
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2138 
ท่ี  กษ 0401.4/-                         วันท่ี  7  เมษายน  2559 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 501 
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ   
ทั้งน้ี มีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังนี ้

  ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 3 รา่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสนิคา้เกษตร สําหรบัการปฏิบัติทางการ 

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดีสําหรบัฟาร์มผลิตลกูกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค เปน็มาตรฐานบังคับ พ.ศ. ....  
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน 
สินค้าเกษตร สําหรับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดีสําหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค 
เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 180 วันนับแต่วันประกาศใน                         
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
  2. กําหนดให้มาตรฐานสินค้าเกษตร สําหรับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดีสําหรับ
ผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค เป็นมาตรฐานบังคับ  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

  วาระที่ 4 ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร สําหรับการปฏิบัติที่ดีสําหรับ           
ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ....  
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน 
สินค้าเกษตร สําหรับการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 365 วันนับแต่วันประกาศใน                           
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
  2. กําหนดให้มาตรฐานสินค้าเกษตร สําหรบัการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ                     
เป็นมาตรฐานบังคับ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้าน... 
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  ด้านเศรษฐกิจ - สังคม 
วาระที่ 6 ขอความเห็นชอบต่อ (ร่าง)  แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ 

(ร่าง) แผนพฒันารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี ปี (พ.ศ. 2559-2561)  
สาระสาํคญั  คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร (ทก.) เสนอ ดังน้ี  
1. เห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและ (ร่าง) แผนพัฒนา 

รัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี ปี (พ.ศ. 2559-2561) เพ่ือเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่
ย่ังยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

2. มอบหมายให้ ทก. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม และแผนพัฒนารฐับาลดิจิทัล  ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อน การพัฒนารายยุทธศาสตร์ และ / หรือรายวาระ (agenda – based)  ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

3. ให้ทุกกระทรวง กรม รฐัวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องนําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  และแผน
ปฎิบัติการที่จะจัดขึ้น ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ไปพิจารณาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและคําขอ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ  

4. ให้ทุกกระทรวง กรม รฐัวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี ของหน่วยงานแทนการจัดทําแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 ทีใ่หทุ้ก
กระทรวง ทบวง และหน่วยงานอิสระ จัดทาํแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยจัดทําแผน 
3 ปี และปรับทุกปีตามความเหมาะสม และให้เสนอแผนของหน่วยงานควบคู่ไปกับการของบประมาณด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในงบประมาณรายจ่ายประจําทุกปี   

5. มอบหมายให้สาํนักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่ 
เก่ียวข้องให้การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร การทบทวนโครงสร้างของส่วนราชการ  การปรับปรุง
กฎระเบียบ  และการกําหนดตัวช้ีวัด รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ที ่ทก. เสนอ  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านแต่งตั้ง 
วาระที่ 22 การแต่งต้ังกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผูท้รงคณุวุฒิใน 

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบญัญัติสง่เสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  
สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง 

กรรมการผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จํานวน  
13 คน ประกอบด้วยกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน จํานวน 10 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน 
ดังน้ี  
  1. กรรมการผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชน 1) นายวรวิทย์ บุญสร้าง กรรมการผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดขอนแก่น    2) นางสาวปิยะภรณ์ สมพงษ์   กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลําพูน  
3) นางปรีดา วรรณรัตน์ กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตราด   4) นางพิชชาภา พลสว่าง กรรมการ 
 

ผู้แทน... 
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วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 3 ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร สําหรับการปฏิบัติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําท่ีดีสําหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไม
ปลอดโรค เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ....

4 ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร สําหรับการปฏิบัติท่ีดี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สําหรับศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ....

เศรษฐกิจ-สังคม 6 ขอความเห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี  ปี (พ.ศ.2559-2561)

แต่งตั้ง 22 การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตามระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

1 

http://www.thaigov.go.th                                                         วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559   
 
  วันน้ี (5 เมษายน 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล   
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตร ี
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ และ              
พันเอกหญิง ทกัษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี 
ซึ่งสรุปสาระสาํคัญดังน้ี 
  

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การตรวจดูข้อมูล และ
    ค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เก่ียวกับหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง 
    กําหนดค่าใช้จ่ายในการให้ผู้รบัหลักประกันรับรองความถูกต้องของจํานวนหน้ี         
    ที่ยังไม่ได้ชําระ พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพ 4  
    (เชียงของ-ห้วยทราย) พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร สําหรับการปฏิบัติทางการ 
    เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดีสําหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค เป็น 
    มาตรฐานบังคับ พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร สําหรับการปฏิบัติที่ดีสําหรับ           
    ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจําจังหวัดและเง่ือนไขการขอจด 
    ทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
  6.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบต่อ (ร่าง)  แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและ              
    (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี ปี (พ.ศ. 2559-2561)  
  7.   เรื่อง  ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเก่า  
    เมืองเก่าพะเยา เมืองเก่าตาก เมืองเก่านครราชสีมา เมืองเก่าสกลนคร  
    และเมืองเก่าสตูล 
  8.    เรื่อง  โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
    ประชารัฐ 
  9.  เรื่อง  การประเมินส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่าย 
    บริหารตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 
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ต่างประเทศ 
 
  10.   เรื่อง  การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาล  
    แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร 
  11.   เรื่อง  การลงนามความตกลงปารีส 
  12.  เรื่อง   การลงนามความตกลง Cooperation Agreement for the Joint Capacity – 
    Building Activities under the ITU Academy’s Centeres of Excellence   

 
แต่งต้ัง 

 
  13.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  14.  เรื่อง  การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐจิบูตีประจําประเทศไทยและการแต่งต้ัง
    กงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐจิบูตีประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  15.  เรื่อง  สาธารณรัฐซูดานเสนอแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐซูดานประจํา 
    ประเทศไทยคนใหม่ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  16.  เรื่อง  รัฐบาลราชอาณาจักรเบลเยียมเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย                 
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  17.  เรื่อง  รัฐบาลสาธารณรัฐมอริเชียสเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  18.  เรื่อง  รัฐบาลสาธารณรัฐลิทัวเนียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  19.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการกองอํานวยการรักษา 
    ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (นักบริหารระดับสูง) (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  20.  เรื่อง  การขอต่อเวลาการดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูตระดับสูง)  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  21.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 

 22.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน 
    คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
    พ.ศ. 2548  
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
 
 

******************* 
 

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน การตรวจดูข้อมูล และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่
เก่ียวกับหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... และรา่งกฎกระทรวงกําหนดค่าใช้จ่ายในการใหผู้้รับหลักประกันรบัรอง
ความถูกต้องของจํานวนหนี้ที่ยังไม่ได้ชําระ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน              
การตรวจดูข้อมูล และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เก่ียวกับหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนด
ค่าใช้จ่ายในการให้ผู้รับหลักประกันรับรองความถูกต้องของจํานวนหน้ีที่ยังไม่ได้ชําระ พ.ศ. .... จํานวน 2 ฉบับ                
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน การตรวจดูข้อมูล และ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เก่ียวกับหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... มสีาระสําคญั ดังน้ี  
   1.1 กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม ดังต่อไปน้ี 

รายการ อัตราท้ายพระราชบญัญัติ อัตราคา่ธรรมเนียมตามรา่งกฎกระทรวง 
1. การจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจ  
   (ก) กรณีทรพัย์สินที่เป็น
หลักประกันเป็นที่ดิน  
   (ข) กรณีทรพัย์สินอ่ืนนอกจาก 
(ก) และกิจการ  
     (1) กรณีทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกันเป็นทรัพย์สินที่
สามารถจดทะเบียนจํานองได้ตาม
กฎหมายอ่ืน  
     (2) กรณีทรัพย์สินอ่ืนนอกจาก 
(ข) (1)  
 
 
 
 
     (3) ค่าธรรมเนียมตาม (1) หรือ 
(1) รวมกับ (2)  

 
 

เท่ากับค่าธรรมเนียมในการ
จดทะเบียนจํานอง 
ไม่เกินร้อยละสองของ
จํานวนเงินที่ตกลงใช้
ทรัพย์สินเป็นประกัน แต่
ต้องไม่เกิน 200,000 บาท 

 

 
 
เท่ากับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
จํานอง  
 
 
เท่ากับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจํานอง
กับหน่วยงานจดทะเบียนน้ัน  
 
 
ร้อยละ 0.01 บาท ของจํานวนเงินที่ตกลงใช้
ทรัพย์สินเป็นประกัน เศษของ 100,000 
บาทให้คิดเป็น100,000 บาท  รวมกันไมใ่ห้
ตํ่ากว่า 100 บาท และต้องไมเ่กิน 1,000 
บาท  
 
ต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของจํานวนเงินที่ตกลง
ใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน และต้องไม่เกิน 
200,000 บาท 

2. การแก้ไขเพ่ิมจํานวนเงินที่ตกลง
ใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน 

ไม่เกินร้อยละสองของ
จํานวนเงินที่ตกลงใช้
ทรัพย์สินเป็นประกันเฉพาะ
ในส่วนที่เพ่ิม แต่ต้องไม่เกิน 
200,000 บาท

คิดค่าธรรมเนียมเฉพาะจํานวนเงินในส่วนที่
เพ่ิมเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียนตามข้อ 1 (ก) (ข) แล้วแต่กรณี  

3. การแก้ไขรายการจดทะเบียน
ยกเว้นการเพ่ิมจํานวนเงินที่ตกลง
ใช้ทรัพย์สินเป็นประกันตามข้อ 2  
 

ครั้งละ 500 บาท ครั้งละ 200 บาท 
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4. การยกเลิกการจดทะเบียน ครั้งละ 500 บาท ครั้งละ 200 บาท 
5. การออกหลกัฐานการจด
ทะเบียน  

ฉบับละ 500 บาท ฉบับละ 200 บาท 

6. การตรวจดูรายการจดทะเบียน ครั้งละ 100 บาท ครั้งละ 50 บาท 
7. การถ่ายข้อมูลที่ได้จากระบบ
คอมพิวเตอร์  
   การบันทึกขอ้มูลที่มีความยาว
ของระเบียนไม่เกินสองร้อยอักขระ 

ครั้งละ 2,000 บาท 
 

ระเบียนละ 1 บาท 

ครั้งละ 800 บาท 
 

ระเบียนละ 0.30 บาท 

8. ใบอนุญาต ฉบับละ 20,000 บาท ฉบับละ 1,500 บาท 
9. ค่าต่ออายุใบอนุญาต ครั้งละ 10,000 บาท ครั้งละ 500 บาท 
10. ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 5,000 บาท ฉบับละ 100 บาท 

    
   1.2 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกหลักฐานการจดทะเบียน การตรวจดูรายการจดทะเบียน 
และการถ่ายข้อมูลที่ได้จากระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่สําหรับหน่วยงานของรัฐ  
  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าใช้จ่ายในการให้ผู้รับหลักประกันรับรองความถูกต้องของจํานวน
หนี้ที่ยังไม่ได้ชําระ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดค่าใช้จ่ายกรณีผู้ให้หลักประกันมีหนังสือขอให้ผู้รับ
หลักประกันทําหนังสือยืนยันหรือระบุจํานวนหน้ีที่ยังมิได้ชําระภายในระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันที่มีหนังสือไปยัง
ผู้รับหลักประกันคร้ังก่อน ผู้ให้หลักประกันต้องชําระค่าใช้จ่ายแก่ผู้รับหลักประกัน ครั้งละไม่เกิน 200 บาท ต่อ 1 ฉบับ  
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดคา่ธรรมเนียมการใชย้านยนตรบ์นสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) 
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพาน
มิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ซึง่ข้ามแม่นํ้าโขงต่อจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1356 ทางสายทางเข้าสะพานข้ามแม่นํ้าโขงที่เชียงของตอนทางเข้าสะพานข้ามแม่นํ้าโขงที่เชียงของ            
เป็นสะพานที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพาน ดังน้ี  
 

ประเภทยานยนตร์ อัตราคา่ธรรมเนียม 
1. รถยนต์น่ังไม่เกิน 7 ที่น่ัง 50 บาท 
2. รถโดยสารขนาดเล็กเกิน 7 ที่น่ัง แต่ไม่เกิน 12 ที่น่ัง 100 บาท 
3. รถโดยสารขนาดกลางเกิน 12 ที่น่ัง แต่ไม่เกิน 24 ที่น่ัง 150 บาท 
4. รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 24 ที่น่ังขึ้นไป  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. กําหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมแก่ยานยนตร์ ดังน้ี รถโดยสารประจําทางระหว่างประเทศท่ีมีความ
ตกลงเดินรถในเส้นทางเชียงของ-ห้วยทราย และเส้นทางห้วยทราย-เชียงของ รถบริการซึ่งเดินรถระหว่างด่าน
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พรมแดนของท้ังสองประเทศ และรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรไทย และรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวนฝ่ายละไม่เกิน 50 คัน  
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร สําหรับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดีสําหรับ
ฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร สําหรับการปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดีสําหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1 .  กําหนดให้กฎกระทรวงนี้ ใ ห้ ใ ช้ บังคับเมื่ อ พ้นกําหนด  180 วันนับแต่ วันประกาศใน                 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
  2. กําหนดให้มาตรฐานสินค้าเกษตร สําหรับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดีสําหรับผลิต             
ลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค เป็นมาตรฐานบังคับ  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร สําหรับการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ เป็น
มาตรฐานบังคับ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร สําหรับการปฏิบัติ
ที่ ดีสําหรับศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ . .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ                
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1 .  กําหนดให้กฎกระทรวงนี้ ใ ห้ ใ ช้ บังคับเมื่ อ พ้นกําหนด  365 วันนับแต่ วันประกาศใน                 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
  2. กําหนดให้มาตรฐานสินค้าเกษตร สําหรับการปฏิบัติที่ ดีสําหรับศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ                
เป็นมาตรฐานบังคับ  
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจําจังหวัดและเง่ือนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจําจังหวัดและเง่ือนไข
การขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่ง                 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดให้ผู้ที่จดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะแล้วต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ได้แก่  
  1. ไม่ให้บุคคลเช่า ซื้อ หรือดําเนินการใด ๆ เพ่ือให้ผู้อ่ืนขับรถจักรยานยนต์สาธารณะของตนเพ่ือการ
รับจ้าง หรือใช้เสื้อก๊ักหรอืเสื้อคลุมที่มีหมายเลขประจําตัวของตนในการรับจ้าง  
  2. ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะของตนเพ่ือการรับจ้างติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน             
ในรอบระยะเวลา 1 ปี  
  3. จัดเก็บค่าโดยสารตามอัตราที่กําหนด  
  4. ไม่นํารถจักรยานยนต์สาธารณะของตนไปรับจ้างในสถานที่รอรับคนโดยสาร (ที่ต้ังวิน) อ่ืน             
ที่ตนเองไม่มีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือผู้ขับรถ และ  
  5. ต้องไม่กระทําการฝ่าฝืนเง่ือนไขที่คณะกรรมการประจําจังหวัดกําหนดจนเป็นเหตุให้ถูกถอน            
ช่ือออกจากบัญชีรายช่ือผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะในสถานที่รอรับคนโดยสาร  



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

6 

 
เศรษฐกิจ – สงัคม 

 
6. เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อ (ร่าง)  แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ระยะ 3 ปี ปี (พ.ศ. 2559-2561)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาล 
ดิจิทัล ระยะ 3 ปี ปี (พ.ศ . 2559-2561) เพ่ือเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ ย่ังยืน                 
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

2. มอบหมายให้ ทก. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและ 
สังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อน              
การพัฒนารายยุทธศาสตร์ และ / หรือรายวาระ (agenda – based)  ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

3. ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องนําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  และแผนปฎิบัติการท่ีจะจัดขึ้น 
ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ไปพิจารณาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับ  

4. ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี ของหน่วยงานแทนการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเดิม และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 ที่ให้ทุกกระทรวง ทบวง และหน่วยงาน
อิสระ จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยจัดทําแผน 3 ปี และปรับทุกปีตามความเหมาะสม 
และให้เสนอแผนของหน่วยงานควบคู่ไปกับการของบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงบประมาณรายจ่าย
ประจําทุกปี   

5. มอบหมายให้สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ 
การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร การทบทวนโครงสร้างของส่วนราชการ  การปรับปรุงกฎระเบียบ                
และการกําหนดตัวช้ีวัด รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่ ทก. เสนอ  
  สาระสําคัญของแผนฯ มีดังนี้ 
  แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... มีวิสัยทัศน์ คือ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่   
Digital Thailand” โดยที่ Digital Thailand  หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใด 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  

1. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) มีวิสัยทัศน์ คือ ใน 3 ปีข้างหน้า  
ภาครัฐไทยจะยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการดําเนินงานแบบอัจฉริยะ
ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง” ประกอบด้วย                
4 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล                
(2) ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (3) ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคธุรกิจ  (4) ยุทธศาสตร์การยกระดับความม่ันคงและเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน 
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7.  เรื่อง ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเก่า เมืองเก่าพะเยา เมืองเก่าตาก 
เมืองเก่านครราชสีมา เมืองเก่าสกลนคร และเมืองเก่าสตูล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  เสนอ ดังน้ี 
  1. ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่าพะเยา เมืองเก่าตาก เมืองเก่านครราชสีมา เมืองเก่าสกลนคร และเมืองเก่า
สตูล เพ่ือประกาศเขตพ้ืนที่เมืองเก่า ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ 
และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 
  2. กรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปพิจารณาและ
จัดทํารายละเอียดเพ่ือดําเนินการต่อไป 
  สาระสําคัญของกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องนําไป
พิจารณาและจัดทํารายละเอียดเพ่ือดําเนินการต่อไป ประกอบด้วย 
  1. แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาท่ัวไป มี 7 ด้าน ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์ 
(2) การสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างย่ังยืน (3) การส่งเสริมกิจกรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น (4) การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต (5) การป้องกันภัยคุกคามจากมนุษย์และธรรมชาติ (6) การประหยัดพลังงานด้านการสัญจรและ
สภาพแวดล้อม และ (7) การดูแลและบํารุงรักษาอาคารและสาธารณูปการ 
  2. แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสําหรับเขตพื้นที่ (Zoning) ในพ้ืนที่หลัก มี 5 ด้าน ได้แก่                
(1) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (2) ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม (3) ด้านระบบการจราจรและคมนาคมขนส่ง                
(4) ด้านการพัฒนาภูมิทัศน์ และ (5) ด้านการบริหารและการจัดการ 
  3. แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสําหรับเขตพื้นที่ต่อเนื่อง มี 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน (2) ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม (3) ด้านระบบการจราจรและคมนาคมขนส่ง และ (4) ด้านการ
พัฒนาภูมิทัศน์ 
 
8.   เรื่อง โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ี กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ และอนุมัติงบประมาณในการดําเนินโครงการ 
  2. มอบหมายให้กรมบัญชีกลาง กค. ดําเนินโครงการฯ และจัดต้ังคณะกรรมการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจําจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการและ          
กรอบวงเงินให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 
  3. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) สั่งการให้นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่ให้        
การสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพ่ือให้คณะกรรมการหมู่บ้านดําเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จโดยรวดเร็วตามที่กล่าวในข้อ 2 
  4. ให้กรมบัญชีกลางมอบหมายคลังจังหวัด ดําเนินการกํากับดูแล ติดตามโครงการฯ และรายงาน
สภาพปัญหา ความคืบหน้าต่อ กค. เพ่ือรวบรวมรายงานคณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน ทั้งน้ี กรมบัญชีกลางสามารถ
กําหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือดําเนินโครงการฯ ให้เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 
  ทั้งน้ี  ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และกระทรวงมหาดไทยกํากับดูแลให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านและคณะกรรมการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจํา
จังหวัด ตรวจสอบรายละเอียดโครงการไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนกับโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอ่ืน ๆ รวมทั้ง
กําหนดระเบียบหลักเกณฑ์ที่เอ้ืออํานวยให้การดําเนินโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็วต่อไป 
  วัตถุประสงค์ของโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก                
ตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ภูมิภาคของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
ผ่านโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของหมู่บ้าน หรือการดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านที่พัฒนา
และส่งเสริมการประกอบอาชีพ การผลิตและการตลาด การพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ การจัด
สวัสดิการในหมู่ บ้านและการสงเคราะห์ผู้ ยากจนที่ ไม่สามารถช่วยตนเองได้  การส่ ง เส ริมการอนุรักษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา การบํารุงรักษาศิลปะ                
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของหมู่บ้าน 
 
9. เรื่อง การประเมินส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารตามคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการประเมินโดยแบบประเมินข้าราชการฯ และแบบประเมินส่วนราชการ 
และให้นําแบบประเมินฯ น้ีไปใช้ในการประเมินข้าราชการและการประเมินส่วนราชการในรอบการปฏิบัติงานต้ังแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ตามท่ี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานว่า ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมี
คําสั่งที่ 5/2559 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้การประเมินยึดหลัก
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจําหรืองานตามหน้าที่ปกติ (Function Based) งานตามยุทธศาสตร์กานโยบาย 
หรือภารกิจที่มอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) และงานตามพ้ืนที่หรืองานที่ต้องบูรณาการการปฏิบัติงานหลาย
พ้ืนที่หรือหลายหน่วยงาน (Area Based) และให้สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกันจัดทําแบบประเมิน
ข้าราชการและแบบประเมินส่วนราชการ น้ัน รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้จัดประชุมหารือร่วมกับ
สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการบํานาญและข้าราชการซึ่งดํารง
ตําแหน่งนักบริหารระดับสูง เพ่ือจัดทําแบบประเมินฯ ตามคําสั่ง และแนวปฏิบัติของนายกรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว
แล้ว โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
  1. แบบประเมินข้าราชการตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ เป็นแบบประเมินที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพในการเป็น
นักบริหารของผู้รับการประเมิน โดยผู้รับการประเมิน ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง และผู้
ประเมินมี 3 ฝ่าย ได้แก่ (1) นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (2) 
รัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ และ (3) เลขาธิการ ก.พ.   
  การประเมินข้าราชการตามแบบประเมินน้ี ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ (ผู้รับการประเมินจะถูก
ประเมินอย่างน้อย 3 องค์ประกอบ) ได้แก่ 
  1) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจํา งานตามหน้าที่ปกติ หรืองาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Based) 
  2) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์แนวทางปฏิบัติรูปภาครัฐ นโยบาย
เร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) 
  3) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือ
การบูรณาการการปฏิบัติงานหลายพ้ืนที่หรือหลายหน่วยงาน (Area Based) 
  4) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหลักความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามที่ ก.พ. กําหนด (Competency Based) 
  5) ศักยภาพในการเป็นนักบริหารเพ่ือการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายที่สําคัญของ
รัฐบาล และแผนหลักในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ (Potential Based) 
  ฝ่ายบริหารหรือผู้บังคับบัญชาสามารถนําผลการประเมินไปใช้ประกอบการพัฒนา ปรับปรุงหรือ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้รับการประเมินมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาตรฐาน หรือสูงกว่าระดับ
มาตรฐาน ตลอดจนสามารถนําผลการประเมินไปใช้ประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการระดับบริหารสู 
  2. แบบประเมินส่วนราชการตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ เป็นแบบประเมินที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการดําเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญของรัฐบาล การแก้ไข
ปัญหาและการอํานวยการความสะดวกแก่ประชาชน และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศโดยส่วนราชการท่ีรับการประเมิน ได้แก่ ส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม และผู้ประเมินคือ (1) 
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นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (2) รัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่า
การ และ (3) เลขาธิการ ก.พ.ร. 
  การประเมินส่วนราชการตามแบบประเมินน้ี ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ (ส่วนราชการจะถูก
ประเมินอย่างน้อย 3 องค์ประกอบ) ได้แก่ 
  1) ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐานงานประจํา งานตามหน้าที่ปกติ หรืองาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional 
Based) 
  2) ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
เร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) 
  3) ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือ
การบูรณาการการปฏิบัติงานหลายพ้ืนที่หรือหลายหน่วยงาน (Area Based) 
  4) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Based) 
  5) ศักยภาพในการเป็นหน่วยงานท่ีมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ ตามแผน
หรือนโยบายระดับชาติ นโยบายที่สําคัญของรัฐบาล (Potential Based) โดยให้ผู้ประเมินนําผลการประเมินส่วน
ราชการน้ัน ซึ่งประเมินโดยองค์กรภายในและภายนอกประเทศที่ได้รับความเช่ือถือมาประกอบการประเมินด้วย 
  ผลการประเมินส่วนราชการสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือยกระดับการให้บริการ
ประชาชนและการบริหารจัดการของส่วนราชการให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล และนําไปสู่ความเป็นส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่มีการดําเนินงานอยู่ในระดับเหนือมาตรฐานสากลในอนาคต 
  3. การประเมินข้าราชการและส่วนราชการตามข้อ 1 และ 2 นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ เลขาธิการ ก.พ. (ผู้ประเมินข้าราชการ) 
และเลขาธิการ ก.พ.ร. (ผู้ประเมินส่วนราชการ) สามารถดําเนินการประเมินได้ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 โดยนําผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการหรือผลการดําเนินงานส่วนราชการ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2559 มาประกอบการประเมิน ซึ่งข้าราชการและส่วนราชการผู้รับการประเมินอาจนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
หรือผลการดําเนินงานที่สอดคล้องกับรูปแบบการประเมินต่อผู้ประเมินเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมิน ทั้งน้ี 
เลขาธิการ ก.พ. และ เลขาธิการ ก.พ.ร. ซึ่งเป็นผู้ประเมินข้าราชการและส่วนราชการตามลําดับ สามารถประเมินโดย
นําความเห็นของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้เก่ียวข้องอ่ืน มาประกอบการประเมินเพ่ือให้การ
ประเมนิครอบคลุมในทุกมิติได้ด้วย 
  4. ผู้ประเมินสามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขในรายละเอียดเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและการดําเนินงานส่วนราชการ และเพ่ือให้ตรงตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดย
นายกรัฐมนตรีอาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบประเมินฯ ตามท่ีเห็นสมควร 
  5. การประเมินข้าราชการพลเรือนระดับตํ่ากว่าบริหารสูง รวมถึงข้าราชการทหาร ข้าราชการตํารวจ
และการประเมินบุคลากรหรือหน่วยงานของรัฐประเภทอ่ืน ให้ผู้มีหน้าที่ประเมินกระทรวงกลาโหมและสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติแล้วแต่กรณี นําแบบประเมินฯ ทั้งสองประเภทน้ีไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่
เก่ียวข้อง 
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ต่างประเทศ 
 
10.  เรื่อง การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร ทั้งน้ี หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึก
ความเข้าใจดังกล่าว ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ให้ ศธ. หารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) เพ่ือพิจารณา ดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วย                 
ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร 
  สาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษ และ
ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในด้านดังกล่าว โดยเน้นการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลการศึกษา การส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย การเสริมสร้างความร่วมมือในขอบข่ายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM Education) การเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเชิงลึก           
แก่แรงงานในหน่วยงานหลักของไทยที่ทํางานในสายอาชีพและเทคนิค 
  ทั้งน้ี บันทึกความเข้าใจฯ จะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 3 ปี เมื่อลงนาม และหลังจากน้ันจะได้รับ                 
การต่ออายุออกไปอีกช่วงละ 3 ปี โดยอัตโนมัติ 
 
11.  เรื่อง การลงนามความตกลงปารีส 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมในพิธีลงนามระดับสูงความตกลงปารีส (High-level signature 
ceremony of the Paris Agreement) ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ สํานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มีอํานาจลงนามใน
พิธีลงนามระดับสูงความตกลงปารีส 
  3. มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Power) เพื่อให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนามในพิธีลงนามระดับสูงความตกลงปารีส และจัดส่ง 
note verbale เพ่ือยืนยันการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยระบุช่ือและตําแหน่งของรัฐมนตรีว่าการ                 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Power) ดังกล่าว ต่อฝ่าย
สนธิสัญญา สํานักกฎหมายแห่งสหประชาชาติ (Treaty Section, United Nations Office of Legal Affairs) โดย
ด่วนต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. วัตถุประสงค์สําคัญของความตกลงปารีส คือ การกําหนดเป้าหมายร่วมกันระดับโลก              
3 เป้าหมายหลัก ได้แก่ (1) ควบคุมการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ตํ่ากว่า 2 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับ           
ยุคก่อนอุตสาหกรรม และการมุ่งพยายามควบคุมการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับ            
ยุคก่อนอุตสาหกรรม (2) เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการส่งเสริมความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาประเทศ              
ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่า โดยไม่กระทบต่อการผลิตอาหาร และ (3) และทําให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนที่มี                 
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ความสอดคล้องกับแนวทางที่นําไปสู่การพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่าและการพัฒนาให้มีความสามารถในการ 
ฟ้ืนตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  2. รายละเอียดของความตกลงปารีส ครอบคลุมการดําเนินงานเก่ียวกับการลดก๊าซเรือนกระจก 
การปรับตัวต่อผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสนับสนุนทางการเงิน การพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศกําลังพัฒนาและกรอบการรายงานข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส
ในการดําเนินงานและการสนับสนุนการดําเนินงานแก่ประเทศกําลังพัฒนา 
  3. การลงนามเพ่ือเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส เป็นการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในทาง
นโยบายของไทยในการร่วมมือกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยความตกลง
ปารีสจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 หลังจากวันที่ภาคีอนุสัญญาอย่างน้อยที่สุด 55 ภาคี ซึ่งมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวมกันอย่างน้อยที่สุด ประมาณร้อยละ 55 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ได้มอบสัตยาบันสาร สารการ
ยอมรับ สารการให้ความเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสาร ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะทําให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่
ดีในฐานะประธานกลุ่ม 77 ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งน้ี               
ความตกลงปารีสเปิดโอกาสให้แต่ละประเทศกําหนดการดําเนินงานที่เหมาะสมของประเทศได้เอง ซึ่งประเทศไทย
สามารถกําหนดให้สอดคล้องกับแผนระดับประเทศและภาคส่วนที่เก่ียวข้อง และการลงนามความตกลงปารีสนี้              
ยังไม่ถือว่าประเทศไทยมีพันธกรณีใด ๆ 
 
12. เรื่อง  การลงนามความตกลง Cooperation Agreement for the Joint Capacity – Building 
Activities under the ITU Academy’s Centeres of Excellence   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ ดังน้ี   

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.)  พิจารณาจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม                  

(Full Power)  ให้แก่ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือลงนามในความตกลงดังกล่าวต่อไป   
  สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ  

1. เป็นเอกสารที่กําหนดแนวทางและวิธีการในการดําเนินการจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมถึงการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรม 
และบทบาทหน้าที่ของ ITU และหน่วยงานเจ้าภาพผู้จัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมแต่ละสาขา 

2. เป็นกรอบการดําเนินโครงการ ITU  ASP CoEs   โดยรายละเอียดในการดําเนินการ 
บางส่วนจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการอํานวยการโครงการ ITU  ASP CoEs  ซึ่งคณะกรรมการ             
ชุดดังกล่าวจะมีการประชุมทุกปีเพ่ือพิจารณาตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานโครงการฯ และพิจารณา
กําหนดแผนงานการจัดฝึกอบรม รวมถึงการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรมสําหรับปีน้ัน ๆ  การจัดหา
หน่วยงานพันธมิตรในการจัดฝึกอบรมแต่ละสาขา การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมฝึกอบรม และสัดส่วน
รายได้ที่จะแบ่งให้กับ ITU  และหน่วยงานเจ้าภาพผู้จัดต้ังศูนย์ฝึกอบรม เป็นต้น 
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แต่งต้ัง 
 
13. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายยิ่งยง สุขเสถียร นายแพทย์
เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์) กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา  สํา นักงานสาธารณสุขขั งหวัดนครราชสีมา  สํา นักงานปลัดกระทรวง  ใ ห้ ดํารงตําแหน่ง                
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
สํานักงานสาธารณสุขขังหวัดนครราชสีมา สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 17 มิถุนายน 
2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
14. เรื่อง การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐจิบูตีประจําประเทศไทยและการแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ
สาธารณรัฐจิบูตีประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐบาลสาธารณรัฐจิบูตีมีความประสงค์ขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ
สาธารณรัฐจิบูตีประจําประเทศไทย และแต่งต้ัง นายฮงค์ฑัย แซ่ตัน ให้ดํารงตําแหน่ง กงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐ              
จิบูตีประจําประเทศไทย ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
15. เรื่อง สาธารณรัฐซูดานเสนอแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐซูดานประจําประเทศไทยคนใหม่ (กระทรวง
การต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติกรณีรัฐบาลสาธารณรัฐซูดานมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง  
นายไพฑูรย์  เตชดนัย เป็นกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐซูดานประจําประเทศไทย โดยมีเขตกงสุลครอบคลุม 
ประเทศไทย สบืแทน นายยะห์เอียเอลมักกี โมฮาเมด ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหน่ง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ
เสนอ 
 
16. เรื่อง รัฐบาลราชอาณาจักรเบลเยียมเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรณีรัฐบาลราชอาณาจักรเบลเยียมมีความประสงค์ขอแต่งตั้ง                       
นายฟลีิป  ครแีดลกา  (Mr. Philippe Kridelka)  ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้ีอํานาจเต็ม                 
แห่งราชอาณาจักรเบลเยียมประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายมาร์ก                   
มีคีลเซิน  (Mr. Marc Michielsen) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
17. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐมอริเชียสเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติกรณีรัฐบาลสาธารณรัฐมอริเชียสมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายอีโซป               
พาเทล  (Mr. Issop Patel) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้อํีานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมอริเชียส 
ประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงกัวลาลมัเปอร์ มาเลเซีย สืบแทน นายเปร็มดัต  ดุงกูร์                          
(Mr. Premdut  Doongoor) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
18. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐลิทัวเนียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติกรณีรัฐบาลสาธารณรัฐลทิัวเนียมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง  
นางสาวอีนา มาร์ซูโลนีเต (Ms. Ina Marčiulionyte)  ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้อํีานาจเต็ม 
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แห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียประจําประเทศไทยคนใหม ่โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน สืบแทน 
นางสาวซิกุเต ยัคชโตนีเต (Ms. Sigute  Jakštonyte) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
19. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (นักบริหารระดับสูง) (สํานกันายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเสนอแต่งต้ัง 
นาวาเอกหญิง พงศ์พรพร ศรสีุวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให้
ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร  สาํนักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
20. เรื่อง การขอต่อเวลาการดํารงตําแหนง่เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูตระดับสูง) (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอต่อเวลาการดํารงตําแหน่ง 
ของ นายพษิณุ  สุวรรณะชฎ ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่ง 
สหภาพเมียนมา ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) ต้ังแต่วันที่ 21 มนีาคม 2559 ถงึวันที่ 20 มีนาคม 2560  
 
21. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง เรือโท โกเมศ กมลนาวิน 
กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ ่ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการสง่เสริมวิสาหกิจ
ชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังกรรมการผู้แทนวิสาหกิจ
ชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 13 คน ประกอบด้วยกรรมการ
ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน จํานวน 10 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ดังน้ี  
  1. กรรมการผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชน 1) นายวรวิทย์ บุญสร้าง กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดขอนแก่น    2) นางสาวปิยะภรณ์ สมพงษ์   กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลําพูน  
3) นางปรีดา วรรณรัตน์ กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตราด   4) นางพิชชาภา พลสว่าง กรรมการ 
ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิจิตร   5) นายอิทธิ แจ่มแจ้ง กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระยอง  
6) นายนฤทธิ์  คําธศิรี กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสกลนคร 7) นายไพฑูรย์ ฝางคํา กรรมการผู้แทน
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ   8) นายสรุิยา ศรีโพธิ์ทอง กรรมการผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี  
9) นายจาํรสั มีลิ กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเพชรบุรี   10) นายสิทธิโชค เอ่งฉ้วน กรรมการผู้แทน
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดกระบ่ี  
  2. กรรมการผูท้รงคณุวุฒิ 1) รองศาสตราจารย์วรากรณ ์สามโกเศศ (อธิการบดีกิตติคุณ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจ 2) นายชัยวัฒน์ ปกป้อง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน 3) นายวิวัฒน์ ไม้แก่นสาร (รองคณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตรสถาบันการ 
จัดการปัญญาภิวัฒน์) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าและอุตสาหกรรม  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 5 เมษายน 2559 เป็นต้นไป 
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23. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการเสนอแต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ศกัรินทร์                
ภูมิรัตน เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์แทนรองศาสตราจารย์                 
คุณหญิงสมุณฑา พรหมบุญ ที่พ้นจากตําแหน่ง เน่ืองจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์เมื่อวันที่ 26 มนีาคม 2559  
และใหผู้้ที่ได้รบัแต่งต้ังแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว ซึ่งจะครบวาระ 
การดํารงตําแหน่งในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 5 เมษายน 2559 เป็นต้นไป 
 

********************* 
 


