
                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ           กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2137 
ท่ี  กษ 0401.4/-                         วันท่ี   13  กรกฎาคม  2559 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  12 กรกฎาคม 2559 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 2 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บหรือชาํระ 

ค่าชลประทาน ตลอดจนการยกเว้น ลดหย่อน หรือวิธีการผ่อนชาํระคา่ชลประทาน พ.ศ. ....  
         สาระสาํคญั คอื  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการจัดเก็บหรือชําระค่าชลประทาน ตลอดจนการยกเว้น ลดหย่อน หรือวิธีการผ่อนชําระ 
ค่าชลประทาน พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้กรมชลประทานเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้นํ้าจากทางน้ําชลประทาน 
ในอัตราลกูบาศก์เมตรละห้าสิบสตางค์  
  2. กําหนดให้ผูร้ับอนุญาตใช้นํ้าตามข้อ 1. ชําระค่าชลประทานเป็นรายเดือน ทั้งน้ี สถานที่ 
ที่รับชําระ วิธีการชําระค่าชลประทาน และกรณีผิดนัดค่าชลประทาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่กรมชลประทาน
กําหนด  
  3. กําหนดให้ยกเว้นค่าชลประทานแก่ผู้ใช้นํ้าจากทางน้ําชลประทานเพ่ือกิจการ
สาธารณประโยชน์โดยไม่แสวงหาผลกําไร ซึ่งต้องได้รับการยกเว้นเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมชลประทาน  
  4. กําหนดให้ผูร้ับอนุญาตใช้นํ้าอาจขอผ่อนชําระค่าชลประทานได้เมื่อปรากฏว่ากิจการที่ขอ
อนุญาตใช้นํ้าน้ัน ๆ ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ จนเป็นเหตุให้ผู้ขออนุญาตใช้นํ้าไม่สามารถประกอบ
กิจการน้ันได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งน้ี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรมชลประทานกําหนด  
  5. กําหนดให้กรมชลประทานวางระเบียบ วิธีการในการจัดเก็บหรือชําระค่าชลประทาน
ตลอดจนการยกเว้น ลดหย่อนหรือวิธีการผ่อนชําระค่าชลประทานโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านเศรษฐกิจ... 
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ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
วาระที่ 8 เรื่อง โครงการบรรพชาอุปสมบท 85 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  

พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ      
         สาระสาํคญั คอื  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา 
ลูกจ้างช่ัวคราวหรือบุคลากรทกุประเภทของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ที่ลาอุปสมบท 
ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 85 รูป เฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในระหว่างวันที่  
8 –23 สิงหาคม 2559 โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและได้รับเงินเดือนปกติ 

            สาระสําคัญของเรื่อง 

           สว.สนช. รายงานว่า 

            1. สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 85 รูป เฉลมิพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  
12 สิงหาคม 2559 ระหว่างวันที่ 8 – 23 สิงหาคม 2559 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและแสดงความกตัญญูกตเวทีเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน สังคม 
ประเทศชาติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสบืสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทย 

            2. กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา และบุคคลในวงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยได้กําหนด 
วันรับสมัครผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทต้ังแต่วันที่ 19 เมษายน – 19 มิถนุายน 2559 ทั้งน้ี เมื่อครบกําหนด 
การรับสมัครปรากฏว่า มีบุคคลในวงงานที่ได้รับการแต่งต้ังเพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นข้าราชการหรือบุคคลากรของส่วนราชการอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการดังกล่าวด้วย 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่ 13 เรื่อง แผนดําเนินการและแนวปฏิบัติในการดําเนินโครงการสนับสนุน 
เงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบแผนดําเนินการและแนวปฏิบัติในการดําเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ
ต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 และมอบหมายให้ธนาคารเพ่ือการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานโครงการฯ ให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องทราบต่อไป 
  2. ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณารวมเกษตรกรจากทะเบียนเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว ปีการเพาะปลูก 2558/59 เป็นส่วนหน่ึงของผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการด้วย ทั้งน้ี เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการจะต้องไม่ซ้ําซ้อนกับเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชทดแทนตามโครงการ
ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 ทีค่ณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่  
31 พฤษภาคม 2559          
 
 
 

สาระสําคัญ... 
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วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 2 ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บหรือชําระค่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชลประทาน ตลอดจนการยกเว้น ลดหย่อน หรือวิธีการผ่อนชําระ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

เศรษฐกิจ-สังคม 8 โครงการบรรพชาอุปสมบท 85 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

13 แผนดําเนินการและแนวปฏิบัติในการดําเนินโครงการสนับสนุน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปีการผลิต 2559/60

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ยั่งยืน  

1 

http://www.thaigov.go.th                                                       วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 
 
  วันน้ี (12 กรกฎาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ และพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   
ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสาํคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวีธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) 
    พ.ศ. .... (วาระการดํารงตําแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด และวินัยตุลาการ 
    ปกครอง) 

2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บหรือชําระค่า 
   ชลประทาน ตลอดจนการยกเว้น ลดหย่อน หรือวิธีการผ่อนชําระค่าชลประทาน 
   พ.ศ. ....  

  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง จํานวน 6 ฉบับ ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  
    พ.ศ. 2558 

  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับการประกอบกิจการคลังสนิค้า  
    กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น พ.ศ. ....  
  5.   เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
    พ.ศ. 2542 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
  6.   เรื่อง  การพิจารณาเงินทดแทนการประกันชีวิตย้อนหลังแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
    จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  7.  เรื่อง  (ร่าง) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) 
  8.  เรื่อง  โครงการบรรพชาอุปสมบท 85 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  
    พระบรมราชินีนาถ  เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 
    รอบ 12 สิงหาคม 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

  9.   เรื่อง   แผนพัฒนาการประกันภัย  ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)  
  10.  เรื่อง  หลักเกณฑ์การออกสลากการกุศล  
  11.  เรื่อง   แนวแนะการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงในทุก  
    สภาพแวดล้อม 
 12.  เรื่อง   การจัดต้ังกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย (Thailand Future 
   Fund)  
  13.  เรื่อง  แผนดําเนินการและแนวปฏิบัติในการดําเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ 
    ต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 
  14.  เรื่อง  มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมสินค้าท้องถิ่น (OTOP Extravaganza) 
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  15.  เรื่อง  การขยายระยะเวลาสําหรับมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการประกอบธุรกิจในเขต
    พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและมาตรการทางภาษีเพ่ือสนับสนุนให้มีการติดต้ังระบบ 
    กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  
 

ต่างประเทศ 
 
  16.   เรื่อง  การจัดทําความตกลงระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบของหนังสือ 
    แลกเปลี่ยนสําหรับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาค
    ของสหประชาชาติ (United Nations Regional Course in International  
    Law) ประจําปี 2559 
 17.  เรื่อง   การพิจารณารับรองเอกสาร Ministerial Declaration of the  Group  of 77 
   and China on the Occasion of UNCTAD  XIV และเอกสาร Pre –  
   Conference Negotiating Text for UNCTAD  XIV  
 18.  เรื่อง   การประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  
  19.   เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน  
    ครั้งที่ 49 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
 

แต่งต้ัง 
 
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังสมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจําอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  21.  เรื่อง  การแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองซัปโปโร ญี่ปุ่น (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  22.  เรื่อง  ขออนุมัติบรรจุกลับและแต่งต้ังบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งประเภท
    บริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวีธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาระการดํารง
ตําแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด และวินัยตุลาการปกครอง) 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวีธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาระการดํารงตําแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด และวินัยตุลาการศาลปกครอง) ตามที่ศาล
ปกครองสูงสุดเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

            สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

            1. กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดสี่ปีนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ัง และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว ทั้งน้ี กรณีที่ประธานศาลปกครองสูงสุดดํารงตําแหน่งครบ
วาระหรือลาออกจากตําแหน่งดังกล่าวก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง แต่ยังไม่พ้นจากตําแหน่งตุลาการศาลปกครอง            
ให้แต่งต้ังผู้น้ันดํารงตําแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดในตําแหน่งอ่ืนตามที่คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 
(ก.ศ.ป.) ประกาศกําหนด โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งที่ไม่ตํ่ากว่าเดิม 

            2. กําหนดเก่ียวกับการกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงของตุลาการศาลปกครอง ก.ศป. อาจมีมติให้            
งดเลื่อนตําแหน่ง งดเลื่อนเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์แก่ตุลาการศาลปกครองได้ 

            3. การกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของประธานศาลปกครองสูงสุดตามพระราชบัญญัติน้ี ใช้บังคับ
กับวาระการดํารงตําแหน่งของประธานศาลปกครองสูงสุดซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีประกาศใน           
ราชกิจจานุเบกษาด้วย 

            4. กําหนดให้ตุลาการศาลปกครองกรณีกระทําผิดวินัยอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ และ 
ก.ศป. ได้เริ่มดําเนินการสอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นให้สอบสวนตามกฎหมายน้ันต่อไปจนกว่า
จะแล้วเสร็จ แต่การลงโทษให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 

  
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บหรือชําระคา่ชลประทาน ตลอดจนการยกเว้น 
ลดหย่อน หรอืวิธีการผ่อนชําระค่าชลประทาน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บหรือ
ชําระค่าชลประทาน ตลอดจนการยกเว้น ลดหย่อน หรือวิธีการผ่อนชําระค่าชลประทาน พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้กรมชลประทานเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้นํ้าจากทางน้ําชลประทานในอัตรา
ลูกบาศก์เมตรละห้าสิบสตางค์  
  2. กําหนดให้ผูร้ับอนุญาตใช้นํ้าตามข้อ 1. ชําระค่าชลประทานเป็นรายเดือน ทั้งน้ี สถานที่ที่รับชําระ 
วิธีการชําระค่าชลประทาน และกรณีผิดนัดค่าชลประทาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่กรมชลประทานกําหนด  
  3. กําหนดให้ยกเว้นค่าชลประทานแก่ผู้ใช้นํ้าจากทางน้ําชลประทานเพ่ือกิจการสาธารณประโยชน์
โดยไม่แสวงหาผลกําไร ซึ่งต้องได้รับการยกเว้นเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมชลประทาน  
  4. กําหนดให้ผูร้ับอนุญาตใช้นํ้าอาจขอผ่อนชําระค่าชลประทานได้เมื่อปรากฏว่ากิจการที่ขออนุญาต
ใช้นํ้าน้ัน ๆ ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ จนเป็นเหตุให้ผู้ขออนุญาตใช้นํ้าไม่สามารถประกอบกิจการน้ันได้
ทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งน้ี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรมชลประทานกําหนด  
  5. กําหนดให้กรมชลประทานวางระเบียบ วิธีการในการจัดเก็บหรือชําระค่าชลประทานตลอดจน
การยกเว้น ลดหย่อนหรือวิธีการผ่อนชําระค่าชลประทานโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง จํานวน 6 ฉบับ ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 

            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง จํานวน 6 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังน้ี 

            1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภทเรือที่ได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล     
พ.ศ. 2558 พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเป็นการกําหนดประเภทเรือที่ได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติแรงงานทาง
ทะเล พ.ศ. 2558 

            2.  ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานการคุ้มครองสุขภาพของคนประจําเรือ  พ .ศ .  . . . .                
ซึ่งมีสาระสําคัญเป็นการกําหนดมาตรฐานการคุ้มครองสุขภาพของคนประจําเรือ 

            3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย และ
สุขภาพอนามัยบนเรือ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเป็นการกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการ            
ด้านความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยบนเรือ 

            4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานเคร่ืองมืออุปกรณ์และมาตรการเพ่ือความปลอดภัยใน                 
การทํางานบนเรือ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเป็นการกําหนดมาตรฐานเครื่องมือหรืออุปกรณ์และมาตรการเพ่ือ              
ความปลอดภัยในการทํางานบนเรือ 

            5. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย่ืนอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ...            
ซึ่งมีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการอุทธรณ์   การออกใบรับรองด้านแรงงาน
ทางทะเล และใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล การต่ออายุ และการเพิกถอนใบรับรองด้านแรงงานทาง
ทะเล และใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล 

            6. ร่างกฎกระทรวงการมอบอํานาจการตรวจเรือ การออกใบสําคัญรับรองด้านแรงงานทางทะเล 
และการสลักหลังใบสําคัญรับรอง แก่องค์กรที่ได้รับการยอมรับจากกรมเจ้าท่า พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเป็น                
การกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการมอบอํานาจ การเพิกถอนการมอบอํานาจ วิธีการ
ประเมินผลการดําเนินงานและการประกาศรายช่ือองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากกรมเจ้าท่า 
            ทั้งน้ี ให้กระทรวงแรงงานซึ่งร่วมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี เร่งรัดการออกกฎหมายลําดับ            
รองตามมาตรา 35 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  เพ่ือให้กฎหมายแม่บทมีผลใช้
บังคับโดยสมบูรณ์ และสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดคา่ธรรมเนียมสําหรับการประกอบกิจการคลังสนิคา้ กิจการไซโล และกิจการห้อง
เย็น พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับการประกอบกิจการ
คลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  เป็นการกําหนดค่าธรรมเนียมการขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล กิจการห้องเย็น 
และกําหนดค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใหม้ีสํานักสาขาในกิจการคลังสนิค้า กิจการไซโล กิจการห้องเย็น สรุปได้ดังน้ี  
 

รายการ อัตราคา่ธรรมเนียมทา้ย พ.ร.บ.ฯ อัตราคา่ธรรมเนียมตามรา่งฯ 
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า 
กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น 

ฉบับละ 2,000 บาท เท่ากัน 

2. ใบอนุญาตให้มีสํานักงานสาขาในกิจการ
คลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น  

ฉบับละ 1,000 บาท เท่ากัน 
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3. ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ
คลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น 

ฉบับละ 200 บาท เท่ากัน 

4. ใบแทนใบอนุญาตให้มีสํานักงานสาขาใน
กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการ
ห้องเย็น 

ฉบับละ 100 บาท เท่ากัน 

5. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
คลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น 

ฉบับละ 1,000 บาท เท่ากัน 

 
5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  กําหนดให้ธุรกิจบริการ จํานวน 6 ธุรกิจ เป็นธุรกิจบริการที่ยกเว้นไม่อยู่ใน (21) ของบัญชีสาม             
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ ดังน้ี 
 

กลุ่มธุรกิจ ประเภทธุรกิจ 
1. กลุ่มที่มีกฎหมายเฉพาะและหน่วยงานร้องขอ 1.ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองหรือจําเป็นต่อการประกอบธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย์ รวม 12 รายการ ดังน้ี 
    1.1 การให้บรกิารทางการเงินตามหลักชา
ลิอะฮ์ (Shariah Banking Service) 
    1.2 การแต่งต้ังตัวแทนของสถาบันการเงิน 
(Banking Agent) 
    1.3 การบริการรับฝากเงินที่มีเง่ือนไขการเบิก
ถอนเงินจากบัญชีตามคําสั่งลูกค้าและกิจการดูแล
ผลประโยชน์ 
    1.4 การประกอบธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน 
(Private Repo) 
    1.5 การเป็นตัวแทนรับคําขอและเรียกเก็บเบ้ีย
ประกันหรือค่าบริการ การประกัน การส่งออก และค้ํา
ประกันสินเช่ือแก่ลูกค้า 
    1.6 การรับให้บริการแก่ธุรกิจทางการเงิน
สําหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน สถาบันการเงินอ่ืน
และบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยหรือหน่วยงานราชการ (Insourcing) 
   1.7 การนําอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่า 
   1.8  การรับซือ้หรือรับโอนลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม 
  1.9. การให้บรกิารการบริหารจัดการเงินสด 
(Cash Management) แก่ลกูค้าทั่วไป 
   1.10 การให้บริการเก่ียวกับการจัดทําเอกสารที่
เก่ียวกับธุรกิจของลูกค้า
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   1.11 การให้บริการเป็นตัวแทนรับชําระหน้ี
หรือตัวแทนรับคําขอ 
   1.12 การให้เช่าช้ือและการให้เช่าแบบลิสช่ิง 
2. ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
บริหารสินทรัพย์

2. กลุ่มที่จํากัดการให้บริการและไม่มผีลต่อ
ผู้ประกอบการไทย 

1. ธุรกิจบริการเป็นสํานักผู้แทน 
2.ธุรกิจบริการเป็นสํานักงานภูมิภาค 
3.ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาภาครัฐ 
4. ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญารฐัวิสาหกิจ 

 
เศรษฐกิจ – สงัคม 

 
6.  เรื่อง การพิจารณาเงินทดแทนการประกันชีวิตย้อนหลังแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ ดังน้ี 
            1 .  อนุมั ติการใ ช้งบกลาง  รายการเ งินสํ ารอง จ่ายเ พ่ือกรณีฉุก เฉินหรือจํ า เ ป็น  จํานวน 
614,000,000 บาท ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพถึงขั้น
ปลดออกจากราชการ ช่วงต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 จํานวน 1,228 คน คนละ 
500,000 บาท ให้กับศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
            2. หากพบว่ามีผู้มีสิทธิในการรับเงินทดแทนการประกันชีวิตในห้วงระยะเวลาดังกล่าวและเป็นไป
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบําเหน็จความชอบสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. 2550 เพ่ิมขึ้นอีก ให้ ศอ.บต. เสนอเรื่องต่อสํานักงบประมาณ เพ่ือขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณได้โดยตรง
ต่อไป 
            3. ให้นําหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจ่ายเงิน “เงินทดแทนการประกันชีวิต” ตามระเบียบฯ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
 
 7. เรื่อง (ร่าง) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ดังน้ี 
            1. (ร่าง) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2259 – 2564) เพ่ือเป็นกลไกสําคัญ
ของรัฐในการแก้ไขปัญหาสังคมที่เป็นวิกฤตคุณธรรมของคนในชาติ ให้เกิดความสมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจ 
ประเทศชาติและประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
            2. ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําแผนแม่บทฯ ไปปฏิบัติและรายงานผลต่อคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ เพ่ือรายงานต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 
            3. ให้สํานักงบประมาณใช้แผนแม่บทฯ เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปีของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 
             สาระสําคัญของเร่ือง   
            วธ. รายงานว่า คณะอนุกรรมการจัดทําแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ได้จัดทํา 
(ร่าง) แผนแม่บทฯ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน และ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์จากภาคส่วนต่าง ๆ ใน 4 ภาคท่ัวประเทศ เพ่ือให้ 
(ร่าง) แผนแม่บทฯ มีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน โดยจะให้ความสําคัญไปสู่การปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ยึดหลักการ
ภารกิจและการมีส่วนร่วม รวมถึงเพ่ิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เป็นเคร่ืองมือ
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หลักในการดําเนินการ ตลอดจนได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการท่ีครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ปี 2559-2564 ซึ่งรวมถึง
แผน 1 ปี 6 เดือนของรัฐบาลไว้แล้ว โดยจะใช้ 4 ยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อน ได้แก่  1) วางระบบรากฐานการ
เสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย  2) สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็น
เอกภาพ   3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม   และ  4) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่าง
ด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 
8. เรื่อง โครงการบรรพชาอุปสมบท 85 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ   
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราวหรือ
บุคลากรทุกประเภทของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ที่ลาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท 
85 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม              
พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในระหว่างวันที่ 8 –23 สิงหาคม 2559 โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการและได้รับเงินเดือนปกติ 

            สาระสําคัญของเร่ือง 
            สว.สนช. รายงานว่า 
            1. สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 85 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง-
เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 
ระหว่างวันที่ 8 – 23 สิงหาคม 2559 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
และแสดงความกตัญญูกตเวทีเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงมี              
พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน สังคม ประเทศชาติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทย 

            2. กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
และบุคคลในวงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยได้กําหนดวันรับสมัครผู้เข้าร่วม
บรรพชาอุปสมบทต้ังแต่วันที่ 19 เมษายน – 19 มิถุนายน 2559 ทั้งน้ี เมื่อครบกําหนดการรับสมัครปรากฏว่า มีบุคคล
ในวงงานท่ีได้รับการแต่งต้ังเพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 
ซึ่งเป็นข้าราชการหรือบุคคลากรของส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการดังกล่าว
ด้วย 

  
9.  เรื่อง  แผนพัฒนาการประกันภัย  ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)  
  คณะรัฐมนตรีมีม ติรับทราบแผนพัฒนาการประกันภัย   ฉบับที่  3 (พ .ศ .  2559-2563)                
ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ   
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค. รายงานว่า  
  1. สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ได้จัดทํา
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ซึ่งผ่านการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
ธุรกิจประกันภัยไทยในระยะต่อไป และเป็นการวางกรอบทิศทางในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยไทยช่วงปี พ.ศ. 2559-
2563 ที่ต้องการมุ่งเน้นให้ “ระบบประกันภัยไทยเติบโตอย่างย่ังยืนและได้รับความเช่ือถือไว้วางใจจากประชาชน”  
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 4 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี  
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ยุทธศาสตร ์ สาระสาํคญั 
ยุทธศาสตร์ที่  1 การเพิ่ม
ศั ก ย ภ า พ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ประกันภัย 

 เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ โดยพัฒนากรอบการกํากับเงินกองทุนตามระดับความ
เสี่ยง ระยะที่ (RBC 2) และลดต้นทุนจากการประกอบธุรกิจ โดยนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใช้เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล  
 ยกระดับมาตรฐานการดําเนินธุรกิจประกันภัย โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ดี การเปิดเผย
ข้อมูล   รวมถึงการคัดกรองบุคคลที่มีคุณภาพในการเข้ามาดําเนินธุรกิจประกันภัย  
 ยกระดับพฤติกรรมทางการตลาดของระบบประกันภัย   โดยให้ความสําคัญกับกระบวนงาน
ที่ส่งผลกระทบโดยตรงก่อนเป็นอันดับแรก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2                  
การเสริมสร้างความรู้และ      
การเขา้ถึงการประกันภัย 

 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย  ผ่านการพัฒนาเคร่ืองมือรูปแบบวิธีการ
และสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคลัองกับความต้องการและความเสี่ยงโดย
มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่รองรับสังคมผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการผลิตภัณฑ์
ประกันภัยสําหรับรายย่อย  รวมถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการ
ประกอบอาชีพ  
 ขยายช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชนรายย่อยและท้องถิ่นผ่านการพัฒนา
กระบวนการขายประกันภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
แข่งขัน 

 เสริมสร้างการแข่งขันผ่านการผ่อนคลายการกํากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพ่ือให้มีความ
ยืดหยุ่นและอิงกลไกตลาดมากขึ้น  
 พัฒนาการกํากับ  และกระบวนการให้ความเห็นชอบ / อนุมัติผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพ่ือลด
อุปสรรคและความล่าช้า แต่ต้องอยู่บนพ้ืนฐานการกํากับตามระดับความม่ันคงและระดับความ
เสี่ยงของบริษัทประกันภัย 
 ส่งเสริมการเช่ือมโยงตลาดประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน  โดยให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการ
ประกันภัยในกลุ่มประเทศ CLMV  (กัมพูชา  ลาว เมียนมา เวียดนาม) รวมถึงการส่งเสริม
ความร่วมมือด้านวิชาการในกลุ่มประเทศ CLMV 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  4  ก า ร
เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ประกันภัย 

 พัฒนาและยกระดับบุคลากรประกันภัยให้เป็นมืออาชีพ  โดยการสร้างมาตรฐานวิชาชีพของ
บุคลากรประกันภัย ผลักดันให้สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 
เป็นศูนย์กลางพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรม และการให้ทุนสําหรับบุคลากรประกันภัย  
และนิสิตนักศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน 
 เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและสารสนเทศ  โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในระบบ
ประกันภัย  และพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัยให้สมบูรณ์  
 ผลักดันให้การประกันภัยเป็นเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะการประกันภัยพืชผล
สําหรับเกษตรกร การประกันภัยรถโดยสารสาธารณะ อาคารสาธารณะและสถานประกอบการ
ที่มีความเสี่ยงสูง  
 เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานกํากับ โดยปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการ
ประกันภัย  รวมถึงพัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย และเตรียมความพร้อมเพ่ือการประเมินใน
โครงการประเมินภาคการเงิน (Financial  Sector Assessment Program : FSAP)  

 
   2. ความสําเร็จของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 3 พิจารณาจากปัจจัยช้ีวัดความสําเร็จด้านพัฒนาการและ
เสถียรภาพของระบบประกันภัย  5 ปัจจัย  ดังน้ี  
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   2 .1  สัดส่ วนเ บ้ียประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ   (Insurance 
Penetration)  อยู่ในระดับเดียวกับค่าเฉล่ียสัดส่วนเบ้ียประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลก  อยู่ที่
ร้อยละ 6.2  
   2.2 จํานวนกรมธรรม์ประกันชีวิตต่อประชากรอยู่ที่ร้อยละ 50 
   2.3 มูลค่าเบ้ียประกันภัยต่อหัว (Insurance Density) ของไทยอยู่ในระดับเดียวกับ        
ค่าเฉล่ียมูลค่าเบ้ียประกันภัยต่อหัวของโลก ระหว่าง 18,000 – 23,000 บาท  
   2.4 ระดับความสําเร็จของการยกระดับความมั่นคงทางการเงินโดยบริษัทประกันภัย
สามารถดํารงเงินกองทุนได้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนดในปัจจุบัน  ทั้งน้ี อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน 
(CAR ratio)  ในปัจจุบันอยู่ที่ระดับร้อยละ 140 
   2.5 สัดส่วนเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนของสํานักงาน คปภ. ต่อ
จํานวนกรมธรรม์ประกันภัย ไม่เกินร้อยละ 0.016 
 
10. เรื่อง หลักเกณฑ์การออกสลากการกุศล  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการและแนวทางการพิจารณาการออกสลากการกุศล  
ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กค. รายงานว่า  
  1. นับต้ังแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน มีหน่วยงานจํานวน 33 หน่วยงาน ขอรับการสนับสนุนการออก
สลากการกุศลเพื่อดําเนินโครงการ จํานวน 40 โครงการ เป็นเงิน จํานวน 59,130.40 ล้านบาท แต่เน่ืองจาก
หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนโครงการโดยการออกสลากการกุศลที่ผ่านมาเป็นเพียงการพิจารณาลักษณะของ
โครงการในภาพกว้าง  และส่วนใหญ่ใช้ดุลพินิจในการคัดเลือกโครงการ และจากข้อมูลโครงการท่ีหน่วยงานเสนอ
ขอรับการสนับสนุนพบว่า  โครงการส่วนใหญ่ไม่มีรายละเอียดของขอ้มูลที่แสดงถึงความคุ้มค่าของวงเงินค่าใช้จ่ายและ
ผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินโครงการไม่ชัดเจน  ตลอดจนไม่มีกระบวนการตรวจสอบ  ควบคุม  และติดตามการใช้
จ่ายเงินของหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ัน  เพ่ือให้การพิจารณาโครงการสลากการกุศลมี
ความรอบคอบ  มีรายละเอียดเพียงพอต่อการพิจารณา  และมีระบบการกํากับติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
การออกสลากการกุศลอย่างเป็นรูปธรรม กค. จึงเห็นสมควรกําหนดหลักการและแนวทางการพิจารณาการออก
สลากการกุศล  ดังน้ี  
   1) กําหนดให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล  (คณะ
กรรมการฯ)  เพื่อกําหนดแนวทางการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการสลากการกุศลของหน่วยงานต่าง ๆ ก่อน
เสนอ กค. เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
กรรมการ  ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการ ผู้ อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
และประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นกรรมการ และให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ   เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ  โดยมีอํานาจหน้าที่กําหนดแนวทางการพิจารณารายละเอียดและกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนออกสลากการกุศลก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี รวมท้ังกําหนดแนวทางในการกํากับ  ติดตามการดําเนินโครงการ
ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรการออกสลากการกุศลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้  
   2) กําหนดให้มีกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาการออกสลากการกุศล 
ประกอบด้วย  
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หลักเกณฑ์ รายละเอียด 
หน่วยงานท่ีขอรับการสนับสนุน  ส่วนราชการ มูลนิธิหรือองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหา

กําไร 
โครงการท่ีขอรับการสนับสนุน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาด้านสาธารณสุขหรือลดความ

เหลื่อมล้ําด้านสังคม เช่น กลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก
และผู้สูงอายุ 
 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐหรือได้รับ
การจัดสรรแต่ไม่เพียงพอ 
 ไม่ซ้ําซ้อนกับโครงการที่เสนอขอรับเงินงบประมาณ
จากภาครัฐ และไม่มีลักษณะเป็นเงินหมุนเวียนเพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการหรือดําเนินกิจกรรมส่งเสริม 
 ไม่เคยได้รับการสนับสนุนการออกสลากการกุศลมา
ก่อน 

การพิมพ์สลากการกุศล  ไม่เกินงวดละ 11 ล้านฉบับคู่ (22 ล้านฉบับ) 
วงเงินสนับสนุนโครงการ  ต้องไม่เกินโครงการละ 1,000 ล้านบาท และการ

พิจารณาสนับสนุนโครงการที่ขอออกสลากการกุศล  
ในแต่ละคร้ังต้องมีวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

การพิจารณาการออกการสลากการกุศล  จะดําเนินการภายหลังจากสํานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลได้จ่ายเงินสนับสนุนโครงการสลากการกุศลให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ  ที่ได้รับอนุมัติในครั้งก่อนเสร็จสิ้นแล้ว

รายละเอียดของโครงการที่ขอรับการสนับสนุน  ต้องมีเหตุผลความจําเป็น วัตถุประสงค์ แผนงาน  
ระยะเวลาดําเนินโครงการ งบการเงินของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ (3  ปีย้อนหลัง) แหล่งเงินทุนสนับสนุน
อ่ืนของโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ตัวช้ีวัด  
ความสําเร็จของโครงการ ความเห็นของหน่วยงานระดับ
กระทรวงที่ เ ก่ี ย วข้ อ ง กับ วัตถุ ป ระสงค์ โ ค ร งการ  
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินโครงการ

การติดตามและรายงานผลการดํานินโครงการ  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการติดตามและรายงานผล
การดําเนินโครงการให้คณะกรรมการฯ ทราบ ทุก 6 
เดือน  นับจากวันที่หน่วยงานได้รับเงินสลากการกุศลจน
แล้วเสร็จโครงการ 

 
   3) หน่วยงานสามารถย่ืนขอรับการสนับสนุนได้ที่ กค. โดย กค. จะประกาศระยะเวลาการ
ย่ืนขอรับการสนับสนุนบนเว็บไซต์ นอกจากน้ี กค. จะดําเนินการประกาศเผยแพร่รายช่ือหน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน รายละเอียดโครงการ วงเงินที่ได้รับในการสนับสนุนการออกสลากการกุศล พร้อมทั้งผลการดําเนินงานของ
โครงการน้ัน ๆ บนเว็บไซต์  
   4) สัดส่วนการจัดสรรรายได้จากการจําหน่ายสลากการกุศลมี ดังน้ี  (1) ร้อยละ 60 เป็นเงิน
รางวัล  (2) ไม่เกินกว่าร้อยละ 22.5 เป็นเงินรายได้ที่ให้กับหน่วยงานเจ้าของโครงการ (3) ไม่น้อยกว่าร้อยละ              
0.5  เป็นค่าภาษีการพนัน (4) ไม่เกินกว่าร้อยละ 17 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่าย                 
ในการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย  
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ทั้งน้ี  กค. จะดําเนินการส่งโครงการที่ขอรับการสนับสนุนการออกสลากการกุศลทั้งหมดคืนให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการไปดําเนินการให้เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการออกสลากการกุศลดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 
11. เรื่อง  แนวแนะการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงในทุกสภาพแวดล้อม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวแนะการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงใน                
ทุกสภาพแวดล้อม ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ และให้หน่วยงาน                 
ที่เก่ียวข้องนําไปใช้ดําเนินการเพ่ือขจัดความรุนแรงต่อเด็กอย่างเหมาะสม โดยให้ พม.รับความเห็นของหน่วยงาน                
ที่เก่ียวข้องไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  พม. รายงานว่า  จากการท่ีประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็นประเทศผู้ประสานงานหลักในการ
จัดทําแนวแนะฯ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก 
ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เป็นประธาน ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจประสานงานและจัดทําร่างนโยบายและ
แผนงานด้านการขจัดความรุนแรงต่อเด็กของอาเซียน เพ่ือดําเนินการจัดทําแนวแนะฯ ในบริบทของประเทศไทยใน
ระยะ 6 ปี ( พ.ศ. 2559 - 2564) โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี 
  ส่วนที่ 1 บทนํา ประกอบด้วย  ความเป็นมา นิยาม ความหมาย “ความรุนแรง” วัตถุประสงค์ 
กรอบระยะเวลาการใช้แนวแนะฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564  
  ส่วนที่ 2 องค์ความรู้ที่เป็นหลักพ้ืนฐานร่วมกันในทุกสภาพแวดล้อมสําหรับการเล้ียงดู ดูแล และ
พัฒนาเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง อาทิ สิทธิเด็ก พัฒนาการเด็ก การสื่อสารและการสร้างวินัยเชิงบวก การรู้จักตนเอง
ในฐานะพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ที่ทํางานกับเด็กหรือเพ่ือเด็ก เป็นต้น 
  ส่วนที่ 3 สภาพแวดล้อมที่มีความรุนแรงต่อเด็ก 7 ประเภท ได้แก่ บ้าน โรงเรียน สถานที่ทํางาน 
ชุมชน สถานสงเคราะห์ สถานดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย สถานที่ดูแลเด็กในกระบวนการยุติธรรม 
  ส่วนที่ 4 สรุปแนวแนะฯ โดยนําเสนอการดําเนินงาน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน (การป้องกัน                
การคุ้มครอง การดําเนินการทางด้านกฎหมาย และการเก็บข้อมูล/การวิจัย) 132 มาตรการ 
  ส่วนที่ 5 สาระเพ่ิมเติมประกอบองค์ความรู้ เช่น วิธีการพูดคุยกับเด็กในสถานการณ์ต่าง ๆ  
  ส่วนที่ 6 ภาคผนวก (ส่วนของการปฏิบัติการ) เป็นตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมจากการนําแนวแนะฯ 
ไปปฏิบัติ ซึ่งมีความครอบคลุมทุกมิติของการดูแลเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง ได้แก่ การป้องกัน การคุ้มครอง กรอบ
กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ และการเก็บข้อมูล/งานวิจัย  
  ทั้งนี้ แนวแนะฯ มีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนซึ่งมีภารกิจและหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการดูแลและ
พัฒนาเด็กให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยปราศจากความรุนแรง โดยได้นําเสนอหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่
เก่ียวข้องกับการไม่ใช้ความรุนแรงกับเด็ก ตลอดจนวิธีการสําหรับผู้ที่ทํางานกับเด็กและเพ่ือเด็กในสภาพแวดล้อม         
ต่าง ๆ เช่น บ้าน โรงเรียน สถานที่ทํางาน ชุมชน สถานสงเคราะห์ สถานดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย สถานที่ดูแลเด็ก
ในกระบวนการยุติธรรม ให้มีความเข้าใจและสามารถนําแนวแนะฯ ดังกล่าวไปใช้อย่างเหมาะสม จึงเห็นควรให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปพิจารณาค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มาตามอํานาจหน้าที่และกรอบภารกิจของหน่วยงาน ๆ น้ัน  
 
12. เรื่อง  การจัดต้ังกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดต้ังกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย  
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  2558 ในส่วนที่เก่ียวกับลักษณะที่สําคัญของกองทุนฯ  

2. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกันกําหนดระยะเวลาดําเนินการ 
ตามแผนการจัดต้ังกองทุนฯ อย่างรอบคอบ  โดยคํานึงถึงความพร้อมและความเป็นไปได้ในด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง ในส่วนของกรอบระยะเวลาในการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะเข้ามาอยู่ในกองทุนฯ ซึ่งอาจต้องมีการ
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ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง มีการกําหนดมูลค่าที่แท้จริงของโครงการ และมีการกําหนดเง่ือนไข
การแบ่งผลประโยชน์ระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการและกองทุนฯ เพ่ือให้การดําเนินการออกขายหน่วยลงทุน
ให้แก่บุคคลทั่วไปสามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเมื่อมีการจัดต้ังกองทุนฯ แล้ว และสามารถ
ดําเนินการได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  ที่ ทน. 8/2559 ข้อ 13 ที่กําหนดให้บริษัทจัดการต้องเข้าทํา
สัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานภายใน 1 ปีนับต้ังแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม โดยคิดเป็น
มูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม  
 สาระสําคัญของลักษณะกองทุนฯ ที่ปรับปรุงจากหลักเกณฑ์เดิมที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบไว้เมื่อ 
วันที่ 15 ธันวาคม 2558 มีดังน้ี  
 

โครงสร้าง รายละเอียด 
เดิม ปรับปรุงใหม่ 

ชื่อโครงการ  กองทุนโครงสร้าง พ้ืนฐานเ พ่ือ
อนาคตประเทศไทย  

 กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
อ น า ค ตป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ( เ พ่ื อ ใ ห้
สอดคล้องกับประกาศ ทน. ที่ ทน. 
8/59) 

ประเภท  กองทุนปิด  (ไม่จํ า กัดอายุของ
กองทุนฯ ) ที่จัดต้ังภายใต้ประกาศ
และหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. 
และจดทะเบียนใน ตลท. 

-ไม่เปลี่ยนแปลง-  

จํานวนเงินกองทุนฯ   มีมูลค่าการระดมทุนที่ประมาณ 
100,000 ล้านบาท และสามารถ
ระดมทุนเพ่ิมเติมได้ในอนาคต

-ไม่เปลี่ยนแปลง-  

วัตถุประสงค์  ลงทุน ใน โครงการ โครงสร้ า ง
พ้ืนฐานใหม่ (Greenfield Projects) 
และโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่
เดิม (Brownfield Projects)   
 ลงทุ น ในหลั กทรั พ ย์ อ่ื น  ๆ  ที่
เหมาะสม เพ่ือเสริมสภาพคล่องและ
ความมั่นคงของกองทุนฯ รวมท้ัง
สร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุนฯ 

-ไม่เปลี่ยนแปลง-  

แหล่งเงินทุน ระยะแรก  
 ใช้เงินและ / หรือหลักทรัพย์จาก
กองทุนรวมวายุภักษ์หน่ึง และ/หรือ 
กค. สําหรับการจัดต้ังกองทุนฯ มูลค่า
รวมประมาณ 10,000 ล้านบาท  

ระยะแรก  
 กค .  ลงทุนแต่เพียงรายเดียว 
วง เงิ นรวม  10 ,000 ล้ านบาท  
(เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ทน.  
ที่ ทน. 8/59) ดังนี้  
1. ใช้เงินที่ได้จากการขายคืน 
หน่วยลงทุน  ประเภท  ข .  ของ
กองทุนรวมวายุภักษ์  หนึ่ง จํานวน 
1,000 ล้านบาท  
2. ใช้เงินสดหรือหลักทรัพย์หรือ 
นําหน่วยลงทุนประเภท ก. ของ
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กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ไปชําระ
ร า ค าค่ า ซ้ื อหน่ ว ยล งทุ น ขอ ง  
กองทุน ฯ (Pay in Kind)  จํานวน 
9,000 ล้านบาท  

ระยะต่อไป 
 เงินลงทุนจากนักลงทุนสถาบันทั้ง
ในและต่างประเทศ  รัฐ วิสาหกิจ  
รวมท้ังนักลงทุนรายย่อยผ่านการ
จําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ  
 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ระยะต่อไป 
-ไม่เปลี่ยนแปลง-  

ผู้ถือหน่วยลงทุน  กค . และนักลงทุนภาครัฐ เช่น 
กองทุนรวมวายุ ภักษ์  หน่ึง  และ
รัฐวิสาหกิจนักลงทุนสถาบันนักลงทุน
รายย่อย

-ไม่เปลี่ยนแปลง- 

การรับประกันผลตอบแทนข้ันตํ่า  รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
ประกันผลตอบแทนขั้นตํ่าในกรณีที่
ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไป
ตามท่ีกําหนด 

 กําหนดให้มีกองทุนหมุนเวียน
เพื่อเป็นกลไกในการรับประกัน
ผลตอบแทนขั้นตํ่าให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน  

 
13. เรื่อง แผนดําเนินการและแนวปฏิบัติในการดําเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบแผนดําเนินการและแนวปฏิบัติในการดําเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการ
ผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 และมอบหมายให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานโครงการฯ ให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องทราบต่อไป 
  2. ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร และหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณารวมเกษตรกรจากทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการ
เพาะปลูก 2558/59 เป็นส่วนหน่ึงของผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการด้วย ทั้งน้ี เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้อง              
ไม่ซ้ําซ้อนกับเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชทดแทนตามโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไป
ปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมั ติ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559                 
(เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต) 
  สาระสําคัญของแผนดําเนินการและแนวปฏิบัติดังกล่าว ประกอบด้วย   หลักการและเหตุผล 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิ โครงสร้างการบริหารโครงการฯ การขอใช้สิทธ์ิและการรับรองสิทธ์ิ ระยะเวลาโครงการฯ 
การอุทธรณ์ การตรวจติดตามผลการดําเนินโครงการฯ และแผนปฏิบัติงานโครงการฯ  
 
14. เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถ่ิน (OTOP Extravaganza) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมสินคา้ท้องถิ่นไทย และอนุมัติร่างกฎกระทรวงฉบับที่ ..             
(พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร   
  2. มอบหมายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ  
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  3. มอบหมายส่วนราชการที่เก่ียวข้องพิจารณาจัดงานแสดงสินค้า OTOP ในช่วงเดือนสิงหาคม    
พ.ศ. 2559  
  4. มอบหมายกรมสรรพากรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ OTOP เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ที่ขายสินค้าใหแ้ก่นักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวมีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT Refund for Tourists : VRT)  
  สาระสาํคญั  
  กระทรวงการคลังได้เสนอมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมสินคา้ท้องถิ่นไทย โดยกําหนดให้หักลดหย่อน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับการซื้อสินค้า OTOP ตามจํานวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไมเ่กิน 15,000 
บาท โดยมีหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข ดังน้ี  
  1) ต้องเป็นสินค้า OTOP ที่ได้รับการรับรองและลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนและต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  
  2) เป็นรายจ่ายในการซื้อสินค้า OTOP ตามข้อ 1) ให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
และได้รับใบกาํกับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 
สิงหาคม พ.ศ. 2559  
  3) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขอ่ืนที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด  
  ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร มสีาระสําคัญกําหนดให้เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้า OTOP (ONE TAMBON ONE PRODUCT) 
ให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม และได้รับใบกํากับภาษี ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึง
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา  
 
15. เรื่อง การขยายระยะเวลาสําหรับมาตรการภาษีเพือ่สนับสนุนการประกอบธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
และมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนนุให้มีการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปิด (CCTV) ในเขตพฒันาพเิศษ
เฉพาะกิจ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอการขยายระยะเวลาสําหรับ
มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการประกอบธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และมาตรการทางภาษีเพ่ือสนับสนุนให้มี
การติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจตามหลักการที่เสนอ ดังน้ี  
  1. ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้มีเงินได้ที่มีสถานประกอบกิจการต้ังอยู่ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ โดยให้สามารถเลือกนําเงินได้ตามมาตรา 40 (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร มาคาํนวณเพ่ือเสีย
ภาษีในอัตราร้อยละ 0.1 ของเงินได้ โดยไม่ต้องนําเงินได้ดังกล่าวไปรวมคํานวณกับเงินได้อ่ืน ทั้งน้ี สําหรับเงินได้ที่
เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2563 เฉพาะท่ีได้จากการผลิตสินค้าหรือการขายสินค้าหรือให้บริการในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ  
  2. ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 3 ของกําไรสุทธิใหแ้ก่บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่มีสถานประกอบกิจการต้ังอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และมีรายได้เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าหรอืการขายสินค้า
หรือให้บริการในเขตดังกล่าว ต้ังแต่รอบระยะเวลาบัญชี 2561 ที่เริม่ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงรอบ
ระยะเวลาบัญชี 2563 ที่สิ้นสุดภายในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
  3. ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย และใหเ้สียในอัตราร้อยละ 0.1 สําหรับเงินได้จาก
การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ต้ังอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ สําหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 
2563 และเมื่อถึงกําหนดเวลาการย่ืนรายการให้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินได้มารวมคํานวณเพ่ือเสียภาษี ทั้งน้ีเฉพาะผู้มี
เงินได้ที่ไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้คืนหรือไม่ขอเครดิตเงินภาษีที่ถูกหักไว้น้ันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  
  4. ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะเหลือร้อยละ 0.1 สําหรับรายรบัจากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้า
หรือหากําไร ทัง้น้ี เฉพาะรายรับจากการขายอสังหาริมทรพัย์ที่ต้ังอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจที่ได้กระทําใน
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
  5. กําหนดให้บุคคลธรรมดาทีม่ีเงินได้ตามมาตรา 40(5) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมี
สถานประกอบกิจการต้ังอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ สามารถหักค่าใช้จ่ายค่าซื้อและค่าติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์
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วงจรปิดได้อีกในอัตราร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งน้ี สําหรับการย่ืนรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ต้ังแต่ปีภาษี 2559 ถึงปีภาษี 2563  
  6. กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมสีถานประกอบกิจการต้ังอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ สามารถหักรายจ่ายค่าซื้อและค่าติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้อีกในอัตราร้อยละ 100 ของรายจ่าย
ดังกล่าว ทั้งน้ี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2559 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงรอบระยะเวลา
บัญชี 2563 ทีส่ิ้นสุดภายในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
 

ต่างประเทศ 
 
16.  เรื่อง  การจัดทําความตกลงระหวา่งไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบของหนังสอืแลกเปลีย่นสําหรบัการ
ฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ (United Nations Regional 
Course in International Law)  ประจําปี 2559 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติให้จัดทําความตกลงระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยนสําหรับ
การฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ (United Nations Regional 
Course in International Law)  ประจําปี 2559 ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559 ที่
กรงุเทพมหานคร  
  2. อนุมัติให้นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นคร
นิวยอร์ก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ของฝ่ายไทย พร้อมทั้งอนุมัติให้ กต. จัดทําหนังสือ
มอบอํานาจเต็ม (Full Powers)  ให้แก่ผู้ลงนาม 
  3. หากมีความจําเป็นจะต้องแก้ไขปรับปรุงหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนการ
ลงนาม ให้ กต. สามารถดําเนินการได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  สาระสําคัญของการจัดทําความตกลงระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบของหนังสือ
แลกเปลี่ยนสําหรับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ (United 
Nations Regional Course in International Law)  ประจําปี 2559 ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 
2559 ที่กรุงเทพฯ เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับสหประชาชาติในการสนับสนุนการฝึกอบรมฯ ซึ่งต้องดําเนินการ
ผ่านการแลกเปลี่ยนหนังสือระหว่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออบรมกฎหมายระหว่างประเทศให้กับผู้ที่ทํางานด้านน้ี
จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ในสายงานด้านกฎหมายระหว่างประเทศของไทยที่จะ
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศตลอดจนสะท้อนถึงความ
ร่วมมืออันดีระหว่างไทยกับสหประชาชาติ ซึ่งไทยสามารถส่งผู้แทนเข้าอบรมได้ไม่เกิน 5 คน จากผู้เข้าร่วมฝึกอบรม                 
ไม่เกิน 30 คน ทั้งน้ี ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ มีรายละเอียดเง่ือนไขสําคัญ เช่น การให้เอกสิทธิและความคุ้มกัน               
การอํานวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราและการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าร่วม รวมถึงเปิดโอกาสให้ขยาย
ระยะเวลาครอบคลุมการจัดการฝึกอบรมฯ ในปี 2560 และ ปี 2561 ที่กรุงเทพฯ ได้ 
 
17. เรื่อง  การพิจารณารับรองเอกสาร Ministerial Declaration of the  Group  of 77 and China on 
the Occasion of UNCTAD  XIV และเอกสาร Pre – Conference Negotiating Text for UNCTAD  XIV  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  
 1. เห็นชอบร่างเอกสาร Ministerial Declaration of the  Group  of 77 and China on the 
Occasion of UNCTAD  XIV และร่างเอกสาร Pre – Conference Negotiating Text for UNCTAD  XIV               
(รวม 2 ฉบับ) และอนุมัติให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยรับรองเอกสารดังกล่าว 
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 2. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าว ที่ไม่ส่งผลกระทบ               
ต่อสาระสําคัญ  หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง  และให้รายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ  
 สาระสําคัญของร่างเอกสารท้ัง 2 ฉบับ ดังนี้  

1. ร่างเอกสาร Ministerial Declaration of the  Group  of 77 and China on the  
Occasion of UNCTAD  XIV เป็นเอกสารแสดงท่าทีและความคาดหวังของกลุ่ม 77 และจีนที่มีต่อบทบาทและ
ภารกิจของ UNCTAD และผลการประชุมในครั้งน้ี  ซึ่งกลุ่ม 77 และจีนได้พยายามผลักดันให้ประเทศกําลังพัฒนา
เพ่ิมพูนและกระชับความร่วมมือภายในกลุ่มและกับหุ้นส่วนด้านการพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะ UNCTAD โดยมุ่งเน้น
การสร้างศักยภาพด้านการผลิต  ความสําคัญของพ้ืนที่เชิงนโยบาย (policy space)  สําหรับประเทศกําลังพัฒนา  
และการเสริมสร้างขีดความสามารถในการรับมือและจัดการกับโอกาสและความท้าทายต่าง ๆ  เช่น ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล (digital divide) โดยใช้มาตรการที่ปฏิบัติได้จริง 
การระดมทุนเพ่ือการพัฒนาจากทั้งภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน ๆ  การปฏิรูปโครงสร้างระบอบเศรษฐกิจและการเงินโลก 
การส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก  และการจัดการกับประเด็นความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  

2. ร่างเอกสาร Pre – Conference Negotiating Text for UNCTAD  XIV  เป็นเอกสารที่ 
ระบุถึงการวิเคราะห์นโยบายสถานการณ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ และบทบาทที่พึงประสงค์ของ UNCTAD  ในการ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืนตามวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. 2030 ปฏิญญาเซนไดเพ่ือสนับสนุนกรอบการดําเนินงาน
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  วาระปฏิบัติการแอดดิส  อาบาบาว่าด้วยการระดมทุนเพ่ือการพัฒนา และข้อตกลงปารีส
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
 
18. เรื่อง  การประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ  ดังน้ี  

1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างเอกสาร  4 ฉบับ ได้แก่  
1.1 แผนปฏิบัติการกรอบความร่วมมือแม่นํ้าโขง  - คงคา ค.ศ. 2016-2018  
1.2 ร่างถ้อยแถลงประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี  

ครั้งที่ 6 
1.3 ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง ครั้งที่ 9 
1.4 ร่างถ้อยแถลงการณ์ประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มนํ้าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 9 

และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ไทยให้ กต. ดําเนินการได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง   

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะ 
ผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (กรอบความร่วมมือแม่นํ้าโขง  - คงคา 
ครั้งที่ 7 กรอบความร่วมมือลุ่มนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 6 ข้อริเริ่มลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง ครั้งที่ 9 และกรอบ
ความร่วมมือลุ่มนํ้าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 9) เป็นผู้ร่วมให้การรับรองร่างเอกสารดังกล่าว 
 
19.  เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 49 และ               
การประชุมระดับรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารรวม 9 ฉบับ (ร่างแถลงการณ์ 7 ฉบับและร่างบันทึกความเข้าใจ 2 ฉบับ) 
และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยให้ 
กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
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  2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่าง
แถลงการณ์ทั้ง 7 ฉบับข้างต้น 
  3. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมลงนามร่างบันทึก                
ความเข้าใจฯ ทั้ง 2 ฉบับ ทั้งน้ี หากเป็นกรณีผู้แทนฯ ให้ กต. ออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่
ผู้แทนดังกล่าว 
  4. ให้ กต. ดําเนินการที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวมีผลใช้บังคับในโอกาสอัน
เหมาะสมตามแต่จะตกลงกันระหว่างภาคี รวมทั้งให้ กต. จัดทําหนังสือแจ้งเลขาธิการอาเซียนว่า ไทยได้ดําเนินการ
ตามกระบวนการภายในเสร็จสิ้นแล้ว เพ่ือให้ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีผลใช้บังคับ 
  ร่างแถลงการณ์ 7 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน ครั้งที่ 49  2. ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในโอกาสครบรอบ 40 ปี สนธิสัญญามิตรภาพและ
ความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3. ร่างแถลงการณ์การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและ
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการความเคลื่อนไหวข้ามแดนของ
อาชญากร 4. ร่างแถลงการณ์การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย – 
แปซิฟิก ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับย้ัง และขจัดการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม 5. ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงใน
ภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทางทะเล                 
6. ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของ
คาบสมุทรเกาหลี และ 7. ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและจีนว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญา
ว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
 ร่างบันทึกความเข้าใจ 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1) ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์อาเซียน – จีน 
ระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน และ 2) ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
การจัดต้ังศูนย์อาเซียน – อินเดีย ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย  
 

แต่งต้ัง 
 
20. เรื่อง การแต่งต้ังสมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจําอนญุาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังสมาชิกฝ่ายไทยในศาล
ประจําอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. นายอรุณ ภาณุพงศ์ เป็นสมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจําอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก สืบต่อไปอีก
วาระหน่ึง  
  2. นายธนะ ดวงรัตน์ เป็นสมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจําอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก เพ่ือทดแทน
ตําแหน่งที่ว่าง  
  โดยมีวาระดํารงตําแหน่ง 6 ปี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
21. เรื่อง การแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองซัปโปโร ญี่ปุ่น (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นายมะซะอะกิ โอะซะวะ  
(Mr. Masaaki Ozawa) เป็นกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองซัปโปโร ญี่ปุ่น โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดฮอกไกโด              
สืบแทน นายอิคุโอะ คะสึคิ (Mr. Ikuo  Katsuki) ซึ่งขอลาออกจากตําแหน่ง  
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22. เรื่อง ขออนุมัติบรรจุกลับและแต่งต้ังบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
(กระทรวงศึกษาธิการ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอบรรจุกลับรองศาสตราจารย์บัณฑิต              
ทิพากร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (เดิมเป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และได้ลาออกจากราชการด้วยเหตุทดแทนเพ่ือเป็นพนักงานราชการตาม
กฎหมาย) มาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา                
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง 
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ธัชวรรณ                
กนิษฐ์พงศ์ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท . )  ทั้ง น้ี ต้ังแต่                 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป 
 

……………………………………….. 


