค มีสาระสาคัญเกี่ยวกับความรํวมมือในการเปิดเสรีการค๎าและ
การลงทุน โดยมีประเด็นสาคัญ ได๎แกํ การดาเนินการตามเป้าหมายโบกอร์ ในการเปิดเสรีการค๎าและการลงทุน เพื่อ
ขจัดอุปสรรคทางการค๎า รวมทั้งสนับสนุนการอานวยความสะดวกทางการค๎าและการลงทุนในภูมิภาค ความคืบหน้า
ของการศึกษาร่วมเชิงยุทธศาสตร์เรื่องการจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชีย -แปซิฟิก (Free Trade Area of the AsiaPacific : FTAAP) แผนการดาเนินงานกรอบความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน มีข๎อริเริ่มของระบบหน๎าตํางเดียวในการ
เชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหวํางประเทศ ที่จะสนับสนุนการเคลื่อนย๎ายของสินค๎า ยกระดับความปลอดภัยของ
หํวงโซํอุปทาน ลดคําใช๎จําย และทาให๎มีข๎อมูลทางการค๎าข๎ามพรมแดนอยํางรวดเร็วและมีคุณ ภาพ วาระปฏิบัติการ
โบราไคย์เพื่อพัฒนา MSMEs ไปสูํเวทีการค๎าระหวํางประเทศ การดาเนินงานตามพิมพ์เขียวเพื่อการพัฒนาและ
ความร่วมมือห่วงโซ่คุณค่าโลก ซึ่งครอบคลุมเรื่องการวัดมูลคําเพิ่มทางการค๎า (APEC trade in value-added :
TiVA) และตัวชี้วัดของ TiVA รวมทั้งการลดภาษีสินค๎าสิ่งแวดล๎อมภายใต๎กรอบเอเปค 54 รายการ ให๎เหลือไมํเกินร๎อย
ละ 5 ตามแถลงการณ์ผู๎นาเขตเศรษฐกิจเอเปคเมื่อปี 2555
ร่างแถลงการณ์เรื่องการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี มีสาระสาคัญเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ภายใต๎องค์การการค๎าโลก โดยมีประเด็นสาคัญ ได๎แกํ การยืนยันในคามั่นสัญญาในการตํอต๎านการปกปูองทางการค๎า
ทุกรู ป แบบบ จนถึงปี ค.ศ. 2020 และไมํน ามาตรการกีดกันทางการค๎าใหมํ ๆ รวมถึงมาตรการที่ทาให๎ เกิดการ
บิดเบือนทางการค๎า ที่เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาและการฟื้นตัวเศรษฐกิจระหวํางประเทศ การบังคับใช๎ความตกลงวํา
ด๎วยการอานวยความสะดวกทางการค๎า การพัฒนาและการเพิ่มการมีสํวนรํวมของ MSMEs ไปสูํเวทีการค๎าระหวําง
ประเทศโดยผํานโครงการให๎ความชํวยเหลือสาหรับการค๎า และการสนับสนุนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ค.ศ.
2030 และการขอสนับสนุนการดาเนินงานภายใต๎องค์การการค๎าโลกเพื่อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่
เกี่ยวข๎อง
21. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ในการพิ ทั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (ทส.)
เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบและอนุมัติการจัดทาบันทึกความเข๎าใจระหวําง ทส. แหํงสหพันธรัฐรัสเซีย และ ทส.
แหํงราชอาณาจักรไทย วําด๎วยความรํวมมือในการพิทักษ์สิ่งแวดล๎อม หากมีความจาเป็นต๎องแก๎ ไขถ๎อยคาในรํางบันทึก
ความเข๎าใจฯ ดังกลําว ในสํวนที่ไมํใชํสาระสาคัญและไมํขัดกับผลประโยชน์ของไทยขอให๎ ทส. พิจารณาดาเนินการ
ตํอไป
2. เห็นชอบให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมหรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย
เป็นผู๎ลงนามบันทึกความเข๎าใจฯ
สาระสาคัญของเรื่อง
ทส. รายงานวํา
สหพันธรัฐรัสเซียมีความประสงค์จะริเริ่มความรํวมมือทวิภาคีด๎านนิเวศวิทยาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการใช๎ทรัพยากรชีวภาพอยํางยั่งยืนกับประเทศไทย โดยได๎ยกรํางบันทึกความเข๎าใจระหวําง ทส. แหํง
สหพันธรัฐรัสเซียและ ทส. แหํงราชอาณาจักรไทย วําด๎วยความรํวมมือในการพิทักษ์สิ่งแวดล๎อม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความรํวมมือในการปกปูองสิ่งแวดล๎อมที่จะเป็นประโยชน์รํวมกันในสาขาตําง ๆ ครอบคลุมด๎านนิเวศวิทยา
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ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช๎ทรัพยากรชีวภาพอยํางยั่งยืนกับประเทศไทย โดยมีรูแปบบความรํ วมมือเป็น
การแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ในการพัฒ นาเอกสาร การแลกเปลี่ ยนผู๎ ปฏิ บัติงานในห๎ องปฏิบัติก าร ผู๎ เ ชี่ยวชาญ
ตลอดจนผู๎แทนจากสถาบันวิจัยรวมถึงการจัดการประชุม การสัมมนา โดยรํางบันทึกความเข๎าใจฯ จะมีผลบังคับใช๎นับ
จากวันที่ ลงนามเป็นเวลา 5 ปี และขยายออกไปโดยอัตโนมั ติเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมหรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมายเป็นผู๎ลงนาม
22. เรื่อง การเข้าร่วมเป็นสถาบันในเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความ
ยุติธรรมทางอาญาของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังนี้
1. รับทราบความคืบหน๎าในการดาเนินงาน เพื่อเข๎ารํวมเป็นสถาบันในเครือขํายแผนงาน
สหประชาชาติวําด๎วยการปูองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (The United Nations Programme
Network Institutes : PNI) ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหํงประเทศไทย (สธท.)
2. เห็นชอบบันทึกความเข๎าใจระหวํางสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหํงประเทศไทยกับองค์การ
สหประชาชาติ และหากมีการแก๎ไขเพิ่มเติมถ๎อยคาของบันทึกความเข๎าใจฯ ในสํวนที่ไมํใชํสาระสาคัญ โดยถ๎อยคา
ดังกลําวสอดคล๎องกับผลประโยชน์และนโยบายของประเทศ ขอให๎ สธท. สามารถพิจารณาดาเนินการได๎โดยไมํต๎องขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
3. มอบหมายให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ หนํวยงานภายในสังกัด ยธ. สานักงานศาลยุติธรรม
สานักงานอัยการสูงสุด สานักงานตารวจแหํงชาติ กระทรวงการตํางประเทศ (กต.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สนับสนุนการทางานด๎านวิชาการของ สธท. เพื่อสร๎างความรํวมมือกับสานักงาน
สหประชาชาติวําด๎วยยาเสพติดและอาชญากรรม (The United Nations Office on Drugs and Crime : UNODC)
ในขอบเขตที่ระบุไว๎ในบันทึกความเข๎าใจระหวําง สธท. กับองค์การสหประชาชาติ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนข๎อ มูลสถิติ
ด๎านการปูองกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาภายใต๎อานาจหน๎าที่ของหนํวยงานที่กฎหมายบัญญัติ
บันทึกความเข๎าใจมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวางกรอบความรํวมมือและความเข๎าใจรํวมกันและเพื่อ
การอานวยความสะดวกในการสํงเสริมความรํวมมือระหวํางคูํภาคี เพื่อการขับเคลื่อนเปูาหมายและเปูาประสงค์ ที่มี
รํวมกันในประเด็นเรื่องหลักนิติธรรม การพัฒนาที่ยั่งยืน สันติภาพและความมั่นคง โดยบันทึกความเข๎าใจฉบับนี้ไมํ
กํอให๎เกิดพันธกรณีใด ๆ ที่จะกํอภาระผูกพัน UNODC หรือ สธท. ในด๎านงบประมาณหรือทรัพยากรอื่นใด การ
ดาเนินการใด ๆ โดย UNODC หรือ สธท. ภายในขอบเขตของบันทึกความเข๎าใจฉบับนี้จะขึ้นอยูํกับความพร๎อมด๎าน
ทรัพยากร และจะต๎องมีการทาความตกลงกันระหวํางคูํภาคีเทําที่จาเป็นด๎วย
23. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารอาเซียนที่จะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 24
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบรํางปฏิญญาเวียงจันทน์วําด๎วยการเปลี่ยนผํานจากการจ๎างงานนอกระบบไปสูํการจ๎าง
งานในระบบเพื่อมุํงสูํการสํงเสริมงานที่มีคุณคําในอาเซียน และรํางแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน 2016-2020
และอนุมัติให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงแรงงานรับรองรํางเอกสารทั้งสองฉบับ
2. หากมีความจาเป็นต๎องแก๎ไขปรับปรุงรํางเอกสารทั้งสองฉบับที่ไมํสํงผลกระทบตํอสาระสาคัญ
หรื อ ไมํ ขั ด ตํ อ ผลประโยชน์ ข องประเทศไทย ให๎ ก ระทรวงแรงงานสามารถด าเนิ น การได๎ โ ดยไมํ ต๎ อ งน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
สาระสาคัญ
1. รํางปฏิญญาฯ มีส าระส าคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู๎ นาอาเซียนเพื่อสํ งเสริมให๎มีการ
เปลี่ยนผํานจากการจ๎างงานนอกระบบไปสูํการจ๎างงานในระบบ ซึ่งรํางปฏิญญาฯ ยกรํางด๎วยหลักการดังนี้ 1) สํงเสริม
นโยบายการจ๎างงานที่ทุกคนมีสํวนรํวมโดยเฉพาะในชนบท โดยการเปลี่ยนผํานจากการจ๎างงานนอกระบบไปสูํการจ๎าง
งานในระบบ 2) สร๎างและขยายการจ๎างงานที่ได๎รับการคุ๎มครองทางสังคมอยํางเทําเทียม 3) อานวยความสะดวกใน

 มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น

20
การเปลี่ยนผํานจากการจ๎างงานนอกระบบไปสูํการจ๎างงานในระบบโดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยและการ
แลกเปลี่ ย นข๎อ มู ล และแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี 4) สํ ง เสริ มให๎ ทุ ก ภาคสํ ว นมี สํ ว นรํ ว มในการเปลี่ ยนผํ า นดั ง กลํ า ว 5) การ
ดาเนินการตามรํางเอกสารฉบับนี้เป็นไปตามกฎระเบียบ นโยบาย และแผนงานระดับชาติของแตํละประเทศสมาชิก
ทั้งนี้ หลังจากรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนให๎การรับรองตํอรํางปฏิญญาฯ แล๎ว ประเทศเจ๎าภาพจะนารํางเอกสารฉบับนี้
เสนอตํอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 เพื่อให๎การรับรองขั้นสุดท๎ายตํอไป
2. รํางแผนงานฯ เป็น เอกสารกาหนดทิศทางความรํว มมือด๎านแรงงานระหวํางประเทศสมาชิก
อาเซียนในอีก 5 ปีข๎างหน๎า โดยรํางแผนงานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร๎างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนอาเซียนผําน
กาลังแรงงานโดยการเสริมสร๎างความสามารถในการแขํงขัน และเข๎ารํวมในงานที่มีคุณคํา และปลอดภัยที่ได๎รับจาก
การจ๎ างงานที่มีผ ลิ ตภาพ สถานประกอบการที่ส มานฉันท์ และมีความก๎าวหน๎า รวมถึงการคุ๎มครองทางสั งคมที่
เพียงพอ ซึ่งรํางแผนงานฉบับนี้มีสาขาความรํวมมือ 23 สาขา อาทิ ระบบข๎อมูลด๎านตลาดแรงงาน การสํงเสริ มผลิต
ภาพแรงงานในภาคนอกระบบ มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การขยายความคุ๎มครองทางสังคมให๎แกํ
แรงงานทุกคน การคุ๎มครองและสํงเสริมสิทธิของแรงงานตํางด๎าว เป็นต๎น ทั้งนี้ รูปแบบของการดาเนินกิจกรรมความ
รํวมมือเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาวิจัย การรวบรวมเผยแพรํข๎อมูลด๎านแรงงาน ซึ่งจะดาเนินการตาม
ความสมัครใจ และภายใต๎เงื่อนไขของกฎระเบียบภายในของประเทศสมาชิก
แต่งตั้ง
24. เรื่อง การแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยในการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ 26
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้
1. มอบอานาจเต็มให๎แกํหัวหน๎าคณะและรองหัวหน๎าคณะผู๎แทนไทยในการรํวมอภิปราย ลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง ลงมติ และลงนามในกรรมสารสุดท๎าย (Final Acts) ของสหภาพสากลไปรษณีย์ (Universal Postal
Union : UPU)
2. ให๎ กระทรวงการตํ างประเทศ (กต.) ออกหนั ง สื อแตํ ง ตั้ ง คณะผู๎ แ ทนไทยซึ่ งมอบอ านาจเต็ ม
(Credentials with full powers) ให๎แกํหัวหน๎าคณะและรองหัวหน๎าคณะผู๎แทนไทยสาหรับการประชุมใหญํสหภาพ
สากลไปรษณีย์ สมัยที่ 26
สาระสาคัญของเรื่อง
ทก. แจ๎ ง วํ า องค์ ป ระกอบคณะผู๎ แ ทนไทยในการประชุ ม ฯ มี ดั ง นี้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวหน๎าคณะผู๎แทน ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหน๎าคณะผู๎แทน คนที่ 2 และรองหัวหน๎าคณะผู๎แทน เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี หรือ ณ
ประเทศที่สหภาพสากลไปรษณีย์กาหนด หัวหน๎าคณะผู๎แทน คนที่ 3 และรองหัวหน๎าคณะผู๎แทน รองปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับมอบหมาย หัวหน๎าคณะผู๎แทน คนที่ 4 และรองหัวหน๎าคณะผู๎แทน
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด รองหัวหน๎าคณะผู๎แทน และผู๎แทน ประกอบด๎วย กรรมการใน
คณะกรรมการกิจ การไปรษณีย์ ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทน
กระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
25. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณวุ ฒิ
(กระทรวงการคลัง)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงการคลั ง เสนอแตํ ง ตั้ ง นางสาวกุ ล ยา ตั น ติ เ ตมิ ท
ผู๎อานวยการสานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค (ผู๎อานวยการเฉพาะด๎าน (วิช าการเศรษฐกิจ) ระดับสูง) สานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ให๎ดารงตาแหนํง ที่ปรึกษาด๎านนโยบายและยุทธศาสตร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ตั้งแตํวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ๎วนสมบูรณ์
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งเป็นต๎นไป
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26. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตํงตั้ง นายอังกูร ภัทรากร นายแพทย์
เชี่ยวชาญ (ด๎านเวชกรรม สาขาจิตเวช) กลุํมงานเวชศาสตร์สารเสพติด กลุํมภารกิจวิชาการ สถาบันบาบัดรักษาและ
ฟื้นฟูผู๎ติดยาเสพติดแหํงชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ ให๎ดารงตาแหนํง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด๎านเวชกรรม
สาขาจิตเวช) กลุํมงานเวชศาสตร์สารเสพติด กลุํมภารกิจวิชาการ สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู๎ติดยาเสพติดแหํงชาติ
บรมราชชนนี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตํวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ๎วน
สมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งเป็นต๎นไป
27. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรั ฐ มนตรี มีมติอนุ มัติตามที่กระทรวงสาธารณสุ ขเสนอแตํงตั้ง นางอัญชุลี เตมียะประดิษฐ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด๎านเวชกรรม สาขาจิตเวช) กลุํมงานการแพทย์ กลุํมบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลจิตเวช
สงขลาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ให๎ดารงตาแหนํง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด๎านเวชกรรม สาขาจิตเวช) กลุํมงาน
การแพทย์ กลุํมบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตํวันที่
18 มกราคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ๎วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งเป็น
ต๎นไป
28. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สานักนายกรัฐมนตรี)
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต า ม ที่ ส า นั ก ง า น ส ภ า ค ว า ม มั่ น ค ง แ หํ ง ช า ติ เ ส น อ แ ตํ ง ตั้ ง
นายสิงคิ์ วิเศษพจนกิจ ผู๎อานวยการสานักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ๎าน สานักงาน
สภาความมั่นคงแหํงชาติ ให๎ดารงตาแหนํงที่ปรึกษาด๎านการประสานกิจการความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนทรงคุณวุฒิ) สานักงานสภาความมั่นคงแหํงชาติ สานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตํวันที่ 2 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มี
คุณสมบัติครบถ๎วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งเป็นต๎นไป
29. เรื่อง ขออนุมัติการเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์และการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐคาซัคสถานประจา
กรุงเทพมหานคร (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ รั ฐ บาลสาธารณรั ฐ คาซั ค สถานมี ค วามประสงค์ ข อเปิ ด สถาน
กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐคาซัคสถานประจากรุงเทพมหานคร และแตํงตั้ง นายชนินทธ์ โทณวณิก ให๎ดารงตาแหนํง
กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐคาซัคสถานประจากรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงการตํางประเทศเสนอ
30. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นักบริหารสูง) (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอแตํงตั้ง นางกิตติยา คัมภีร์ ที่ปรึกษาการ
พัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) สานั กงาน ก.พ.ร. ให๎ดารงตาแหนํง รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
สานักงาน ก.พ.ร. สานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตํวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งเป็นต๎นไป เพื่อทดแทนตาแหนํง
ที่วําง
31. เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติอนุ มัติเป็ น หลั กการมอบหมายให๎ รัฐ มนตรีวํา การกระทรวงวิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) เป็นผู๎รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข ในลาดับที่ 2 ใน
กรณีที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุขไมํอาจปฏิบัติราชการได๎ และไมํมีผู๎ดารงตาแหนํงรัฐมนตรีชํวยวําการ
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กระทรวงสาธารณสุข หรือมีแตํไมํอาจปฏิบัติราชการได๎ ตามความในมาตรา 42 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผํ น ดิน พ.ศ. 2534 ตามที่ก ระทรวงสาธารณสุ ขเสนอ โดยให๎ ครอบคลุ มถึ งกรณีที่ ไมํมี ผู๎ ดารงตาแหนํ ง
รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุขด๎วย
***************************************
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