
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                 กลุม่ประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2135  
ที่   กษ 0401.4/              วันที ่  22  มถิุนายน  2559    

เรื่อง  ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559   
 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 501 
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 2  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบนัวิจัยและพัฒนาพืน้ที่สงู  

(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวิจัย 

และพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. ปรับแก้ไขจาํนวนกรรมการโดยตําแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และกําหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี 
  2. กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กําหนด รวมทั้งระบุอํานาจหน้าที่เดิมไว้เพ่ือให้ครอบคลุมและไม่กระทบต่อการ
ดําเนินงานในปัจจุบันที่ได้มีการออกระเบียบโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 19 และกําหนดให้คณะกรรมการ 
มีอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและให้มีสทิธิได้รับเบ้ียประชุม เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว 
  3. กําหนดคุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 และต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เหมาะสมกับกิจการของสถาบันตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ และไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้างของสถาบันหรือที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญท่ีมีสัญญาจ้างกับสถาบัน รวมท้ังกําหนดให้กรณีผู้อํานวยการ 
มีอายุเกิน 65 ปีบริบูรณ์ ใหถ้อืว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดเวลาในสญัญาจ้าง 
  4. กําหนดคุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และกําหนดให้มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะกับวัตถุประสงค์และอํานาจ
หน้าที่ของสถาบัน และไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันหรือที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญท่ีมีสัญญาจ้างกับ
สถาบัน รวมทัง้กําหนดให้กรณีเจ้าหน้าที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ใหถ้ือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตาม
กําหนดเวลาในสัญญาจ้าง 
 
 

5. กําหนด... 
 
 
 



 2
 
  5. กําหนดให้ผูต้รวจสอบภายในรับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการ ตลอดจนการแต่งต้ัง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหน่งและลงโทษวินัยของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ให้ผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบก่อน จึงดําเนินการได้ 
  6. กําหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งดํารง
ตําแหน่งก่อนพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีใช้บังคับ ให้ดํารงตําแหน่งต่อไปจนครบวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 8  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้พื้นที่ตําบลบางแก้ว ตําบลบางจะเกร็ง ตําบล 
แหลมใหญ่ และตําบลคลองโคน อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเขตพืน้ทีคุ่ม้ครอง
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... 

สาระสาํคญั คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดให้พ้ืนที่ตําบล 
บางแก้ว  ตําบลบางจะเกร็ง  ตําบลแหลมใหญ่ และตําบลคลองโคน อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
(ทส.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงอุตสาหกรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดมาตรการในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลมุพ้ืนที่ตําบลบางแก้ว 
ตําบลบางจะเกร็ง ตําบลบางแหลมใหญ่ และตําบลคลองโคน อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
  2. กําหนดมาตรการห้ามและหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  
ตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ เพ่ือบรรเทาผลกระทบด้านมลภาวะต่อระบบนิเวศน์และป้องกันผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ตลอดจนรักษาทัศนียภาพของพ้ืนที่ 
  3. กําหนดบริเวณห้ามกระทําหรือประกอบกิจกรรมใด ๆ ทีอ่าจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ของพ้ืนที่น้ันจากลักษณะตามธรรมชาติ เช่น การติดต้ังป้าย  
การก่อสร้างสิ่งล่วงล้ําลํานํ้า 
  4. กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรอื
เอกชนที่จะทําการก่อสร้างหรือดําเนินการในพ้ืนที่ ใหท้ํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น หรือรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมที่จะเกิดขึ้น
ของแต่ละโครงการภายในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และกําหนดให้จดัทํารายงานสรุปผลการทํางานของ
ระบบบําบัดนํ้าเสียเพ่ือให้มีการเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย 
  5. กําหนดให้มคีณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ โดยมี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานกรรมการและผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นกรรมการและเลขานุการ และกําหนดให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่
ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเฝ้าระวังการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎกระทรวงน้ี 
 และจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือควบคุมป้องกัน เฝ้าระวัง ฟ้ืนฟู และแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือนําไป
ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด้าน... 
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วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 2 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .....

8 ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้พ้ืนท่ีตําบลบางแก้ว ตําบลบางจะเกร็ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตําบลแหลมใหญ่ และตําบลคลองโคน อําเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .....

เศรษฐกิจ-สังคม 10 ขออนุมัติแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ําและการเพ่ิมประสิทธิภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แหล่งน้ํา เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา และการใช้เงินกู้เพ่ือ
เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและระบบขนส่ง
ทางถนน ระยะเร่งด่วน

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

1 

http://www.thaigov.go.th                                                               วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 
 
  วันน้ี (21 มิถุนายน  2559) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี                
พร้อมด้วย พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  และ   พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์  
ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
   
   

กฎหมาย 
 
  1.   เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 
      (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  3. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ. ....  

4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....   
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รบัหลักประกัน พ.ศ. ....   
 6.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงตามมาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือส่งเสริมการลงทุน 
   ในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวม 4 ฉบับ 
 7. เรื่อง ร่ า งกฎกระทรวงกํ าหนดใ ห้ พ้ืนที่ ตํ าบลทรงคนอง  ตํ าบลบางกระสอบ  
   ตําบลบาง นํ้าผึ้ ง  ตําบลบางยอ  ตําบลบางกะเ จ้า  และตํ าบลบางกอบัว  
   อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
   และข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้พ้ืนที่ตําบลบางแก้ว ตําบลบางจะเกร็ง ตําบลแหลมใหญ่ 
   และตําบลคลองโคน  อําเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
    เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... 
 9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์คุ้มครอง พ.ศ. .... 
   และร่างกฎกระทรวงกําหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่ 
   เพาะพันธ์ุได้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
  10.  เรื่อง   ขออนุมัติแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าและการเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งนํ้า เพ่ือ
    แก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้า และการใช้เงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
    ทรัพยากรนํ้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน   
  11.   เรื่อง  การขอความเห็นชอบในการให้สัตยาบันอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้าน 
    การค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก 
  12.  เรื่อง   ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกําจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 
    ปี 2559–2568 
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  13.   เรื่อง  การขยายระยะเวลาดําเนินโครงการค้ําประกันสินเช่ือ Portfolio Guarantee  
    Scheme ระยะที่ 5 (ปรับปรุงใหม)่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
    วันที่ 8 กันยายน  2558  
  14.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมและการฝึกอบรม
    ร่วมทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ  
 15.  เรื่อง  การรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 7 
 

ต่างประเทศ 
 
  16.   เรื่อง กรอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูง และโครงการแก้ไขปัญหา
    การลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ระดับประเทศ (ฝ่ายไทย) 
   

แต่งต้ัง 
 
  17.  เรื่อง  รั ฐบาลแคนาดา เสนอขอแ ต่ง ต้ั ง เอก อัครราชทู ตประ จํ าประ เทศไทย 
    (กระทรวงการต่างประเทศ)   
  18.  เรื่อง  การแต่ง ต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) 
  19.  เรื่อง  การแต่ง ต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการยุติธรรม) 
  20.  เรื่อง  ก า ร แ ต่ ง ต้ั ง ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ส า มั ญ ป ร ะ เ ภ ท บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง  
    (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
  21. เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
    ราชการทางปกครอง 
  23.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง 

  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1.  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   กห. เสนอว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นองค์การของรัฐเพ่ือการกุศล จัดต้ังขึ้นโดย
พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. 2510 มีวัตถุประสงค์เพ่ือการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจําการ มีสภาทหารผ่านศึกซึ่งทําหน้าที่วางนโยบายและควบคุมกิจการ
ทั่วไปขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก แต่โดยที่พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. 2510 ได้ใช้
มาเป็นระยะเวลานาน จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวในส่วนที่เก่ียวกับองค์ประกอบของสภาทหาร
ผ่านศึกให้สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถบริหารงานขององค์การทหารผ่านศึกได้ด้วยความคล่องตัว
ย่ิงขึ้น  
 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติฯ  
 

พระราชบญัญติัองค์การสงเคราะห์ฯ พ.ศ. 
2510 

ร่างพระราชบญัญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก    
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

   มาตรา 14 ให้มีสภาทหารผา่นศึกประกอบด้วย
รัฐมนตรีเป็นนายก ผู้อํานวยการเป็นอุปนายก 
รองผู้อํานวยการเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และ
กรรมการซึ่งรฐัมนตรีแต่งต้ังด้วยความเห็นชอบ
ของสภากลาโหม คือ จากทหารผ่านศึก
ประจําการเจ็ดคน และทหารผ่านศึกนอก
ประจําการเก้าคน  
   ให้เลขานุการ อผศ. เป็นเลขาธิการของสภา
ทหารผ่านศึกโดยตําแหน่ง 
   มาตรา 21 ให้นายกสภาทหารผ่านศึกเป็น
ประธานในที่ประชุม ถ้านายกสภาทหารผ่านศึก
ไม่มาประชุม ให้อุปนายกสภาทหารผ่านศึกเป็น
ประธาน ถ้าอุปนายกสภาทหารผ่านศึกก็ไม่มา
ประชุม ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็น
ประธานในที่ประชุม  

  มาตรา 14 ให้มีสภาทหารผ่านศึกประกอบด้วยรัฐมนตรี
เป็นนายก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นอุป
นายกคนที่หน่ึง ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นอุปนายกคนท่ี
สอง ผู้อํานวยการเป็นอุปนายกคนที่สาม รองผู้อํานวยการเป็น
กรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังด้วย
ความเห็นชอบของสภากลาโหม คือ  จากทหารผ่านศึก
ประจําการหกคน และทหารผ่านศึกนอกประจําการเก้าคน  
   ให้เลขานุการ อผศ. เป็นเลขาธิการของสภาทหารผ่านศึก 
โดยตําแหน่ง 
   มาตรา 21 ให้นายกสภาทหารผ่านศึกเป็นประธานในที่
ประชุม ถ้านายกสภาทหารผา่นศึกไม่มาประชุม ให ้
อุปนายกสภาทหารผ่านศึกคนที่หน่ึงเป็นประธาน ถ้า 
อุปนายกสภาทหารผ่านศึกคนที่หน่ึงไม่มาประชุม ให ้
อุปนายกสภาทหารผ่านศึกคนที่สองเป็นประธาน ถ้า 
อุปนายกสภาทหารผ่านศึกคนที่สองไม่มาประชุม ให ้
อุปนายกสภาทหารผ่านศึกคนที่สามเป็นประธาน ถ้า 
อุปนายกสภาทหารผ่านศึกคนที่สามก็ไมม่าประชุม ให้ที่
ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม

 
2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
(องค์การมหาชน)  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
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  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. ปรับแก้ไขจํานวนกรรมการโดยตําแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และกําหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมี
วาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี 
  2. กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559 กําหนด รวมทั้งระบุอํานาจหน้าที่เดิมไว้เพ่ือให้ครอบคลุมและไม่กระทบต่อการดําเนินงานในปัจจุบันที่
ได้มีการออกระเบียบโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 19 และกําหนดให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบและให้มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุม เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว 
  3. กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับ
กิจการของสถาบันตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ และไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันหรือ
ที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญท่ีมีสัญญาจ้างกับสถาบัน รวมทั้งกําหนดให้กรณีผู้อํานวยการมีอายุเกิน 65 ปีบริบูรณ์ ให้ถือ
ว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง 
  4. กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และกําหนดให้มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะกับวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของ
สถาบัน และไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันหรือที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญท่ีมีสัญญาจ้างกับสถาบัน รวมทั้ง
กําหนดให้กรณีเจ้าหน้าที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง 
  5. กําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ 
ตลอดจนการแต่งต้ัง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหน่งและลงโทษวินัยของผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อํานวยการ
และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน จึงดําเนินการได้ 
  6. กําหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งดํารงตําแหน่ง
ก่อนพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีใช้บังคับ ให้ดํารงตําแหน่งต่อไปจนครบวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม 
พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราช
กฤษฎีกาฉบับน้ี 
 
3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน 
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ทส. เสนอว่า  
  1. ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) วาฬโอมูระ 
(Balaenoptera omurai) และเต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) เป็นสัตว์ทะเลหายาก มีสถานภาพใกล้ 
สูญพันธ์ุจนถึงใกล้สูญพันธ์ุอย่างย่ิง มีบทบาทและความสําคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล อยู่ด้านบนของห่วงโซ่อาหาร  
ช่วยรักษาความสมดุล และเป็นตัวช้ีวัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ มีความสําคัญในระดับนานาชาติ เน่ืองจากมีการ
อพยพไปมาระหว่างประเทศ และเป็น flagship species ของการอนุรักษ์ และยังมิได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 
ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้
สูญพันธ์ุ (Convention on International Tread in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITIES) 
จึงมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาที่กําหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมีมาตรการในการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
อย่างเหมาะสม  
   2 .  ในคราวประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้ มครองสัต ว์ ป่าแห่ งชา ติครั้ งที่  2/2558  
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) 
วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai) และเต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) เป็นสัตว์ป่าสงวน และเห็นชอบ
ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ. ....  
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   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดสัตว์ทะเลหายากจํานวน 4 ชนิด เป็นสัตว์ป่าสงวน ได้แก่ ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon 
typus) วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai) และเต่ามะเฟือง (Dermochelys 
coriacea)  
 
4.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่าง
กฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป   
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557 โดยปรับปรุงการ
แบ่งส่วนราชการและอํานาจหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ดังน้ี 
 

การแบ่งส่วนราชการเดิม การแบ่งส่วนราชการทีข่อปรบัปรุง 
1. ราชการบริหารส่วนกลาง 
   (1) สํานักงานเลขานุการกรม 
   (2) กองการเจ้าหน้าที่ 
   (3) กองกํากับและพัฒนาระบบเงินนอก
งบประมาณ  
   (4) กองแผนงาน 
   (5) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (6) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชี
ภาครัฐ  
   (7) สํานักกฎหมาย  
   (8) สํานักการเงนิการคลัง 
   (9) สํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ 
   (10) สํานักกํากับและพัฒนาระบบการบริหาร
การเงนิการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
   (11) สํานักความรับผิดทางแพ่ง 
   (12)-(20) สาํนักงานคลังเขต 1-9 ตามท่ีรฐัมนตรี
ประกาศกําหนด  
   (21) สํานักบริหารการรบั-จ่ายเงินภาครฐั 
   (22) สํานักมาตรฐานการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
   (23) สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
   (24) สํานักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ  
 
 
 
 
 
2. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
   สํานักงานคลังจังหวัด 
3. กลุ่มงานด้านวิชาการ 
4. กลุ่มตรวจสอบภายใน 

1. ราชการบริหารส่วนกลาง 
   (1) สํานักงานเลขานุการกรม 
   (2) กองกฎหมาย 
   (3) กองการเงินการคลังภาครัฐ  
    
   (4) กองการเจ้าหน้าที่ 
   (5) กองการพัสดุภาครัฐ 
   (6) กองกํากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ  
    
   (7) กองคดี 
   (8) กองคา่ตอบแทนและประโยชน์เก้ือกูล 
   (9) กองตรวจสอบภาครฐั 
   (10) กองบัญชีภาครัฐ  
  
   (11) กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง 
บําเหน็จบาํนาญ 
   (12) กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครฐั 
   (13) กองแผนงาน  
   (14) กองระบบการคลังภาครัฐ 
   (15) กองละเมิดและแพง่ 
   (16) กองสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   (17) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (18) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชี
ภาครัฐ  
   (19)-(27) สาํนักงานคลังเขต 1-9 ตามท่ีรฐัมนตรี
ประกาศกําหนด  
2. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
   สํานักงานคลังจังหวัด 
3. กลุ่มงานด้านวิชาการ 
4. กลุ่มตรวจสอบภายใน
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5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 
5.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับหลักประกัน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับหลักประกัน พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไป
ได้  
   กค. เสนอว่า โดยที่มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 บัญญัติให้ผู้รับ
หลักประกันต้องเป็นสถาบันการเงินหรือบุคคลอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวได้แก่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
ชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตและบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกันวินาศภัย และธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ทั้งน้ี พระราชบัญญัติฯ บัญญัติ
ให้สามารถกําหนดบุคคลอ่ืนเป็นผู้รับหลักประกันได้ ซึ่ง กค. เห็นว่ายังมีบุคคลอ่ืนที่อาจมีการดําเนินการซึ่งเก่ียวข้อง
กับการรับการประกันทางธุรกิจ และมีศักยภาพที่จะเป็นผู้รับหลักประกันตามพระราชบัญญัติฯ ได้ ซึ่งจะทําให้ผู้
ประกอบธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายย่ิงขึ้น จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกําหนดให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับ
หลักประกัน พ.ศ. .... มาเพ่ือดําเนินการ  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป  
   2. กําหนดให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รบัหลักประกัน ดังต่อไปน้ี  
 

ผู้รับหลักประกันตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
ทางธรุกิจ พ.ศ. 2558 

บุคคลอ่ืนเปน็ผู้รับหลักประกันตามร่างกฎกระทรวงฯ 
ที่ กค. เสนอ 

สถาบันการเงิน ได้แก่  
(1) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน 
(2) บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
ชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตและบริษัทที่
ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
(3) ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดต้ังขึ้น  

บุคคลอ่ืน ได้แก่
(1) นิติบุคคลเฉพาะกิจที่มีวัตถุประสงค์ในการ
ดําเนินการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
(2) ทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมใน
ตลาดทุน 
(3) บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม หรือผู้ถือหุ้นกู้ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(4) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(5) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
บริหารสินทรัพย์  
(6) ผู้ประกอบธุรกิจแฟคเตอริ่ง  

 
 
6.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงตามมาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่าน
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวม 4 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามมาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือส่งเสริม
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวม 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทย 
(มท.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังน้ี 
  1. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. 2497 (กําหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ สําหรับการแปลง
สภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นกองทรัสต์) 
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  2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. 2497 (กําหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สําหรับการ
เปลี่ยนตัวทรัสตีรายเดิมเป็นทรัสตีรายใหม่) 
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารชุด ฉบับที่ ..  (พ.ศ. ....) 
(กําหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับห้องชุดสําหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ไปเป็นกองทรัสต์) 
  4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารชุด ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) 
(กําหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุดสําหรับการเปลี่ยนตัวทรัสตีรายเดิมเป็นทรัสตี
รายใหม่) 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 (กําหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 
สําหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นกองทรัสต์) เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 
47 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2556) เพ่ือกําหนดเพิ่มเติมกรณีการลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรมสําหรับอสังหาริมทรัพย์ ในอัตราร้อยละ 0.01 แต่อย่างสูงไม่เกิน 100,000 บาท  
  2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 (กําหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 
สําหรับการเปลี่ยนตัวทรัสตีรายเดิมเป็นทรัสตีรายใหม่) เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 
(พ.ศ. 2556) เพ่ือกําหนดเพ่ิมเติมกรณีการลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับ
อสังหาริมทรัพย์ ในอัตราร้อยละ 0.01 แต่อย่างสูงไม่เกิน 100,000 บาท 
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารชุด ฉบับที่ ..  
(พ.ศ. ....) (กําหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับห้องชุดสําหรับการแปลงสภาพกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นกองทรัสต์) เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับอาคารชุด พ.ศ. 2553  เพ่ือกําหนดเพ่ิมเติมกรณีการลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
สําหรับอาคารชุด ในอัตราร้อยละ 0.01 แต่อย่างสูงไม่เกิน 100,000 บาท 
  4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายเ ก่ียวกับอาคารชุด ฉบับที่ . .  
(พ.ศ. ....) (กําหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับห้องชุดสําหรับการเปลี่ยนตัวทรัสตีราย
เดิมเป็นทรัสตีรายใหม่) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารชุด 
พ.ศ. 2553  เพ่ือกําหนดเพ่ิมเติมกรณีการลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับอาคารชุด ใน
อัตราร้อยละ 0.01 แต่อย่างสูงไม่เกิน 100,000 บาท 
 
7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้พื้นที่ตําบลทรงคนอง ตําบลบางกระสอบ ตําบลบางน้ําผึ้ง ตําบลบางยอ 
ตําบลบางกะเจ้า และตําบลบางกอบัว อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม และขอ้เสนอเชิงนโยบาย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดให้พ้ืนที่ตําบลทรงคนอง ตําบลบาง
กระสอบ ตําบลบางนํ้าผึ้ง ตําบลบางยอ ตําบลบางกะเจ้า และตําบลบางกอบัว อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และข้อเสนอเชิงนโยบาย ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ทส. เสนอว่า 
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  1. เ น่ืองจากพ้ืนที่บางกะเจ้าเป็นพ้ืนที่ เกษตรกรรม และพ้ืนที่สี เขียวขนาดใหญ่ที่อ ยู่ใกล้
กรุงเทพมหานคร รัฐบาลได้กําหนดให้อนุรักษ์เป็นพ้ืนที่สีเขียวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2520 เพ่ือ
เป็น “ปอด” ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งพ้ืนที่บางกะเจ้ายังมีสภาพเป็นพ้ืนที่ชุ่มนํ้าตามธรรมชาติที่ล้อมรอบ
ด้วยแม่นํ้าเจ้าพระยา 
  2. เน่ืองจากปัจจุบันพ้ืนที่ตําบลทรงคนอง ตําบลบางกระสอบ ตําบลบางนํ้าผึ้ง ตําบลบางยอ 
 ตําบลบางกะเจ้า และตําบลบางกอบัว อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินจากพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นพ้ืนที่ชุมชนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่ร่องสวนหลายแห่งถูกปรับโดยใช้ดินถมทับท้องร่องและลําประโดงให้เป็นพ้ืนที่ว่างเปล่าขนาดใหญ่ 
เพ่ือเตรียมปลูกสร้างบ้านเรือน พ้ืนที่ติดริมแม่นํ้าเจ้าพระยาส่วนมากเป็นที่ดินของบุคคลภายนอก โรงงาน และที่พัก 
(โฮมสเตย์) ทําให้ต้นไม้ถูกตัดรวมทั้งป่าชายนํ้าและริมนํ้า เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พ้ืนที่น้ีไว้ จึงมีความจําเป็นต้องกําหนดให้
พ้ืนที่น้ีเป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
  3. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
ได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงกําหนดให้พ้ืนที่ตําบลทรงคนอง ตําบลบางกระสอบ ตําบลบางนํ้าผึ้ง ตําบลบางยอ ตําบล
บางกะเจ้า และตําบลบางกอบัว อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... 
รวมทั้งข้อเสนอเชิงนโยบาย และมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงและข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าว โดยมอบให้สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ประกอบกับสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดําเนินการหารือกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัด
ประชุมหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วยแล้ว 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวงฯ 
  1.  กําหนดขอบเขตพ้ืนที่ คุ้ มครองสิ่ งแวดล้อม  โดยครอบคลุม พ้ืนที่ ในบริ เวณท่ี วัดจาก 
ฝั่งตะวันออกของฝั่งคลองลัดโพธ์ิ ในพ้ืนที่ตําบลทรงคนองไปทางทิศตะวันออกพ้ืนที่ตําบลบางยอ ตําบลบางกระสอบ 
ตําบลบางนํ้าผึ้ง ตําบลบางกอบัว และตําบลบางกะเจ้า โดยมีขอบเขตถึงก่ึงกลางแม่นํ้าเจ้าพระยา ในเขตของจังหวัด
สมุทรปราการ 
  2. กําหนดมาตรการห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร เช่น การสร้างโรงแรมหรือ
อาคารชุด กําหนดหลักเกณฑ์การก่อสร้าง และการวัดความสูงของอาคาร 
  3. กําหนดมาตรการห้ามกระทําการหรือกิจกรรม เช่น การถมหรือปรับสภาพลํากระโดง คู คลอง 
หรือแหล่งนํ้าสาธารณะ ซึ่งมีผลทําให้ต้ืนเขิน หรือเปลี่ยนทิศทางนํ้า หรือทําให้นํ้าไม่อาจไหลได้ตามปกติหรือตาม
ธรรมชาติ เว้นแต่การก่อสร้างระบบป้องกันนํ้าท่วมและระบบระบายนํ้าของทางราชการ 
  4. กําหนดขอบเขตเพ่ือการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยและการประกอบพาณิชยกรรม 
  5. กําหนดให้มีคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยให้มีผู้ว่าราชการ
จังหวัด เป็นประธานกรรมการ และผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ และกําหนดให้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ประสานงาน ติดตามผลการดําเนินงาน 
ให้ความเห็นแนะนําแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ 
  6. กําหนดให้จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนราชการที่ เ ก่ียวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนที่ สถาบันการศึกษาและภาคประชาชนในพ้ืนที่ จัดทําแผนฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการนํ้าเสียรวมของชุมชน การฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศน์ของคูคลอง 
 
8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้พื้นที่ตําบลบางแก้ว ตําบลบางจะเกร็ง ตําบลแหลมใหญ่ และตําบล 
คลองโคน อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... 
  คณะ รั ฐมนตรี มี ม ติ อ นุมั ติ หลั กก า ร ร่ า ง กฎกระทรว งกํ าหนด ให้ พ้ื นที่ ตํ าบลบา งแ ก้ ว  
ตําบลบางจะเกร็ง ตําบลแหลมใหญ่ และตําบลคลองโคน อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเขต
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พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
พลังงาน กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงอุตสาหกรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1 .  กํ าหนดมาตรการ ในการคุ้ มครองสิ่ ง แ วดล้ อม ใ ห้ครอบค ลุม พ้ืนที่ ตํ าบลบางแ ก้ ว 
ตําบลบางจะเกร็ง ตําบลบางแหลมใหญ่ และตําบลคลองโคน อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
  2. กําหนดมาตรการห้ามและหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  ตาม
ความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ เพ่ือบรรเทาผลกระทบด้านมลภาวะต่อระบบนิเวศน์และป้องกันผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาทัศนียภาพของพ้ืนที่ 
  3. กําหนดบริเวณห้ามกระทําหรือประกอบกิจกรรมใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ของพ้ืนที่น้ันจากลักษณะตามธรรมชาติ เช่น การติดต้ังป้าย การก่อสร้างสิ่ง
ล่วงล้ําลํานํ้า 
  4. กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะ
ทําการก่อสร้างหรือดําเนินการในพ้ืนที่ ให้ทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น หรือรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นของแต่ละโครงการ
ภายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และกําหนดให้จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียเพ่ือให้มี
การเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย 
  5. กําหนดให้มีคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ โดยมี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานกรรมการและผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นกรรมการและเลขานุการ และกําหนดให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ดูแล 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเฝ้าระวังการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎกระทรวงน้ี 
 และจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือควบคุมป้องกัน เฝ้าระวัง ฟ้ืนฟู และแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือนําไป
ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
 
9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ร่างกฎกระทรวง
ยกเลิกการกําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์คุ้มครอง พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนดชนิดของสัตว์ป่า
คุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ 
  คณะรั ฐมนต รีมี ม ติอ นุมั ติหลักการร่ า งกฎกระทรวง จํานวน  3  ฉบับ  ตาม ท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้ โดยให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการประกาศใช้บังคับร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้
สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ. .... ก่อนหรือพร้อมกับร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิด
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังน้ี 
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  2. ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. .... และ 
  3 .  ร่างกฎกระทรวงกําหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้ เ ป็นสัตว์ป่าชนิดที่ เพาะพันธ์ุไ ด้  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการ
กําหนดให้สัตว์ทะเลหายาก จํานวน 12 ชนิด เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 
2535 ได้แก่ ปลากระเบนแมนต้ายักษ์ (Manta birostris) ปลากระเบนแมนต้าแนวปะการัง (Manta alfredi)  
ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น (Mobula kuhlii) ปลากระเบนปีศาจหางหนาม (Mobula japonica) ปลากระเบนปีศาจ
ครีบโค้ง (Mobula thurstoni) ปลากระเบนปีศาจแคระ (Mobula eregoodootenkee) ปลากระเบนราหู 
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นํ้าจืด (Himantura chaophraya) ปลาโรนินหรือปลากระเบนท้องนํ้า (Rhina ancylostoma) ปลาฉนากยักษ์ 
(Pristis pristis) ปลาฉนากปากแหลม (Anoxypristis cuspidata) ปลาฉนากเขียว (Pristis zijsron) และปลาฉนาก
ฟันเล็ก (Pristis pectinata) 
  2. ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. .... เป็นการ
ยกเลิกการกําหนดให้ (1) วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) (2) เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) และ (3) 
ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองท้ายกฎกระทรวงกําหนดให้สัตว์ป่า
บางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 และกําหนดให้เป็นสัตว์ป่าสงวน ซึ่งมีมาตรการในการสงวนและคุ้มครอง 
ที่เข้มงวดกว่า 
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่ เพาะพันธุ์ ได้ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธ์ุได้ท้ายกฎกระทรวงกําหนดชนิดของ
สัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธ์ุได้ พ.ศ. 2546 จํานวน 1 ชนิด โดยกําหนดให้ปลากระเบนราหูน้ําจืด
หรือปลากระเบนเจ้าพระยา (Himantura chaophraya) เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่สามารถเพาะพันธ์ุได้ เพ่ือป้องกันมิให้
สูญพันธ์ุและเพ่ืออนุญาตให้บุคคลมีไว้ในครอบครอง ค้า และเพาะพันธ์ุได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
10.   เรื่อง  ขออนุมัติแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ําและการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ํา เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ํา และการใช้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนน ระยะ
เร่งด่วน   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 

   1 .  อ นุมั ติ โ ค ร ง ก า ร พัฒนาแหล่ ง นํ้ า แ ละก า ร เ พ่ิ มป ร ะสิ ท ธิ ภ าพแหล่ ง นํ้ า เ พ่ื อ แ ก้ ไ ข 
ปัญหาการขาดแคลนน้ํา จํานวน 35 รายการ 

   2. อนุมัติการขอใช้เงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและระบบขนส่งทางถนน 
ร ะ ย ะ เ ร่ ง ด่ ว น  ใ น ส่ ว น ที่ ค ง เ ห ลื อ จ า ก ก ร อ บ ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ จ า ก ค ณ ะ รั ฐ ม น ต ร ี
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 จํานวน 1,406.41 ล้านบาท มาเพ่ือใช้ดําเนินโครงการตามข้อ 1. 

                 สาระสําคัญของเร่ือง  
                 กษ. รายงานว่า  ในปี 2558-2559 ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง รัฐบาลจึงได้มี

นโยบายเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเดือดร้อนจากการขาดแคลน
นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคในพ้ืนที่ต่าง ๆ  กรมชลประทานจึงได้จัดทําแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพแหล่งนํ้า เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวในอีกหลายพ้ืนที่ โดยการก่อสร้างแก้มลิง 22 แห่ง  สถานีสูบนํ้าด้วย
ไฟฟ้า 5 แห่ง  ระบบส่งนํ้า 1 แห่ง  ระบบผันนํ้า 1 แห่ง และปรับปรุงเพ่ิมความจุอ่างเก็บนํ้าที่มีอยู่เดิม 6 แห่ง   
รวมทั้งสิ้น 35 รายการ ใช้งบประมาณรวม 1,406.41 ล้านบาท  

 
11.  เรื่อง   การขอความเห็นชอบในการให้สัตยาบันอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะ
สตรีและเด็ก  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการให้สัตยาบันอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Woman and 
Children: ACTIP) เพ่ือที่กระทรวงการต่างประเทศจะได้ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง ได้แก่ การจัดทํา 
สัตยาบันสาร (Instrument of Ratification or Approval) เพ่ือส่งมอบต่อเลขาธิการอาเซียนเพ่ือเก็บรักษาต่อไป  
ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
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12 .  เ รื่ อ ง  ขออนุ มั ติ แผน ยุทธศาสตร์ ทศวร รษ กํ า จั ดปัญหาพยาธิ ใ บ ไม้ ตั บและมะ เ ร็ งท่ อน้ํ า ดี 
ปี 2559–2568 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ี กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังน้ี 
  1 .อ นุมั ติ แ ผน ยุท ธศ าสต ร์ ท ศ ว ร รษ กํ า จั ด ปัญหาพยา ธิ ใ บ ไ ม้ ตั บ แ ละมะ เ ร็ ง ท่ อ นํ้ า ดี 
ปี 2559-2568 เพ่ือให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคประชาชน ใช้เป็นกรอบการดําเนินงานที่เก่ียวข้อง 
  2. เห็นชอบแนวทางการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ 2 ระยะ โดย 
   2.1 ระยะเร่ิมต้น 3 ปี (2559-2561) เป็นโครงการรณรงค์การกําจัดปัญหา 
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 
70 ปี  ในปีพุทธศักราช 2559 พร้อมทั้งเสด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 
 84 พรรษา ตลอดจน ในปีพุทธศักราช 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 
   2.2 ระยะที่ 2 เป็นการขับเคลื่อนตามมาตรการของแผนยุทธศาสตร์ในระยะเวลาที่เหลือ 
(2562-2568) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ส่งผลให้การกําจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
เกิดความย่ังยืน และผลักดันให้เป็นการดําเนินงานในแผนงานปกติในอนาคตต่อไป 
  3. สนับสนุนงบประมาณการขับเคลื่อนตามมาตรการของแผนยุทธศาสตร์เพ่ือให้สามารถดําเนินการ
กําจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนในอนาคต 
  4. มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขนําแผนดังกล่าวมาจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการตามกรอบ
ระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล (ถึงเดือนกรกฎาคม 2560) ทั้งน้ี กิจกรรมใดที่เป็นการดําเนินการ 
ซึ่งเกินกว่ากรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ให้นําเรื่องดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนปฏิรูปเพ่ือให้
รัฐบาลชุดต่อไปท่ีจะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาดําเนินการต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตามนัยมติคณรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 19 มกราคม 2559 เรื่อง การเสนอโครงการที่ต้องขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  สธ. รายงานว่า การจําทําแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกําจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ปี 
2559-2568 ฉบับน้ีได้มีการนํายุทธศาสตร์กําจัดมะเร็งท่อนํ้าดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จัดทําเมื่อปี 2555 มาต่อ
ยอดความคิดเชิงลึกในแต่ละประเด็นปัญหา สานต่อแนวคิดสุขภาพพอเพียงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกืจพอเพียง
ผ่านมุมมองแบบบูรณาการเป็นองค์รวมในบริบทแวดล้อมที่กว้างขวาง สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในสังคมท่ีมีความชัดเจนของเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งสร้างวิถีชีวิตพอเพียงเพ่ือการมีสุขภาพที่ดี ให้ก้าวไปสู่ระบบ
สุขภาพพอเพียง ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี  1. มาตรการเชิงนโยบายและการควบคุมกํากับอย่างเข้มข้น 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายความครอบคลุมของมาตรการเชิงป้องกันทั้งในประเทศและภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง  
3. พัฒนาคุณภาพการคัดกรองวินิจฉัย การดูแลรักษา การส่งต่อทั้งระบบอย่างบูรณาการ  4. ส่งเสริม สนับสนุน 
การมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนและองค์กรท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อมโรค
พยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อนํ้าดีและการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อนํ้าดีอย่างเป็นระบบ  5. การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 
 
13.  เรื่อง   การขยายระยะเวลาดําเนินโครงการค้ําประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะท่ี 5 
(ปรับปรุงใหม่) ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 8 กันยายน 2558 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ี กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการคํ้าประกันสินเช่ือ PGS ระยะที่ 5 (ปรับปรุงใหม่) จากเดิม 
สิ้นสุดรับคําขอค้ําประกันวันที่ 30 มิถุนายน 2559 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินแล้วแต่อย่างหน่ึงอย่างใดจะถึงก่อน เป็น
สิ้นสุดรับคําขอค้ําประกันวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินแล้วแต่อย่างหน่ึงอย่างใดจะถึงก่อน ทั้งน้ี 
ในส่วนของกรอบวงเงินงบประมาณ หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ของโครงการค้ําประกันสินเช่ือ PGS ระยะที่ 5 



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

12 

ยังคงให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้
กระทรวงการคลังรับความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทยไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
  2. ให้กระทรวงการคลังจัดทํารายงานผลการดําเนินการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการคํ้าประกัน
สินเช่ือ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 5 (ปรับปรุงใหม่) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค. รายงานว่า เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs โดยการเพ่ิมโอกาส
ให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นและช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ SMEs  ตามวัตถุประสงค์โครงการต่อไป จึง
เห็นควรขยายระยะเวลาโครงการดังกล่าว ทั้งน้ี ในส่วนของกรอบวงเงินงบประมาณ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่น ๆ 
ของโครงการค้ําประกันสินเชื่อ PGS ระยะท่ี (ปรับปรุงใหม่) ยังคงให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 8 
กันยายนน 2558 
 
14.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมและการฝึกอบรมร่วมทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและ
ฝึกอบรม ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ 3 รายการ และให้สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพ่ือแจ้งให้คณะผู้แทนถาวรไทยประจํากรุงวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 
ทราบและแจ้งทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) ตาม
แนวทางปฏิบัติต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  วท. รายงานว่า 
  1.กต . โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ ได้แจ้งสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ วท . ในฐานะ 
ผู้ประสานงานแห่งชาติระหว่างประเทศกับ IAEA ว่า IAEA ได้ขอให้รัฐบาลไทยพิจารณาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
และการฝึกอบรม 3 รายการ ดังน้ี  
  1. การประชุม IAEA/RCA Mid-Term Progress Review Meeting ภายใต้กรอบโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการของ IAEA ที่ RAS/1/020 หัวข้อ “Building Capacity for Applications of Advanced Non-
Destructive Evaluation Technologies for Enhancing Industrial Productivity” ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน–1 
กรกฎาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร 
  2. การฝึกอบรม Region Training Course on Taxonomy and Identification of Fruit 
Fly Pest Species foe Southeast Asia ภายใต้กรอบโครงการความร่วมมือทางวิชาการของ IAEA ที่ 
RAS/5/067 หัวข้อ “Integrating Sterile Insect Technique for Southeast Asia”ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 
2559 ณ กรุงเทพมหานคร 
  3. การฝึกอบรม Region Training Course on Management Options for Disused 
Sealed Radioactive Sources (DSRS) of Category 3-5, including a Practical Demonstration of 
Conditioning Procedure ภายใต้กรอบโครงการความร่วมมือทางวิชาการของ IAEA ที่ RAS/9/085 หัวข้อ  
“Enhancing the Radioactive waste Management infrastructure in the Asia-Pacific Region” ระหว่าง
วันที่ 15-27 สิงหาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร 
 
15.  เรื่อง   การรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 7 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ดังน้ี 
  1.เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ประธานสําหรับการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป  
ครั้งที่ 7   (Chair’s Statement of the 7th  ASEM Culture Ministers’ Meeting)  
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  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยรับรองร่าง 
แถลงการณ์ประธานดังกล่าว ในการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 7 (The 7th Asia-Europe Culture 
Ministers’ Meeting: ASEM CMM 7) ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ณ เมืองกวางจู สาธารณรัฐเกาหลี 
  3. หากมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคําของร่างแถลงการณ์ประธานฯ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญ หรือ 
ที่ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ก่อนการรับรองเอกสารดังกล่าว ให้ วธ. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้อง
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 

 สาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ฯ มุ่งเน้นการสนับสนุนและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความร่วมมือทาง 
วัฒนธรรมระหว่างเอเชียและยุโรป รวมถึงการเพ่ิมความตระหนักรู้และความสนใจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยสร้าง
ช่องทางสําหรับการอภิปรายและความร่วมมือ รวมถึงการผลักดันให้เกิดการเติบโตในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพ่ือ
นําไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ย่ังยืน โดยรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรปจะร่วมกันผลักดัน
ให้เกิดแผนงานอย่างเป็นรูปธรรมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านกลไกการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ทั้ง 3 หัวข้อ คือ อนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มรดกทางวัฒนธรรม
ด้ังเดิมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

 นอกจากน้ี ร่างแถลงการณ์ ยังได้เน้นย้ําถึงความสําคัญของมูลนิธิเอเชีย-ยุโรปในการสนับสนุนความ
ร่วมมือทวิภูมิภาคในด้านศิลปวัฒนธรรม โดยในวาระพิเศษของการประชุม ASEM CMM 7 จะเสนอแนวคิด “การ
สร้างสรรค์และการบรรจบทางวัฒนธรรม (The Culture Creation and Convergence Belt)” เพ่ือเป็นตัวอย่าง
ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมรวมถึงการจัดต้ังเครือข่ายผู้นําเยาวชน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์แห่ง ASEM เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนร่วมกันของเยาวชนในประเทศสมาชิกในการบูรณาการ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และศิลปวัฒนธรรมผ่านการนําเสนอด้านการแสดงและการส่ือสารเชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้
ช่องทางต่าง ๆ  
 

ต่างประเทศ 
 
16.  เรื่อง   กรอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูง และโครงการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้
พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ระดับประเทศ (ฝ่ายไทย) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ ดังน้ี 

 1. รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดน
ไทย-กัมพูชา ระดับประเทศ (ฝ่ายไทย)     
  2. เห็นชอบกรอบนโยบายแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา  
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับใช้เป็นกรอบการหารือในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการลักลอบ
ตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ร่วมระดับประเทศกับฝ่ายกัมพูชา 
  3. เห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยหารือกับฝ่ายกัมพูชาตามประเด็นที่อยู่ในกรอบการหารือ เพ่ือ
เสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการลับลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ของทั้งสองฝ่าย หากที่
ประชุมได้ตกลงกันนอกเหนือจากกรอบการหารือตามที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ และการตก
ลงดังกล่าวจะเกิดเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้ ทส. หารือกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
และให้  ทส. นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
  สาระสําคัญของกรอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-
กัมพูชา จํานวน 6 ข้อ เพ่ือใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งใช้เป็นกรอบการหารือสําหรับ
การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ร่วมระดับประเทศกับฝ่าย
กัมพูชา มีดังน้ี  1) เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา   2) เพ่ิม
ประสิทธิภาพของการปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยูง  3) เสริมสร้างและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
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ในระดับจังหวัดชายแดนไทยกับจังหวัดชายแดนกัมพูชา  4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดน
ไทย-กัมพูชา  5) ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานทั้งในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ และ 6) ในการ
ดําเนินการใด ๆ ของฝ่ายไทยและกัมพูชา ทั้งสองประเทศจะคํานึงถึงหลักการของอํานาจอธิปไตยสิทธิมนุษยชน และ
กฎหมายระหว่างประเทศ 
  ทั้งน้ี ได้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-
กัมพูชา ระดับจังหวัด จํานวน 7 จังหวัด ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
อนุกรรมการ ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด เพ่ือเป็น
กลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานในระดับพ้ืนที่ 
 
 

แต่งต้ัง 
 
17.  เรื่อง   รัฐบาลแคนาดาเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลแคนาดามีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นางโดนิกา พอตตี 
 (Mrs. Donica Pottie) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งแคนาดาประจําประเทศไทยคน
ใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายฟิลิป คาลเวิร์ต (Mr. Philip Calvert) ตามที่กระทรวงการ
ต่างประเทศเสนอ  
 
18. เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองอธิบดี
กรมบัญชีกลาง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันที่ 18 มกราคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
19.  เรื่อง   การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการยุติธรรม) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ัง นายสมณ์ พรหมรส รองผู้อํานวยการ
สํานักงานกิจการยุติธรรม ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาเฉพาะด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม (นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ต้ังแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
20.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ัง ข้าราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 
2 ราย ดังน้ี  
  1. นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรม
ทรัพยากรนํ้าบาดาล  
   2. นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือสับเปลี่ยนหมุนเวียน  
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21.  เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายมานิต ธีระตันติกานนท์ ให้
ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2559 
เป็นต้นไป และให้มีวาระเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่คณะรัฐมนตรี
แต่งต้ังไว้แล้ว  
 
22.  เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่ครบวาระ จํานวน 10 คน 
ดังน้ี 1. นายกมลชัย รัตนสกาววงศ์ ประธานกรรมการ (ผู้ซึ่งมีความเช่ียวชาญในทางนิติศาสตร์)  2. นายกฤษณ์  
วสีนนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ซึ่งมีความเช่ียวชาญในทางนิติศาสตร์)3. นายเกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ซึ่งมีความเช่ียวชาญในทางนิติศาสตร์) 4. นายเทพสิทธิ์ รักไตรรงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์) 5. นายนิพนธ์ ฮะกีมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ซึ่งมีความเช่ียวชาญในทาง
นิติศาสตร์) 6. นายประสงค์ วินัยแพทย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ซึ่งมีความเช่ียวชาญในทางนิติศาสตร์) 
7. นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ซึ่งมีความเช่ียวชาญในทางนิติศาสตร์) 8. นายยงยุทธ 
อนุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ซึ่งมีความเช่ียวชาญในทางนิติศาสตร์) 9. นายสมยศ เชื้อไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ผู้ซึ่งมีความเช่ียวชาญในทางนิติศาสตร์) 10. นายเอกบุญ วงศ์สวัสด์ิกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ซึ่งมีความเช่ียวชาญ
ในทางนิติศาสตร์) ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป  
 
23.  เรื่อง   แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ัง ร้อยตํารวจเอก นิรุธ รักษาเสรี เป็น
กรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แทนนายกฤษฎา บุญราช ที่พ้นจากตําแหน่งกรรมการอ่ืน 
เน่ืองจากลาออกเพ่ือไปดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป  
 
 

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


