
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2138 
ท่ี  กษ 0401.4/-                         วันท่ี  23  มีนาคม  2559 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 501 
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ   
ทั้งน้ี มีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังนี ้
  ด้านกฎหมาย 
  วาระที่ 5 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุ
ใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. …. 
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการ 
ขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ….ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ  และให้ส่งสาํนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
                     1. กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต 
และ การออกใบแทนใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

  2. กําหนดสถานที่ในการย่ืนคาํขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และ
การออกใบแทนใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

  3. กําหนดบทเฉพาะกาลให้คาํขอที่ได้ย่ืนไว้แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้ 
ถือว่าเป็นคําขอที่ได้ย่ืนตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม ทั้งน้ี ผู้อนุญาตอาจขอให้ผู้ย่ืนคําขอส่งหลักฐานเพ่ิมเติม
ได้ตามท่ีเห็นสมควร 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 14 ทา่ทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการรว่มทางการค้า (JTC) 

ไทย – อิรัก ครั้งที่ 4 
สาระสาํคญั  คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติตามท่ี 
 

กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ  ดังน้ี  
1. รับทราบร่างองค์ประกอบผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ 

ร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC)  ไทย – อิรัก ครั้งที ่4 
2. เห็นชอบในหลักการต่อประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าสําหรับการ 

หารือกับอิรัก และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้เป็นกรอบการหารือสําหรับการประชุม 
JTC ไทย – อิรกั ครั้งที่ 4 
 

3. หาก... 
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4. หากในการประชุมดังกล่าวมีผลใหม้ีการตกลงเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจdki8 
การค้าในประเด็นอ่ืน ๆ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสมัพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่าย
ระหว่างไทยกับอิรัก  โดยไมม่ีการจัดทําเป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา ให้ พณ. และผูแ้ทนไทยที่เข้า
ร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 

5. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองผล 
การประชุม JTC ไทย-อิรัก ครั้งที่ 4 รวมถึงเอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน 
(หากมี)  

สาระสาํคญัของเร่ือง  
พณ. รายงานว่า  
1. การประชุม JTC ไทย – อิรัก ครั้งที่ 4 เป็นการประชุมในระดับรัฐมนตรี โดยมี                    

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยและกระทรวงการค้าอิรักเป็นประธานร่วม ซึ่งที่ผ่านมามีการประชุม
มาแล้ว 3 ครั้ง  และในครั้งน้ีเป็นการประชุมคร้ังที่ 4 ซึ่งไทยมีกําหนดเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่  
28-29 มีนาคม 2559 ณ กระทรวงพาณิชย์ 

2. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพ่ือหารือแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือทาง 
เศรษฐกิจการค้าระหว่างกันในสาขาที่ฝ่ายอิรักสนใจจะร่วมมือกับไทย ซึง่เป็นสาขาที่ฝ่ายอิรักขอความร่วมมือ
กับไทยในการประชุม JTC ครั้งที่ 3 อาท ิ ความร่วมมือด้านการเกษตร การธนาคาร สาธารณสุข การก่อสร้าง
ที่พักอาศัยและการเข้าร่วมการประมูล การลงทุน  การไฟฟ้า การประปาและการบําบัดนํ้าเสีย การวาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและการวางโครงสร้างพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม การศึกษา และข่าวสาร  
ซึ่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องของไทยยินดี ให้ความร่วมมือและจะพิจารณาความเหมาะสมในแต่ละสาขาตามท่ี 
ฝ่ายอิรักเสนอ   

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  สร้างและขยายโอกาสในการเพ่ิมมูลค่าการค้ากับ 
ประเทศในภูมภิาคตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอย่างย่ิงสินค้าข้าว รวมถึงสินค้ารายการอ่ืน ๆ ที่มีโอกาส 
ในการเข้าไปขยายตลาด ได้แก่ ผักและผลไม้กระป๋องและแปรรูป  ผลิตภัณฑ์จากยางพลาสติกและผลิตภัณฑ์
จากพลาสติก อัญมณีและเครื่องประดับ รองเท้า เครื่องซักผ้า กระดาษและผลิตภัณฑ์ ซึ่งไทยส่งออกไปยังอิรัก
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง  ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างกันเพ่ือ
ส่งเสริมความสมัพันธ์อันดีระหว่างไทยกับอิรัก  

4. องค์ประกอบผู้แทนไทย จํานวน 14 คน ประกอบด้วย  
พณ. หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ 

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (หัวหน้าผู้แทนไทย)  
2. อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หรือผู้แทน 
3. อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ หรือผู้แทน 
4. อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือผู้แทน 
5. ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

หรือผู้แทน 
6. ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  

ณ นครดูไบ 

7. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทน 
8. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้แทน 
9. ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน 
10. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผู้แทน 
11. ปลัดกระทรวงการคลัง หรือผู้แทน 
12. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน 
13. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือผู้แทน 
14. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน 

 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 

ด้าน... 
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วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 5 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะ พ.ศ. ….

ต่างประเทศ 14 การรับรองร่างแถลงการณ์ของการประชุมระดับผู้นําว่าด้วยความ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ม่ันคงทางนิวเคลียร์ ครั้งท่ี 4 ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ระหว่างวันท่ี 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559

แต่งตั้ง 27 แต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. 2527 

29 แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 22 มีนาคม 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

1 

http://www.thaigov.go.th                                                              วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 
 
  วันน้ี (22 มีนาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล   
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตร ี
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี               
ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรปุสาระสําคัญดังน้ี 
 

 กฎหมาย 
  1.   เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  2.   เรื่อง  การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  3.   เรื่อง   การขอความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานขององค์การ 
    โทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการแก้ไข 
    มาตรา 12 ของข้อแก้ไขความตกลงเกี่ยวกับองค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียม 
    ระหว่างประเทศ 
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน       
    การบริจาคให้แก่งานวัฒนธรรมและพัฒนาการเรียนรู้ 

  5.   เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต 
    และการออกใบแทนใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. …. 
  6.   เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จาง (ตอนขุน) บางส่วน ในท้องที่
    ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงเพิกถอน
    ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จาง บางส่วน ในท้องที่ตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ  
    จังหวัดลําปาง พ.ศ. .... จํานวน 2 ฉบับ  
  7.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงและร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมาย 
    ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
  8.   เรื่อง  โครงการบ้านประชารัฐ  
  9.  เรื่อง  โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
  10.  เรื่อง  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
  11.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหาร และข้าราชการตํารวจผู้ได้รับ
    ผลกระทบจากความเหลื่อมล้ําของอัตราเงินเดือน 
  12.  เรื่อง  แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 (ปี 2559-2563) 
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ต่างประเทศ 
 
  13.  เรื่อง  การรับรองร่างแถลงการณ์ของการประชุมระดับผู้นําว่าด้วยความมั่นคงทาง 
    นิวเคลียร์ ครั้งที่ 4 ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่  
    31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 
  14.  เรื่อง   ท่าที่ไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC)  ไทย – อิรัก 
    ครั้งที่ 4 
  15.  เรื่อง  การให้สัตยาบันพิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพ่ือดําเนินการเช่ือมโยงข้อมูล 
    อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน 
  16.  เรื่อง  รายงานผลเจรจาการบินระหว่างไทย-สาธารณรัฐเกาหลี  
  17.  เรื่อง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-สเปน  
  18.  เรื่อง  การขออนุมัติเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแกมเบียประจํา 
    ประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
 

   แต่งต้ัง 
 
  19.  เรื่อง  การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี 
    สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)  
  20.  เรื่อง  รัฐบาลสาธารณรัฐฟินแลนด์เสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  21.  เรื่อง   การมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธาน 
    กรรมการในคณะกรรมการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี (เพ่ิมเติม)  
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ. (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
  24.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้า
    ส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร  
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 
    ตลาดหลักทรพัย์  
  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับคลังสินค้า ไซโล และ 
    ห้องเย็น  
  27.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและนํ้าตาลทราย  
    พ.ศ. 2527  
  28. เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ 
    กระทรวงแรงงาน  (กระทรวงแรงงาน)  
  29.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีหลักการและเหตุผล คือเพ่ือขยายขอบเขตการบริหารจัดการสินทรัพย์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) โดยให้ ธปท. สามารถลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศได้และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ธปท. กําหนด โดยแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 9 (2) และมาตรา 36 ของ                 
พระราชบัญญัติ ธปท.  
 
2.  เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างดังกล่าว เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารออมสิน
ให้เป็นผู้กําหนดวงเงินจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการธนาคารออมสิน ประกาศงบดุลซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับ
รองแล้วและประกาศฐานะการเงินโดยย่อของธนาคารออมสินประจําไตรมาสภายในหกเดือนต้นของปีถัดไป ประกาศ
รายงานประจําปีว่าด้วยธุรกิจซึ่งธนาคารออมสินได้จัดทําในระหว่างปี จํานวนผู้ฝาก จํานวนเงินฝาก จํานวนเงิน
ดอกเบ้ียที่จ่ายผลประโยชน์ที่ได้มาจากเงินทุนและอ่ืน ๆ และให้ธนาคารออมสินสามารถได้รับจัดสรรเงินจากกองทุน
พัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจหรือจากแหล่งอ่ืนได้ 
  
3.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทาง
ดาวเทียมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการแก้ไขมาตรา 12 ของข้อแก้ไขความตกลงเก่ียวกับองค์การ
โทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.)  เสนอดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียม
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการแก้ไขมาตรา 12 ของข้อแก้ไขความตกลงเก่ียวกับองค์การโทรคมนาคม
ทางดาวเทียมระหว่างประเทศ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  2. เห็นชอบการแก้ไขมาตรา 12 (c) (ii) ของข้อแก้ไขความตกลงว่าด้วยองค์การโทรคมนาคมทาง
ดาวเทียมระหว่างประเทศ และให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการแจ้งเรื่องการยอมรับในข้อแก้ไขความตกลงฯ 
ให้ผู้เก็บรักษากรรมสารทราบต่อไป 
  1. ร่างพระราชบัญญัติฯ มีสาระสําคัญ คือ กําหนดให้องค์การ ทรัพย์สินและบรรณสารขององค์การ 
ผู้แทนของภาคีองค์การ และเจ้าหน้าที่ขององค์การได้รับเอกสิทธ์ิ สิทธิยกเว้น และความคุ้มกันในระหว่างที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในประเทศไทยหรือเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับองค์การตามที่ระบุ
ไว้ในพิธีสารว่าด้วยสิทธ์ิสิทธิยกเว้น และความคุ้มกันขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศซึ่งทํา ณ 
กรุงวอชิงตัน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2521  
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  2. การแก้ไขมาตรา 12 (c) (ii)มีสาระสําคัญคือ จะมีผลคุ้มครองมรดกร่วมของประเทศภาคีสมาชิก 
ในกรณีที่บริษัท Intelsat, Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนจากการปรับโครงสร้าง INTELSAT และได้รับใบอนุญาตใช้คลื่น
ความถี่ ยกเลิกการใช้งานในตําแหน่งวงโคจรดังกล่าว และการใช้ตําแหน่งวงโคจรนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้
กําหนดในอนุสัญญา ITSO รวมทั้งการล้มละลาย ทั้งน้ี เพ่ือให้มั่นใจว่าการดําเนินงานของ ITSO  จะบรรลุหลักการ
เบ้ืองต้น ซึ่งได้แก่ การคงไว้ซึ่งการเช่ือมโยงและครอบคลุมทั่วโลก การให้บริการแก่ลูกค้าซึ่งไม่มีทางเลือกอ่ืน และการ
จัดให้มีการเข้าถึงระบบของบริษัทโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่ ..)     
พ.ศ. .... ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริจาคให้แก่งานวัฒนธรรมและพัฒนาการเรียนรู ้

         คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ตามมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบริจาคให้แก่งานวัฒนธรรม
และพัฒนาการเรียนรู้ ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจราณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 

                   1. กําหนดให้บุคคลธรรมดาท่ีบริจาคเงินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุน
ส่งเสริมงานวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ และกองทุนโบราณคดี 
สามารถหักเป็นค่าลดหย่อนได้ 2 เท่า ของจํานวนเงินที่จ่ายจริงแต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาตาม
โครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  ให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหัก
ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอ่ืน ๆ แล้ว  
          2. กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กองทุนส่งเสริมงานจดหมาย
เหตุ และกองทุนโบราณคดี สามารถหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าของจํานวนที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายไปเป็น
ค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาตามโครงการที่ ศธ. ให้ความเห็นชอบ และรายจ่ายในการจัดสร้างและบํารุงรักษา
สนามเด็กเล่นสวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของราชการ หรือของเอกชนที่เปิดให้ใช้เป็นการทั่วไปโดยไม่เก็บค่าบริการ
ใด ๆ แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์ 
และรายจ่ายเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร  
 

5.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่อ
อายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. …. 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้ 

สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 

                     1. กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และ 
การออกใบแทนใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

  2. กําหนดสถานที่ในการย่ืนคําขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออก
ใบแทนใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

  3. กําหนดบทเฉพาะกาลให้คําขอที่ได้ย่ืนไว้แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นคําขอที่
ได้ย่ืนตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม ทั้งน้ี ผู้อนุญาตอาจขอให้ผู้ย่ืนคําขอส่งหลักฐานเพ่ิมเติมได้ตามท่ีเห็นสมควร 
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6.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จาง (ตอนขุน) บางส่วน ในท้องที่ตําบลนาสัก อําเภอ
แม่เมาะ จังหวัดลําปาง พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จาง บางส่วน ในท้องที่
ตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง พ.ศ. .... จํานวน 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จาง (ตอนขุน) บางส่วน
ในท้องที่ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จาง 
บางส่วน ในท้องที่ ตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง  พ.ศ. .... จํานวน 2 ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้
ดําเนินการตามต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จาง (ตอนขุน) บางส่วน ในท้องที่ตําบลนา
สัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง พ.ศ. .... กําหนดให้เพิกถอนพ้ืนที่บางส่วนของป่าแม่จาง (ตอนขุน) ซึ่งอยู่ในท้องที่
ตําบลนาสัก อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 499 (พ.ศ. 2515) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งน้ี แนวเขตที่เพิกถอน
เป็นไปตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
  2. ร่างกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จาง บางส่วน ในท้องที่ตําบลแม่เมาะ 
อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง พ.ศ. .... กําหนดให้เพิกถอนพ้ืนที่บางส่วนของป่าแม่จาง ซึ่งอยู่ในท้องที่ตําบลแม่เมาะ 
อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎหมาย ฉบับที่ 102 (พ.ศ. 2505) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่าพุทธศักราช 2481 ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งน้ี แนวเขตที่เพิกถอน
เป็นไปตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 
7. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงและร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติหลักการร่างกฎกระทรวง และเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบ                 
สํานักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม 9 ฉบับ                
ตามท่ีสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา  โดยรับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เก่ียวข้องไปประกอบการพิจาณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไป
ได้ ดังน้ี  

1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทําธุรกรรมที่สถาบันการเงิน 
ต้องรายงานต่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินในการทําธุรกรรมที่ใช้เงินสด ซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  
16 ต้องรายงานต่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดผู้ประกอบอาชีพที่ดําเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มิใช่เป็นสถาบันการเงินที่ ต้องรายงานการทําธุรกรรมต่อสํานักงาน พ .ศ . .. . .                
  4. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542  

5. ร่างกฎกระทรวงกําหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัด  
ให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. ....   
  6. ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....   
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7. ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าสําหรับผู้ประกอบอาชีพ 

ตามมาตรา 16 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) พ.ศ. ....  
8. ร่างกฎกระทรวงกําหนดแบบ  รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ บันทึกข้อเท็จจริงเก่ียวกับ 

ธุรกรรม พ.ศ. ....  
9. ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดําเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีคําสั่งให้ตกเป็นของ 

แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  

1. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1 เป็นการปรับปรุงจํานวนเงินสดและมูลค่าทรัพย๋สินในการทําธุรกรรม 
ที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อสํานักงาน ปปง.  

2. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ  2 เป็นการกําหนดจํานวนเงินในการทําธุรกรรมที่ใช้เงินสด                           
ซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหน่ึง (10) ต้องรายงานต่อสํานักงาน ปปง. 

3. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 3 เป็นการกําหนดให้ผู้ประกอบอาชีพที่ดําเนินธุรกิจทางการเงินตาม 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มิใช่เป็นสถาบันการเงินเป็นผู้มีหน้าที่ต้องรายงานการทําธุรกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

4. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 4 เป็นการกําหนดแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการ 
รายงานการทําธุรกรรม 

5. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ  5 เป็นการปรับปรุงธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนให้มีความเหมาะสม 

6. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ  6 เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง 
เก่ียวกับลูกค้าในส่วนที่เก่ียวข้องกับการทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวให้มีความเหมาะสม 

7. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 7  เป็นการกําหนดขอบเขต หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบ 
เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสําหรับประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10)  

8. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 8 เป็นการกําหนดแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ บันทึก 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม 

9. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 9 เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการกับทรัพย์สินที่ศาล              
มีคําสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน 
 

เศรษฐกิจ – สังคม 
 
8.  เรื่อง โครงการบ้านประชารัฐ  

 คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี  
 1. รับทราบกรอบการดําเนินโครงการบ้านประชารัฐ 

 2. เห็นชอบให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสินแยกบัญชีมาตราการ  
สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยสําหรับประชาชน (Post Finance) เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล (Public Service 
Account: PSA) และไม่นับรวมหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากการดําเนินโครงการเป็นตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของ
ธนาคารรวมท้ังให้สามารถนําค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฯ บวกกับกําไรสุทธิเพ่ือการคํานวนโบนัสพนักงานได้ ทั้งน้ี 
กระทรวงการคลัง โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสินจะต้องไม่ขอรับการชดเชยงบประมาณสําหรับการ
ดําเนินโครงการฯ ในอนาคต 
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 3. ให้กระทรวงการคลังกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้สินเช่ือในส่วนของมาตราการสินเช่ือเพ่ือ
พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) ให้ชัดเจน โดยเฉพาะห้ามปล่อยสินเช่ือ refinance โครงการที่อยู่อาศัยเดิม 

 4. ให้กระทรวงการคลังกําหนดให้ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ ประชาสัมพันธ์และให้ขอ้มูล
โครงการฯ แก่ประชาชนผู้ขอรับสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย (Post Finance) และผู้ประกอบการท่ีขอสินเช่ือเพ่ือพัฒนา
โครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วนในโครงการ 

 วัตถุประสงคห์ลักของโครงการบ้านประชารัฐ  

  1. การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่มาตราการ สินเช่ือเพ่ือ
พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) มิได้ระบุข้อกําหนดการขอรับสินเช่ืออย่างชัดเจนว่าต้องเป็นสินเช่ือเพ่ือ
นําไปสร้างที่อยู่อาศัยใหม่เทา่น้ันและไม่ได้มีข้อห้ามในการขอสินเช่ือเพ่ือ refinance โครงการที่อยู่อาศัยเดิม ประกอบ
กับที่อยู่อาศัยเหลือขายสะสมราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ในปัจจุบันมีปริมาณค่อนข้างสูง ดังน้ัน เพ่ือให้โครงการ
ดังกล่าวสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระทรวงการคลังควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้
สินเช่ือที่ชัดเจน โดยเฉพาะห้ามมีการปล่อยสินเช่ือเพ่ือ refinance โครงการที่อยู่อาศัยเดิม 

 2.  โครงการบ้านประชารัฐ เป็นการดําเนินการตามแนวกลไกประชารัฐที่มุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือ
และเช่ือมโยงการดําเนินงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยกําหนดให้ภาคเอกชนผู้เข้าร่วม
โครงการต้องรับภาระค่าใช้จ่ายและให้ส่วนลดของราคาขายอสังหาริมทรัพย์แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย (ให้ส่วนลด
พิเศษ) รับภาระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการจํานอง และภาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางในปีที่ 1) ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยและเป็นไป
ตามกลไกประชารัฐ จึงเห็นสมควรให้กระทรวงการคลังกําหนดให้ธนาคารเข้าร่วมโครงการฯ ประชาสัมพันธ์และให้
ข้อมูลโครงการฯ แก่ประชาชนผู้ขอรับสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย (Post Finance) และผู้ประกอบการท่ีขอสินเช่ือเพ่ือ
พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย  (Pre Finance) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วนในโครงการ 

 
9. เรื่อง โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ โดยมอบหมายให้ พม. รับความเห็นของ
กระทรวงการคลังไปพิจารณาดําเนินการต่อไปและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิดระยะแรกที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เมื่อสิ้นสุดโครงการ (เดือนกันยายน 2559) และ
รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นการขยายระยะเวลาการช่วยเหลือเด็กแรก
เกิดจาก 1 ปี เป็น 3 ปี และการเพ่ิมวงเงินการช่วยเหลือ   ซึ่งคณะกรรมการการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติได้มีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว 
  2. การขยายระยะเวลาและเพ่ิมวงเงินช่วยเหลือ มีข้อมูลสนับสนุนจากสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) และองค์การกองทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) พบว่า เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจะมี
ประโยชน์สูงสุดต่อพัฒนาการของเด็กก็ต่อเมื่อให้เงินช่วยเหลือจนถึงอายุ 3 ขวบ เป็นอย่างน้อย จึงควรเพ่ิมเงิน
ช่วยเหลือ เพ่ือให้เพียงพอและสอดคล้องกับผลการศึกษาค่าใช้จ่ายด้านอาหารของเด็กเล็ก และในอนาคตควรให้เป็น
โครงการถาวร อีกทั้งโครงการดังกล่าวตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการท่ีจะจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของร่างแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
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10. เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ โดยให้มีการปรับเพ่ิมกลุ่มเป้าหมาย 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  มท. รายงานว่า  
 1. กํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน มีบทบาทภารกิจอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบด้านต่าง ๆ ตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่ง
ภารกิจหน้าที่หลักที่สําคัญ ๆ ได้แก่ ด้านการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การพัฒนาสังคม ด้านการอํานวยความเป็นธรรม ด้านการบริการงานทะเบียน ด้านการเป็นผู้เช่ือมประสานระหว่าง
จังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการดําเนินการตามนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล 
และภารกิจทุกกระทรวง ทบวง กรม ในพ้ืนที่ตําบล หมู่บ้าน โดยมีปัจจัยหน่ึงที่สําคัญที่จะทําให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
สามารถขับเคลื่อนงานภารกิจหน้าที่ดังกล่าวบรรลุผลสัมฤทธ์ิได้แก่ การฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ(Formal Training) 
เพ่ือสร้างความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) ทัศนคติ (Attitude) ทักษะ (Skill) และสมรรถนะ 
(Competency) ในการปฏิบัติงาน 
  2. เน่ืองจากในปัจจุบันกํานันมีจํานวน 7,077 คน ผู้ใหญ่บ้านมีจํานวน 68,785 คน และมีอีกจํานวน
มากท่ียังไม่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ เน่ืองจากไม่ได้เป็นการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ จึงมีความจําเป็นที่
จะต้องมีการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการเพ่ือพัฒนาความรู้ดังกล่าวได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด โดยมีกรมการ
ปกครอง (วิทยาลัยการปกครอง) เป็นผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ประกอบด้วย หมวดวิชาอํานาจหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน (Law Function) หมวดวิชาการเป็นตัวแทนของรัฐบาล
ในพ้ืนที่ (Area Manager) หมวดวิชาการเป็นกํานัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีคุณธรรม (The good officer) และหมวดกิจกรรม
การศึกษาดูงาน (The Best Practice) 
  3. การฝึกอบรมดังกล่าวผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน จาํนวนทั้งหมด 75,862 คน 
มีการฝึกอบรมตามหลักสูตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่กรมการปกครอง (วิทยาลัยการปกครอง) กําหนด โดยใช้ระยะเวลา
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่ารุ่นละ 12 วัน 
 
11. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหาร และข้าราชการตํารวจผู้ได้รับผลกระทบจากความ
เหลื่อมล้ําของอัตราเงินเดือน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหาร และ
ข้าราชการตํารวจผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ําของอัตราเงินเดือน  ดังน้ี  
  1. หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบจากความเหล่ือมล้ําของ
อัตราเงินเดือน ตามท่ีกระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ 
  2. หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการตํารวจผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ําของ
อัตราเงินเดือน ตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหารฯ 
   1.1 ข้าราชการทหารผู้รับเงินเดือนระดับ ป.1, ป.2, น.4, น.5, น.6 และ น.7 หากได้รับการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนเกินกว่าช้ันสูงสุดของระดับตามบัญชีอัตราเงินเดือนแนบท้ายกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการทหาร ให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยาอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร  
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                      1.2 ข้าราชการทหารผู้ซึ่งได้รับเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยาอัตราเงินเดือนข้าราชการ
ทหาร เมื่อได้รับเงินเดือนจนถึงช้ันสูงสุดของระดับแล้ว ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบ กค. ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจําผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของ
อันดับหรือตําแหน่ง  
   1.3 ข้าราชการทหารผู้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยาอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร 
ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้น และหรือได้รับยศสูงขึ้นให้ได้รังเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนแนบ
ท้ายกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร หรือให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยาอัตราเงินเดือนข้าราชการ
ทหาร ในช้ันที่เทียบได้ตามท่ี กห. กําหนด 
  2. หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการตํารวจผู้ได้รับผลกระทบจากความเหล่ือมล้ํา
ของอัตราเงินเดือน ดังนี้ 
   2.1 ข้าราชการตํารวจผู้รับเงินเดือนระดับ ส.4, ส.5, ส.6 และ ส.7 หากได้รับพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงสุดของระดับตามบัญชีอัตราเงินเดือนแนบท้ายพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ ให้ได้รับเงินเดือน
ตามบัญชีการเยียวยาอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจ 
   2.2 ข้าราชการผู้ซึ่งได้รับเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยาอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจเมื่อ
ได้รับเงินเดือนจนถึงขั้นสูงสุดของระดับแล้ว ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจําผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดหรือใกล้ถึงขั้น
สูงสุดของอันดับหรือตําแหน่ง 
   2.3 ข้าราชการตํารวจผู้ได้รับเงินเดือน ระดับ ส.4, ส.5, ส.6, ส.7 และผู้ได้รับเงินเดือนตาม
บัญชีการเยียวยาอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจในขั้นที่เทียบได้ตามท่ี ก.ตร. กําหนด 
   2.4 หลักเกณฑ์น้ีให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป   
 

12. เรื่อง แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 (ปี 2559-2563) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 (ปี 2559-2563)                 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  และให้กระทรวงการคลัง (ธนาคารแห่งประเทศไทย)  
รับความเห็นของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปพิจารณาดําเนินการต่อไป   
  ทั้งน้ี   ให้กระทรวงการคลังประสานธนาคารแห่งประเทศไทยให้ดําเนินการ ดังน้ี  

1. ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกําหนดดัชนีช้ีวัดผลการดําเนินการ (KPI)   
ในแต่ละด้านเพ่ือใช้เป็นเป้าหมายและประเมินความสําเร็จของมาตรการและติดตามความคืบหน้าของการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 

2. ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยติดตามและรายงานความคืบหน้า  การดําเนิการตามแผนพัฒนา 
ระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพ่ือทราบทุกคร่ึงปี  
  สาระสําคัญของแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 มีกรอบนโยบายหลัก ดังน้ี 1. การส่งเสริมการใช้บริการ
ทางการเงินและการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ (Digitization & Efficiency)   
2. การเช่ือมต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาค (Regionalization)  3. การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน 
(Access) 4. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Enablers)  
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ต่างประเทศ 
 
13. เรื่อง การรับรองร่างแถลงการณ์ของการประชุมระดับผู้นําว่าด้วยความม่ันคงทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 4                
ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 

            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 

            1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์ของการประชุมระดับผู้นําว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์               
(ครั้งที่ 4) ปี ค.ศ.2016 (2016 Nuclear Security Summit Communique) และร่างแผนปฏิบัติการแนบท้าย                
5 ฉบับ โดยหากจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนการรับรอง อนุมัติให้ กต.
สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 

            2. เห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยรับรองร่างแถลงการณ์และร่าง
แผนปฏิบัติการดังกล่าว (โดยไม่มีการลงนาม) ในที่ประชุมระดับผู้นําว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 4 ระหว่าง
วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

            สาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ฯ การสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามและการขับเคล่ือนให้เกิด
พัฒนาการด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์ที่เป็นรูปธรรม มีความสําคัญและย่ังยืน เน้นยํ้าถึงความสําคัญของอนุสัญญาที่
เก่ียวข้องและพันธกรณีต่อเป้าหมายร่วมกันในการลดอาวุธนิวเคลียร์ การไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ และการใช้
พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ การพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ การป้องกันการลักลอบค้าและขนส่งวัสดุ
นิวเคลียร์และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายที่เก่ียวข้อง รวมถึงมติร่วมของ
ที่ประชุมฯ ที่จะดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือสนับสนุนองค์การระหว่างประเทศและกรอบความ
ริเริ่มต่าง ๆ 

            สาระสําคัญของร่างแผนปฏิบัติการ ร่างแถลงการณ์ฯ กําหนดให้มีแผนปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุน
บทบาทและกิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและกรอบความริเริ่มต่าง ๆ ซึ่งประเทศท่ีเข้าร่วมการประชุมเป็น
ภาคีอยู่แล้ว ได้แก่ สหประชาชาติ (United Nations:UN) ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (The 
International Atormic Energy Agency : IAEA) องค์การตํารวจสากล (INTERPOL) ความริเริ่มระดับโลกเพ่ือ
ต่อต้านการก่อการร้ายที่ใช้นิวเคลียร์ (The Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism: GICNT) และ
หุ้นส่วนระดับโลกว่าด้วยการต่อต้านการแพร่ขยายของอาวุธและวัสดุที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง (The Global 
Partnership Against the Spresd Weapons and Materials of Mass Destruction: GP) ซึ่งแผนปฏิบัติการ
ข้างต้นจะแนบท้ายกับร่างแถลงการณ์ฯ มีเป้าหมายเพ่ือเสนอแนะแนวทางความร่วมมือที่จะช่วยสานต่อเจตนารมณ์
ทางการเมืองอย่างเป็นรูปธรรม โดยการดําเนินงานจะเป็นไปตามกรอบกฎหมายภายในและพันธกรณีระหว่างประเทศ
ที่เก่ียวข้องของแต่ละประเทศ โดยไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายและพันธกรณีเพ่ิมเติม 

  
14. เรื่อง  ท่าที่ไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC)  ไทย – อิรัก ครั้งที่ 4 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ  ดังน้ี  

1. รับทราบร่างองค์ประกอบผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า  
(Joint Trade Committee : JTC)  ไทย – อิรัก ครั้งที่ 4 

2. เห็นชอบในหลักการต่อประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าสําหรับการหารือกับอิรัก และ 
มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้เป็นกรอบการหารือสําหรับการประชุม JTC ไทย – อิรัก ครั้งที่ 4 

3. หากในการประชุมดังกล่าวมีผลให้มีการตกลงเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็น 
อ่ืน ๆ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่ายระหว่างไทยกับอิรัก  โดยไม่มี 
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การจัดทําเป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา ให้ พณ. และผู้แทนไทยท่ีเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถ
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 

4. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองผลการประชุม JTC  
ไทย-อิรัก ครั้งที่ 4 รวมถึงเอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน (หากมี)  

สาระสําคัญของเร่ือง  
พณ. รายงานว่า  
1. การประชุม JTC ไทย – อิรัก ครั้งที่ 4 เป็นการประชุมในระดับรัฐมนตรี โดยมี           

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยและกระทรวงการค้าอิรักเป็นประธานร่วม ซึ่งที่ผ่านมามีการประชุมมาแล้ว 
3 ครั้ง  และในครั้งน้ีเป็นการประชุมครั้งที่ 4 ซึ่งไทยมีกําหนดเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2559 ณ พณ.  

2. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพ่ือหารือแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า 
ระหว่างกันในสาขาท่ีฝ่ายอิรักสนใจจะร่วมมือกับไทย ซึ่งเป็นสาขาท่ีฝ่ายอิรักขอความร่วมมือกับไทยในการประชุม 
JTC ครั้งที่ 3 อาทิ  ความร่วมมือด้านการเกษตร การธนาคาร สาธารณสุข การก่อสร้างที่พักอาศัยและการเข้าร่วม                 
การประมูล การลงทุน  การไฟฟ้า การประปาและการบําบัดนํ้าเสีย การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ                 
การวางโครงสร้างพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม การศึกษา และข่าวสาร ซึ่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของไทยยินดี               
ให้ความร่วมมือและจะพิจารณาความเหมาะสมในแต่ละสาขาตามท่ีฝ่ายอิรักเสนอ   

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  สร้างและขยายโอกาสในการเพ่ิมมูลค่าการค้ากับประเทศใน 
ภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอย่างย่ิงสินค้าข้าว รวมถึงสินค้ารายการอ่ืน ๆ ที่มีโอกาสในการเข้าไปขยายตลาด 
ได้แก่ ผักและผลไม้กระป๋องและแปรรูป  ผลิตภัณฑ์จากยางพลาสติกและผลิตภัณฑ์จากพลาสติก อัญมณีและ
เครื่องประดับ รองเท้า เครื่องซักผ้า กระดาษและผลิตภัณฑ์ ซึ่งไทยส่งออกไปยังอิรักเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง  ตลอดจน
ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างกันเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับ
อิรัก  

4. องค์ประกอบผู้แทนไทย จํานวน 14 คน ประกอบด้วย  
พณ. หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ 

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (หัวหน้าผู้แทนไทย)  
2. อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หรือผู้แทน 
3. อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ หรือผู้แทน 
4. อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือผู้แทน 
5. ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือผู้แทน 
6. ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  

ณ นครดูไบ 

7. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทน 
8. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ

ผู้แทน 
9. ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน 
10. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผู้แทน 
11. ปลัดกระทรวงการคลัง หรือผู้แทน 
12. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน 
13. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

หรือผู้แทน  
14. ผู้ ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ

ผู้แทน
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15. เรื่อง การให้สัตยาบันพิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพ่ือดําเนินการเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว
ของอาเซียน 

            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทํา
สัตยาบันสารพิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพ่ือดําเนินการเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน และ
ดําเนินการส่งมอบแก่เลขาธิการอาเซียนต่อไป 
            สาระสําคัญของเร่ือง 

            กค. รายงานว่า 

            1. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายสมหมาย ภาษี) ได้ลงนาม              
ร่างพิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพ่ือดําเนินการเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน ซึ่งเป็นกรอบ
ทางกฎหมายเพื่อการดําเนินการการติดต่อสื่อสาร และการประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกรรมระหว่าง
ระบบ National Single Window ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหลายภายในสภาพแวดล้อม ASEAN Single 
Window โดยคํานึงถึงมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศและอนุสัญญาเก่ียวกับการ
อํานวยความสะดวกทางการค้า รวมทั้งการทําให้เทคนิคและการปฏิบัติทางศุลกากรมีความทันสมัย นอกจากน้ีพิธีสาร
ดังกล่าวกําหนดขอบเขตการบังคับใช้กับธุรกรรมระหว่างระบบ National Single Window ของประเทศสมาชิก
อาเซียนภายในสภาพแวดล้อมของ ASEAN Single Window เท่าน้ัน โดยไม่มีผลเป็นการสร้างพันธกรณีต่อประเทศ
สมาชิกอาเซียนอันเก่ียวข้องกับการดําเนินการและการทําธุรกรรมภายในระบบ National Single Window ของตน 
เว้นแต่ข้อบทท่ีว่าด้วยความปลอดภัยและความลับของสารสนเทศ (“ธุรกรรม” หมายถึง การส่งและการรับสารสนเทศ
หรือข้อมูลระหว่างระบบ National Single Window ทั้งหลาย) ทั้งน้ี  กรมศุลกากรได้ดําเนินการเผยแพร่พิธีสาร
ดังกล่าวทางเว็บไซต์ Thailand National Single Window (www.thainsw.net) และเว็บไซต์กรมศุลกากร 
(www.customs.go.th) เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงรายละเอียดของพิธีสาร
ดังกล่าวก่อนที่จะมีการแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันแล้ว 

            2. การลงนามดังกล่าวมีเง่ือนไขว่าต้องได้รับการให้สัตยาบันอีกคร้ังหน่ึง (Singnature subject to 
ratification) จึงจะถือว่าประเทศไทยยอมเพ่ือผูกพันตามพิธีสาร ซึ่งพิธีสารดังกล่าวกําหนดให้มีผลบังคับใช้ภาย
หลังจากประเทศสมาชิกทั้งหมดได้แจ้งหรือส่งมอบเอกสารการให้สัตยาบันกับเลขาธิการอาเซียน เมื่อได้ดําเนิน
กระบวนการภายในของตนเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งน้ี พิธีสารได้กําหนดเวลาเร่งรัดสําหรับการดําเนินกระบวนการภายในไว้              
ไม่เกิน 180 วัน ภายหลังการลงนามร่างพิธีสารดังกล่าว โดยขณะน้ีประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้ลงนาม
ร่างพิธีสารดังกล่าวครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558  (ครบกําหนดเวลาเร่งรัดในวันที่ 2 มีนาคม 2559) 
 
16. เรื่อง รายงานผลเจรจาการบินระหว่างไทย-สาธารณรัฐเกาหลี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-สาธารณรัฐเกาหลี ฉบับลงนาม                
วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของไทยและสาธารณรัฐเกาหลี  
  2. มอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมี               
ผลใช้บังคับของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้ กต. สามารถปรับถ้อยคําตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับ
สาระสําคัญ  
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  สาระสําคัญของเร่ือง  
  คค. รายงานว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ได้จัดทําความตกลงว่าด้วยบริการ
เดินอากาศระหว่างกัน ลงนามเต็มเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2510 (ค.ศ. 1967) และได้พบปะหารือกันเป็นระยะ ๆ  
 
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะให้มีการเจรจาการบินระหว่างกัน เพ่ือปรับปรุงสิทธิการบินและความตกลงว่าด้วยบริการ
เดินอากาศระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเกาหลีครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2556 ที่กรุงโซล 
สาธารณรัฐเกาหลี และได้จัดทําบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่างกัน โดยลงนาม 
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 มีสาระสําคัญ ดังน้ี  
 

ประเด็น สาระสาํคญั 
1. การแข่งขันที่เป็นธรรม เพ่ิมข้อบทเร่ือง การแข่งขันที่เป็นธรรม (Fair Competition) ไว้ในความตกลงฯ 

เพ่ือให้สายการบินของทั้งสองฝ่ายได้รับโอกาสที่เท่าเทียมและเป็นธรรมในการทํา
การบิน โดยมีถ้อยคําเป็นไปตามร่างความตกลงฯ ฉบับมาตรฐานของไทย และ
สอดคล้องกับกฎหมายภายในของทั้งสองประเทศ 

2. พิกัดอัตราค่าขนส่ง  ปรับปรุงข้อบทพิกัดอัตราค่าขนส่ง (Tariff) ให้เสรีมากย่ิงขึ้น จากเดิมที่ให้สายการ
บินที่กําหนดต้องขออนุมัติพิกัดอัตราค่าขนส่งที่ตนกําหนดจากเจ้าหน้าที่ผู้มี
อํานาจของภาคีทั้งสองฝ่าย (Double Approval) เป็นให้สายการบินสามารถ
กําหนดพิกัดอัตราค่าขนส่งของตนเอง และแจ้งพิกัดอัตราค่าขนส่งที่สายการบิน
กําหนดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจโดยไม่ต้องขออนุมัติ 

 
17. เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-สเปน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-สเปน ฉบับลงนาม วันที่ 8 พฤศจิกายน 
2558 และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของไทยและสเปน  
  2. มอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผล
ใช้บังคับของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้ กต. สามารถปรับถ้อยคําตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับ
สาระสําคัญ  
  สาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจฯ และหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตมีรายละเอียด ดังน้ี   
ประเด็น รายละเอียดของบันทึกความเข้าใจ 
การปรับปรุงความตกลงว่า
ด้วยบริการเดินอากาศ 

•ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างไทย-
สเปนเป็นเอกสารแนบของบันทึกความเข้าใจ และจะทําเป็นอักษรเข้มและใส่
วงเล็บในข้อบทท่ีมีความเห็นต่างกันเพ่ือที่จะได้หารือกันต่อไป  

การกําหนดสายการบิน •ทั้งสองฝ่ายตกลงใช้ระบบการกําหนดสายการบินเป็นแบบหลายสายแทน
สายการบินที่กําหนดได้สายเดียว

ใบพิกัดเส้นทางบิน ทั้งสองฝ่ายตกลงเกี่ยวกับเส้นทางการบิน ดังน้ี 
•เส้นทางบินโดยสายการบินของราชอาณาจักรสเปน : จุดต่าง ๆ ในสเปน-จุด
ระหว่างทางต่าง ๆ – จุดต่าง ๆ ในไทย – สามจุดพ้น และกลับ  
•เส้นทางบินโดยสายการบินของราชอาณาจักรไทย : จุดต่าง ๆ ในไทย-จุด
ระหว่างทางต่าง ๆ – จุดต่าง ๆ ในสเปน – สามจุดพ้น และกลับ  
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ความจุ ความถ่ี และสิทธิรับ
ขนการจราจร  

ทั้งสองฝ่ายได้กําหนดกรอบการดําเนินบริการตามเส้นทางบินที่จะอนุญาตให้
สายการบินที่กําหนดดําเนินบริการ ดังน้ี  
•บริการรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 3 และ 4 อย่างเต็มที่ ไม่จํากัดจํานวน
ความจุ ความถี่และแบบอากาศยานที่ใช้  
•บริการรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 ได้สัปดาห์ละ 3 เที่ยว  
•ให้สายการบินของแต่ละฝ่ายสามารถบินเช่ือมจุดสองจุดในอาณาเขตของ
ภาคีผู้ทําความตกลงอีกฝ่ายหน่ึงได้ด้วย 

การทํ าการบิน โดยใช้ชื่ อ
เที่ยวบินร่วมกัน  

•ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ใช้บทใหม่เก่ียวกับการทําการบินโดยใช้ช่ือเที่ยวบิน
ร่วมกัน ซึ่งไม่จํากัดจํานวนบริการสําหรับสายการบินที่มิได้ทําการบินเองแทน
ข้อบทเดิมที่นับหักสิทธิความจุความถี่จากสายการบินที่มิได้ทําการบินเอง
ด้วย  

 
18. เรื่อง การขออนุมัติเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแกมเบียประจําประเทศไทย (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอิสลาม
แกมเบียเสนอขอเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแกมเบียประจําประเทศไทย  
 

แต่งต้ัง 
 
19. เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ) 
เสนอคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 45/2559 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการ
ประสานงาน รวม 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ดังน้ี  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 45/2559 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 
เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) โดย 
  1. ปรับปรุงข้อความในองค์ประกอบของคณะกรรมการ ลําดับที่ 1.1-1.4 ของคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ 336/2558 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย 
(คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ) จาก “ที่ปรึกษาคณะกรรมการ” เป็น 
“ที่ปรึกษา/กรรมการ” ต้ังแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป  
  2. เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ลําดับที่ 1.4 ตามข้อ 1. จาก “รองประธานสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง (นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ)” เป็น “นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ปรึกษา/กรรมการ” 
  3. เพิ่มเติม คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการในส่วนของสมาชิก
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมอบหมาย  
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20. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐฟินแลนด์เสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐฟินแลนด์มี
ความประสงค์ขอแต่งต้ัง นางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน (Mrs. Satu Suikkari-Kleven) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต
วิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร                
สืบแทน นางกีร์สติ เวสต์ฟาเลน (Mrs. Kirsti Westphalen)  
 
21. เรื่อง  การมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบติัหน้าทีป่ระธานกรรมการในคณะกรรมการ
ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี (เพิ่มเติม)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบคาํสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 65/2559 เรื่อง  การมอบหมายและมอบ
อํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
(เพ่ิมเติม)  
  ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีคําสั่งที่ 234/2558 ลงวันที่ 7 กันยายน 2558 มอบหมายและมอบ
อํานาจให้ รองนายกรัฐมนตร ีและรฐัมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี น้ัน  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่5)  พ.ศ. 2545 
มาตรา 11 และมาตรา 12  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2550 จึงมีคําสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร) 
เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ  
  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 17 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป 
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ. (สํานักนายกรฐัมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ีให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. นายภาณุ สังขะวร ที่ปรกึษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน ก.พ. 
ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ. สํานักงาน ก.พ.  
  2. นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์ ทีป่รึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สาํนักงาน ก.พ. 
ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ. สํานักงาน ก.พ. 
  3. นางชุติมา หาญเผชิญ ทีป่รึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สาํนักงาน ก.พ. 
ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ. สํานักงาน ก.พ.  
  ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสงู (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ังข้าราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 
5 ราย ดังน้ี  
  1. นายพงศ์บณุย์ ปองทอง รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
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  2. นางสณุี  ปยิะพันธุ์พงศ ์รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
  3. นางเปรมพมิล พิมพ์พนัธุ ์รองอธิบดีกรมป่าไม้ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
  4. นายสากล ฐินะกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  5. นายเสริมยศ สมม่ัน รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดล้อม ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง 
 
24. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผูท้รงคณุวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตใน
ราชอาณาจักร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร จํานวน 5 คน เน่ืองจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้ดํารงตําแหน่งครบวาระสองปีแล้ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ซึง่มีรายช่ือดังน้ี                      
1. นายปรเมธ ีวิมลศิริ 2. นางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย 3. นายสรุชาติ จันทวัชรากร 4. ศาสตราจารย์พิเศษ               
กิติพงศ์ อุรพพีัฒนพงศ์ 5. นายชชัวาล จันทร์แสงสุก ทัง้น้ี ต้ังแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป  
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นายวรวิทย์               
จําปีรัตน์ ให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)                
เป็นวาระที่สอง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป 
 
26. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับคลงัสินค้า ไซโล และห้องเย็น  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกํากับคลังสินคา้ ไซโล และหอ้งเย็น จํานวน 4 คน (ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558) ดังน้ี 1. นายสชุัย สถาพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
กิจการคลังสินค้า 2. นางสาวสุวิมล พงศพ์ิทยานันต์ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิด้านกิจการไซโล 3. นายสุวันชยั                   
แสงสุขเอ่ียม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจการห้องเย็น 4. นายวศนิ ไสยวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจการ
ธนาคารพาณิชย์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป 
 
27. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการบริหารกองทนุตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ัง นายโอภาส กลัน่บุศย์ รอง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
กองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 แทนนายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม กษ. ต้ังแต่วันที่ 17 มีนาคม 2558 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป 
 
28. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน                  
(กระทรวงแรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอการแต่งต้ัง                 
พลตรี ธนสิ พพิิธวณชิการ เป็นข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน             
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป 
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29. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผูช้่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง                       
นายวิทยา ผิวผ่อง เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
 

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


