
                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                กลุม่ประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2135                          1 
ท่ี  กษ 0401.4/-                              วันท่ี    10   สิงหาคม  2559                          0     
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559                                          0 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 9 เรื่อง การปรับปรงุแก้ไขกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบติังานของชาติ หรือการปฏิบติัตามหน้าที่มนุษยธรรม (รา่ง
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกําหนดลักษณะของความ
พิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเปน็อุปสรรคสาํคัญย่ิงในการประกอบอาชีพหรือในการดํารงชพี (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และรา่งระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยเงินชว่ยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัย เนื่องจากการ
ช่วยเหลือราชการ การปฏิบติังานของชาติหรือการปฏิบติัตามหน้าที่มนุษยธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
รวม 2 ฉบับ)  

สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกําหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็น
อุปสรรคสําคญัย่ิงในการประกอบอาชีพหรือในการดํารงชีพ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... และร่างระเบียบกระทรวงกระท
คลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัย เน่ืองจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ 
หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และ 
ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. ไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  และเห็นชอบในหลักการการแก้ไขเพ่ิมเติมอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือ 
ค่าจัดการศพตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ แล้วให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของเรื่อง 

1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และ 
กําหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสําคัญย่ิงในการประกอบอาชีพหรือ 
ในการดํารงชีพ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
 

กฎกระทรวงฯ ร่างกฎกระทรวงฯ 
   ข้อ 1 วรรคสอง  
   เพ่ือประโยชน์ในการคํานวณ คําว่า “อัตรา
เงินเดือน” ให้หมายความถึงอัตราเงินเดือน 
ระดับ 3 ขั้นต้นของบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ
พลเรือนที่ใช้อยู่ขณะประสบภัย  

   ข้อ 1 วรรคสอง  
   เพ่ือประโยชน์ในการคํานวณ คําว่า “อัตราเงินเดือน” 
ให้หมายความถึงอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตํ่าสุดของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทวิชาการ 
(วุฒิปริญญาตรี) ระดับปฏิบัติการ ที่ใช้อยู่ขณะประสบภัย
  

 
กฎกระทรวง... 
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กฎกระทรวงฯ ร่างกฎกระทรวงฯ 
- ไม่ม-ี    ข้อ 1 วรรคสี่ 

ในกรณีทีผู่้ประสบภัยต้องพักรักษาตัวตามคําสั่งของ
แพทย์ ให้มีสทิธิได้รับเงินชดเชยระหว่างเข้ารับการ
รักษาพยาบาล ในอัตราวันละห้าร้อยบาท โดยคํานวณ
จ่ายเป็นก้อนคร้ังเดียว  

 
  2. ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัย เน่ืองจากการ
ช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

ระเบียบฯ ร่างระเบียบฯ 
   ข้อ 5 ให้จ่ายเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพแก่
ทายาทซึ่งจัดการศพหรือผู้จัดการศพของผู้เสียชีวิต
เป็นเงินจํานวน 20,000 บาท 

   ข้อ 5 ให้จ่ายเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพแก่ทายาท 
ซึ่งจัดการศพหรือผู้จัดการศพของผู้เสียชีวิตเป็นเงิน
จํานวนสามเท่าของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตํ่าสุดของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งประเภทวิชาการ  
(วุฒิปริญญาตรี) ระดับปฏิบัติการ ที่ใช้อยู่ขณะประสบภัย 

 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
วาระที่ 10 เรือ่ง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เชา่  

ให้เชา่ซ้ือที่ดินและทรพัย์สนิของกรมชลประทานเพื่อใชใ้นการทาํเกษตรกรรม พ.ศ. ....  
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเง่ือนไขการให้เช่า ให้เช่าซื้อที่ดินและทรัพย์สินของกรมชลประทานเพ่ือใช้ในการทาํเกษตรกรรม พ.ศ. ....  
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วดําเนินการต่อไปได้  

สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการให้เช่า ให้เช่าซือ้ที่ดินและทรัพย์สินของ 
กรมชลประทานเพ่ือใช้ในการทําเกษตรกรรม ดังน้ี  
  1. ใหค้ณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาว่าที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินที่มีที่ดินหรือ
ทรัพย์สินที่ได้มาตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 แปลงใดสมควรจัดให้เช่าหรือให ้
เช่าซื้อเพ่ือใช้ในการทําเกษตรกรรม โดยประกาศไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอําเภอ ที่ทําการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ซึ่งที่ดินน้ันต้ังอยู่ หรือสถานทีอ่ื่นที่สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเห็นสมควร เพ่ือให้
ประชาชนย่ืนคําขอต่อสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดภายใน 30 วัน  
  2. ใหค้ณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดเป็นผู้พิจารณากําหนดอัตราค่าเช่าหรือเช่าซื้อ  
  3. ผู้มสีิทธิย่ืนคําขอ ต้องมีสัญชาติไทยและเป็นเกษตรกรที่มีรายได้น้อยไม่สูงกว่าอัตรารายได้
และสิทธิประโยชน์อ่ืนที่สามารถคํานวณเป็นเงินได้ตามท่ีคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดประกาศกําหนด  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ด้าน... 
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 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ยั่งยืน  
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http://www.thaigov.go.th                                                            วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 
 
  วันน้ี (9 สิงหาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี   ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 
  

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 
    บ้านเมือง (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....    
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก 
    ต่างประเทศ  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  3.   เรื่อง   มาตรการเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล 
    (ร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างประกาศ รวม 4 ฉบับ)  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเปิดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ 
    มิชอบกลาง พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดมีบัลลาสต์ในตัว 
    สําหรับการให้แสงสว่างทั่วไปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... และ 
    ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้ว 
    เด่ียวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
  6.   เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... 
  7.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์กํากับดูแลการนําผ่านสินค้าไม้ภายใต้  
    พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า  
    (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 รวม 2 ฉบับ 
  8.  เรื่อง  ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. .... 
  9.  เรื่อง  การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
    เน่ืองจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่
    มนุษยธรรม (รา่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและอัตราในการจ่ายเงิน
    สงเคราะห์และกําหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็น 
    อุปสรรคสําคญัย่ิงในการประกอบอาชีพหรือในการดํารงชีพ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
    และร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัย 
    เน่ืองจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่
    มนุษยธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ)  
  10.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการให้เช่า ให้เช่าซื้อที่ดิน
    และทรัพย์สินของกรมชลประทานเพ่ือใช้ในการทําเกษตรกรรม พ.ศ. ....  
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ต่างประเทศ 
 
  11.   เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน 
    การท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
    กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซลิ 

  12.  เรื่อง  องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียเสนอร่างแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) 
    ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533 ที่เก่ียวข้อง
    กับบัญชีอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย บัญชี 2 สําหรับกรณีเมื่อมีการผลิต 
    ปิโตรเลียมจากพ้ืนที่พัฒนาร่วมแล้ว [ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
    พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533]  
  13. เรื่อง   ร่าง Roadmap on ASEN Cooperation towards Transboundary Haze  
    Pollution Control with Means of Implementation   
 

แต่งต้ัง 
 
  14.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  15.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  16.  เรื่อง  รัฐบาลสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  17.  เรื่อง  รัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  18.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  19.  เรื่อง  การรับโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    ตําแหน่งผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง)  
    สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง (ฉบบัที่ ..)             
พ.ศ. ....    
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  ตามที่กระทรวงมหาดไทย 
(มท.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับกระทรวงมหาดไทย  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ไปพิจารณาดําเนินการจัดทํากฎหมายเฉพาะ
ในการบริหารจัดการขยะตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  แกัไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง            
พ.ศ. 2535 ดังต่อไปน้ี 
  1.แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามคําว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” “พนักงานเจ้าหน้าที่” และ “ราชการส่วน
ท้องถิ่น” 
  2. แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรารักษาการโดยกําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ีและกําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นการเฉพาะ 
  3. กําหนดหน้าที่และอํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เก่ียวกับการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
  4. กําหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการเก็บ ขน กําจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และในกรณีที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการตาม
พระราชบัญญัติน้ีแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ด้วย 
  5.  กําหนดหน้าที่ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอแนะ แนะนํา และช่วยเหลือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทําแผนงานโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด และขอจัดต้ังงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่จําเป็นต้องได้รับการอุดหนุนจากงบประมาณ
แผ่นดิน 
  6. กําหนดอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติน้ี 
  7. กําหนดโทษทางอาญาสําหรับผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน กําจัดหรือการหาประโยชน์จาก
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยไม่ได้รับใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งกําหนดโทษทางอาญาสําหรับ        
ผู้ไม่ปฎิบัติตามข้อกําหนดของท้องถิ่น 
  8. กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม โดยเพ่ิมเติมอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการเก็บ ขน และกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย รวมทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของเอกชน 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ  (ฉบับที่ ..)               
พ.ศ. .... 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี 

            1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
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            2. รับทราบแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
และให้ พณ. เร่งดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองดังกล่าวเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ได้โดยเร็ว 
           สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

            1. กําหนดให้มีบทนิยาม คําว่า “สินค้าที่ถูกไต่สวน” “สินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้” และ 
“มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน” 

            2. แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยาม คําว่า “ผู้มีส่วนได้เสีย” ให้ครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้เสียในการไต่สวนการ
หลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน 

            3. แก้ไขตําแหน่งขององค์ประกอบคณะกรรมการ ทตอ. ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้อง
กับช่ือหน่วยงานในปัจจุบัน 

            4. แก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ทตอ. ให้มีอํานาจหน้าที่พิจารณาตอบโต้                
การทุ่มตลาด การอุดหนุน และการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลอดหรือการอุดหนุน 

            5. แก้ไขเพ่ิมเติมในเรื่องกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระของคณะกรรมการ ทตอ. โดยให้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอยู่ในตําแหน่งเพ่ือดําเนินการต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้รับแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าที ่
            6. แก้ไขเพ่ิมเติมในเรื่องกรรมการพ้นจากตําแหน่งไม่ตามวาระของคณะกรรมการ ทตอ. โดยในกรณี
ที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่า
จะมีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

            7. กําหนดให้มีบทบัญญัติในเรื่องมาตรการตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือ
การอุดหนุน เป็นหมวดใหม่ 
 
3.  เรื่อง  มาตรการเพื่อส่งเสริมใหบุ้คคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล (ร่างพระราชกฤษฎีกาและร่าง
ประกาศ รวม 4 ฉบับ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบมาตรการเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล 
  2. อนุมัติหลักการ 
   2.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดค่าใช้จ่าย              
ที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   2.2 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  3. เห็นชอบในหลักการ 
   3.1 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สาํหรับกรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ของผู้ถือหุ้นเพ่ือชําระค่าหุ้นให้แก่           
นิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นใหม่ ตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคลตามหลักเกณฑ์
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
   3.2 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดสําหรับการโอนห้องชุดของผู้ถือหุ้นเพ่ือชําระค่าหุ้นให้แก่นิติบุคคลที่จัดต้ัง
ขึ้นใหม่ตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด 
  4. ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องอํานวยความสะดวกในการพิจารณาให้บุคคลธรรมดาสามารถโอน
ใบอนุญาตในการประกอบกิจการให้นิติบุคคลต้ังใหม่ได้  
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  สาระสาํคญัของร่างกฎหมาย 
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดคา่ใช้จ่ายที่ยอม
ให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการกําหนดให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาสําหรับเงินได้                 
พึงประเมินตามมาตร 40 (7) คือเงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสําคญั
นอกจากเครื่องมือ และ (8) คือเงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอ่ืน
นอกจากที่ระบุไว้ใน (1) ถึง (7) ที่มีอัตราการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาที่สูงกว่าร้อยละ 60 ให้ลดลงเหลือร้อยละ 60 
สําหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับต้ังแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 
  2. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร       
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   2.1 กําหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ 
ให้แก่บุคคลธรรมดาสําหรับการโอนกรรมสทิธ์ิในอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินใด ๆ ให้แก่บริษัทหรอื ห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ัง ต้ังแต่วันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบมาตรการเพ่ือส่งเสริมให้บุคคล
ธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
   2.2 กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ัง  ต้ังแต่วันถัดจากวันที่
คณะรัฐมนตรมีีมติให้ความเห็นชอบมาตรการเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 โดยมีทุนที่ชําระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาทและมรีายได้จากการ
ขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท สามารถนํารายจ่ายอันเกิดจากการ                
จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รายจ่ายค่าทําบัญชีและค่าสอบบัญชีมาหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า 
เป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี  นับแต่วันที่ได้รับการจัดต้ังเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
  3. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรม ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน สาํหรับกรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ของผู้ถือหุน้เพื่อชําระคา่หุน้ให้แก่นิติบคุคล
ที่จัดต้ังขึ้นใหม่ ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนติิบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรกํีาหนด เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สาํหรับบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถอื
หุ้นในนิติบุคคลท่ีต้ังขึ้นใหม ่โอนอสังหาริมทรัพย์ของผู้ถือหุ้นเพ่ือชําระค่าหุ้นให้แก่นิติบุคคลต้ังใหม่น้ันจากร้อยละ 2 
ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เป็นร้อยละ 0.01 
  4. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและ           
นิติกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดสาํหรับการโอนห้องชุดของผูถื้อหุ้นเพื่อชําระค่าหุน้ให้แก่นติิบุคคลท่ีจัดต้ัง
ขึ้นใหม่ ตามมาตรการเพื่อสง่เสริมให้บคุคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรปูของนิติบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรกํีาหนด เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรม สําหรบับุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นใน
นิติบุคคลที่ต้ังขึ้นใหม่โอนห้องชุดของผู้ถือหุ้นเพ่ือชําระค่าหุ้นให้แก่นิติบุคคลต้ังใหม่น้ันจากร้อยละ 2 ของราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ เป็นร้อยละ 0.01  
 

4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเปิดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเปิดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลาง พ.ศ. ....ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรม (ศย.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้เมื่อร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 
มีผลใช้บังคับแล้ว 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  กําหนดให้เปิดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
เป็นต้นไป 
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5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดมีบัลลาสต์ในตัวสําหรับการให้แสงสว่าง
ทั่วไปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอด              
ฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเด่ียวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ขั้ ว เ ด่ียวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  พ .ศ .  . . . .ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม  (อก . )  เสนอ                
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดมีบัลลาสต์ในตัวสําหรับการให้
แสงสว่างทั่วไปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... เป็นการกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดมีบัลลาสต์ในตัว
สําหรับการให้แสงสว่างทั่วไปต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2234 – 2257 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับที่ 4635 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง 
ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดมีบัลลาสต์ในตัวสําหรับให้แสงสว่างทั่วไป เฉพาะด้านความปลอดภัย 
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดมีบัลลาสต์ในตัวสําหรับการให้แสงสว่างทั่วไป – คุณลักษณะ                
ที่ต้องการด้านความปลอดภัย ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 
  2. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดมีบัลลาสต์ในตัวสําหรับการให้
แสงสว่างทั่วไปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... เป็นการกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์
ขั้วเด่ียวต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2235 – 2257 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4632 (พ.ศ. 
2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเ ด่ียว เฉพาะด้านความปลอดภัย และกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ขั้วเด่ียว : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ลงวันที่ 23 
มิถุนายน 2557 
 
6.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการสํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรา่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตร ี
พ.ศ. ....  ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ี สคก.เสนอ  และใหส้าํนักงบประมาณ 
(สงป.) นําร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม  แล้วส่งให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  ยกเลิกกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2551 และ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 โดยปรบัปรุงการแบ่ง
ส่วนราชการและอํานาจหน้าที่ของ สงป. ดังน้ี  
 

การแบ่งส่วนราชการปจัจุบนั การแบ่งส่วนราชการทีข่อปรบัปรุง 
(1) สํานักอํานวยการ 
(2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ 

 
(4) สํานักกฎหมายและระเบียบ 
(5) สํานักจัดทํางบประมาณด้านการบริหาร 
(6) สํานักจัดทํางบประมาณด้านความมั่นคง  1 
(7) สํานักจัดทํางบประมาณด้านความมั่นคง 2 

(1) สํานักงานผู้อํานวยการ 
(2) กองกฎหมายและระเบียบ 
(3) – (13) กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ 1-11 

(เพิ่มเติม)  
 

(14) กองจัดทาํงบประมาณด้านการบริหาร 
(15) กองจัดทาํงบประมาณด้านความมั่นคง 1  
(16) กองจัดทาํงบประมาณด้านความมั่นคง 2 
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(8) สํานักจัดทํางบประมาณด้านเศรษฐกิจ   1 
(9) สํานักจัดทํางบประมาณด้านเศรษฐกิจ   2 
(10)  สํานักจัดทํางบประมาณด้านเศรษฐกิจ   3 
(11)  สํานักจัดทํางบประมาณด้านเศรษฐกิจ   4 
(12)  สํานักจัดทํางบประมาณด้านสังคม 1 
(13)  สํานักจัดทํางบประมาณด้านสังคม 2 
(14)  สํานักจัดทํางบประมาณด้านสังคม 3 

 
 

 
 
 
 

(15)  สํานักจัดทํางบประมาณองค์การบริหารรูปแบบ
พิเศษและรัฐวิสาหกิจ  

(16)  สํานักนโยบายและแผนงบประมาณ 
(17)  สํานักประเมนิผล 
(18)  สํานักพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดการ 
(19)  สํานักมาตรฐานงบประมาณ 
(20)  กลุ่มยุทธศาสตร์การงบประมาณ 

 
 

(21)  กลุ่มการจัดการงบประมาณจังหวัดและกลุ่ม  
 จังหวัด และการบูรณาการงบประมาณในการ   
 บริหารราชการในต่างประเทศ  

(22)  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(23)  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
(24)  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 

(17) กองจัดทาํงบประมาณด้านเศรษฐกิจ   1 
(18) กองจัดทาํงบประมาณด้านเศรษฐกิจ   2 
(19) กองจัดทาํงบประมาณด้านเศรษฐกิจ   3  
(20) กองจัดทาํงบประมาณด้านเศรษฐกิจ   4 
(21) กองจัดทาํงบประมาณด้านสังคม 1 
(22) กองจัดทาํงบประมาณด้านสังคม 2 
(23) กองจัดทาํงบประมาณด้านสังคม 3 
(24) กองจัดทาํงบประมาณด้านสังคม 4 
(เพิ่มเติม)  
(25) กองจัดทาํงบประมาณเพื่อการบูรณา
การงบประมาณเขตพื้นที่และการบูรณา
การงบประมาณในการบริหารราชการใน
ต่างประเทศ (ยกฐานะ)  
(26) กองจัดทาํงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบ
พิเศษและรัฐวิสาหกิจ  
(27) กองนโยบายงบประมาณ 
(28) กองประเมินผล 
(29) กองพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดการ 
(30) กองมาตรฐานงบประมาณ 
(31) กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ (ยกฐานะ)  
(32) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(33) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ  
 
 
 

 (34) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(35)  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
(36)  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

 
 
 
7. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์กํากับดูแลการนําผ่านสินค้าไม้ภายใต้พระราชบัญญัติการส่ง 
ออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ไม้ท่อนไม้แปรรูป 
และสิ่งประดิษฐ์ของไม้ชิงชัน และไม้กระพี้เขาควาย รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ของไม้พะยูง เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนําผ่าน
ราชอาณาจักร พ.ศ. .... และ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการนํา
ผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่าง
กฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
 



 

 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ยั่งยืน  

8 

  สาระสําคัญของร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ 2 ฉบับ มีดังนี้ 
  1. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการนําผ่าน
ราชอาณาจักร พ.ศ. .... กําหนดให้ไม้ท่อนไม้แปรรูปและสิ่งประดิษฐ์ของไม้ชิงชันและไม้กระพ้ีเขาควาย และ
สิ่งประดิษฐ์ของไม้พะยูงเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนําผ่านราชอาณาจักร 
  2. รา่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการนําผ่าน
ราชอาณาจักร พ.ศ. .... กําหนดให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูปของไม้พะยูงที่ได้รับอนุญาต และไม้ท่อน ไม้แปรรูปและ
สิ่งประดิษฐ์ของไม้ทุกชนิด ยกเว้นไม้ชิงชันและไม้กระพี้เขาควาย เป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการนําผ่าน
ราชอาณาจักร ทั้งน้ี มิให้ใช้บังคับกับกรณีนําผ่านที่มีลักษณะเป็นการนําสินค้าเข้ามา และผ่านออกไปจากท่าเรือหรือ
สนามบินแห่งเดียวกัน 
 
8. เรื่อง ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. .... 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. .... ตามท่ี
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เสนอ และให้รายงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบ แล้วประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาต่อไป 

            คสช.เสนอว่า 
            1. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ .2550 มาตรา 25 (1) และมาตรา 46 กําหนดให้
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) มีหน้าที่และอํานาจจัดทําธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  สําหรับใช้
เป็นกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการดําเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ โดยมี
องค์ประกอบตามหมวด 5 มาตรา 46 ถึงมาตรา 48 และกําหนดให้มีสาระสําคัญอย่างน้อย 12 เรื่อง ได้แก่ (1) 
ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ (2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป้าหมายของระบบสุขภาพ (3) การจัด
ให้มีหลักประกันและความคุ้มครองให้เกิดสุขภาพ (4) การสร้างเสริมสุขภาพ (5) การป้องกันและควบคุมโรคและ
ปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ (6) การบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ (7) การส่งเสริม สนับสนุน การใช้และการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือกอ่ืน ๆ (8) การ
คุ้มครองผู้บริโภค (9) การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ (10) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ (11) 
การผลิตและการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข และ (12) การเงินการคลังสุขภาพ ทั้งน้ี มาตรา 46 วรรคสี่ 
กําหนดให้ทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยทุกห้าปี 

            2. ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับน้ีมีสาระสําคัญ 4 ส่วน ได้แก่ (1) ส่วนนํา (2) ส่วน
นิยามศัพท์ (3) ส่วนหลักการสําคัญของระบบสุขภาพ และ (4) ส่วนสาระรายหมวด เฉพาะส่วนสาระรายหมวด 
ประกอบด้วยข้อความ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนหลักการสําคัญและส่วนภาพพึงประสงค์ของระบบสุขภาพในหมวดนั้น ๆ ใน
ระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า นําเสนอในรูปแบบตารางแสดงข้อความของธรรมนูญฯ รายข้อ พร้อมแสดงคําอธิบายของ
เจตนารมณ์ของร่างข้อความในแต่ละข้อประกอบไว้ด้วย 

            สาระสําคัญของร่างธรรมนูญฯ 

            1. ส่วนนํา ประกอบด้วยแนวโน้มสถานการณ์ที่อาจมีผลต่อระบบสุขภาพ ใน 10 ปีข้างหน้า 
            2. กําหนดให้มีคํานิยามศัพท์ ทั้งสิ้น 73 คํานิยาม 

            3. กําหนดปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป้าหมายของ
ระบบสุขภาพ การจัดให้มีหลักประกันและความคุ้มครองให้เกิดสุขภาพ 

            4. กําหนดหลักการ ภาพพึงประสงค์ และเจตนารมณ์เก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ การสร้าง
เสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ  การบริการสาธารณสุขและการสร้าง
หลักประกันคุณภาพ การส่งเสริม สนับสนุน การใช้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือกอ่ืน การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ การสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 
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การเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ การสร้างและพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพ การเงินการคลังด้าน
สุขภาพ สุขภาพจิต สุขภาพทางปัญญา การอภิบาลระบบสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่ 
 
9. เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการสงเคราะหผ์ู้ประสบภัยเนือ่งจากการช่วยเหลือ
ราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนษุยธรรม (ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกําหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็น
อุปสรรคสําคญัย่ิงในการประกอบอาชพีหรือในการดํารงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบติังาน
ของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและอัตราในการ
จ่ายเงินสงเคราะห์และกําหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสําคญัย่ิงในการประกอบ
อาชีพหรือในการดํารงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ
ผู้ประสบภัย เน่ืองจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามทีก่ระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้
รับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  และเห็นชอบในหลักการการ
แก้ไขเพ่ิมเติมอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ แลว้ให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ เงือ่นไขและอัตราในการจ่ายเงนิสงเคราะห์และกําหนด
ลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสําคัญย่ิงในการประกอบอาชีพหรอืในการดํารงชีพ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

กฎกระทรวงฯ ร่างกฎกระทรวงฯ 
   ข้อ 1 วรรคสอง  
   เพ่ือประโยชน์ในการคํานวณ คําว่า “อัตรา
เงินเดือน” ให้หมายความถึงอัตราเงนิเดือนระดับ 3 
ขั้นต้นของบญัชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ที่ใช้อยู่ขณะประสบภัย  

   ข้อ 1 วรรคสอง  
   เพ่ือประโยชน์ในการคํานวณ คําว่า “อัตราเงินเดือน” ให้
หมายความถึงอัตราเงนิเดือนแรกบรรจุตํ่าสุดของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทวิชาการ (วุฒิ
ปริญญาตรี) ระดับปฏิบัติการ ที่ใช้อยู่ขณะประสบภัย 

- ไม่ม-ี    ข้อ 1 วรรคสี่ 
ในกรณีทีผู่้ประสบภัยต้องพกัรักษาตัวตามคําสัง่ของ
แพทย์ ให้มีสทิธิได้รับเงินชดเชยระหว่างเข้ารับการ
รักษาพยาบาล ในอัตราวันละห้าร้อยบาท โดยคํานวณ
จ่ายเป็นก้อนครั้งเดียว  

  
  2. ร่างระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยเงินช่วยเหลือคา่จัดการศพผูป้ระสบภัย เนือ่งจากการ
ช่วยเหลือราชการ การปฏิบติังานของชาติหรือการปฏิบติัตามหน้าที่มนุษยธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ระเบยีบฯ ร่างระเบียบฯ 
   ข้อ 5 ให้จ่ายเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพแก่ทายาท
ซึ่งจัดการศพหรือผู้จัดการศพของผู้เสียชีวิตเป็นเงิน
จํานวน 20,000 บาท 

   ข้อ 5 ให้จ่ายเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพแก่ทายาทซึ่ง
จัดการศพหรือผู้จัดการศพของผู้เสียชีวิตเป็นเงินจํานวนสาม
เท่าของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตํ่าสุดของข้าราชการพล
เรือนสามัญ ตําแหน่งประเภทวิชาการ (วุฒิปริญญาตรี) 
ระดับปฏิบัติการ ที่ใช้อยู่ขณะประสบภัย 
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10. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เชา่ ใหเ้ช่าซ้ือที่ดินและทรัพย์สนิของกรม
ชลประทานเพ่ือใช้ในการทําเกษตรกรรม พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการให้เช่า 
ให้เช่าซื้อที่ดินและทรัพย์สินของกรมชลประทานเพ่ือใช้ในการทําเกษตรกรรม พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเหน็ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แลว้ดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการให้เช่า ให้เช่าซือ้ที่ดินและทรัพย์สินของกรมชลประทาน
เพ่ือใช้ในการทําเกษตรกรรม ดังน้ี  
  1. ใหค้ณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาว่าที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินที่มีที่ดินหรือ
ทรัพย์สินที่ได้มาตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 แปลงใดสมควรจัดให้เช่าหรือให้เช่าซื้อ
เพ่ือใช้ในการทําเกษตรกรรม โดยประกาศไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอําเภอ ที่ทําการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในท้องที่ซึ่งที่ดินน้ันต้ังอยู่ หรือสถานที่อ่ืนที่สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเห็นสมควร เพ่ือให้ประชาชนย่ืนคําขอ
ต่อสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดภายใน 30 วัน  
  2. ใหค้ณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดเป็นผู้พิจารณากําหนดอัตราค่าเช่าหรือเช่าซื้อ  
  3. ผู้มสีิทธิย่ืนคําขอ ต้องมีสัญชาติไทยและเป็นเกษตรกรที่มีรายได้น้อยไม่สูงกว่าอัตรารายได้และ
สิทธิประโยชน์อ่ืนที่สามารถคาํนวณเป็นเงินได้ตามท่ีคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดประกาศกําหนด  
 

ต่างประเทศ 
 
11.  เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวระหว่าง
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการท่องเท่ียวแหง่สหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิล 

 คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอดังน้ี 

 1. อนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่าง กก. 
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ทั้งน้ี หากก่อนลงนามมีความ
จําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนทีไ่ม่ใช่สาระสําคญั ให้ กก. พิจารณาดําเนินการได้โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 

 2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
ระหว่างการเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐบราซลิ อย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2559  

 สาระสาํคญัของร่างบนัทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย 
โดยส่งเสริมใหรู้้จักมรดกทางวัฒนธรรมและสังคม และขยายความร่วมมือในพ้ืนที่ท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานแห่งคุณภาพ
และผลประโยชน์ร่วมกันของคู่ภาคี ดังน้ี 1) การส่งเสริมความร่วมมือ 2) การแลกเปลี่ยนข้อมูล 3) การฝึกอบรมการ
ท่องเที่ยวและขอความช่วยเหลือในด้านวิชาการ 

 ทั้งน้ี การจัดทาํบันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่าง
กัน ซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับน้ีจะมีผลบังคบัใช้ทันทีนับจากวันลงนามและจะมีผลบังคบัใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี 
หลังจากน้ันความตกลงจะได้รับการต่ออายุอัตโนมัติ 
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12. เรื่อง องคก์รร่วมไทย-มาเลเซียเสนอรา่งแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533 ทีเ่ก่ียวข้องกับบญัชีอัตราค่าตอบแทนและคา่ใช้จ่าย บัญช ี
2 สําหรบักรณีเม่ือมีการผลิตปิโตรเลียมจากพื้นทีพ่ัฒนาร่วมแล้ว [ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533]  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533 ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  พน. รายงานว่า  
  1. ปี 2535 ได้มีการออกกฎกระทรวงองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533 กําหนดข้อตกลงและเง่ือนไขในการแต่งต้ังประธานร่วมและ
สมาชิกคนอ่ืน ๆ ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย และค่าตอบแทนของคณะกรรมการองค์กรร่วมฯ โดยมีผลใช้บังคับเมื่อ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2535 ทั้งน้ี ข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงดังกล่าวกําหนดให้อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย ตามบัญชี 2 
ท้ายกฎกระทรวงฯ จะนํามาใช้เมื่อเริ่มมีการผลิตปิโตรเลียมในพ้ืนที่พัฒนาร่วมแล้ว ซึ่งเริ่มต้ังแต่วันที่ 2 มกราคม 2548 
เป็นต้นมา  
  2. ในการประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 113 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 ได้มี
มติให้ปรับค่าตอบแทน ค่าเบ้ียประชุม ค่าเบ้ียเลี้ยง เน่ืองจากอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่มีความ
สอดคล้องและไม่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการอ่ืน ๆ ในสายธุรกิจปิโตรเลียมของ
ทั้งประเทศไทยและมาเลเซีย กอปรกับไม่ได้สะท้อนถึงค่าครองชีพและอัตราเงินเฟ้อที่เพ่ิมขึ้นของทั้งสองประเทศด้วย 
ซึ่งค่าเบ้ียประชุมและค่าเบ้ียเลี้ยงรายวันได้ใช้มาเป็นระยะเวลา 23 ปี (ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2535) และค่าตอบแทนราย
ปีได้ใช้มาเป็นระยะเวลา 12 ปี (ต้ังแต่เดือนมกราคม 2548) และคณะกรรมการมาเลเซียได้แสดงความจํานงต่อที่
ประชุมเห็นควรนําเรื่องการปรับอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายน้ี เสนอต่อรัฐบาลทั้งสองเพ่ือปฏิบัติตามข้อ 6 แห่ง
ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซียว่าด้วยธรรมนูญและเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเน่ือง
กับการจัดต้ังองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย โดยให้มีผลบังคับใช้พร้อมกันทั้งสองประเทศในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 
เป็นต้นไป  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  แก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย บัญชี 2 สําหรับกรณีเมื่อมีการผลติปิโตรเลียม
จากพ้ืนที่พัฒนาร่วมแล้ว ท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย 
พ.ศ. 2533 ดังน้ี  
 
 
 
ตําแหน่ง 

บัญชีอัตราคา่ตอบแทนและค่าใช้จ่ายบญัชี 2 
ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน 

บัญชีอัตราคา่ตอบแทนและค่าใช้จ่ายบญัชี 2 
ตามร่างกฎกระทรวงฯ 

ค่าตอบแทน 
(เหรียญ

สหรัฐต่อปี) 

เบี้ยประชุม 
(เหรียญ

สหรัฐต่อปี) 

เบี้ยเลี้ยง 
(เหรียญสหรัฐ

ต่อปี) 

ค่าตอบแทน 
(เหรียญ

สหรัฐต่อปี) 

เบี้ยประชุม 
(เหรียญสหรัฐ

ต่อปี) 

เบี้ยเลี้ยง 
(เหรียญ

สหรัฐต่อปี) 
ประธาน
ร่วม 

24,000 200 150 30,000 300 250 

สมาชิกอ่ืน
ขององค์กร
ร่วม 

6,000 200 150 15,000 300 250 
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13.  เรื่อง  ร่างRoadmap on ASEN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution Control 
with Means of Implementation   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการต่อร่าง Roadmap on ASEN Cooperation towards Transboundary 
Haze Pollution Control with Means of Implementation  
  2. เห็นชอบให้ประเทศไทยเสนอร่างRoadmap on ASEN Cooperation towards 
Transboundary Haze Pollution Control with Means of Implementation ต่อที่ประชุมประเทศภาคีต่อ
ข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 12 ซึ่งมีกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ 
ประเทศมาเลเซีย เพ่ือขอความเห็นชอบและนําไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
  3. เห็นชอบให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเห็นชอบต่อร่าง Roadmap on ASEN Cooperation 
towards Transboundary Haze Pollution Control with Means of Implementation ในระหว่างการประชุม
ประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครัง้ที่ 12 
  4. หากในการประชุมประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที ่12 
มีประเด็นเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สาระสําคัญต่อการดําเนินงาน และไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย ให้ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  สาระสาํคญัของร่างดังกล่าวประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี ้
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบังคับใช้ข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษหมอกควันข้ามแดนอย่างมีประสิทธิภาพ
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการป่าพรุอย่างย่ังยืนเพ่ือป้องกันการเกิดไฟในพ้ืนที่พรุ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการไฟป่าและการเผาพ้ืนที่เกษตรเพ่ือป้องกันไฟบนดินและ/หรอืไฟป่า 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการสร้างความเข้มแข็งของ
องค์กร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างจิตสํานึกและการมีส่วนรวมของทุกภาคส่วน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การระดมสรรพกําลังและทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพ่ือป้องกันปัญหาหมอกควัน
ข้ามแดน 
  และ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การลดความเสี่ยงของผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

แต่งต้ัง 
14. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นายพนิต ธีรภาพวงศ์ ผู้เช่ียวชาญ
ด้านกฎหมาย (นิติกรเช่ียวชาญ) กลุ่มกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษากฎหมาย               
(นิติกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
15. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีม ติอนุมั ติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่ง ต้ัง  นายประวิ  อํ่ าพันธุ์                
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) สูง) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
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สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 29 มกราคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
16. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐแอฟริกาใต้มีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายเจฟฟรีย์
ควินตัน มิตเชลล์ ดอยจ์   (Mr. Geoffrey Quinton Mitchell Doidge) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญ            
ผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจําประเทศไทย สืบแทน นางสาวโรบินา แพทริเชีย มากส์ ตามที่
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
17. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นางเอฟเรน                
ดาเดเลน อักกุน (Mrs. Evren  Dağdelen  Akgün) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่ง
สาธารณรัฐตุรกีประจําประเทศไทย สืบแทน นายออสมัน บูเลนต์ ทูลุน  ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
18. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง นายธนู มีแสงเงิน              
รองเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ ดินเ พ่ือเกษตรกรรม  ให้ ดํารงตําแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง                
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป               
เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
19. เรื่อง การรับโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งผู้ตรวจราชการ          
สํานักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์ ที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจําด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งผู้ตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี โดยผู้มีอํานาจสั่ง
บรรจุของทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  

------------------------------------- 


