
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2138 
ท่ี  กษ 0401.4/-                         วันท่ี  17  กุมภาพันธ์ 2559 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 501 
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 1 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดตราเคร่ืองหมายการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....  

  สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดตราเคร่ืองหมาย
การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดให้ตราเคร่ืองหมายของการยางแห่งประเทศไทย มลีักษณะเป็นรปูลําต้นยางพารามี
รอยกรีด 3 รอยกรีด ใต้รอยกรีดมีหยดน้ํายางซ้อนกัน 2 หยด มีลายกนกวางทับหยดนํ้ายางและลําต้นยางพารา
ทั้งสามน้ีอยู่ภายในวงกลม ใต้ขอบวงกลมมีอักษรย่อว่า “การยางแห่งประเทศไทย” และมีอักษรว่า “Rubber 
Authority of Thailand” 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 7 เรื่อง ร่างหนงัสือแลกเปลี่ยนและร่างความตกลงสําหรับดําเนนิโครงการ  

ASEAN–German Programme on Response to Climate Change in Agriculture and Forestry 
(GAP-CC), Module II: Forestry and Climate Change (FOR-CC) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารทั้ง 2 ฉบับที่ ได้แก่ (1) ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนจากสํานักเลขาธิการ
อาเซียนถึงสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (2) ร่างความตกลงเพ่ือการดําเนินการโครงการ 
  2. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียน ลงนามในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ และรองเลขาธิการอาเซียน 
ลงนามในร่างหนังสือความตกลงเพ่ือดําเนินการโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น 
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) แจ้งสํานักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทน
ถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ว่า รัฐบาลไทยเห็นชอบต่อร่างเอกสารทั้ง 2 ฉบับ และให้เลขาธิการ
อาเซียนและรองเลขาธิการอาเซียนลงนามในเอกสารทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าวข้างต้น ตามลําดับ 
  สาระสําคัญของร่างความตกลงฯ สรุปได้ ดังน้ี 
  1. โครงการ FOR–CC มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาเซียนมีการพัฒนาความร่วมมือและการจัดท่าทีรว่มกัน
ในประเด็นสําคัญที่เก่ียวข้องกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรและป่าไม้  
  
 

2.รัฐบาล... 
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วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 1 ร่างกฎกระทรวงกําหนดตราเครื่องหมายการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.... กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ต่างประเทศ 7 ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนและร่างความตกลงสําหรับดําเนินโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ASEAN-German Programme on Response to Climate

 Change in Agriculture and Forestry (GAP-CC), ModuleII :

Forestry and Climate Change (FOR-CC)

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

1 

 
 
http://www.thaigov.go.th วัน               อังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 
 
  วันน้ี (16 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี                
ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี   ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดตราเคร่ืองหมายการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....  
  2. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การจดทะเบียนจํานองเรือที่อยู่ 
    ระหว่างการต่อ   พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
  3.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการจัดสวัสดิการเบ้ียความพิการ  
  4.    เรื่อง  การแจ้งเปลี่ยนช่ือโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง ตามพระราชดําริ  
    จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ต่างประเทศ 
  5.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับ
    ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
  6.  เรื่อง  การต่ออายุบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
    ใต้กับธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย 
  7.    เรื่อง  ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนและร่างความตกลงสําหรับดําเนินโครงการ ASEAN– 
    German Programme on Response to Climate Change in Agriculture 
    and Forestry (GAP-CC), Module II: Forestry and Climate Change              
     (FOR-CC) 
  8.  เรื่อง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-รัสเซีย 
  9.  เรื่อง  กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ.2559-2563 (Thailand  
    Global Health Strategic Framework 2016-2020) 
  10.   เรื่อง  ของความเห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ 
    รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเบลารุสว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคนิคทางทหาร 
  

แต่งต้ัง 
 
  11.  เรื่อง  การแต่งต้ังโฆษกหน่วยงาน (เพ่ิมเติมในส่วนที่เหลือรวม 4 หน่วยงาน)  
  12.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาระบบราชการ  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
 
 



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  
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  13.  เรื่อง  การขอยกระดับกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐเปรูประจําจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกงสุล
    ใหญ่กิตติมศักด์ิสาธารณรัฐเปรูประจําจังหวัดเชียงใหม่ และการขอยกระดับสถาน
    กงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐเปรูประจําจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานกงสุลใหญ่ 
    กิตติมศักด์ิสาธารณรัฐเปรูประจําจังหวัดเชียงใหม่ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  14.  เรื่อง  การขออนุมัติเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ และแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ กรุงมินสก์ 
    สาธารณรัฐเบลารุส (กระทรวงการต่างประเทศ)  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

3 

กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดตราเครื่องหมายการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดตราเคร่ืองหมายการยางแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดให้ตราเครื่องหมายของการยางแห่งประเทศไทย มีลักษณะเป็นรูปลําต้นยางพารามีรอยกรีด 
3 รอยกรีด ใต้รอยกรีดมีหยดน้ํายางซ้อนกัน 2 หยด มีลายกนกวางทับหยดนํ้ายางและลําต้นยางพาราทั้งสามน้ีอยู่
ภายในวงกลม ใต้ขอบวงกลมมีอักษรย่อว่า “การยางแห่งประเทศไทย” และมีอักษรว่า “Rubber Authority of 
Thailand”  
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การจดทะเบียนจํานองเรือที่อยู่ระหว่างการต่อ   พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การจดทะเบียน
จํานองเรือที่อยู่ระหว่างการต่อ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  คค. เสนอว่า  
  1. โดยที่พระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ได้ลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป (วันที่ 5 มกราคม 2559) และมาตรา 21/2 บัญญัติให้สัญญาจํานองเรือที่อยู่ระหว่างการต่อต้องทํา
เป็นหนังสือและจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งน้ี เพ่ือให้เจ้าของเรือที่อยู่ระหว่าง
การต่อ นําเรือมาจดจํานองได้  
  2. เพ่ือให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีความครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนด  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงในเร่ืองน้ี ทั้งน้ี ได้จัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนราชการและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องในการออกร่างกฎกระทรวง
ดังกล่าว 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดหลักเกณฑ์ในการทําสัญญาจํานองเรือที่อยู่ระหว่างการต่อ การย่ืนคําขอจดทะเบียนจํานอง 
พร้อมเอกสารหลักฐานต่อนายทะเบียนเรือ การออก/เปลี่ยนแปลงใบทะเบียน การจํานองเรือที่อยู่ระหว่างการต่อ การ
ไถ่ถอนการจํานองเรือที่อยู่ระหว่างการต่อ และการแก้ไขสัญญาจํานองเรือที่อยู่ระหว่างการต่อ เพ่ือเพ่ิมเติม
รายละเอียดของเรือ หรือแก้ไขข้อมูลเรือที่ได้เปลี่ยนแปลงให้ตรงกับรายการเรือที่จดทะเบียนเรือไทย  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
3. เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ 
ดังน้ี  
  1. ให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ดําเนินการแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์             
การจ่ายเบ้ียความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 เพ่ือให้คนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการมีสิทธิ
ได้รับเบ้ียความพิการทันที โดยไม่ต้องรอลงทะเบียนเพ่ือขอรับเบ้ียความพิการในปีถัดไป  
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  2. ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ สํานักงบประมาณ (สงป.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ดําเนินการตามหน้าที่และภารกิจเพ่ือให้คนพิการทุกคนที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ 
ได้รับเบ้ียความพิการทันที ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  พม. รายงานว่า  
  1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียความพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 กําหนดให้คนพิการที่ลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเบ้ียความพิการภายในเดือนพฤศจิกายนของ
ทุกปี และให้ได้รับเบ้ียความพิการในปีงบประมาณถัดไป ณ ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานท่ีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนาอยู่ ซึ่งระเบียบดังกล่าวทําให้คนพิการที่มีบัตรแล้วไม่สามารถได้รับสิทธิเบ้ียความ
พิการได้ในทันทีและคนพิการจํานวนมากได้มีข้อร้องเรียนที่ไม่ได้รับสิทธิเมื่อมีบัตรคนพิการในทันที  
  2. ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.)                
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เป็น
ประธานกรรมการ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้คนพิการทุกคนที่ได้รับการออกบัตร
ประจําตัวคนพิการ มีสิทธิได้รับเบ้ียความพิการทันที โดยไม่ต้องรอลงทะเบียนเพ่ือรับเบ้ียความพิการในปีถัดไป โดยมี
มติให้ มท. ดําเนินการแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียความพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปพิจารณาตามหน้าที่และภารกิจเพ่ือให้คนพิการทุกคน           
ที่มีบัตรประจําตัวคนพิการได้รับเบ้ียความพิการทันทีต้ังแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป  
  3. เมื่อมีการดําเนินการดังกล่าวแล้ว คนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 
2557-30 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งได้ลงทะเบียนขอรับเบ้ียความพิการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 และจะได้รับเบ้ีย
ความพิการในปีงบประมาณ 2560 จํานวน 221,000 คน  จะได้รับเ บ้ียความพิการทันทีโดยไม่ ต้องรอ                 
ให้ถึงปีงบประมาณ 2560 
 
4.   เรื่อง การแจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการหมู่บา้นสหกรณ์อําเภอสันกําแพง ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแจ้งเปลี่ยนช่ือโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง ตาม
พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่  เป็น โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกําแพง อําเภอแม่ออน ตามพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่ ตามท่ี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  พม. รายงานว่า 
  1. ในปี 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกาต้ังก่ิงอําเภอแม่ออน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น 
อําเภอแม่ออน ดังน้ัน เพ่ือให้สอดคล้องกับการแบ่งเขตการปกครองของ กระทรวงมหาดไทย (มท.) ตามพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการของนํ้าพุร้อนอําเภอสันกําแพง ครั้งที่ 
2/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบการพิจารณาเปลี่ยนช่ือโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสัน
กําแพง ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกําแพง อําเภอแม่ออน ตามพระราชดําริ 
จังหวัดเชียงใหม่ และให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
  2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ขอรับพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยการเปลี่ยนช่ือ
โครงการฯ เป็น “โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกําแพง อําเภอแม่ออน ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่” และได้ทรง
พระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนช่ือโครงการดังกล่าวแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2558 
 

ต่างประเทศ 
5. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอให้สํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในประเทศไทย และให้สํานักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติดําเนินการประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพ่ือแจ้งให้คณะผู้แทนถาวรไทยประจํากรุงเวียนนา 
สาธารณรัฐออสเตรีย ทราบและแจ้งทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy 
Agency: IAEA) ตามแนวทางปฏิบัติต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  วท.รายงานว่า 
  1. กต. โดยกรมองค์การระหว่างประเทศได้แจ้งสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ วท. ในฐานะ              
ผู้ประสานงานแห่งชาติระหว่างประเทศกับ IAEA ว่า IAEA ได้ขอให้รัฐบาลไทยพิจารณาเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ Sub-regional Workshop on the Logical Framework Approach for TC Project 
Design ภายใต้กรอบโครงการภูมิภาค RAS/0/073 “Supporting Human Resource Development and 
Nuclear Technology” (การสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์) 
  2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Sub-regional Workshop on the Logical Framework 
Approach for TC Project Design สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
   2.1 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการออกแบบและบริหารจัดการโครงการความ
ร่วมมือทางเทคนิค โดยใช้วิธี Logical Framework Approach ซึ่งจะนําไปปรับใช้กับการออกแบบโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการในรอบปี พ.ศ. 2561-2562 
   2.2 จํานวนผู้เข้าร่วม 30 คน จากประเทศต่าง ๆ และผู้แทน IAEA 
   2.3 ประโยคที่คาดว่าจะได้รับ เกิดประโยชน์ต่อนักวิชาการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของ
ไทยในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู ในทางสันติ รวมทั้งเป็นการ
ส่งเสริมบทบาทของไทยในกรอบความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติอีกด้วย 
            2.4 วัน เวลา และสถานท่ี ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กรุงเทพมหานคร 
   2.5 ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย IAEA จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายของ
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา (ค่าโดยสารเคร่ืองบิน ค่าที่พัก และค่าเบ้ียเลี้ยง) 
   2.6 การใช้เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน IAEA กําหนดให้รัฐบาลไทยต้องใช้เอกสิทธ์ิและความ
คุ้มกันแก่ทรัพย์สินของ IAEA เจ้าหน้าที่ IAEA ผู้เข้าร่วมประชุมและครอบครัว (members of the immediate 
families of such persons) ตามความตกลงว่าด้วยเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันของ IAEA ที่ไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อปี   
พ.ศ. 2505 ซึ่งเป็นการอํานวยความสะดวกตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2505 รับรองให้กระทําได้ 
  3. หนังสือของ IAEA กับร่างหนังสือตอบรับของฝ่ายไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการฯ ถือเป็นเอกสารสนธิสัญญาตามกฎมายระหว่างประเทศและเป็นหนังสือตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับช่ัวคราวพุทธศักราช 2557 ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แต่ไม่เป็น
หนังสือสัญญาตามมาตรา 23 วรรคสอง ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
6. เรื่อง การต่ออายุบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับธนาคารเพื่อการ
พัฒนาแห่งเอเชีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอการต่ออายุบันทึกความ
เข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชียไปจนถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 โดยกระทําผ่านการแลกเปลี่ยนหนังสือระหว่างเลขาธิการอาเซียนและผู้อํานวยการฝ่ายเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย 
  บันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสําคัญเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างสององค์การในการให้ความ
ช่วยเหลือเชิงวิชาการ การหารือด้านนโยบาย การสร้างผลิตภัณฑ์ความรู้ การวิจัย ฝึกอบรม และเผยแพร่ข้อมูล                
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การแสวงหาแหล่งเงินทุน และการสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือ โดยมีสาขาความร่วมมือสําคัญ ได้แก่ การเสริมสร้าง
ความเช่ือมโยงการรวมตัวทางการเงินและตลาดทุน การพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยเน้นเรื่องผลกระทบแลการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทดแทน การติดตามและเฝ้า
ระวังทางเศรษฐกิจมหภาคของการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค การค้า การลงทุน การพัฒนาภาคการเกษตรผ่าน
การอํานวยความสะดวกทางการค้า การลดช่องว่างทางการพัฒนา การลดความยากจน และการดําเนินการตาม
เป้าหมายเพ่ือการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) 
 
7.  เรื่อง ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนและร่างความตกลงสําหรับดําเนินโครงการ ASEAN–German Programme on 
Response to Climate Change in Agriculture and Forestry (GAP-CC), Module II: Forestry and 
Climate Change (FOR-CC) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารทั้ง 2 ฉบับที่ ได้แก่ (1) ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนจากสํานักเลขาธิการ
อาเซียนถึงสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Exchange of Notes) และ (2) ร่างความตกลงเพ่ือการดําเนินการโครงการ 
ASEAN–German Programme on Response to Climate Change in Agriculture and Forestry (GAP-CC), 
Module II: Forestry and Climate Change (FOR-CC) 
  2. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียน (Secretary – General of ASEAN) ลงนามในร่างหนังสือ
แลกเปลี่ยนฯ และรองเลขาธิการอาเซียน (Deputy Secretary–General of ASEAN) ลงนามในร่างหนังสือความตก
ลงเพ่ือดําเนินการโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น 
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) แจ้งสํานักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวร
ไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ว่า รัฐบาลไทยเห็นชอบต่อร่างเอกสารทั้ง 2 ฉบับ และให้เลขาธิการอาเซียนและ
รองเลขาธิการอาเซียนลงนามในเอกสารทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าวข้างต้น ตามลําดับ 
  สาระสําคัญของร่างความตกลงฯ สรุปได้ ดังน้ี 
  1. โครงการ FOR–CC มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาเซียนมีการพัฒนาความร่วมมือและการจัดท่าที
ร่วมกันในประเด็นสําคัญที่เก่ียวข้องกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรและป่าไม้ 
ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 
    1.1 ความร่วมมือด้านป่าไม้ของอาเซียน รวมท้ังเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของกรอบ
ความร่วมมือหลายสาขาของอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: การเกษตรและป่าไม้สู่ความมั่นคงทาง
อาหาร (ASEAN Multi–sectoral Framework on Climate Change – AFCC) และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ทาง
อาหาร การเกษตร และป่าไม้  (Food Agriculture and Forestry Vision FAF 2559-2563) และกลยุทธ์เป็น               
รายสาขา 
   1.2 ด้านห่วงโซ่ในการผลิตอาหารที่มีศักยภาพในการรองรับผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ 
โดยเน้นด้านการขยายการลงทุนจากภาคเอกชนเก่ียวกับการลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รวมท้ังการเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคนิคในทุกจุดของห่วงโซ่ด้านการเกษตรและป่าไม้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการ
ปรับตัว และบรรเทาผลกระทบ โดยเน้นยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนอาเซียนในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่เก่ียวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเกษตร และการป่าไม้ ตามท่ีกรอบความร่วมมือที่มีการตกลงกันระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนแล้ว เช่น กรอบนโยบายด้านความมั่นคงทางอาหารแบบบูรณาการ (ASEAN Integrated Food 
Security Framework – AIFS) กรอบความร่วมมืออาเซียนสําหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: เกษตรและป่า
ไม้เพ่ือความม่ันคงทางอาหาร (ASEAN Framework on Climate Change : Agriculture and Forestry towards 
Food Security – AFCC) และความคิดริเริ่มด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Climate Change 
Initiative – ACCI) โดยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการเกษตรที่ดีเพ่ือรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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  2. รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จะสนับสนุนงบประมาณให้กับ GIZ เป็นเงินจํานวน 
4,800,000 ยูโร ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการของ GIZ รวมถึงการจัดหาบุคลากรซึ่งจะปฏิบัติงาน
ประจําอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย นอกจากน้ี GIZ จะให้การสนับสนุนอ่ืน ๆ อาทิ การจัดหาวัสดุและ
อุปกรณ์ให้กับโครงการการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการให้แก่สํานักเลขาธิการอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน
และการสนับสนุนด้านข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ในระดับภูมิภาคเพ่ือให้การดําเนินการของโครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
  3. สํานักเลขาธิการอาเซียนจะสนับสนุนในการจัดหาผู้เช่ียวชาญและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องและ               
การจัดหาอาคารและสถานที่ทํางาน  
 
8. เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-รัสเซีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-รัสเซียฉบับลงนาม วันที่ 23 กรกฎาคม 
2557 และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของไทยและรัสเซีย 
  2. มอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผล
ใช้บังคับของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้ กต. สามารถปรับถ้อยคําตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับ
สาระสําคัญ 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  คค. รายงานว่า  
  1. ประเทศไทยและรัสเซีย (สหภาพโซเวียต) ได้จัดทําความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่าง
กัน  ลงนามเมื่อวันที่ 17  พฤษภาคม 2513  (ค.ศ.1970) เพ่ือใช้เป็นความตกลงแม่บทในความสัมพันธ์ด้านการบิน
ระหว่างกัน และได้พบปะหารือกันเป็นระยะคร้ังล่าสุดเมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม  2557 ที่กรุงมอสโก สหพันธรัฐ
รัสเซีย และได้จัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-รัสเซีย (Memorandumof Understanding) ลงนามร่วมกัน เมื่อ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557  ซึ่งบันทึกความเข้าใจดัวกล่าวมีสาระสําคัญ ดังน้ี  
 

ประเด็น สาระสาํคญั 
1. สิทธิความจุความถ่ี ทั้งสองฝ่ายตกลงปรับปรุงความจุความถี่ ดังน้ี  

 1) เพ่ิมความจุความถี่ของฝ่ายรัสเซียให้ทําการบินมายัง
กรุงเทพฯ และฝ่ายไทยให้ทําการบินไปยังกรุงมอสโก  จากเดิม 42 
เที่ยว/สัปดาห์ เป็น 70 เที่ยว/สัปดาห์   
 2) เพ่ิมความจุความถี่ของฝ่ายรัสเซียให้ทําการบินมายังภูเก็ต 
และฝ่ายไทยให้ทําการบินไปยังเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จากเดิม 14 เที่ยว/
สัปดาห์ เป็น 28 เที่ยว/สัปดาห์ 
 3) เปลี่ยนแปลงจุดในประเทศไทย จากเชียงใหม่ เป็นกระบี่ 
และเปล่ียนแปลงจุดในรัสเซีย จาก เออร์กุสต์ เป็น โนโวซีเบียร์สค  
โดยให้ทําการบินไปยังโนโวซีเบียร์สคและกระบ่ีได้  7 เที่ยว/สัปดาห์ 
 4) สําหรับความจุความถี่ของฝ่ายรัสเซียในการทําการบินมายัง
อู่ตะเภา และของฝ่ายไทยในการทําการบินไปยังวลาดิโวสต็อค  ยังคง
ให้ทําการบินไม่จํากัดความจุความถี่ไว้เช่นเดิม 

2. ใบพิกัดเส้นทางบิน ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงปรับปรุงใบพิกัดเส้นทางบิน โดยเปลี่ยนแปลงจุดใน
ไทยจากเชียงใหม่ เป็น กระบี่ และจุดในประเทศรัสเซียจากเออร์กุสต์ 
เป็นโนโวซีเบียร์สค 
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3. การแก้ไขความตกลงว่าด้วยบริการ
เดินอากาศระหว่างไทย-รัสเซีย 

คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขความตกลงฯ ข้อ 6 ทั้งในฉบับ
ภาษารัสเซียและไทย ให้ตรงตามฉบับภาษาอังกฤษ เป็นภาคีคู่สัญญา
แต่ละฝ่ายมีสิทธิกําหนดสายการบินได้หลายสาย ตามที่ระบุไว้ใน
ความตกลงฯ  และ ข้อ 14 เรื่อง พิกัดอัตราค่าขนส่ง โดยใช้ร่าง
มาตรฐานความตกลงฯ ของไทยเป็นหลัก

4. การใช้อากาศยานเช่ามาทําการบิน คณะผู้แทนไทยเสนอขอแก้ไขเก่ียวกับกรณีการใช้อากาศยานที่มี
เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียนของประเทศที่สามมาทําการบิน ในข้อ 
8  บันทึกความเข้าใจลับฯ ฉบับลงนามวันที่ 8 ธันวาคม 2536  โดย
เปลี่ยนจากที่ให้สายการบินที่กําหนดของทั้งสองประเทศสามารถใช้
อากาศยานเช่ามาทําการบินจากประเทศที่สามที่ทั้งสองมีความตกลง 
ว่าด้วยบริการเดินอากาศด้วย เท่าน้ัน  เป็น สามารถเช่าได้จากบริษัท
ใด  ๆ  ก็ ไ ด้  โดยมีเ ง่ือนไขว่าอากาศยานนั้นจะอยู่ในใบรับรอง
ผู้ดําเนินการเดินอากาศของสายการบินที่กําหนด ทั้งน้ี การใช้อากาศ
ยานเช่าแบบพร้อมลูกเรือจะไม่ได้รับการอนุญาต 

5. สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพท่ี 5 ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงที่จะนําเรื่องน้ีกลับมาหารือกันในการเจรจาการบิน
ครั้งต่อไป เน่ืองจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อน  และมีผลกระทบต่อสาย 
การบินที่กําหนดของทั้งสองฝ่าย

6 .  ข้ อตกลง ด้ านความร่ วม มือทา ง
การตลาด 

รัสเซียเสนอให้ยกเลิกข้อจํากัดต่างๆ เก่ียวกับการทําการบินโดยใช้ช่ือ
เที่ยวบินร่วมกัน  โดยฝ่ายไทยเห็นว่า ยังมีความไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานของไทย ทั้ง 2 ฝ่ายจึงตกลงว่าจะทํามาหารือในการเจรจาการ
บินครั้งต่อไป

 
  2. คณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพ่ือพิจารณาจัดทําความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศกับรัฐบาล
ต่างประเทศเป็นประจํา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติรับทราบผลการเจรจา
ดังกล่าว โดย  คค. จะต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบบันทึกความเข้าใจ ก่อนมอบให้ กต. 
ดําเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับต่อไป  
  3. ผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – รัสเซีย ในคร้ังน้ี เป็นการปรับปรุงข้อบทในความตกลงฯ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายภายในของท้ังสองฝ่ายและสภาพการบินในปัจจุบัน สําหรับการปรับปรุงสิทธิการบิน            
ต่าง ๆ  จะทําให้สายการบินของทั้งสองฝ่ายมีความยืดหยุ่นในการวางแผนการให้บริการ และเปิดโอกาสให้สามารถ
ขยายบริการไปยังจุดต่าง ๆ ได้มากขึ้น และแม้ว่าปัจจุบันสายการบินของไทยจะยกเลิกการทําการบินไปยังรัสเซียแล้ว
ก็ตาม หากสายการบินของไทยมีความพร้อมและมีศักยภาพพอก็จะสามารถทําการบินไปยังรัสเซียได้ทันที นอกจากน้ี  
การที่สายการบินของรัสเซียทําการบินมายังประเทศไทยจะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของ
ไทยที่ชาวรัสเซียนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว 
 
9. เรื่อง กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ.2559-2563 (Thailand Global Health Strategic 
Framework 2016-2020) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ.2559-2563 (Thailand  Global 
Health Strategic Framework 2016-2020) เป็นกรอบในการดําเนินการด้านสุขภาพของประเทศไทยต่อไป 
  2. มอบหมายให้ สธ. ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ร่ ว ม กั น
จัดทําแผนปฏิบัติการ และกําหนดกลไกการสนับสนุนและประเมินผลติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม 
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  3. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องต่อไป 
  กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ.2559-2563 (Thailand Global    
Health Strategic Framework 2016-2020) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1. สนับสนุนความเข้มแข็งของระบบการจัดการกับปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ํา ภัยที่เกิด
จากพฤติกรรมของมนุษย์ ภัยธรรมชาติและภัยจากเทคโนโลยี 
  2. สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพและหลักประกันสุขภาพให้มีความเข้มแข็ง ยุติธรรมและ  
เป็นธรรม 
  3. สร้างเสริมบทบาทนํา ภาพลักษณ์และความรับผิดชอบของประเทศไทยในด้านสุขภาพโลก  
ต่อประชาคมโลกใน 8 ด้าน ได้แก่ (1) ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย โดยเน้น  
ความสมดุลระหว่างการให้บริการสุขภาพระหว่างคนไทยและผู้ป่วยต่างชาติ และเน้นส่งเสริมธุรกิจด้าน                   
การส่งเสริมสุขภาพ (2) การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (3) การจัดการความเสี่ยง จากภัยพิบัติ (4) เครือข่าย        
นักระบาดวิทยา (5) หน่วยสอบสวนโรคเคลือ่นที่เร็ว (6) ทมีปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ                     
(7) การประเมนิเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (8) การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
  4. สนับสนุนให้เกิดนโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อการพัฒนาสุขภาพในประเทศและระหว่าง ประเทศ 
  5. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรที่ดําเนินงานด้านสุขภาพโลกอย่างต่อเน่ือง 
  ยุทธศาสตร์สุขภาพโลก ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างระบบสุขภาพ
ให้เข้มแข็งยุติธรรมและเป็นธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมบทบาทนําและความรับผิดชอบด้านสุขภาพโลกของ
ไทยในประชาคมโลก ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความสอดคล้องระหว่างนโยบายสุขภาพในประเทศไทยและ
ระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรในด้านสุขภาพโลกอย่าง
ยั่งยืน 
 
10.  เรื่อง ของความเห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
เบลารุสว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคนิคทางทหาร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามที่ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ) และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เสนอ ดังน้ี 
  1. ให้กระทรวงกลาโหม (กห.) จัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐเบลารุสว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคนิคทางทหาร 
  2. ให้เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ 
(กต.) ดําเนินการจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) 
  3. หากมีความจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างความตกลงฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
สาระสําคัญของร่างความตกลงฯ ให้ กห. พิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสม 
  ร่างความตกลงฯ มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังน้ี 
  1. คํานึงถึงความสําคัญของการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีเพ่ือประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายใน
ด้านเทคนิคทางทหาร 
  2. คู่ภาคีจะต้องดําเนินความร่วมมือในด้านการพัฒนาและวิจัยการผลิต และส่งกําลังบํารุงในเรื่อง
อาวุธและยุทธภัณฑ์ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านการบํารุงรักษาในส่วนต่าง ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน 
เช่น อาวุธและยุทธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ การป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก ยุทธภัณฑ์และอาวุธทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ระบบบังคับบัญชาและควบคุมอัตโนมัติ การติดต่อสื่อสาร การถ่ายโอนข้อมูล การลาดตระเวนและ
ระบบการสงครามทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากรทางทหารและผู้เช่ียวชาญ 
  3. แนวทางในการทําความร่วมมือ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนผู้แทนและผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นทางการ การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ เช่นเดียวกับการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
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ทักษะความรู้การส่งผ่านทางเทคโนโลยีและองค์ความรู้ความชํานาญ การจัดต้ังองค์กรการร่วมลงทุน การมีส่วนร่วม
ทางด้านเทคนิคทางทหารของทั้งสองประเทศมีอยู่ 
  

แต่งต้ัง 
11. เรื่อง การแต่งต้ังโฆษกหน่วยงาน (เพิ่มเติมในส่วนที่เหลือรวม 4 หน่วยงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายช่ือโฆษกหน่วยงานในส่วน
ที่เหลือ จํานวน 4 หน่วยงาน ดังน้ี  
  1. กองบัญชาการกองทัพไทย โฆษก พลตรี ณตฐพล บุญงาม รองโฆษก พันเอก กิตติ เกตุศรี 
ผู้ช่วยโฆษก พันโทหญิง ฉัตรรพี พูนศรี  
  2. กองทัพบกโฆษก พันเอก วินธัย สุวารี  
  3. กองทัพเรือโฆษก พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ รองโฆษก พลเรือตรี 
สมชาย ณ บางช้าง เลขานุการกองทัพเรือ  
  4. กองทัพอากาศ โฆษก พลอากาศตรี พงษ์ศักด์ิ เสมาชัย ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน 
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ รองโฆษก นาวาอากาศเอก สืบพงศ์ ศาตะมาน รองผู้อํานวยการกองข่าวกรอง
ยุทธศาสตร์ สํานักข่าวกรอง กรมข่าวทหารอากาศ ผู้ช่วยโฆษก เรืออากาศเอกหญิง จิรายุ ดวงนุ้ย นายทหาร
สื่อสารมวลชน แผนกสื่อสารมวลชน กองประชาสัมพันธ์ สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพล
เรือนทหารอากาศ  
 
12. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาระบบราชการ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอแต่งต้ัง นายชนะชาติ พลพงศ์ ที่ปรึกษาระบบ
ราชการ (นักทรัพยากรบุคคลเช่ียวชาญ) สํานักงาน ก.พ. ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากร
บุคคลทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน ก.พ. สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
13. เรื่อง การขอยกระดับกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐเปรูประจําจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิ
สาธารณรัฐเปรูประจําจังหวัดเชียงใหม่ และการขอยกระดับสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐเปรูประจําจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิสาธารณรัฐเปรูประจําจังหวัดเชียงใหม่ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรณีรัฐบาลสาธารณรัฐเปรูมีความประสงค์ขอยกระดับ หม่อมหลวง                
ปรียพรรณ ศรีธวัช กงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐเปรูประจําจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิสาธารณรัฐเปรู
ประจําจังหวัดเชียงใหม่ และขอยกระดับสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐเปรูประจําจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถาน              
กงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิสาธารณรัฐเปรูประจําจังหวัดเชียงใหม่ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
14. เรื่อง การขออนุมัติเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ และแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ กรุงมินสก์ สาธารณรัฐเบลารุส 
(กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอเปิดสถานกงสุลกิตติมศกัด์ิ ณ กรุง
มินสก์ สาธารณรัฐเบลารุสและแต่งต้ัง นายอีวาน ชูรา (Mr. Ivan Chura) เป็นกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ กรงุมินสก์ 
สาธารณรัฐเบลารุส 

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


