
                          บันทึกข้อความ 
สว่นราชการ                 กลุม่ประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2135  
ที่   กษ 0401.4/-              วนัที ่  18  สิงหาคม  2559    

เรื่อง  ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559   
 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ หอ้งประชุม 501 
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที ่4 เรือ่ง ขอความเหน็ชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการการด้ือยาต้านจุลชพีประเทศไทย 

            สาระสาํคญั คอื 
            1. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 
เป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติ 

            2. มอบหมายให้ สธ.ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 

            3. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง รับไปดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องต่อไป 

            สาระสําคญัของแผนยุทธศาสตร์การจัดการการด้ือยาต้านจลุชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 -2564 เป็น
แผนยุทธศาสตร์ฉบับแรกของไทยที่เน้นการแก้ไขปัญหาการด้ือยาต้านจุลชีพ ซึ่งจะเป็นกรอบการทํางานให้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ และเป็นการแสดงความมุ่งมั่นของไทยในการร่วมแก้ปัญหาเช้ือด้ือยาในระดับโลก และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการประชุมระดับสูงเรื่องการด้ือยาต้านจุลชีพ ภายใต้การประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ สมัยสามญั ที่จะมีขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2559 น้ี โดยแผนยทุธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์   

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่ 5 เรื่อง ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนดําเนินการและแนวปฏิบัติในการ 
ดําเนนิโครงการสนับสนนุเงนิช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปกีารผลิต 2559/60 

 สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
12 กรกฎาคม 2559 (เรื่อง แผนดําเนินการและแนวปฏิบัติในการดําเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุน
การผลิตใหแ้ก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลติ 2559/60) โดยกําหนดให้เกษตรกรผู้มสีิทธ์ิเข้าร่วมโครงการฯ  
เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 และมคีุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามแผนดําเนินการและแนวปฏิบัติ 
ในการดําเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 
และใหม้ีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ิมเติม โดยจะต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ตามทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ในช่วง 2 - 3 ปี ที่ผ่านมา 

 สาระสําคัญของเรื่อง 
 จากการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ซึ่งที่ประชุมมีความเห็น

ร่วมกันว่า หากเพ่ิมเติมข้อกําหนดและคุณสมบัติของผู้มีสทิธ์ิเข้าร่วมโครงการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรดัีงกล่าว 
จะมีข้อจํากัดในการดําเนินโครงการฯ ดังน้ี 

1. โครงการ... 
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วาระ
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ - สังคม 4 ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเทศไทย
5 ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนดําเนินการและแนวปฏิบัติในการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดําเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร

ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60
7 ขออนุมัติระบายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังคงเหลือในการดูแลของรัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ยั่งยืน  
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http://www.thaigov.go.th                                                              วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 
 
 
  วันน้ี (17 สิงหาคม 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 ผู้ ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
  

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา
    ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดสายพ่วงสําหรับใช้ใน              
    ที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
  4.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพประเทศไทย 

  5.   เรื่อง  ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนดําเนินการและแนวปฏิบัติในการดําเนิน 
    โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
    ปีการผลิต 2559/60 

  6.  เรื่อง   ร่างแผนผนึกกําลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศ   
 7.  เรื่อง  ขออนุมัติระบายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังคงเหลือในการดูแลของรัฐ 
  8.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบแผนแม่บทโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง  
    (พ.ศ. 2559 – 2567) และขออนุมัติการดําเนินโครงการอาคารพักอาศัยแปลง G 
    ของการเคหะแห่งชาติ 
 

ต่างประเทศ 
 
  9.  เรื่อง  การแสดงความจํานงเพ่ือเริ่มกระบวนการเตรียมการจัดทําความตกลงการค้าเสรี
    กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย 

  10.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติและสํานักงานปราบปราม
    อาชญากรรมแห่งสหราชอาณาจักรจักรว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมและความ
    ร่วมมือในกิจการตํารวจ (Memorandum of Understanding between the 
    Royal Thai Police of the Kingdom of Thailand (RTP) and the National 
    Agency of the United Kingdom of Great Britain (NCA) on Combating 
    Transnational Crime and Police Cooperation) 



 

 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ยั่งยืน  
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  11.   เรื่อง   ขออนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศย่ืนสัตยาบันสารความตกลงการจัดต้ังสํานัก
    เลขาธิการระดับภูมิภาคสําหรับการดําเนินการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับ
    คุณสมบัติวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียนต่อเลขาธิการอาเซียน 
 12.  เรื่อง   ขออนุมัติกรอบท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า ไทย – 
   ภูฏาน ครั้งที่ 1 (The First  Meeting of Joint Trade Committee between 
   Thailand and  Bhutan)  
  13.  เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในท่ีประชุมรัฐ
    ภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 22 
    และร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
    สําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  
    สมัยที่ 13 
  14.  เรื่อง  การเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซูดานประจําประเทศไทย (กระทรวงการ
    ต่างประเทศ)  
 

แต่งต้ัง 
 
  15.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
  16.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการวิจัย  
    (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)  
  17.  เรื่อง  รัฐบาลราชอาณาจักรภูฏานเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  18.  เรื่อง  รัฐบาลรัฐกาตาร์เสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย (กระทรวงการ
    ต่างประเทศ)  
  19.  เรื่อง  รัฐบาลสาธารณรัฐนามิเบียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  20.  เรื่อง  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร 
    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  
  21.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร 
    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  
    (นักบริหารสูง) ทดแทนข้าราชการท่ีเกษียณอายุ 
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)  
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง   
    กระทรวงมหาดไทย  
  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงสาธารณสุข)  

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อน
เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  2. รับทราบแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) โดย
เพ่ิมเติมหน่วยงานเป็นกรรมการอีก 2 หน่วยงาน คือ ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และประธานกรรมการ                 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และปรับลดจํานวนผู้ทรงคุณวุฒิให้เหลือ 7 คน และแก้ไขช่ือผู้อํานวยการสํานักงาน
พัฒนาการท่องเท่ียว เป็นอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นกรรมการและผู้ ช่วยเลขานุการ เพ่ือให้สอดคล้องกับ               
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนช่ือสํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นกรมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2553  
  2. แก้ไขถ้อยคําเก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของ ท.ท.ช. ได้แก่ เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ พิจารณาให้
ความเห็นชอบ สนับสนุน และกํากับดูแลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยว และประสาน ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น  
  3. แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับพ้ืนที่ โดยเพ่ิมเติมผู้นํา
เครือข่ายชุมชน นักวิชาการ ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
  4. กําหนดให้การนําเสนอแผนปฏิบัติการให้นําเสนอ ท.ท.ช. และคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และการจัดทําแผนปฏิบัติการต้องให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และความต้องการ
ของชุมชน รวมทั้งการกําหนดรายละเอียดโครงการในการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตของตน  
  5. แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยแก้ไขช่ือผู้อํานวยการสํานักงาน
พัฒนาการท่องเท่ียว เป็นอธิบดีกรมการท่องเท่ียวเป็นกรรมการ และเพ่ิมเติมองค์ประกอบคณะกรรมการบริหาร
กองทุน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 โดยเพ่ิมผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้ง
ปรับลดองค์ประกอบของจํานวนผู้ทรงคุณวุฒิลง จาก 7 คน เหลือ 3 คน เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ             
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558  
  6. กําหนดบทเฉพาะกาล ให้ ท.ท.ช. ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ             
คงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งต้ัง ท.ท.ช. ตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ทั้งน้ี ต้องไม่เกินหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสาขาวิชารัฐศาสตร์ เพ่ิมขึ้น  
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3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดสายพ่วงสําหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานท่ัวไป
ที่มีจุดประสงค์คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดสายพ่วง
สําหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปท่ีมีจุดประสงค์คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้
กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. กําหนดให้พระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 365 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป  
  2. กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดสายพ่วงสําหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์
คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 2432-2555 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4473              
(พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสําหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง
ลงวันที่ 5 กันยายน 2555  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
4. เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพประเทศไทย 

            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังน้ี 

            1. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 เป็น
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ 

            2. มอบหมายให้ สธ.ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ร่วมกัน
จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 

            3. มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง รับไปดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องต่อไป 

            สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์การจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 -
2564 เป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับแรกของไทยที่เน้นการแก้ไขปัญหาการด้ือยาต้านจุลชีพ ซึ่งจะเป็นกรอบการทํางาน
ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ และเป็นการแสดงความมุ่งมั่นของไทยในการร่วมแก้ปัญหาเช้ือด้ือยาในระดับโลก และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการประชุมระดับสูงเรื่องการด้ือยาต้านจุลชีพ (High Level Meeting on 
Antimicrobial Resistance) ภายใต้การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ (United Nations General 
Assembly : UNGA) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2559 น้ี โดยแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังน้ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเฝ้าระวังการด้ือยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การควบคุม
การกระจายยาต้านจุลชีพในภาพรวมของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันและควบคุมการติดเช้ือใน
สถานพยาบาลและควบคุมกํากับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การป้องกันและควบคุมเช้ือ
ด้ือยาและควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในภาคการเกษตรและสัตว์เลี้ยง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริม
ความรู้ ด้ านเ ช้ือ ด้ือยา  และความตระหนักด้านการใช้ยาต้านจุล ชีพอย่างเหมาะสมแก่ประชาชน  และ                 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารและพัฒนากลไกระดับนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านการด้ือยาต้านจุลชีพอย่างย่ังยืน 
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5.  เรื่อง ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนดําเนินการและแนวปฏิบัติในการดําเนินโครงการสนับสนุน            
เงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 (เรื่อง แผน
ดําเนินการและแนวปฏิบัติในการดําเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี
การผลิต 2559/60) โดยกําหนดให้เกษตรกรผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการฯ เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 
2559/60 และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามแผนดําเนินการและแนวปฏิบัติในการดําเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ
ต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 (ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนฯ ดังกล่าวแล้ว เมื่อ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559) และให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ิมเติม โดยจะต้อง
เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามทะเบียนเกษตกรรผู้ปลูกข้าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ในช่วง 2 - 3 ปี ที่
ผ่านมา ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  

 สาระสําคัญของเร่ือง 

 กค. รายงานว่า กค. ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เพ่ือ
หารือเก่ียวกับแนวทางการดําเนินโครงการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ซึ่งที่ประชุมมี
ความเห็นร่วมกันว่า หากเพ่ิมเติมข้อกําหนดและคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวจะมีข้อจํากัดในการดําเนินโครงการฯ ดังน้ี 

 1. โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 จะเริ่มดําเนินการ
ในเดือนพฤศจิกายน 2559 จึงยังไม่มีรายช่ือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ดังน้ัน การใช้ข้อมูลดังกล่าวอาจทําให้
โครงการฯ เริ่มดําเนินการได้ล่าช้า และอาจไม่สามารถแล้วเสร็จได้ภายใน 4 เดือนตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  

 2. Agri-Map เป็นเคร่ืองมือในการให้คําแนะนําเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํา
การเกษตรอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและมิได้ใช้ในกําหนดขอบเขตเป็นรายแปลง ดังน้ัน ธ.ก.ส. จึงไม่สามารถ
นําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิ สัญญาเช่า หรือหนังสือรับรองการเช่าของเกษตรกรได้ 

 
6. เรื่อง  ร่างแผนผนึกกําลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ   
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างแผนผนึกกําลังและทรัพยากรเพ่ือป้องกันประเทศ ตามที่สํานักงาน
สภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ 
  สาระสําคัญของร่างแผนผนึกกําลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศมี วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมตามแผนการผนึกกําลังและทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติการของฝ่าย
ทหารตามแผนป้องกันประเทศหรือภารกิจเพ่ือความมั่นคงที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ต้ังแต่ภาวะปกติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความประสานสอดคล้องและเป็นระบบตามหน้าที่และขีดความสามารถที่ได้กําหนดไว้ในภารกิจของ
แต่ละหน่วยงานโดยมี เป้าหมาย เพ่ือให้สามารถดําเนินการผนึกกําลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสานสอดคล้องกันต้ังแต่ในภาวะปกติ โดยการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านกําลังคน 
ด้านอาหาร ด้านนํ้า ด้านการคนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้าน
อุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต ด้านเช้ือเพลิงและพลังงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
อ่ืน ๆ จากส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมาสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศต้ังแต่ใน
ภาวะปกติได้อย่างเพียงพอและทันเวลารวมทั้งให้สามารถประสานและดําเนินการด้านกิจการพลเรือนอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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7. เรื่อง ขออนุมัติระบายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังคงเหลือในการดูแลของรัฐ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการระบายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังคงเหลือในสต็อก
ของรัฐบาล  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เพ่ิมเติมจากแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไว้เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ตามที่
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี  

1. กรณีผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด ให้เปิดประมูลขาย 
เป็นการทั่วไป  

2. กรณีผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ให้ระบายโดยมี 
เง่ือนไขไม่ให้นําผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังดังกล่าว เข้าสู่ระบบการตลาดและการค้าปกติ  เพ่ือการบริโภคของคนหรือ
สัตว์ทุกรูปแบบ รวมถึงไม่นําไปปรับปรุงสภาพเพ่ือการส่งออก  โดยองค์การคลังสินค้าจะต้องมีมาตรการควบคุมการ
ขนย้ายและการนําไปใช้อย่างเคร่งครัดเพ่ือมิให้รั่วไหลและเกิดผลกระทบต่อตลาดและการค้าปกติ  
 สําหรับรายละเอียดในการประมูล  ให้ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และ 
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องต่อไป  
 สาระสําคัญของแนวทางการระบายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังคงเหลือในสต็อกของรัฐบาล                
มีรายละเอียดดังน้ี  

1. กรณีผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  เห็นควรเปิด
ประมูล 

ขายเป็นการทั่วไป  
2. กรณีผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  เห็นควร

ระบาย 
โดยมีเง่ือนไขไม่ให้นําผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังดังกล่าวเข้าสู่ระบบการตลาดและการค้าปกติ  เพ่ือการบริโภคของคน
หรือสัตว์ทุกรูปแบบ รวมถึงไม่นําไปปรับปรุงสภาพเพ่ือการส่งออก โดย อคส. จะต้องมีมาตรการควบคุมการขนย้าย
และการนําไปใช้อย่างเคร่งครัดเพ่ือมิให้รั่วไหลและเกิดผลกระทบต่อตลาดและการค้าปกติ   

3. ให้คณะทํางานระบายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังคงเหลือในสต็อกของรัฐบาล ดําเนินการ
ระบาย 

โดยค่าเสื่อมสภาพที่ได้จากผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขาย ทั้งน้ี  
ส่วนต่างของราคาที่ประมูลได้กับราคาที่รัฐควรได้รับตามคุณภาพสินค้าที่ควรจะเป็นไปตามระยะเวลาท่ีเก็บรักษา 
รวมทั้งค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น  ทั้งก่อนและหลังการขายให้องค์การคลังสินค้าพิจารณาดําเนินการทางกฎหมายกับ
ผู้เก่ียวข้องและรายงานผลให้ นบมส. ทราบต่อไป 

4. กรณีการประมูลมีผู้เสนอซื้อแต่เสนอซื้อในราคาตํ่ากว่าเกณฑ์ราคาที่กําหนด  ให้
คณะทํางาน 

ระบายฯ เจรจากับผู้เสนอราคาสูงสุดเพ่ือให้ได้ข้อเสนอสุดท้ายและนําเสนอประธานกรรมการนโยบายและบริหาร
จัดการมันสําปะหลังพิจารณาระบาย 

5. กรณีไม่มีผู้เสนอซื้อ ให้ อคส. เจรจากับเจ้าของคลังเพ่ือให้ได้ข้อเสนอสุดท้ายและนําเสนอ 
ประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลังพิจารณาการระบาย  

6. มอบหมายให้คณะทํางานระบายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังคงเหลือในสต็อกของรัฐบาล  
พิจารณากําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขประกาศเปิดประมูล  และนําเสนอประธานกรรมการนโยบายและบริหาร
จัดการมันสําปะหลังพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนดําเนินการระบาย 
 
8. เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนแม่บทโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) และขออนุมัติการ
ดําเนินโครงการอาคารพักอาศัยแปลง G ของการเคหะแห่งชาติ 
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 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) และ
กรอบแผนการลงทุนพัฒนาพ้ืนที่ตามแผนแม่บทโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดงฯ  
  2. อนุมัติในหลักการดําเนินโครงการอาคารพักอาศัย แปลง G โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป และให้รับ
ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สํานักงบประมาณ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และกรุงเทพมหานครไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย 
  3. เห็นชอบในหลักการการจ่ายค่าชดเชยสิทธิในการเช่าและการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าขนย้าย ส่วน
อัตราการใช้จ่ายให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ 
  4. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2543 (เรื่อง ขออนุมัติแผนผังแม่บทการ
พัฒนาพ้ืนที่และฟ้ืนฟูเมืองและชุมชนดินแดง) เฉพาะประเด็นข้อ 5.7 ที่กําหนดให้ต้องมีการจัดสรรพ้ืนที่ในพ้ืนที่เชิง
พาณิชย์จํานวนหนึ่งเพ่ือให้สิทธิผู้อยู่อาศัยเดิมได้เช่าเป็นอันดับแรกในอัตราค่าเช่าพิเศษ โดยไม่มีการโอนสิทธิหรือ
กิจการไปให้อีกคนหน่ึงโดยได้ค่าตอบแทน (ค่าเซ้ง) 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. แผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) เป็นการใช้ประโยชน์พ้ืนที่
ในชุมชนดินแดงประมาณ 207 ไร่ เป็นที่ดินของ กคช. ประมาณ 19.5 ไร่ และดําเนินการบนพื้นที่ราชพัสดุซึ่งใช้ใน
การพัฒนาโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดงประมาณ 187.53 ไร่ โดยแบ่งเป็น 
   - พ้ืนที่สําหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมประมาณ 38.44 ไร่ 
   - พ้ืนที่สําหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ประมาณ 88.86 ไร่ 
   - พ้ืนที่สําหรับจัดทําสวนสาธารณะของชุมชน ประมาณ 21.47 ไร่ 
   - พ้ืนที่สําหรับการปรับปรุงอาคารเดิมเพ่ือรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมประมาณ 32.50 ไร่ 
   - พ้ืนที่ที่ไม่อยู่ในการจัดทําโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดงประมาณ 6.26 ไร่ 
  2. การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมและผู้อยู่อาศัยใหม่ จํานวน 20,292 
หน่วย โดยแบ่งเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมจํานวน 6,546 หน่วย และรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ 
จํานวน 13,746 หน่วย และปรับปรุงอาคารเดิมที่ยังไม่มีการร้ือย้าย จํานวน 1,798 หน่วย 
  3. ระยะเวลาดําเนินการในการโยกย้ายและเปิดพ้ืนที่ เพ่ือการพัฒนาทั้งสิ้น ประมาณ 8 ปี                
(พ.ศ. 2559-2567) 
  4. การก่อสร้างโครงการระยะท่ี 1 จะเป็นการพัฒนาโครงการอาคารพักอาศัย แปลง G ตามแผน
แม่บทโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดงฯ ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัยสูง 28 ช้ัน จํานวน 1 อาคาร ขนาดห้องพักอาศัย
ประมาณ 33 ตารางเมตร จํานวน 334 หน่วย ที่จอดรถ 154 คัน และส่วนบริการชุมชน 
 

ต่างประเทศ 
 
9. เรื่อง การแสดงความจํานงเพื่อเริ่มกระบวนการเตรียมการจัดทําความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจ  
ยูเรเซีย 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการแสดงความจํานงเพ่ือเริ่มกระบวนการเตรียมการจัดทําความตกลง
การค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ  

 สาระสําคัญของเร่ือง 

 พณ. รายงานว่า 
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 1. การจัดทํา FTA กับ EAEU จะช่วยลดอุปสรรคการค้ากับประเทศสมาชิก EAEU และเพ่ิมโอกาส
การลงทุน นอกจากน้ี การส่งออกของทั้งไทยและ EAEU จะขยายตัวและทําให้สวัสดิภาพของประชากรดีขึ้น การจ้าง
งานของไทยเพ่ิมขึ้นทุกกรณี การบริโภค การลงทุน และการใช้จ่ายภาครัฐของไทยเติบโตขึ้นแต่การนําเข้าลดลง
เล็กน้อย 

 2. กลุ่มสหภาพศุลกากรรัสเซีย คาซัคสถาน และเบลารุส มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอีก
มาก อีกทั้งการเพ่ิมขึ้นของชนช้ันกลางในรัสเซีย จะเป็นโอกาสสําหรับสินค้าส่งออกของไทยเพ่ิมขึ้นในระยะกลางและ
ระยะยาว 

 3. การจัดทํา FTA กับ EAEU จะเป็นประโยชน์กับไทยในภาพรวม ดังน้ี  
  1) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยจะอยู่ที่ ร้อยละ 0.0717 - 0.2029 โดยการที่

ไทยและ EAEU มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ต่างกันจะเป็นโอกาสสําหรับการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างกัน 

  2) สินค้าที่ไทยมีศักยภาพแข่งขันในตลาด EAEU มีมูลค่ามากกว่ามูลค่าสินค้าอ่อนไหวของ
ไทย โดยสาขาที่ไทยจะได้ประโยชน์ ได้แก่ ยานยนต์และช้ินส่วน ผลิตภัณฑ์เหล็ก สาขาที่อาจได้รับผลกระทบ ได้แก่ 
เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ ปุ๋ย เหล็กและเหล็กกล้า การค้าบริการที่ไทยมีศักยภาพแข่งขัน คือ การท่องเที่ยว  สาขาบริการ
อ่อนไหวของไทย คือ บริการก่อสร้าง 

  3) ไทยสามารถใช้ EAEU เป็นช่องทางจําหน่ายไปประเทศเอเชียกลางต่อไป  
 

10. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติและสํานักงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งส
หราชอาณาจักรจักรว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมและความร่วมมือในกิจการตํารวจ (Memorandum of 
Understanding between the Royal Thai Police of the Kingdom of Thailand (RTP) and the 
National Agency of the United Kingdom of Great Britain (NCA) on Combating Transnational 
Crime and Police Cooperation) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติและสํานักงานปราบปราม
อาชญากรรมแห่งสหราชอาณาจักรว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือในกิจการตํารวจ 
(Memorandum of Understanding between the Royal Thai Police of the Kingdom of Thailand (RTP) 
and the National Agency of the United Kingdom of Great Britain (NCA) on Combating Transnational 
Crime and Police Cooperation)  
  2. อนุมัติให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว 
  3. อนุมัติให้ ตช. สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ 
หากมีความจําเป็นต้องมีการแก้ไขในภายภาคหน้าโดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกคร้ัง 
  สาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีเจตนารมณ์ที่จัดทําขึ้นโดยอยู่บนพ้ืนฐานความตกลงใน
การให้ความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างผู้มีส่วนร่วมในกรอบการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและ
องค์กรอาชญากรรม โดยมีเป้าหมายเป็นการสร้างกรอบการทํางานของความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมในการต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติ และ/หรือความร่วมมือของตํารวจในรูปแบบต่าง ๆ ของการบังคับใช้กฎหมายในการฟ้ืนฟูภัย
พิบัติและการจัดการในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งผู้เข้าร่วมมุ่งมั่นในการต่อต้านการอพยพย้ายถิ่นฐานอย่างผิดกฎหมายเพ่ือ
ป้องกันการเข้าสู่ประเทศอย่างผิดกฎหมายของทั้งราชอาณาจักรไทยและสหราชอาณาจักร รวมท้ังการอาศัยอยู่ใน
ประเทศทั้งสองอย่างผิดกฎหมาย โดยรูปแบบการดําเนินการให้ความร่วมมือ จะครอบคลุมถึงการแบ่งปันข้อมูล
ข่าวสารของการบังคับใช้กฎหมาย การประสานการปฏิบัติการ การเสริมสร้าง และสร้างความมั่นคงให้แก่เครือข่าย
ความร่วมมือที่มีอยู่ ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด และการสนับสนุนซึ่งกันและกันในสายงานของการบังคับใช้กฎหมาย 
รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือในด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนาวิชาชีพ 
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11.  เรื่อง  ขออนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศย่ืนสัตยาบันสารความตกลงการจัดต้ังสํานักเลขาธิการระดับ
ภูมิภาคสําหรับการดําเนินการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพด้านการท่องเท่ียวอาเซียนต่อ
เลขาธิการอาเซียน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เป็นผู้ดําเนินการย่ืนสัตยาบันสารต่อ
ความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังสํานักเลขาธิการระดับภูมิภาคสําหรับการดําเนินการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับ
คุณสมบัติวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียนต่อเลขาธิการอาเซียนตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ  
  สาระสําคัญของการย่ืนสัตยาบันสารต่อความตกลงฯ ต่อเลขาธิการอาเซียน จะส่งผลให้ความ         
ตกลงฯ มีผลบังคับใช้ ซึ่งการจัดต้ังสํานักเลขาธิการดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางประสานงานและอํานวยความสะดวก            
ต่าง ๆ ให้กับบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว โดยจัดให้มีระบบลงทะเบียนบุคลากรวิชาชีพ การฝึกอบรมและการ
รับรองผู้ฝึกสอนและผู้ประเมินผลการจัดตําแหน่ง การจ้างงาน การให้คําปรึกษา และจัดงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะ
ทําให้ระบบการจัดการบุคคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพและเป็นการยกระดับบุคคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว
อาเซียนรวมทั้งประเทศไทยเข้าสู่มาตรฐานนานาชาติ  
 
12. เรื่อง  ขออนุมัติกรอบท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า ไทย – ภูฏาน ครั้งที่ 1 (The 
First  Meeting of Joint Trade Committee between Thailand and  Bhutan)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิขย์ (พณ.) เสนอ  ดังน้ี  

1. เห็นชอบในหลักการต่อกรอบท่าทีไทยในการหารือกับราชอาณาจักรภูฏาน และมอบหมาย
ให้ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ใช้เป็นกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า ไทย – 
ภูฏาน  [JTC  (Joint Trade Committee) between Thailand and Bhutan] ครั้งที่ 1  

2. หากในการประชุมดังกล่าวมีผลให้มีการตกลงเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าใน
ประเด็น 

อ่ืน ๆ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่ายระหว่างไทยกับราชอาณาจักร
ภูฏาน โดยไม่มีการจัดทําเป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา  ให้ พณ. และผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าวสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง  

3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่าง
เอกสาร 

ผลลัพธ์การประชุมฯ รวมถึงเอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน (หากมี)  
สาระสําคัญของกรอบท่าทีฯ ประกอบด้วย การค้า การลงทุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ได้แก่  

ด้านการท่องเท่ียว  ด้านการเกษตร  และในด้านอ่ืน ๆ  เช่น ความร่วมมือด้านสาธารณสุข  ด้านการศึกษา  ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจน  ความร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล สําหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) เพ่ือเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบ 
BIMSTEC 
 
13. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในท่ีประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 22 และร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สมัยที่ 13 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ ดังน้ี 
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  1. เห็นชอบในหลักการร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในที่
ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 22 และร่างแถลงการณ์ร่วม
อาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพที่ 13  
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เป็นผู้ให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ 
ทั้งสองฉบับน้ี 
  3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ ทั้งสองฉบับน้ีที่มิใช่
สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยให้เป็นดุลยพินิจของ ทส. เป็นผู้พิจารณาให้การรับรองต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในท่ีประชมุ
รัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 22 ประกอบด้วย 
  1. การแสดงถึงจุดยืนร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนในความร่วมมือในการดําเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโดยการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการระบบนิเวศและภูมิทัศน์ที่หลากหลายของภูมิภาคอาเซียน 
  2. การดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพ่ิมความพยายามในการพัฒนาที่ ย่ังยืนในภูมิภาคภายใต้
หลักการของอนุสัญญาฯ ในความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่าง 
  3. ให้ความสําคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การเงิน การพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้างศักยภาพ และความโปร่งใสของการ
สนับสนุนและการดําเนินงานก่อนปี ค.ศ. 2020  
  4. การสนับสนุนให้ประเทศภาคีอนุสัญญาให้สัตยาบันความตกลงปารีสและการสนับสนุนให้ความ 
ตกลงปารีสมีผลบังคับใช้โดยเร็ว 
  5. การขอรับการสนับสนุนเพ่ือช่วยการดําเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวที่จะ
บรรจุไว้ในข้อเสนอการมีส่วนร่วมที่ประเทศกําหนดตามความเหมาะสม รวมทั้งการผลักดันให้มีการสนับสนุนกลไกทาง
การเงิน การเสริมสร้างศักยภาพ การพัฒนา และการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือการดําเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  สาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
สําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 13 
  เป็นการแสดงถึงความเพ่ิมพูนความพยายามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการอนุรักษ์และการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพอันอุดมสมบูรณ์ของภูมิภาคอาเซียนเพ่ือก้าวไปสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม-วัฒนธรรมของประชากรในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และส่งเสริม
ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนดําเนินการตามแผนกลยุทธ์อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011-
2020 และเป้าหมายไอจิต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความร่วมมือในระดับภูมิภาคในการดําเนินการตามวาระ
การพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. 2030 
 
14. เรื่อง การเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซูดานประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐซูดานเสนอขอเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ซูดานประจําประเทศไทย ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 

แต่งต้ัง 
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15. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายประกอบ ลือชาเกียรติศักด์ิ
นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม 
สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 4 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์                
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
16. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการวิจัย (นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนทรงคุณวุฒิ) (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง นางยศวดี             
อ้ึงวิเชียร ที่ปรึกษาด้านการวิจัย (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้
ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการวิจัย (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ต้ังแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
17. เรื่อง รัฐบาลราชอาณาจักรภูฏานเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลราชอาณาจักรภูฏานมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายเชวัง    
โชเฟล  ดอร์จี (Mr.Tshewang Chophel Dorji) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่ง
ราชอาณาจักรภูฏานประจําประเทศไทย สืบแทน นายเกซัง วังดี (Mr. Kesang Wangdi) ตามที่กระทรวงการ
ต่างประเทศเสนอ  
 
18. เรื่อง รัฐบาลรัฐกาตาร์เสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลรัฐกาตาร์มีความประสงค์ขอแต่งต้ัง เชคญัสซิม บิน อับดุล
เราะฮ์มาน บิน มุฮัมมัด อาลอับดุลเราะฮ์มาน อาลษานี (His Excellency Sheikh Jassim Bin Abdulrahman Bin 
Mohammed Alabdulrahman Al-Thani) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์
ประจําประเทศไทย สืบแทน นายญะบัรอะลี เอช. เอ. อัดเดาซะรีย์(Mr. Jabor Ali H. A. Al-Dosari) ตามท่ีกระทรวง
การต่างประเทศเสนอ 
 
19. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐนามิเบียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐนามิเบียมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นางแอนน์ นา
มาเกา มูเตโล (Ms. Anne NamakauMutelo) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งรัฐบาล
สาธารณรัฐนามิเบียประจําประเทศไทย โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย สืบแทน นายเกบฮาร์ด เบนยา
มิน คันดันเกา (Mr. Gebhard Benjamin Kandanga) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
 
20. เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจํานวน 7 คน เน่ืองจากกรรมการ
ชุดเดิมได้ดํารงตําแหน่งครบวาระสามปีแล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 ดังน้ี 1. นายกิตติชัย วัฒนานิกร ประธาน
กรรมการ 2. นายชูกิจ ลปิิจํานง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นายธรรมศกัด์ิ สัมพันธส์นัติกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายพนิิติ รตะนานุกูล กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 5. นายพีรเดช ทองอําไพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6. นายมนูญ 
สรรค์คณุากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7. นายเรืองศักด์ิ ทรงสถาพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่                    
17 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป 
 
21. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ์
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการเสนอแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐชาติ            
มงคลนาวิน เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จาก
บัญชีรายช่ือที่ผู้ปกครองนักเรียนเสนอ แทน รองศาสตราจารย์ศักรินทร ์ภูมิรัตน์ ที่ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 17 สงิหาคม 2559 เป็นต้นไป และให้อยู่ใน
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ได้แต่งต้ังไว้แล้ว โดยจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ 27 
กรกฎาคม 2560  
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานกังบประมาณ (นักบริหารสงู) ทดแทน
ข้าราชการท่ีเกษียณอายุ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรอง
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ (นักบริหารสูง) ทดแทนในตําแหน่งที่จะว่างจากกรณีข้าราชการเกษียณอายุราชการ 
จํานวน 4 ราย ดังน้ี  
  1. นางสาวจิราภรณ์ ตันติวงศ์ ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) 
ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ (นักบรหิารสูง)  
  2. นายพลัลภ ศักด์ิโสภณกุล  ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) 
ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ (นักบรหิารสูง)  
  3. นางพนิดา ไพศาลยกิจ  ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ดํารง
ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ (นักบริหารสูง)  
  4. นายภาณุ จันทรเ์จียวใช ้ ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) 
ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ (นักบรหิารสูง)  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ทัง้น้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสงู (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอโอนและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญใน
สังกัดไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 5 ราย ดังน้ี  
  1. โอน นางสาวสุทธริัตน์ รัตนโชติ รองปลดักระทรวง (นักบริหารสูง) สาํนักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการคลัง ไปดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
  2. โอน นายพชร  อนันตศิลป์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง (นักวิชาการคลัง
ทรงคุณวุฒิ) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไปดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สาํนักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง  
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  3. ย้าย นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ไปดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง   
  4. โอน นายลวรณ แสงสนทิ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ)               
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ไปดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง   
  5. โอน นายจาํเรญิ โพธิยอด ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี (นักวิชาการ
ศุลกากรทรงคณุวุฒิ) กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ไปดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง   
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ทัง้น้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
24. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังนางบุษยา มาทแล็ง 
เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ให้ดํารง
ตําแหน่งปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลดักระทรวง สืบแทนนายอภิชาต  ชินวรรโณ ต้ังแต่วันที่              
1 ตุลาคม 2559 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังน้ี  
  1. แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 19 ราย ได้แก่  
   1) นายประทปี กีรติเรขา รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมที่ดิน  
   2) นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
   3) นายเดชรัฐ สิมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดตรัง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
   4) นายสนทิ ขาวสะอาด  ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดเพชรบุรี 
สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
   5) นายกาศพล แก้วประพาฬ ที่ปรึกษาด้านการปกครอง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ทรงคุณวุฒิ) สาํนักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
   6) นายณรงคศ์ักด์ิ โอสถธนากร ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสํารวจ (วิศวกรสํารวจระดับ
ทรงคุณวุฒิ) กรมท่ีดิน ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
   7) นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพะเยา 
สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพิษณุโลก สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
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   8) นายสุรศักด์ิ เจริญศริิโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดระยอง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
   9) นายพิพัฒน์ เอกภาพนัธ ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
แม่ฮ่องสอน สาํนักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สํานักงานปลัดกระทรวง     
   10) นายชาติชาย อุทัยพนัธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนครปฐม 
สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
   11) นายอดิศกัด์ิ เทพอาสน ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสกลนคร 
สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนครปฐม สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
   12) นายอนสุรณ์ แก้วกังวาน  ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดร้อยเอ็ด 
สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดบุรีรัมย์ สาํนักงาน
ปลัดกระทรวง  
   13) นายจําเรญิ ทิพญพงศธ์าดา  ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดภูเก็ต 
สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
   14) นายภัครธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสระแก้ว 
สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดชลบุรี สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
   15) นายสรุิยะ อมรโรจน์วรวุฒิ  ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
ปัตตานี สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดปราจีนบุรี 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
   16) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารกัษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
เพชรบูรณ์ สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสระบุรี 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
   17) นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี  ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพิจิตร 
สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดเพชรบุรี สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
   18) นายพงษ์ศักด์ิ ปรีชาวิทย์  ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดบึงกาฬ 
สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดขอนแก่น สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
   19) นายพศิน  โกมลวิชญ์  ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
หนองบัวลําภู สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสิงห์บุรี 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
  2. ต่อเวลาการดํารงตําแหนง่ของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร 
ระดับสูง จํานวน 2 ราย ได้แก่ 1) นายฉัตรชัย พรหมเลศิ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2) นายมณฑล 
สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมอืง  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ทัง้น้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
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26. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสขุ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 9 ราย ดังน้ี  
  1. นายวิศิษฎ์ ต้ังนภากร รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ  
  2. นายเจษฎา โชคดํารงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมโรค  
  3. นาวาอากาศตรี บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ ดํารงตําแหน่ง 
อธิบดีกรมสุขภาพจิต  
  4. นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง รอง
ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  5. นายธรีพล โตพันธานนท์  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
อธิบดีกรมการแพทย์  
  6. นายสขุุม กาญจนพิมาย  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
  7. นายสเุทพ วัชรปิยานันท์  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก  
  8. นายวันชัย สัตยาวุฒิพงศ ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
  9. นายพศิิษฐ์ ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลดักระทรวง 
ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

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


