
                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                กลุม่ประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2135                          1 
ท่ี  กษ 0401.4/-                              วันท่ี    31  สิงหาคม  2559                          0     
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559                                          0 

เรียน ผู้อํานวยการสาํนักบรหิารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 1 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคา้เกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคา้เกษตร  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้า
เกษตร พ.ศ.2551 ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกับสภาพการณ์ปัจจุบัน อาทิ การแก้ไขเพ่ิมเติมขอบเขตการใช้
อํานาจตามกฎหมายให้เกิดความชัดเจนโดยบัญญัติให้พระราชบัญญัติน้ีไม่ใช้บังคับแก่ “สินค้า ผลิตภัณฑ์หรือ 
สิ่งอ่ืนใดที่มีมาตรฐานบังคับไว้ภายใต้กฎหมายอ่ืนแล้ว” การแก้ไขเพ่ิมเติมให้สินค้าเกษตร หรือขนาดหรือ
ลักษณะของกิจการของการผลิต ส่งออก หรือนําเข้าสินค้าเกษตร อยู่ภายใต้มาตรฐานบังคับทั้งหมดหรือแต่
บางส่วนก็ได้ ฯลฯ เป็นต้น  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

  ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 7 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสาํปะหลงัปี 2559/60 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสําปะหลัง  

ปี 2559/60 จาํนวน 4 โครงการ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ได้แก่  (1) โครงการลดดอกเบ้ียเงินกู้ 
ให้เกษตรกรผูป้ลูกมันสําปะหลัง ปี 2559/60   (2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลังใน
ระบบนํ้าหยด ปี 2559/60 (3) โครงการสนิเช่ือเพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันสาํปะหลัง  
ปี 2559/60 และ (4) โครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมมันสําปะหลังและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร 
 ปี 2559/60  
  สาระสําคัญของ 4 โครงการ มีดังน้ี  

1. โครงการลดดอกเบ้ียเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี 2559/60  มีวัตถุประสงค์  
เพ่ือช่วยลดภาระดอกเบ้ียแก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปีการผลิต 2559/60 และเพ่ือให้เกษตรกรมีเงินเหลือ
จากการลดภาระการชําระดอกเบ้ียเงินกู้ สามารถนําไปเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการผลิตมันสําปะหลัง 
ตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพ่ือการดํารงชีพ  และเกิดการหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 

2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลังในระบบนํ้าหยด ปี 2559/60   
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาการผลิตของเกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเป็น 

การช่วยเหลือ... 
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การช่วยเหลือเกษตรกรในการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต (Productivity)  และคุณภาพของผลผผลิตมันสาํปะหลัง
และลดต้นทุนการผลิตมันสําปะหลัง    
  3. โครงการสินเช่ือเพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันสําปะหลัง ปี 2559/60  
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือการลงทุนแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ได้แก่ สหกรณภ์าค
การเกษตร กลุม่เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานในการผลิต 
มันสําปะหลัง รวบรวม /แปรรูป  และจัดเก็บมันเส้น /แป้งมันคุณภาพ  โดยสนับสนุนเงินกู้เพ่ือจัดหา  เครื่องมือ 
เครื่องจักรในการเพาะปลูก  เช่น เครื่องปลูก เครื่องไถดินดาน ลานตาก  เครื่องสับ เครื่องอบ  คลังเก็บ  และ
เครื่องมือจักรกลในการการแปรรูปมันสําปะหลัง  ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงเดิม 
  4. โครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมมันสําปะหลังและสร้างมูลคา่เพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร             
ปี 2559/60  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนสินเช่ือให้กับสถาบันเกษตรกร  ทีม่ีการประกอบธุรกิจเก่ียวกับ             
มันสําปะหลัง นําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อหัวมันสด มันเสน้จากเกษตรกร  
และ/หรือแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง และเพ่ือสรา้งความเข้มแข็งให้กับสถาบัน 
เกษตรกรในการดําเนินธุรกิจมันสําปะหลังและช่วยดูดซับปริมาณผลผลติมันสําปะหลังในช่วงที่ผลผลติออกมาก  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

วาระที่ 8 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนนิงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และ 
ปรับเปลีย่นสถานที่ดําเนนิงานโครงการพฒันาแหล่งน้าํบาดาลเพื่อการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้งระยะ
เร่งด่วน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ตามมาตรการท่ี 6 การเพิ่มปรมิาณน้าํต้นทนุ  

สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังน้ี  

 1. อนุมัติให้ขยายเวลาดําเนินโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาล เพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ประสบ
ภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ตามมาตรการที่ 6 การเพ่ิมปริมาณนํ้าต้นทุน จากสิ้นสุดโครงการ
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 เป็นสิ้นสุดโครงการภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 

   2. กรณีการปรับเปลี่ยนสถานที่ดําเนินงานโครงการฯ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอคณะกรรมการอํานวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี2558/2559 พิจารณาต่อไป 
ตามความเห็นสํานักงบประมาณ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
วาระที่ 9 เรื่อง ขออนุมัติดําเนนิงานโครงการสนับสนนุสินเชื่อเพื่อพฒันาระบบส่งเสริม 

การเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดย 

กรมส่งเสริมการเกษตรดําเนินงานโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กษ. รายงานว่า ได้กําหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ โดยสนับสนุน 
ให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิต จําหน่ายและบริหารจัดการร่วมกัน (ในรูปของกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/
สหกรณ์) เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลติต่อหน่วย พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานตรงตามความ 

ต้องการ... 
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ต้องการของตลาด เช่ือมโยงการตลาด และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของ
สินค้าซึ่งจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถและโอกาสในการแข่งขันให้แก่เกษตรกร โดยบูรณาการ การทํางาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกร 
  วัตถุประสงค์ ของโครงการเพ่ือสนับสนุนสนิเช่ือดอกเบ้ียตํ่าให้กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/
สหกรณ์ที่เข้ารว่มระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และเป็นเงินทุนในการ
บริหารจัดการด้านผลิตและการตลาด 
  เป้าหมาย กลุม่เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ที่เข้าร่วมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ จํานวน 650 แปลง 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านการแต่งตั้ง 
วาระที่ 21 เรื่อง  ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและ 

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตร ี
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรทีี่ 182/2559  
เรื่อง  การปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

ตามท่ีได้มีคําสัง่สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 216/2558  เรื่อง  มอบหมายและมอบอํานาจให้ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 
สิงหาคม 2558 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 222/2558 เรื่อง ปรบัปรุงคําสั่งมอบหมาย
และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม  2558 น้ัน   
  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น  อาศยัอํานาจ
ตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 มาตรา 12  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534  และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน 2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 นายกรฐัมนตรีจึงมีคําสั่งดังต่อไปน้ี  

1. ให้ยกเลิกความในข้อ 4.1.1 ถึงข้อ 4.1.4 ของคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ีที่ 216/2558   
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน  

“4.1.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  4.1.2 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  4.1.3 กระทรวงพลังงาน 
  4.1.4 กระทรวงศึกษาธิการ  

  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 27 เรือ่ง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง  
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  

สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จํานวน 
10 ราย ดังน้ี  

1.นายสุรพงษ์... 
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วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 1 ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เศรษฐกิจ-สังคม 7 แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสําปะหลังปี 2559/60 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8 ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปรับเปลี่ยนสถานท่ีดําเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพ่ือ
การเกษตรในพ้ืนท่ีประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 (งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ตามมาตรการท่ี 6
การเพ่ิมปริมาณน้ําต้นทุน

9 ขออนุมัติดําเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาระบบส่งเสริม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรแบบแปลนใหญ่

แต่งตั้ง 21 ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

27 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม. เม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                           วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 
 
  วันน้ี (30 สิงหาคม  2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.   เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา  
    (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการรายงานและ 
    บัญชีแสดง ชนิด ปริมาณ และการรับจ่ายประจําวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการ
    ผลิตอาวุธ หรืออาวุธที่ผลิตขึ้น พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
    การเลือกกรรมการวาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ
    ในคณะกรรมการสภาการศึกษา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... 
  6.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด
    ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
  7.  เรื่อง   แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสําปะหลังปี 2559/60 
  8.  เรื่อง  ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และปรับเปลี่ยน
    สถานที่ดําเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ 
    ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบกลาง) ภายใต้
    โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
    ปี 2558/59 ตามมาตรการท่ี 6 การเพ่ิมปริมาณนํ้าต้นทุน  
  9.  เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินงานโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือพัฒนาระบบส่งเสริม  
    การเกษตรแบบแปลงใหญ ่
 
 

ต่างประเทศ 
 
  10.  เรื่อง  ขออนุมัติท่าทีไทยและร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการร่วม 
    ทางการค้า (JTC) ไทย-อิหร่าน ครั้งที่ 1 
  11.  เรื่อง  การร่วมรับรองเอกสารภายใต้ความรับผิดชอบของคณะมนตรีประชาคม 
    เศรษฐกิจอาเซียน 
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 12.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง 
   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
 13.  เรื่อง   การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการลงนามหรือรับรองระหว่างการ 
   ประชุมสุดยอดอาเซียน  ครั้งที่ 28 และคร้ังที่ 29  และการประชุมสุดยอดอ่ืน ๆ  
   ที่เก่ียวข้อง 
  14.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน – ออสเตรเลียว่าด้วยความร่วมมือ
    ในการต่อต้านการก่อการร้ายข้ามชาติ (ASEAN-Australia Joint Declaration  
    for Cooperation to Combat International Terrorism) 
  15.  เรื่อง  ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมผู้นําลุ่มนํ้าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 8 (Eight Mekong- 
    Japan Summit) 
  16.  เรื่อง  การลงนามในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหน่ึงเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติทั้ง
    ภายในและภายนอกภูมิภาค (Draft Declaration on One ASEAN, One  
    Response : ASEAN Responding to Disaster as One in the Region and 
    Outside Region) 
  17.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์เก่ียวกับการเจรจา RCEP ในช่วงการประชุม 
    สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28-29 
  18.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบให้รับรองแถลงการณ์ร่วมระหว่างอาเซียน – จีน ว่าด้วย 
    ความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพการผลิต สําหรับการประชุมสุดยอด 
    อาเซียน-จีน ครั้งที่ 19 
 

แต่งต้ัง  
 
  19.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  21.  เรื่อง   ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจํา
    สํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหาร 
    ระดับสูง) ในสาํนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี  
  23.  เรื่อง  การโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ 
    ข้าราชการพลเรือน (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  24.  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ 
    คณะรัฐมนตรอีีกตําแหน่งหน่ึง  
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา 
    (ประเภทบริหารระดับสูง) (สาํนักงานราชบัณฑิตยสภา)  
  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงาน
    คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  27.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตร 
    และสหกรณ์)  



 

 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ยั่งยืน  

3 

  28.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงแรงงาน)  
  29.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง   
    (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  30.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
  31.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  32.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้ต่อเวลาการดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามติ   
    (กระทรวงการคลัง)  
  33.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)  
  34.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง   
    (กระทรวงพลังงาน)  
  35.  เรื่อง  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 183/2559 เรือ่ง แต่งต้ังที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  
พ.ศ.2551 ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน อาทิ การแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตการใช้อํานาจตาม
กฎหมายให้เกิดความชัดเจนโดยบัญญัติให้พระราชบัญญัติน้ีไม่ใช้บังคับแก่ “สินค้า ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่มี
มาตรฐานบังคับไว้ภายใต้กฎหมายอ่ืนแล้ว” การแก้ไขเพ่ิมเติมให้สินค้าเกษตร หรือขนาดหรือลักษณะของกิจการของ
การผลิต ส่งออก หรือนําเข้าสินค้าเกษตร อยู่ภายใต้มาตรฐานบังคับทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ฯลฯ เป็นต้น  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป และรับทราบ
แผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมขั้นตอนการปฏิบัติงานในการกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้มีความชัดเจน กระชับ รวดเร็ว ย่ิงขึ้น รวมทั้งกําหนดเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์กรณีการ
นําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาในราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์การนําเข้า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพ่ือนํามาประกอบหรือเป็นวัตถุดิบในการผลิตเพ่ือส่งออกไปยังต่างประเทศ เพ่ือรองรับการ
เกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งกําหนดอายุของใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต ให้ชัดเจนย่ิงขึ้น ตลอดจนปรับ
อัตราโทษ และปรับปรุงกระบวนการลงโทษทางอาญาให้ใช้การเปรียบเทียบคดีได้  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)              
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและ
การพัฒนา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544 ดังน้ี  
  1. กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริง  
  2. กําหนดให้สถาบันฯ มีที่ทําการอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือสถานที่ อ่ืนในเขต
กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง  
  3. ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
(องค์การมหาชน) โดยประธานกรรมการ เป็นผู้ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การลงทุน การพัฒนา และสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
และเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบันฯ  
  4. ปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้ครอบคลุมถึงการแต่งต้ังและถอดถอนผู้อํานวยการ 
การปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ การมอบหมายให้ผู้ อ่ืนปฏิบัติงานแทน และการแต่งต้ังและอํานาจหน้าที่ของ
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คณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ังการกําหนดขอบเขตเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจน
ให้คณะกรรมการฯ พิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติงานของสถาบันฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  
  5. แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการโดยกําหนดให้ผู้อํานวยการต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของสถาบันฯ ตามท่ีกําหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบันฯ หรือในกิจการที่เป็นการ
แข่งขันกับกิจการของสถาบันฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งกําหนดให้กรณีผู้อํานวยการมีอายุเกิน 65 ปีบริบูรณ์ 
ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง  
  6. แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ โดย
กําหนดให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสถาบันฯ 
และไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอ่ืน รวมทั้งกําหนดให้กรณีเจ้าหน้าที่
และลูกจ้างที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง  
  7. กําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการฯ 
ตลอดจนการแต่งต้ัง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหน่ง และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายใน ให้
ผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกัน แล้วเสนอให้คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบก่อนจึง
ดําเนินการได้   
   
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการรายงานและบัญชีแสดง ชนิด ปริมาณ และ
การรับจ่ายประจําวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธ หรืออาวุธที่ผลิตขึ้น พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ
รายงานและบัญชีแสดง ชนิด ปริมาณ และการรับจ่ายประจําวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธ หรืออาวุธที่
ผลิตขึ้น พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงกลาโหมเร่งรัดการออกกฎหมายลําดับรองตามมาตรา 4 (4) แห่ง
พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550 เพ่ือให้กฎหมายแม่บทมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์และสามารถ
ปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  กห. เสนอว่า  
  1. โดยที่มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550 บัญญัติให้ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธต้องจัดให้มีบัญชีเก่ียวกับชนิด ปริมาณ และการรับจ่ายประจําวันของวัตถุ
หรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธ หรืออาวุธที่ผลิตขึ้น รวมทั้งวัตถุหรืออาวุธดังกล่าวที่เสียหาย ใช้ไม่ได้ หรือไม่ได้ใช้ และ
ต้องส่งรายงานและสําเนาบัญชีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งน้ี แบบบัญชี และหลักเกณฑ์การรายงาน ให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวง  
  2. เพ่ือควบคุมและตรวจสอบ ชนิด ปริมาณ และการรับจ่ายประจําวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการ
ผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น รวมทั้งวัตถุหรืออาวุธดังกล่าวที่เสียหาย ใช้ไม่ได้ หรือไม่ได้ใช้ ของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธ จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมาเพ่ือดําเนินการ  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดบทนิยามคําว่า “ผู้รับใบอนุญาต” และ “เจ้าหน้าที่รับจ่าย”   
  2. กําหนดหน้าที่ของบุคคลที่เก่ียวข้องต้องทํารายงานและบัญชีประจําเดือน  
  3. กําหนดบทเฉพาะกาลรองรับการรายงานและบัญชีประจําเดือนแสดงชนิด ปริมาณของวัตถุหรือ
อาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธ หรืออาวุธที่ผลิตขึ้น รวมท้ังวัตถุหรืออาวุธดังกล่าวที่เสียหาย ใช้ไม่ได้ หรือไม่ได้ใช้ ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  
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5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ
วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา (ฉบับที่ ...)             
พ.ศ. ... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ  วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการใน
คณะกรรมการสภาการศึกษา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวงเป็นการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการสภาการศึกษา  
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และเลือกกรรมการ รวมทั้งแก้ไขระยะเวลาในการดําเนินการสรรหา การเลือก  และการ
แต่งต้ังกรรมการชุดใหม่เป็นการล่วงหน้าให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น  
 
6. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้
ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ  
  1. กําหนดให้การแต่งต้ังคณะกรรมการหรือการไม่แต่งต้ังคณะกรรมการ ผู้มีอํานาจแต่งต้ัง
คณะกรรมการจะต้องรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้กํากับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของผู้มีอํานาจแต่งต้ัง
คณะกรรมการ เพ่ือให้ตรวจสอบความถูกต้อง หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง ให้สั่งแก้ใหม่ให้ถูกต้อง ถ้าผู้มีอํานาจแต่งต้ัง
คณะกรรมการไม่ดําเนินการแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องภายในเวลาอันควร ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กํากับดูแลหรือควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผู้มีอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการน้ัน มีอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการแทนผู้มี
อํานาจแต่งต้ังน้ันได้ตามท่ีเห็นสมควร  
  2. กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กํากับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกระทําหรือ           
มีส่วนในการกระทําละเมิด  
  3.กําหนดให้ผู้มีอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ สั่งการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (กค.)  
  4. เมื่อหน่วยงานของรัฐที่เสียหายสั่งการตามความเห็นของ กค. แล้วให้ผู้แต่งต้ังดําเนินการเพื่อออก
คําสั่งให้ผู้ต้องรับผิดชําระค่าสินไหมทดแทนหรือฟ้องคดีต่อศาล อย่าให้ขาดอายุความ  
  5. กําหนดให้กรณีที่ปรากฏตามความเห็นของ กค. ว่ามีผู้ใดต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ิมขึ้น
หรือต่างไปจากสํานวนที่ผู้แต่งต้ังส่งให้ตรวจสอบ หากยังไม่เคยมีการสอบผู้น้ันในฐานะผู้ต้องรับผิดมาก่อน ให้ผู้แต่งต้ัง
ส่งเรื่องให้คณะกรรมการทําการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดผู้น้ันเพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งการ ถ้าผลของคําวินิจฉัย
ของผู้แต่งต้ังตรงกับความเห็นของ กค. ให้ผู้แต่งต้ังสั่งการให้ผู้น้ันรับผิดแล้วรายงาน กค. เพ่ือทราบ ถ้าผลของ                 
คําวินิจฉัยของผู้แต่งต้ังต่างไปจากความเห็นของ กค. ให้ผู้แต่งต้ังรายงาน กค. พิจารณาให้ความเห็นอีกคร้ังหน่ึง  
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เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
7. เรื่อง  แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสําปะหลังปี 2559/60 
  คณะรัฐมนตรีมีม ติอนุมั ติแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสํ าปะหลั ง  ปี  2559/60                 
จํานวน 4 โครงการ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ได้แก่  (1) โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูก             
มันสําปะหลัง ปี 2559/60   (2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลังในระบบนํ้าหยด ปี 2559/60 
(3) โครงการสินเช่ือเพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันสําปะหลัง ปี 2559/60 และ (4) โครงการ
สินเช่ือเพ่ือรวบรวมมันสําปะหลังและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2559/60  
  สาระสําคัญของ 4 โครงการ มีดังนี้  
  1.  โครงการลดดอกเบ้ียเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี 2559/60  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ช่วยลดภาระดอกเบ้ียแก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปีการผลิต 2559/60 และเพ่ือให้เกษตรกรมีเงินเหลือจากการ
ลดภาระการชําระดอกเบ้ียเงินกู้ สามารถนําไปเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการผลิตมันสําปะหลัง ตลอดจนเป็น
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพ่ือการดํารงชีพ  และเกิดการหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ระยะเวลาดําเนินโครงการ                 
1) ระยะเวลาโครงการ  1 มกราคม 2559 – 30 กันยายน 2560 2) ระยะเวลาการลดดอกเบ้ีย ไม่เกิน 6 เดือน                 
ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2559- 30 มิถุนายน 2560  
  2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลังในระบบน้ําหยด ปี 2559/60                
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาการผลิตของเกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเป็นการ
ช่วยเหลือเกษตรกรในการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต (Productivity)  และคุณภาพของผลผผลิตมันสําปะหลังและ                 
ลดต้นทุนการผลิตมันสําปะหลัง   ระยะเวลาดําเนินโครงการ   1) ระยะเวลาโครงการ  1 ธันวาคม 2559 –              
31 ธันวาคม 2562  2) ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ 1 ธันวาคม 2559 – 30 พฤศจิกายน 2560 3) ระยะเวลาชดเชย
ดอกเบ้ีย เป็นระยะเวลา 24 เดือน นับแต่วันรับเงินกู้ แต่ไม่เกิน วันที่ 31 ตุลาคม 2562  
  3. โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันสําปะหลัง ปี 2559/60  
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือการลงทุนแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ได้แก่ สหกรณ์ภาคการเกษตร 
กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานในการผลิตมันสําปะหลัง รวบรวม 
/แปรรูป  และจัดเก็บมันเส้น /แป้งมันคุณภาพ  โดยสนับสนุนเงินกู้เพ่ือจัดหา  เคร่ืองมือ เครื่องจักรในการเพาะปลูก  
เช่น เครื่องปลูก เครื่องไถดินดาน ลานตาก  เครื่องสับ เครื่องอบ  คลังเก็บ  และเคร่ืองมือจักรกลในการการแปรรูปมัน
สําปะหลัง  ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงเดิม ระยะเวลาดําเนินโครงการ   1) ระยะเวลาโครงการ                
1 ธันวาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2562  2) ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ 1 ธันวาคม 2559 – 30 พฤศจิกายน 2560                
3) ระยะเวลาชดเชยดอกเบ้ีย เป็นระยะเวลา 24 เดือน  นับแต่วันรับเงินกู้ แต่ไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2562  
  4. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสําปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร             
ปี 2559/60  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนสินเช่ือให้กับสถาบันเกษตรกร  ที่มีการประกอบธุรกิจเก่ียวกับ             
มันสําปะหลัง นําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อหัวมันสด มันเส้นจากเกษตรกร  และ/หรือ              
แปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง และเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกในการ                 
ดําเนินธุรกิจมันสําปะหลังและช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังในช่วงที่ผลผลิตออกมาก ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ  1) ระยะเวลาโครงการ  1 ธันวาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2561  2) ระยะเวลาสมัครเข้าร่วมโครงการ                 
1 ธันวาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560  3) ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ 1 ธันวาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560                 
4) ระยะเวลารับซื้อหัวมันสําปะหลังสด 1 ธันวาคม 2559 – 30 พฤศจิกายน 2560  5) ระยะเวลาชดเชยดอกเบ้ีย             
ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่รับเงินกู้ 
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8. เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และปรับเปลี่ยนสถานที่ดําเนินงาน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจําปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2559 (งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง              
ปี 2558/59 ตามมาตรการท่ี 6 การเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุน  

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังน้ี  
 1. อนุมัติให้ขยายเวลาดําเนินโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาล เพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง

ระยะเร่งด่วน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ตามมาตรการที่ 6 การเพ่ิมปริมาณนํ้าต้นทุน จากสิ้นสุดโครงการภายในวันที่ 30 
เมษายน 2559 เป็นสิ้นสุดโครงการภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 

   2. กรณีการปรับเปลี่ยนสถานที่ดําเนินงานโครงการฯ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอคณะกรรมการอํานวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี2558/2559 พิจารณาต่อไป ตาม
ความเห็นสํานักงบประมาณ 

 
9. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินงานโครงการสนบัสนนุสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยกรมส่งเสริมการเกษตร
ดําเนินงานโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เสนอ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กษ. รายงานว่า ได้กําหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ ่โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ โดยสนับสนุนให้เกษตรกร
รวมกลุ่มกันผลติ จําหน่ายและบริหารจัดการร่วมกัน (ในรูปของกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์) เพ่ือลดต้นทุน
การผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด เช่ือมโยง
การตลาด และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของสินค้าซึ่งจะเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถและโอกาสในการแข่งขันให้แก่เกษตรกร โดยบูรณาการ การทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและเกษตรกร 
  วัตถุประสงค์ ของโครงการเพ่ือสนับสนุนสนิเช่ือดอกเบ้ียตํ่าให้กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/
สหกรณ์ที่เข้ารว่มระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และเป็นเงินทุนในการบริหาร
จัดการด้านผลิตและการตลาด 
  เป้าหมาย กลุม่เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ที่เข้าร่วมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่
จํานวน 650 แปลง 
 

ต่างประเทศ 
 
10. เรื่อง ขออนุมัติท่าทีไทยและร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC)  
ไทย-อิหร่าน ครั้งที่ 1 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์  (พณ.) เสนอ  ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการต่อประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าสําหรับการหารือกับ 
อิหร่าน และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้เป็นกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะกรรมการ
ร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-อิหร่าน ครั้งที่ 1 
  2. เห็นชอบต่อการร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า(JTC) ไทย – อิหร่าน 
ครั้งที่ 1 
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  3. หากในการประชุมดังกล่าว มีผลให้มีการตกลงเร่ืองความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็น
อ่ืน ๆ และจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจการค้าทั้งสองฝ่ายระหว่างไทยกับอิหร่าน โดยไม่มีการจัดทําเป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา             
ให้ พณ. และผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  
  4. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างเอกสาร
ผลลัพธ์การประชุมฯ รวมถึงเอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน  (หากมี)  
  ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย- อิหร่าน  
ครั้งที่ 1 มีสาระสําคัญเก่ียวกับประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับอิหร่าน ดังน้ี 1. แนวทางใน
การขยายมูลค่าการค้าให้ถึงเป้าหมาย 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2563) เพ่ือช่วยส่งเสริม
การค้าของสองประเทศ 2. การขยายการค้าสินค้าเกษตร 3. โอกาสในการลงทุน 4. การทําธุรกรรมทางการเงิน              
5. ความตกลงว่าด้วยสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างไทยและอิหร่าน  และ6. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
วิชาการ  ได้แก่ ความร่วมมือทางด้านเกษตร ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาลาล ความร่วมมือด้านพลังงานและ
เหมืองแร่ ความร่วมมือด้านมาตรฐาน และความร่วมมือด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 
11. เรื่อง การร่วมรับรองเอกสารภายใต้ความรับผิดชอบของคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี  
 1. เห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการรายสาขาภายใต้แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025                

(AEC Blueprint 2025) จํานวน 10 ฉบับ และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือ                 
ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ พณ. ดําเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก 

 2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้การรับรองแผนปฏิบัติการรายสาขา
ภายใต้แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (AEC Blueprint 2025) จํานวน 21 ฉบับ และกรอบการ
ตรวจสอบและประเมินผลสําหรับ AEC Blueprint 2025 (AEC 2025 Monitoring & Evaluation Framework)  

 สาระสําคัญของเอกสารที่จะมีการรับรองโดย AEC Council ประกอบด้วยเอกสารแผนปฏิบัติการ
รายสาขาซึ่งเป็นแผนรายละเอียดในการดําเนินงานตามประเด็นต่าง ๆ ภายใต้แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2025 จํานวน 21 ฉบับ และกรอบการตรวจสอบและประเมินผลสําหรับ AEC Blueprint 2025 จํานวน 1 ฉบับ ดังน้ี  

 1. แผนปฏิบัติการรายสาขาภายใต้แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025  (AEC Blueprint 
2025) จํานวน 21 ฉบับ ซึ่งเป็นแผนรายละเอียดในการดําเนินงานตามประเด็นต่าง ๆ ภายใต้แผนงานประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 2025 ที่ผู้นําได้ให้การรับรองเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ประกอบด้วย 

 1.1 แผนปฏิบัติรายสาขาที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ร่วมกับสมาชิกอาเซียนดําเนินการจัดทํา  
จํานวน 10 ฉบับ  

 1.2 แผนปฏิบัติรายสาขาภายใต้ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
จํานวน 11 ฉบับ 

 2. กรอบการตรวจสอบและประเมินผลสําหรับ AEC Blueprint 2025 (AEC 2025 Monitoring & 
Evaluation Framework)  
 
12. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เรื่อง ความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าใน สปป.ลาว  ตามที่
กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และให้กรมสนธิสัญญาและกฎหมายตรวจสอบ หากไม่มีประเด็นการแก้ไขที่เป็น
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สาระสําคัญให้ พน. ดําเนินการให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวต่อไป  โดยไม่ต้องนํากลับมาเสนอขอ
ความเห็นจากคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) อีก  
 สาระสําคัญของร่างบันทึกฯ เป็นการขยายกรอบความร่วมมือเพ่ิมจากบันทึกความเข้าใจความ
ร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าใน สปป.ลาว  ฉบับปัจจุบัน  รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาการเช่ือมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้า
ของทั้งสองประเทศเข้าด้วยกัน  ก่อนยกระดับสู่การเป็น Regional Power Grid  และจะจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือ
ร่วมกันศึกษาในรายละเอียดทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ในการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าของทั้งสองประเทศใน
ลักษณะระบบต่อระบบ (Grid-to-Grid)  และมีความประสงค์ร่วมกันจะส่งเสริมระบบไฟฟ้าระหว่างภูมิภาค และตกลง
ที่จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกันในรายละเอียดเพ่ิมเติมในเชิงเทคนิคและเชิงเศรษฐกิจของการ
เช่ือมโยงระบบต่อระบบ   พัฒนาแหล่งพลังงานไฟฟ้าพลังความร้อน  สนับสนุนการพัฒนาระบบส่ง และระบบ
จําหน่ายใน สปป.ลาว สํารวจความเป็นไปได้ในการจัดสรรทรัพยากรนํ้าด้วย   ตลอดจนการเตรียมพัฒนาบุคลากร 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านเทคนิต การแลกเปลี่ยนขัอมูล การศึกษาร่วมกัน การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
และการดําเนินกิจกรรมผ่านโครงการต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันจัดต้ังขึ้นในด้านพลังงานไฟฟ้า 
 
13. เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการลงนามหรือรับรองระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน              
ครั้งที่ 28 และครั้งที่ 29  และการประชุมสุดยอดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี   

1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ จํานวน 14 ฉบับ  และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสาร 
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย  ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก  

2. ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสาร (รวม 13 ฉบับ)  
3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายลงนามในสาร 

ขยายจํานวนภาคีในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
สาระสําคัญของเร่ือง   
การลงนามหรือรับรองเอกสารที่เป็นผลลัพธ์ของการประชุมทั้งหมด เพ่ือให้การประชุมสุดยอดฯ  

มีผลที่เป็นรูปธรรม  จํานวน 14 ฉบับ ประกอบด้วย ดังน้ี  
 1. ร่างแผนปฏิบัติการเพ่ือดําเนินการตามแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ระหว่างอาเซียนกับองค์การสหประชาชาติ  ปี ค.ศ. 2016 – 2020    
 2. ร่างแผนงานข้อริเริ่มเพ่ือการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่ 3   
 3. ร่างปฏิญญาเวียงจันทร์ว่าด้วยการรับรองแผนงานข้อริเริ่มเพ่ือการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่ 3  
 4. แผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน  ค.ศ. 2025   
 5. ร่างปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการรับรองแผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน 
ค.ศ. 2025   
 6. ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน – สาธารณรัฐประชาชนจีน  ครั้งที่ 19 ใน
โอกาสครบรอบ 25 ปี ของความสัมพันธ์อาเซียน – สาธารณรัฐประชาชนจีนก้าวสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน 
สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ใกล้ชิดย่ิงขึ้น  
 7. ร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการเผชิญหน้าอย่างไม่คาดฝันใน
ทะเลจีนใต้  
 8. ร่างแนวทางสําหรับการสื่อสารสายด่วนระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโส ของ กต. ของประเทศสมาชิก
อาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางทะเลในการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการ
ปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้   
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 9. ร่างแถลงการณ์อาเซียนบวกสามว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน 10. 
ร่างแถลงการณ์อาเซียนบวกสามว่าด้วย “สูงวัยอย่างมีศักยภาพ”  
 11. ร่างปฏิญญาเวียงจันทร์ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานใน
เอเชียตะวันออก  
 12. ร่างแถลงการณ์การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการไม่แพร่ขยาย   
 13. ร่างปฏิญญาการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
สนองตอบผู้ย้ายถิ่นฐานในสภาวะวิกฤติและการค้ามนุษย์   และ 
 14. ร่างสารขยายจํานวนภาคีในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
14. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน – ออสเตรเลียว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการก่อ
การร้ายข้ามชาติ (ASEAN-Australia Joint Declaration for Cooperation to Combat International 
Terrorism) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างแถลงการร์ร่วมอาเซียน – ออสเตรเลียว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการ
ร้ายข้ามชาติ (ASEAN-Australia Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism) 
เพ่ือจะได้นําร่างแถลงการณ์ดังกล่าวเข้าในวาระการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน ครั้งที่ 28 – 29 (ASEAN-Summit) 
ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 7 กันยายน 2559 
  2. อนุมัติให้ ตช. สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญได้ 
(หากมีความจําเป็น) โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
 สาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน – ออสเตรเลียว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้าน
การก่อการร้ายข้ามชาติ จัดทําเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพ่ือป้องกัน ต่อต้าน และปราบปรามการ
ก่อการร้ายสากล และการนิยมความรุนแรงโดยให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับกฎหมาย
ภายในของแต่ละประเทศ 
 
15. เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมผู้นําลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 8 (Eight Mekong-Japan Summit) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมผู้นําลุ่มนํ้าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 8 และหาก          
มีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ต่อผลประโยชน์ของไทยให้                
กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
  2. อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมผู้นํา
ลุ่มนํ้าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 8 
  สาระสําคัญของร่างถ้อยแถลงร่วมฯ สอดคล้องกับนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศของไทยในการส่งเสริมและกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการบูรณาการ
ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และการลดความเหลื่อมล้ําทางการพัฒนา นอกจากน้ี ยังเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของไทยในการมีบทบาทในฐานะ
หุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา (Development Partner) ของประเทศลุ่มนํ้าโขงอีกด้วย 
 
16. เรื่อง การลงนามในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติทั้งภายในและภายนอก
ภูมิภาค (Draft Declaration on One ASEAN, One Response : ASEAN Responding to Disaster as 
One in the Region and Outside Region) 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหน่ึงเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติทั้ง
ภายในและภายนอกภูมิภาค (Draft Declaration on One ASEAN, One Response : ASEAN Responding to 
Disaster as One in the Region and Outside Region) ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ โดยนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้ลงนามในปฏิญญาดังกล่าว 
  สาระสําคัญของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติทั้งภายในและ
ภายนอกภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพ่ือผนึกกําลังกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ และผู้ที่มีส่วนได้เสียในอาเซียนในการ                 
ตอบโต้กับภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิผลทั้งในและนอกภูมิภาค อาทิ 
  1) เห็นชอบร่วมกันในการนําปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยอาเซียนรวมใจเป็นหน่ึงเดียวในการตอบโต้             
ภัยพิบัติทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพ่ือให้มีการตอบโต้ภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว 
ระดมทรัพยากรได้เพ่ิมมากขึ้น และสร้างการประสานงานที่เข้มแข็งขึ้นเพ่ือให้แน่ใจว่าอาเซียนน้ันมีการร่วมกันตอบโต้
ภัยพิบัติ 
  2) ยืนยันว่าความตกลงอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (AADMER) 
น้ันเป็นแนวนโยบายหลัก รวมถึงเป็นเวทีร่วมกันในการนําแนวความคิดเรื่องการตอบโต้ภัยพิบัติอย่างเป็นอันหน่ึง
เดียวกันไปปฏิบัติ 
  3) ยืนยันสถานะของ AHA Centre ว่าเป็นหน่วยประสานงานหลักในด้านการจัดการภัยพิบัติและ
ตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินของภูมิภาค และเมื่อมีโอกาสท่ีเหมาะสม AHA Centre จะทํางานร่วมกับหน่วยงานใน
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการ
บรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติรวมถึงการประสานงานระหว่างฝ่ายพลเรือน และฝ่ายทหาร  
เป็นต้น 
 
17. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์เก่ียวกับการเจรจา RCEP ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน                
ครั้งที่ 28-29 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างแถลงการณ์เก่ียวกับการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional 
Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28-29 และหากมี
ความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยให้ พณ. 
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
  2. เห็นชอบที่ไทยจะร่วมในการแถลงการณ์ข้างต้นในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่  
28-29 โดยให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ร่วมในการแถลงการณ์ดังกล่าว 
  ร่างแถลงการณ์ฯ มีสาระสําคัญว่า ผู้นํารับทราบถึงความก้าวหน้าในการเจรจาความตกลงท่ีทันสมัย 
ครอบคลุม มีคุณภาพสูง และเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ร่วมกัน ยินดีที่มีการใช้ความพยายามมากขึ้นใน
การเจรจาการเปิดตลาดและข้อบท โดยตระหนักถึงงานที่ยังเหลืออยู่ในอนาคตข้างหน้า และได้คาดหวังถึง
ความก้าวหน้า รวมถึงการตอบสนองในเชิงบวกและสร้างสรรค์ต่อข้อเรียกร้องในการเปิดตลาด และมอบหมาย
รัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ให้เพ่ิมความพยายามในการเจรจาอย่างร่วมมือกันเพ่ือให้สามารถสรุปผลการเจรจา RCEP 
โดยเร็ว 
 
18. เรื่อง การขอความเห็นชอบให้รับรองแถลงการณ์ร่วมระหว่างอาเซียน – จีน ว่าด้วยความร่วมมือในการ
เสริมสร้างศักยภาพการผลิต สําหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 19 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนได้รับมอบหมายร่วมรับรองแถลงการณ์ร่วม
ระหว่างอาเซียน – จีน ว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพการผลิต สําหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน 
ครั้งที่ 19 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 
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  ร่างแถลงการณ์ร่วมระหว่างอาเซียน-จีน ว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพการผลิต มี
สาระสําคัญ ดังน้ี 
  - เจตนารมณ์ อาเซียนและจีนเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สําคัญในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
จึงเป็นการวางรากฐานท่ีมั่นคงในการส่งเสริมความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสองฝ่ายตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และเร่งพัฒนาอุตสาหกรรม จึงเป็นโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและการค้าร่วมกัน ผ่านความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพการผลิต ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจและการ
มีส่วนร่วมให้กับภาคธุรกิจของทั้งสองฝ่าย เพ่ือรองรับความท้าทายในการบรรลุเป้าประสงค์การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างย่ังยืน ทั้งสองฝ่ายสามารถแลกเปลี่ยนความร่วมมือบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจที่มีลักษณะเก้ือกูลกัน ทั้งสอง
ฝ่ายจึงจําเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถของแต่ละอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับสากลต่อไป 
  - เป้าหมาย เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือของภาคธุรกิจในการเสริมสร้างศักยภาพการผลิต เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจผ่านการยกระดับภาคอุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการท้ังด้านการผลิต
และการบริโภค เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างมั่งคั่งและย่ังยืนร่วมกัน 
  - แนวทางความร่วมมือ เน้นร่วมมือในสาขาที่มีลักษณะเกื้อกูลกัน โดยตระหนักถึงระดับของการ
พัฒนาที่แตกต่างและความต้องการท่ีหลากหลายของประเทศสมาชิก รวมถึงการอํานวยความสะดวกในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับนโยบายที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อการลงทุนและทําธุรกิจ 
นอกจากน้ัน อาเซียนและจีนจะร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิต  ด้านการวิจัย ผ่านความร่วมมือระหว่าง
สถาบันวิจัยต่าง ๆ ในการทําวิจัยร่วมและนําเสนอข้อเสนอแนะด้านนโยบาย เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของ
อาเซียนและจีน 
 

แต่งต้ัง  
 
19. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดี
กรมธนารักษ์ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) 
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์                
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
20. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง นางสาวชลิดา               
โชไชย ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ให้ดํารง
ตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน  
สภาความม่ันคงแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
21. เรื่อง  ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 182/2559 เรื่อง  การปรับปรุงคําสั่ง
มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี 
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  ตามท่ีได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 216/2558  เรื่อง  มอบหมายและมอบอํานาจให้รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 222/2558 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 สิงหาคม  2558
น้ัน   
  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น  อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ .ศ . 2545 มาตรา 11 มาตรา 12  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534  และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน 2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งดังต่อไปน้ี  

1. ให้ยกเลิกความในข้อ 4.1.1 ถึงข้อ 4.1.4 ของคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 216/2558   
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน  

“4.1.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  4.1.2 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  4.1.3 กระทรวงพลังงาน 
  4.1.4 กระทรวงศึกษาธิการ  

  2. ให้ยกเลิกความในข้อ 5.1.1 ถึงข้อ 5.1.7 ของคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 216/2558 ลงวันที่ 24 
สิงหาคม 2558 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน   
 “5.1.1 กระทรวงการคลัง 
    5.1.2 กระทรวงการต่างประเทศ 
   5.1.3 กระทรวงคมนาคม 
   5.1.4 กระทรวงพาณิชย์ 
   5.1.5 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   5.1.6 กระทรวงอุตสาหกรรม  
 ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) ในสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่ง
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่                
1 ตุลาคม 2559 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
23. เรื่อง การโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                
(สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอนนางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการ
พิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งเลขาธิการ ก.พ. (นักบริหารระดับสูง) สํานักงาน ก.พ. สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการและทดแทนตําแหน่งเกษียณอายุราชการ และผู้มีอํานาจ
สั่งบรรจุของทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว  
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24. เรื่อง ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกตําแหน่งหนึ่ง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายปกรณ์ นิลประพันธ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่ง             
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี อีกตําแหน่งหน่ึงเป็นการช่ัวคราว 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป  
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา (ประเภทบริหาร
ระดับสูง) (สํานักงานราชบัณฑิตยสภา)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) 
เสนอรับโอน นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งผู้มีอํานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมการ
โอนดังกล่าว ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
26. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง พลตํารวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิ
ศักด์ิ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2559 เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
27. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จํานวน 10 ราย ดังน้ี  
  1 .  นายสุรพงษ์   เ จียสกุล  เลขา ธิการสํ า นักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ดํารง ตําแหน่ง                
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  2. นายนําชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง              
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  3. นายธนิตย์  เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง              
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  4. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร  
  5. นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการสํานักงาน             
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
  6. นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมหม่อนไหม ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมปศุสัตว์  
  7. นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง                
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
  8. นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง                
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  
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  9. นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง             
ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมหม่อนไหม  
  10. นายสัญชัย เกตุวรชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ)                
(วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมชลประทาน  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
28. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ                
สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 7 ราย ดังน้ี  
  1 .  นายสุ เมธ  มโหสถ  รองปลัดกระทรวง  สํ า นักงานปลัดกระทรวง  ดํ า รง ตําแหน่ ง                
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
  2. นายสุรเดช วลี อิทธิ กุล รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง                
เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม  
  3. นายกรีฑา  สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง               
สํานักงานปลัดกระทรวง  
  4. นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง              
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  5. นายธรีพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง                 
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
  6. นายสิงหเดช ชูอํานาจ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง              
อธิบดีกรมการจัดหางาน  
  7. นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง              
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน ทั้งน้ี              
ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
29. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ัง นายบุญรักษ์ ยอดเพชร                
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ดํารงตําแหน่ง 
รอง เลขา ธิการคณะกรรมการการ ศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน  สํ า นักงานคณะกรรมการการศึ กษา ข้ัน พ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
30. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอรับโอน รองศาสตราจารย์
สรนิต  ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งผู้มีอํานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลง
ยินยอมการโอนดังกล่าว ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
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31. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ              
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
  2. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสด์ิ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
32. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ต่อเวลาการดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีม ติอนุมั ติตามท่ีกระทรวงการคลัง เสนอต่อเวลาการดํารงตําแหน่งของ                
นายสมชาย พูลสวัสด์ิ อธิบดีกรมสรรพสามิต ซึ่งดํารงตําแหน่งดังกล่าวจะครบระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 4 ปี              
ในวันที่ 30 กันยายน 2559 ต่อไปอีก 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560  
 
33. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสงู (กระทรวงคมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ัง นายจิรุตม์ วิศาลจิตร                 
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
คมนาคม ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
34. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  (กระทรวงพลังงาน)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ัง นางสาวพัชรพีร หาญสกุล              
รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง   
 
35. เรื่อง คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 183/2559 เรื่อง แต่งต้ังที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 183/2559 เรื่อง แต่งต้ังที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรี  ดังน้ี  
  เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                
พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งแต่งต้ัง นายอําพน กิตติอําพน ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยให้มีหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษา เสนอความเห็นและ
ข้อเสนอแนะด้านวิชาการเก่ียวกับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี และกระบวนการนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีต่อเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี เรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมท้ังปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง
กําหนด เทียบเท่าผู้บริหารระดับสูงตําแหน่งปลัดกระทรวง และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป  
 

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


