
                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ           กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2137 
ท่ี  กษ 0401.4/-                         วันท่ี    11  พฤษภาคม  2559 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  10 พฤษภาคม 2559 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 1 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 

         สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ และให้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติฯ พร้อมเอกสารประกอบไปเพ่ือสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  กําหนดให้มีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน รายการที่ไม่สามารถดําเนินการก่อหน้ีผูกพันได้ทันภายในระยะเวลาที่กําหนด  
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 3 รายการ ได้แก่ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตและขยายพันธ์ุพืช วงเงินรวม 22,106,555,000 บาท 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่ 9 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขคา่บริการ 
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสนิคา้เกษตรสําหรับมาตรฐานบงัคับ พ.ศ. .... 
         สาระสาํคญั คอื  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ และเง่ือนไขค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้สง่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  กษ. เสนอว่า 
  1. พระราชบัญญัติมาตรฐานสนิค้าเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรา 27 บัญญัติให้ในกรณีที่มี
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานบังคับสําหรับสินค้าเกษตรใด ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นําเขา้ แล้วแต่กรณ ีซึ่งสินค้า
เกษตรน้ัน ต้องขอรับการตรวจสอบและได้ใบรับรองตามมาตรฐานบังคับจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 
ทั้งน้ี การตรวจสอบและรับรอง และค่าบริการตรวจสอบและรับรอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  2. เน่ืองจากในปัจจุบันการให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคา้เกษตรยังไม่มีการ
กําหนดค่าบริการตรวจสอบและรองรับมาตรฐานสินค้าเกษตร ดังน้ัน เพ่ือให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
ซึ่งเป็นภาคเอกชนมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการกําหนดค่าบริการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
ที่ชัดเจน โดยให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานกําหนดค่าใบรับรองแต่ละมาตรฐานไม่เกินอัตราที่กฎหมาย 
 

กําหนดไว้.... 
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กําหนดไว้ เพ่ือคุ้มครองผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้นําเข้า ที่จะขอรับบริการตรวจสอบและรับรองจากผู้ประกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐานภาคเอกชน และเป็นแนวทางในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจงานตรวจสอบและรับรอง
ให้กับภาคเอกชนในอนาคตต่อไปด้วย จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมาเพ่ือดําเนินการ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
วาระที่ 11 เรือ่ง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ พ.ศ. ....          
สาระสาํคญั คอื  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้เชิญผู้แทนสํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. สํานัก
งบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมช้ีแจงแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องน้ีด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ ทั้งน้ี ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 25 
สิงหาคม 2554 [เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกรม ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน] 
  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. .... มี
วัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอํานาจหน้าที่ของกรมประมง เพ่ือรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น
ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งมุ่งหมายเพ่ือการจัดระเบียบการประมงในประเทศไทยและใน
น่านนํ้าทั่วไป ป้องกันมิให้มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รักษาทรัพยากรสัตว์นํ้าให้อยู่ในภาวะ 
ที่เป็นแหล่งอาหารของมนุษยชาติอย่างย่ังยืน และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดํารงอยู่ในสภาพที่เหมาะสม 
ตามแนวทาง กฎเกณฑ์ และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับนับถือในนานาประเทศ รวมทั้งคุม้ครองสวัสดิภาพของคน
ประจําเรือ และป้องกันการใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคการประมง  ทัง้น้ี เพ่ือให้การดําเนินการแก้ไขปัญหา
การทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing) ของประเทศไทย เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเช่ือมั่นและได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ตลอดจนเพ่ือมิให้กระทบ 
ต่อการส่งออกสัตว์นํ้าและผลติภัณฑ์สัตว์นํ้าของประเทศไทย  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม  
วาระที่ 13 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย 

ในฤดูการผลิตปี 2558/2559  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) 
เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตแก่ชาวไร่อ้อยในฤดูกาลผลิต 
2558/2559 ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย (กอน.) โดยให้เงินช่วยเหลือกับชาวไร่อ้อยในอัตรา 
160 บาทต่อตันอ้อย  
  2. อนุมัติให้กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายกู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  (ธ.ก.ส.) หรือธนาคารพาณิชย์อ่ืน ตามนัยมาตรา 27 (6) แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้าํตาลทราย  
พ.ศ.2557 ตามปริมาณอ้อยที่เข้าหีบในฤดูกาลผลิตปี 2558/2559 จํานวน 94,047,041.562 ตัน วงเงิน 
ประมาณ 15,047,526,649.92 บาท  
 

3.เห็นชอบ.... 
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วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 1 ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9 ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขค่าบริการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับมาตรฐานบังคับ
พ.ศ. ....

11 ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สหกรณ์ พ.ศ. ....

เศรษฐกิจ-สังคม 13 การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในฤดูการผลิตปี 2558/2559 

15 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานต่าง ๆ

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ยั่งยืน  

1 

http://www.thaigov.go.th                                                             วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม  2559 
 
  วันน้ี (10 พฤษภาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ และ              
พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดบรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่ 
    อาศัย พ.ศ. 2560  พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ
    ปรับปรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริ 
    ทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน) 
  4.   เรื่อง  การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ลูกหน้ีสําหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหน้ีของสถาบัน
    การเงิน (ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ 
    ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออก
    ตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจําหน่ายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ี) 
  5.  เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอากร 
    แสตมป์ให้แก่ผู้มีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่รัฐบาลต่างประเทศหรือ
    องค์การระหว่างประเทศบางกรณี) 
  6.  เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุน
    พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา) 
  7.  เรื่อง  การดําเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 (ร่างพระ
    ราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุดและการนํา
    ทุนหรือผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. .... และ
    ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง การประกาศ 
    รายช่ือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ 
    วิธีการ และเง่ือนไขการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียน) 
  8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดชนิดของสุราและวิธีการบริหารงานสุรา  
    พ.ศ. .... 
  9.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขค่าบริการตรวจสอบและ
    รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... 
 10.  เรื่อง   ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่ 
    และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... 
 



 

 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ยั่งยืน  

2 

 
  11.    เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
    พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
  12.  เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการ 
    เดินทางออกไปอีก 6 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2559 
  13.  เรื่อง  การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการ 
    ผลิตปี 2558/2559 
  14.   เรื่อง  การกํากับดูแลราคาสินค้าและลดภาระค่าครองชีพประชาชน 
  15.  เรื่อง   การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ 
  

ต่างประเทศ 
 
  16.  เรื่อง  ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปรึกษาหารือระหว่างกระทรวงการ 
    ต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือ
    ระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
  17.  เรื่อง  ขออนมุติร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
    ทางเศรษฐกิจ การค้า และวิชาการ ไทย – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ครั้งที่ 1 
  18.  เรื่อง  การนําเสนอรายงานประเทศของไทยตามกลไก Universal Periodic Review  
    รอบที่ 2 
  19.   เรื่อง  การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพ โครงการจัด Air Race 1 ในงานมหกรรมทางเรือ 
    นานาชาติ 
  20.   เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค ครั้งที่ 22 
  21.   เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่ง
    สหพันธรัฐรัสเซียและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่ง 
    ราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยความร่วมมือในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
  22.  เรื่อง  การเข้าร่วมเป็นสถาบันในเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน 
    อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่ง 
    ประเทศไทย 
  23.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารอาเซียนที่จะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีแรงงาน
    อาเซียน ครั้งที่ 24  
 

แต่งต้ัง 
 
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังคณะผู้แทนไทยในการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ 26 
  25. เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) 
  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
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  27.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
  28.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  29. เรื่อง  ขออนุมัติการเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิและการแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ 
    สาธารณรัฐคาซัคสถานประจํากรุงเทพมหานคร (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  30.  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งต้ังรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นักบริหารสูง) (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  31.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
    
    
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ พร้อม
เอกสารประกอบไปเพ่ือสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  กําหนดให้มีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน รายการที่ไม่สามารถดําเนินการก่อหน้ีผูกพันได้ทันภายในระยะเวลาที่กําหนด ไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ จํานวน 3 รายการ ได้แก่ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตและขยายพันธ์ุพืช วงเงินรวม 22,106,555,000 บาท 
 
2. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2560         
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดบรรษัทตลาด           
รองสินเช่ือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง  (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอ                
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค. เสนอว่า 

1. เน่ืองจากพระราชกําหนดบรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติ 
บางประการเป็นอุปสรรคต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานของบรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัยใน
ปัจจุบัน อีกทั้งธุรกรรมทางการเงินมีความหลากหลายย่ิงขึ้น บรรษัทตลาดรองเงินสินเช่ือที่อยู่อาศัยจึงจําเป็นที่จะต้อง
ขยายขอบเขตการดําเนินธุรกรรม เพ่ือสนับสนุนการระดมทุนในการให้สินเช่ือที่อยู่อาศัย  รวมถึงการปรับปรุง
โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย การกําหนดให้เป็นสถาบันการเงิน
ภาครัฐตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหน้ีสาธารณะ ดังน้ี 
   1.1 ปรับปรุงนิยามคําว่า “ตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย”  เน่ืองจากธุรกรรมตลาดรอง
สินเช่ือที่อยู่อาศัยมิได้จํากัดอยู่เพียงการรับโอนสินทรัพย์และการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  แต่ยังสมควรให้
หมายความรวมถึงการระดมทุนแบบใด ๆ  ที่มีการนําสินทรัพย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สําหรับการระดมทุนน้ัน ๆ ด้วย 
โดยครอบคลุมถึงอสังหาริมทรัพย์อ่ืนนอกจากที่อยู่อาศัยด้วย เช่น การออกตราสารหน้ีที่ค้ําประกันด้วยสินเช่ือที่อยู่
อาศัยที่มีคุณภาพ (Covered Bond)  ซึ่งใช้สินทรัพย์ที่รับโอนเป็นประกันการชําระหน้ี  หากมีการผิดนัดชําระหน้ีตาม
ตราสารหน้ีที่ออก เป็นต้น 
   1.2 ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  เพ่ือให้
สามารถ 
    1.2.1 รับโอนสินทรัพย์จากผู้ประกอบธุรกิจให้ กู้ยืมเงิน โดยวิธีรับจํานอง
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเดิมผู้ประกอบธุรกิจกู้ยืมเงินโดยวิธีรับจํานองอสังหาริมทรัพย์ (Mortgage Company)  ถือเป็น
สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 
และพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 แต่ต่อมาเมื่อพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551      
มีผลบังคับใช้ จึงได้ยกเลิกพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ  และทําให้ Mortgage Company ไม่ใช่สถาบันการเงินอีก
ต่อไป 
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    1.2.2 ก่อต้ังทรัสต์หรือเป็นทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์ เน่ืองจากมีการนํา
ธุรกรรมทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน  พ.ศ. 2550 มาใช้ในธุรกรรมตลาดทุน เช่น การออก
หลักทรัพย์ การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  เป็นต้น  ซึ่งอํานาจในการกระทําการในปัจจุบันยังไม่รวมถึงการทํา
ธุรกรรมทรัสต์อย่างชัดเจนและการแก้ไขน้ียังรองรับการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยนิติบุคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ซึ่งจะสามารถทําการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์โดยกลไกของทรัสต์ได้ 
    1.2.3 ประกอบกิจการที่ปรึกษาทางการเงินหรือกิจการรับบริหารจัดการธุรกรรม
ทางการเงินที่อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของบรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัยให้แก่หน่วยงานอ่ืนได้  เพ่ือให้บรรษัท
ตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัยสามารถใช้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านให้เป็นประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นและเป็นการส่งเสริม
การพัฒนาตลาดรองภายในประเทศ 
    1.2.4 จัดต้ังหรือถือหุ้นในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดหรือเข้าร่วมกิจการ
กับบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของบรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 
   1.3 แก้ไขเพ่ิมเติมโครงสร้างของคณะกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย เพ่ือให้
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ที่กําหนดให้กรรมการโดยตําแหน่งต้องไม่เป็นผู้กํากับดูแล
รายสาขา   ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  เป็นหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  จึงต้องแก้ไข
องค์ประกอบของคณะกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัยตามมติคณะรัฐมนตรี โดยตัดกรรมการที่มาจาก
ผู้แทน ธปท. ซึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมายออก 
   1.4 ขยายขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย  
เพ่ือให้สามารถกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับคุณสมบัติของบุคคลอ่ืนและมาตรฐานสัญญาที่เก่ียวข้องกับสินทรัพย์ที่
บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัยจะรับโอนได้ 
   1.5 ปรับปรุงเก่ียวกับการค้ําประกันเงินกู้ของบรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัยโดย กค.  
ในกรณีที่บรรษัทตลาดรองเงินสินเช่ือที่อยู่อาศัยขอให้รัฐบาลค้ําประกันเงินกู้ที่กู้ยืมจากแหล่งให้กู้ยืมภายในประเทศ
หรือต่างประเทศ  ให้รัฐบาลมีอํานาจค้ําประกันเงินกู้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการบริหารหน้ีสาธารณะ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และเพ่ิมบทบัญญัติให้บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัยเป็น
สถาบันการเงินภาครัฐตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหน้ีสาธารณะ 
  2. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัยสามารถขยายการประกอบธุรกิจเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการ
ตามพันธกิจของบรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนอีกทั้งยังก่อให้เกิดทางเลือกในการระดม
เงินของธนาคาร ซึ่งในสถานการณ์ที่อัตราการเติบโตของเงินฝากและเงินให้สินเช่ือมีความแตกต่างกัน   ทําให้สถาบัน
การเงินต้องพ่ึงพาการระดมทุนด้วยวิธีอ่ืนนอกจากเงินฝากมากขึ้น  และยังช่วยให้มีต้นทุนในการระดมเงินตํ่าลง 
 
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุงการยกเว้น
เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบหลักการปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองใน
อสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน 
  2. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  กค. เสนอว่า 

1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2558 ได้ตราขึ้น 
เน่ืองจากเมื่อได้มีการตราพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 เพ่ือจัดเก็บภาษีจากการรับมรดก  แต่ประมวล
รัษฎากรยังคงยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หาจากบุพการี ผู้สืบสันดาน 
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หรือคู่สมรส ทําให้ไม่สอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีจากการรับมรดก  จึงได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 42 แห่งประมวล
รัษฎากร เพ่ือให้สอดรับกับการจัดเก็บภาษีการรับมรดกดังกล่าว 

2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฏากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2558 ได้เพ่ิมเติมบทบัญญัติ 
สําหรับการยกเว้นภาษีจากการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หาจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส  และการให้
อสังหาริมทรัพย์ที่ให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม  เพ่ือป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก
มีดังน้ี 

2.1 มาตรา 42 (26) เงินได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ โดย 
ไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมาย  เฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน 20 ล้านบาทตลอดปีภาษีน้ัน 

2.2 มาตรา 42 (27) เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หาจาก 
บุพการี  ผู้สืบสันดานหรือคู่สมรส  เฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน 20 ล้านบาทตลอดปีภาษีน้ัน 

3. ในการให้อสังหาริมทรัพย์ตามประมวลรัษฎากร  มาตรา 41 ทวิ กําหนดให้การโอน 
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน  ให้ถือว่าผู้โอนเป็นผู้มีเงินได้ ซึ่งต่างจากกรณี
เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หา ที่ถือว่าผู้รับเงินจากอุปการะหรือให้โดยเสน่หาน้ันเป็นผู้มีเงิน
ได้ ซึ่งในกรณีน้ีโดยผลของกฎหมายทําให้เมื่อมีการรับเงินเพ่ือการอุปการะหรือโดยเสน่หาจากบุพการี  ผู้สืบสันดาน
หรือคู่สมรส  ผู้ได้รับเงินจะได้รับการยกเว้นเงินได้  20 ล้านบาทจากผู้ให้แต่ละคน  แต่หากเป็นกรณีการโอน
อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ว่าจะมีการโอนให้กับผู้รับซ่ึงเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายก่ีคนก็ตาม   ผู้โอนหรือบุพการีจะ
ได้รับการยกเว้นเงินได้เพียง  20 ล้านบาทเท่านั้น 

4. ดังน้ัน เพ่ือให้การแก้ไขปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับเงินได้จาก 
การโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนใหแ้ก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่
รวมถึงบุตรบุญธรรมมีความสอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะ
หรือจากการให้โดยเสน่หาจากบุพการี ผู้สบืสันดานหรือคู่สมรส   ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 จึง
ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2558 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก  พ.ศ. 2558 และทาํใหเ้กิดความเปน็ธรรมระหว่างผูเ้สียภาษีที่มีบุตรคนเดียวหรือ
บุตรหลายคน นอกจากน้ี  อาจมีผลกระทบต่อรายได้ของภาครัฐบาลเลก็น้อย  แต่จะก่อให้เกิดความเป็นธรรมและ
ความสมัครใจในการเสียภาษี  ทําให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างรายได้ในระยะยาว
ต่อไป 
  สาระสําคัญของเรื่องเป็นการปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ
ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมในส่วนที่             
ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อบุตรหน่ึงคนตลอดปีภาษี  โดยให้คิดเฉพาะเงินได้ที่ได้รับมาต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เป็นต้นไป 
 
4.  เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ลูกหนี้สําหรับเงินได้ที่ ได้รับจากการปลดหนี้ของสถาบันการเงิน                
(ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง
กฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ลูกหน้ีสําหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหนี้ของสถาบัน
การเงิน 
  2. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. ( พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การจําหน่ายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ี รวม 2 ฉบับ และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้ 
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  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร                
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  มีสาระสําคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ลูกหน้ีของสถาบันการเงิน (รวมถึงผู้ค้ําประกันของ
ลูกหน้ี) สําหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหนี้ของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน สถาบัน
การเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ และ                
นิติบุคคลอ่ืนที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี สําหรับการปลดหน้ีที่ได้กระทําต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม                
พ.ศ. 2558 
  2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. ( พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
จําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้การจําหน่ายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีของเจ้าหน้ีซึ่งเป็น
สถาบันการเงินในส่วนของหน้ีที่เจ้าหน้ีดังกล่าวได้ปลดหน้ีให้แก่ลูกหน้ีที่ได้กระทําต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้น
ไป ไม่ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์การจําหน่ายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจําหน่ายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ี 
 
5.  เ รื่ อง   ร่ างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่ า ด้วยการยกเ ว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอากรแสตมป์ให้แก่ผู้มีเงินได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศบางกรณี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอากรแสตมป์ให้แก่ผู้มีเงินได้จากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศบางกรณี) ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอากรแสตมป์ สําหรับการโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินที่เป็นที่ต้ังของ
รัฐบาลต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่ได้กระทําโดยมีการส่งมอบและชําระราคาไปแล้ว แต่ยังมิได้มีการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเพราะทางราชการสั่งระงับไว้ 
 
6.  เ รื่ อง   ร่ างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่ า ด้วยการยกเ ว้นรัษฎากร  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  2. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  กค. เสนอว่า 
  1. กระทรวงศึกษาธิการได้จัดต้ังกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี (20 
กรกฎาคม 2553) และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2553 ลง
วันที่ 23 สิงหาคม 2553 (ปรับปรุงเป็นระเบียบฯ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2544) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
ทุนหมุนเวียนและจัดสรรสําหรับการส่งเสริมการผลิต การวิจัย การพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาซึ่ง
กองทุนฯ ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2554 ในวงเงิน 5 ล้านบาท เป็นทุนเริ่มต้นเพ่ือดําเนินการจัดต้ัง 
และอีก 19 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สนับสนุนงบประมาณสมทบเข้ากองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2553 – 2559  
จํานวน 208.4 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดเงินกองทุนฯ รวมจํานวนประมาณ 232.4 ล้านบาท ทั้งน้ี ปัจจุบันกองทุนฯ ยัง
ไม่ได้เปิดรับเงินบริจาคแต่อย่างใด 
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  2 กค. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือเป็นการจูงใจให้มีการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยให้ทั่วถึง เท่าเทียม 
และมีคุณภาพทั่วประเทศตามนโยบายของรัฐบาล สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา ทั้งน้ี คาดว่ามาตรการ
น้ีจะมีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี แต่จะมีส่วนช่วยลดภาระงบประมาณภาครัฐในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการผลิต การวิจัย การพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาได้อีกทางหน่ึงด้วย 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับบุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสําหรับการ
บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ดังน้ี 
  1. บุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นสําหรับการบริจาคเงินเท่าจํานวนเงินที่บริจาคแต่เมื่อรวมกับเงินบริจาค 
ตามมาตรา 47 (7) แต่ประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและหักค่า
ลดหย่อนน้ัน 
  2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยกเว้นสําหรับเงินได้เท่าจํานวนเงินหรือราคาทรัพย์สินที่
บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่ง
ประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิ 
 
7. เรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 (ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุดและการนําทุนหรือผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน พ.ศ. .... และร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง การประกาศ
รายชื่อหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอจัดต้ัง
ทุนหมุนเวียน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการกําหนดจํานวนเงิน
สะสมสูงสุดและการนําทุนหรือผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. .... และเห็นชอบใน
หลักการร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง การประกาศรายช่ือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
และร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียน จํานวน 2 ฉบับ 
ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็น
ของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปประกอบการพิจารณา แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้ 
  กค .  เสนอว่า เ น่ืองจากพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ .ศ .  2558 บัญญัติให้
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีหน้าที่ในการออกประกาศ
กําหนดหน่วยงานของรัฐที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีและกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดต้ัง
ทุนหมุนเวียนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งบัญญัติให้ตราพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการบริหารทุน
หมุนเวียน เพ่ือใช้ในการกํากับดูแลและการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และให้เกิดความชัดเจนแก่หน่วยงานของรัฐที่
ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนได้มีมติในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 เห็นชอบให้มีการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารทุน
หมุนเวียน พ.ศ. 2558 โดยให้มีร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างประกาศรวม 3 ฉบับดังกล่าว จึงได้เสนอร่างพระราช
กฤษฎีกาและร่างประกาศรวม 3 ฉบับ มาเพ่ือดําเนินการ 
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  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุดและการนําทุนหรือ
ผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ใน
การกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุดและการนําทุนหรือผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลัง 
  2. ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง การประกาศรายช่ือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ มีสาระสําคัญคือ กําหนดหน่วยงานของรัฐที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน 
พ.ศ. 2558 
  3. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียน              
มีสาระสําคัญคือ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียน 
 
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดชนิดของสุราและวิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดชนิดของสุราและวิธีการ
บริหารงานสุรา พ.ศ. ....ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดคํานิยามชนิดของสุราแช่และสุรากลั่นประเภทต่าง ๆ 
  2. กําหนดเง่ือนไข วิธีการ ข้อกําหนดเก่ียวกับการขอใบอนุญาต 
  3. กําหนดให้โรงงานสุราองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นผู้ทําและขายส่งสุราสามทับตลอดจน
กําหนดราคาขายส่งและราคาขายปลีก และไม่อนุญาตให้โรงงานสุรากลั่นแห่งอ่ืนทําสุราทับออกขายภายในประเทศ 
 
9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตรสําหรับมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขค่าบริการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  กษ. เสนอว่า 
  1. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรา 27 บัญญัติให้ในกรณีที่มีกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานบังคับสําหรับสินค้าเกษตรใด ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นําเข้า แล้วแต่กรณี ซึ่งสินค้าเกษตรน้ัน ต้อง
ขอรับการตรวจสอบและได้ใบรับรองตามมาตรฐานบังคับจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ทั้งน้ี การตรวจสอบ
และรับรอง และค่าบริการตรวจสอบและรับรอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง 
  2. เน่ืองจากในปัจจุบันการให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรยังไม่มีการกําหนด
ค่าบริการตรวจสอบและรองรับมาตรฐานสินค้าเกษตร ดังน้ัน เพ่ือให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานซึ่งเป็น
ภาคเอกชนมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการกําหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ชัดเจน 
โดยให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานกําหนดค่าใบรับรองแต่ละมาตรฐานไม่เกินอัตราที่กฎหมายกําหนดไว้ เพ่ือ
คุ้มครองผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้นําเข้า ที่จะขอรับบริการตรวจสอบและรับรองจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
ภาคเอกชน และเป็นแนวทางในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจงานตรวจสอบและรับรองให้กับภาคเอกชนในอนาคต
ต่อไปด้วย จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมาเพ่ือดําเนินการ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานกําหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตรตามตารางค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับมาตรฐานบังคับ ดังน้ี 



 

 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ยั่งยืน  

10 

  เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกําหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน 
มาตรฐานบังคบั ค่าบริการ 

การตรวจประเมินค ร้ังแรกหรือการตรวจ
ประเมินใหม่ (ต่ออายุ) 

ไม่เกิน 5,000 บาท/1 แห่ง 

การตรวจติดตาม ตรวจสอบและรองรับสถานที่
ผลิต 

ไม่เกินก่ึงหน่ึงของค่าตรวจและรับรองคร้ังแรก 

ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสําหรับการ
ตรวจวิเคราะห์สารพิษอะฟลาทอกซิน 

ไม่เกิน 2,500 บาท/1 ตัวอย่าง 

 
  หลักปฏิบัติสําหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
 

มาตรฐานบังคบั ค่าบริการ 
ตรวจประเมินครั้งแรก
หรือตรวจประเมินใหม่ 
(ต่ออายุ) 

โรงรมที่มีห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไม่เกิน 800 ตะกร้า 
หรือไม่เกิน 9,200 กก. 

ไม่เกิน 5,000 บาท 

โรงรมท่ีมีห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไม่เกิน 801-1,600 ตะกร้า 
หรือมากกว่า 9,200 กก. แต่ไม่เกิน 18,400 กก.

ไม่เกิน 10,000 บาท 

โรงรมท่ีมีห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไม่เกิน 1,601-2,400 
ตะกร้า หรือมากกว่า 18,400 กก. แต่ไม่เกิน 27,600 กก.

ไม่เกิน 15,000 บาท 

โรงรมที่มีห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มากกว่า 2,401 ตะกร้า  
ขึ้นไป หรือต้ังแต่ 27,600 กก. ขึ้นไป

ไม่เกิน 20,000 บาท 

การตรวจติดตาม ไม่เกินก่ึงหน่ึงของค่า
ตรวจคร้ังแรก

  
  2. ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานกําหนดค่าใบรับรองแต่ละมาตรฐานไม่เกิน 1,000 บาท 
 
10. เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               
เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส . ) เสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ                 
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ทส. เสนอว่า   
  เน่ืองจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553 ที่ขยายเวลาใช้บังคับโดยประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553 จะ
สิ้นสุดการใช้บังคับในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดช่องว่างของการบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทําให้ไม่สามารถควบคุมการก่อสร้างการกระทํา หรือการประกอบกิจกรรม             
ต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงฯ ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้ และจะส่งผลกระทบต่อการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทส. โดยสํานักงานนโยบายและแผน
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จึงได้ยกร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด
เขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ระดับอําเภอและจังหวัด  ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบและให้
เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างประกาศ  เป็นการกําหนดให้พ้ืนที่ที่ได้มีการกําหนดให้เป็นเขตควบคุมอาคาร
ตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2534 เป็นเขต
พ้ืนที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศน้ี 
 
11.   เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้เชิญผู้แทนสํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมช้ีแจงแสดงความคิดเห็นในเร่ืองน้ีด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ ทั้งน้ี ให้ยกเว้น
การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 [เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการภายในกรม ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน] 
  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. .... มี
วัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอํานาจหน้าที่ของกรมประมง เพ่ือรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นตามพระ
ราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งมุ่งหมายเพ่ือการจัดระเบียบการประมงในประเทศไทยและในน่านนํ้าทั่วไป 
ป้องกันมิให้มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รักษาทรัพยากรสัตว์นํ้าให้อยู่ในภาวะที่เป็นแหล่งอาหารของ
มนุษยชาติอย่างย่ังยืน และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดํารงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมตามแนวทาง กฎเกณฑ์ และ
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับนับถือในนานาประเทศ รวมทั้งคุม้ครองสวัสดิภาพของคนประจําเรือ และป้องกันการใช้
แรงงานผิดกฎหมายในภาคการประมง ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนนิการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย         
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing) ของประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความ
เชื่อม่ันและไดร้ับการยอมรับจากนานาประเทศ ตลอดจนเพ่ือมิให้กระทบต่อการสง่ออกสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ําของประเทศไทย  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
12. เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก        
6 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2559 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
ด้านการเดินทางออกไปอีก 6 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2559 วงเงินชดเชยรวมท้ังสิ้น 2,258 ล้าน
บาท โดยให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือชดเชยค่าใช้จ่ายจาการดําเนินมาตรการลดภาระค่า
ครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางต่อไป ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้คณะกรรมการขับเคลื่อน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศและกระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ให้แล้วเสร็จและนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาโดยเร็ว เพ่ือให้สามารถ
เริ่มดําเนินมาตรการใหม่ได้ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค. รายงานว่า การขยายเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง
ออกไปอีก 6 เดือน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 สิ้นสุดลงในวันที่ 30 เมษายน 2559 ซึ่ง 
กค. อยู่ระหว่างการดําเนินการเก่ียวกับการลงทะเบียนและจัดทําฐานข้อมูลอาชีพและผู้มีรายได้น้อยสําหรับประชาชน
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ที่จะมีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสาร ดังน้ัน เพ่ือให้ฐานข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ในการดําเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางตามมาตรการใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ จึงเห็นควรให้ขยายมาตรการลดภาระค่าครองชีพของ
ประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2559 เพ่ือให้บริการแก่
ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 
13. เรื่อง การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี 2558/2559 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตแก่ชาวไร่อ้อยในฤดูกาลผลิต 2558/2559 ตาม
มติคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย (กอน.) โดยให้เงินช่วยเหลือกับชาวไร่อ้อยในอัตรา 160 บาทต่อตันอ้อย เพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อยจากภาวะภัยแล้ง เป็นการช่ัวคราวเฉพาะฤดูการผลิตน้ี 
  2. อนุมั ติให้กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายกู้เ งินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  (ธ.ก.ส.) หรือธนาคารพาณิชย์อ่ืน ตามนัยมาตรา 27 (6) แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ.
2557 ตามปริมาณอ้อยที่เข้าหีบในฤดูกาลผลิตปี 2558/2559 จํานวน 94,047,041.562 ตัน วงเงินประมาณ 
15,047,526,649.92 บาท หรือจํานวนเงินที่จะต้องจ่ายจริงตามปริมาณอ้อยที่เข้าหีบในฤดูการผลิตปี 2558/2559 
เพ่ือจ่ายให้กับชาวไร่อ้อยแล้วนําเงินรายได้ของกองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายที่ได้รับจากการขายนํ้าตาลทรายโควตา ก. 
และเงินรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทรายของกองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายตามมติ กอน. มาชําระ
หน้ี โดยให้ อก.ควบคุม ตรวจสอบ กํากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยให้ถึงมือชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการบันทึกบัญชีให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเป็นลูกหน้ีของกองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย และให้มี
ข้อมูลลูกหน้ีแยกเป็นรายให้ชัดเจน อีกทั้ง จัดระบบควบคุม ตรวจสอบ และกํากับดูแล โดยมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วม
ดําเนินการด้วย 
  3. เห็นชอบในหลักการของข้อเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทราย 
จํานวน 5 เรื่อง เพ่ือ อก.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดําเนินการต่อไป ดังน้ี 
   3.1 การปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ให้ครอบคลุมการนําอ้อยไปผลิตเอทานอลและผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ได้ 
   3.2 การเพ่ิมผลิตภาพอ้อยและน้ําตาลทราย 
   3.3 การกําหนดต้นทุนมาตรฐานอ้อยและน้ําตาลทราย และมาตรฐานการผลิตนํ้าตาลทราย 
   3.4 การรักษาเสถียรภาพกองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย 
   3.5 การจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ําตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 
  ทั้งนี้ ให้ อก.รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐไปพิจารณาดําเนินการต่อไป รวมทั้งให้ อก.และหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทํารายละเอียดของ
แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลให้เกิดความชัดเจนและนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหน่ึง ทั้งน้ี 
ให้ อก.ประสานกระทรวงพาณิชย์ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือติดตามความ
คืบหน้าในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการตามข้อกําหนดขององค์การการค้าโลก (WTO) (การอุดหนุนราคา
นํ้าตาลในตลาดโลก) เพ่ือประกอบการจัดทําแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทรายให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมได้โดยเร็วต่อไป 
 
14.  เรื่อง การกํากับดูแลราคาสินค้าและลดภาระค่าครองชีพประชาชน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการกํากับดูแลราคาสินค้าและลดภาระค่าครองชีพประชาชน ตามท่ี 
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 
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  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. มาตรการกํากับดูแลสินค้าและบริการ 
   1.1 กําหนดสินค้าและบริการควบคุมปี 2559 จํานวน 45 รายการ แบ่งเป็น 42 สินค้า (เช่น 
ไข่ไก่ นํ้าตาลทราย นมผง ปุ๋ย ปูนซีเมนต์ นํ้ามันเช้ือเพลิง ยารักษาโรค เครื่องแบบนักเรียน) 3 บริการ (การให้สิทธิใน
การเผยแพร่งานลิขสิทธ์ิเพลงเพ่ือการค้า บริการรับฝากสินค้าหรือบริการให้เช่าสถานที่เก็บสินค้า และบริการทาง
การเกษตร) โดยเป็นสินค้าที่จําเป็นต่อการครองชีพ 
   1.2 ติดตามดูแลราคาสินค้าเป็นประจํา จํานวน 205 สินค้า (โดยสินค้าที่ติดตามดูแล
ประจําเดือนเมษายน 2559 มีจํานวน 30 สินค้า เช่น ข้าวสารบรรจุถุงนํ้ามันพืช ไข่ไก่ สุกรชําแหละ เครื่องแบบ
นักเรียน) 20 บริการ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มสินค้า ได้แก่ (1) สินค้าอ่อนไหว (Sensitive List) ติดตามราคาทุกวัน (2) 
สินค้าที่ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ (Priority Watch List) (3) สินค้าที่ติดตามดูแลเป็นประจํา (Watch List) 
   1.3 จัดทําแผนงานการตรวจสอบราคาสินค้าทั้งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
โดยผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และเจ้าหน้าที่สายตรวจเป็นประจําเพ่ือกํากับดูแลให้ราคาจําหน่ายสินค้าเหมาะสมและ
เป็นธรรม รวมทั้งมีปริมาณถูกต้อง ครบถ้วน 
  2. แผนการดําเนินงานดูแลค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจ 
   2.1 โครงการจัดงานลดราคาจําหน่ายสินค้าร่วมกับภาคเอกชน ภายใต้ช่ืองาน  
“เทใจ..คืนสุข..ต้อนรับเปิดเทอม” โดยจัดงานลดราคาจําหน่ายเคร่ืองแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียน และสินค้า
อุปโภคบริโภคในช่วงระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2559 ซึ่งจะลดราคาสินค้าประมาณร้อยละ 60 – 70 
โดยคาดว่าสามารถลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้กว่า 500 ล้านบาท 
   2.2 การจัดงาน Thailand Brand Sale โดยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ
ภาคเอกชน จัดงานลาราคาสินค้าประจําปีที่ย่ิงใหญ่ที่สุด ภายใต้ช่ือ “Thailand Brand Sale” ระหว่าง วันที่ 15 
มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2559 จําหน่ายสินค้าของผู้ผลิตแบนด์ช้ันนํา SMEs OTOP เพ่ือให้ชาวต่างชาติคุ้นเคยและ
รู้จักสินค้าไทย โดยจัดงานในสถานที่ท่องเท่ียวสําคัญ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ เชียงราย อุดรธานี 
นครราชสีมา อุบลราชธานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และสงขลา เป็นต้น 
   2.3 การจัดงาน “อ่ิมท้องทั่วไทย ไปกับหนูณิชย์” ในเดือน มิถุนายน 2559  
เพ่ือยกระดับและประชาสัมพันธ์ร้านอาหารหนูณิชย์ ซึ่งจําหน่ายอาหารปรุงสําเร็จราคาจาน/ชามละ 25 – 35 บาท 
โดยร่วมกับสภาหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดขยายไปในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ และเช่ือมโยงวัตถุดิบราคา
ถูกเพ่ือลดต้นทุนกับห้างค้าปลีก ค้าส่ง เช่น แม็คโคร เทสโก้โลตัส บ๊ิกซี เป็นต้น 
   2.4 การจัดงานมหกรรมธงฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี วันที่ 4 -7 
สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้า
เกษตรและอาหารสําเร็จรูป ในราคาตํ่ากว่าท้องตลาดร้อยละ 20 – 40 เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ เน้ือหมู เน้ือไก่ นํ้ามันพืช 
นํ้าตาลทราย สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก อาหารสําเร็จรูป ผัก ผลไม้ รวมถึงสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์หรือโอท็อป 
และสินค้าโครงการพระราชดําริฯ เป็นต้น 
 
15. เรื่อง  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี 
(23 ก.พ. 59)  (เรื่อง  การพัฒนาบุคลากรในภาครัฐเพ่ือรองรับการปฏิรูปประเทศ)   
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานว่า 
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1. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร 
ภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ น้ัน  โดยท่ีมีการวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับการเข้ารับการฝึกอบรมของ
บุคลากรภาครัฐหลายเร่ือง  สมควรรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวประมวลเข้าด้วยกันและกําหนดแนวทางในเรื่อง
น้ีขึ้นใหม่ให้ชัดเจน ดังน้ี  
   1.1 แนวทางนี้ใช้กับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่จัดในรูปแบบของหลักสูตร หรือการ
ฝึกอบรมไม่ใช้กับโครงการและไม่ใช้กับการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้มาซึ่งปริญญา   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
การศึกษา  อบรมในต่างประเทศซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการน้ัน ๆ 
   1.2 แนวทางนี้ใช้กับหลักสูตรฝึกอบรมท่ีจัดโดยหน่วยงานของรัฐในสังกัดฝ่ายบริหาร 
ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐในกํากับของฝ่ายบริหาร ซึ่งใช้งบประมาณของ
รัฐบางส่วนหรือทั้งหมดในการจัดการอบรม ในกรณีเป็นหลักสูตรหรือการอบรมที่จัดโดยหน่วยงานอ่ืนที่ไม่อยู่ในสังกัด
ของฝ่ายบริหาร เช่น รัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ สํานักงานศาล
ปกครอง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง สํานักงานอัยการสูงสุด องค์กรอิสระอ่ืน ๆ ให้หน่วยงานดังกล่าว
พิจารณาดําเนินการตามแนวทางนี้โดยอนุโลม 
   1.3 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และเงื่อนไขเก่ียวกับผู้เข้ารับการอบรม  บุคลากร
ภาครัฐที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรใดแล้ว จะลาไปรับการอบรมตามหลักสูตรอ่ืนได้ต่อเมื่อได้เว้นระยะเวลาอย่าง
น้อยสองปี เว้นแต่เป็นการอบรมตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ หรือเป็นการอบรมตาม
เง่ือนไขในการเข้าดํารงตําแหน่ง หรือผู้เข้ารับการอบรมเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดและไม่ต้องลาหรือไม่ใช้เวลาราชการ
ในการอบรม หรือดูงาน  
   1.4 การพัฒนาบุคลากรต่างหน่วยงาน  
    1) หลักสูตรหรือการอบรมทีมุ่่งหมายพัฒนาบุคลากรภาครัฐภายในหน่วยงาน
นั้นเป็นหลัก (in-house training)  หากจะรับบุคลากรภาครัฐจากหน่วยงานอ่ืนและบุคลากรภาคเอกชนเข้าร่วมการ
อบรม จํานวนบุคลากรอ่ืนดังกล่าวจะต้องมีจํานวนรวมกันไม่เกินร้อยละสิบห้าของจํานวนผู้ศึกษาอบรมท้ังหมด โดยมี
ความสําคัญแก่จํานวนบุคลากรภาครัฐจากหน่วยงานอ่ืนมากกว่าจากภาคเอกชน 
    2) หลักสูตรและการอบรมที่จัดแก่บุคคลท่ัวไปหรือบุคลากรนอกหน่วยงาน               
เป็นหลัก เช่น หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร หากจะรับบุคลากรภาคเอกชน ต้องมีจํานวนไม่เกินร้อยละสิบห้า
ของจํานวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 
    3) หลักสูตรและการอบรมที่จัดในลักษณะภาครัฐร่วมกับเอกชน หรือมุ่งหมาย
จะให้การอบรมแก่ภาคเอกชนเป็นหลัก  เพ่ือสร้างความร่วมมือ ความรับรู้ความเข้าใจในลักษณะประชารัฐ เช่น 
หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน ให้จัดสรรสัดส่วนระหว่างจํานวนบุคลากรภาครัฐกับภาคเอกชนตามความเหมาะสม แต่ต้อง
ประกาศจํานวนของผู้รับการอบรมแต่ละภาคส่วนให้ทราบล่วงหน้า 
    4) “บุคลากรภาครัฐ” หมายความถึง  ข้าราชการประจํา ข้าราชการการเมือง 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ และบุคลากรอ่ืนของหน่วยงานรัฐในกํากับ
ของฝ่ายบริหาร บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และให้หมายความรวมถึง สมาชิกรัฐสภา ผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เว้นแต่หลักสูตรน้ันจะมีวัตถุประสงค์เป็นอย่างอ่ืน) 
    5) การรับบุคลากรภาคเอกชนเข้ารับการอบรมให้พิจารณาจากผู้ที่องค์กรเอกชน
ตามกฎหมายหรือองค์กรเอกชนซึ่งเป็นที่ยอมรับแพร่หลายได้คัดสรรตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้แล้วเสนอชื่อมาเป็นหลัก
และควรให้บุคลากรดังกล่าวเสียค่าใช้จ่ายบางส่วนหรือทั้งหมดตามความเหมาะสม 
   สําหรับการดูงาน ณ ต่างประเทศ  หลักสูตรและการอบรมที่กําหนดให้มีการดูงานให้
ดําเนินการดังน้ี  
    1) ควรเน้นการดูงานภายในประเทศตามสถานที่และกิจกรรมเป้าหมายที่
เหมาะสม เช่น โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  โครงการปิดทองหลังพระ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
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การค้าชายแดน การพัฒนาตามแนวทางประชารัฐ เศรษฐกิจพอเพียงการเรียนรู้จากปราชญ์ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน                
(มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 มีนาคม 2558)  
    2) หากเป็นการดูงานในประเทศเพื่อนบ้านบริเวณพื้นที่ชายแดน ควรพิจารณา
การพักค้างในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบธุรกิจตามแนวชายแดนได้ดําเนินธุรกิจชุมชน
และได้ประโยชน์จากการดูงาน (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 21 กรกฎาคม 2558)  
    3) ในกรณีจําเป็นต้องดูงาน ณ ต่างประเทศเพ่ือประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบหรือ
ศึกษาจากต้นแบบ ให้คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาการเรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียนหรือบวกสาม ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็นลําดับแรก 
    4) ในกรณีมีความจําเป็นต้องเดินทางไปดูงานในประเทศอ่ืน ๆ นอกจาก ข้อ 3) 
หรืออยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายเพ่ือการดูงาน ณ ต่างประเทศตามท่ีหน่วยงานเจ้าของหลักสูตรได้ทํา
ความตกลงกับสํานักงบประมาณ ซึ่งใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปดูงานตามข้อ 3) ให้แสดงเหตุผล ความ
จําเป็น แผนการดูงาน ประโยชน์ที่จะได้รับ และขออนุญาตจากรัฐมนตรีหรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานเจ้าของ
หลักสูตรเป็นรุ่น ๆ หรือคราว ๆ ไป 
    5) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐที่เดินทางไปดูงาน ณ ต่างประเทศ 
ให้คํานึงถึงกฎเกณฑ์ทั่วไปที่หน่วยงานเจ้าของหลักสูตรกําหนดย่ิงกว่าการเบิกจ่ายตามสิทธิของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งอาจ
มากกว่ากฎเกณฑ์ตามหลักสูตร 

6) ความใน 5 ไม่ใช้ในกรณีผูเ้ข้ารับการอบรมออกค่าใช้จ่ายในการดูงาน ณ  
ต่างประเทศด้วยตนเองทัง้หมด 
    7) เม่ือเสร็จสิ้นการดูงานแล้ว หากมีการจัดทํารายงานการดูงาน ให้หน่วยงาน
เจ้าของหลักสูตรเผยแพร่รายงานนั้นทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เว้นแต่จะเป็นเอกสารที่ระบุช้ันความลับ(มติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 12 พฤษภาคม 2558) 
   หน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของหลักสูตร 
    1) การจัดเน้ือหาของแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร แต่ควรพิจารณาสอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติแนวทาง
ประชารัฐ การปฏิรูป การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วยตามสมควร และให้กํากับดูแลการ
ทํากิจกรรมของผู้เข้ารับการอบรม มิให้ฟุ่มเฟือยเกินจําเป็น ผิดวินัยข้าราชการ ผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ผู้อ่ืน หรือใช้เวลาราชการไปทํากิจกรรมที่ไม่เหมาะสม  
    2) ในกรณีมีการจัดทํารายงานหรือเอกสารการวิจัยส่วนบุคคลหรือเป็นหมู่
คณะ หากหน่วยงานเจ้าของหลักสูตรเห็นว่ารายงานหรือเอกสารการวิจัยน้ันมีคุณภาพดีเด่น และเป็นประโยชน์อย่าง
ย่ิงต่อทางราชการ ให้เสนอเอกสารดังกล่าวต่อส่วนราชการที่เก่ียวข้องหรือคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบด้วย 

  3) หน่วยงานของรัฐควรมีการวางแผนพัฒนากําลังคนเพ่ือให้ใช้ประโยชน์ 
จากบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้ว โดยการวางแผนการให้บุคลากรของหน่วยงานเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ 
ล่วงหน้า ให้เหมาะสมกับความจําเป็น งบประมาณและการให้บริการประชาชนโดยมิให้บุคลากรหลายคนจาก
หน่วยงานเดียวกันเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ พร้อมกัน จนกระทบต่อประสิทธิภาพ  ในการปฏิบัติราชการ
และการให้บริการประชาชน นอกจากน้ัน หน่วยงานของรัฐควรพิจารณาใช้ประโยชน์จากผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ มาแล้วให้เหมาะสมด้วย 

ทั้งน้ี ได้มีการหารือแนวทางดังกล่าวกับหน่วยงานเจ้าของหลักสูตรต่าง ๆ ในฝ่ายบริหารและเสนอ 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบตามแนวทางนี้แล้ว 
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ต่างประเทศ 
 
16. เรื่อง ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปรึกษาหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ  (กต.)  เสนอ ดังน้ี 

1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปรึกษาหารือระหว่าง กต. แห่งราชอาณาจักรไทย 
กับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม 
ในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 

3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ 
ต่อการดําเนินความสัมพันธ์  แต่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยให้ กต. สามารถ
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 

ร่างบันทึกความเข้าใจ ฯ มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 
1. ร่างบันทึกความเข้าใจ ฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี  พัฒนาความ 

ร่วมมือ โดยมีประธานร่วมในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนในระดับที่เหมาะสม                
(at appropriate level) 

2. คู่ภาคีจะส่งเสริมให้มีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความ 
ร่วมมือทวิภาคี  ซึ่งครอบคุลมในทุกสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน  ตลอดจนประเด็นในระดับภูมิภาคและ
ระดับระหว่างประเทศอย่างสมํ่าเสมอ 

3. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ จะมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ลงนามเป็นเวลาสามปี และจะได้รับ 
การต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลาคร้ังละสามปี  โดยจะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการแจ้งบอกยกเลิกโดยภาคีฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึงล่วงหน้าหกเดือน 
 
17.  เรื่อง ขออนมุติร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
การค้า และวิชาการ ไทย – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ครั้งที่ 1 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ี กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และ
วิชาการ ไทย – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ครั้งที่ 1 
  2. อนุมติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่าง
เอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ 
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ในส่วนที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการดําเนินความสัมพันธ์ แต่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้ กต. และคณะ
ผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมดังกล่าวสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกคร้ัง 
  ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ มีสาระสําคัญเก่ียวกับประเด็นความร่วมมือทวิภาคีที่ทั้งสอง
ประเทศได้ดําเนินการร่วมกันไว้ รวมถึงประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะพัฒนาและผลักดันให้เกิดความคืบหน้า เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการดําเนินความสัมพันธ์โดยประเด็นหลักที่หยับยกขึ้นหารือระหว่างการประชุมเตรียมการฯ มีดังน้ี 
  1. ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงิน 2. ความร่วมมือด้านพลังงาน 3. ความร่วมมือด้านการ
ป้องกันประเทศและความมั่งคง 4. ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม กีฬา การท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
สาธารณาสุข  5. ความร่วมมือด้านการเกษตร การศึกษา สิ่งแวดล้อมและวิชาการ 6. ความร่วมมือด้านการคมนาคม
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 7. ความร่วมมือด้านแรงงาน 8. ความร่วมมือระดับภูมิภาค และพหุภาคี 
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18. เรื่อง การนําเสนอรายงานประเทศของไทยตามกลไก Universal Periodic Review รอบท่ี 2 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบความคืบหน้าของการเตรียมการนําเสนอรายงานประเทศของไทยตามกลไก Universal 
Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 และสั่งการให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรายงานความคืบหน้าของการดําเนินการและ
จัดเตรียมข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนในส่วนที่เก่ียวข้องให้ กต. ทราบในโอกาสแรก เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับช้ีแจงหากได้รับ
การสอบถามในที่ประชุม 
  2. เห็นชอบต่อกรอบการพิจารณาข้อเสนอแนะในช่วงการนําเสนอรายงานประเทศของไทยตาม
กลไก UPR รอบที่ 2 และคํามั่นโดยสมัครใจของไทย และอนุมัติให้คณะผู้แทนไทยพิจารณามีท่าทีในช่วงการนําเสนอ
รายงานที่นครเจนีวา ตามกรอบดังกล่าว 
 
19.  เรื่อง การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพ โครงการจัด Air Race 1 ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโครงการจัด Air Race 1 แบบ 
Pre-Event ในงานมหกรรรมทางเรือนานาชาติ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 และการแข่งขันสะสมคะแนนชิงแชมป์
โลก Air Race 1 Race of Thailand (World Series 2017) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ตามท่ี กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ดังน้ี 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กก. รายงานว่า 
  1. การแข่งขันการบิน Air Race 1 เป็นการแข่งขันเคร่ืองบินที่ย่ิงใหญ่ที่สุดและนับเป็นกีฬาประเภท 
Motor Sport ที่มีความเร็วที่สุดในโลก หรืออีกนัยหน่ึงก็คือการแข่งขัน Formula 1 ของเคร่ืองบิน โดยเคร่ืองบินที่เข้า
แข่งขัน Air Race 1 จะถูกสร้างและพัฒนาเคร่ืองยนต์ตลอดจนวัสดุที่ใช้ทําส่วนของลําตัวและปีกขึ้นมาสําหรับการ
แข่งขันโดยเฉพาะ เพ่ือให้การแข่งขันทั้งด้านทักษะการบินของนักแข่งและด้านความสามารถทางเทคโนโลยีอากาศ
ยานมาผสานรวมเป็นหน่ึงเดียว ทั้งน้ี ในปัจจุบันการแข่งขันการบิน Air Race 1 เป็นได้รับความนิยมในระดับโลกมี
นักกีฬาและผู้ติดตามชมการแข่งขันจากต่างประเทศเข้าร่วมเป็นจํานวนมาก 
  2. ในปี 2559 น้ี ประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ได้มีโอกาสจัดการแข่งขันการ
บิน Air Race 1 ในลักษณะการเตรียมความพร้อม หรือ Pre-Event 
  3. การแข่งขันสนามเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกการแข่งขันการบิน Air Race 1 จะมีขึ้นใน 
ปี 2560 หรือ Air Race 1 Race of Thailand (World Series 2017) ณ พ้ืนที่ฐานทัพเรือสัตหีบและ 
สนามบินอู่ตะเภา จังหวัดชลบุรี 
  4. สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องเกิดเป็นเงินหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยได้มากกว่า 3,450 ล้านบาท 
  5. หลักการของการจัดการแข่งขันที่จะเป็นสนามแข่งเพ่ือเก็บคะแนนในระดับโลกน้ัน ประเทศ
เจ้าภาพจะต้องเตรียมการแข่งขันการบิน Air Race 1 แบบ Pre-Event ขึ้นก่อนล่วงหน้า 1 ปี (ในปี 2559)                
ทั้งน้ี เพ่ือให้ประเทศเจ้าภาพมีความพร้อมสําหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Air Race 1 Race of Thailand 
(World Series   2017) ซึ่งจะเป็นการแข่งขันเก็บคะแนนสนามชิงแชมป์โลกอย่างเต็มรูปแบบ ณ พ้ืนที่ฐานทัพ                 
เรือสัตหีบ และสนามบินอู่ตะเภา จังหวัดชลบุรี ในปี 2560 ต่อไป 
 
20.  เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค ครั้งที่ 22 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ี กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคและร่างแถลงการณ์เรื่องการ
สนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี 
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  2. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย ให้ พณ. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
  3 .  อนุมั ติ ใ ห้รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ ไ ด้รับมอบหมายเข้ าร่ วมรับรอง 
ร่างแถลงการณ์ทั้งสองฉบับ 
  ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค มีสาระสําคัญเก่ียวกับความร่วมมือในการเปิดเสรีการค้าและ
การลงทุน โดยมีประเด็นสําคัญ ได้แก่ การดําเนินการตามเป้าหมายโบกอร์ ในการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน เพ่ือ
ขจัดอุปสรรคทางการค้า รวมทั้งสนับสนุนการอํานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาค ความคืบหน้า
ของการศึกษาร่วมเชิงยุทธศาสตร์เรื่องการจัดต้ังเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade Area of the Asia-
Pacific : FTAAP) แผนการดําเนินงานกรอบความเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน มีข้อริเริ่มของระบบหน้าต่างเดียวในการ
เช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ ที่จะสนับสนุนการเคลื่อนย้ายของสินค้า ยกระดับความปลอดภัยของ
ห่วงโซ่อุปทาน ลดค่าใช้จ่าย และทําให้มีข้อมูลทางการค้าข้ามพรมแดนอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ วาระปฏิบัติการ  
โบราไคย์เพ่ือพัฒนา MSMEs ไปสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ การดําเนินงานตามพิมพ์เขียวเพื่อการพัฒนาและ
ความร่วมมือห่วงโซ่คุณค่าโลก  ซึ่งครอบคลุมเรื่องการวัดมูลค่าเพ่ิมทางการค้า (APEC trade in value-added : 
TiVA) และตัวช้ีวัดของ TiVA รวมทั้งการลดภาษีสินค้าสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบเอเปค 54 รายการ ให้เหลือไม่เกินร้อย
ละ 5 ตามแถลงการณ์ผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปคเมื่อปี 2555 
  ร่างแถลงการณ์เรื่องการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี มีสาระสําคัญเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ภายใต้องค์การการค้าโลก โดยมีประเด็นสําคัญ ได้แก่ การยืนยันในคํามั่นสัญญาในการต่อต้านการปกป้องทางการค้า
ทุกรูปแบบบ จนถึงปี ค.ศ. 2020 และไม่นํามาตรการกีดกันทางการค้าใหม่ ๆ รวมถึงมาตรการที่ทําให้เกิดการ
บิดเบือนทางการค้า ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการฟ้ืนตัวเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การบังคับใช้ความตกลงว่า
ด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาและการเพ่ิมการมีส่วนร่วมของ MSMEs ไปสู่เวทีการค้าระหว่าง
ประเทศโดยผ่านโครงการให้ความช่วยเหลือสําหรับการค้า และการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนปี ค.ศ. 
2030 และการขอสนับสนุนการดําเนินงานภายใต้องค์การการค้าโลกเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนตามที่
เก่ียวข้อง 
 
21.  เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยความร่วมมือในการพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบและอนุมัติการจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่าง ทส. แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย และ ทส. 
แห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยความร่วมมือในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขถ้อยคําในร่างบันทึก
ความเข้าใจฯ ดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของไทยขอให้ ทส. พิจารณาดําเนินการ
ต่อไป 
  2. เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจฯ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ทส. รายงานว่า 
  สหพันธรัฐรัสเซียมีความประสงค์จะริเริ่มความร่วมมือทวิภาคีด้านนิเวศวิทยาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างย่ังยืนกับประเทศไทย โดยได้ยกร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง ทส. แห่ง
สหพันธรัฐรัสเซียและ ทส. แห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยความร่วมมือในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาความร่วมมือในการปกป้องสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันในสาขาต่าง ๆ ครอบคลุมด้านนิเวศวิทยา
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ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างย่ังยืนกับประเทศไทย โดยมีรูแปบบความร่วมมือเป็น
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาเอกสาร การแลกเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ผู้เช่ียวชาญ 
ตลอดจนผู้แทนจากสถาบันวิจัยรวมถึงการจัดการประชุม การสัมมนา โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ จะมีผลบังคับใช้นับ
จากวันที่ ลงนามเป็นเวลา 5 ปี และขยายออกไปโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม 
 
22.  เรื่อง การเข้าร่วมเป็นสถาบันในเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความ
ยุติธรรมทางอาญาของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังน้ี 

 1. รับทราบความคืบหน้าในการดําเนินงาน เพ่ือเข้าร่วมเป็นสถาบันในเครือข่ายแผนงาน
สหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (The United Nations Programme 
Network Institutes : PNI) ของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (สธท.) 

  2. เห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทยกับองค์การ
สหประชาชาติ และหากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยคําของบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไมใ่ช่สาระสําคัญ โดยถ้อยคํา
ดังกล่าวสอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของประเทศ ขอให้ สธท. สามารถพิจารณาดําเนินการได้โดยไม่ต้องขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง 

 3. มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภายในสังกัด ยธ. สํานักงานศาลยุติธรรม 
สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สนับสนุนการทํางานด้านวิชาการของ สธท. เพ่ือสร้างความร่วมมือกับสํานักงาน
สหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (The United Nations Office on Drugs and Crime : UNODC) 
ในขอบเขตที่ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจระหว่าง สธท. กับองค์การสหประชาชาติ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนข้อมูลสถิติ
ด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาภายใต้อํานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่กฎหมายบัญญัติ 

  บันทึกความเข้าใจมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการวางกรอบความร่วมมือและความเข้าใจร่วมกันและเพ่ือ
การอํานวยความสะดวกในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคู่ภาคี เพ่ือการขับเคล่ือนเป้าหมายและเป้าประสงค์ ที่มี
ร่วมกันในประเด็นเร่ืองหลักนิติธรรม การพัฒนาท่ีย่ังยืน สันติภาพและความมั่นคง โดยบันทึกความเข้าใจฉบับน้ีไม่
ก่อให้เกิดพันธกรณีใด ๆ ที่จะก่อภาระผูกพัน UNODC หรือ สธท. ในด้านงบประมาณหรือทรัพยากรอ่ืนใด การ
ดําเนินการใด ๆ โดย UNODC หรือ สธท. ภายในขอบเขตของบันทึกความเข้าใจฉบับน้ีจะขึ้นอยู่กับความพร้อมด้าน
ทรัพยากร และจะต้องมีการทําความตกลงกันระหว่างคู่ภาคีเท่าที่จําเป็นด้วย 
 
23. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารอาเซียนที่จะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 24  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านจากการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้าง
งานในระบบเพ่ือมุ่งสู่การส่งเสริมงานที่มีคุณค่าในอาเซียน และร่างแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน 2016-2020 
และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับรองร่างเอกสารทั้งสองฉบับ  
  2. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารทั้งสองฉบับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญ 
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงแรงงานสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง  
  สาระสําคัญ  
  1. ร่างปฏิญญาฯ มีสาระสําคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู้นําอาเซียนเพ่ือส่งเสริมให้มีการ
เปลี่ยนผ่านจากการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้างงานในระบบ ซึ่งร่างปฏิญญาฯ ยกร่างด้วยหลักการดังน้ี 1) ส่งเสริม
นโยบายการจ้างงานที่ทุกคนมีส่วนร่วมโดยเฉพาะในชนบท โดยการเปลี่ยนผ่านจากการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้าง
งานในระบบ 2) สร้างและขยายการจ้างงานท่ีได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียม 3) อํานวยความสะดวกใน
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การเปลี่ยนผ่านจากการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้างงานในระบบโดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดี 4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่านดังกล่าว 5) การ
ดําเนินการตามร่างเอกสารฉบับน้ีเป็นไปตามกฎระเบียบ นโยบาย และแผนงานระดับชาติของแต่ละประเทศสมาชิก 
ทั้งน้ี หลังจากรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนให้การรับรองต่อร่างปฏิญญาฯ แล้ว ประเทศเจ้าภาพจะนําร่างเอกสารฉบับน้ี
เสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 เพ่ือให้การรับรองขั้นสุดท้ายต่อไป  
  2. ร่างแผนงานฯ เป็นเอกสารกําหนดทิศทางความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยร่างแผนงานฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนอาเซียนผ่าน
กําลังแรงงานโดยการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเข้าร่วมในงานท่ีมีคุณค่า และปลอดภัยที่ได้รับจาก
การจ้างงานที่มีผลิตภาพ สถานประกอบการที่สมานฉันท์ และมีความก้าวหน้า รวมถึงการคุ้มครองทางสังคมท่ี
เพียงพอ ซึ่งร่างแผนงานฉบับน้ีมีสาขาความร่วมมือ 23 สาขา อาทิ ระบบข้อมูลด้านตลาดแรงงาน การส่งเสริมผลิต
ภาพแรงงานในภาคนอกระบบ มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การขยายความคุ้มครองทางสังคมให้แก่
แรงงานทุกคน การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว เป็นต้น ทั้งน้ี รูปแบบของการดําเนินกิจกรรมความ
ร่วมมือเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาวิจัย การรวบรวมเผยแพร่ข้อมูลด้านแรงงาน ซึ่งจะดําเนินการตาม
ความสมัครใจ และภายใต้เง่ือนไขของกฎระเบียบภายในของประเทศสมาชิก  
 

แต่งต้ัง 
 
24. เรื่อง การแต่งต้ังคณะผู้แทนไทยในการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ 26 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังน้ี 
  1. มอบอํานาจเต็มให้แก่หัวหน้าคณะและรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการร่วมอภิปราย ลงคะแนน
เสียงเลือกต้ัง ลงมติ และลงนามในกรรมสารสุดท้าย (Final Acts) ของสหภาพสากลไปรษณีย์ (Universal Postal 
Union  : UPU) 
  2. ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ออกหนังสือแต่งต้ังคณะผู้แทนไทยซึ่งมอบอํานาจเต็ม 
(Credentials with full powers) ให้แก่หัวหน้าคณะและรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยสําหรับการประชุมใหญ่สหภาพ
สากลไปรษณีย์ สมัยที่ 26 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ทก. แจ้งว่า องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมฯ มีดังน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวหน้าคณะผู้แทน ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หัวหน้าคณะผู้แทน คนที่ 2 และรองหัวหน้าคณะผู้แทน เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี หรือ ณ 
ประเทศที่สหภาพสากลไปรษณีย์กําหนด หัวหน้าคณะผู้แทน คนที่ 3 และรองหัวหน้าคณะผู้แทน รองปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับมอบหมาย หัวหน้าคณะผู้แทน คนที่ 4 และรองหัวหน้าคณะผู้แทน
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด รองหัวหน้าคณะผู้แทน และผู้แทน ประกอบด้วย กรรมการใน
คณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทน
กระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเศรษฐกิจ) ระดับสูง) สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
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26. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายอังกูร ภัทรากร นายแพทย์
เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช) กลุ่มงานเวชศาสตร์สารเสพติด กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันบําบัดรักษาและ
ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม 
สาขาจิตเวช) กลุ่มงานเวชศาสตร์สารเสพติด กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ
บรมราชชนนี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
27. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นางอัญชุลี เตมียะประดิษฐ์ 
นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช) กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลจิตเวช
สงขลาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช) กลุ่มงาน
การแพทย์ กลุ่มบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 
18 มกราคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็น
ต้นไป 
 
28. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรั ฐ มนต รี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต า มที่ สํ า นั ก ง า นสภ าค ว ามมั่ น ค ง แห่ ง ช า ติ เ ส นอแ ต่ ง ต้ั ง                
นายสิงคิ์  วิเศษพจนกิจ ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน สํานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 2 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
29. เรื่อง ขออนุมัติการเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิและการแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐคาซัคสถานประจํา
กรุงเทพมหานคร (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐบาลสาธารณรัฐคาซัคสถานมีความประสงค์ขอเปิดสถาน                
กงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐคาซัคสถานประจํากรุงเทพมหานคร และแต่งต้ัง นายชนินทธ์  โทณวณิก ให้ดํารงตําแหน่ง 
กงสุลกิตติมศักด์ิ สาธารณรัฐคาซัคสถานประจํากรุงเทพมหานคร ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
30. เรื่อง ขออนุมัติแต่งต้ังรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นักบริหารสูง) (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งต้ัง นางกิตติยา คัมภีร์ ที่ปรึกษาการ
พัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน ก.พ.ร. ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ.ร. 
สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่ง 
ที่ว่าง  
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31. เรื่อง การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในลําดับที่ 2 ใน
กรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วย 
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