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วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 5 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเทศไทย พ.ศ. ....

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                                   วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 
 
  วันน้ี (28 มิถุนายน  2559) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ และพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์              
ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรปุสาระสําคัญดังน้ี 
  

กฎหมาย 
 
  1.   เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่ 
    กระทําผิด พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... 
    และร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... 
  3.   เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ   
    พระบรมราชินีนาถในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 
    12 สิงหาคม  2559 พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
    สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความ 
    ปลอดภัยของหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุตํ่ากว่าสิบห้าปี พ.ศ. .... 
  7.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ 
    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
    เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559     พ.ศ. .... 
 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม  
 
  8.    เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาโครงการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า (Policy Loan) 
  9.  เรื่อง  โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
    การผลิตสําหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
  10.   เรื่อง  แนวทางเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง 
    พ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
  11.  เรื่อง  ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยออกตามความใน 
    มาตรา 18 (13)  แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
    พ.ศ. 2543 จํานวน  3 ฉบับ  
  12.  เรื่อง  โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 
    Development)  
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ต่างประเทศ 
 
  13.   เรื่อง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ปากีสถาน 
  14.   เรื่อง  ขอความเห็นชอบเสนอข้อกําหนดร่างขอบเขตการทํางานของกองทุนเพ่ือบรรเทา
    ทุกข์และให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมสําหรับเหย่ือจากการเคลื่อนย้าย 
    ถิ่นฐานแบบไมป่กติ (Terms of Reference of the Trust Fund for  
    Humanitarian and Relief Efforts for the Victims of Irregular Movement 
    of Persons) 
  15.   เรื่อง  (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ระหว่างรัฐบาล
    แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  16.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างเจตนารมณ์ว่าด้วยการจัดต้ังคณะทํางานความร่วมมือทาง 
    ทหารระหว่างกองทัพบกกับกองกําลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่น 
 

แต่งต้ัง 
 
  17.  เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  18.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงยุติธรรม)  
  19. เรื่อง  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร 
    สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  
  20.  เรื่อง  ขอแก้ไขการแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการผังเมืองตามพระราชบัญญัติ 
    การผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มาตรา 6 (5)  
  

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

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและ
เยาวชนที่กระทําผิด พ.ศ .... ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.)  เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ 
  1. กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการบริหารการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการและปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการ 
กรรมการประกอบด้วยกรรมการโดยตําแหน่งจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรี
แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านจิตวิทยา ด้านสังคม
สงเคราะห์ ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านสิทธิเด็ก และด้านการคุ้มครองเด็ก โดยให้อธิบดีกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นกรรมการและเลขานุการ 
  2. กําหนดให้คณะกรรมการฯ มีอํานาจหน้าที่กําหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารการแก้ไข
บําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด ให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎหมาย ระเบียบ และ
ประกาศตามพระราชบัญญัติน้ี พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่
กระทําผิด กําหนดหรือเสนอแนะแนวทางกลยุทธ์และมาตรการในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
สําหรับเด็ก 
  3. กําหนดให้อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีอํานาจกําหนดอํานาจและหน้าที่ของ              
เจ้าพนักงานพินิจ 
  4. กําหนดห้ามมิให้ใช้เครื่องพันธนาการใด ๆ แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานที่ควบคุม เว้นแต่จะมี
เหตุจําเป็นอย่างย่ิงอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เพ่ือป้องกันการหลบหนีหรือเพ่ือความปลอดภัยของเด็กหรือเยาวชนหรือ
บุคคลอ่ืน โดยให้ผู้อํานวยการมีอํานาจสั่งให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานท่ีควบคุมและให้             
เจ้าพนักงานพินิจบันทึกเหตุผลหรือความจําเป็น 
  5. กําหนดให้เจ้าพนักงานพินิจจะรับเด็กและเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดไว้ในระหว่างการ
สอบสวนหรือการพิจารณาคดี หรือตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลไว้ควบคุมดูแลเพ่ือแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูหรือฝึกอบรมใน
สถานที่ควบคุมได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือเมื่อได้รับหมายควบคุมตัวหรือคําพิพากษาหรือ
คําสั่งศาล 
  6. กําหนดให้เพ่ือประโยชน์ในการดูแลแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูและพัฒนาพฤตินิสัยเด็กหรือเยาวชนให้กลับ
ตนเป็นคนดี ให้อธิบดีจัดให้มีระบบการจําแนกเด็กและเยาวชนในสถานที่ควบคุมของสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม 
หลักเกณฑ์และวิธีการจําแนกให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด และให้สถานที่ควบคุมจัดให้มีการจําแนกเด็กหรือ
เยาวชน เพ่ือกําหนดวิธีการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน การวางแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู และการรายงานข้อเท็จจริง 
พร้อมทั้งเสนอความเห็นเก่ียวกับการลงโทษ หรือการใช้วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมต่อศาล 
  7. กําหนดวิธีการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูหรือฝึกอบรมเด็กหรือเยาวชน กําหนดวิธีการและเป้าหมายในการ
กลับคืนสู่ครอบครัวและสังคม และการจัดทําแผนการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูหรือแผนการฝึกอบรมเด็กหรือเยาวชน 
ตลอดจนการกําหนดให้สถานพินิจจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชนเป็นรายบุคคล 
  8. กําหนดการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการติดตามภายหลังปล่อยจากสถานที่ควบคุมตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
  9. กําหนดโทษปรับสําหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสถานที่ควบคุมแต่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
กําหนดโทษสําหรับผู้ที่นําเข้ามาซึ่งสิ่งของต้องห้ามเข้าไปในสถานที่ควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตและต้องวางระโทษ
จําคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และถ้าผู้กระทําความผิดเป็นเจ้าพนักงานพินิจหรือ
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เจ้าหน้าที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการดูแลเด็กและเยาวชนสถานที่ควบคุม ต้องวางระโทษเป็นสามเท่าของโทษท่ี                 
กําหนดไว้ 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... และร่างระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... และร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
สํานักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
            สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างระเบียบ 
            1. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ือง และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... เป็นการ
ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2558 ในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
                     1.1 กําหนดผู้มีอํานาจลงนามเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้ชัดเจนขึ้น โดยกําหนด
ความหมายของคําว่า “รัฐมนตรี” และกําหนดความรับผิดชอบของผู้ลงนามเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วนก่อนส่งเรื่องไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(สลค.)                      
   1.2 กําหนดให้ในการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีมีการกลั่นกรองจากรองนายกรัฐมนตรีที่
ได้รับมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี โดยให้ผู้มีอํานาจลงนามเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีเสนอเรื่องให้รองนายกรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบในการนําเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ก่อนส่งเรื่อง
ไปยัง สลค. เพ่ือให้เรื่องที่เสนอมีการบูรณาการภายในกลุ่มงาน 
                     1.3 กําหนดให้ สลค. มีอํานาจส่งเร่ืองคืน กรณี สลค. ตรวจสอบพบว่าหน่วยงานของรัฐ
ไม่ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
                     1.4 กําหนดความรับผิดชอบในการเสนอเร่ืองเป็นวาระจร โดยให้ผู้มีอํานาจลงนามเสนอ
เรื่องและรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรีรับรอง
ว่าการเสนอเรื่องได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เ ก่ียวข้อง และหากไม่เสนอเรื่อง                 
ต่อคณะรัฐมนตรีในคร้ังน้ันจะเกิดความเสียหายต่อประเทศหรือประชาชน รวมทั้งให้อํานาจ สลค.  กําหนดแบบการ
นําเสนอเรื่องเป็นวาระจร 
                     1.5 กําหนดให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีพิจารณา
เรื่องแทนคณะรัฐมนตรีก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ หากคณะรัฐมนตรีไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นมติคณะรัฐมนตรี 
            2. ร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... เป็นการปรับปรุง
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
                     2.1 กําหนดระยะเวลาเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี โดยให้หน่วยงานเสนอเร่ืองมายัง สลค. 
ก่อนวันที่ประสงค์จะให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีอย่างน้อย 15 วัน ส่วนกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนให้ส่งเร่ืองไปยัง 
สลค. ก่อนวันที่ขอให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเรื่องทั่วไป อย่างน้อย 7 วัน และเร่ืองร่างกฎหมาย อย่างน้อย 10 วัน ทั้งน้ี 
เป็นการนําข้อกําหนดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 และ 24 พฤศจิกายน 2558  มากําหนดไว้ 
                     2.2 กําหนดให้ในการเสนอขออนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรีหน่วยงานของรัฐเจ้าของ
เรื่องต้องช้ีแจงข้อมูลตามที่กําหนด เช่น ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือนโยบายรัฐบาล การบูรณาการทํางาน
หรือผลการหารือที่ได้ข้อยุติของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  แหล่งเงินที่เหมาะสม ระยะเวลาการดําเนินการ แผนปฏิบัติการ 
แผนการกํากับดูแล และประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ ทั้งน้ี เป็นการนําข้อกําหนดตามมติคณะรัฐมนตรี                 
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 และ 19 มกราคม 2559 มากําหนดไว้ 
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                     2.3 กําหนดให้ในการเสนอเรื่องขออนุมัติเงินกู้ งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น จัดต้ังหน่วยงานใหม่หรือัตรากําลังเพ่ิมเติมจากคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องต้องมี
ความเห็นจากกระทรวงการคลัง (กค.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ
สํานักประมาณ (สงป.) หากเป็นกรณีรัฐวิสาหกิจต้องมีความเห็นจากคณะกรรมการท่ีมีหน้าที่กําหนดนโยบายและ
กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจด้วย ทั้งน้ี เป็นการนําข้อกําหนดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และ              
2 มิถุนายน 2558 มากําหนดไว้ 
                     2.4 กําหนดประเภทเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือเร่ืองที่เก่ียวกับองค์การ
ระหว่างประเทศ ที่หน่วยงานของรัฐสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี เป็นการนําข้อกําหนด
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 มากําหนดไว้ 
                   2.5 กําหนดให้ สลค.  สามารถให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องรับไปหาข้อยุติในกรณีที่เรื่อง
จะเสนอคณะรัฐมนตรีมีความเห็นแตกต่างหรือขัดแย้งกันได้ 
                     2.6 กําหนดแนวปฏิบัติในการตรวจสอบความจําเป็นในการตราพระราชบัญญัติ 
(Checklist) รวม 10 ประการ 
 
3.   เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม  2559 พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม  2559 พ.ศ. ....  
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองเร่งด่วน              
แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  กค. เสนอว่า คณะกรรมการเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึกตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
เหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. 2548 มาตรา 3 และมาตรา 4 มีมติให้ความเห็นชอบให้มีการจัดทํา
เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม              
พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม  2559  ซึ่ง กค. เห็นควรให้จัดทําเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เป็น
เหรียญเงินชนิดบุรุษ  จํานวนผลิตไม่เกิน 100,000 เหรียญ  ชนิดสตรี  จํานวนผลิตไม่เกิน 84,000 เหรียญ และ
กําหนดจําหน่ายเหรียญละ 1,600 บาท โดย กค. จะจําหน่ายเหรียญเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวทั่วประเทศพร้อมกัน
ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2559  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  

1. กําหนดให้มีเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาส 
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยกําหนดรายละเอียดของลักษณะเหรียญไว้ 
และให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

2. กําหนดให้บุคคลมีสิทธิประดับเหรียญน้ีได้  
3. กําหนดให้การประดับเหรียญน้ีให้ประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือจะประดับโดยใช้ 

ห้อยคอหรือโดยวิธีอ่ืนที่เห็นสมควรโดยไม่มีแพรแถบก็ได้  
4. กําหนดให้กรมธนารักษ์ กค. มีหน้าที่เก่ียวกับการสร้างและการจําหน่ายเหรียญฯ  

 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี             
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และให้สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีนําร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม แล้วส่งให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี            
เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  
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  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี                
พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักเลขาธิการนายกรับมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2)              
พ.ศ. 2556 โดยปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ดังน้ี  
 

การแบ่งส่วนราชการเดิม การแบ่งส่วนราชการใหม่ 
1. สํานักบริหารกลาง 
2. สํานักการต่างประเทศ 
3. สํานักโฆษก 
4. สํานักประสานงานการเมือง 
5. สํานักพิธีการและเลขานุการ 
6. สํานักสถานที่และรักษาความปลอดภัย 
7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
8. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
9. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
10. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

1. สํานักงานเลขาธิการ 
2. กองการต่างประเทศ 
3. กองงานนายกรัฐมนตร ี
4. กองประสานงานการเมือง 
5. กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร ์
6. กองพิธีการ 
7. กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย 
8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. สํานักโฆษก 
10. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
11. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
12. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราคา่บาํรุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์                 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  ปรับปรุงอัตราค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ดังน้ี  

อัตราคา่บํารุงฯ เดิม 
ตามกฎกระทรวง ฉบับที ่4 (พ.ศ. 2528)ฯ 

อัตราคา่บํารุงฯ ใหม่ 
ตามร่างกฎกระทรวงท่ี กษ.เสนอ 

ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ให้จัดสรร
จากกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์จํากัดในอัตราร้อย
ละหา้ของกําไรสุทธิ แต่ไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท

ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ให้จัดสรร
จากกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์จํากัดในอัตราร้อย
ละหนึ่งของกําไรสุทธิ แต่ไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท

 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดงานท่ีมีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิง           
มีครรภ์หรือเด็กซ่ึงมีอายุตํ่ากว่าสิบห้าปี พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดงานท่ีมีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและ            
ความปลอดภัยของหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุตํ่ากว่าสิบห้าปี พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้
ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  2. ให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดการออกกฎหมายลําดับรองตามมาตรา 3 ในบทนิยามคําว่า “งานที่รับ
ไปทําที่บ้าน” มาตรา 21 และมาตรา 24 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ.ศ. 2553 
เพ่ือให้กฎหมายแม่บทมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์และสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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  รง. เสนอว่า ร่างกฎกระทรวงในเร่ืองน้ีเป็นกฎหมายลําดับรองซึ่งออกตามความในมาตรา 4 วรรค
หน่ึง และมาตรา 20 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ.ศ. 2553 เพ่ือกําหนดลักษณะ           
งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงมีครรภ์ หรือเด็กซึ่งมีอายุตํ่ากว่าสิบห้าปี เพ่ือให้            
ความคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้านซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์และเด็กซึ่งมีอายุตํ่ากว่าสิบห้าปีให้มีความปลอดภัยในการทํางาน  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงมีครรภ์             
4 ลักษณะงาน ดังน้ี  
   (1) งานเก่ียวกับเคร่ืองจักร เครื่องยนต์อันอาจเกิดอันตรายจากความสั่นสะเทือนแบบ            
ทั้งร่างกาย  
   (2) งานยก แบก หาบ หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบห้ากิโลกรัม   
   (3) งานที่ต้องสัมผัสละออง ไอ ก๊าซ จากวัตถุดิบหรือกระบวนการผลิต อันอาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ เช่น งานพ่นสี งานฟอกย้อม  
   (4) งานที่ต้องสัมผัสกับฝุ่น ฟูม เส้นใย จากวัตถุดิบหรือกระบวนการผลิต อันอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ เช่น งานเช่ือมโลหะ หลอมโลหะ งานขัด เจียโลหะ  
  2. กําหนดงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กซึ่งมีอายุตํ่ากว่าสิบ
ห้าปี 6 ลักษณะงาน ดังน้ี  
   (1) งานเก่ียวกับเคร่ืองจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายจากเครื่องจักร 
เครื่องมือ อุปกรณ์น้ัน  
   (2) งานยก แบก หาบ หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบห้ากิโลกรัม  
   (3) งานเก่ียวกับแสงจ้า เสียงดัง ความร้อนจัด ความเย็นจัด หรือความสั่นสะเทือนซึ่งอาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย    
   (4) งานที่ต้องสัมผัสละออง ไอ ก๊าซ จากวัตถุดิบหรือกระบวนการผลิตอันอาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ เช่น งานพ่นสี งานฟอกย้อม  
   (5) งานที่ต้องสัมผัสกับฝุ่น ฟูม เส้นใย จากวัตถุดิบหรือกระบวนการผลิต อันอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ เช่น งานเช่ือมโลหะ หลอมโลหะ งานขัด เจียโลหะ  
   (6) งานเก่ียวกับจุลชีวันเป็นพิษซึ่งอาจเป็นเช้ือไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเช้ืออ่ืนอันอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  
 
7. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559     
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 
รอบ 12 สิงหาคม 2559 พ.ศ. .... ตามท่ี กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  
  กค. เสนอว่า เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 12 
สิงหาคม 2559 ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ให้แผ่ไพศาลท้ังภายในประเทศและนานาประเทศ ตลอดจนน้อมนําจิตใจของปวงชนชาวไทย ให้
แสดงความกตัญญูกตเวที และความจงรักภักดี อีกทั้งสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร สมควรจัดทํา
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถเน่ืองในโอกาสดังกล่าว ซี่ง กค. 
ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดทําเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าวตามแบบที่ทูลเกล้าฯ ถวายและได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว 
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  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  กําหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเน้ือโลหะ นํ้าหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลายและ
ลักษณะอ่ืน ๆ ของเหรียญกษาปณ์ทองคํา ราคาหน่ึงหมื่นหกพันบาท หน่ึงชนิด เหรียญกษาปณ์เงิน ราคาแปดร้อย
บาท หน่ึงชนิด และเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคาห้าสิบบาท หน่ึงชนิด เน่ืองในโอกาสพระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม  
 
8.   เรื่อง ขอขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อดอกเบ้ียตํ่า (Policy Loan) 
  คณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ เ ห็ น ช อ บ ก า ร ข ย า ย ร ะ ย ะ เ ว ล า โ ค ร ง ก า ร สิ น เ ช่ื อ ด อ ก เ บ้ี ย ตํ่ า 
(โครงการ Policy Loan) ตามท่ี กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ จากเดิมที่กําหนดให้เริ่มรับคําขอต้ังแต่                
วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหน่ึงอย่างใดจะ
ถึงก่อน เป็น เริ่มรับคําขอต้ังแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือจนกว่าจะ             
เต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหน่ึงอย่างใดจะถึงก่อน โดยไม่ให้มีการขยายโครงการฯ ดังกล่าวออกไปอีก 
 
9. เรื่อง  โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสําหรับ                
ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  ดังน้ี  

1. อนุมัติให้ กค. ดําเนินโครงการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรและเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการผลิต   สําหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  โดยให้
กระทรวงการคลังกําหนดมาตรการการปล่อยสินเช่ือให้ทั่วถึง  และห้ามมิให้ Refinance หน้ีเดิม รวมทั้งให้รับ
ความเห็นของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปพิจารณาดําเนินการด้วย  

2. ให้กระทรวงการคลังจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิการดําเนินโครงการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าที่ผ่านมา   
(โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า (Policy Loan)  และโครงการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้                 
แก่ผู้ประกอบกิจการ  SMEs)  เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
  สาระสําคัญของโครงการสินเชื่อดอกเบ้ียตํ่าเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสําหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสินเช่ือระยะยาว 
(L/T)  ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs เพ่ือการลงทุน หรือการต่อเติมเปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทําให้ดีขึ้น              
ซึ่งทรัพย์สินที่ เ ก่ียวเน่ืองกับกิจการ แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม และต้องเป็นทรัพย์สิน ดังน้ี                 
1. เครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปรกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3. อาคารถาวร เพ่ือใช้เป็นที่ต้ัง
ของเคร่ืองจักร  แต่ไม่รวมถึงที่ดินและอาคารที่ใช้เพ่ือการอยู่อาศัย โดยมีวงเงินรวมทั้งโครงการ 30,000 ล้านบาท  
  วิธีการให้ความช่วยเหลือ   

1) ธนาคารออมสินให้สินเช่ือดอกเบ้ียตํ่ากับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้า    
ร่วมโครงการ และธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้สินเช่ือแก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs เฉพาะการ
ปล่อยสินเช่ือใหม่ โดยมีเง่ือนไขไม่ให้ Refinance หน้ีเดิม   

2) ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการต้องทํารายงานสรุปยอดสินเช่ือ 
ของผู้ประกอบการ SMEs  แต่ละราย เพ่ือประกอบการเบิกเงินกู้จากธนาคารออมสิน 
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10.  เรื่อง แนวทางเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชําระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางสนับสนุนการดําเนินการตามแผนยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องดําเนินการตามแนวทางดังกล่าวโดยด่วนต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค. รายงานว่า 
  1. เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการการขยายการใช้บัตรที่มุ่งส่งเสริมการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด โดยจะขยายจุดรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ทั่วถึงทั้งประเทศ ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจให้ติดต้ังอุปกรณ์รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นทางเลือกแก่ประชาชนใน
การชําระค่าบริการสินค้าและบริการแทนการใช้เงินสด เห็นควรให้หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ อปท. ที่มีการ
รับเงินจากประชาชนติดต้ังอุปกรณ์รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เพียงพอต่อการให้บริการกับประชาชน และให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องปรับปรุงระเบียบและหลักเกณฑ์ให้เอ้ืออํานวยต่อการรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์            
จากประชาชน ณ จุดรับชําระเงินต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
  2. ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการชําระเงินให้สามารถรองรับการโอนเงินระหว่างธนาคาร
โดยใช้หมายเลขหรือรหัสใด ๆ (Any ID) ที่กําหนดในการระบุผู้รับโอน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจําตัว
ประชาชน และเลขประจําตัวนิติบุคคล พบปัญหาว่าหมายเลขซ้ํากันระหว่างเลขประจําตัวของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย 
(ซึ่งออกโดยกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย) กับเลขประจําตัวนิติบุคคล (ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์) จํานวน 138 ราย โดยจากการตรวจสอบข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าส่วนใหญ่เป็น             
นิติบุคคลที่ไม่ได้ดําเนินการธุรกิจหรือเป็นนิติบุคคลร้าง ซึ่งหากโครงการ Any ID เริ่มดําเนินการอาจจะเกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติได้ นอกจากน้ันยังมีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีแต่ไม่มีเลขประจําตัวที่ออกโดย 
ทั้ง 2 หน่วยงาน ซึ่งกรมสรรพกร กค. จะเป็นผู้ออกเลขประจําตัวผู้เสียภาษีให้ ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ครั้งที่ 3/2559 ที่ประชุมจึงได้มีมติเห็นชอบในหลักการ ดังน้ี 
   2.1 ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดําเนินการแก้ไขปัญหาเลขประจําตัวนิติบุคคล 138 ราย             
ที่ซ้ํากับเลขประจําตัวประชาชน โดยการออกเลขประจําตัวให้กับนิติบุคคลเหล่าน้ีใหม่เพ่ือไม่ให้ซ้ําซ้อนกับเลข
ประจําตัวประชาชนที่ออกโดยกรมการปกครอง 
   2.2 เพ่ือป้องกันปัญหาของการออกเลขประจําตัวซ้ํากันระหว่างหน่วยงานในอนาคต ให้   
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอจัดสรรเลขประจําตัวของนิติบุคคลจํานวน 2 ล้านหมายเลข ส่งให้กรมการปกครองเพ่ือ              
กันไว้ไม่ให้ใช้ออกเลขประจําตัวประชาชนและเห็นชอบในหลักการในการกําหนดภารกิจการออกเลขประจําตัว                
13 หลัก ดังน้ี 
    1) ให้กรมการปกครองออกเลขประจําตัว 13 หลัก ให้แก่ บุคคลธรรมดา 
    2) ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกเลขประจําตัว 13 หลัก ให้แก่นิติบุคคล 
    3) ให้กรมสรรพากรออกเลขให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลบางประเภทท่ีอยู่นอกเหนือ
ตามข้อ 1) และ 2) เช่น กองมรดกเฉพาะที่ยังไม่ได้แบ่งคณะบุคคล และผู้จ่ายเงินได้ ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี                 
ตามกฎหมายของกรมสรรพากร 
  ทั้งน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานโครงการ Any ID เป็นไปอย่างมีระบบ เห็นควรมอบหมายให้กรมการ
ปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องวางแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันเพ่ือ
ป้องกันการซ้ําซ้อนของเลขประจําตัว 13 หลักในอนาคต 
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11. เรื่อง ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยออกตามความในมาตรา 18 (13)                
แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2543 จํานวน  3 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยออก
ตามความในมาตรา 18 (13) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 จํานวน              
3 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่
เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  

1. ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกําหนดอัตราค่าโดยสาร  
วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกําหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชําระค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง  
ช่วงคลองบางไผ่ – เตาปูน พ.ศ. .... 

2. ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยอัตราค่าบริการจอดรถยนต์และ 
วิธีการจัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ พ.ศ. .... 

3. ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกําหนดอัตราค่าโดยสารร่วม  
วิธีการจัดเก็บค่าโดยสารร่วม  และการกําหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชําระค่าโดยสารร่วมระหว่าง
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ และรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. .... 
  สาระสําคัญของร่างข้อบังคับ จํานวน 3 ฉบับ 

1. ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกําหนดอัตราค่าโดยสาร  
วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกําหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชําระค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสี
ม่วง  ช่วงคลองบางไผ่ – เตาปูน พ.ศ. ....  มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดอัตราค่าโดยสาร  และการกําหนดประเภท
บุคคลท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องชําระค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงคลองบางไผ่ – เตาปูน ซึ่งมีอัตราค่าโดยสาร
เริ่มต้นที่ 14 บาท สูงสุด 42 บาท 

2. ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ 
และวิธีการจัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่ – บางซ่ือ พ.ศ. ....               
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดอัตราค่าบริการจอดรถยนต์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ซึ่งมี
อาคารจอดแล้วจน จํานวน 4 แห่ง โดยกําหนดอัตราค่าบริการ สําหรับผู้มาใช้บริการรถไฟฟ้า  ในอัตราค่าบริการ              
10 บาทต่อ 2 ช่ัวโมง และสําหรับผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้าช่ัวโมงละ 20 บาท  

3. ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกําหนดอัตราค่าโดยสาร 
ร่วม วิธีการจัดเก็บค่าโดยสารร่วม  และการกําหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชําระค่าโดยสารร่วม
ระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซ่ือ และรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. ....                
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดอัตราค่าโดยสารร่วมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ และรถไฟฟ้า          
มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดอยู่ที่ 70 บาท และการกําหนดประเภทบุคคลที่ได้รับ               
การยกเว้นไม่ต้องชําระค่าโดยสารร่วม  
 
12. เรื่อง โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) เสนอโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) และ
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)์ ร่วมกับกระทรวงคมนาคม (คค.) กองทัพเรอื และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง พิจารณาจัดทํารายละเอียดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ให้แล้วเสร็จภายใน 
3 เดือนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  สศช. รายงานว่า  
  1. ปัจจบัุนพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลังงาน และยานยนต์ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวลรวมคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของประเทศ 
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ประกอบกับมีความพร้อมของระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งทางถนน รถไฟ ท่าเรือ และนิคมอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็น
ศูนย์กลางการขนส่งทางเรือของอาเซียน ซึ่งสามารถเช่ือมโยงไปยังท่าเรือนํ้าลึกทวายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มา ท่าเรือสีหนุวิลล์ของราชอาณาจักรกัมพูชา และท่าเรือวังเตาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมทั้งเป็นที่รู้จัก
ของนักลงทุนทั่วโลก จึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 
Development) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจช้ันนําของอาเซียน เพ่ือส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) โดยมีกรอบแนวคิดในการดําเนินโครงการ สรุปได้ดังน้ี  
   1.1 พื้นที่ดําเนนิการ ดําเนินการใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา โดยแบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และเขตพัฒนาเมือง  
   1.2 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย  
    1) ทางอากาศ ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา  
    2) ทางเรือ ได้แก่ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ทา่เรือแหลมฉบัง และท่าเรือมาบตาพุด 
    3) ทางถนน ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรุงเทพฯ-ชลบุรี พัทยา-มาบตา
พุด และแหลมฉบัง-นครราชสีมา  
    4) ทางราง ได้แก่ รถไฟทางคู ่ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย และช่วง
กรุงเทพฯ-ระยอง  
    ทั้งน้ี การลงทนุด้านโครงสร้างพ้ืนฐานจะต้องบูรณาการเช่ือมโยงกันทั้งระบบ เพ่ือ
ลดต้นทุนโลจิสติกส์ เพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทาง และเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเล โดยเฉพาะอย่างย่ิง
พัฒนาท่าเรือนํ้าลึกจุกเสม็ดให้เป็นจุดจอดเรือยอชท์ เรือข้ามฟาก (Ferry) และเรือสําราญ (Cruise) เน้นการเช่ือมโยง
กับท่าเรือท่องเท่ียวอ่ืน 2 ฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน เพ่ือรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทุกด้านทีม่ีแนวขยายตัว
เพ่ิมมากขึ้นในอนาคตให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี 2561  
   1.3 การดึงดูดการลงทนุภาคเอกชน ประกอบด้วย การให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน
เพ่ิมขึ้นจากเดิม การจัดต้ังกองทุนพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ การจัดต้ังศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จการลงทุน (One Stop Service) การอํานวยความสะดวกในการอนุมัติเรื่องการดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
และผังเมือง ความรวดเร็วในการออกใบอนุญาต การประกาศเป็นเขตปลอดภาษี การจัดหาที่ดินและระยะเวลาเช่า
ที่ดิน ระยะเวลาพํานักและทํางานของนักลงทุน และผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ สทิธิในการทําธุรกรรมทางการเงิน การ
ใช้เงินตราต่างประเทศ การจัดต้ังศูนย์ธุรกรรมทางการเงิน และการจัดต้ังกองทุนในพ้ืนที่ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น  
  2. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
  มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงคมนาคม (คค.) 
กองทัพเรือ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง พิจารณาจัดทํารายละเอียดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก   
โดยให้มีแผนลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางราง ทางน้ํา และทางอากาศทั้งระบบ ที่
คํานึงถึงการเช่ือมโยงทั้งภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน แผนดําเนินการด้านผังเมือง การพัฒนาอุตสาหกรรม   
สีเขียว และผลประโยชน์ที่ประชาชนในพ้ืนที่จะได้รับ รวมทัง้จัดทําแผนงบประมาณในการดําเนินโครงการ โดยให้ใช้
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 ใหแ้ล้วเสร็จภายใน 3 เดือน  
 

ต่างประเทศ 
 
13.  เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ปากีสถาน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ี กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบบันทึกความเข้าใจลับระหว่างไทย-ปากีสถาน ฉบับลงนามวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 
  2. เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของไทยและปากีสถาน 
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  3. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการแลกเปล่ียนหนังสือทางการทูตยืนยันการ            
มีผลใช้บังคับของบันทึกความเข้าใจลับระหว่างไทย-ปากีสถานต่อไป โดยให้ กต. สามารถปรับถ้อยคําตาม                 
ความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระสําคัญ 
  สาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจลับฯ เป็นการเพ่ิมข้อบทว่าด้วยการทําการบินโดยใช้ช่ือเที่ยวบิน
ร่วมกัน ข้อบทว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยการบิน และข้อบทว่าด้วยความปลอดภัยการบิน รวมท้ังปรับปรุง             
ใบพิกัดเส้นทางบิน สิทธิความจุความถี่ และสิทธิรับขนการจราจรเพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสในการให้บริการระหว่างกัน 
  
14.  เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอข้อกําหนดร่างขอบเขตการทํางานของกองทุนเพือ่บรรเทาทุกขแ์ละใหค้วาม
ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมสาํหรับเหย่ือจากการเคลื่อนย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติ (Terms of Reference of the 
Trust Fund for Humanitarian and Relief Efforts for the Victims of Irregular Movement of 
Persons) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างขอบเขตการทํางานของกองทุนเพ่ือบรรเทาทุกข์และให้ความช่วยเหลือทาง
มนุษยธรรมสําหรับเหย่ือจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ (Terms of Reference of the Trust Fund for 
Humanitarian and Relief Efforts for the Victims of Irregular Movement of Persons) 
  2. เห็นชอบในกรณีที่ประเทศไทยจะบริจาคเงินเข้ากองทุนเพ่ือบรรเทาทุกข์ฯ ดังกล่าว 
  3. อนุมัติให้ ตช. สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างขอบเขตการทํางานฯ น้ีในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญได้ (หากมีความจําเป็น) โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง  
  ร่างขอบเขตการทํางานของกองทุนเพื่อบรรเทาทุกข์ฯ มีสารสะสําคัญ ดังน้ี 
  1. การสนับสนุนกองทุนเป็นความสมัครใจจากทุกประเทศสมาชิกอาเซียนและประชาคมนานาชาติ 
ซึ่งรวมไปถึงประเทศคู่เจรจาของอาเซียนองค์กรระหว่างประเทศ และผู้ถือประโยชน์ร่วมภายนอก 
  2. การสนับสนุนต้องมีการบริหารจัดการ จัดสรร และตรวจสอบด้วยกฎเกณฑ์ตามขั้นตอน                
การดําเนินงานของสํานักเลขาธิการอาเซียนว่าด้วยการพิจารณากระบวนการบริหารจัดการกองทุนในโครงการจัดสรร
และรายงานทางการเงิน 
  3. การใช้ประโยชน์จากกองทุน ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องทําการร้องขออนุมัติการใช้เงินต่อที่
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational 
Crime : SOMTC)  โดยต้องเสนอแผนการนําเงินไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย (ก) วัตถุประสงค์ (ข) วิธีการนําเงินไป
ใช้โดยมีรายละเอียดของแผนการดําเนินการ ระยะเวลาและผู้ดําเนินการ (ค) แสดรายละเอียดของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
โดยแยกเป็นหัวข้อ และ (ง) กําหนดการในการเบิกจ่าย ซึ่งการย่ืนคําร้องดังกล่าวหากไม่มีการคัดค้านจาก SOMTC                
จะถูกพิจารณาให้ได้รับการอนุมัติภายใน 10 ทําการ 
  4. การเบิกจ่ายเงินจากกองทุนน้ัน สํานักเลขาธิการอาเซียนจะจ่ายเงินจากกองทุนให้กับผู้ดําเนินการ 
ในขณะเดียวกันสํานักเลขาธิการอาเซียนก็จะแจ้งให้คณะกรรมการผู้แทนถาวร (Committee of Permanent 
Representatives : CPR)  และ SOMTC ทราบถึงการจ่ายเงินน้ัน 
  5. หน่วยงานจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นผู้ดําเนินงานจะต้องจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
สํานักเลขาธิการอาเซียน ประกอบด้วย รายงานงบการเงินและสรุปรายการการใช้จ่ายทั้งหมดไม่เกินกว่า 60 วัน              
หลังเสร็จสิ้นโครงการและในส่วนของงบที่ไม่ได้ใช้จ่ายจะต้องถูกคืนให้กับกองทุนโดยผ่านสํานักเลขาธิการอาเซียน
ภายใน 90 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ  
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15.  เรื่อง (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  2. อนุมัติให้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการลง
นามในเอกสารดังกล่าว 
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต .) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม  
(Full Powers) ให้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าว 
  4. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ให้ รง. ดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลังตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญา
เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
  สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงงานระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดหลักการ
พ้ืนฐานเก่ียวกับความร่วมมือด้านแรงงานร่วมกัน โดยมีกรอบความร่วมมือ ได้แก่ (1) ความร่วมมือทางวิชาการ (2) 
ความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน (3) ความมือด้านการจ้างแรงงาน (4) ความร่วมมือด้านการคุ้มครองแรงงาน 
และ (5) ความร่วมมือด้านการประกันสังคม และเพ่ือเป็นการดําเนินงานและติดตามการดําเนินการตามบันทึกความ
เข้าใจฯ จะมีการจัดประชุมร่วมสองฝ่าย ทั้งระดับรัฐมนตรีและระดับเจ้าหน้าที่ ทั้งน้ี ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาการ
ลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ ซึ่งมุ่งมั่นที่
จะทํางานร่วมกันในการพัฒนาและขยายความร่วมมือด้านแรงงานให้ครอบคลุมในหลายมิติดังกล่าวข้างต้น และเป็น
การส่งเสริมบทบาทของไทยในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ และแนวปฏิบัติร่วมกัน ทั้งน้ี ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็น
การสร้างพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศของภูมิภาค จะนําไปสู่การกําหนดทิศทางนโยบายด้านแรงงานระหว่าง
ประเทศร่วมกันในระดับทวิภาคี และระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคต   
 
16. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเจตนารมณ์ว่าด้วยการจัดต้ังคณะทํางานความร่วมมือทางทหารระหว่าง
กองทัพบกกับกองกําลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่น 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอ ดังน้ี 
  1. ให้กระทรวงกลาโหม (กห.) จัดทําเจตนารมณ์ว่าด้วยการจัดต้ังคณะทํางานความร่วมมือทางทหาร
ระหว่างกองทัพบกกับกองกําลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่น 
  2. ให้ผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้ร่วมลงนามฝ่ายไทย ในร่างเจตนารมณ์ฯ ดังกล่าว 
  3. หากมีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างเจตนารมณ์ฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
สาระสําคัญ ให้ กห. พิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสม 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กห. รายงานว่า 
  1. กองกําลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่นได้แสดงเจตจํานง/ทาบทามกองทัพบกพิจารณาให้ทั้งสอง
ประเทศดําเนินการจัดต้ังคณะทํางานความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพบกกับกองกําลังป้องกันตนเองทางบก
ญี่ปุ่น เพ่ือให้ทั้งสองฝ่ายจัดผู้แทนระดับกองทัพบกของทั้งสองประเทศในการประชุมและหารือร่วมกันเพ่ือกําหนด
แผนงานความร่วมมือทางทหารแบบทวิภาคีในระดับกองทัพบก 
  2. กห. จึงมีความประสงค์จะจัดทําร่างเจตนารมณ์ว่าด้วยการจัดต้ังคณะทํางานความร่วมมือทาง
ทหารระหว่างกองทัพบกกับกองกําลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่น (Statement of Intent for the Royal Thai 
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Army – Japan Ground Self – Defense Force Staff Working Group) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านความม่ันคง 
และพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านการทหารให้มีความแน่นแฟ้นย่ิงขึ้น รวมท้ังจะทําให้กองทัพบกสามารถแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์จากกองกําลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่นที่มีความทันสมัยและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ด้านการทหาร 
 

แต่งต้ัง 
 
17. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามที่กระทรวงการคลัง เสนอแต่ง ต้ัง  นางปานทิพย์ ศรีพิมล                
รองผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
(นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ต้ังแต่                 
วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง
เป็นต้นไป  
 
18. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                
(กระทรวงยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ัง นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต               
รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ต้ังแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็น
วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
19. เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการบริหารสาํนักงานพฒันาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ังประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ จํานวน 7 คน 
เน่ืองจากประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิชุดเดิมได้ดํารงตําแหน่งครบวาระสี่ปี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 
2559 ดังน้ี 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ จันทรเ์จริญ ประธานกรรมการ 2. นายวีระชัย นาควิบลูย์วงศ์ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการบริหารเศรษฐกิจการเกษตร 3. นายสันติ บญุประดับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 4. นางดรุณ ีเอ็ดเวิร์ดส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. นายสพุัฒน์ 
เอ้ียวฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการเงิน 6. นางกอบบุญ ศรชีัย กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิสาขาบริหารธุรกิจ               
7. นายรัต ตระกูลฮนุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป 
 
20. เรื่อง ขอแก้ไขการแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการผังเมืองตามพระราชบัญญติัการผังเมือง (ฉบับที่ 4)                       
พ.ศ. 2558 มาตรา 6 (5)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้แก้ไขที่มาของการดํารงตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการผังเมืองที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งต้ังเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ในส่วนของกรรมการผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ และ
บุคคลอ่ืนที่มีความเก่ียวข้องกับการผังเมือง จาก “4. นายสมศักด์ิ ต้ังทรงศิริศักด์ิ ผู้แทนสภาสถาปนิก” เป็น                        
“4. นายสมศักด์ิ ต้ังทรงศิริศักด์ิ บุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการผังเมือง” ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  
 

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


