
                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                กลุม่ประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2135                          1 
ท่ี  กษ 0401.4/-                              วันท่ี    28   กันยายน   2559                          0     
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559                                          0 

เรียน ผู้อํานวยการสาํนักบรหิารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 5 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทาํการประมงนอก 

น่านน้ําไทย (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... 
สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการ 

อนุญาตให้ทําการประมงนอกน่านนํ้าไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงนอกน่านนํ้าไทย 
พ.ศ. 2559 โดยเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ทําการประมงนอกน่านนํ้าไทยของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
โดยกําหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าไปทําการประมงในเขตของรัฐชายฝั่งแสดงหลักฐานการได้สิทธิการทาํประมงใน
รัฐต่างประเทศน้ัน นอกเหนือจากบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการประมงกับรัฐชายฝั่ง ดังน้ี 
 
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทํา 

การประมงนอกน่านนํ้าไทย พ.ศ. 2559 
ร่างกฎกระทรวงฯ ตามท่ี กษ. เสนอ 

     ข้อ 5 การพิจารณาอนุญาตให้ทําการประมงนอก
น่านนํ้าไทย ใหพิ้จารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
      (1) ... 
      (2) การขอรับใบอนุญาตทําการประมงในเขตของ
รัฐชายฝั่ง ต้องเป็นรัฐชายฝั่งที่ประเทศไทยมีบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการประมงกับรัฐ
ชายฝั่ง 

ฯลฯ 

         ให้ยกเลิกความในข้อ 5 (2) ของกฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงนอก
น่านนํ้าไทย พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
          “การขอรับใบอนุญาตทําการประมงในเขต
ของรัฐชายฝั่ง ต้องเป็นรัฐชายฝั่งที่ประเทศไทยมี
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการประมงกับ
รัฐชายฝั่ง หรือผู้ขอรับใบอนุญาตมีหลักฐานแสดงการ
ได้สิทธิการทําการประมงในรัฐชายฝั่งน้ัน” 

 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 7 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทาํการประมงพาณิชย์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  
เสนอ ดังน้ี 

1.เห็นชอบ... 
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  1. เห็นชอบในหลักการต่อปฏิญญาเพียวร่าว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค และหากมคีวาม
จําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขที่ไม่ใช่สาระสําคญัหรือขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ (กษ.) ดําเนินการต่อไปโดย 
ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรอีีก 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วม
รับรองร่างปฏิญญาฯ ดังกล่าว 
  สาระสําคัญของร่างปฏิญญาเพียวร่าว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค ประกอบด้วย  
7 หัวข้อหลัก ดังน้ี 1) ข้อมูลทั่วไป ความท้าทายและโอกาสสําหรับความมั่นคงอาหารในภูมิภาค 2) ตลาดอาหาร 
ในภูมิภาคและการค้า 3) ความย่ังยืนสําหรับระบบอาหารที่มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ 4) นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 5) การพัฒนาชนบทและเขตเมอืง 6) โครงสร้างพ้ืนฐานการลงทุนและการบริการเพ่ือความมั่นคง
อาหาร และ 7) การเข้าสู่ระบบอาหารในปี ค.ศ. 2020 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 10 เรือ่ง ขอเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ (ร่างพระราชบญัญัติ 
ส่งเสริมและพฒันาระบบเกษตรพันธสัญญาท่ีเป็นธรรม พ.ศ. ....) 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบ 
เกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. ....  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ  และใหส้่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา   ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

1. กําหนดขอบเขตการใช้บังคับกฎหมายให้ใช้เฉพาะการทําสัญญาในระบบเกษตร 
พันธสัญญา โดยกําหนดบทนิยามคําว่า “ระบบเกษตรพันธสัญญา”  ให้หมายถึงเฉพาะระบบการผลิตผลิตผล
หรือบริการทางการเกษตรที่เกิดขึ้นจากสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรกับบุคคลธรรมดา 
ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมต้ังแต่สิบรายขึ้นไป  หรือกับองค์กรทางการเกษตรที่มีกฎหมายรองรับ โดย 
ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตด้วยเท่าน้ัน   

2. กําหนดให้มีคณะกรรมการสง่เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาขึน้  โดยม ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน  มีอํานาจหน้าที่ในการเสนอแผนการพัฒนาระบบ
เกษตรพันธสัญญาต่อคณะรัฐมนตรี กําหนดแนวทางให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการให้เป็นไปตามแผน กําหนด
รูปแบบของสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา  และออกประกาศเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ  
ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี   

3. กําหนดให้สํานกังานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ ซึง่มีหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ 
ทําหน้าที่สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ และให้มอํีานาจหน้าที่ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและ
สภาพปัญหาเกี่ยวกับการทําเกษตรกรรมในระบบเกษตรพันธสัญญาเสนอต่อคณะกรรมการ 

4. กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจในระบบเกษตร 
พันธสัญญาหรอืเลิกการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาต้องจดแจ้ง  การประกอบธุรกิจหรือการเลิก
ประกอบธุรกิจต่อสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และใหส้ํานักงานปลดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  จัดทาํทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร และเปิดเผยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้  

5. กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรต้องทําเอกสารสําหรับการช้ีชวนให้เกษตรกร 
ทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนทําสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา  และต้องส่งให้สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เก็บไว้เพ่ือใช้เป็นเอกสารในการตรวจสอบ โดยเอกสารสําหรับการช้ีชวนดังกล่าวถือเป็นส่วนหน่ึง
ของสัญญาและจะต้องมีข้อมูลตามที่กําหนด  
 

6.กําหนด.. 
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6. กําหนดให้อํานาจคณะกรรมการในการประกาศกําหนดแบบของสัญญาในกรณีที่การ 
ทําสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาใดอาจมผีลกระทบอย่างสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ในกรณีที่การทาํสัญญาไม่เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด ให้ถือว่าสัญญาส่วนน้ันไม่มีผลใช้บังคับและให้
นําความตามแนบมาใช้แทน  

7. กําหนดให้ข้อตกลงหรือเง่ือนไขในสญัญาในระบบเกษตรพันธสัญญาอันเป็นข้อสัญญาที ่
ไม่เป็นธรรมตามท่ีกําหนด ไมม่ีผลใช้บังคับ 

8. กําหนดให้คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายต้องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนจึงจะมีสิทธิ 
นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการหรือนําคดีไปสู่ศาล ในกรณีที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง
ประสงค์จะใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  

9. กําหนดมาตรการคุ้มครองระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทโดยห้ามมิให้คูส่ญัญา 
ชะลอระงับ หรือยุติการปฏิบัติตามสัญญาจนเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหน่ึงได้รับความเสียหาย  กระทําการใด ๆ  ให้
คู่สัญญาอีกฝ่ายได้รับความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกรณีที่สญัญาสิ้นสุดลงแล้ว หรือทําขอ้ตกลง
เพ่ิมเติมหรือแก้ไขสัญญาเพ่ือให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงรับความเสี่ยงภัย  รับภาระ  หรือมีหน้าที่เพ่ิมเติมโดยไม่มี
ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม 

10. กําหนดโทษปรับไม่เกินสามแสนบาทสําหรบัผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรซึ่งไม่แจ้งการ 
ประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา ไม่แจ้งการยกเลกิการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา  
หรือไม่จัดทําเอกสารสําหรับการช้ีชวนก่อนการทําสัญญา 

11. กําหนดโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาท ตลอดเวลาที่ 
ฝ่าฝืนสําหรับคูส่ัญญาซึ่งชะลอ ระงับ  หรือยุติการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจนเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหน่ึงได้รับความ
เสียหายในระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท  หรือกระทําการใด ๆ  ที่เป็นการเสียหายแก่อีกฝา่ยหน่ึงใน
กรณีที่สญัญาสิน้สุดลงแล้วในระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท   

12. กําหนดโทษปรับไม่เกินสามแสนบาทสําหรบัผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร ซึ่งดําเนินการ 
ใด ๆ  เพ่ือให้การทําสัญญาไมเ่ข้าลักษณะของสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 11 เรือ่ง ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 11 มกราคม 2526 เรื่องนโยบายการ 
เดินรถโดยสารประจําทางในเขตกรงุเทพมหานคร และเสนอร่างกฎหมาย จํานวน 4 ฉบับ 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ  
ดังน้ี  
  1. เห็นชอบการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2526 เรื่อง นโยบายการเดินรถ
โดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานคร 
  2. อนุมัติหลักการ 
     2.1 ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....(แก้ไขเพ่ิมเติมอายุใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งประจําทาง อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจําทาง ท้ายพระราชบัญญัติ 
และการระงับการใช้รถหรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นการช่ัวคราว) 
     2.2 ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต และการ
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พ.ศ. .... 
     2.3 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ..(พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสง่ทางบก 
พ.ศ. 2522 (ปรับปรุงค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจําทาง) และ 
 

2.4 ร่าง... 
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     2.4 ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
  สาระสําคัญของร่างกฎหมาย 3 ฉบับ มีดังน้ี 
  1. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต และการต่อ
อายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พ.ศ. .... เป็นการปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 โดยออกเป็นกฎกระทรวงฉบับใหม ่มีสาระสําคัญในการ
ปรับปรุง ดังน้ี  
      ในส่วนที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คอื  2.3 แก้ไขปรับปรุงเอกสาร
หลักฐานประกอบคําขอของสหกรณ์ โดยใหใ้ช้หนังสือแสดงสถานภาพของสหกรณ์แทนบัญชีรายช่ือสมาชิก 
ของสหกรณ์    
  3. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก             
พ.ศ. 2522 เป็นการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจําทางตามกฎกระทรวง  
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 โดยค่าธรรมเนียมต่อ
เส้นทางหน่ึง จาก ฉบับละ 7,000 บาท เป็น ปีละ 1,000 บาท 
  4. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม (ฉบับที่ ..)         
พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม  
พ.ศ. 2552 โดยแก้ไขการแบ่งส่วนราชการและอํานาจหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก คค. ให้มี “กองกํากับ 
รถโดยสารประจําทางพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร” เพ่ิมขึ้น เพ่ือทําหน้าที่หลักในการวางแผนและพัฒนาระบบ 
การขนส่งผู้โดยสารในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครตามนโยบายของรัฐบาล 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 14 เรือ่ง มาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย 

ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กค. ได้จัดทํามาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรรายย่อย ซึ่งประกอบด้วย 2 มาตรการย่อย 
ได้แก่ มาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรผูม้ีรายได้น้อยที่ได้ร่วมโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐและ
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบ ธ.ก.ส. โดยมาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มรีายได้น้อย  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรที่มีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้ที่ร่วมโครงการลงทะเบียนเพ่ือ
สวัสดิการแห่งรัฐ เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกตํ่าและยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะ
เร่งด่วน กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างวันที่ 15 
กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2559 ที่ได้รับการตรวจสอบและรบัรองเบ้ืองต้นจากหน่วยงานราชการแล้ว 
  สําหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ผ่านระบบ ธ.ก.ส. มีวัตถุประสงค์ เพ่ือบรรเทา
ภาระหน้ีสิ้นของเกษตรกร ช่วยเหลือเกษตรกรให้กลับมาทาํการผลิตต่อไปได้ และสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่
เป็นทายาทให้เข้ามาทดแทนเกษตรกรรุ่นที่เก่าที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และคืนกําไรให้กับเกษตรกรที่ชําระดี  
 

ประกอบ... 
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ประกอบด้วย 3 โครงการได้แก่ (1) โครงการปลดเปลื้องหน้ีสินให้เกษตรกรรายย่อย (2) โครงการปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีและลดภาระหน้ีสิ้นให้เกษตรกร และ (3) โครงการชําระดีมีคืนแก่เกษตรกรที่ไม่มีปัญหาการ 
ชําระหน้ี 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านแต่งตั้ง 
วาระที่ 14 เรือ่ง การแต่งต้ังข้าราชการใหดํ้ารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ใหดํ้ารงตําแหน่งประเภทนักบริหาร ระดับสูง รวมจํานวน 11 ราย ดังน้ี  
  1. นายคนิต ลขิิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมส่งเสริมการเกษตร  
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  
  2. ว่าที่ ร.ต. ไพเจน มากสุวรรณ์  รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมชลประทาน  
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  
  3. นายโอภาส ทองยงค์  รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมปศุสัตว์ ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  4. นายปริญญา เพ็งสมบัติ  รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  
  5. นายดิเรก  ตนพะยอม  รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมวิชาการเกษตร  
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  
  6. นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ ์รองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับต้น) สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  7. นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์   รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น)  กรมประมง  
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  
  8. นายประยวน พันธ์สวัสด์ิ  รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมตรวจบัญชสีหกรณ์  
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  
  9. นายเสนอ ชูจันทร์  รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์  
  10. นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับต้น) สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ใหดํ้ารงตําแหน่งเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 

11.นายสึรสีห์... 
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วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 5 ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงนอก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
น่านน้ําไทย

7 ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พาณิชย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

10 ขอเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ (ร่างพระราชบัญญัติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาท่ีเป็นธรรม พ.ศ. ....)

11 ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2526 เรื่องนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
การเดินรถโดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานคร และเสนอร่าง
กฎหมาย จํานวน 4 ฉบับ

เศรษฐกิจ-สังคม 14 มาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แต่งตั้ง 31 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ)

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ



 

 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ยั่งยืน  

1 

http://www.thaigov.go.th                                                          วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 
 
  วันน้ี (27 กันยายน 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี                
ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  จํานวน 3 ฉบับ   
    (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้) 
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย 
    การยกเว้นรัษฎากร  (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับเงินได้พึง 
    ประเมินที่ได้รับโดยเสน่หาที่นักกีฬา นักกีฬาพิเศษ และบุคลากรทางการกีฬา  
    ได้รับอันเน่ืองมาจากเข้าร่วมการแข่งขัน มหกรรมกีฬา และรายการแข่งขันกีฬา 
    สมัครเล่นระดับนานาชาติ)  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ 
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสท่ีองค์การ 
    ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความเป็นเลิศด้านการ
    สร้างสรรค์” พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงนอกน่านนํ้าไทย 
    (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง  (ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่าลํานํ้าภาคและป่าลําแควน้อยฝั่งซ้าย 
    ป่าแดงและป่าชาติตระการ และป่าเนินเพ่ิม ในท้องที่ตําบลนํ้ากุ่ม ตําบลนครชุม 
    ตําบลยางโกลน ตําบลนาบัว และตําบลบ่อโพธ์ิ อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
    ให้เป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า พ.ศ. .... ) 
  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงพาณิชย์  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพ่ิมเติม พ.ศ. .... 
  9.  เรื่อง  ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับ
    เงินประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  10.   เรื่อง  ขอเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ (ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม 
    และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. ....) 
  11.  เรื่อง  ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2526 เรื่องนโยบายการเดินรถ
    โดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานคร และเสนอร่างกฎหมาย จํานวน 4 ฉบับ 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
  
  12.  เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ 
    ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
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  13.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาระบบบําบัดนํ้าเสีย 
    สําหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
  14.  เรื่อง  มาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย 
 

ต่างประเทศ 
 
  15.   เรื่อง  ขออนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน                 
    ในการยุติแหล่งผลิตและทําลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ  
    ปี 2559 (เพ่ิมเติม) (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
    ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)  
  16.  เรื่อง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือรองรับ 
    ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2559 – 2563 
 

แต่งต้ัง 
 
  17.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  18.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ   (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  19.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์ 
    นโยบายและแผนระดับทรงคุณวุฒิ) (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  20.  เรื่อง  รัฐบาลสาธารณรัฐเช็กเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็ม              
    แห่งสาธารณรัฐเช็กประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  21.  เรื่อง  รัฐบาลสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินีเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มี 
    อํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินีประจําประเทศไทย (กระทรวง             
    การต่างประเทศ) 
  22.  เรื่อง  การปรับเขตกงสุลของสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ นครมาร์ไซย์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
    และการแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ นครมาไซย์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส (กระทรวง 
    การต่างประเทศ) 
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดเชียงใหม่ (กระทรวงการ
    ต่างประเทศ) 
  24.  เรื่อง  การโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจํา 
    สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงพาณิชย์) 
  27.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์  
  28.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปิโตรเลียม  
  29.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
    ส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)  
  30.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงสาธารณสุข)  
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  31.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตร
    และสหกรณ์)  
  32.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมืองแทนตําแหน่งที่ว่าง (กระทรวงพาณิชย์)  
   
 
 

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

 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                
ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  กห. เสนอว่า พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทําให้มีช่ือ
ส่วนราชการ และช่ือตําแหน่งของส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัด กห. ไม่สอดคล้องกับองค์ประกอบของ
คณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ จึงจําเป็นต้องแก้ไขช่ือตําแหน่งและช่ือส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเป็น
องค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์ให้ถูกต้อง รวมทั้งจําเป็นต้องแก้ช่ือกฎหมายจากเดิมคือ “คําสั่งคณะ
ปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519” เป็น “พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของ
เอกชน พ.ศ. 2550” เน่ืองจากได้มีการยกเลิกคําสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินดังกล่าวแล้ว   
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดให้พระราชบัญญัติน้ีไม่ใช้บังคับแก่อาวุธซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตมีไว้ครอบครองโดยได้รับ
อนุญาต ตามพระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550  
  2. เพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์ โดยเพ่ิมตําแหน่งรองปลัดกระทรวง
กลาโหม  ที่ปลัดกระทรวงกลาโหมมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ และผู้อํานวยการศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหารเป็นกรรมการ และแก้ไขช่ือตําแหน่งกรรมการจากเดิม “เจ้ากรมการอุตสาหกรรม
ทหาร” เป็น “เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร” “ผู้
บัญชาการศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ” เป็น “ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์
การบินและอวกาศกองทัพอากาศ” และ “ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน” เป็น “ผู้แทน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  
  3. แก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขการประชุมในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุม ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็น
ประธานในที่ประชุม  
  4. กําหนดให้อาวุธซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตตามคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 37              
ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 มีไว้ในครอบครองโดยได้รับอนุญาตตามคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน                 
ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ให้ถือว่าเป็นอาวุธซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี  
 
2. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  จํานวน 3 ฉบับ  (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม
การลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร      
(มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้) รวม 3 ฉบับ  ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา   แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาฯ จํานวน 3 ฉบับ มีดังนี้  
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... เพื่อส่งเสริมการลงทุนในทรัพย์สินของกิจการในท้องที่ โดยมีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้บริษัทหรือ               
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบกิจการต้ังอยู่ในท้องที่  สามารถหักรายจ่ายการลงทุนหรือการต่อเติม    
เปลี่ยนแปลง  ขยายออก  หรือทําให้ดีขึ้น ซึ่งทรัพย์สินที่เก่ียวเน่ืองกับการผลิตสินค้าหรือการขายสินค้าหรือ              
การให้บริการในท้องที่ดังกล่าว  แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม  ได้เป็นจํานวน 2 เท่า 
  2. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร               
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New  Start-up)  ในท้องที่  มีสาระสําคัญเป็นการยกเว้น
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ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในท้องที่เป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลา
บัญชี 
  3. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีความสามารถสูงนอกท้องที่ไปทํางานในท้องที่และ
ส่งเสริมการลงทุนร่วมกันระหว่างกิจการที่มีศักยภาพนอกท้องที่กับกิจการที่มีศักยภาพในท้องที่ มีสาระสําคัญ           
เป็นการ   
   3.1 กําหนดให้บุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่ประกาศกําหนดมีสิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาสําหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับเน่ืองจากการจ้างแรงงานของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีสถาน
ประกอบกิจการต้ังอยู่ในท้องที่ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินได้โดยไม่ต้องนําไปรวมกับเงินได้พึงประเมินอ่ืน ๆ ในการ
คํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ  
   3.2 กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งไม่มีสถานประกอบกิจการต้ังอยู่ในท้องที่ 
สามารถหักรายจ่ายเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอ่ืนในท้องที่เป็นจํานวน 2 เท่า  ในลักษณะ
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลน้ันเป็นจํานวน 2 เท่าของรายจ่ายจริง  หากเป็น
การลงทุนในหุ้นหรือการเป็นหุ้นส่วน ซึ่งเป็การเพ่ิมทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอ่ืน หรือเป็นการลงทุนเพ่ือ
จัดต้ังบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบกิจการต้ังอยู่ในท้องที่ 
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
(การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับโดยเสน่หาที่นักกีฬา นักกีฬาพิเศษ และ
บุคลากรทางการกีฬา ได้รับอันเนื่องมาจากเข้าร่วมการแข่งขัน มหกรรมกีฬา และรายการแข่งขันกีฬาสมัครเล่น
ระดับนานาชาติ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับโดยเสน่หา
ที่นักกีฬา นักกีฬาพิเศษ และบุคลากรทางการกีฬา ได้รับอันเน่ืองมาจากเข้าร่วมการแข่งขัน มหกรรมกีฬา และ
รายการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นระดับนานาชาติ) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา   แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  กค. เสนอว่า  

1. ด้วยปัจจุบันในการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ มีนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาจาก 
ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาในประเภทต่าง ๆ  อันเป็นการสร้าง
ช่ือเสียงให้กับประเทศชาติ และนํามาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งการได้รับเหรียญรางวัลใน
มหกรรมกีฬาระดับนานาชาติน้ัน  นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาจะได้รับการสนับสนุนเงินรางวัล และสวัสดิการ
ต่าง ๆ จากภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจ  รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้นักกีฬาเหล่าน้ันได้พัฒนา
ศักยภาพให้สูงขึ้น  ซึ่งถ้ามหกรรมการแข่งขันระดับนานาชาติใดเป็นที่น่าสนใจและดึงดูดผู้ชมจํานวนมาก จํานวนเงิน
รางวัลที่ภาคเอกชนสมทบให้กับนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่สร้างช่ือเสียงก็จะเพ่ิมสูงขึ้นด้วย 

2. ปัจจุบันเงินที่นักกีฬาได้รับเพ่ือเป็นรางวัลอันเน่ืองมาจาการแข่งขันมหกรรมกีฬา และรายการ 
แข่งขันกีฬาสมัครเล่นระดับนานาชาติดังกล่าวถือเป็นเงินที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หาเน่ืองในพิธีหรือตามโอกาส              
แห่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีในส่วนที่ไม่เกินสิบล้านบาทตลอดปีภาษี  ตามมาตรา 42 
(28) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 
2558 แต่ส่วนที่เกินสิบล้านบาทยังต้องนํามารวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้อยู่ 

3. ดังน้ัน เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่ทําช่ือเสียงให้กับ 
ประเทศชาติจากการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬา  และรายการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นระดับนานาชาติ จึงเห็นควรให้มี
การยกเว้นภาษีเงินได้ในส่วนที่เกินสิบล้านบาทด้วย ซึ่งจะเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่นักกีฬาและบุคลากร
ทางการกีฬาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาและรายการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นระดับนานาชาติและสร้าง
ช่ือเสียงให้กับประเทศ รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้นักกีฬาได้พัฒนาศักยภาพเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬา ส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการกีฬาของประเทศอย่างต่อเน่ือง ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของประชาชนใน
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ประเทศให้มีสุขภาพที่ดี และมีความสนใจในกีฬาประเภทต่าง ๆ  เพ่ิมมากขึ้น ทั้งน้ี จะมีผลกระทบต่อรายได้ของ
ภาครัฐบาลเล็กน้อยแต่จะมีผลทางด้านสังคมโดยนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาและมีช่ือเสียงในระดับ
นานาชาติน้ัน  จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนของชาติในการมีระเบียบวินัย มีความมานะพยายามและการฝึกฝน              
จนประสบความสําเร็จ  
 สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  เป็นการยกเว้นภาษีสําหรับเงินได้พึงประเมินที่ นักกีฬา                
นักกีฬาพิเศษ และบุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา เพ่ือเป็นรางวัลอันเน่ืองมาจากการเข้าร่วมการ
แข่งขันรายการมหกรรมกีฬา  และรายการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นระดับนานาชาติ  ซึ่งเป็นรายการกีฬาตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งระดับเกมส์การแข่งขันมหกรรมกีฬาและรายการ
แข่งขันกีฬาสมัครเล่นระดับนานาชาติ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2553  ที่มีจํานวนเกินกว่าสิบล้านบาท โดยให้มีผลใช้
บังคับต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป 
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน                
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  ทูลเกล้าฯ ถวาย 
“รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์” พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
(WIPO)  ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์” พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง เป็นการกําหนดลักษณะเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ชนิด  ราคา โลหะ  อัตราเนื้อโลหะ  นํ้าหนัก ขนาด อัตราเผื่อ
เหลือเผื่อขาด  ลวดลายและลักษณะอ่ืน ๆ  ของเหรียญกษาปณ์ทองคํา  ราคา 16,000 บาท เหรียญกษาปณ์เงิน ราคา 
800 บาท และเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว  (ทองแดงผสมนิเกิล)  ราคา 20 บาท เพ่ือเป็นที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เน่ืองในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  
ทูลเกล้าฯ ถวาย  “รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์” 
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงนอกน่านน้ําไทย (ฉบับที่ ..)              
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมง
นอกน่านนํ้าไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงนอกน่านนํ้าไทย พ.ศ. 
2559 โดยเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ทําการประมงนอกน่านนํ้าไทยของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดย
กําหนดให้ผู้ท่ีประสงค์จะเข้าไปทําการประมงในเขตของรัฐชายฝั่งแสดงหลักฐานการได้สิทธิการทําประมงในรัฐ
ต่างประเทศน้ัน นอกเหนือจากบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการประมงกับรัฐชายฝั่ง ดังน้ี 
 
กฎกระทรวงการขออนญุาตและการอนุญาตให้ทํา 

การประมงนอกน่านน้ําไทย พ.ศ. 2559 
ร่างกฎกระทรวงฯ ตามที่ กษ. เสนอ 

     ข้อ 5 การพิจารณาอนุญาตให้ทําการประมงนอก
น่านนํ้าไทย ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
      (1) ... 
      (2) การขอรับใบอนุญาตทําการประมงในเขตของ
รัฐชายฝั่ง ต้องเป็นรัฐชายฝั่งที่ประเทศไทยมีบันทึก
ข้อตกลลงว่าด้วยความร่วมมือทางการประมงกับรัฐ

        ให้ยกเลิกความในข้อ 5 (2) ของกฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงนอก
น่านนํ้าไทย พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
          “การขอรับใบอนุญาตทําการประมงในเขต
ของรัฐชายฝั่ง ต้องเป็นรัฐชายฝั่งที่ประเทศไทยมี
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการประมงกับ
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ชายฝั่ง 
ฯลฯ 

รัฐชายฝั่ง หรือผู้ขอรับใบอนุญาตมีหลักฐานแสดง
การได้สิทธิการทําการประมงในรัฐชายฝั่งนั้น” 

 
6. เรื่อง (ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่าลําน้ําภาคและป่าลําแควน้อยฝั่งซ้าย ป่าแดงและป่าชาติ
ตระการ และป่าเนินเพิ่ม ในท้องที่ตําบลน้ํากุ่ม ตําบลนครชุม ตําบลยางโกลน ตําบลนาบัว และตําบลบ่อโพธิ์ 
อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. .... ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่าลํานํ้าภาคและป่าลํา
แควน้อยฝั่งซ้ายป่าแดงและป่าชาติตระการ และป่าเนินเพ่ิม ในท้องที่ตําบลนํ้ากุ่ม ตําบลนครชุม ตําบลยางโกลน 
ตําบลนาบัว และตําบลบ่อโพธิ์ อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดบริเวณท่ีดินป่าลํานํ้าภาคและป่าลําแควน้อยฝั่งซ้าย ป่าแดงและป่าชาติตระการ และป่าเนิน
เพ่ิม ในท้องที่ตําบลนํ้ากุ่ม ตําบลนครชุม ตําบลยางโกลน ตําบลนาบัว และตําบลบ่อโพธ์ิ อําเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก ให้เป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
 
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมง
พาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตทําการประมงพาณิชย์โดยแยกระหว่างเรือประมงไทย
และเรือประมงที่ไม่ได้สัญชาติไทย 
  2. กรณีเรือประมงสัญชาติไทยต้องจดทะเบียนเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย และใบอนุญาต
ใช้เรือสําหรับทําการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านนํ้าไทยต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่าสามสิบวันในวัน
ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต รวมทั้งต้องมีหมายเลขไอเอ็มโอสําหรับเรือที่มีลักษณะตามท่ีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
(International Maritime Organization) กําหนด 
  
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพ่ิมเติม พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพ่ิมเติม พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็น
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  กําหนดให้สาขาวิชาชีพวิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรม
เกษตร วิศวกรรมบํารุงรักษาอาคาร วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
ปิโตรเลียม วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมแหล่งนํ้า วิศวกรรมชายฝั่ง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมยานยนต์ 
วิศวกรรมต่อเรือ วิศวกรรมพลังงาน และวิศวกรรมระบบราง  เป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพ่ิมเติม 
 
9. เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ           
ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง                
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ ..)               
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ ทั้งน้ี เพ่ือให้สอดคล้องกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามบทบาทภารกิจและลักษณะงานในปัจจุบัน  
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  สาระสําคัญของร่างกฎ ก.พ. 2 ฉบับ มีดังน้ี 
  1. ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง (ฉบับที่ ..)            
พ.ศ. ....    เป็นการกําหนดเพิ่มเติมให้ตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ เป็นตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง 
  2. ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประตําแหน่ง (ฉบับที่ ..)              
พ.ศ. .... เป็นการกําหนดเพ่ิมเติมให้ตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
เป็นตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ซึ่งเป็นตําแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง 14,500 บาท และตําแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ซึ่งเป็น
ตําแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง 21,000 บาท 
 
10.  เรื่อง ขอเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ (ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร
พันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. ....) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็น
ธรรม พ.ศ. ....  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา   ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

1. กําหนดขอบเขตการใช้บังคับกฎหมายให้ใช้เฉพาะการทําสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา   
โดยกําหนดบทนิยามคําว่า “ระบบเกษตรพันธสัญญา”  ให้หมายถึงเฉพาะระบบการผลิตผลิตผลหรือบริการทาง
การเกษตรที่เกิดขึ้นจากสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรกับบุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ต้ังแต่สิบรายขึ้นไป  หรือกับองค์กรทางการเกษตรที่มีกฎหมายรองรับ โดยผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกระบวนการผลิตด้วยเท่าน้ัน   

2. กําหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาขึ้น  โดยมีรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน  มีอํานาจหน้าที่ในการเสนอแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาต่อ
คณะรัฐมนตรี กําหนดแนวทางให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการให้เป็นไปตามแผน กําหนดรูปแบบของสัญญาในระบบ
เกษตรพันธสัญญา  และออกประกาศเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ  ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี   

3. กําหนดให้สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ซึ่งมีหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ทําหน้าที่ 
สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ และให้มีอํานาจหน้าที่ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสภาพปัญหา
เก่ียวกับการทําเกษตรกรรมในระบบเกษตรพันธสัญญาเสนอต่อคณะกรรมการ 

4. กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธ 
สัญญาหรือเลิกการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาต้องจดแจ้ง  การประกอบธุรกิจหรือการเลิกประกอบ
ธุรกิจต่อสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และให้สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จัดทํา
ทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร และเปิดเผยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้  

5. กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรต้องทําเอกสารสําหรับการช้ีชวนให้เกษตรกรทราบ 
เป็นการล่วงหน้าก่อนทําสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา  และต้องส่งให้สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เก็บไว้เพ่ือใช้เป็นเอกสารในการตรวจสอบ โดยเอกสารสําหรับการช้ีชวนดังกล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาและ
จะต้องมีข้อมูลตามที่กําหนด  

6. กําหนดให้อํานาจคณะกรรมการในการประกาศกําหนดแบบของสัญญาในกรณีที่การทําสัญญา 
ในระบบเกษตรพันธสัญญาใดอาจมีผลกระทบอย่างสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่การทํา
สัญญาไม่เป็นไปตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด ให้ถือว่าสัญญาส่วนน้ันไม่มีผลใช้บังคับและให้นําความตามแนบมา
ใช้แทน  

7. กําหนดให้ข้อตกลงหรือเง่ือนไขในสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาอันเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็น 
ธรรมตามที่กําหนด ไม่มีผลใช้บังคับ  
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8. กําหนดให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนจึงจะมีสิทธินําข้อ 
พิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการหรือนําคดีไปสู่ศาล ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงประสงค์จะใช้
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  

9. กําหนดมาตรการคุ้มครองระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยห้ามมิให้คู่สัญญาชะลอ  
ระงับ หรือยุติการปฏิบัติตามสัญญาจนเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหน่ึงได้รับความเสียหาย  กระทําการใด ๆ  ให้คู่สัญญาอีก
ฝ่ายได้รับความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงแล้ว หรือทําข้อตกลงเพ่ิมเติมหรือแก้ไข
สัญญาเพ่ือให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงรับความเสี่ยงภัย  รับภาระ  หรือมีหน้าที่เพ่ิมเติมโดยไม่มีค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม 

10. กําหนดโทษปรับไม่เกินสามแสนบาทสําหรับผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรซึ่งไม่แจ้งการ 
ประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา ไม่แจ้งการยกเลิกการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา  หรือไม่
จัดทําเอกสารสําหรับการช้ีชวนก่อนการทําสัญญา 

11. กําหนดโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน   
สําหรับคู่สัญญาซึ่งชะลอ ระงับ  หรือยุติการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจนเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหน่ึงได้รับความเสียหายใน
ระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  หรือกระทําการใด ๆ  ที่เป็นการเสียหายแก่อีกฝ่ายหน่ึงในกรณีที่สัญญา
สิ้นสุดลงแล้วในระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท   

12. กําหนดโทษปรับไม่เกินสามแสนบาทสําหรับผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร ซึ่งดําเนินการใด ๆ   
เพ่ือให้การทําสัญญาไม่เข้าลักษณะของสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา 
 
11. เรื่อง ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 11 มกราคม 2526 เรื่องนโยบายการเดินรถโดยสารประจําทาง                
ในเขตกรุงเทพมหานคร และเสนอร่างกฎหมาย จํานวน 4 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2526 เรื่อง นโยบายการเดินรถ
โดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานคร 
  2. อนุมัติหลักการ 
   2.1 ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(แก้ไขเพ่ิมเติมอายุใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งประจําทาง อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจําทาง ท้ายพระราชบัญญัติ และ
การระงับการใช้รถหรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นการช่ัวคราว) 
   2.2 ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต และการ
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พ.ศ. .... 
   2.3 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ..(พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 
พ.ศ. 2522 (ปรับปรุงค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจําทาง) และ 
   2.4 ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
  สาระสําคัญของร่างกฎหมาย 3 ฉบับ มีดังน้ี 
  1. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ . .) พ .ศ .  . . . . เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ดังต่อไปน้ี 
   1.1 แก้ไขเพ่ิมเติมอายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจําทางให้มีอายุตามที่นายทะเบียน
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ แต่ไม่เกินกว่าเจ็ดปี 
   1.2 แก้ไขเพ่ิมเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติให้เป็นอัตราที่เรียกเก็บตามอายุ
ใบอนุญาตประกอบการ 
   1.3 แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติให้นายทะเบียนมีอํานาจสั่งระงับการใช้รถ หรือพักใช้
ใบอนุญาตประกอบการเป็นการช่ัวคราวได้ 
   1.4 กําหนดบทเฉพาะกาลให้ใบอนุญาตประกอบการท่ีไ ด้ออกไปแล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับให้มีอายุต่อไปตามเดิม แต่ในการต่ออายุใบอนุญาตให้การกําหนดอายุใบอนุญาตเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติน้ี 
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  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พ.ศ. .... เป็นการปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 โดยออกเป็นกฎกระทรวงฉบับใหม่ มีสาระสําคัญในการปรับปรุง ดังน้ี 
   2.1 แก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารหลักฐานประกอบคําขอประกอบการ โดยให้ผู้ประสงค์จะ
ประกอบการย่ืนข้อเสนอแผนการดําเนินการในการประกอบการขนส่งด้วย 
   2.2 แก้ไขปรับปรุงเอกสารหลักฐานประกอบคําขอของห้างหุ้นส่วน และบริษัทบางรายการ 
ได้แก่ ภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการของบริษัท ให้ใช้เฉพาะของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนาม และหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล ให้ใช้ฉบับที่รับรองไว้ไม่เกินหกเดือน 
   2.3 แก้ไขปรับปรุงเอกสารหลักฐานประกอบคําขอของสหกรณ์ โดยให้ใช้หนังสือแสดง
สถานภาพของสหกรณ์แทนบัญชีรายช่ือสมาชิกของสหกรณ์ 
   2.4 แก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารหลักฐานประกอบคําขอขององค์การของรัฐ โดยให้ใช้เอกสารการ
จัดต้ังองค์การของรัฐเป็นเอกสารหลักฐานประกอบคําขอด้วย 
   2.5 เพ่ิมเติมให้อธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดให้การขออนุญาต ประกอบการขนส่งประจํา
ทางบางลักษณะหรือบางเส้นทางต้องผ่านการคัดเลือกและใช้วิธีการดําเนินการแตกต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ใน
กฎกระทรวงนี้ได้ 
   2.6 กําหนดมาตรฐานแผนการดําเนินการของผู้ขอรับใบอนุญาต ประกอบการ ต้องไม่ตํ่า
กว่าแผนการดําเนินการตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด โดยอธิบดีอาจกําหนดให้แตกต่างกันได้ตามประเภทหรือลักษณะ
ของการประกอบการขนส่ง 
   2.7 กําหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการโดยต้องไม่เคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบการมาก่อน รวมทั้งกําหนดลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ให้ครอบคลุมถึงหุ้นส่วนหรือกรรมการผู้มี
อํานาจลงนามของนิติ บุคคลจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ในฐานะหุ้นส่วนหรือกรรมการของนิติบุคคลที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตด้วย 
   2.8 กําหนดขั้นตอนและแนวทางการพิจารณาดําเนินการออกใบอนุญาตประกอบการ 
   2.9 แก้ไขปรับปรุงให้แบบใบอนุญาตประกอบการเป็นไปตามที่อธิบดี ประกาศกําหนด 
   2.10 กําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการต้องทําการขนส่งด้วยตนเอง จะให้บุคคลอ่ืน
ประกอบการขนส่งแทนตนไม่ได้ 
   2.11 เพ่ิมเติมเอกสารหลักฐานประกอบคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการ โดยให้ย่ืน              
รูปถ่ายสํานักงานและหลักฐานสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ รวมทั้งข้อเสนอแผนการดําเนินการในการประกอบการ                 
ขนส่งเช่นเดียวกับกรณีย่ืนคําขอใบอนุญาตด้วย 
   2.12 กําหนดให้นายทะเบียนต้องตรวจสอบข้อมูลประกอบการขนส่งของผู้ประกอบการ
ขนส่งในช่วงระยะเวลาการได้รับใบอนุญาตประกอบการ ประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต 
   2.13 กําหนดขั้นตอนและแนวทางการพิจารณาดําเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการ 
   2.14 แก้ไขปรับปรุงให้รายละเอียดของรถแต่ละลักษณะเป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
   2.15 ให้นายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ 
   2.16 กําหนดบทเฉพาะกาล ให้แบบใบอนุญาตประกอบการ มาตรฐานหรือลักษณะของรถ
แต่ละลักษณะตามกฎกระทรวงเดิมยังคงใช้บังคับต่อไปได้ หากยังไม่มีประกาศกําหนดในเรื่องดังกล่าว ให้ใบอนุญาต
ประกอบการท่ีได้ออกให้ตามกฎกระทรวงเดิมยังคงใช้ได้ต่อไป จนกว่าจะสิ้นอายุ ยกเว้นกรณีต่ออายุต้องปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงน้ี รวมทั้งให้คําขออนุญาตที่ย่ืนไว้ตามกฎกระทรวงเดิมและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ถือเป็นคําขอ
อนุญาตตามกฎกระทรวงน้ี แต่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมคําขออนุญาตหรือเอกสารหลักฐานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
  3. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก             
พ.ศ. 2522 เป็นการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจําทางตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 โดยค่าธรรมเนียมต่อเส้นทางหน่ึง จาก 
ฉบับละ 7,000 บาท เป็น ปีละ 1,000 บาท 
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  4. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม (ฉบับที่ ..)         
พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2552 
โดยแก้ไขการแบ่งส่วนราชการและอํานาจหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก คค. ให้มี “กองกํากับรถโดยสารประจําทาง
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร” เพ่ิมขึ้น เพ่ือทําหน้าที่หลักในการวางแผนและพัฒนาระบบการขนส่งผู้โดยสารในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครตามนโยบายของรัฐบาล 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
12. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 
                 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วง
มาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 
                 สาระสําคัญของเร่ือง 
                 คค. (รฟท.) เสนอขออนุมัติดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ ซึ่ง
เป็นส่วนหน่ึงของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-
2565 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางรองรับจํานวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพ่ิมสูงขึ้น 
และลดระยะเวลาในการเดินทาง และการขนส่งสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคมที่สนับสนุนให้มีการใช้ระบบราง เพ่ือช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดมลพิษ                
ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า และสามารถประหยัดการใช้พลังงานของประเทศในระยะยาว  
  ลักษณะของโครงการ เป็นงานก่อสร้างทางรถไฟเพ่ิม 1 ทาง ขนานเส้นทางรถไฟเดิม จากสถานีมาบ
กะเบา จังหวัดสระบุรี ถึงสถานีชุมทางถนนจิระ จังหวัดนครราชสีมา รวมระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร                
(ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้าง ทางระดับดิน ทางยกระดับ และอุโมงค์รถไฟ) มีงานก่อสร้างสถานีรถไฟจํานวน 19 สถานี 
และย่านขนสินค้า (Container Yard : CY) จํานวน 2 แห่ง งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟและอุโมงค์ลอด
ทางรถไฟรวมจํานวน 39 แห่ง พร้อมก่อสร้างรั้วกั้นแนวเขตรถไฟ เพ่ือแก้ปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดถนนกับทาง
รถไฟ และงานติดต้ังระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมตลอดแนวเส้นทาง 
 
13. เรื่อง ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับหน่วยงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยุทธศาสตร์การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาระบบบําบัดนํ้าเสียสําหรับ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 – 2565 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ สธ.หารือ
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องตามกรอบระยะเวลาการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 (เรื่อง การเสนอโครงการที่ต้อง
ขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี) 
            สาระสําคัญของเร่ือง 
           สธ. โดย สํานักงานปลัด สธ. ได้จัดทําแผนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบําบัดนํ้าเสียสําหรับ
หน่วยงานในสังกัด สธ. ปี พ.ศ. 2560 – 2565 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานก่อสร้าง บํารุงรักษา
ระบบบําบัดนํ้าเสียและพัฒนาบุคลากรผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย  เพ่ือควบคุมคุณภาพนํ้าทิ้งให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบําบัดนํ้าเสียให้มีประสิทธิภาพ โดยซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบบําบัดนํ้า
เสียที่ชํารุดให้กลับมีประสิทธิภาพ สร้างระบบบําบัดนํ้าเสียทดแทนระบบเดิม สร้างระบบรวบรวมน้ําเสียเพ่ิมเติมและ
ปรับปรุงระบบท่อนํ้าเสีย 
            ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการโดยสนับสนุนให้มีหน่วยงานกลางของ
กระทรวงสาธารณสุขในการบริหารจัดการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมแบบครบวงจร สร้างเครือข่ายและระบบที่ปรึกษา 
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            ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาองค์ความรู้ของ
บุคลากรทุกระดับในการจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย สนับสนุนให้มีกรอบอัตรากําลังของบุคลากรด้านสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมและมีการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบระบบบําบัดนํ้าเสีย 
            ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริม สนับสนุน 
นวัตกรรมการจัดการนํ้าเสีย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการนํ้าเสีย 
  
14. เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อยตามท่ีกระทรวงการคลัง 
(กค.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค. ได้จัดทํามาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรรายย่อย ซึ่งประกอบด้วย 2 มาตรการย่อย ได้แก่ 
มาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ได้ร่วมโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐและมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบ ธ.ก.ส. โดยมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรท่ีมีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้ที่ร่วมโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ เพ่ือ
บรรเทาผลกระทบจากปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกตํ่าและยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะเร่งด่วน กลุ่มเป้าหมาย 
เกษตรกรที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2559 ที่
ได้รับการตรวจสอบและรับรองเบ้ืองต้นจากหน่วยงานราชการแล้ว 
  สําหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ผ่านระบบ ธ.ก.ส. มีวัตถุประสงค์ เพ่ือบรรเทาภาระ
หน้ีสิ้นของเกษตรกร ช่วยเหลือเกษตรกรให้กลับมาทําการผลิตต่อไปได้ และสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นทายาทให้
เข้ามาทดแทนเกษตรกรรุ่นที่เก่าที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และคืนกําไรให้กับเกษตรกรที่ชําระดี ประกอบด้วย 3 โครงการ
ได้แก่ (1) โครงการปลดเปลื้องหน้ีสินให้เกษตรกรรายย่อย (2) โครงการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีและลดภาระหน้ีสิ้นให้
เกษตรกร และ (3) โครงการชําระดีมีคืนแก่เกษตรกรที่ไม่มีปัญหาการชําระหน้ี 
 

ต่างประเทศ 
 
15.  เรื่อง ขออนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและ
ทําลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี 2559 (เพิ่มเติม) (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังน้ี   
  1.อนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและ
ทําลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี 2559 (เพ่ิมเติม) สนับสนุนให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่             
1) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  3) ราชอาณาจักรกัมพูชา                
4) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   
  2.  อนุมัติให้เลขาธิการ ป.ป.ส. มีอํานาจอนุมัติโครงการ แผนงานและกิจการภายใต้กรอบ
งบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการยุติ
แหล่งผลิตและทําลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี 2559 (เพ่ิมเติม)  และสามารถจ่ายเงิน
งบประมาณสนับสนุนแต่ละประเทศเพื่อให้มีการดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ตามท่ีได้รับการ
จัดสรร 
  สาระสําคัญของโครงการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
  1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามการลักลอบผลิตยาเสพติด  
การสกัดก้ันยาเสพติด เคมีภัณฑ์และสารต้ังต้น ให้แก่ หน่วยงานด้านยาเสพติดของประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ซึ่ง
เป็นพ้ืนที่ที่มีการลักลอบผลิตยาเสพติดและการลักลอบค้าเคมีภัณฑ์และสารต้ังต้น  และเป็นเส้นทางลําเลียงยาเสพติด
จากพ้ืนที่แหล่งผลิตไปสู่ประเทศต่าง ๆ  ให้ดีย่ิงขึ้น  
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  2. เพ่ือสร้างความพร้อมของหน่วยงานประเทศเพ่ือนบ้านในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของประเทศตนในการปราบปรามยาเสพติด เคมีภัณฑ์และสารต้ังต้น  รวมถึงปฏิบัติการด้านการข่าว การ
สืบสวนสอบสวน  
  3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของประเทศเพ่ือนบ้านในการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด เพ่ือช่วยใน
การสืบค้น พิสูจน์ทราบถึงแหล่งต้นตอการผลิต อันจะสามารถโยงถึงการปราบปรามทําลายแหล่งผลิต และกลุ่มการ
ผลิต  การค้าได้ชัดเจนย่ิงขึ้น  
  4. เพ่ือขยายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของประเทศเพ่ือนบ้านในด้านการป้องกันยาเสพติด 
การบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดเพ่ือสนับสนุนงานด้านปราบปรามทําให้การแก้ไขปัญหาครอบคลุมและย่ังยืน 
  5. เพ่ือสร้างความพร้อมในการรองรับการปฏิบัติงานภายใต้แผนปฏิบัติการแม่นํ้าโขงปลอดภัย                
ปี 2559-2561  
  6. เพ่ือส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ สร้างความไว้เน้ือเช่ือใจและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการปฎิบัติการและการควบคุมปัญหายาเสพติดร่วมกัน 
 
16. เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน               
ปี พ.ศ. 2559 – 2563 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือ
รองรับประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2559 – 2563 ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ 
            สาระสําคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.2559 – 2563 ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยกระดับมาตรฐานการ
เรียนรู้และการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาและวัฒนธรรม 2) พัฒนาหลักสูตรการสร้างจิตสํานึกคุณค่าของภาษาและ
วัฒนธรรม 3) ขยายความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 4) ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
พัฒนาทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรม และ 5) ปรับปรุงสื่อการเรียนรู้และฐานข้อมูลกลางด้านภาษาและวัฒนธรรม 
  
 

แต่งต้ัง 
 
17. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นายไพศาล ชื่นจิตร รองอธิบดีกรม
ศุลกากร ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร (นักวิชาการศุลกากรทรงคุณวุฒิ)             
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
18. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                
(สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ     
จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี  
  1. นายทีปรัตน์ วัชรางกูร ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ             
ต้ังแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559  
  2. นายวิชญายุทธ บุญชิต ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 
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(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ               
ต้ังแต่วันที่ 7 เมษายน 2559 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
19. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับ
ทรงคุณวุฒิ) (สํานักนายกรัฐมนตร)ี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอแต่งต้ังข้าราชการพล
เรือนสามัญ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี  
  1. นางสาวบงกช อนุโรจน์ ผู้อํานวยการสํานักการตลาดเพ่ือการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ต้ังแต่วันที่ 12 เมษายน 2559  
  2. นางสาวจิตรา กุลวานิช ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ต้ังแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2559 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป และให้นางสาวจิตรา กุลวานิช             
(ลําดับที่ 2) พ้นจากตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เน่ืองจากครบเกษียณอายุราชการต่อไป  
 
20. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐเช็กเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเช็กประจํา
ประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐเช็กมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายมาเร็ก ลิบชีตซกี 
(Marek  Libřický) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเช็กประจําประเทศไทย 
โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายวีเจซ  สลัฟเกรเปิล  (Mr. Vitězslav  Grepl) ตามท่ีกระทรวงการ
ต่างประเทศเสนอ  
 
21. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินีเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่ง
สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินีประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรับมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินีมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง               
นายเฌอร์มัน เอกัว ซีมา อาบากา (Mr. German Ekua Sima Abaga) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มี
อํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินีประจําประเทศไทย โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สืบแทน นายมานูเอล โมโต โตโม (Mr. Manuel Moto Tomo) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
22. เรื่อง การปรับเขตกงสุลของสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ นครมาร์ไซย์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส และการแต่งต้ังกงสุล
กิตติมศักด์ิ ณ นครมาไซย์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี  
  1. ปรับเขตกงสุลของสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ นครมาร์ไซย์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส จากเดิม มีเขต
กงสุลครอบคลุมนครมาไซย์ จังหวัด Bouches – du-Rhône  แคว้น Provence – Alpes-Côte d’ Azur เป็น              
มีเขตกงสุลครอบคลุม 6 จังหวัด ในแคว้น Provence – Alpes-Côte d’ Azur ประกอบด้วย จังหวัด Alpes – 
de – Haute-Provence จังหวัด Hautes-Alpes จังหวัด Alpes-Maritimes จังหวัด Boucvhes – du-Rhône 
จังหวัด Var และจังหวัด Vaucluse 
  2. แต่งต้ัง นายออลีวีเย เรอเนตีแยรี ว็อง เดอแว๊งแกล (Mr. Olivier René Thierry Van de 
Winkel) ให้ดํารงตําแหน่ง กงสุลกิตติมศักด์ิ ณ นครมาร์ไซย์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สืบแทน นายฟรานซิส บิเจต์            
(Mr. Francis Biget) กงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิ ณ นครมาร์ไซย์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งถึงแก่กรรม  
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23. เรื่อง การแต่งต้ังกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดเชียงใหม่ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายเหริน 
อ้ีเชิง (Mr. Ren  Yisheng) ให้ดํารงตําแหน่ง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเขตกงสุล
ครอบคลุม 12 จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง ลําพูน แม่ฮ่องสอน 
น่าน พะเยา พิษณุโลก แพร่ สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์ สืบแทน นายฉาว เสี่ยวเหลียง (Mr. Chao Xiaoliang) ตามที่
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
24. เรื่อง การโอนข้าราชการมาแต่งต้ังใหดํ้ารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานัก
นายกรัฐมนตร)ี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นายเกษมสันต์ จิณณวาโส 
ปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี(นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ีสํานักนายกรัฐมนตรี เน่ืองจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ประกอบกับ
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการในการปฏิรูปราชการแผ่นดิน ตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ตามข้อ 1 วรรคสาม ของ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศกัราช 2558 ต้ังแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นกรณีโอนย้ายข้าราชการโดยไม่มีความผิดและไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบใด ๆ โดยผู้
มีอํานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอน และนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว  
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย 
ดังน้ี  
  1. นายประพนัธ์ มุสิกพนัธ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  
  2. นายมนตรี บุญพาณิชย์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
  3. นายดนชุา พิชยนนัท์  ทีป่รึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
26. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย
ประจําองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํ้ารงตําแหน่ง อธิบดีกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ต้ังแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2559 ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
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27. เรื่อง การแต่งต้ังผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ัง  
นายไพโรจน์ สัตยสณัหส์กุล ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) และการกําหนดอัตรา
เงินเดือนผู้อํานวยการ อ.ส.พ. ตามมติคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 และคร้ังที ่
5/2559 เมื่อวันที่ 5 สงิหาคม 2559 ส่วนคา่ตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ รวมทัง้เง่ือนไขการจ้างและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งน้ี ใหม้ีผลต้ังแต่วันที่ลงนามในสญัญาจ้าง
เป็นต้นไปแต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ  
 
28. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผูท้รงคณุวุฒิในคณะกรรมการปิโตรเลียม  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ัง พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพฒัน ์ดํารง
ตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปิโตรเลียม เน่ืองจาก พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ลาออกจากตําแหน่งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 โดยให้มีวาระการดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่
คณะรัฐมนตรมีีมติ จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561  
 
29. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลส่วนท้องถ่ิน (ก.ถ.)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) จํานวน 5 คน เน่ืองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิม
ได้ดํารงตําแหน่งครบวาระสี่ปีแล้ว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 ดังน้ี 1. นายวัลลภ พริง้พงษ์ ด้านการบริหารงาน
ท้องถิ่น 2. นายวสันต์ วรรณวโรทร ด้านการบริหารงานบุคคล 3. นายพงศ์โพยม วาศภูติ ด้านระบบราชการ             
4. นายธวัชชยั ฟักอังกูร ด้านบริหารและการจัดการ 5. นายนิรวัชช์  ปุณณกันต์ ด้านกฎหมาย ทั้งน้ี ต้ังแต่                  
วันที่ 27 กันยายน 2559 เป็นต้นไป  
 
30. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสขุ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ประเภทบริหาร ระดับสูง จํานวน 5 ราย ดังน้ี  
  1. นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิรพิงศ ์รองอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับต้น กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
  2. นางพรรณพิมล วิปลุากร รองอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับต้น กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
  3. นายโอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับต้น กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
  4. นายไพศาล ด่ันคุ้ม รองเลขาธิการ (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับต้น สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
  5. นางวารุณี จินารัตน์ รองอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับต้น 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
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31. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทนักบริหาร ระดับสูง รวมจํานวน 11 ราย ดังน้ี  
  1. นายคนิต ลขิิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  2. ว่าที่ ร.ต. ไพเจน มากสุวรรณ์  รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมชลประทาน ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  3. นายโอภาส ทองยงค์รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมปศุสัตว์ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  4. นายปรญิญา เพ็งสมบัติ  รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมส่งเสริมสหกรณ ์ใหดํ้ารง
ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  5. นายดิเรก  ตนพะยอม  รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมวิชาการเกษตร ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  6. นายสุวรรณ บูราพรนสุรณ์ รองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับต้น) สาํนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  
  7. นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรตัน์  รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมประมง ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  8. นายประยวน พันธ์สวัสด์ิ  รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  9. นายเสนอ ชูจันทร ์ รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  10. นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับต้น) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
  11. นายสุรสีห ์กิตติมณฑล รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้
ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
32. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมืองแทนตําแหน่งที่ว่าง (กระทรวงพาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอการแต่งต้ังข้าราชการการเมืองแทน
ตําแหน่งที่ว่าง คือ นายสมชาติ สร้อยทอง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป  
 

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


