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เรื่อง สรปุผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560                                                1                                                            

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมือ่วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ท าเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ ส านักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งนี้ โดยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี ้

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 9 การด้าเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน ้ามันและน ้ามันพืช 
สาระส้าคัญ คือ  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี  

(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ในฐานะประธานกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช เสนอ ดังนี ้
  1. เห็นชอบการเปิดตลาดสินค้ากากถั่วเหลือง ปี 2560 พิกัดอัตราศุลกากร 2304.00.90 
เฉพาะรหัสสถิติ (2) กากถ่ัวเหลืองที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บรโิภค และรหสัสถิติ  
(3) กากถ่ัวเหลืองที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (World Trade 
Organization : WTO) ปรมิาณตามที่ผกูพัน 230,559 ตัน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 10 อัตราภาษีนอก
โควตาร้อยละ 133 
  2. เห็นชอบการบริหารน าเข้าปี 2560 ของกากถ่ัวเหลือง รหสัสถิติ (2) และ (3) ภายใต้กรอบ 
WTO เป็นรายปี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมการค้าต่างประเทศก าหนด  คือเป็นนิติบุคคลที่ใช้กากถ่ัวเหลืองเป็น
วัตถุดิบในการผลิตในกิจการของตนเอง และให้น าเข้าเฉพาะด่านศุลกากรที่มีพืช และด่านอาหารและยา  
โดยผู้น าเข้ากากถั่วเหลอืง รหัสสถิติ (2) กากถ่ัวเหลืองที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บรโิภค
จะต้องแสดงใบรับรอง Non-GMO จากประเทศผูผ้ลิตต้นทาง ยื่นประกอบการน าเข้า 
  ทั้งนี้ ให้มผีลบังคับใช้เมื่อมกีารลงประกาศกระทรวงการคลงัในราชกิจจานุเบกษา 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 14 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560 
สาระส้าคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมตริับทราบการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปญัหาภัยแลง้  

ปี 2560  ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ซึง่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง่ชาติ 
ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจงัหวัด / ผู้อ านวยการจังหวัด ทุกจงัหวัด เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ปี 2560 โดยให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัดด าเนินการ ดังนี้  
  1. จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ 
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ตลอดจนรวบรวมปญัหา และข้อเทจ็จริงเป็น
ฐานข้อมูลกลางให้ส่วนราชการใช้ร่วมกัน เพือ่ลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติ  และใหอ้ าเภอ / องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจัดต้ังศูนย์บญัชาการเหตุการณ์อ าเภอ / ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถ่ินข้ึน พร้อมทัง้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบประจ าศูนย์ ฯ และแบ่งมอบหน้าที่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นระบบ  
  2. เพื่อให้การรายงานสถานการณ์ภัยแล้งเป็นไปอย่างถูกต้อง และตรงกับข้อเทจ็จริง จงึให้
จังหวัดด าเนินการ ดังนี ้

2.1 การ... 
 



 2 
  

2.1 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแลง้ของจังหวัด ให้พจิารณา 
ประกาศพื้นที่ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยแยกเป็นรายต าบลเฉพาะหมู่บ้านที่มสีถานการณ์ 
ภัยแล้งเกิดข้ึนแล้วเท่านั้น 
   2.2 ข้อมูลจ านวนราษฎรและครัวเรือนทีป่ระสบภัยแล้ง ใหร้ายงานตามความเป็นจรงิ 
ที่เกิดข้ึนเฉพาะครัวเรือนทีป่ระสบปัญหาความเดือดร้อนเท่านั้น  
   2.3 ข้อมูลพื้นทีเ่กษตรกรที่ได้รบัความเสียหายแล้วและที่คาดว่าจะเสียหายให้
ประสานข้อมลูกับส านักงานเกษตรจงัหวัด  โดยใช้ข้อมูลของส านักงานเกษตรจังหวัดเป็นหลกั  
  3. ให้สรปุสถานการณ์ภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือที่ไดด้ าเนินการแล้วในด้านต่างๆ 
และจัดส่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกวันจันทร์  โดยเริ่มรายงานครัง้แรกในวันที่ 27  
กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป  จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะเข้าสู่สภาวะปกติ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านต่างประเทศ 
วาระที ่17 ขออนุมัติลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล 

แห่งรัฐอิสราเอลว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 

สาระส้าคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบและอนมุัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(กษ.) เสนอ ดังนี้ 
                    1. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแหง่ราชอาณาจกัรไทยและรัฐบาลแหง่รัฐอิสราเอล
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร (Agreement between the Government of the Kingdom of 
Thailand and the Government of The State of Israel on Agricultural Cooperation) ทั้งนี้ หากมี
ความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลกัการที่คณะรัฐมนตรีได้
ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กษ. ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทัง้ให้ช้ีแจงเหตผุล
และประโยชน์ทีป่ระเทศไทยได้รบัจากการปรบัเปลี่ยนดงักลา่ว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 30 
มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดท าหนงัสอืสญัญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรอืองค์การระหว่าง
ประเทศ) และให้รบัความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติไปพจิารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 

                    2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผูท้ี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ 

                    3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ 
ผู้ลงนามดังกล่าว 

            สาระส าคัญของความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหง่รัฐอิสราเอล
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ประกอบด้วย ความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ (1) การพัฒนาด้าน
การเกษตร รวมถึง พืชผล ปศุสัตว์ ประมง โดยเฉพาะการเลีย้งสัตว์ทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เทคโนโลย ี
หลงัการจับสัตว์น้ า และผลิตภัณฑ์ประมง (2) การพฒันาด้านการชลประทาน ที่ดิน และการบรหิารจัดการน้ า  
(3) การพฒันาด้านสหกรณ์และองค์กรภาคการเกษตร (4) ความร่วมมือด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัย
พืช (5) การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมอิากาศในภาคการเกษตร และการแปรสภาพเป็นทะเลทราย  
(6) การขยายความร่วมมือและการประสานงานภายในองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรระดบัภูมิภาคที่
เกี่ยวข้อง (7) สาขาทีเ่กี่ยวข้องอื่น ๆ ทีท่ั้งสองฝ่ายเห็นชอบรว่มกัน 
 

ส าหรับ... 
 
 





วาระ
เรื่องที่

เศรษฐกิจ-สังคม 9 การด้าเนินการตามมติคณะกรรมการพชืน ้ามันและน ้ามันพชื กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
14 การเตรียมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ต่างประเทศ 17 ขออนุมัติลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รัฐบาลแห่งรัฐอสิราเอลว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร

แต่งต้ัง 26 การแต่งตั งกรรมการอืน่ในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
27 แต่งตั งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารส้านักงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พฒันาการวิจัยการเกษตร 

หมายเหตุ การขับเคล่ือนการพฒันางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมือ่วันที่ 28 มีนาคม 2560

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเก่ียวข้อง



 

 

 ม ัน่คง  ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื  

1 

http://www.thaigov.go.th                                                                  วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560   
 
  วันนี้ (28 มีนาคม 2560)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตร ี
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ และพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  ได้
ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง   ขอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพ่ือขยายขอบเขตการท าธุรกิจและแก้ไขข้อขดัข้องใน
    การด าเนินกิจการของธนาคารอาคารสงเคราะห์  (ร่างกฎหมาย รวม 3 ฉบับ)  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับ 
    กฎหมายอื่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อยกเว้นการ 
    ละเมิดลิขสิทธิ์ส าหรับคนพิการ) เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช 

  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจร 
    ทางบก พ.ศ. 2522 (การก าหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่เหมาะสม)  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์และ
    รังสี พ.ศ. ....  
  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ 
    อุปกรณ์อ่ืนใดในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ พ.ศ. ....  
  8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย 
    การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ 
    อุทกภัยในภาคใต)้  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  9.  เรื่อง การด าเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช 
  10.  เรื่อง  ขอเพ่ิมกรอบอัตราก าลังข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน)  
  11.  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วย 
    ฉุกเฉินวิกฤต 
  12.  เรื่อง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
    ปี พ.ศ. 2560-2564 
  13.   เรื่อง (ร่าง)  แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  พ.ศ. 2560 – 2564 
  14.  เรื่อง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560  
  15.   เรื่อง   การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่าง 
    ประเทศครั้งที่ 12 ในประเทศไทย พ.ศ. 2561  
 
 
 
 
 

http://www.thaigov.go.th/
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ต่างประเทศ 
 
  16.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช ภายใต้มาตรา 23 ของ 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 
  17.  เรื่อง ขออนุมัติลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง
    รัฐอิสราเอลว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 

  18.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดท าและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการด าเนินการตาม 
    ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงในระยะแรก 

  19.  เรื่อง  พิธีสาร 2 การก าหนดที่ท าการพรมแดน (Designation of Frontier Posts) และ
    ภาคผนวก ที่ท าการพรมแดนในระยะเริ่มต้น ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่า
    ด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN   
    FrameworkAgreement on the Facilitation of Goods in Transit:  
    AFAFGIT) 
  20.  เรื่อง  บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
    อินเดียว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ 
    ประสาท สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ และการใช้ยาในทางที่ผิด 
  21.  เรื่อง  การเสนอชื่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
    ผู้ตรวจสอบภายนอกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Board of Auditors) 
    และผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ของหน่วยงานภายใต้องค์การ 
    สหประชาชาติหรือหน่วยงานระหว่างประเทศอื่น 

  22.   เรื่อง  การเสนอโขนและนวดไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ
    มนุษยชาติต่อยูเนสโก 
 

แต่งตั้ง 
   
  23.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (ส านักนายกรัฐมนตร)ี 
  24.  เรื่อง  การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโกประจ าจังหวัดระยองและการแต่งตั้ง 
    นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ให้ด ารงต าแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโกประจ า
    จังหวัดระยอง (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  25.  เรื่อง  การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงแรงงานและรองโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายข้าราชการ
    ประจ า)  
  26.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
  27.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารส านักงานพัฒนาการวิจัย 
    การเกษตร  
  28.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ  
 
 

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง  ขอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อขยายขอบเขตการท าธุรกิจและแก้ไขข้อขัดข้องในการด าเนินกิจการของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์  (ร่างกฎหมาย รวม 3 ฉบับ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  ดังนี้  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  

 2. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของอาคารสงเคราะห์  
(ฉบับที่  ..) พ.ศ. ....  และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ                  
ธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบไปการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  3. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ                 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้  
  สาระส าคัญของร่างกฎหมาย  
  1. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

1.1 แก้ไขวัตถุประสงค์ของ ธอส. ให้รองรับการให้สินเชื่อเพ่ือผู้สูงอายุ (Reverse  
Mortgage :RM) ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยแต่มีรูปแบบในทางตรงกันข้าม โดย RM จะเป็นผลิตภัณฑ์
ทางการเงินที่ผู้กู้จ านองที่อยู่อาศัยซึ่งปลอดภาระไว้เป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินเพื่อขอรับเงินเป็นงวด ๆ ตามที่
ตกลงกันเอาไว้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และรองรับ
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประชากรในอนาคต ซึ่งปัจจุบัน ธอส. ไม่สามารถให้บริการ RM เนื่องจากไม่อยู่
ภายใต้วัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย 
   1.2 แก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ธอส.จากผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ  
เป็นผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับดูแลการเคหะแห่งชาติ 
เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากการเคหะแห่งชาติมีการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงกับ ธอส.  
   1.3 แก้ไขอ านาจในการแต่งต้ังและถอดถอนกรรมการผู้จัดการจากปัจจุบันที่เป็นอ านาจของ 
คณะรั ฐมนตรี   โดยแก้ ไข ให้ เป็นอ านาจของคณะกรรมการ ธอส .  โดยความ เห็นชอบของรั ฐมนตรี                                  
ว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อให้สอดคล้องกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น เช่น  ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น  

1.4 แก้ไขเพิ่มเติมบทเร่งรัดในการแต่งต้ังประธานกรรมการหรือกรรมการในกรณีที่ประธาน 
กรรมการหรือกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ รวมทั้งปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ 
ธอส. ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการว่างลง 
   1.5 แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การนับองค์ประชุม และการเลือกประธานในที่ประชุมในกรณี
ที่ต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
   1.6 แก้ไขอ านาจในการวางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติของพนักงาน การวางข้อบังคับ 
เกี่ยวกับการด าเนินงาน และการก าหนดอัตราเงินเดือนของพนักงานธนาคารจากปัจจุบันที่ก าหนดให้ต้องได้รับ               
ความเห็นชอบ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  แก้ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมกรร ธอส. เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น  

1.7 แก้ไขอ านาจในการออกและขายพันธบัตร หุ้นกู้ ตราสารอื่นใด การกู้ยืมเงินโดยวิธี              
อื่นใด จากปัจจุบันที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แก้ไขให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ ธอส.  

1.8 แก้ไขเพิ่มเจิมให้ ธอส. มีอ านาจในการออกและขยายสลากออมทรัพย์  
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  2. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดกจิการอันพึงเป็นงานธนาคารของอาคารสงเคราะห์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ขยายขอบเขตการท าธุรกิจโดยก าหนดให้ ธอส. สามารถประกอบธุรกิจรับประกันสินเชื่อที่อยู่
อาศัย ธุรกิจประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  ธุรกิจการรับจัดท าสัญญาและจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การเป็นนายหน้า
ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต และการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

 3. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคาร 
อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 
   3.1 แก้ไขขอบเขตการให้กู้ยืมเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม โดยให้ ธอส. สามารถให้กู้ยืม
เงินแก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ด้วย  
   3.2 แก้ไขเงื่อนไขการซื้อตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมือ โดยให้ ธอส. สามารถซื้อตั๋วเงินหรือ
ตราสารเปลี่ยนมือได้โดยไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องอายุของตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมือ   
   3.3แก้ไขอ านาจในการซื้อหรือรับโอน การขายหรือจ าหน่ายสินทรัพย์ประเภทสินเชื่อที่อยู่
อาศัย โดยให้เป็นอ านาจของ ธอส.  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือ
ซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัตติแห่งชาติต่อไป   
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ  เป็นการก าหนดให้ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือ
ซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่นเพิ่มเติม รวม 3 ฉบับ ได้แก่  1. พระราชบัญญัติปันส่วนน้ ามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช 2483             
2. พระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. 2514  3. พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. 2522 และ
พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2524   
 
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ส าหรับ
คนพิการ) เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ส าหรับคนพิการ) เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช ตามที่กระทรวง
พาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งส านักงานกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน           
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความ
เห็นชอบสนธิสัญญามาร์ราเคช ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแล้ว และให้ พณ.  
รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไป
ด้วย                  
            สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
                   1. ก าหนดให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ
ทางการเห็น คนพิการทางการได้ยิน คนพิการทางสติปัญญา คนพิการทางการเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

                   2. ก าหนดให้องค์กรผู้จัดท าสามารถท าซ้ าหรือดัดแปลง ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ที่น าออกโฆษณาหรือ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว โดยความยินยอมของเจ้าของลิขสิทธิ์ และให้องค์กรผู้จัดท าเผยแพร่ส าเนางานอันมี
ลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการได้ หากเป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ของคนพิการทางการเห็น คนพิการทางการ      
ได้ยิน คนพิการทางสติปัญญา คนพิการทางการเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งจะต้อง
ไม่เป็นการกระท าเพื่อหาก าไร และต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร 

                   3. ก าหนดรูปแบบของการท าซ้ าหรือดัดแปลง องค์กรผู้จัดท า หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการ 
เพื่อท าซ้ า ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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                   4. ก าหนดให้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการนี้ใช้บังคับกับสิทธิของนักแสดง
ด้วย 

 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522                 
(การก าหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่เหมาะสม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่  .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (การก าหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่เหมาะสม) ตามที่ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วด าเนินการต่อไปได้  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ. 2522 เพื่อปรับปรุงเกณฑ์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ที่ให้ถือว่าเมาสุราในขณะขับรถ ส าหรับผู้ขับขี่ซึ่งมีอายุ             
ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ผู้ขับขี่ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับรถ หรือผู้ขับขี่ซึ่งได้รับใบอนุญาตขับรถช่ัวคราว ดังนี้  
 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความใน พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 

ร่างกฎกระทรวงฯ ตามที่ ตช. เสนอ 

 
 
 
ข้อ 3 ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดดังต่อไปนี้ให้ถือ
ว่าเมาสุรา  
(1) กรณีตรวจวัดจากเลือด เกิน 50 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์  
 
 
 
 
 
 
(2) กรณีตรวจวัดจากลมหายใจหรือปัสสาวะ ให้เทียบ
ปริมาณแอลกอฮอล์โดยใช้ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
เป็นเกณฑ์มาตรฐานดังนี้  
                 (ก) กรณีตรวจวัดจากลมหายใจ ให้ใช้ค่า
สัมประสิทธิ์ในการแปลงค่าเท่ากับ 2,000  
                 (ข) กรณีตรวจวัดจากปัสสาวะ ให้ใช้ค่า
สัมประสิทธิ์ในการแปลงค่าเท่ากับเศษ 1 ส่วน 1.3  

   ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 ของกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน พ.ร.บ. 
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
“ข้อ 3 ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดดังต่อไปนี้ ให้
ถือว่าเมาสุรา  
(1) กรณีตรวจวัดจากเลือด ให้ถือเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
               (ก) ผู้ขับขี่ซึ่งมีอายุไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์ 
มีปริมาณแอลกอฮอลเ์กิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  
(ข) ผู้ขับขี่ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับรถ หรือผู้ขับขี่ซึ่ง
ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวมีปริมาณแอลกอฮอล์
เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  
                (ค) บุคคลอื่นนอกจาก (ก) และ (ข) มี
ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์   
            (2) กรณีตรวจวัดจากลมหายใจหรือปัสสาวะ 
ให้เทียบปริมาณแอลกอฮอล์โดยใช้ปริมาณแอลกอฮอล์
ในเลือดเป็นเกณฑ์มาตรฐานดังนี้  
                 (ก) กรณีตรวจวัดจากลมหายใจ ให้ใช้ค่า
สัมประสิทธิ์ในการแปลงค่าเท่ากับ 2,000  
                 (ข) กรณีตรวจวัดจากปัสสาวะให้ใช้ค่า
สัมประสิทธิ์ในการแปลงค่าเท่ากับเศษ 1 ส่วน 1.3”  

 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ....  ที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ และ
มอบหมายให้ พน. รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ก าหนดให้กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
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  2. ก าหนดประเภทของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ กระป๋อง
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวรถยนต์ ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
และถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
  3. ก าหนดลักษณะของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทั้ง 5 ประเภท โดยก าหนดลักษณะของ
กระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลวและถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก าหนดลักษณะของถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวรถยนต์ต้องเป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ก าหนดลักษณะถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
และถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ในร่างกฎกระทรวงนี้   
  4. ก าหนดหลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
  5. ก าหนดข้อห้ามการใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
  6. ก าหนดบทเฉพาะกาล ให้ภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้
บังคับและมีลักษณะถูกต้อง ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ได้ก าหนดไว้ในร่างกฎกระทรวงนี้  
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้   
  ทั้งนี้ ให้ วท. รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี และยกเว้น
ค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  
พ.ศ. 2559  
 
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตาม
ตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแล้วด าเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้
กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของส านักงาน ก.พ. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ก าหนดนิยามค าว่า “อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” “อุปกรณ์อื่นใด” และ “ศูนย์ควบคุมการติดตาม
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อให้เกิดความชัดเจน  
  2. ก าหนดให้การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติที่ศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสั่ง ในกรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติ
เป็นเด็กหรือเยาวชนก าหนดให้บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์กร
ที่รับดูแลเด็กหรือเยาวชน หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนร้องขอ เข้ามาร่วมอยู่ด้วย  
  3. ก าหนดวิธีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใด ให้พนักงานคุมประพฤติเป็น
ผู้ด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนด เริ่มจากการปฐมนิเทศ ชี้แจงเงื่อนไข การคุมความประพฤติด้วยอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใด จากนั้นท าการติดอุปกรณ์ฯ แจ้งศูนย์ควบคุมการติดตามด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ด าเนินการเปิดสัญญาณการท างานเข้าสู่ระบบ และในระหว่างการใช้อุปกรณ์ฯ กรณีมีสัญญาณเตือนจากศูนย์ควบคุม
การติดตามด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานคุมประพฤติจะเป็นผู้ตรวจสอบว่าเป็นสัญญาณเตือนอันเนื่องมาจากการ
จงใจฝ่าฝืนเงื่อนไขหรือไม่ หากพบว่าเป็นกรณีจงใจฝ่าฝืนเงื่อนไขหรือข้อปฏิบัติ ให้พนักงานคุมประพฤติรายงานศาล 
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หรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจโดยเร็วเพื่อมีค าสั่งต่อไป และเมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามเงื่อนไข หรือเมื่อมีค าสั่งจาก
ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจเพิกถอนการใช้ ให้พนักงานคุมประพฤติปลดอุปกรณ์ฯ โดยมิชักช้า  
  4. ก าหนดให้มีศูนย์ควบคุมการติดตามด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่ควบคุมดูแลระบบและการ
ท างานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใด ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา รับแจ้ง
ข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติและบันทึกลงระบบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบและส่งสัญญาณเตือนไปที่
พนักงานคุมประพฤติ เมื่อพบหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าผู้ถูกคุมความประพฤติกระท าผิดเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์แก้ไข
ปัญหาเมื่อระบบหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดมีข้อขัดข้อง รวมทั้ง การประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบ  
 
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัยในภาคใต้)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัยในภาคใต้ ) ที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วและให้ด าเนินการต่อไปได้  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ก าหนดให้เงินได้พึงประเมินเท่าที่ผู้มีเงินได้ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัยได้จ่ายในระหว่าง
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการ
ซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้ดังต่อไปนี้  
   1.1 เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมอาคารหรือ
ทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งในลักษณะถาวรกับตัวอาคารหรือในที่ดินอันเป็นที่ตั้งของอาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด
หรือทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งในลักษณะถาวรกับห้องชุดในอาคารชุดตามจ านวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่
เกินหนึ่งแสนบาท 
   1.2 เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถหรืออุปกรณ์
หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในรถดังกล่าวที่เสียหายจากการถูกน้ าท่วมตามจ านวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่
เกินสามหมื่นบาท  
  2. การได้รับยกเว้นตามข้อ 1. ให้เป็นไปตามวิธีการและเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด  
  3. ก าหนดให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินประจ าปีภาษี พ.ศ. 2559 และเงินได้พึงประเมิน
ประจ าปีภาษี พ.ศ. 2560 และเมื่อรวมเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นตามข้อ 1.1 หรือ ข้อ 1.2 ในสองปีภาษีดังกล่าว
แล้ว ต้องไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือสามหมื่นบาทแล้วแต่กรณี  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
9. เรื่องการด าเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ในฐานะ
ประธานกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบการเปิดตลาดสินค้ากากถั่วเหลือง ปี 2560 พิกัดอัตราศุลกากร 2304.00.90 เฉพาะรหัส
สถิติ (2) กากถั่วเหลืองที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค และรหัสสถิติ (3) กากถั่วเหลืองที่
น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) 
ปริมาณตามที่ผูกพัน 230,559 ตัน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 10 อัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 133 
  2. เห็นชอบการบริหารน าเข้าปี 2560 ของกากถั่วเหลือง รหัสสถิติ (2) และ (3) ภายใต้กรอบ WTO 
เป็นรายปี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมการค้าต่างประเทศก าหนด คือเป็นนิติบุคคลที่ใช้กากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบในการผลิต
ในกิจการของตนเอง และให้น าเข้าเฉพาะด่านศุลกากรที่มีพืช และด่านอาหารและยา โดยผู้น าเข้ากากถั่วเหลือง รหัส
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สถิติ (2) กากถั่วเหลืองที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคจะต้องแสดงใบรับรอง Non-GMO จาก
ประเทศผู้ผลิตต้นทาง ยื่นประกอบการน าเข้า 
  ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการลงประกาศกระทรวงการคลังในราชกิจจานุเบกษา 
 
10. เรื่อง ขอเพิ่มกรอบอัตราก าลังข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการเพิ่มอัตราข้าราชการของกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 186 อัตรา ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และ
ให้ รง. น าเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐพิจารณาก าหนดอัตราก าลังตาม
ความจ าเป็น และเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย 
  ทั้งนี้ ในระยะต่อไปให้ รง. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางอื่นที่เหมาะสม
นอกเหนือจากการเพิ่มอัตราก าลังพนักงานตรวจแรงงานที่ไม่เพียงพอ โดยอาจพิจารณาการบูรณาการในการตรวจ
แรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาร่วมด าเนินการ หรือเกลี่ยอัตราก าลังภายในกระทรวงแรงงานเพื่อรับรอง
การด าเนินการดังกล่าวต่อไป และให้ รง. ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 
[เรื่อง มาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561)] เกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการอัตราก าลัง
ปกติ ในส่วนของการเพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่ได้เป็นการเฉพาะราย  
 
11. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ดังนี ้
  1. เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน
วิกฤต ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
หรือตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตให้ใช้สิทธิดังกล่าวก่อน และให้สถานพยาบาลภาครัฐทุกแห่งปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ์ฯ  และให้สถานพยาบาลภาครัฐรับย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหลังเวลา 72 ชั่วโมง ตามที่กระทรวงสาธารณสุข 
(สธ.) เสนอ  
  2. ให้กระทรวงการคลัง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานประกันสังคม หน่วยงาน
ของรัฐ และกองทุนต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการด้านการแพทย์หรือสาธารณสุข ด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ฯ และค่าใช้จ่ายในอัตราตามบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ฯ สธ. เป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการเพื่อให้
มีการปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบของหน่วยงาน/กองทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้รองรับการจ่ายเงินคืนแก่สถานพยาบาลตามหลักเกณฑไ์ด้ โดยเร็วต่อไป 
  3. หากมีการทบทวนปรับปรุงบัญชีและอัตราค่าใช้จ่าย ตามข้อ 12 ของหลักเกณฑ์ฯ ให้ สธ. น าเรื่อง
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นไปตามนัยมาตรา 36 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ต่อไป 
  4. ในส่วนที่ขอความเห็นชอบให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
เพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งระบบเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนน้ัน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับไปด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 

มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
                    1. ก าหนดให้สถานพยาบาลมีหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต เพื่อให้พ้นจากอันตราย
ตามมาตรฐานวิชาชีพและขีดความสามารถของสถานพยาบาล โดยไม่มีเงื่อนไขการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล และ
ก าหนดให้สถานพยาบาลมีหน้าที่แจ้งต่อกองทุนของผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาล ตามกฎหมาย หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว 

                    2. ก าหนดให้ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สพฉ.) เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดกรณีที่
มีปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยในการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 
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                    3. ก าหนดให้สถานพยาบาลมีหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต จนพ้นภาวะวิกฤตรวมถึงการจัดให้
มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตไปยังสถานพยาบาลอื่น ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องส่งต่อ หรือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
หรือญาติมีความประสงค์ 
                    4. ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานับตั้งแต่รับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตจนถึงเวลา 72 ชั่วโมง 
ซึ่งสถานพยาบาลจะได้รับให้เป็นไปตามบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้าย ส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังเวลา  
72 ชั่วโมง นับตั้งแต่รับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ให้สถานพยาบาลเรียกเก็บไปที่กองทุนของผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาล
ตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                    5. ก าหนดให้ สปสช. มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและสรุปค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งแจ้งให้กองทุนของ 
ผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสาร
ครบถ้วน และให้กองทุนของผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ่ายค่าใช้จ่าย
ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายให้แก่สถานพยาบาลภายใน 15 วัน นับจากวันที่ สปสช. แจ้งผลการตรวจสอบ
และสรุปค่าใช้จ่าย 

                    6. ก าหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายที่สถานพยาบาลจะได้รับ ในกรณีที่มีการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตจาก
สถานพยาบาลแห่งหนึ่งไปยังสถานพยาบาลแห่งที่สอง ภายในเวลาก่อนครบ 72 ชั่วโมง นับแต่ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้า
รับการรักษาที่สถานพยาบาลแห่งที่หนึ่ง                    
                    7. ก าหนดให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น ในกรณี 
ที่ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถย้ายสถานพยาบาลได้แต่ปฏิเสธไม่ขอย้าย 

  8. ในกรณีมีความจ าเป็น ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานพยาบาล ด าเนินการทบทวนปรับปรุงบัญชีและอัตราตามบัญชีแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขนี้ ภายในสามปีหรือตามที่คณะกรรมการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเห็นสมควร 
เพื่อให้มีความเหมาะสมโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ผู้ป่วยฉุกเฉินจะได้รับเป็นส าคัญ 

                    ทั้งนี้ บัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 12 หมวดสรุปสาระส าคัญดังนี ้
 

หมวด รายการ รายละเอียด/ตัวอย่าง 
1 ค่าห้องและค่าอาหาร เช่น ค่าเตียงสามัญ เบิกได้ไม่เกิน 100 บาท  

ค่าหอผู้ป่วยวิกฤต 
 2 ค่าอวัยวะเทียมและ อุปกรณ์บ าบัด

โรค 
เช่น เยื่อหุ้มสมองเทียม แผ่นละ 9,000 บาท  
ลิ้นหัวใจเทียมชนิดลูกบอล อันละ 29,000 บาท 
ชุดสายยางและปอดเทียมชุดละ 80,000 บาท 

3 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด 
 

ก าหนดเป็นราคาแยกรายตัวยา ซึ่งเป็นราคา
เฉลี่ยที่อ้างอิงข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้าน
เวชภัณฑ์ สธ. และราคายาของกรมบัญชีกลาง 

4 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

5 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบ 
ของโลหิต 

หมายถึ ง  ค่ าจั ดการบริ การ ให้ โลหิ ตหรื อ
ส่วนประกอบของโลหิตโดยรวมค่าอุปกรณ์บรรจุ 
น้ ายาที่ใช้การเตรียมการตรวจทางเทคนิค 

6 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย ์ เช่น ค่าตรวจน้ าตาลในเลือด ค่าตรวจปัสสวะ 
โดยรวมค่าน้ ายาและวัสดุสิ้นเปลือง ค่าอุปกรณ ์

7 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทาง 
รังสีวิทยา 

เช่น ภาพถ่ายเอ็กซ์เรย์ แผ่นละ 300 บาท  
อัลตราซาวด์ครั้งละ 1,150 บาท MRI สมอง ครั้ง
ละ 8,000 บาท 

8 ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่น ๆ เช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยคลื่นเสียง
สะท้านแบบสามมิติ ครั้งละ 3,600 บาท 

9 ค่าท าหัตถการ เช่น ห้องผ่าตัดใหญ่ ชั่วโมงละ 2,400 บาท 
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10 ค่าบริการวิสัญญี หมายถึง ค่าบริการระงับความรู้สึกเจ็บปวด 
ของคนไข้ก่อนผ่าตัด 

11 ค่าบริการวิชาชีพ เช่น ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการเภสัชกร  
ค่าบริการพยาบาล 

12 ค่าบริการอื่น ๆ ได้แก่ ค่าบริการรถฉุกเฉิน ครั้งละ 700 บาท 
ค่าน้ ามันรถ 4 บาท/กม. 

 
12. เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี พ.ศ. 2560-2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน                    
ปี  พ.ศ. 2560-2564 และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ตามที่กระทรวง
แรงงาน (รง.) เสนอ  และให้ รง . รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม และ
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอุตสาหกรรมไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
  สาระส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้ านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน                              
ปี  พ.ศ. 2560-2564  มีเป้าประสงค์ ดังนี้   
1) ผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในทุกสาขาอาชีพให้ความเป็นมืออาชีพเพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้ประกอบการ  2) สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3) จัดท ากรอบโครงสร้าง
หลักสูตรโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  4) มีสถาบันพัฒนาบุคลากร โลจิสติกส์และซัพ
พลายเชนทุกอาชีพ  ทันสมัยและได้มาตรฐาน  5) มีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นมืออาชีพในการถ่ายทอด   
6) มีองค์กรก ากับดูแลวิชาชีพ  มาตรฐาน การประเมินคุณภาพการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   
7) มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการพัฒนาบุคลากรที่ได้มาตรฐานและเป็นปัจจุบัน 8)  สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายภาคเอกชนเพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ 9) ร่วมกับภาคเอกชนพัฒนานวัตกรรม
การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชนให้มีมาตรฐานสู่ความเป็นมืออาชีพ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับระบบบริหารการพัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐานระดับ
สากล  และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเครือข่ายและกลไกความร่วมมือพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 
13.  เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  พ.ศ. 2560 – 2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง)  แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  พ.ศ. 2560 
– 2564  (แผนปฏิบัติการฯ) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และมอบหมายให้
หน่วยงานรับผิดชอบภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2560 – 2564 ด าเนินการขอตั้งงบประมาณตามแผนงาน/
โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  
  สาระส าคัญของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นการถ่ายทอดยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับพันธกรณีของอนุสัญญาฯ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) และเป้าหมายไอจิด้านความหลากหลายทางชีวภาพ กรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเด็นปฏิรูปตามแผน
ปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบด้วย 
แผนปฏิบัติการ 10 เรื่อง ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการคุณค่าและการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ ยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศและบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและแบ่งปันผลประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์ความรู้และ
ระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล 
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14. เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560  ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ซึ่งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัด / ผู้อ านวยการจังหวัด ทุกจังหวัด เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี  2560 โดยให้กองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัดด าเนินการ ดังนี้  
  1. จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ 
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ตลอดจนรวบรวมปัญหา และข้อเท็จจริงเป็นฐานข้อมูล
กลางให้ส่วนราชการใช้ร่วมกัน เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติ  และให้อ าเภอ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้ง
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ าเภอ / ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นขึ้น พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ า             
ศูนย์ ฯ และแบ่งมอบหน้าที่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นระบบโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
   1.1 การลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง เช่น (1) ทบทวน จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดให้สอดรับกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (2) จัดเตรียมก าลังคน 
ส ารวจวัสดุ  อุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกน้ า เครื่องสูบน้ า เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งไว้
ให้พร้อมใช้การได้ทันที  (3) ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
   1.2 การจัดการในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ ให้ด าเนินการ เช่น  
(1) ให้หาวิธีเพิ่มปริมาณน้ าในแหล่งกักเก็บน้ าส าคัญที่ประชาชนใช้ประโยชน์ (2) ประสานกรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจัดท าฝนหลวงในพื้นที่เมื่อสภาวะอากาศเอื้ออ านวย   (3)  พิจารณาให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 รวมทั้งหลักเกณฑ์แนวทางที่ก าหนด เป็นต้น   
  2. เพื่อให้การรายงานสถานการณ์ภัยแล้งเป็นไปอย่างถูกต้อง และตรงกับข้อเท็จจริง จึงให้จังหวัด 
ด าเนินการ ดังนี้  

2.1 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของจังหวัด ให้พิจารณา 
ประกาศพื้นที่ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยแยกเป็นรายต าบลเฉพาะหมู่บ้านที่มีสถานการณ ์
ภัยแล้งเกิดขึ้นแล้วเท่านั้น 
   2.2 ข้อมูลจ านวนราษฎรและครัวเรือนที่ประสบภัยแล้ง ให้รายงานตามความเป็นจริง 
ที่เกิดขึ้นเฉพาะครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเท่านั้น  
   2.3 ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายแล้วและที่คาดว่าจะเสียหาย  
ให้ประสานข้อมูลกับส านักงานเกษตรจังหวัด  โดยใช้ข้อมูลของส านักงานเกษตรจังหวัดเป็นหลัก  
  3. ให้สรุปสถานการณ์ภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือที่ได้ด าเนินการแล้วในด้านต่างๆ 
 และจัดส่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกวันจันทร์ โดยเริ่มรายงานครั้งแรกในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 
เป็นต้นไป  จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะเข้าสู่สภาวะปกต ิ
 
15.  เรื่อง  การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 12 ใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2561  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 ในประเทศไทย พ.ศ. 2561 เพื่อส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ า พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไทย และนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยชาติ” ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศด้านวิชาการ ส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาธรรมชาติวิทยาให้เป็นที่สนใจของเยาวชนและ
นักวิชาการทั่วไป ซึ่งจะน าไปสู่ระบบการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัย ส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดง
ความรู้ ความสามารถด้านปัญญา พัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น กับอาจารย์ นักวิชาการ
ต่างประเทศ 
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  หน่วยงานเจ้าของโครงการ (1) มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)  
(2) มหาวิทยาลัยมหิดล (3) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(4) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  ระยะเวลาโครงการ  ด าเนินการ 2 ปี (พ.ศ. 2560 – 2561) 
 

ต่างประเทศ 
 
16. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช ภายใต้มาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ส่งสนธิสัญญามาร์ราเคช เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มี
การโฆษณาแล้ว ส าหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็นหรือคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์  ตามที่กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อน
เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว พ.ศ. 2557 ต่อไป  
  ทั้งนี้   มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าและด าเนินการยื่นภาคยานุวัติสารต่อ
ผู้อ านวยการใหญ่ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบสนธิสัญญา
ดังกล่าว  และร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ส าหรับ 
คนพิการ) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว  
 
17. เรื่อง ขออนุมัติลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการเกษตร 

            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี ้
                    1. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการเกษตร (Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the 
Government of The State of Israel on Agricultural Cooperation) ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
ร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กษ . 
ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับ
จากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดท า
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) และให้รับความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

                    2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ 

                    3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ 
ผู้ลงนามดังกล่าว 

            สาระส าคัญของความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลว่า
ด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ประกอบด้วย ความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ (1) การพัฒนาด้านการเกษตร 
รวมถึง พืชผล ปศุสัตว์ ประมง โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์ทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เทคโนโลยีหลังการจับสัตว์น้ า 
และผลิตภัณฑ์ประมง (2) การพัฒนาด้านการชลประทาน ที่ดิน และการบริหารจัดการน้ า (3) การพัฒนาด้านสหกรณ์
และองค์กรภาคการเกษตร (4) ความร่วมมือด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (5) การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ทางภูมิอากาศในภาคการเกษตร และการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (6) การขยายความร่วมมือและการประสานงาน
ภายในองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง (7) สาขาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ
ร่วมกัน 
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            ส าหรับรูปแบบความร่วมมือ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนนักวิชาการ นักวิจัยและเกษตรกร การวิจัยและ
พัฒนาร่วมกันด้านการเกษตร การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์วิชาการ และเทคโนโลยี การจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การสัมมนา การเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านทางการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การส่งเสริมการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิสาหกิจชุมชนในภาคการเกษตรและธุรกิจ
การเกษตร และรูปแบบความร่วมมืออื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการ
เกษตรของทัง้สองประเทศ 

  
18. เรื่อง ขออนุมัติการจัดท าและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการด าเนินการตามความตกลงว่าด้วยการ
ขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงในระยะแรก 

            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี ้
                    1. อนุมัติการจัดท าและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการด าเนินการความตกลงว่าด้วยการขนส่ง
ข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงในระยะแรก ทั้งนี้หากก่อนการลงนามมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่าง
บันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้ คค. หารือร่วมกับกระทรวง
การต่างประเทศ (กต.) โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

                    2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย 

                    3. อนุมัติให้ กต. จัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมส าหรับการลงนามดังกล่าว 

            ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดพื้นฐานความเข้าใจที่จ าเป็น แนวทาง
ปฏิบัติส าหรับการด าเนินการขนส่งข้ามพรมแดน และการด าเนินการด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้ารถยนต์
และตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อเป็นการริเริ่มด าเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง (GMS Cross-Border Transport Agreement : CBTA) ที่ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงทั้ง 6 ประเทศ 
ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน และเวียดนาม 
ได้ให้สัตยาบันต่อภาคผนวกและพิธีสารของความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน GMS CBTA ครบทั้งหมดแล้ว
เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ทั้งนี้ การด าเนินการตามร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการด าเนินการตามความตกลงว่าด้วย
การขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงในระยะแรกจะสามารถลดอุปสรรคการขนส่งข้ามพรมแดน ดังน้ี 

                   1. การออกใบอนุญาตส าหรับการขนส่งทางถนน ประเทศละ 500 ฉบับ ตามความตกลง GMS 
CBTA จะช่วยอ านวยความสะดวกให้ส่งผู้ประกอบการสามารถเดินทางและขนส่งสินค้าผ่านเข้า - ออก ประเทศ
สมาชิก GMS อื่น ๆ ทั้ง 5 ประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น จากเดิมที่ผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตส าหรับการขนส่งข้าม
พรมแดนเป็นรายจุด ณ จุดผ่านแดนที่ประเทศไทยมีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งทางถนนกับประเทศเพื่อนบ้าน
เท่านั้น (ปัจจุบันประเทศไทยมีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งทางถนนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เวียดนาม และกัมพูชา) 
                   2. ขั้นตอนการน าเข้ารถยนต์ชั่วคราวและตู้คอนเทนเนอร์ชั่วคราว ผู้ประกอบการได้รับการงดเว้น
การจ่ายอากรขาเข้า ภาระภาษีขาเข้า และไม่มีภาระการวางค้ าประกัน และภาษีศุลกากร ส าหรับการน าเข้ารถยนต์
และตู้คอนเทนเนอร์เป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไม่ต้องใช้เอกสารน าเข้าชั่วคราว (Temporary 
Admission Document : TAD) ส าหรับการน าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ช่ัวคราว 

 
19. เรื่อง พิธีสาร 2 การก าหนดที่ท าการพรมแดน (Designation of Frontier Posts) และภาคผนวก ที่ท าการ
พรมแดนในระยะเริ่มต้น ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่าน
แดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit: AFAFGIT) 
 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี ้
  1. เห็นชอบร่างพิธีสาร 2 และภาคผนวก ที่ท าการพรมแดนในระยะเริ่มต้น ภายใต้กรอบความตกลง
อาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement on the 
Facilitation of Goods in Transit: AFAFGIT) 
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  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ลงนามร่างพิธีสาร 2 และภาคผนวก ที่ท าการ
พรมแดนในระยะเริ่มต้น ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน 
และอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ในการลงนาม 
ร่างพิธีสารฯ ดังกล่าว 
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าสัตยาบันสารหรือตราสารการยอมรับเพื่อมอบให้ 
แก่ส านักเลขาธิการอาเซียนต่อไป 
  ร่างพิธีสารฯ มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการให้ประเทศภาคีก าหนดที่ท าการพรมแดนของตนเองใน
เบื้องต้นอย่างเป็นทางการ โดยในส่วนของประเทศไทยได้ก าหนดไว้ 7 จุด ดังนี้ 1) ที่ท าการพรมแดนแม่สาย  
2) ที่ท าการพรมแดนแม่สอด 3) ที่ท าการพรมแดนอรัญประเทศ 4) ที่ท าการพรมแดนหนองคาย 5) ที่ท าการพรมแดน
สะเดา 6) ที่ท าการพรมแดนมุกดาหาร และ 7) ที่ท าการพรมแดนเชียงของ 
 
20. เรื่อง บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดียว่าด้วยความ
ร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ และการใช้ยาในทาง
ที่ผิด 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐอินเดียว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารตั้งต้นและ
เคมีภัณฑ์ และการใช้ยาในทางที่ผิด ฉบับปรับปรุงใหม่ 
  2. อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
กลางด้านยาเสพติดของไทยเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ฝ่ายไทย 
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือบุคคลที่อยู่ ในระดับเทียบเท่ากับผู้ลงนามในบันทึก
ความเข้าใจฯ ของฝ่ายอินเดีย เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว 
  4. หากมีความจ าเป็นให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน 
ป.ป.ส.) ร่วมกับ กต. สามารถแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าของบันทึกความเข้าใจฯ ได้เท่าที่ไม่ขัดต่อหลักการและสาระส าคัญ
ที่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง 
  สาระส าคัญของบันทึกความเข้าใจฯ เป็นการก าหนดกรอบความร่วมมือในภาพกว้างระบุขอบเขต
ความร่วมมือร่วมกันในทุกมาตรการ ทั้งด้านการลดอุปสงค์และอุปทานของยาเสพติด การบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติด การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด การแลกปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ รวมถึงวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของทั้งสอง
ประเทศ อาทิ เรื่อง การควบคุมเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น และการควบคุมการปลูกพืชฝิ่นอย่างถูกกฎหมายจากฝ่าย
อินเดีย และความรู้ด้านการพัฒนาทางเลือกจากฝ่ายไทย ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน
ในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น อีกทั้งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ
ถึงความแน่วแน่ของทั้งสองประเทศในการมีความร่วมมือต่อกันในเรื่องดังกล่าว และจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
สถานการณ์ยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สามเหลี่ยมทองค าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยตรง 
 
21. เรื่อง การเสนอชื่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายนอก
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Board of Auditors) และผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ของ
หน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติหรือหน่วยงานระหว่างประเทศอื่น 

 

            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เสนอ ดังนี้ 
                    1. อนุมัติให้ สตง. สมัครเข้ารับการคัดเลือกและปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายนอก
แห่งสหประชาชาติ (UNBOA) และผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ของหน่วยงานภายใต้สหประชาชาติ
หรือหน่วยงานระหว่างประเทศอ่ืน โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย 
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                    2. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ประสานการสนับสนุนติดตาม ผลักดัน เกี่ยวกับ
การหาเสียง ขอเสียง แลกเปลี่ยนเสียงสนับสนุน ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีในโอกาสและรูปแบบที่เหมาะสม
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่เป็นการสร้างความโดดเด่นหรือ raise visibility/raise profile ของ สตง. ใน
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายนอกแห่งสหประชาชาติ (UNBOA) และผู้ตรวจสอบ
ภายนอก (External Auditor) ของหน่วยงานภายใต้สหประชาชาติหรือหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นทุกหน่วยงาน 

            สาระส าคัญของเรื่อง 

                    สตง. รายงานว่า การสมัครเพื่อด ารงต าแหน่ง UNBOA จะต้องแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ สตง. 
จ าเป็นต้องสร้างความโดดเด่นให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ ดังนั้น การสมัครเป็นผู้ตรวจสอบภายนอก (External 
Auditor) ของหน่วยงานภายใต้สหประชาชาติหรือหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นถือเป็น กลยุทธ์ที่ส าคัญในการเตรียม
ความพร้อมและเป็นเรื่องที่ต้องเร่งด าเนินการเพื่อสร้างจุดแข็งให้กับ สตง. หาก สตง. ได้รับคัดเลือกฯ จะเป็นการสร้าง
โอกาสในการสั่งสมประสบการณ์ที่ส าคัญในระดับนานาชาติ ถือเป็นการยกระดับของ สตง . ในฐานะสถาบันการ
ตรวจสอบสูงสุดของประเทศไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

                    นอกจากนี้ การตรวจสอบของ สตง. ถือเป็นกลไกส าคัญในการเสริมสร้างความโปร่งใสและธรรมมา 
ภิบาลของประเทศ การได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยให้เข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายนอก
แห่งสหประชาชาติ (UNBOA) และผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ของหน่วยงานภายใต้องค์การ
สหประชาชาติหรือหน่วยงานระหว่างประเทศอื่น ย่อมแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยให้ความส าคัญกับการสร้างความ
โปร่งใสและธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับประเทศไทย 

 
22. เรื่อง การเสนอโขนและนวดไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อ
ยูเนสโก 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ดังนี้ 
                   1. เห็นชอบเอกสารน าเสนอโขน ขึ้นบัญชีเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ
มนุษยชาติต่อยูเนสโก 

                   2. เห็นชอบเอกสารน าเสนอนวดไทย ขึ้นบัญชีเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ
มนุษยชาติต่อยูเนสโก 

                   3. เห็นชอบให้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นผู้ลงนามในเอกสารน าเสนอโขนและนวดไทย ในฐานะตัวแทนของประเทศไทย เพื่อ
เสนอขึ้นบัญชีเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก 

                   สาระส าคัญของการน าเสนอโขน (ภายใต้ชื่อ KHON) และนวดไทย (ภายใต้ชื่อ NUAD 
THAI) สรุปรายละเอียดได้ ดังนี ้
                   1. การน าเสนอโขน (ภายใต้ชื่อ KHON) ขึ้นบัญชีเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก เนื่องจากโขนมีคุณค่าที่มีความส าคัญเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุง
ศรีอยุธยา พัฒนามาจากศิลปะหลายแขนงประกอบกันเป็นการแสดงที่งดงาม เป็นเอกลักษณ์ โดยรวมเอาดนตรีไทย 
วรรณกรรม และงานช่างฝีมือหลายด้านมาผสานกันอย่างลงตัว โขนจึงเป็นนาฏกรรมที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น และ
มีความวิจิตรงดงามที่น่าภูมิใจของประเทศไทย อีกทั้งโขนมีการปฏิบัติและถ่ายทอดกระจายไปทั่วประเทศในหลาย
ลักษณะ ทั้งชุมชนโขนมืออาชีพ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินสาขาต่าง ๆ หน่าวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม
ชุมชนทางการศึกษาตั้งแต่ระดับโรงเรียนไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย และสถาบันเอกชน รวมถึงชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
การแสดงโขน เช่น การท าเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ฉาก และชุมชนที่ชื่นชอบการแสดงโขน ทุกเพศทุกวัย ซึ่งการ
น าเสนอดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตามที่นิยามไว้ในมาตรา 2 ของอนุสัญญา 
โขนมี 3 ลักษณะ คือ ศิลปะการแสดง การปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม งานเทศกาล และงานช่างฝีมือดั้งเดิม โขนเป็น
ศิลปะการแสดงที่ทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้าฝึกทักษะการแสดงได้ โดยมีการไหว้ครูเป็นขนบจารีตที่ส าคัญ การขึ้น
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บัญชีเรื่องที่น าเสนอนี้จะเป็นคุณประโยชน์และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันแสดงถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมอย่างกว้างขวางทั่วโลก ทั้งยังสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ของมนุษย์ ท าให้คนรุ่นใหม่สนใจมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโขน ทั้งการจัดท าบท การแสดง ดนตรี เครื่องแต่งกาย ฉาก และเทคโนโลยี
ที่ใช้ในการแสดง รวมทั้งกระตุ้นให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางวิชาการ 

                   2. การน าเสนอนวดไทย (ภายใต้ชื่อ NUAD THAI) ขึ้นบัญชีเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก เนื่องจากการนวดไทยมีคุณค่าความส าคัญ ภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์
และศิลป์ทางการแพทย์ดั้งเดิมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นการ
รักษาทางเลือกควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพตามแบบแผนตะวันตกสมัยใหม่ โดยจารึกวัดโพธิ์ที่ปรากฏความรู้เกี่ยวกับ
ต าราการนวดแผนโบราณวัดโพธิ์ ได้จารึกเป็นมรดกความทรงจ าแห่งโลกเมื่อปี พ.ศ. 2554 การน าเสนอนี้สอดคล้อง
กับลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตามที่นิยามไว้ในมาตรา 2 ของอนุสัญญาฯ มีลักษณะที่สอดคล้องกับ
อนุสัญญาฯ คือ ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล โดยเป็นภูมิปัญญาที่เติบโตมาจากปฏิบัติการใน
ระดับครอบครัวและชุมชน เกษตรกรรม และพัฒนาต่อเนื่องมาจนเป็นศาสตร์ในการดูแลสุขภาพที่ใช้มือหรือส่วน          
ต่าง ๆ ของร่างกายในการปรับพลังและโครงสร้างของร่างกายโดยไม่ใช้ยาเพื่อบ าบัดความเจ็บป่วยที่เกิดจากลมในเส้น
ติดขัดและท าให้ธาตุทั้ง 4 เป็นปกต ิ

                   ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การด าเนินการตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาฯ จะเป็นการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศและเป็นการพัฒนาการส่งเสริมรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของไทยให้เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์สืบทอดและเกิดความหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม โดยการให้
ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติและผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการยืนยันบทบาทของไทยในเวที
โลก โดยไทยจะถูกจารึกไว้ในรายชื่อประเทศที่ตระหนักและเห็นคุณค่าชนกลุ่มน้อยและชุมชนระดับนานาชาติ ซึ่งจะ
เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ รวมทั้งไม่สร้างผลเสียต่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (เช่น 
การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แบบไม่เหมาะสม) 

 
แต่งตั้ง 

 
23. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
(ส านักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอแต่งตั้ง นางสาวอรวรรณ นุ้ยภักด ี
ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ) ส านักงาน ก.พ. ให้ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาระบบราชการ  
(นักทรัพยากรบุคลทรงคุณวุฒ)ิ ส านักงาน ก.พ. ส านักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่ 
มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
24. เรื่อง การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโกประจ าจังหวัดระยองและการแต่งตั้ง นายอัศวิน เตชะเจริญ
วิกุล ให้ด ารงต าแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโกประจ าจังหวัดระยอง (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสหรัฐเม็กซิโกเสนอขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโก
ประจ าจังหวัดระยอง โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และ
สระแก้ว และแต่งตั้ง นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ให้ด ารงต าแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโกประจ าจังหวัด
ระยอง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
 
 
25. เรื่อง การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงแรงงานและรองโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายข้าราชการประจ า)  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) มีค าสั่งแต่งตั้งให้ นายอนันต์ชัย อุทัย
พัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นโฆษกกระทรวงแรงงาน และนางเพชรรัตน์ สินอวย ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงแรงงาน เป็นรองโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายข้าราชการประจ า) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ของ รง.  
  
26. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายสุวทิย ์เสือเล็ก ผู้แทน
เกษตรกร ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม แทนต าแหน่งที่ว่าง เนื่องจาก 
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ผู้แทนเกษตรกร กรรมการอื่นในคณะกรรมการดังกล่าว ได้ลาออกจากต าแหน่ง เมื่อ
วันที่ 19 มกราคม 2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป และให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการที่ได้แต่งตั้งไว้แล้ว   
 
27. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบริหารส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร จ านวน 5 คน แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ด ารงต าแหน่ง
ครบวาระสามปีแล้ว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ดังนี้  
  1. นายทวีศักดิ์ ภู่หล า ผูท้รงคุณวุฒิด้านการเกษตร  
  2. นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณเ์ลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์  
  3. นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรม  
  4. นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร  
  5. นายสมหมาย เตชะศิรินุกูล ผู้ทรงคุณวุฒิดา้นการพาณิชย์  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป 
 
28. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จ านวน 5 คน ดังนี้  
1. นายด าริ สุโขธนัง 2. นายเขมทัต สุคนธสิงห์ 3. นางรัตนาภรณ์ จึงสงวนสิทธิ์ 4. นายผณิศวร ช านาญเวช  
5. นายวัลลภ เตียศิร ิทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป 
 

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


