
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2138 
ท่ี  กษ 0401.4/                         วันท่ี  27  เมษายน 2559 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 501 
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 6 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 

คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. .... 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ  
  พระราชบัญญติัควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ที่มผีลใช้บังคับเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 
ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกิน
อัตราท้ายพระราชบัญญัติน้ี จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิต ใบรับรองระบบการประกันคุณภาพ 
และใบรับรองอ่ืน ๆ ใบอนุญาตนําเข้า ใบอนุญาตขาย ใบสําคัญการขึ้นทะเบียน รวมถึงการขอแก้ไขรายการใน
ใบสําคัญการขึน้ทะเบียน ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคัญการขึน้ทะเบียน และค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 9 เรื่อง การให้สทิธพิิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตร ในการจําหน่าย 

พันธุ์พืชและปจัจัยการผลิต   
  สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมมีติเห็นชอบการให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตร 
ในการจําหน่ายพันธ์ุพืชและปัจจัยการผลิต   
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติใหก้รมวิชาการเกษตรได้รับสทิธิพิเศษประเภทไม่บังคับ 
ในการจําหน่ายพันธ์ุพืชและปัจจัยการผลิตแก่หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานดังกลา่วดําเนินการได้โดยวิธีกรณีพิเศษ เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว  และเพ่ือเป็นทางเลือกของหน่วยงานผู้ซือ้
จะได้รับประโยชน์สูงสุดในการขยายพันธ์ุพืชที่ดีและมีคณุภาพเพ่ือไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร อีกทั้งเป็นการช่วย
เพ่ิมผลผลิตลดต้นทุนค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นผลดีกับการพัฒนาคุณภาพที่ดีของเกษตรกร และเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่ย่ังยืน ประชาชนมีความมั่นคงทางด้านอาหารอันเป็นฐานสร้างรายได้ให้กับประเทศโดยมีเครือข่ายส่วนราชการ
ขอซื้อเมล็ดพันธ์ุและปัจจัยการผลิตไปขยายผลสู่เกษตรกร เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
  ทั้งน้ี สทิธิพิเศษในการจําหน่ายเมล็ดพันธ์ุพืชและปัจจยัการผลิตน้ัน มคีวามหมายครอบคลุม ดังน้ี  

(1) พันธ์ุพืช หมายถึง พันธ์ุพืชไร่ พืชสวน  และปัจจัยการผลิตที่ได้จากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร 
ซึ่งพันธ์ุพืช หมายความถึง ส่วนที่ใช้ในการขยายพันธ์ุ เช่น เมล็ดพันธ์ุ ทอ่นพันธ์ุ ต้นพันธ์ุ หวัพันธ์ุ หน่อพันธ์ุ เป็นต้น 
 

(2) ปัจจยั... 
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วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 6 ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ...
 

เศรษฐกิจ - สังคม 9 การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตร ในการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จําหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต
 

ต่างประเทศ 15 ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีในการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกความตกลง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่าเพ่ือป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทํา
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมขององค์การ

อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  
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http://www.thaigov.go.th 
 
  วันน้ี (26 เมษายน  2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุม
คณะรัฐมนตร ี ซึ่งสรุปสาระสาํคัญดังน้ี 
  

กฎหมาย 
 

  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....  
    (แก้ไขเพ่ิมเติมกรณีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีและฉ้อโกงภาษีตามข้อเสนอ FATF) 
  2.   เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ 
    ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป  
    พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดต้ังเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน  
    พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ต้อง
    เป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ 
    อาหารสัตว์ พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
  7.  เรื่อง   ขออนุมัติดําเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  ช่วงประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร 
  8.   เรื่อง  ยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติการกําจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย 

  9.  เรื่อง  การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตร ในการจําหน่ายพันธ์ุพืช
    และปัจจัยการผลิต   
 

ต่างประเทศ 
 

  10.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบและลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการปิดเสรีการค้าบริการด้าน
    การเงิน ฉบับที่ 7 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน 
  11.   เรื่อง ร่างปฏิญญาการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความ                 
    ไว้เน้ือเช่ือใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (CICA) ระดับรัฐมนตรีว่าการ 
    กระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ 5 
  12.   เรื่อง  การแลกเปลี่ยนหนังสือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
    เนเธอร์แลนด์และเลขาธิการอาเซียนสําหรับโครงการ Annual Diplomatic  



 

 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  
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    Training for Diplomats from ASESN Member States and ASEAN  
    Secretariat Officers 2016 - 2019  
  13.   เรื่อง  การลงนามความตกลงในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016 
  14.  เรื่อง  ร่างเอกสารว่าด้วยความเข้าใจร่วมกันเพ่ือการจัดหาอุปกรณ์โดยกระทรวง 
    การเข้าเมืองและการพิทักษ์พรมแดนแห่งออสเตรเลียให้แก่กรมศุลกากร  
  15.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีในการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกความตกลงว่าด้วย
    มาตรการของรัฐเจ้าของท่าเพ่ือป้องกัน ยับย้ัง และขจัดการทําการประมงผิด 
    กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมขององค์การอาหารและเกษตร 
    แห่งสหประชาชาติ 
 

แต่งต้ัง 
 

  16.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการ 
    อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)  
    (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก 
    พระราชดําริ) 
  17.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  18.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)  
  19.  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
    (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  
  20.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
  21.  เรื่อง  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การ 
    สวนพฤกษศาสตร์  
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
 

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

1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกรณี             
การหลีกเลี่ยงการเสียภาษีและฉ้อโกงภาษีตามข้อเสนอ FATF) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ .. ) 
พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกรณีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีและฉ้อโกงภาษีตามข้อเสนอ FATF) ตามท่ีกระทรวงการคลัง 
(กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจาณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน               
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจออกคําสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้เป็นการช่ัวคราว 
เมื่อมีหลักฐานอันควรเช่ือว่าบุคคลใดกระทําความผิดฐานหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษี ภาษีมูลค่าเพ่ิม ขอคืน
ภาษีอากรอันเป็นเท็จ โดยวิธีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินเป็นการช่ัวคราวให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมสรรพากร
กําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
  2. ห้ามผู้ใดทําลาย ย้าย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอ่ืนซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด 
  3. กําหนดให้เจ้าพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินภาษี เบ้ียปรับ และเงินเพ่ิมเมื่อมีหลักฐานอันควร
เช่ือว่าผู้ใดหลีกเลี่ยงการเสียภาษี มีอํานาจออกคําสั่งเรียกให้ส่งคืนภาษีอากรที่ได้รับคืนไป เมื่อมีหลักฐานอันควรเช่ือว่า
ผู้ใดขอคืนภาษีอากรอันเป็นเท็จ มีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งข้อมูลที่เก่ียวข้องไปยังสํานักงาน ปปง. 
  4. กําหนดให้สํานักงาน ปปง. จัดส่งบรรดาข้อมูลซึ่งได้มาตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินให้แก่กรมสรรพากร 
  5. กําหนดให้ความผิดเก่ียวกับการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือฉ้อโกง
ภาษีอากร ให้เป็นมูลฐานความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
2.  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากําหนด
จํานวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  2. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป 
พ.ศ. .... และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  กค. เสนอว่า 
  1. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 
2551 โดยมีหน้าที่คุ้มครองเงินฝากแก่ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงิน ต่อมาภายหลังกฎหมายมีผลใช้บังคับ สภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจของโลกและระบบสถาบันการเงินได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ได้แก่ วิกฤติเศรษฐกิจในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในปี 2551 และการจัดทําหลักการสําคัญของระบบประกันเงินฝากที่มีประสิทธิผล (Core Principles 
for Effective Deposit Insurance Systems) โดยสมาคมสถาบันประกันเงินฝากระหว่างประเทศ (International 
Association of Deposit Insurers) ในปี 2552 และปรับปรุงอีกคร้ังในปี 2557 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการทํา
หน้าที่ของหน่วยงานด้านการคุ้มครองเงินฝาก และเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน 
  2. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขวงเงินการคุ้มครองเงินฝากรวม 2 
ครั้ง เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจตามข้อ 1 ได้แก่ การออกพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝาก
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ที่ได้รับการคุ้มครองเพ่ิมขึ้น พ.ศ. 2552 และพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการ
ทั่วไป พ.ศ. 2555 
  3. เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งหลักการสําคัญ
ของระบบประกันเงินฝากที่มีประสิทธิผล ตลอดจนเสริมสร้างความเช่ือมั่นของผู้ฝากเงินและเสถียรภาพในระบบ
การเงินและสถาบันการเงิน กค. จึงแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เพ่ือลดขั้นตอนใน
กระบวนการจ่ายคืนเงินฝากแก่ผู้ฝากเงินให้มีความรวดเร็วย่ิงขึ้นและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานของสถาบัน
คุ้มครองเงินฝากในขั้นตอนการควบคุมสถาบันการเงินและการชําระบัญชี รวมทั้งตราพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวน
เงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. .... โดยกําหนดระดับวงเงินความคุ้มครองเงินฝากใหม่ซึ่งสูงกว่าที่
กําหนดไว้ในมาตรา 53 วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 
  สาระสําคัญของร่างฯ 2 ฉบับ เป็นการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนกระบวนการจ่ายคืนเงินฝากแก่ผู้ฝาก
เงิน กระบวนการดําเนินงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และขยายวงเงินความคุ้มครองเงินฝากเป็นการช่ัวคราวและ
ลดลงอย่างเป็นลําดับขั้น 
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ตามท่ีสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) เสนอ และ
ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร.  ไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)                 
พ.ศ. 2554 ดังน้ี  

1. แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินโดยเพ่ิมกรรมการ 
ผู้แทนองค์กรชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้มีจํานวนมากกว่ากรรมการโดยตําแหน่ง ซึ่งเป็นข้าราชการประจําใน
ตําแหน่งปลัดกระทรวง 

2. เพ่ิมเติมบทบัญญัติห้ามมิให้กรรมการในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเป็น 
กรรมการในองค์การมหาชนในเวลาเดียวกันเกินกว่า 3 แห่ง 

3. แก้ไขอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินในการออกระเบียบ  
ข้อบังคับเก่ียวกับเคร่ืองแต่งกายของผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง รวมทั้งให้มีอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

4. เพ่ิมเติมบทบัญญัติการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ บจธ. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ 
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

5. แก้ไขอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินให้มีอํานาจแต่งต้ัง 
คณะกรรมการตรวจสอบและกําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน              
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

6. เพ่ิมเติมบทบัญญัติให้ดําเนินการสรรหาและแต่งต้ังผู้อํานวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคาร 
ที่ดิน (องค์การมหาชน) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน  และหากมีเหตุผลและมีความจําเป็นขยายได้ไม่เกิน            
60 วัน  แต่หากยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จให้รายงาน กพม. เพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรี 

7. แก้ไขคณุสมบัติและลักษณะต้องห้ามและการพ้นจากตําแหน่งของผู้อํานวยการสถาบันบริหาร 
จัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์  

8. แก้ไขให้ผู้อํานวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เป็นผู้บังคับบัญชา 
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ บจธ. ทุกตําแหน่ง 



 

 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

5 

9. แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่ของ บจธ. 
10. เพ่ิมเติมบทบัญญัติให้การขาดคุณสมบัติเพราะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ของเจ้าหน้าที่ บจธ. ให้ถือ 

ว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง  
11. แก้ไขให้มีเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน  
12. เพ่ิมเติมบทบัญญัติให้ บจธ. อยู่ภายใต้ระบบการประเมินผลองค์การมหาชน ตามท่ี กพม.  

กําหนด และแก้ไขอํานาจหน้าที่การกํากับดูแลของรัฐมนตรีผู้รักษาการ 
13. แก้ไขการขยายระยะเวลาการดําเนินงานของ บจธ. ที่กําหนดไว้ 5 ปี เป็น ให้ บจธ. ยุบเลิก 

เม่ือมีการจัดต้ังธนาคารที่ดินหรือองค์กรอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ทํานองเดียวกับธนาคารท่ีดินหรือเม่ือพ้นระยะเวลา
สามปีนับแต่วันที่ร่างพระราชกฤษฎีกาในเร่ืองนี้มีผลใช้บังคับแม้จะยังมิได้มีการจัดต้ังธนาคารที่ดินหรือองค์กรอ่ืน
ที่มีวัตถุประสงค์ทํานองเดียวกับธนาคารที่ดิน 

14. เพ่ิมเติมบทเฉพาะกาลรองรับตําแหน่งคณะกรรมการของ บจธ. และการนับวาระการดํารง 
ตําแหน่ง 

15. เพ่ิมบทเฉพาะกาลกรณีผู้ใดดํารงตําแหน่งกรรมการขององค์การมหาชน เกินกว่า 3 แห่ง 
16. เพ่ิมบทเฉพาะกาลรองรับการแก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการ 

บริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ของ บจธ.  
17. เพ่ิมบทเฉพาะกาลรองรับการดํารงตําแหน่งของผู้อํานวยการบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  

(องค์การมหาชน) ตามสัญญาจ้างที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาน้ีใช้บังคับ 
 
4. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดต้ังเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดต้ังเขตสุขภาพ
เพ่ือประชาชน พ.ศ. .... ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดต้ังเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน  
พ.ศ. .... เป็นการจัดต้ังเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน จํานวน 13 เขต ซึ่งเป็นการกําหนดเขตพื้นที่เดียวกับสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบพ้ืนที่การทํางานของภาคีหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ระบบสุขภาพโดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพ้ืนที่เป็นหลัก เน้นกระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วมและให้
ทุกภาคส่วนที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับสุขภาพรับผิดชอบร่วมกัน 
 
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. กําหนดให้พระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  2. กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 
812-2558 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4729 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัยลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558 
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอและให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
   กษ .  เสนอว่า  พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ .ศ .  2558 ที่มีผลใช้บังคับ                 
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ซึ่งยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 โดยมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
ค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติน้ี จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิต ใบรับรองระบบการ
ประกันคุณภาพ และใบรับรองอ่ืน ๆ ใบอนุญาตนําเข้า ใบอนุญาตขาย ใบสําคัญการขึ้นทะเบียน รวมถึงการขอแก้ไข
รายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียน ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน และค่าธรรมเนียมการต่อ
อายุใบอนุญาตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 
  สาระสําคัญของร่างกระทรวง เป็นการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
7. เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  ช่วงประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี  

1. อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ –  
ชุมพร  และในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้พิจารณาดําเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
และสํานักงบประมาณ 

2. รับทราบความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม – หัวหิน  และ 
ช่วงหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ และให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดําเนินโครงการเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ต่อไป  ทั้งน้ี  ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาว่าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม – หัวหิน และช่วงหัวหิน –
ประจวบคีรีขันธ์  เข้าข่ายคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 9/2559 เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือไม่ หากพิจาณาแล้วเห็นว่าเข้าข่ายคําสั่งดังกล่าว ให้
กระทรวงคมนาคมเร่งพิจารณาดําเนินการในขั้นตอนอ่ืน ๆ  ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องควบคู่ไปกับการรอ
ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

3. ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งรัดการยกระดับคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมาก 
ย่ิงขึ้น โดยเฉพาะด้านความสะอาด   ความปลอดภัย และความตรงต่อเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 
2558 (เรื่อง รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ 2557 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและ
การรถไฟแห่งประเทศไทย)  รวมทั้งให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดดําเนินการจัดต้ังกรมการขนส่งทางรางให้แล้วเสร็จ
ภายในปีน้ีตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  
 
8.  เรื่อง ยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติการกําจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังน้ี 

 1. ยุทธศาสตร์การกําจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ. 2560-2569 

 2. แผนปฎิบัติการกําจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 
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 สาระสําคัญของเร่ือง 

 สธ. รายงานว่า 

 1. สถานการณ์โรคไข้มาลาเรียใน 55 ประเทศทั่วโลกนับต้ังแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบันมีแน้วโนมลดล
งอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันลดลงมากกว่าร้อยละ 75 ส่วนประเทศไทยจํานวนผู้ป่วยลดลงร้อยละ 85 จาก 150,000 ราย 
ในปี 2543 เหลือเพียง 24,850 ราย ในปี 2558 ซึ่งประเทศไทยยังมีปัญหาเช้ือมาลาเรียด้ือต่อยารักษา ซึ่งเป็นปัญหา
ร่วมของประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงด้วยเช่นกัน ทั้งน้ี กรมควบคุมโรคได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานเครือข่ายที่มีส่วนร่วมดําเนินงานด้านมาลาเรียพบว่า มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียน้อยกว่า 1 ต่อ
ประชากรพันคน ทําให้สามารถยกระดับนโยบายจากการควบคุมโรคเป็นนโยบายการกําจัดโรคได้ตามหลักเกณฑ์ของ
องค์การอนามัยโลก สอดคล้องกับโครงการมาลาเรียโลก (Global Malaria Program) ที่มุ่งสู่การกําจัดโรคไข้มาลาเรีย 
นอกจากน้ีการกําจัดโรคไข้มาลาเรียยังเป็นเป้าหมายหน่ึงของการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development 
Goals-SDGs) ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ (United Nation) 

 2. สธ. (กรมควบคุมโรค) ได้จัดทํายุทธศาสตร์กําจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ. 2560-2569 
โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยปลอดจากโรคไข้มาลาเรียภายในปี 2567 (ค.ศ. 2024)” และแผนปฎิบัติการกําจัดโรคไข้
มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ทั้งน้ี ยุทธศาสตร์การกําจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ. 2560-2569                
มี 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

 1) การเร่งรัดกําจัดการแพร่เช้ือมาลาเรียในประเทศไทย 

 2) การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม มาตรการ และรูปแบบที่เหมาะสมในการกําจัดโรคไข้มาลาเรีย 

 3) การสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายระดับประเทศและระดับนานาชาติเพ่ือขับเคลื่อนงาน
กําจัดโรคไข้มาลาเรีย 

 4) การส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองจากโรคมาลาเรีย 

 
9. เรื่อง การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตร ในการจําหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตร ในการจําหน่าย
พันธ์ุพืชและปัจจัยการผลิต  ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ   
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กค. รายงานว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ) ขออนุมัติให้กรมวิชาการเกษตรได้รับสิทธิพิเศษ
ประเภทไม่บังคับ ในการจําหน่ายพันธ์ุพืชและปัจจัยการผลิตแก่หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ  เพ่ือให้การจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงานดังกล่าวดําเนินการได้โดยวิธีกรณีพิเศษ เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว  และเพ่ือเป็นทางเลือกของ
หน่วยงานผู้ซื้อจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการขยายพันธ์ุพืชที่ดีและมีคุณภาพเพ่ือไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร อีกทั้งเป็น
การช่วยเพ่ิมผลผลิตลดต้นทุนค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นผลดีกับการพัฒนาคุณภาพที่ดีของเกษตรกร  และเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจที่ย่ังยืน ประชาชนมีความมั่นคงทางด้านอาหารอันเป็นฐานสร้างรายได้ให้กับประเทศโดยมีเครือข่ายส่วน
ราชการขอซื้อเมล็ดพันธ์ุและปัจจัยการผลิตไปขยายผลสู่เกษตรกร เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
  ทั้งน้ี  สิทธิพิเศษในการจําหน่ายเมล็ดพันธ์ุพืชและปัจจัยการผลิตน้ัน มีความหมายครอบคลุม ดังน้ี  

(1) พันธุ์พืช หมายถึง พันธ์ุพืชไร่ พืชสวน  และปัจจัยการผลิตที่ได้จากผลงานวิจัยของกรมวิชาการ 
เกษตร ซึ่งพันธ์ุพืช หมายความถึง ส่วนที่ใช้ในการขยายพันธ์ุ  เช่น เมล็ดพันธ์ุ  ท่อนพันธ์ุ ต้นพันธ์ุ  หัวพันธ์ุ หน่อพันธ์ุ 
เป็นต้น 

(2) ปัจจัยการผลิต หมายถึง ผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ป้องกันกําจัดศัตรูพืช  ปุ๋ยชีวภาพ ชุดตรวจสอบเช้ือ 
ชีวินทรีย์ เป็นต้น 
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ต่างประเทศ 
 

10. เรื่อง ขอความเห็นชอบและลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ 7 
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ 7 ภายใต้กรอบ
ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน และตารางข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินซึ่งเป็น
ภาคผนวกแนบท้ายพิธีสารฯ และอนุมั ติการลงนามในร่างพิธีสารฯ โดยมอบอํานาจให้รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลังหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขถ้อยคําที่ไม่ใช่สาระสําคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้
กระทรวงการคลังดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่องการจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศ) 
  2. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full 
Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในพิธีสารดังกล่าว 
  3. ให้นําเสนอร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ 7 ภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนและตารางข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินซึ่งเป็น
ภาคผนวกแนบท้ายพิธีสารฯ เข้าสู่การพิจาณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบ เพ่ือดําเนินการให้พิธีสารฯ 
มีผลผูกพันต่อไป 
  4. เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบตามข้อ 3 แล้วให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการ
ต่างประเทศดําเนินการจัดทําสัตยาบันสารของพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ 7 
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน และส่งมอบให้สํานักเลขาธิการอาเซียน 
  ร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ 7 และตารางข้อผูกพันการ
เปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงตารางข้อผูกพันในสาขาย่อยประกันชีวิตและประกัน
วินาศภัย โดยได้ปรับปรุงในเรื่องสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติและเรื่องสัดส่วนกรรมการท่ีไม่มีสัญชาติไทยให้เท่ากับ
กฎหมายท่ีบังคับใช้ในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 จึงเป็นการดําเนินการเพ่ือยกระดับข้อผูกพันให้เทียบเท่ากฎหมายและแนวปฏิบัติที่ใช้
อยู่ในปัจจุบัน และจะเป็นส่วนสําคัญของการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในเชิงลึกและกว้างขวางมากข้ึนของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะเกิดจากการลดข้อจํากัดต่อผู้ให้บริการของอาเซียนในการให้บริการ และเข้ามา
จัดต้ังกิจการในประเทศสมาชิกอ่ืนซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยสามารถขยายการค้าการลงทุนในสาขา
บริการด้านการเงินออกไปยังประเทศอาเซียนอ่ืนได้สะดวกย่ิงขึ้น 
 
11.  เรื่องร่างปฏิญญาการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย (CICA) ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ 5 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ี กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างปฏิญญาการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้าง
ความไว้เน้ือเช่ือใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Conference on Interaction and Confidence Building 
Measures in Asia - CICA) ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “ การส่งเสริม
สันติภาพ ความม่ันคงเสถียรภาพและการพัฒนาอย่างย่ังยืนในเอเชียผ่านการเสวนาระหว่างอารยธรรมต่าง ๆ ” 
(Promoting Peace, Security, Stability and Sustainable Development in Asia through Dialogue among 
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Civilizations) และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก  
  2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายร่วมรับรองปฏิญญา
ดังกล่าว 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กต. รายงานว่า 
  1. การประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ CICA ครั้งที่ 5 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 
2559 ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในการประชุมดังกล่าวที่ประชุมจะมีการรับรองร่างปฏิญญาฯ ภายใต้
หัวข้อ “ การส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคงเสถียรภาพและการพัฒนาอย่างย่ังยืนในเอเชียผ่านการเสวนาระหว่างอารย
ธรรมต่าง ๆ ” ในวันที่ 28 เมษายน 2559 ทั้งน้ี ร่างปฏิญญาฯ จะมีการหารือเพ่ิมเติมเก่ียวกับเน้ือหาในระดับ
คณะทํางานพิเศษและเจ้าหน้าที่อาวุโสระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2559 ก่อนที่จะมีการรับรองในวันดังกล่าว 
  สาระสําคัญของร่างปฏิญญาฯ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของประเทศสมาชิก CICA 
ที่จะร่วมมือกันเสริมสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจระหว่างกันในการเผชิญกับปัญหาและสิ่งท้าทายต่าง ๆ ผ่านกรอบความ
ร่วมมือทั้ง 5 มิติ ได้แก่ การเมืองและการทหาร เศรษฐกิจ ภัยคุกคามและความท้าทายรูปแบบใหม่ สิ่งแวดล้อมและ
มนุษย์ ในประเด็นการก่อการร้าย การแบ่งแยกดินแดน ลัทธิหัวรุนแรง การแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธที่มี
อํานาจการทําลายล้างสูง ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน 
และการพัฒนาที่ย่ังยืน  
  ร่างปฏิญญาฯ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกเก่ียวกับประเด็นต่าง ๆ 
โดยมิได้ใช้ถ้อยคําหรือมีบริบทที่เป็นการแสดงเจตนาที่จะก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่มี
การลงนามระหว่างกัน ดังน้ัน จึงไม่เป็นสนธิสัญญาภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เข้าข่ายเป็น
หนังสือสัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557  
 
12.  เรื่อง การแลกเปลี่ยนหนังสือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์และเลขาธิการ
อาเซียนสําหรับโครงการ Annual Diplomatic Training for Diplomats from ASESN Member States 
and ASEAN Secretariat Officers 2016 - 2019  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ี กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ถึงเลขาธิการ
อาเซียน และร่างหนังสือตอบของเลขาธิการอาเซียนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ (รวม 2 
ฉบับ) สําหรับโครงการ Annual Diplomatic Training for Diplomats from ASEAN Member States and 
ASEAN Secretariat Officers 2016 – 2019 โดยหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างหนังสือแลกเปลี่ยน
ดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ กต. ดําเนินการได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาอีก 
  2. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือตอบของเลขาธิการอาเซียนถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ สําหรับโครงการข้างต้น 
  สาระสําคัญของร่างหนังสือแลกเปลี่ยน 2 ฉบับ มีดังนี้ 
  1. หนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ถึงเลขาธิการอาเซียน ระบุ
ถึงข้อตกลงของการดําเนินโครงการฯ ของทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันสนับสนุนโครงการฯ โดยมี เป้าหมาย เพ่ือสนับสนุน
และจัดการฝึกอบรมให้แก่นักการทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนและเจ้าหน้าที่สํานักเลขาธิการอาเซียน เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกับการรวมตัวระดับภูมิภาค โดยเน้นเรื่องวิวัฒนาการการรวมตัวในระดับ
ภูมิภาค การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี การเช่ือมโยงและความร่วมมือทางวัฒนธรรม 
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  2. หนังสือตอบของเลขาธิการอาเซียนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ 
มีสาระสําคัญเป็นการยอมรับข้อตกลงตามที่ระบุในหนังสือของฝ่ายเนเธอร์แลนด์ โดยจะมีผลบังคับใช้นับต้ังแต่วันที่ลง
นามในหนังสือฉบับน้ี 
  ทั้งน้ี การจัดทําร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทั้ง 2 ฉบับข้างต้นทั้งสองฝ่ายไม่มีเจตนาให้มีผลผูกพันตาม
กฎหมาย และมิได้มีถ้อยคําหรือบริบทที่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ดังน้ัน  
ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 
 
13.  เรื่อง การลงนามความตกลงในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
(International Telecommunication Union : ITU)ในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016 ฉบับ
แก้ไขสุดท้าย และเห็นชอบให้ใช้การระงับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 
กรกฎาคม 2558 ทั้งน้ี ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ทก. ดําเนินการได้โดยให้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อม
ทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
  2. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และประธาน
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นผู้ลงนามความตกลงฯ ในนาม
ของรัฐบาลไทย 
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) พิจารณาจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full 
Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและประธานกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพ่ือลงนามในความตกลงดังกล่าวต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างความตกลงฯ ประกอบด้วย 1) ช่ืองานแสดงและคํานิยาม 2) สถานที่และวันใน
การจัดงานแสดง 3) การจัดงานแสดง 4) ภาระหน้าที่ของประเทศเจ้าภาพ 5) รายได้ 6) การจัดงานแสดงอ่ืน ๆ 7) เอก
สิทธ์ิ ความคุ้มกันและการอํานวยความสะดวก 8) การยกเลิก การเลื่อนกําหนดวัน หรือการเปลี่ยนสถานที่จัดงาน
แสดง/เหตุสุดวิสัย 9) การบังคับใช้ความตกลงฯ 10) การโอนสิทธิ 11) ความสัมพันธ์ในเชิงความตกลง 12) การระงับ
ข้อพิพาท 13) ความรับผิด 14) คําบอกกล่าว 15) การใช้ช่ือ ตัวย่อ หัวเรื่อง ตราสัญลักษณ์ และธง 16) การแก้ไขและ
การยุติความตกลงฯ และ 17) การเร่ิมมีผลบังคับใช้และระยะเวลาบังคับใช้ ทั้งนี้ ในส่วนของการระงับข้อพิพาทได้มี
การกําหนดให้ใช้วิธีอนุญาโตตุลาการ ซึ่งที่ผ่านมา ทก. ได้มีการลงนามความตกลงกับ ITU หลายฉบับ ซึ่งทุกฉบับ ITU 
เรียกร้องให้ใช้การระงับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ 
 
14. เรื่อง ร่างเอกสารว่าด้วยความเข้าใจร่วมกันเพื่อการจัดหาอุปกรณ์โดยกระทรวงการเข้าเมืองและการพิทักษ์
พรมแดนแห่งออสเตรเลียให้แก่กรมศุลกากร  

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารว่าด้วยความเข้าใจร่วมกันเพ่ือการจัดหาอุปกรณ์โดย
กระทรวงการเข้าเมืองและการพิทักษ์พรมแดนแห่งออสเตรเลียให้แก่กรมศุลกากร ตามที่กระทรวงการคลัง     (กค.) 
ทั้งน้ี ให้อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในร่างเอกสารว่าด้วยความเข้าใจฯ ดังกล่าว 

 สาระสําคัญของร่างเอกสารดังกล่าว มีดังนี ้
 1. ระบุให้กระทรวงการเข้าเมืองฯ เป็นผู้จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์กระเป๋าแบบสายพาน ย่ีห้อ Smith 

Detection รุ่น HI-SCAN 7555i และอุปกรณ์พ่วงที่เก่ียวข้องเพ่ือมอบให้แก่กรมศุลกากร 

 2. กระทรวงการเข้าเมืองฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
เครื่องเอกซเรย์และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง และค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมเป็นระยะเวลาสามปีนับต้ังแต่ที่มี
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การส่งมอบ อย่างไรก็ตามกระทรวงการเข้าเมืองฯ จะหลุดพ้นจากความรับผิดชอบสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
อุปกรณ์ทั้งหมดหรือบางส่วนเท่าน้ัน นับแต่วันที่ได้โอนเคร่ืองเอกซเรย์ให้กับกรมศุลกากรและจะไม่มีการให้การ
รับประกันใด ๆ ที่นอกเหนือไปจากที่บริษัทผู้ผลิตให้แก่กรมศุลกากร 

 3. กรมศุลกากรมีสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าจะใช้หรือไม่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวต่อไปในกรณี
หลังจากครบกําหนดระยะเวลา 3 ปี ที่กระทรวงการเข้าเมืองฯ เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งหากกรมศุลกากรใช้อุปกรณ์
ดังกล่าวต่อ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบํารุงรักษาและซ่อมแซม และความเสี่ยงทุกประการท่ี
เก่ียวข้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องเอกซเรย์นับต้ังแต่วันที่มีการโอนกรรมสิทธ์ิ ทั้งน้ี กรรมสิทธ์ิจะเป็น
ของกรมศุลกากรในวันที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน 

 

15. เรื่อง ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีในการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกความตกลงว่าด้วยมาตรการของรัฐ
เจ้าของท่าเพื่อป้องกัน ยับย้ัง และขจัดการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมของ
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบการเข้าเป็นภาคีตามความตกลงว่าด้วยมาตรการรัฐเจ้าของท่าเพ่ือป้องกัน ยับย้ัง และ
ขจัดการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) 
  2. มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) พิจารณาดําเนินการภาคยานุวัติความตกลงฉบับน้ี 
  3. มอบหมายกรมประมงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (Contact point) ในการประสานการปฏิบัติ
ตามมาตรา 16 ของความตกลงฉบับน้ี 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กษ. รายงานว่า 
  1. การแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมเป็นนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล ความตกลงระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการทําประมงผิดกฎหมาย เป็นเคร่ืองมือที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกัน ยับย้ัง และขจัดการทําประมงผิดกฎหมาย และเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ โดยมีองค์กร
ระหว่างประเทศหลายองค์กรที่ประเทศไทยจําเป็นต้องเป็นภาคีและให้สัตยาบัน เพ่ือแสดงเจตจํานงในการให้ความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างย่ังยืน 
  2. ความตกลงน้ีจะไม่กระทบต่อสิทธิเขตอํานาจ และหน้าที่ของภาคีทั้งหลาย ที่มีตามบทบัญญัติของ
กฎหมายระหว่างประเทศ อีกทั้งกําหนดให้แต่ละภาคีจัดต้ังกลไกด้านการสื่อสารสําหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยตรง และจะแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารตาม
บทบัญญัติของความตกลงนี้แต่ละภาคีจะต้องให้ FAO ทราบถึงการแต่งต้ังดังกล่าวด้วย โดยจะมีผลใช้บังคับภายใน 30 
วัน เมื่อมีประเทศเข้าเป็นภาคีครบจํานวน 25 ประเทศ ซึ่งขณะน้ีมีประเทศเข้าเป็นภาคีแล้วจํานวน 24 ประเทศ หาก
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีจะเป็นประเทศที่จะทําให้ความตกลงฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ทันที และเกิดผลดีกับประเทศไทย
ในการแสดงเจตจํานงที่จะแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้ง 
 

แต่งต้ัง 
 

16. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริเสนอแต่งต้ัง นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
ต้ังแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
17. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นายเจษฎา กตเวทิน กงสุล
ใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
18. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)  
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงคมนาคม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
    1. นายกฤชเทพ สิมลี รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
     2. นายธานินทร์ สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวง  
   3. นายชัยวัฒน์ ทองคําคูณ รองผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ดํารง
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
19. เรื่อง ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอรับโอน  
นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) 
สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักนายกรัฐมนตรี และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทน
ตําแหน่งที่ว่าง โดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว  
 
20. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นายฉัตรชัย ศิริไล ให้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ต้ังแต่วันที่สัญญาจ้างมีผลบังคับใช้เป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติ และให้นายฉัตรชัย ศิริไล ลาออกจากการเป็นพนักงานก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย ทั้งน้ี 
กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบการกําหนดอัตราเงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเง่ือนไขการจ้างตาม
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ
พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 แล้ว  
 
21. เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์  
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ังประธาน
กรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ชุดใหม่ จํานวน 10 คน เน่ืองจากกรรมการ 
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ชุดเดิมได้พ้นจากตําแหน่ง ดังน้ี 1. นางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานกรรมการ 2. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ 
ก ร ร ม ก า ร  3 .  น า ย ดุ สิ ต  เ ข ม ะ ศั ก ด์ิ ชั ย  ก ร ร ม ก า ร  4 .  น า ง จิ ร า พ ร  คู สุ ว ร ร ณ  ก ร ร ม ก า ร  
5. พลตรี ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ กรรมการ 6. นายสิรินทร์ แก้วละเอียด กรรมการ 7. นายธนิต ธงทอง กรรมการ 
8. นายจรูญ อ่ิมเอิบสิน กรรมการ 9. นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร กรรมการ 10. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ 
ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ โดยกรรมการลําดับที่ 2,3 และ 4 เป็นผู้ที่มีรายช่ือตามประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่องบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 เป็นต้นไป  
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
    1. นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
     2. นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
     ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือสับเปลี่ยนหมุนเวียน ซึ่งการแต่งต้ัง
เอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศตามข้อ 2. ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ 
 

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


