
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2138 
ท่ี  กษ 0401.4/47                        วันท่ี  20  มกราคม 2559 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 501 
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 11 เรือ่ง  ขอความเห็นชอบแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการดําเนนิการ 

ภายใต้โครงการยกระดับโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการดําเนินโครงการยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามท่ี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ทก.) เสนอ โดยให้ ทก. ดําเนินการ ดังน้ี 

1. ขออนุมัติงบประมาณหรืองบลงทุนของรัฐวิสาหกิจตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ  
และมติคณะรฐัมนตรีที่เก่ียวข้อง โดยบูรณาการการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือไม่ให้เกิดความ
ซ้ําซ้อนกับแผนงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลซึง่คณะรัฐมนตรไีด้มีมติเห็นชอบแล้ว 
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 

2. จัดทํารายละเอียดการดําเนินโครงการที่ระบุเก่ียวกับแผนการดําเนินงานและผลสัมฤทธ์ิ 
ในแต่ละขั้นตอนพร้อมทั้งงบประมาณ เสนอคณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือ
พิจารณาในรายละเอียด และรายงานผลความก้าวหน้าในการดําเนินการให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ทราบทุกเดือนต่อไป 
  สาระสําคัญของเรื่อง  ทก. รายงานว่า ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาโครงข่าย
พ้ืนฐานโทรคมนาคมท้ังภายในและระหว่างประเทศ จึงเสนอแผนการดําเนินงาน “โครงการยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐาน โทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” โดยแบ่งการดําเนินโครงการฯ เป็น 2 กิจกรรม ดังน้ี 
  กิจกรรมที ่1 การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
  (1) เพ่ือตอบสนองนโยบายของคณะรัฐมนตรีด้านการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจทิัลให้เริม่ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง  
ซึ่งจะทําให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม ่
  (2) เพ่ือยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ครอบคลุมหมู่บ้าน ด้วย
เทคโนโลยี FTTx และ Fixed Wireless Broadband ซึ่งสามารถขยายโครงข่ายได้อย่างรวดเร็ว ทําให้ทุก
หมู่บ้านสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยความเร็วเทียบเท่า 4G 
  (3) เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้
ประชาชนในทุกหมู่บ้านมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลภาครัฐและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ทีจ่ะนําความเจริญเข้าสู่
หมู่บ้านอย่างทั่วถึงในด้านต่าง ๆ ทั้งการศึกษา สาธารณสุข และภาคเกษตรกร 
 

(4) เพ่ือ... 
 





วาระ
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ - สังคม 11 ขอความเห็นชอบแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดําเนินการภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ด้านต่างประเทศ 16 การมอบหมายผู้แทนไทยในคณะกรรมการภายในกรอบความร่วมมือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด้านยางพาราระหว่างไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                                  วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559             

 
  วันน้ี (19 มกราคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1                
ทําเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี                
พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ และ พันเอก
หญิง ทักษดา สังขจันทร์  ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี              
ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 

 
กฎหมาย 

 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
    บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดลําปาง พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   
    กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  4.   เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ . . ) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
    คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  (อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ  ช่องทาง 
    อนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง VISA ON ARRIVAL) 
  5.   เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพ่ือ 
    เศรษฐกิจและสังคม (ฉบับแก้ไข) พ.ศ. 2558 
  6.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
  7.  เรื่อง   การกําหนดมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างทางจักรยานในประเทศไทย  
  8.    เรื่อง  การกําหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ 
    บริการ พ.ศ. 2552  
  9.  เรื่อง   รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2557 
  10.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการเสียภาษีสลากบํารุงกาชาดไทย 
  11.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการดําเนินการภายใต้ 
    โครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ 
    ประเทศ 
  

ต่างประเทศ 
 
  12.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือ
    ด้านการท่องเที่ยวระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย 
    ตะวันออกเฉียงใต้ และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐ
    เกาหลี 
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  13.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบในหลักการสรุปสาระสําคัญแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 
    อาเซียน พ.ศ. 2559 – 2568 
  14.  เรื่อง  การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 11 ของ
    สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (11th IOI World Conference 2016) 
  15.  เรื่อง  แผนปฏิบัติการแม่นํ้าโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระยะเวลา 3 ปี (2559-2561)  
    ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    
    สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  ประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา  และ 
    สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมวีดิทัศน์สรุปแผนปฏิบัติการฯ  และผลการ
    ประชุมระดับรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการแม่นํ้าโขงปลอดภัย 6 ประเทศ  
    ระยะเวลา 3 ปี (2559-2561) ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ 
    ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศไทย  
    ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
  16.  เรื่อง  การมอบหมายผู้แทนไทยในคณะกรรมการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านยางพารา
    ระหว่างไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย  
  

 
แต่งต้ัง 

 
  17.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)   
  18.  เรื่อง  รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
    (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  19.  เรื่อง  รัฐบาลรัฐเอกราชซามัวเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังกงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิ ณ เมืองนาโกยา ญี่ปุ่น (กระทรวงการ  
    ต่างประเทศ)  
  21.  เรื่อง  การแต่งต้ังโฆษกกระทรวง/หน่วยงาน 
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
    ชีววิทยาศาสตร์  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ แล้วส่งใหค้ณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้น 180 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้ทันตแพทย
สภาได้เตรียมประสานงานสมาชิก และแก้ไขข้อบังคับทันตแพทยสภาใหส้อดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี  
  2. กําหนดให้คณะกรรมการทนัตแพทยสภามีอํานาจหน้าที่ในการออกข้อบังคับเก่ียวกับหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การกําหนดอายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต แบบและ
ประเภทใบอนุญาต  
  3. กําหนดให้อายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับทันตแพทยสภา โดยให้มีอายุไม่เกิน 5 ปี และให้ทันตแพทยสภาออกข้อบังคับกําหนดอายุใบอนุญาตให้
เหมาะสม ทั้งน้ีต้องไม่เกิน 5 ปี และกําหนดอัตราค่าต่ออายุใบอนุญาตฉบับละ 4,000 บาท  
  4. กําหนดให้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน สาขาทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมประกอบโรคศิลปะ และใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรมทียั่งมีผลอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ มีอายุต่อไปอีก 5 ปี นับแต่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  
 
2. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดลําปาง พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดลําปาง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย
เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 

1. กําหนดคํานิยามเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย 
2. กําหนดให้การคํานวณพ้ืนที่ใช้สอยของอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ให้คํานวณ 

เฉพาะพ้ืนที่อาคารที่ใช้ประโยชน์เพ่ือประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งเท่าน้ัน 
3. กําหนดให้ท้องที่จังหวัดลําปาง  เว้นแต่พ้ืนที่บริเวณตามกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  

ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ตําบลบ้านเป้า  ตําบลบ่อแฮ้ว 
ตําบลต้นธงชัย  ตําบลพิชัย  ตําบลเวียงเหนือ ตําบลหัวเวียง  ตําบลสบตุ๋ย  ตําบลปงแสนทอง ตําบลสวนดอก  ตําบล
พระบาท ตําบลชมพู  และตําบลกล้วยแพะ   อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคาร 
พาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพ้ืนที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพ่ือประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลาย
หลังต้ังแต่ 121 ตารางเมตรข้ึนไป 

4. กําหนดให้ภายใต้บังคับข้อ 3 ห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพ้ืนที่ใช้ 
สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังต้ังแต่ 121 ตารางเมตรขึ้นไป เว้นแต่จะ
เป็นไปตามเง่ือนไขที่กฎกระทรวงนี้กําหนดไว้ 

5. กําหนดห้ามมิให้ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมี 
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 

6. กําหนดให้อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพ้ืนที่ที่กําหนดตามข้อ 3 ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ 
ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ีแต่ห้ามดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็น
อาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนด  

7. กําหนดให้อาคารที่ได้ใบรับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตาม 
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กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการน้ัน  ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ี 
แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงน้ีไม่ได้ 
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กระทรวงศึกษาธิการ                
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามและประกาศในราช
กิจจานุเบกษาต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 เพ่ือแก้ไขช่ือ “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร์”  เป็น “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ . . ) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  (อัตรา
ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ  ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง VISA ON ARRIVAL) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ . . ) พ.ศ. .... ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 (อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ  ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคน
เข้าเมือง VISA ON ARRIVAL ตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ตช. เสนอว่า  
  1. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2558)  ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  
กําหนดให้อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) (ข) ประเภทนักท่องเท่ียว (ใช้ได้ครั้งเดียว)    
ครั้งละ 1,000 บาท ประกอบกับระเบียบสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจลงตรา
และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ตามข้อ 1.2.1 กําหนดให้การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจ
คนเข้าเมือง (VISA ON ARRIVAL) สําหรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ในกรณีที่เป็นการเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อการท่องเท่ียวไม่เกินสิบห้าวัน หากผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้มีสัญชาติของประเทศท่ี
รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและมีสัญชาติของประเทศท่ีออกหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้
แทนหนังสือเดินทาง และมีต๋ัวหรือเอกสารท่ีใช้เดินทางซึ่งชําระค่าโดยสารครบถ้วนแล้ว ผู้เดินทางน้ันจะยื่นขอรับการ
ตรวจลงตราต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองตามท่ี
รัฐมนตรีกําหนดก็ได้ ซึ่งตามข้อ 1.2.3.1 ของระเบียบสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองดังกล่าว ได้กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง  (VISA ON ARRIVAL) ในอัตรา
เดียวกับค่าธรรมเนียมประเภทนักท่องเท่ียวตามที่กําหนดในกฎกระทรวงต่อการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
หน่ึงครั้ง 
  2. โดยท่ีมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเข้ามาขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางของด่านตรวจคนเข้า
เมืองมากกว่าที่จะขอรับการตรวจลงตรา ณ สถานทูตหรือสถานกงสุล เน่ืองจากสะดวก รวดเร็ว การตรวจสอบคัด
กรองง่ายกว่า ส่งผลให้การตรวจลงตราเกิดความล่าช้าและทําให้มาตรฐานการกลั่นกรองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมืองลดระดับลง ซึ่งเป็นการเสี่ยงต่อการแฝงตัวเข้ามาในราชอาณาจักรของชาวต่างชาติที่เป็นภัยต่อความม่ันคงและ
ความสงบเรียบร้อยของประเทศ จึงสมควรปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของ
ด่านตรวจคนเข้าเมือง (VISA ON ARRIVAL) ไว้เป็นการเฉพาะ สําหรับประเภทนักท่องเที่ยว (ใช้ได้ครั้งเดียว) 
จากคร้ังละ 1,000 บาท เป็นครั้งละ 2,000 บาท เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดรับกับภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคง
ของราชอาณาจักร 
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  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงฉบับที่ 29 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  
พ.ศ. 2522 ดังน้ี 
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2523) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่29 

(พ.ศ. 2558) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 

ร่างกฎกระทรวงที่ ตช. เสนอ อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจ 
ลงตราตามมาตรา 12 (1) 

ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ 

ข้อ 1 ให้กําหนดอตัราค่าธรรมเนียม 
ดังต่อไปนี้  
(1) การตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) 
     (ข) ประเภทนกัท่องเที่ยว 

    - ใช้ได้ครั้งเดียว ครั้งละ 1,000 บาท 
 
       
 
 
 
         -ใช้ได้หลายครั้งภายในหกเดือน  
ครั้ง 5,000 บาท 

ข้อ1 ให้กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม ดงัต่อไปนี ้
   (1) การตรวจลงตราตามาตรา 12(1) 
        (ข) ประเภทนักท่องเที่ยว 
             - ใช้ได้ครั้งเดียว สําหรับกรณี 
ตรวจลงตรา ณ สถานทูตหรือสถานกงสลุไทย  
ครั้งละ 1,000 บาท 
             - ใช้ได้ครั้งเดียว  สําหรับกรณี 
ตรวจลงตรา    ณ    ช่องทางอนุญาตของ 

ด่านตรวจคนเข้าเมือง ครั้งละ 2,000 บาท 
              - ใช้ได้หลายครั้งภายในหกเดือน 
ครั้งละ 5,000 บาท 

 
(1) การตรวจลงตราตามมาตรา12 (1)  
ใช้ได้ครั้งเดียว 2,000 บาท 
ใช้ได้หลายครั้ง 10,000 บาท 
ฯลฯ 

 
 
5.  เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม       
(ฉบับแก้ไข) พ.ศ. 2558 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
เตรียมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับแก้ไข) พ.ศ. 2558 ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างระเบียบฯ เป็นการปรับเปล่ียนองค์ประกอบคณะกรรมการเตรียมการด้าน
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมโดยเพ่ิม “รองนายกรัฐมนตรีที่กํากับการบริหารราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร” เป็นรองประธานกรรมการ และเปลี่ยนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจากเดิม “รองปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับมอบหมาย” เป็น “ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ได้รับมอบหมาย” 
 
6. เรื่อง ร่างระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยคณะกรรมการเพ่ือ
การพัฒนาที่ย่ังยืน (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
และใหส้่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้  
  สาระสาํคญัของร่างระเบียบ 
  เพ่ิมองค์ประกอบคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน (กพย.) ที่เป็นผูแ้ทนจากหน่วยงานด้าน
กฎหมาย ได้แก่ 1. อัยการสูงสุด 2. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และ 3. ผู้อํานวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการฯ ดังน้ี  
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ตารางเปรียบเทียบองคป์ระกอบคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน ตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ              
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 และตามร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ฉบับที่ .. พ.ศ. .... 

ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรฯี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2558 จํานวน 31 ท่าน 

ร่างระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีฯ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
จํานวน 34 ทา่น 

(1) นายกรฐัมนตรี ประธานกรรมการ  (1) คงเดิม
(2) รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้
กํากับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 

(2) คงเดิม

(3) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รองประธาน
กรรมการ คนที่ 2  

(3) คงเดิม

(4)-(20) ปลัดกระทรวงที่เก่ียวข้อง  (4)-(20) คงเดิม
(21) ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  (21) อัยการสงูสุด 
(22) รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (22) ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
(23) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (23) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(24) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (24) รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
(25) ประธานสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (25) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(26) ประธานมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (26) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
(27) ผู้อํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

(27) ประธานสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย

(28) ผูท้รงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ เป็นที่
ประจักษ์ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้าน
กฎหมายระหว่างประเทศหรือด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
เช่น ด้านสุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ด้านพลังงาน เป็นต้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังจํานวน
ไม่เกิน 4 คน  

(28) ประธานมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  

(29) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ 

(29) ผู้อํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม

(30) เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

(30) ผู้อํานวยการสถาบันเพือ่การยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย  

(31) รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

(31) ผูท้รงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ เป็นที่
ประจักษ์ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านกฎหมาย
ระหว่างประเทศหรือด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ด้าน
สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านพลังงาน 
เป็นต้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังจํานวนไม่เกิน 4 คน

 (32) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ 

 (33) เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

 (34) รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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เศรษฐกิจ – สงัคม 

 
7. เรื่อง  การกําหนดมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างทางจักรยานในประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี   
  1. เห็นชอบการกําหนดมาตรฐานการออกแบบ และการก่อสร้างทางจักรยานในประเทศไทย  เพ่ือให้ทุก
หน่วยงานนําไปอ้างอิงในการก่อสร้างเส้นทางจักรยานให้มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 
 2. เห็นชอบให้ คค. กระทรวงมหาดไทย (มท.)  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.)  สํานัก
นายกรัฐมนตรี (นร.)  กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  กระทรวงการคลัง (กค.)  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.)  และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการพัฒนาและส่งเสริมการเดินทาง
ของประชาชนด้วยจักรยานตามภารกิจ หน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยให้นําคู่มือมาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้างทาง
จักรยานสําหรับประเทศไทยเพื่อสําหรับอ้างอิงการก่อสร้างช่องทางจักรยานให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน   
ทั้งประเทศ  
 3. เห็นชอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ (สงป.) เพ่ือ
เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีในการดําเนินมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการเดินทางของ
ประชาชนด้วยจักรยานตามขั้นตอนของกฎหมาย  และระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 
 คู่มือมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างทางจักรยานในประเทศไทย  มีสาระสําคัญเก่ียวกับ
มาตรฐานการแบ่งประเภทของทางจักรยาน การออกแบบทางกายภาพ การออกแบบช้ันผิวทาง การออกแบบป้าย
จราจร สัญลักษณ์บนผิวทางและระบบอํานวยความปลอดภัยของทางจักรยาน ระบบอํานวยความปลอดภัยทางจราจร 
และ หลักเกณฑ์ของการกําหนดที่จอดจักรยาน โดยพัฒนามาจากมาตรฐานทางจักรยานขององค์กร The American 
Association of State Highway and Transportation Official (AASHTO) ที่ทั่วโลกยอมรับ และ Manual on 
Uniform Traffic Control Devices (MUTCD) มีรายละเอียด ดังน้ี  
  1. มาตรฐานการแบ่งประเภทของทางจักรยาน (Bike Way Classification) ใช้หลักการกําหนด
ความเร็วและปริมาณจราจรเป็นปัจจัยควบคุมการแบ่งประเภทของทางจักรยาน (ปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย) 
ดังน้ี 
  1) เส้นทางที่ความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ตํ่ากว่า 30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง (กม./ชม.) และมีปริมาณ
การจราจรเฉลี่ยน้อยกว่า 3,000 คันต่อวันต่อปี รถจักรยานสามารถใช้ช่องทางจราจรร่วมกันกับยานพาหนะอ่ืน ๆ ใน
ช่องจราจรปกติ ซึ่งหากมีปริมาณจราจร มากกว่า 3,000 แต่ไม่เกิน 5,000 คันต่อวันต่อปี รถจักรยานสามารถใช้ช่องทาง
จราจรร่วมกันกับยานพาหนะอ่ืน ๆ เช่น ช่องจราจรติดคันขอบถนนหรือที่จอดรถริมทาง และในกรณีที่มีปริมาณจราจร 
มากกว่า 5,000 คันต่อวันต่อปีจะไม่สามารถดําเนินการทําช่องทางจักรยานได้   
  2) เส้นทางที่ความเร็วเฉล่ียของรถยนต์ระหว่าง 30 - 50 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง (กม./ชม.) และมี
ปริมาณการจราจรเฉลี่ยน้อยกว่า 3,000 คันต่อวันต่อปี  รถจักรยานสามารถใช้ช่องทางจราจรร่วมกันกับยานพาหนะ
อ่ืน ๆ เช่น ช่องจราจรติดคันขอบถนน หรือที่จอดรถริมทาง ซึ่งหากมีปริมาณจราจรมากกว่า 3,000 แต่ไม่เกิน 5,000 
คันต่อวันต่อปีให้จัดช่องทางสําหรับจักรยานโดยเฉพาะ โดยมีการตีเส้นจราจรแบ่งช่องทางจักรยานให้ชัดเจน รวมท้ังมี
อุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยบนไหล่ทางและทางหลัก โดยในกรณีที่มีปริมาณจราจรมากกว่า 5,000 คันต่อวันต่อปี 
ให้มีทางจักรยานโดยเฉพาะโดยการตีเส้นจราจรแบ่งช่องทางจักรยานให้ชัดเจน 
  3) เส้นทางที่ความเร็วเฉล่ียของรถยนต์ระหว่าง 50 - 70 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง (กม./ชม.)  ให้จัด
ช่องทางสําหรับจักรยานโดยเฉพาะ โดยมีการตีเส้นจราจรแบ่งช่องทางจักรยานให้ชัดเจน รวมทั้งมีอุปกรณ์อํานวย
ความปลอดภัยบนไหล่ทางและทางหลัก หรือแยกทางจักรยานออกจากช่องจราจรทั่วไป เช่น ก่อสร้างทางจักรยานขึ้น
ใหม่โดยมีขอบคันคอนกรีต เพ่ือแบ่งช่องจราจรหลักกับทางเดินเท้าและทางจักรยาน      
  4) เส้นทางที่ความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์สูงกว่า 70 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง (กม./ชม.  ให้จัด
ทําทางจักรยานแบบเฉพาะ เช่น ไหล่ทางที่มีแนวหรืออุปกรณ์ก้ัน  
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  5) กรณีที่มีปริมาณจราจร 10,000 คันต่อวันหรือมากกว่า และมีความเร็วเฉล่ียของรถยนต์
เท่ากับ 80 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง (กม./ชม.) หรือมากกว่า การก่อสร้างทางจักรยานจะต้องอยู่นอกพ้ืนที่กันเพ่ือความ
ปลอดภัย (Clear Zone) ของถนน  
  6) กรณีที่มีปริมาณรถขนาดใหญ่มากกว่า 30 คันต่อช่ัวโมงในช่องจราจรริมควรพิจารณา
แยกคันทางหรือหากใช้ทางจักรยานประเภทอ่ืนและมีความเร็วของการจราจรสูง (80 กม./ชม.   หรือมากกว่า) ควรจะ
มีพ้ืนที่ว่างคั่นระหว่างจักรยานกับรถยนต์ (buffer)  
  7) บริเวณที่คาดว่ามีผู้ขับขี่จักรยานที่เป็นเด็กหรือผู้มีประสบการณ์ขี่จักรยานน้อย เช่น ทาง
จักรยานบริเวณโรงเรียน ชุมชน หรือสวนสาธารณะ เป็นต้น จะต้องใช้การจัดพ้ืนที่เฉพาะสําหรับจักรยานเพ่ือแยกทาง
จักรยานออกจากถนน 
 2. การออกแบบทางกายภาพของทางจักรยาน (Geometric Design of Bike Way)
ประกอบด้วยมาตรฐานการออกแบบ ดังน้ี 1) ความเร็ว และระยะการหยุดที่ปลอดภัย  2) ระบบป้ายจราจร               
3) การออกแบบโค้งราบ Horizontal Curve 4) การออกแบบโค้งด่ิง Vertical Curve   5) การออกแบบ Lateral 
Clearance ภายใต้เง่ือนไขระยะการหยุดรถจักรยานที่ปลอดภัย 6) การออกแบบทางแยก 
 3.  การออกแบบช้ันผิวทางของทางจักรยาน 
   การออกแบบโครงสร้างทางจักรยาน ตามมาตรฐานของ AASHTO กําหนดไว้ว่า    
  1) บนผิวจราจรที่ใช้ไหล่ทางทําเป็นช่องทางจักรยานให้ใช้ผิวจราจรของเส้นทางน้ัน ๆ  
  2)  ส่วนการออกแบบช่องจราจรประเภท MP – Multi Use Path หรือการแยกทาง
จักรยานออกจากช่องจราจรทั่วไป เช่น ก่อสร้างทางจักรยานใหม่ โดยมีคันขอบคอนกรีต หรือเกาะกลางถนนแบ่งช่อง
จราจร ซึ่งโครงสร้างผิวทางได้กําหนดไว้ ดังน้ี 
   2.1) ผิวแอสฟัลท์ 5 ซม. ช้ันพ้ืนทาง 15 ซม. รองพ้ืนทาง 15 - 30 ซม. 
   2.2) ผิว Double Surface Treatment ช้ันพ้ืนทาง 15 ซม. รองพ้ืนทาง 15 - 30 ซม. 
   2.3) ผิวทางคอนกรีต 10 ซม. ช้ันทรายพ้ืนทาง 5 ซม. ช้ันรองพ้ืนทาง 10 ซม.  
  4. การออกแบบป้ายจราจร สัญลักษณ์บนผิวทาง และระบบอํานวยความปลอดภัยของทาง
จักรยาน ประกอบด้วย การออกแบบสัญลักษณ์บนแผ่นป้ายจราจรและการติดต้ังป้าย การออกแบบสัญลักษณ์บนผิว
จราจร   
  5. ระบบอํานวยความปลอดภัยทางจราจร ประกอบด้วย ระบบไฟกระพริบเตือนบนป้ายทาง
จักรยาน และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  
  6. หลักเกณฑ์ของการกําหนดที่จอดรถจักรยาน  
      การกําหนดที่จอดรถสําหรับทางจักรยาน  U.S. Department of Transportation, Federal 
Highway Administration (2006) ให้คําแนะนําว่า การกําหนดมาตรฐานที่จอดรถจะต้องคํานึงถึงรายละเอียดตาราง
แสดง ดังน้ี   

พื้นทีส่ําหรับการพิจารณา มาตรฐานที่จอดรถจักรยาน 
1. อาคารท่ีพักอาศัย  
2. อาคารสโมสร หรือ Club House (ใช้ทาํ
กิจกรรม  เช่น เล่นกีฬา หรือ Sport Club เป็นต้น)
3.  อาคารสโมสร หรือ สถานที่ที่ ใช้ในการพบปะ 
สังสรรค์ ของคณะต่างๆ   
4.  โรงแรม หรือ อพาร์ทเม้นท์   
5.  ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ห้องแสดงงาน Galleries  
6.  โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
7.  โรงเรียนอนุบาล และโรงเรียนช้ันประถม  
8.  สถานที่พักฟ้ืน คลีนิค และสถาบันฯ  
9.  โรงพยาบาล  
10. ช้อปป้ิงมอลล์ โรงภาพยนต์ - คอมเพล็กซ์  

1 คัน ต่อ 3 ห้อง-ที่พัก
1 คัน ต่อ ห้องกิจกรรม (บวก 3 %   ของจํานวนคน ที่จุได้สูงสุด) 
 
1 คัน ต่อ ห้องสังสรรค์ 
 
1 คัน ต่อ พนักงาน 20 คน  
1 คัน ต่อ ที่จอดรถยนต์ 10 คัน  
1 คัน ต่อ พนักงาน 4 คน 
1 คัน ต่อ นักศึกษา 4 คน     
1 คัน ต่อ พนักงาน 10 คน 
1 คัน ต่อ พนักงาน 20 คน 
1 คัน ต่อ พนักงาน 20 คน
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พื้นทีส่ําหรับการพิจารณา มาตรฐานที่จอดรถจักรยาน 
และอะเวนิว  
11. ย่านธุรกิจ และย่านนิคมอุตสาหกรรม  
12. พ้ืนที่อ่ืนๆ 
 

1 คัน ต่อ ที่จอดรถยนต์ 10 คัน  
1 คัน ต่อ ที่จอดรถยนต์ 10 คัน  
จะต้องอยู่ในดุลพินิจของผู้ออกแบบและผู้ใช้ว่าพ้ืนที่ ที่ใช้จะ 
เข้าเกณฑ์ต่างในข้อใด (ดังได้กล่าวแล้ว)         

  
 
8.   เรื่อง การกําหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2552  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดรายการสินค้าและบริการควบคุมปี 2559 จํานวน 45 
รายการ ตามมติของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ตามท่ี กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  พณ. รายงานว่า 
  การพิจารณารายการสินค้าและบริการควบคุมปี 2559 ตามมติของ กกร. จํานวน 45 รายการ 
จําแนกเป็น 42 สินค้า 3 บริการ แบ่งเป็น 10 หมวดสินค้าและบริการดังน้ี 

หมวด จํานวน
(รายการ) 

รายการสินค้า 

อาหาร 18 (1) กระเทียม (2) ข้าวเปลือก ข้าวสาร (3) ข้าวโพด (4) มัน
สําปะหลังและผลิตภัณฑ์ (5) ไข่ไก่ (6) สุกร เนื้อสุกร (7) น้ําตาล
ทราย (8) น้ํามันและไขมันที่ได้จากพืชหรือเนื้อสัตว์ทั้งที่บริโภคได้
หรือไม่ได้ (9) ครีมเทียมข้นหวาน นมข้น นมคืนรูป นมแปลงไขมัน 
(10) นมผง นมสด (11) แป้งสาลี (12) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท (13) อาหารก่ึงสําเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก (14) ผลปาล์ม
น้ํามัน (15) ข้าวสาลี (16) ลําไย (17) ทุเรียน (18) มังคุด 

สินค้าอุปโภค 
บริโภคประจําวัน 

3  (1) ผงซักฟอก (2) ผ้าอนามัย (3) กระดาษชําระ กระดาษเช็ดหน้า 

ปัจจัยทางการเกษตร 6 (1) ปุ๋ย (2) ยาป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช (3) หัวอาหาร
สัตว์ อาหารสัตว์ (4) เครื่องสูบน้ํา (5) รถไถนา (6) รถเก่ียวข้าว 

วัสดุก่อสร้าง 4 (1) ปูนซีเมนต์ (2) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น 
 (3) สายไฟฟ้า (4) ท่อพีวีซี 

กระดาษและ 
ผลิตภัณฑ์ 

3 (1) กระดาษทําลูกฟูก กระดาษเหนียว (2) กระดาษพิมพ์และเขียน 
 (3) เย่ือกระดาษ  

บริภัณฑ์ขนส่ง 3 (1) แบตเตอรรี่รถยนต์ (2) ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์  
(3) รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก 

ผลิตภัณฑ์ 
ปิโตรเลียม 

3 (1) ก๊าซปิโตรเลียม (2) น้ํามันเชื้อเพลิง (3) เม็ดพลาสติก 

ยารักษาโรค 1 ยารักษาโรค 
อ่ืน ๆ 1 เครื่องแบบนักเรียน 

บริการ 3 (1) การใช้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า (2) 
บริการรับฝากสินค้าหรือบริการให้เช่าสถานท่ีเก็บสินค้า (3) บริการ
ทางการเกษตร 
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หมายเหตุ : 1. รายการสินค้าและบริการควบคุมคงเดิม จํานวน 41 รายการ 
              2. เพิ่มรายการสินค้าควบคุมใหม่ 4 รายการ ได้แก่ 
                 2.1 ข้าวสาลี เพื่อกํากับดูแลข้าวสาลีนําเข้าที่มีการนําเข้าเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ
ต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสําปะหลังในประเทศ จึงเห็นควรกําหนดให้ข้าวสาลีเป็นสินค้าควบคุม 
                2.2  ลําไย ทุเรียน และมังคุด เพื่อกํากับดูแลราคารับซื้อผลไม้ให้เหมาะสมและเป็นธรรมต่อ
เกษตรกร โดยเฉพาะช่วงต้นฤดูที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากและหากมีความจําเป็นจะได้นําเสนอ กกร. 
พิจารณามาตรการกํากับดูแลได้ทันต่อเหตุการณ ์

 
9. เรื่อง  รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2557 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2557 ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ   
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. ประชากรไทยมีแนวโน้มชัดเจนว่ากําลังสูงวัยขึ้นด้วยอัตราที่เร็วมาก และจะกลายเป็นสังคมสูงอายุอย่าง
ส ม บู รณ์ ใ น เ ว ล า อี ก ไ ม่ เ กิ น  1 0  ปี ข้ า ง ห น้ า  รั ฐ บ า ล จึ ง ต้ อ ง เ ร่ ง ว า ง น โ ยบ า ย แล ะห าม า ต ร ก า ร ต่ า ง ๆ  
เพ่ือรองรับสังคมสูงอายุ ดังน้ี 

1.1 สนับสนุนให้ผู้สูงอายุดํารงชีวิตอยู่อย่างม่ันคงและมีศักด์ิศรี  เช่น การสร้างภูมิคุ้มกัน 
ให้ผู้สูงอายุสามารถดํารงชีวิตอย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมี
บทบาทในการดูแลผู้สูงอายุ การสร้างระบบเฝ้าระวัง/ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ตามลําพังทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท  
 เป็นต้น   

1.2 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ เช่น การจัดระบบสาธารณสุขให้เอ้ือต่อการให้บริการ
แก่ผู ้สูงอายุ ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนตั้งแต่วัยเยาว์เพื่อเป็นผู ้สูงอายุที ่มีสุขภาพดี สร้างระบบ
อาสาสมัครที่ทําหน้าที่เฝ้าระวังและดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 

1.3 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีหลักประกันรายได้ที่ม่ันคงและย่ังยืน เช่น ส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุ 
สร้างมโนทัศน์ใหม่เก่ียวกับนิยามผู้สูงอายุเพ่ือให้สังคมเห็นว่า  ผู้สูงอายุยังมีพลังและมีศักยภาพเป็นผู้ผลิตใน
ตลาดแรงงาน การปรับแก้ระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ การขยายอายุเกษียณของ
ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ  เป็นต้น 

1.4  จัดทําแผนช่วยเหลือผู้สูงอายุเม่ือเกิดภัยพิบัติ เช่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
รวมผู้สูงอายุไว้เป็นกลุ่มเป้าหมายในแผนการป้องกัน/รับมือภัยพิบัติ การจัดทํา “คู่มือรับภัยพิบัติ” การช่วยเหลือผู้สูงอายุ
เมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการรับมือภัยพิบัติจะต้องมีฐานข้อมูลเก่ียวกับผู้สูงอายุในพ้ืนที่ มีการซักซ้อม
แผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้สูงอายุตามกําหนดเวลาที่เหมาะสม รวมท้ังให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้สูงอายุในการเตรียมความ
พร้อม การดูแลตนเอง และการฟ้ืนฟู หากเกิดภัยพิบัติ 

ทั้งน้ี การสูงวัยของประชากรไทย ใน 40 – 50 ปีที่ผ่านมา ประชากรไทยเพ่ิมด้วยอัตราที่สูง 
มากกว่าร้อยละ 3 ต่อปี ปัจจุบันประชากรไทยเพิ่มด้วยอัตราเพียงร้อยละ 0.5 ต่อปี และมีแนวโน้มว่าอัตราการ
เพิ่มของประชากรจะลดตํ่าลงไปอีก โครงสร้างอายุของประชากรไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากที่เคยเป็น
ประชากรเยาว์วัยในอดีต ได้กลายเป็นประชากรสูงวัยในปัจจุบัน และกําลังสูงวัยย่ิงขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต  โดย
สาเหตุที่ทําให้ประชากรไทยสูงวัยขึ้น ได้แก่ อัตราเกิดที่ลดลงอย่างรวดเร็วในเวลา 2 – 3 ทศวรรษที่ผ่านมา และอายุ
คนไทยที่ยืนยาวขึ้น ซึ่งจะทําให้อัตราส่วนประชากรวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุลดลง  

โดยในปี  2557 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุวัยต้นจํานวน 5.6 ล้านคน ผู้สูงอายุวัยกลางจํานวน 
3.0 ล้านคน และผู้สูงอายุวัยปลายจํานวน 1.4 ล้านคน และในปี 2583 ประมาณว่าจะมีประชากรสูงอายุวัยปลาย
หรือผู้มีอายุ 80 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัว ซึ่งเพ่ิมขึ้นเร็วกว่าผู้สูงอายุกลุ่มอ่ืน โอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ความ
พิการ หรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพ่ิมมากขึ้น และรูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในลักษณะการอยู่ตามลําพังคนเดียว
หรืออยู่ตามลําพังกับคู่สมรสมีสัดส่วนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในเขตเมืองหรือเทศบาลจะมีผู้สูงอายุที่อยู่ตามลําพังคิดเป็น
ร้อยละมากกว่านอกเขตเทศบาล หากสัดส่วนผู้สูงอายุที่อยู่ตามลําพังมากขึ้นไปอีกย่อมจะมีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว ทั้งน้ีข้อมูลการสํารวจประชากรสูงอายุปี 2557  พบว่า มีผู้สูงอายุมากถึงหน่ึงในสามของผู้สูงอายุทั้งหมดมีรายได้
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ตํ่ากว่าเส้นความยากจน บุตรยังคงเป็นแหล่งรายได้หลักที่สําคัญของผู้สูงอายุ รองลงมาได้มาจากการทํางาน อย่างไรก็
ตามแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุจากบุตรมีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะทํางานมากข้ึน     
 
10. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเสียภาษีสลากบํารุงกาชาดไทย 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สภากาชาดไทยเสนอให้สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด หรือ
ก่ิงกาชาดอําเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทย ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินแบ่งหรือสลาก
กาชาด ในปี พ.ศ.2559 และปีต่อ ๆ ไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนํารายได้มอบให้สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด
หรือก่ิงกาชาดอําเภอ ไปใช้ในกิจการสาธารณกุศล เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.5 แห่งยอดราคาสลาก ซึ่งมีผู้รับซื้อก่อน
หักรายจ่าย ตามข้อ 12 (4) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน 
พุทธศักราช 2478 
            สาระสําคัญของเร่ือง 
            สภากาชาดไทย รายงานว่า 
            1. สภากาชาดไทยได้กําหนดจัดงานกาชาดประจําปี 2559 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 7 
เมษายน 2559 รวม 9 วัน ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ทําการสํานักพระราชวัง (สนาม
เสือป่า) ถนนศรีอยุธยา ด้านฝั่งแยกพล 1 ด้านฝั่งวัดเบญจมบพิตร และถนนราชดําเนินนอก เพ่ือหารายได้ โดยเสด็จ
พระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทย 
            2. การจัดงานกาชาดประจําปีทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ จะมีการหารายได้ด้วยการ
ออกสลากบํารุงสภากาชาดไทย อันมีลักษณะเป็นการจัดให้มีการเล่นสลากกินแบ่งในบัญชี ข. หมายเลข 16 ท้าย
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2578 ซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ .ศ . 2503) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2578 ข้อ 12 (4) กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นสลากกินแบ่งที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือนํารายได้ไปใช้ในกิจการสาธารณกุศล โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเสียภาษีในอัตราร้อยละ 
0.5 แห่งยอดราคาสลาก ซึ่งมีผู้ซื้อก่อนหักรายจ่าย 
 
11.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการดําเนินการภายใต้โครงการยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการดําเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามท่ี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ โดยให้ ทก. 
ดําเนินการ ดังน้ี 
  1. ขออนุมัติงบประมาณหรืองบลงทุนของรัฐวิสาหกิจตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง โดยบูรณาการการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อนกับ
แผนงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 22 
ธันวาคม 2558 
  2. จัดทํารายละเอียดการดําเนินโครงการที่ระบุเก่ียวกับแผนการดําเนินงานและผลสัมฤทธ์ิในแต่ละ
ขั้นตอนพร้อมทั้งงบประมาณ เสนอคณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือพิจารณาใน
รายละเอียด และรายงานผลความก้าวหน้าในการดําเนินการให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือนต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง  ทก. รายงานว่า ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาโครงข่ายพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท้ังภายในและระหว่างประเทศ จึงเสนอแผนการดําเนินงาน “โครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” โดยแบ่งการดําเนินโครงการฯ เป็น 2 กิจกรรม ดังน้ี 
  กิจกรรมที่ 1 การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  (1) เพ่ือตอบสนองนโยบายของคณะรัฐมนตรีด้านการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้
มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทําให้ทุก
ภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ 
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  (2) เพ่ือยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ครอบคลุมหมู่บ้าน ด้วยเทคโนโลยี 
FTTx และ Fixed Wireless Broadband ซึ่งสามารถขยายโครงข่ายได้อย่างรวดเร็ว ทําให้ทุกหมู่บ้านสามารถใช้งาน
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยความเร็วเทียบเท่า 4G 
  (3) เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชน
ในทุกหมู่บ้านมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลภาครัฐและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ที่จะนําความเจริญเข้าสู่หมู่บ้านอย่าง
ทั่วถึงในด้านต่าง ๆ ทั้งการศึกษา สาธารณสุข และภาคเกษตรกร 
  (4) เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
  กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น ASEAN 
Digital Hub โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพ่ือยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทยให้มีโครงข่ายเช่ือมต่อ
โดยตรงกับศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Hub) ของโลกที่มีเสถียรภาพและมีความจุเพียงพอ
รองรับความต้องการของประเทศ (2) เพ่ือลดต้นทุนการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตต่างประเทศของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้กับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และทําให้ค่าบริการอินเทอร์เน็ต
สําหรับประชาชนถูกลง (3) ส่งเสริมการเข้ามาลงทุนของ Content Provider รายใหญ่ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต หรือศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub ) 
  

ต่างประเทศ 
 
12. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
ระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ดังน้ี 
            1. อนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
ระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี (Memorandum of Cooperation between the Governments of the Member 
States of the Association of Southeast Asian Nations and the Governments of the People’s 
Republic of China, Japan and the Republic of Korea on Strengthening Tourism Cooperation) ทั้งน้ี 
หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญให้ กก.พิจารณา
ดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
            2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา (นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร) 
เป็นผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือฯ (โดยระบุตําแหน่ง) 
            3. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เป็นผู้จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็มให้แก่ผู้ลงนามบันทึก
ความร่วมมือฯ 
            ร่างบันทึกความร่วมมือฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
และการเย่ียมเยือนของนักท่องเท่ียว ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม
ประชาสัมพันธ์มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและการรับรองแผนงานการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน การสร้างความ
ร่วมมือด้านต่าง ๆ อาทิ สนับสนุน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของธุรกิจชุมชน และภาคส่วนอ่ืนด้านการท่องเท่ียวใน
ตลาดท่องเที่ยวนิทรรศการและเทศกาลท่องเที่ยว โดยเน้นยํ้าถึงจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและสินค้าของคู่
ภาคี รวมถึงการจัดทําตลาดร่วมด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสนับสนุน และส่งเสริม
กิจกรรมที่ทําให้สําเร็จร่วมกัน โดยศูนย์อาเซียน – จีน ศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น และศูนย์อาเซียน – เกาหลี และการ
สื่อสารในสภาวะวิกฤติเพ่ือรักษาความน่าเช่ือถือของหน่วยงานด้านการท่องเท่ียว และ/หรือสถานที่ท่องเที่ยว โดย
แบ่งปันข้อมูลอย่างถูกต้องและตรงเวลาแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 
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13. เรื่อง  ขอความเห็นชอบในหลักการสรุปสาระสําคัญแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน                
พ.ศ. 2559 – 2568 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 -
2568 (ASEAN Tourism Strategic Plan: ATSP 2016 - 2025) ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ 
  สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ ATSP 2016 – 2025 สรุปได้ ดังน้ี 
  1. วิสัยทัศน์: “ภายในปี พ.ศ. 2568 อาเซียนจะเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอาเซียนที่มี
คุณภาพ โดยนําเสนอความหลากหลายผ่านประสบการณ์อาเซียนอันนําไปสู่การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบและ
ย่ังยืน มีความครอบคลุมในทุกมิติอย่างมีสมดุล เพ่ือนําไปสู่การกินดีอยู่ดีและความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชาชนอาเซียน”  
  2. อาเซียนได้วางมาตรการที่จําเป็นและปรับปรุงจากข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้นเพ่ือให้การ
ดําเนินการบรรลุถึงวิสัยทัศน์ด้านการท่องเท่ียวอาเซียนในอีก 10 ปีข้างหน้า อาทิ การวางมาตรการทางการตลาด
เพ่ือให้อาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกัน การบูรณาการในการทํางานร่วมกันในการเช่ือมโยงหลัก ๆ ด้านการ
ลงทุน ความปลอดภัย การรักษาและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ตลอดจนการพัฒนาสินค้าและ
การตลาดด้านการท่องเท่ียวในอนุภูมิภาค เช่น กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (Greater Mekong Sub-Region: GMS)
กลุ่มประเทศสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) 
  3. รูปแบบการท่องเที่ยวอาเซียนจะเติบโตอย่างย่ังยืนได้  ประกอบด้วย 

  1) เพ่ิมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชนใน 
ห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว โดยพัฒนาและนํายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวมาใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่นและภาคเอกชน 

 2) ปรับปรุงและพัฒนาความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนให้ 
ความสําคัญกับการบํารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสําคัญทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยทํางานร่วมกับองค์กร
ที่เก่ียวข้องในการเพ่ิมจํานวนแหล่งท่องเท่ียวที่เป็นมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในระดับโลกให้มากขึ้น รวมถึง
ขยายระบบอุทยานที่เป็นมรดกของอาเซียน และการสร้างสรรค์และออกแบบอุทยานที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมใหม่ ๆ 
ของอาเซียน  

 3) เพ่ิมความรับผิดชอบของการท่องเที่ยวอาเซียนต่อการปกป้องสภาพแวดล้อมทาง 
ธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ัง
จัดเตรียมคู่มือเพ่ือแจกจ่ายให้แก่อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวในอาเซียนโดยตรง สําหรับใช้เป็นแนวทางในการ
ประสานความร่วมมือระหว่างกัน ตลอดจนเป็นแนวทางในการบรรเทา ปรับตัว และแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมให้เป็นไปอย่างยืดหยุ่น 
 
14. เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 11 ของสถาบันผู้ตรวจการ
แผ่นดินระหว่างประเทศ (11th IOI World Conference 2016) 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอ ดังน้ี 
            1. รับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 11 ของ
สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (11th IOI World Conference 2016) ระหว่างวันที่ 13 – 19 
พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศไทย 
            2. เห็นชอบในหลักการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แก่สํานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤศจิกายน 2559 ณ 
ประเทศไทย 
            3. ให้หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง ให้การสนับสนุนในการจัดงานฯ ดังกล่าว ตามที่สํานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินประสานขอความร่วมมือ 
            สาระสําคัญของเร่ือง 
            สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินไทยในฐานะสมาชิกของสถาบันผู้ตรวจการ
แผ่นดินระหว่างประเทศ (International Ombudsman Institute: IOI) และประธานผู้ตรวจการแผ่นดินในตําแหน่ง
กรรมการบริหารระดับภูมิภาคเอเชีย (Asian Region Director) ของสถาบันผู้ตรวจราชการแผ่นดินระหว่างประเทศ
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ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหาร เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2556 การประชุมดังกล่าวได้มีมติที่ประชุมที่ 
4.5/2556 คัดเลือกให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 11 ของ
สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการประชุมในครั้งน้ี เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุนในการ
ตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ การป้องกันและต่อต้านการทุจริต และระบบการดําเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ไทยและภูมิภาคเอเชียอีกด้วย โดยภายหลังจากที่ประชุมได้รับฟังการนําเสนอรายงานความคืบหน้าของประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินไทยแล้ว คณะกรรมการบริหารของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศมีความเช่ือมั่นและ
ยืนยันให้มีการจัดประชุมระดับโลกว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินในประเทศไทยต่อไป 
  
15. เรื่อง แผนปฏิบัติการแม่น้ําโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระยะเวลา 3 ปี (2559-2561) ระหว่างสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  ประเทศไทย 
ราชอาณาจักรกัมพูชา  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมวีดิทัศน์สรุปแผนปฏิบัติการฯ  และผลการ
ประชุมระดับรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการแม่น้ําโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระยะเวลา 3 ปี (2559-2561) 
ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
ประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการแม่นํ้าโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระยะเวลา 3 ปี (2559-
2561)  ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
ประเทศไทย  ราชอาณาจักรกัมพูชา  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมฉายวีดิทัศน์สรุปแผนปฏิบัติการฯ 
และผลการประชุมระดับรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติแม่นํ้าโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระยะเวลา 3 ปี (2559-2561) 
ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศ
ไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และให้
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) จัดทําคําของบประมาณในการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการแม่นํ้าโขงปลอดภัย 6 ประเทศ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ยธ. รายงานว่า 

1. ยธ. โดยสํานักงาน ป.ป.ส. ได้ดําเนินโครงการปฏิบัติการแม่นํ้าโขงปลอดภัย 4 ประเภท  
ระยะที่ 2 (ส่วนขยาย) ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม – 11 กันยายน 2558 ซึ่งผลการดําเนินงานตามโครงการฯ ได้ผล
เป็นที่น่าพอใจอย่างย่ิง  โดยเฉพาะผลด้านจิตวิทยาที่ทําให้การลักลอบค้าและลําเลียงยาเสพติดในลํานํ้าโขงลดลงอย่าง
มีนัยยะสําคัญ ดังน้ัน ประเทศภาคี ทั้ง 4 ประเทศ  จึงเห็นพ้องกันที่จะให้จัดทําเป็นแผนปฏิบัติการระยะเวลา 3 ปี  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความต่อเน่ืองของการปราบปรามและป้องกันการลักลอบค้าและลําเลียงยาเสพติด สารต้ัง
ต้น  เคมีภัณฑ์  และอุปกรณ์ผลิตยาเสพติด ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ตลอดลํานํ้าโขง  โดยขยายพ้ืนที่ปฏิบัติการลงไปจนถึง
ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

2. หลังจากโครงการปฏิบัติการแม่นํ้าโขงปลอดภัย 4 ประเทศ ระยะที่ 2 (ส่วนขยาย) ได้สิ้นสุดลง  
ผู้แทนจากทั้ง 4 ประเทศได้ประชุมร่วมกัน ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประสานงานแม่นํ้าโขง
ปลอดภัย จังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือยกร่างแผนปฏิบัติการแม่นํ้าโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระยะเวลา 3 ปีฯ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองคําเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแผนปฏิบัติการ
ดังกล่าวมีมาตรการและแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี  

1) สกัดก้ันสารต้ังต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด (เฮโรอีน ไอซ์ และยาบ้า)  
ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิตยาเสพติด   

2) จํากัดพ้ืนที่บริเวณชายแดนระหว่างประเทศที่สําคัญ โดยการเจาะจงพ้ืนที่ชายแดน             
บางพ้ืนที่  

3) จํากัดเส้นทางลักลอบลําเลียงยาเสพติดของแต่ละประเทศ  
4) จัดต้ังจุดตรวจยาเสพติดบริเวณสะพานมิตรภาพลาว – เมียนมา  และพ้ืนที่ตรงข้ามกับ 

ท่าเรือสบหลวย เพ่ือสกัดก้ันยาเสพติดไม่ให้ออกจากท่าเรือสบหลวย 
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5) สกัดก้ันเรือที่เก่ียวข้องกับการลักลอบลําเลียงยาเสพติดหรือลักลอบลําเลียงสารต้ังต้น 
และเคมีภัณฑ์ โดยการปฏิบัติการลาดตระเวนร่วมทางเรือพร้อมกันของสมาชิกทุกประเทศ การลาดตระเวนร่วมทาง
เรือของประเทศสองฝั่งแม่นํ้าโขง  และการต้ังด่านตรวจเรือต้องสงสัยในแม่นํ้าโขง 

6) จํากัดพ้ืนที่ที่พักและแพร่กระจายยาเสพติด รอบพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองคํา  และตาม 
เส้นทางแม่นํ้าโขง   

7) สืบสวนกลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดและนักคา้ยาเสพติดรายใหญ่ร่วมกัน 
8) สนับสนุนส่งเสริมภารกิจด้านการสืบสวนทางการเงินและการสืบสวนการฟอกเงินของ 

แต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองคํา  
9) คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายที่มีปัญหายาเสพติด เพ่ือดําเนินการโครงการพัฒนาทางเลือก 

ตามความเหมาะสม และหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดน  
10) ใช้กลไกสํานักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO)  ของแต่ละ 

ประเทศ สกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน  
11) แต่ละประเทศจัดต้ังศูนย์ประสานงานแม่นํ้าโขงปลอดภัย (ศปง. มข.)  เพ่ือเป็น 

ศูนย์กลางในการประสานงานแลกเปลี่ยนข่าวสาร และเพ่ือการบรหิารจัดการโครงการ ซึ่งประเทศจีนมีการจัดต้ังแล้วที่
เมืองสิบสองปันนา และประเทศไทยจัดต้ังแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 
16. เรื่อง การมอบหมายผู้แทนไทยในคณะกรรมการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างไทย 
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังน้ี  
  1. ให้ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย หรือผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทน
ไทยในคณะกรรมการยางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council : ITRC) แทนอธิบดีกรม
วิชาการเกษตร  
  2. ให้การยางแห่งประเทศไทย เป็นผู้ประสานงานความร่วมมือด้านยางพาราของบริษัทร่วมทุน
ยางพาราระหว่างประเทศ จํากัด (International Rubber Consortium Limited : IRCo) แทนกรมวิชาการเกษตร  

 
แต่งต้ัง 

 
17. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายวินิต อัศวกิจวิรี ผู้อํานวยการ
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (เภสัชกรรม) ระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข 
(นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่                
3 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง                 
เป็นต้นไป  
 
18. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย (กระทรวงการ
ต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายอะฮ์มัด 
รุซดี (Mr. Ahmad Rusdi) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจํา
ประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายลุตฟี ราอุฟ (Mr. Lutfi Rauf) ตามท่ีกระทรวง
การต่างประเทศเสนอ  
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19. เรื่อง รัฐบาลรัฐเอกราชซามัวเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลรัฐเอกราชซามัวมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นางสาวฮีนารี                
เพทานา (Ms. Hinauri Petana) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งรัฐเอกราชซามัวประจํา
ประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย สืบแทน นายเลมาลู ซาเมา ตาเต ซีมี 
(Mr. Lemalu  Samau Tate Simi) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
20. เรื่อง การแต่งต้ังกงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิ ณ เมืองนาโกยา ญี่ปุ่น (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นายโยะชิฮิโระ มิวะ               
(Mr. Yoshihiro Miwa) เป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิ ณ เมืองนาโกยา ญี่ปุ่น โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดไอจิ               
สืบแทน นายทาคายาสุ มิวะ (Mr. Takayasu Miwa) ซึ่งถึงแก่กรรม  
 
21. เรื่อง การแต่งต้ังโฆษกกระทรวง/หน่วยงาน 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายช่ือโฆษกกระทรวง/
หน่วยงานในฝ่ายบริหาร รวมท้ังสิ้น 15 หน่วยงาน ทั้งน้ี ให้กระทรวง/หน่วยงานที่เหลือ จํานวน 16 หน่วยงาน เร่งรัด
ดําเนินการแจ้งช่ือโฆษกกระทรวง/หน่วยงาน ไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยด่วน เพ่ือจะได้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรต่ีอไป  
  รายชื่อโฆษกกระทรวง/หน่วยงาน 
  1. กระทรวงกลาโหม โฆษก พลตรี คงชีพ ตันตระวาณิชย์ หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี  
  2. กระทรวงการคลัง โฆษก นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
รองโฆษก นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อํานวยการสํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  
  3. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โฆษก นายชาญวิทย์ ผลชีวิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
  4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โฆษก นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีกรม
ทรัพยากรนํ้า  
  5. กระทรวงพาณิชย์ โฆษก นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง รองโฆษก  
นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร รองผู้อํานวยการสํานักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  
  6. กระทรวงมหาดไทย โฆษก นายชยพล ธิติศักด์ิ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รองโฆษก               
นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผูต้รวจราชการกระทรวง นายกาศพล แก้วประพาฬ ที่ปรึกษาด้านการปกครอง ผู้ช่วย
โฆษก นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ เลขานุการกรมทีดิ่น  
  7. กระทรวงยุติธรรม โฆษก นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านบริหารยุติธรรม รองโฆษก นายวัลลภ นาคบัว รองผู้อํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม รักษาการในตําแหน่งที่
ปรึกษาด้านกฎหมาย  
  8. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โฆษก นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อํานวยการ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รองโฆษก นายวรวรงค์ รักเรืองเดช ช่วยราชการสํานักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  9. กระทรวงศกึษาธิการ โฆษก นายชัยยศ อ่ิมสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  10. กระทรวงสาธารณสขุ โฆษก นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
  11. สํานักงบประมาณ โฆษก นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
ผู้ช่วยโฆษก นางเพชรรัตน์ เสรีพันธ์พานิช รักษาการนักวิเคราะห์งบประมาณเช่ียวชาญ  
  12. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โฆษก นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธ์ิ ผู้อํานวยการสํานัก
กฎหมายปกครอง รักษาการในตําแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจํา และนายยอดฉัตร ตสาริกา นักกฎหมาย
กฤษฎีกาชํานาญการ  
  13. สํานักงาน ก.พ. โฆษก หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ.  
  14. สํานักงาน ก.พ.ร. โฆษก นางกิตติยา คัมภีร์ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนา
ระบบราชการทรงคุณวุฒิ)  
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  15. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โฆษก นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส รองเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี 
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. นางบุษยา มาทแล็ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักร
เบลเยียม ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจําสหภาพยุโรป อีกตําแหน่งหน่ึง  
  2. นายชยพันธ์ บํารุงพงศ์ อัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน  
  3. นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ดํารง
ตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์  
  ซึ่งการแต่งต้ังเอกอัครราชทูตตามข้อ 1. ได้รับความเห็นชอบจากสหภาพยุโรป และการแต่งต้ัง
เอกอัครราชทูตตามข้อ 2. และ 3. ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณา              
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งต้ังบุคคลเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ แทนตําแหน่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่างลง จํานวน 1 คน คือ นายภักดี โพธิศิริ โดยให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งต้ังแทน
ดังกล่าวอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 19 
มกราคม 2559 เป็นต้นไป  
 

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


