
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2138 
ท่ี  กษ 0401.4/-                         วันท่ี  1  มิถุนายน 2559 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 501 
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 12 เรือ่ง ขอความเห็นชอบให้ขา้ราชการลาเขา้ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป ี
9 มิถุนายน 2559 และเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยไม่ถือเป็นวันลา 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังน้ี 
          1. ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ รวมทั้งลูกจา้งประจํา  ลูกจ้างช่ัวคราวของ
หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลมิพระเกียรติ 
ลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 20 วัน โดยนับระยะเวลาต้ังแต่เตรียมการอุปสมบทถึงลาสิกขา และอยู่ระหว่างวันที่  
25 พฤษภาคม -  30 มิถุนายน 2559 โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ 
          2. ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ รวมทั้งลูกจา้งประจํา ลูกจ้างช่ัวคราวของส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสากิจ ที่ไม่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการ หากได้ลาอุปสมบท
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งน้ีแล้ว ไมม่ีผลกระทบถึงสิทธิในการลาอุปสมบทในอนาคต โดยยังคงได้สิทธิการลา
อุปสมบท และยังคงได้สิทธิในการรับเงินเดือนตามปกติ  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 

วาระที่ 13  เรือ่ง การลดหย่อนค่าธรรมเนยีมในการจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมในการ 
ปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม 
  สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียม 
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ตามอัตราการเรียกเก็บค่าจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมให้เหลือในอัตราร้อยละ 0.01 ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ตามท่ีระบุไว้ในร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายที่ดิน สําหรับกรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ในการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่ 15  เรือ่ง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดําเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร  
ปีการผลิต 2559/60 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 3 โครงการ คือ 1. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2559/60 2. โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืช 
ที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 3. โครงการสนับสนุนสินเช่ือให้กลุ่มชาวนาผูผ้ลิตข้าวแบบแปลงใหญ ่ปี 2559/60 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่... 
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วาระ
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ - สังคม 12 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยไม่ถือเป็นวันลา

13 การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
15 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
16 ขออนุมัติขยายเวลาดําเนินโครงการบูรณาการตามมาตรการช่วยเหลือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59
17 ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนแล้งด้านพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ช่วงภัยเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2558)

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ยั่งยืน  
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http://www.thaigov.go.th            วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 
 
  วันน้ี (31 พฤษภาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุม
คณะรัฐมนตร ี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 

 
กฎหมาย 

 
  1.  เรื่อง  การปรับปรุงมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศ  
    (ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ 
    ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 
  3.   เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
    การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง  การนําพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในเรื่องเก่ียวกับ 
    วินัยการดําเนินการทางวินัย มาบังคับใช้กับข้าราชการศาลยุติธรรม 
  7.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน 
    ผู้ดําเนินการ  ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการ 
    ควบคุมอาคาร พ.ศ. .... 
  8.   เรื่อง   ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติ  การแต่งต้ัง การปฏิบัติหน้าที่ 
    และการกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 
    ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  9.   เรื่อง  ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดจํานวนคน
    ต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. .... 
  10.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกิจการกําลังพลสํารอง พ.ศ. .... 
 11.   เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ 
   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในโอกาสการจัดงานฉลอง
   สิริราชสมบัติ 70 ปี พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม  
 
  12.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิม 
    พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิง 
    ถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
    พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
    7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยไม่ถือเป็นวันลา 



 

 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ยั่งยืน  
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  13.   เรื่อง  การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดิน
    เพ่ือเกษตรกรรม 
  14.   เรื่อง  นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ  
    พ.ศ. 2558 – 2562 
  15.   เรื่อง  มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต 
  16.  เรื่อง  ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินโครงการบูรณาการตามมาตรการช่วยเหลือ 
    เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 
  17.  เรื่อง  ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนแล้งด้านพืช (ช่วงภัย 
    เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2558) 
 

ต่างประเทศ  
 
  18.   เรื่อง   การปรับปรุงแก้ไขภาคผนวก 4 และ 8 ของความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน 
  19.   เรื่อง   การเข้าร่วมโครงการ The ratification and early implementation of the 
    Minamata Convention on Mercury 
  20.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
    เสพติดแห่งราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมการยาเสพติดแห่งชาติแห่ง 
    สาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุออกฤทธ์ิ
    ต่อจิตและประสาท สารต้ังต้น และเคมีภัณฑ์ และการใช้ยาในทางที่ผิด 
 21.  เรื่อง   การแลกเปลี่ยนหนังสือและการจัดทําความตกลงโครงการ ASEAN Secretariat 
   Post 2015-Institutional  Strengthening and Capacity Development  
   (2016-2018)  
  22.  เรื่อง   ขออนุมัติจัดทําบันทึกช่วยจําระหว่างราชอาณาจักรไทยกับองค์การว่าด้วยความ 
    มั่นคงและความร่วมมือในยุโรปเพ่ือจัดการประชุม 2016 OSCE Asian  
    Conference 
 

แต่งต้ัง 
 
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ และการปรับเขตกงสุลของสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ  
    ณ นครฮัมบูร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  24.  เรื่อง การขออนุมัติเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิและแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ  
    ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย(กระทรวงการต่างประเทศ) 
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังกงสุลใหญ่เครือรัฐออสเตรเลีย ณ จังหวัดภูเก็ต (กระทรวงการ 
    ต่างประเทศ)  
  26.  เรื่อง  รัฐบาลราชอาณาจักรเดนมาร์กเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  27.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง   
    (กระทรวงมหาดไทย)  
  28.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเช่ือ 
    ที่อยู่อาศัย  
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  29.  เรื่อง  แต่งต้ังเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
    นวัตกรรมแห่งชาติ  
  30.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
  31.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่าย
    ข้าราชการประจําด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    ทรงคุณวุฒิ)  
 

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

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง การปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ (ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศ และอนุมัติ
หลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไป
ได้  
  กค. เสนอว่า ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในประเทศโดยได้ออกพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว ให้ยกเว้น
ภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสําหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่ง
ประมวลรัษฎากรเพ่ือการลงทุนในทรัพย์สินบางกรณี ทั้งน้ี สําหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไประหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และต้องได้ทรัพย์สินนั้นมาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ตามประสงค์ภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวรวมถึงเครื่องจักรและอาคารถาวรขนาดใหญ่ด้วย แต่เน่ืองจากการ
ลงทุนในทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรจําเป็นต้องมีการติดต้ังก่อนที่จะพร้อมใช้งาน ซึ่งหากเป็นเคร่ืองจักรขนาดใหญ่
อาจติดต้ังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวกําหนด ขณะที่การลงทุนในทรัพย์สินประเภท
อาคารถาวรจําเป็นต้องมีการออกแบบ การจัดทําแบบแปลนและแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา การจัดหาผู้
ควบคุมงานก่อสร้างและผู้รับเหมางานก่อสร้าง รวมทั้งการขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งใช้ระยะเวลานานพอสมควรและหาก
เป็นอาคารถาวรขนาดใหญ่อาจก่อสร้างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีพระราชกฤษฎีกากําหนดเช่นกัน จึงเห็นควร
ปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากรเพ่ือการลงทุนใน
เครื่องจักรและอาคารถาวร ทั้งน้ี สําหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไประหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2559 โดยเคร่ืองจักรและอาคารถาวรไม่ต้องได้มาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ตามประสงค์ภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2559 จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร              
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพ่ือดําเนินการ  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 
604) พ.ศ. 2559 จากต้องได้เครื่องจักรหรืออาคารถาวรนั้นมาและอยู่ในสภาพร้อมใช้การได้ตามประสงค์ภายในวันที่ 
31 ธันวาคม 2559 เป็นไม่จําเป็นต้องได้เครื่องจักรหรืออาคารถาวรนั้นมาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ตาม
ประสงค์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
            สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
            แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยมีสาระสําคัญสรุปได้
ดังน้ี 
            1. กําหนดให้กรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการกํากับตลาดทุนเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ใน
ระหว่างที่ยังมิได้แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละคณะขึ้นใหม่ 
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            2. กําหนดให้บุคคลอ่ืนที่มิใช่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์อาจย่ืนคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่บางประเภทได้ ตลอดจนกําหนดให้บุคคลอ่ืนน้ันมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลและมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติภายหลัง
จากการได้รับอนุญาตเช่นเดียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
            3. กําหนดให้บริษัทที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีมาตรฐานในการคุ้มครองผู้ลงทุน
เช่นเดียวกับที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดอาจได้รับยกเว้นการปฏิบัติหรือปฏิบัติแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์
และวิธีการตามพระราชบัญญัติน้ีได้ 
            4. กําหนดให้นําบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทําทะเบียนและการโอนท่ีใช้บังคับกับบริษัทที่ออกหุ้นกู้ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้มาใช้บังคับแก่การจัดทําทะเบียนและการโอน
หลักทรัพย์อ่ืนใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดตามมาตรา 33 ด้วยโดยอนุโลม และให้คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. มีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจัดทําทะเบียนและการโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว
ให้แตกต่างจากกรณีทั่วไป เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะของหลักทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
            5. กําหนดให้อํานาจของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนในการออกประกาศเพ่ือผ่อนผัน หรือยกเว้น
การจัดทําหรือส่งข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์บางกรณี 
            6. กําหนดให้กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
มีหน้าที่จัดทําและเปิดเผยรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน           
คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
                   กําหนดให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนที่บริษัท
หลักทรัพย์เดียวกันน้ันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการได้ต่อเมื่อได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในโครงการจัดการกองทุนรวมที่
ได้รับอนุมัติและในหนังสือช้ีชวน และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด 
            7. แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในส่วนที่ 1 การป้องกันการกระทําอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ ของหมวด 8 การกระทําอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือ
ครอบงํากิจการ โดยกําหนดห้ามมิให้กระทําการที่มีลักษณะเป็นการกระทําอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ และกําหนดบทสันนิษฐานในกรณีต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการกระทําอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์เพ่ือประโยชน์ในการพิสูจน์ความผิดและเอาตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษได้ 
            8. กําหนดให้พยานหลักฐานที่ได้มาตามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างประเทศกับสํานักงาน 
ก.ล.ต. ใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานในการดําเนินคดีทั้งปวงได้และกําหนดให้พนักงานสอบสวนอาจนําข้อมูล ข้อเท็จจริง 
เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ที่สํานักงาน ก.ล.ต.ส่งมอบในการกล่าวโทษผู้กระทําความผิด มาเป็นส่วนหน่ึงของการ
สอบสวนคดีอาญาได้ 
            9. แก้ไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษทางอาญา เพ่ือให้มีความเหมาะสมและรองรับการกระทําความผิดที่
เก่ียวกับหลักทรัพย์ตามที่กําหนดขึ้นใหม่ และแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติต่าง ๆ ที่กําหนดบทสันนิษฐานความรับผิดทาง
อาญาของผู้บริหารนิติบุคคล เพ่ือให้สอดคล้องกับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
            10. กําหนดเพ่ิมหลักเกณฑ์เก่ียวกับมาตรการลงโทษทางแพ่งเพ่ือนํามาใช้บังคับกับผู้กระทําความผิด
ที่เก่ียวกับหลักทรัพย์ในบางกรณี 
            11. กําหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายกันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ใช้บังคับ เป็นบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา 33 โดยมี
หน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์พระราชบัญญัติดังกล่าว 
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3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ .ศ . . . . . ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ 
  1. กําหนดให้ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยแม่โจ้จากมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ  เป็นมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืนแต่อยู่ใน
กํากับของรัฐบาล 
  2. กําหนดให้กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อย
กว่าที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
  3. กําหนดให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการซื้อ ขาย สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าช้ือ ให้
เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน จําหน่าย ทํานิติกรรมใด ๆ ตลอดจนถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สิน และจําหน่ายสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ทั้งภายในและภายนอก
ราชอาณาจักร รวมท้ังรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ และมหาวิทยาลัยสามารถกู้ยืมเงิน และให้กู้ยืมเงินโดยมี
หลักประกันด้วยบุคคล หรือทรัพย์สิน และร่วมลงทุนหรือลงทุน ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 
นอกจากน้ี สามารถกําหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่าง
อ่ืนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสามารถปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช้และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และที่ราช
พัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 
  4. กําหนดให้รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วย
เงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
  5. กําหนดให้บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาจากการให้ หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือได้มาโดยวิธีอ่ืน ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็น
กรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 
  6. กําหนดให้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพ่ือประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยไม่อยู่
ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทางปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความหรือ
ระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้ 
  7. กําหนดให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
กําหนดวาระดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด 
  8. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 
 
4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมกับร่างพระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ทั้งน้ี ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  



 

 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ยั่งยืน  

7 

  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  แก้ไขเพ่ิมเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี  

อัตราคา่ธรรมเนียมทา้ยพระราชบญัญัติเครื่องมือ
แพทย์ พ.ศ. 2551 

อัตราคา่ธรรมเนียมทา้ย 
ร่างพระราชบญัญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

ลักษณะใบอนุญาต อัตราปัจจุบัน 
(ฉบับละ : บาท) 

ลักษณะใบอนุญาต อัตราใหม่ (ฉบับละ : 
บาท) 

1 .  ใ บ จ ด ท ะ เ บี ย น ส ถ า น
ประกอบการ  

1,000 1 .  ใ บ จ ด ท ะ เ บี ย น ส ถ า น
ประกอบการผลิต

10,000 

- - (1/1) ใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการนําเข้า

20,000 

2. ใบอนุญาตผลิตเคร่ืองมือ
แพทย์ 

100,000 -คงเดิม- 

3. ใบอนุญาตนําเข้าเคร่ืองมือ
แพทย์ 

200,000 -คงเดิม- 

4. ใบอนุญาตขายเคร่ืองมือ
แพทย์ 

10,000 -คงเดิม- 

5. ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือ
แพทย์  

10,000 -คงเดิม- 

6 .  ใบแจ้งรายละเอียดผลิต
เครื่องมือแพทย์ 

50,000 -คงเดิม- 

7. ใบแจ้งรายละเอียดนําเข้า
เครื่องมือแพทย์ 

100,000 -คงเดิม- 

- - (7/1) ใบรับจดแจ้งผลิตเครื่องมือ
แพทย์

5,000 

- - ( 7 / 2 )  ใ บ รั บ จ ดแ จ้ ง นํ า เ ข้ า
เครื่องมือแพทย์

10,000 

8. หนังสือรับรอง 2,000 8. หนงัสือรบัรอง 5,000 
9 .  ใบรั บ รองการประ เ มิน
เครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 22 

2,000 -คงเดิม- 

10 .  ใบแทนใบจดทะเ บียน
สถานประกอบการ  ใบแทน
ใบอนุญาต ใบแทนใบรับแจ้ง
รายละเอียด ใบแทบใบรับรอง
การประเมินเคร่ืองมือแพทย์
ตามมาตรา 22 และใบแทน
หนังสือรับรอง  

500 -คงเดิม- 

11. คําขอจดทะเบียนสถาน
ประกอบการ 

100 -คงเดิม- 

12. คําขออนุญาต 1,000 -คงเดิม- 
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13. คําขอแจ้งรายการละเอียด  500 13. คําขอแจ้งรายละเอียด 1,000 
- - ( 1 3 / 1 )  คํ า ข อ จ ด แ จ้ ง ผ ลิ ต

เครื่องมือแพทย์
1,000 

- - ( 13/2 )  คํ าขอจดแ จ้งนํ า เข้ า
เครื่องมือแพทย์

2,000 

1 4 .  คํ า ข อ ย้ า ย ห รื อ
เปลี่ ย นแปล งสถ านที่ ผ ลิ ต 
นําเข้า ขาย หรือสถานที่เก็บ
รักษาเคร่ืองมือแพทย์ 

1,000 -คงเดิม- 

15. คําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการในใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการ 

100 -คงเดิม- 

16. คําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการในใบอนุญาต  หรือ
รายการอ่ืน ๆ ที่ได้รับอนุญาต 

1,000 -คงเดิม- 

17. คําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการในใบรับแจ้งรายการ
ละเอียด หรือรายการอ่ืน ๆ ที่
ได้รับแจ้งรายการละเอียด 

500 -คงเดิม- 

- - (17/1) คําขอต่ออายุใบรับจดแจ้ง
ผลิตเคร่ืองมือแพทย์

1,000 

- - (17/2) คําขอต่ออายุใบรับจดแจ้ง
นําเข้าเครื่องมือแพทย์

2,000 

18. การต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ
เท่ า กั บค่ า ธ ร รม เนี ยม ใบจดทะ เบี ยนสถาน
ประกอบการประเภทน้ัน ๆ แต่ละฉบับ  

-คงเดิม- 

19. การต่ออายุใบอนุญาตเท่ากับค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประเภทน้ัน ๆ แต่ละฉบับ  

-คงเดิม- 

20. การต่ออายุใบรับแจ้งรายการละเอียดเท่ากับ
ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งรายการละเอียดประเภทน้ัน 
ๆ แต่ละฉบับ  

-คงเดิม- 

- - (20/1) การต่ออายุใบรับจดแจ้ง
ผลิต

1,000 

- - (20/2) การต่ออายุใบรับจดแจ้ง
นําเข้า

2,000 

21. คําขออ่ืน ๆ  1,000 -คงเดิม- 
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5. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..)              
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามคําว่า “พนักงานไต่สวน” โดยแก้ไขคุณสมบัติของพนักงานไต่สวน จากเดิม
ที่แต่งต้ังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นแต่งต้ังจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในสาขากระบวนการยุติธรรมที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  
  2. แก้ไขเพ่ิมเติมให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจมอบหมายให้พนักงานไต่สวนเป็นผู้ดําเนินการ
แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการไต่สวนข้อเท็จจริง และกําหนดให้
พนักงานไต่สวนท่ีได้รับมอบหมายมีอํานาจตามมาตรา 25 (1) (2) และ (3) เช่น มีคําสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเป็นแก่การ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมา
ให้ถ้อยคําเพ่ือประโยชน์แห่งการไต่สวนข้อเท็จจริง ขอให้ศาลออกหมายเพ่ือเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ทําการ มี
หนังสือขอให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานเอกชนดําเนินการเพ่ือ
ประโยชน์แห่งการปฏิบัติหน้าที่ การไต่สวนข้อเท็จจริง หรือการวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นต้น และมี
อํานาจลงนามในหนังสือเพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 27 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว  
 
6. เรื่อง การนําพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในเร่ืองเก่ียวกับวินัยการดําเนินการทาง
วินัย มาบังคับใช้กับข้าราชการศาลยุติธรรม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานศาลยุติธรรม (ศย.) เสนอ  ให้ ศย. นําพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในเรื่องเก่ียวกับวินัยและการดําเนินการทางวินัย  มาบังคับใช้กับข้าราชการ
ศาลยุติธรรมโดยอนุโลม ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป  และไม่นําพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ในเร่ืองเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม  ได้แก่ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์  และการคุ้มครอง
ระบบคุณธรรมมาบังคับใช้  ทั้งน้ี ตามมติคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)  ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 14 
มกราคม 2559 และมติคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559  
 
7. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดําเนินการ                
ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ 
ผู้ควบคุมงาน ผู้ดําเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหน่ึง  แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการด้วย   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 

1. กําหนดบทนิยามคําว่า “งานถาวร” “งานช่ัวคราว” “แบบแปลนตามสร้าง”  “ผู้ควบคุมงาน”  
“ผู้ดําเนินการ” และ “เจ้าของอาคาร”  
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2. กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดําเนินการ ผู้ครอบครอง 
อาคาร และเจ้าของอาคาร 

3. กําหนดให้ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน  ผู้ดําเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคารมี 
หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  

4. กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารในขณะท่ีใช้ 
อาคารกรณีที่เป็นอาคารชุมนุมคน อาคารสาธารณะที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

5. กําหนดวันใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และกําหนดบทเฉพาะกาล มิให้ใช้บังคับการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามมาตรา 
39 ทวิ ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
 
8.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติ  การแต่งต้ัง การปฏิบัติหน้าที่และการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542            
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ  การ
แต่งต้ัง  การปฏิบัติหน้าที่ และการกํากับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ    
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา  โดยให้รับ
ความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร.  และสํานักงานตํารวจแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย  แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ 
  แก้ไขเพ่ิมเติมความใน (1) ของข้อ 4 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งต้ัง  
การปฏิบัติหน้าที่  และการกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2546 ดังน้ี    
 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติการ
แต่งต้ัง การปฏิบัติหน้าที่และกํากับดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. 2542  
พ.ศ. 2546 

ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ 
การแต่งต้ัง การปฏิบัติหน้าที่  และการกํากับดูแล  
การป ฏิบั ติ หน้ าที่ ข อ งพนั ก ง าน เ จ้ าหน้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ข้อ 4  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่าง
ใดดังต่อไปน้ี  

(1) เป็นข้าราชการของสํานักงานซึ่งได้รับมอบหมาย 
เป็นหนังสือจากเลขาธิการให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการ
ป้องกันหรือการปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

ข้อ 4 พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่าง
ใดดังต่อไปน้ี  

(1) เป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการของ 
สํานักงานซึ่งได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการให้
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการป้องกันหรือการปราบปรามการ
ฟอกเงิน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
9.  เรื่อง ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดจํานวนคนต่างด้าวซ่ึงจะมีถ่ินที่อยู่
ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. .... 

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
กําหนดจํานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ  
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และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฏหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการ
ต่อไป 

 มท. เสนอว่า 
         1. ได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดจํานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมี

ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. 2558 โดยกําหนดให้คนต่างด้าวที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. 2558 ได้ ประเทศละจํานวนไม่เกิน 100 คน และคนต่างด้าวไร้สัญชาติ จํานวน 50 คน 
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เล่ม 132 ตอนพิเศษ 103 ง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 

         2. ปัจจุบันการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยของชาวต่างชาตินับได้ว่ามีความสําคัญต่อสังคมไทยโดยมี
เหตุผลที่ต้องการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยหลายประการ เช่น เข้ามาเพ่ือทํางาน เพ่ือการลงทุน เพ่ืออยู่กับ
ครอบครัว คู่สมรส หรือบุตรที่อยู่ในประเทศไทย การสนับสนุนชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาดําเนินธุรกิจ
หรือลงทุนในประเทศไทยเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้ประการหน่ึง ทําให้เกิดการสร้าง
งานสร้างรายได้ เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยยังต้องการการลงทุนจากต่างประเทศ ดังน้ัน เพ่ือเป็นการดึงดูดการลงทุนเข้ามา
สู่ประเทศไทย และสร้างความเช่ือมั่นให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาลงทุน อีกทั้งเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวมี
ความมั่นคงและอบอุ่น การให้ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแก่คนต่างด้าวจึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่จะสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย มท. จึงเห็นควรประกาศกําหนด
จํานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี 2559 ตามมาตรา 40 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติคน
เข้าเมือง พ.ศ. 2522 ที่บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษา กําหนดจํานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี แต่มิให้เกินประเทศละ 100 คนต่อ
ปี และสําหรับคนต่างด้าวไร้สัญชาติมิให้เกิน 50 คนต่อปี และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวที่บัญญัติให้คน
ต่างด้าวจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองและ
ด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับมาตรา 5 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้า
เมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 87 / 2557 เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติม
ผู้รักษาการตามกฏหมายที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตํารวจ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 
ที่บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 

 สาระสําคัญของร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย 
 กําหนดให้คนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. 2559 ได้ประเทศละจํานวน               

ไม่เกิน 100 คน และคนต่างด้าวไร้สัญชาติ จํานวนไม่เกิน 50 คน 
 
10. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกิจการกําลังพลสํารอง พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกิจการกําลังพลสํารอง พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ และให้ กห. เร่งรัดออกกฎหมายลําดับรอง ตามมาตรา 15 (1) และวรรคสาม มาตรา 16 วรรคสอง มาตรา 
18 วรรหน่ึง มาตรา 21 มาตรา 28 มาตรา 34 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 เพ่ือให้
กฎหมายแม่บทมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์และสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  กห. เสนอว่า โดยที่พระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงในเรื่อง
การกําหนดเวลาการเป็นกําลังพลสํารอง การยกเว้นการเป็นกําลังพลสํารอง  การพ้นจากการเป็นกําลังพลสํารอง             
การผ่อนผันให้กําลังพลสํารองไม่ต้องเข้ารับราชการทหารและกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่เข้ารับราชการ
ทหาร  รวมถึงการแจ้งคําสั่งเรียกโดยวิธีการอ่ืนเมื่อมีการระดมพล  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 

1. หมวด 1 กําหนดเวลาการเป็นกําลังพลสํารอง และการยกเว้นการเป็นกําลังพลสํารอง เช่น  
กําหนดเวลาการเป็นกําลังพลสํารองให้มีระยะเวลาคราวละ 6 ปี 
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2. หมวด 2  การพ้นจากการเป็นกําลังพลสํารอง เช่น ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด 
ต้ังแต่ 6 ปีขึ้นไป เว้นแต่การกระทําความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

3. หมวด 3 การผ่อนผันให้กําลังพลสํารองไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร เช่น พระภิกษุ สามเณร และ 
นักบวชในพุทธศาสนานิกายจีนหรือญวน 

4. หมวด 4  กรณทีี่ไม่ถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่เข้ารับราชการทหาร เช่น กําลังพลสํารอง 
ที่อยู่ระหว่างจับกุมขังโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา  

5. หมวด 5 การแจ้งคําสั่งเรียกโดยวิธีการอ่ืนเมื่อมีการระดมพล เช่น ใช้การประกาศโดยผ่านการ 
สื่อสารแบบใช้สายและแบบไร้สายของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่สามารถกระทําได้โดยในภาวะเช่นน้ัน 
 
11.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ                
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี 
พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาเป็นเรื่อง
ด่วน  แล้วดําเนินการต่อไปได้  
 กค. เสนอว่า เน่ืองในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 
2559 ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และเผยแพร่พระเกียรติ
คุณอันย่ิงใหญ่ที่ทรงมีต่อพสกนิกร ทุกศาสนา ทุกเช้ือชาติ ได้มีความเป็นอยู่ดี  มีความสุขอย่างย่ังยืนทั่วถึง  ตลอด
ระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติมายาวนาน 70 ปี  จึงควรจัดทําเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเน่ืองในโอกาสดังกล่าว ซึ่ง กค. ได้ขอพระราชทานพระบรม                 
ราชานุญาตจัดทําเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าวตามแบบท่ีทูลเกล้าฯ ถวายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
แล้ว  
 สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง กําหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเน้ือโลหะ นํ้าหนัก ขนาด อัตรา
เผื่อเหลือ เผื่อขาด ลวดลายและลักษณะอ่ืน ๆ ของเหรียญกษาปณ์ทองคํา ราคาหน่ึงหมื่นหกพันบาทหนึ่งชนิด  
เหรียญกษาปณ์เงิน ราคาแปดร้อยบาท หน่ึงชนิด และเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิเกิล) ราคา                 
ห้าสิบบาท หน่ึงชนิด  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม  
 
12. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ขา้ราชการลาเขา้ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 
รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยไม่ถือเป็นวันลา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  (สปน.) เสนอดังน้ี 
          1. ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ รวมทั้งลูกจา้งประจํา  ลูกจ้างช่ัวคราวของหน่วยงาน
ของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ              
พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 
ลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 20 วัน โดยนับระยะเวลาต้ังแต่เตรียมการอุปสมบทถึงลาสิกขา และอยู่ระหว่าง                     
วันที่ 25 พฤษภาคม -  30 มิถุนายน 2559 โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนการปฎิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ 
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          2. ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ รวมทั้งลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสากิจ ที่ไม่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการ หากได้ลาอุปสมบทเพ่ือเฉลิม            
พระเกียรติฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งน้ีแล้ว ไม่มีผลกระทบถึงสิทธิในการลาอุปสมบทในอนาคต ซึ่งเป็นการใช้สิทธิ
ลาอุปสมบทคร้ังแรกต้ังแต่เริ่มรับราชการ ตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 โดยยังคงได้สิทธิการ
ลาอุปสมบท และยังคงได้สิทธิในการรับเงินเดือนตามปกติ ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
13.  เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมในการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ตามอัตราการเรียกเก็บค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้เหลือในอัตรา
ร้อยละ 0.01 ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามท่ีระบุไว้ในร่างประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวล
กฎหมายที่ดิน สําหรับกรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ในการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ตามท่ี กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
 
14.  เรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ พ.ศ. 2558 – 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการ  นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนากีฬา
อาชีพ พ.ศ. 2558 – 2562 
  2. ให้ กก. พิจารณาปรับกรอบระยะเวลาของนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการส่งเสริมและ
พัฒนากีฬาอาชีพให้สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) เพ่ือให้การดําเนินการตามแผนและการบูรณาการระหว่างแผนมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพย่ิงขึ้น 
  3. ให้ กก. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องไปพิจารณา
ดําเนินการด้วย 
  กก. รายงานว่า แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2558 – 2562 จะเป็นเคร่ืองมือ
ขับเคลื่อนการดําเนินนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง มีทิศทางการดําเนินการที่
ชัดเจนและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยมีเป้าหมาย เพ่ือให้ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการพัฒนา
กีฬาอาชีพให้เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขแก่สังคม ดัชนีความสุขจากการชมเชียร์กีฬาอาชีพเติบโตอย่างต่อเน่ืองและ
ให้กีฬาอาชีพสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการพัฒนาประเทศมีเงินหมุนเวียนในระบบธุรกิจกีฬา
อาชีพที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพแก่คนไทย สามารถยึดเป็นอาชีพได้อย่างมั่นคง มีการจ้าง
งานในระบบกีฬาอาชีพที่เป็นงานประจําเติบโตอย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 11 โครงการ ดังน้ี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการแข่งขัน มี 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพสมาคมกีฬาอาชีพ 2. โครงการสร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานกีฬาอาชีพ 3. โครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการแข่งขันกีฬาอาชีพเอกลักษณ์ของชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสุข สร้างรายได้ มี 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาประเทศเป็น
ศูนย์กลางการแข่งขันกีฬาอาชีพระดับนานาชาติ 2. โครงการสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจกีฬาอาชีพ
แบบครบวงจร 3. โครงการสร้างวัฒนธรรมและกระแสความนิยมในกีฬาอาชีพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากร  มี 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการสร้างและพัฒนากําลังคน
กีฬาอาชีพของชาติทั้งระบบ 2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักกีฬาและบุคคลกรกีฬาอาชีพ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารและการบริการกีฬาอาชีพ มี 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาการ
ส่งเสริม และการบริการทางการกีฬาอาชีพ 2. โครงการสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ 3. 
โครงการจัดการองค์ความรู้ และสารสนเทศกีฬาอาชีพ 
 
15.  เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดําเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ จํานวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ด
พันธ์ุข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2559/60 โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง                
ปี 2560 และโครงการสนับสนุนสินเช่ือให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี 2559/60 
  สาระสําคัญของมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต จํานวน 3 
โครงการ  มีดังน้ี 1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2559/60 มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพ และเพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกรมีความรู้และสามารถผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิคุณภาพดีไว้ใช้เอง 
  2. โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือลดรอบการทํานาในฤดูนาปรังด้วยการพักการทํานาสลับปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทางเลือกอ่ืน สร้างรายได้จากการ
ปลูกพืชอ่ืน ทดแทนการปลูกข้าว และสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรได้เรียนรู้การเพาะปลูกพืชอ่ืนในพ้ืนที่นาเพ่ือเป็น
เกษตรกรรมทางเลือกให้เกษตรกรในระยะยาว 
  3. โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี 2559/60                
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนด้านสินเช่ือแก่กลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ เกิดความม่ันคงในอาชีพ
และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในที่สุดและเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการข้าวของชุมชนแบบครบ
วงจรต้ังแต่การผลิต การจัดการคุณภาพและการจัดการด้านการตลาด เพ่ือให้เกษตรกรมีต้นทุนที่เหมาะสมและมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 
 
16. เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนนิโครงการบูรณาการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้งปี 2558/59 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอดังน้ี 
  1. ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานโครงการแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพ่ือ
บรรเทาภัยแลง้ปี 2558/59 และการเบิกจา่ยงบประมาณของชุมชนและศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศอบต.) จากวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็นวันที ่31 กรกฎาคม 2559 
  2. ให้กรมส่งเสริมการเกษตรดําเนินการสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการฯ และการเบิกจ่าย
งบประมาณให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 
  3. ใหผู้้ว่าราชการจังหวัด มีอํานาจอนุมัติการปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานโครงการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ โดยยึดวัตถุประสงค์ กิจกรรม และอัตราการจ้างแรงงานของโครงการเดิมทุกประการ และต้องอยู่
ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและการปฏิบัติให้ยึดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามคู่มือโครงการดังกล่าว 
กรณีที่ไม่มขี้อกําหนดไว้ในคู่มือให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการอํานวยการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/59 
พิจารณาอนุมัติ 
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17. เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนแล้งด้านพืช (ช่วงภัยเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
กันยายน 2558) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนแล้งด้านพืช (ช่วงภัยเดือน
พฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2558) ในเขตพ้ืนที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน และเพชรบูรณ์ เกษตรกรจํานวน 
14,413 ราย วงเงินขอรับการช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น 217,522,926 บาท ประกอบด้วย  
  (1) จังหวัดน่าน เกษตรกร 2,778 ราย วงเงิน 27,416,096.75 บาท  
  (2) จังหวัดเพชรบูรณ์ เกษตรกร 11,635 ราย วงเงิน 190,106,828.73 บาท  
  โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตรตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรวบรวมส่งสํานักงบประมาณ (สงป.) 
พร้อมทั้งจัดทําคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในคราวเดียวกัน และให้ถือว่าคําขอดังกล่าวเป็นคําขออนุมัติจัดสรร
งบประมาณของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมสําเนาส่ง ธ.ก.ส.สํานักงานใหญ่ 
  

ต่างประเทศ  
 
18.  เรื่อง  การปรับปรุงแก้ไขภาคผนวก 4 และ 8 ของความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขภาคผนวก 4 ของความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN 
Trade in Goods Agreement : ATIGA) เพ่ือปรับโอนบัญชีรายการสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology Agreement : ITA) ของอาเซียน จากระบบ AHTN 2007 เป็นระบบ AHTN 2012 
  2. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขภาคผนวก 8 ของความตกลง ATIGA โดยเพ่ิมเติมถ้อยคําในกฎข้อ              
1 – 3 และเพ่ิมเติมกฎข้อ 26 – 31 ของระเบียบปฏิบัติในการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าของอาเซียน 
  3. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้แจ้งการให้ความเห็นชอบของไทย (ตามข้อ 1 และ 2) ไปยังเลขาธิการอาเซียน 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  พณ. รายงานว่า 
  1. ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 โดย
มีบัญชีรายการสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA) ของอาเซียนเป็นภาคผนวกที่ 4 และระเบียบปฏิบัติในการรับรอง            
ถิ่นกําเนิดสินค้า เป็นภาคผนวกที่ 8 ของความตกลงฯ  
  2. แผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) กําหนดให้อาเซียนปฏิรูปและ
พัฒนากฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าอย่างต่อเน่ือง รวมถึงให้ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติในการรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าให้มี
ความทันสมัย และส่งเสริมการอํานวยความสะดวกทางการค้าภายในอาเซียน อาทิ ให้มีกระบวนการออกหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งล่าสุดอาเซียนได้ดําเนินการตามAEC Blueprint 
   2.1 ภาคผนวก 4 :ดําเนินการปรับโอนพิกัดศุลกากรสําหรับสินค้าในบัญชีรายการสินค้า ITA 
ของอาเซียน ให้สอดคล้องกับการปรับโอนพิกัดศุลกากรของอาเซียนจากระบบฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN) 2007                
มาเป็นระบบ AHTN 2012 
   2.2 ภาคผนวก 8: ดําเนินการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติในการรับรองถิ่นกําเนินสินค้า เพ่ือให้
มีถ้อยคําที่รองรับการใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนินสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดต้องแจ้งการให้ความเห็นชอบเพ่ือให้ภาคผนวก 4 และ 
8 ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ 
  3. การปรับปรุงแก้ไขบัญชีรายการสินค้า ITA ของอาเซียน ให้เป็นระบบ AHTN 2012 (ภาคผนวก 4 
ของความตกลง ATIGA) และการปรับปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบัติในการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าให้มีถ้อยคําที่รองรับการ
ใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคผนวก 8 ของความตกลง ATIGN)เป็นการปรับปรุงการ
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ดําเนินการด้านกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าของอาเซียนให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ตามความตกลง
ระหว่างประเทศ อีกทั้งเป็นการดําเนินการตามแผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)               
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 รวมถึงเป็นการดําเนินการเพ่ือรองรับการใช้ระบบ 
ASEA Single Window ซึ่งจะช่วยลดเวลาและต้นทุนการดําเนินการของภาคเอกชนในการผ่านพิธีการศุลกากรได้ 
 
19.  เรื่อง  การเข้าร่วมโครงการ The ratification and early implementation of the Minamata 
Convention on Mercury 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการของบันทึกข้อตกลงโครงการ The ratification and early 
implementation of the Minamata Convention on Mercury 
  2. เห็นชอบให้ ทส. เข้าร่วมดําเนินโครงการฯ และมอบหมายให้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นผู้               
ลงนามฝ่ายไทยในบันทึกข้อตกลงโครงการดังกล่าว 
  3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ทส. ดําเนินการได้ โดยให้
นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปล่ียนดังกล่าว 
ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)  
  สาระสําคัญของโครงการ The ratification and early implementation of the 
Minamata Convention on Mercuryมีดังน้ี 
  1. กิจกรรมสําคัญที่โครงการฯ จะดําเนินการ ประกอบด้วย  
   (1) การประเมินกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการปรอทและการเข้าร่วมเป็นภาคี                 
อนุสัญญาฯ 
   (2) การประเมินผลกระทบและผลประโยชน์ รวมท้ังการวิเคราะห์กฎหมายที่จําเป็นสําหรับ
การเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ 
   (3) จัดเตรียมแผนการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ  
   (4) จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ 
  2. หน่วยงานดําเนินการ คือ กรมควบคุมมลพิษ 
  3. งบประมาณในการดําเนินโครงการฯ ได้รับจากหน่วยงาน UNITAR 20,000 เหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี 
ไม่มีข้อกําหนดให้ประเทศไทยต้องให้การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการฯ ทั้งในรูปแบบ in-kind หรือ 
in-cash 
  4. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการฯ จะเริ่มต้น ในวันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการฯ และ
สิ้นสุดลง ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2559 อย่างไรก็ตามสามารถขอขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการฯ ออกไปได้ 
แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2559  
 
20. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมการยาเสพติดแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าด้วยความร่วมมือในการ
ควบคุมยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารต้ังต้น และเคมีภัณฑ์ และการใช้ยาในทางที่ผิด 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังน้ี 
            1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม                 
ยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมการยาเสพติดแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าด้วยความร่วมมือ
ในการควบคุมยาเสพติด วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท สารต้ังต้นและเคมีภัณฑ์ และการใช้ยาในทางที่ผิด 
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(Memorandum of Understanding between the Office of the Narcotics Control Board of the 
Kingdom of Thailand and the National Narcotics Board of the Republic of Indonesia on the 
Cooperation in Controlling Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, their Precursors and 
Chemicals, and Drug Abuse) 
            2. อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
กลางด้านยาเสพติดของไทยเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
            3. อนุมัติให้ ยธ.โดยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) 
หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) พิจารณาปรับแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ 
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ หากมีความจําเป็นต้องมีการแก้ไขในภายหน้า โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบอีกคร้ัง 
            สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคี
คู่สัญญาในการป้องกันและต่อสู้กับยาเสพติด วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท สารต้ังต้นและเคมีภัณฑ์และการใช้ยา
ในทางที่ผิด 
            สําหรับพันธสัญญา เป็นไปตามหลักการการตกลงใจด้วยตนเอง  การไม่แทรกแซงกิจการภายใน 
ความเสมอภาคทางกฎหมาย และการเคารพต่อบูรณภาพทางดินแดนแห่งรัฐ รวมทั้งจะไม่ดําเนินการใช้อํานาจหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ในเขตอํานาจอธิปไตยของอีกฝ่ายหน่ึง ซึ่งเป็นอํานาจสิทธ์ิขาดจําเพาะของอีกฝ่ายหน่ึง เคารพตาม
กฎหมายภายในและอํานาจอธิปไตยของประเทศภาคีคู่สัญญา ส่วนขอบเขตความร่วมมือ จะร่วมมือกันในเร่ืองต่าง ๆ 
เช่น มาตรการลดอุปทานและอุปสงค์ของยาเสพติด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลในเร่ืองการบังคับใช้
กฎหมาย วิธีการค้นหาและตรวจยึดยาเสพติดที่ถูกซุกซ่อน รูปแบบการกระทําความผิด ความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสําหรับการควบคุมยาเสพติด การป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิด หลักสูตรทางการ
ศึกษาและการณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รูปแบบการบําบัดรักษาและฟ้ืนฟู การพัฒนาทางเลือก การเสริมสร้างศักยภาพ 
การฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้เช่ียวชาญ รวมทั้งความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ  
 
21. เรื่อง  การแลกเปลี่ยนหนังสือและการจัดทําความตกลงโครงการ ASEAN Secretariat Post 2015-
Institutional  Strengthening and Capacity Development (2016-2018)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายอาเซียนและร่างความตกลงว่าด้วยการดําเนิน 
โครงการสํานักเลขาธิการอาเซียนภายหลังปี 2558 – การสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพองค์กร (2559-
2561X [Asean Secretariat Post 2015 – Institutional strengthening and Capacity Development (2016-
2018) ] และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทยให้ กต. ดําเนินการได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก  

2. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายอาเซียน
และ 

ความตกลงว่าด้วยการดําเนินโครงการฯ รวมทั้ง ให้ กต. แจ้งความยินยอมของรัฐบาลไทยให้สํานักเลขาธิการอาเซียน
ทราบผ่านผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย   

สาระสําคัญของร่างหนังสือแลกเปลี่ยนจากเลขาธิการอาเซียนถึงเอกอัครราชทูตสหพันธ์ 
สาธารณรัฐเยอรมนีประจําอาเซียน  เป็นการแจ้งให้ทราบว่าอาเซียนตกลงเห็นชอบต่อข้อเสนอของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีที่ระบุไว้ในหนังสอืแลกเปลี่ยนข้างต้นแล้ว   

ทั้งน้ี ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทั้งสองฉบับข้างต้นจะประกอบกันเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาล                  
แห่งสหพันธ์สาธาณรัฐเยอรมนีและอาเซียน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่อาเซียนลงนามในหนังสือตอบกลับ 
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ร่างความตกลงว่าด้วยการดําเนินโครงการฯ เป็นหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลแห่งสหพันธ์ 

สาธารณรัฐเยอรมนีและอาเซียน  โดยผ่าน GIZ ซึ่งทําหน้าที่ดําเนินการแทนคณะกรรมาธิการท่ีได้รับมอบหมายจาก
รัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 
22. เรื่อง  ขออนุมัติจัดทําบันทึกช่วยจําระหว่างราชอาณาจักรไทยกับองค์การว่าด้วยความม่ันคงและความ
ร่วมมือในยุโรปเพื่อจัดการประชุม 2016 OSCE Asian Conference 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างต่อบันทึกช่วยจําระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์การ
ว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปเรื่องการประชุม 2016 OSCE Asian Conference ภายใต้หัวข้อหลัก 
การเสริมสร้างความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ (Aide-Memoire between the Ministry of Foreign Affairs of 
the Kingdom of Thailand and the Organization for Security and  
Co-operation in Europe with respect to the 2016 OSCE Asian Conference on Strengthening 
Comprehensive Security) และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างบันทึกช่วยจําฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัด
ต่อผลประโยชน์ของประเทศ ให้ กต. ดําเนินการได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
  2. ให้ กต. แจ้งสํานักงานเลขาธิการองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป 
(Organization for Security and Co-operation in Europe: OSCE) โดยผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
เวียนนา ว่า รัฐบาลไทยเห็นชอบให้มีการแลกเปลี่ยนบันทึกช่วยจําฯ โดยไม่ต้องลงนาม 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กต. รายงานว่า OSCE เป็นองค์การระหว่างประเทศด้านความมั่นคงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อต้ังขึ้นเมื่อ
ปี 2537 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีปรึกษาหารือผ่านกลไกการทูตเชิงป้องกัน (Preventive Diplomacy) ซึ่งเน้นการ
เสริมสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจด้านความมั่นคงใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการเมืองและการทหาร ด้านเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคงในมิติมนุษย์ โดยมีสํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ที่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ปัจจุบัน
ประกอบด้วยสมาชิก 57 ประเทศ (ส่วนใหญ่เป็นประเทศในยุโรปและในเครือรัฐเอกราชที่แยกตัวจากสหภาพโซเวียต
ทั้งหมด สหรัฐอเมริกา แคนาดา และมองโกเลีย) ขณะเดียวกัน OSCE มีความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาคภายใต้
ช่ือประเทศหุ้นส่วนเพ่ือความร่วมมือ (Partners for Co-operation) อีก 11 ประเทศ [ฝ่ายเมดิเตอร์เรเนียน                 
6 ประเทศ และฝ่ายเอเชีย 5 ประเทศ (ได้แก่ อัฟกานิสถาน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไทย)] 
  ร่างบันทึกช่วยจําฯ เป็นเอกสารเพื่อแบ่งภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างไทย
กับ OSEC เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการประชุมดังกล่าว ประกอบด้วยรายละเอียดสําคัญต่าง ๆ ขอบข่าย
งาน ค่าใช้จ่ายที่ทั้งสองฝ่ายต้องรับผิดชอบ ความรับผิดชอบของฝ่ายไทยที่จะดําเนินการเก่ียวกับตรวจลงตราให้แก่
ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างรวดเร็วและไม่มีค่าใช้จ่าย การรักษาความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม การให้เอกสิทธ์ิที่
จําเป็นแก่ OSEC (การให้การยกเว้นภาษีทางอ้อมและภาษีศุลกากรสําหรับรายการอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ฝ่าย OSEC จะ
นํามาใช้ในการประชุมฯ ) การโอนเงินและถอดเงินของ OSEC ที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการประชุมฯ 
 

แต่งต้ัง 
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ และการปรับเขตกงสุลของสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ นครฮัมบูร์ก สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี  
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  1. ปรับเขตกงสุลของสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ นครฮัมบูร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จากเดิม มี
เขตกงสุลครอบคลุมรัฐฮัมบูร์ก ชเลสวิก-โฮสชไตน์และเบรเมน เป็น มีเขตกงสุลครอบคลุมรัฐฮัมบูร์ก รัฐชเลสวิก-โฮสช
ไตน์ และรัฐเมคเลนบูร์ก-ฟอร์พอมเมิร์น 
  2. แต่งต้ัง นายชเตฟัน คาร์สเทิน โคร์หน (Mr. Stefan KarstenKrohn) เป็นกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ 
นครฮัมบูร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แทน นายวูลฟ์กัง เพาล์แกร์ฮาร์ด โครห์น (Mr. Wolfgang Paul Gerhard 
Krohn) กงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิฯ ซึ่งขอลาออกจากตําแหน่ง  
 
24. เรื่อง การขออนุมัติเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิและแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐ
เซอร์เบีย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี  
  1. เปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย โดยมีเขตกงสุลครอบคลุม
สาธารณรัฐเซอร์เบีย 
  2. แต่งต้ัง นายโซรัน จูคาโนวิช (Mr. Zoran Djukanovic) เป็นกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ กรุงเบลเกรด 
สาธารณรัฐเซอร์เบีย 
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังกงสุลใหญ่เครือรัฐออสเตรเลีย ณ จังหวัดภูเก็ต (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายเครก           
แอชลีย์เฟอร์กูสัน (Mr. Craig Ashley Ferguson) ให้ดํารงตําแหน่ง กงสุลใหญ่เครือรัฐออสเตรเลีย ณ จังหวัดภูเก็ต 
โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดภูเก็ต กระบ่ี และพังงา ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
26. เรื่อง รัฐบาลราชอาณาจักรเดนมาร์กเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลราชอาณาจักรเดนมาร์กมีความประสงค์ขอแต่งตั้ง                 
นายอุฟเฟอ โวล์ฟเฮชเชิล (Mr. Uffe Wolffhechel) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็ม
แห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายมีคา
เอลเฮมนีตี วินเดอร์ (Mr. Mikael Hemniti Winther) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
27. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงมหาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ใหดํ้ารง
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. นายวินัย บวัประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  2. นายวันชัย คงเกษม ที่ปรกึษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนทรงคณุวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่างและสับเปลี่ยน
หมุนเวียน  
 
28. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทตลาดรองสนิเชื่อที่อยู่อาศัย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอการแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตําแหน่งก่อน
ครบวาระและที่ดํารงตําแหน่งครบกําหนดวาระสามปี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ดังน้ี 1. นายสมเกียรติ สินสุนทร 
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ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน กรรมการ 2. นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร ์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน กรรมการ               
3. นายสัมมา คีตสนิ กรรมการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป  
 
39. เรื่อง แต่งต้ังเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเสนอการแต่งต้ัง 
นายกิตติพงค์  พร้อมวงค์ ใหดํ้ารงตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ แทนนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ เน่ืองจากลาออก ทัง้น้ี ต้ังแต่วันที่ 
31 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป  
 
30. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบนัวัคซีนแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังนายมานิต ธีระตันติกานนท์ ให้
ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) แทนนายธวัช สุนทราจารย์ ที่ขอลาออกจากตําแหน่ง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป และ
ให้มีวาระเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการคนเดิมที่ได้แต่งต้ังไว้แล้ว  
 
31. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งทีป่รึกษานายกรัฐมนตรีฝา่ยขา้ราชการประจํา
ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นางภัทรภร ฐิติยา
ภรณ ์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจําด้านสังคม (ผู้อํานวยการสูง) ซึ่งผ่านการประเมินบุคคลและผลงาน
จาก ก.พ. ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจําด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
 

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


