
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2135 
ท่ี  กษ 0401.4/507                         วันท่ี   29  กรกฎาคม  2558 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 4 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงตามพระราชบญัญัติการประมง พ.ศ. 2558 รวม 7 ฉบับ 

  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติ 
การประมง พ.ศ. 2558 รวม 7 ฉบับ ดังน้ี 
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... 
  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและ 
การออกใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทําการประมงในเขตประมงน้ําจืดและเขตประมงทะเลชายฝั่ง พ.ศ. .... 
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดเคร่ืองมือทําการประมงที่ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือ 
ทําการประมงในเขตประมงน้ําจืดและเขตประมงทะเลชายฝั่ง พ.ศ. .... 
  4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทําการประมงในเขตประมงทะเลนอกชายฝั่ง พ.ศ. .... 
  5. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตให้ทาํการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. .... 
  6. ร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภท ชนิด ขนาดของสัตว์นํ้าที่ผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออกต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... และ 
  7. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตให้นําเข้าหรือส่งออกสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า พ.ศ. .... 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 8 เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในการใหค้วามช่วยเหลือประชาชนจาก 

เงินเชิงป้องกันหรือยับย้ังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

            สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เสนอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในการ 
ให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเงินเชิงป้องกันหรือยับย้ังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
           1. ทบทวนมติที่ใช้ข้อความว่า “ปัญหาภัยแล้ง” ให้เป็น “ปัญหาภัยพิบัติ” 

2. กําหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเงินทดรองราชการในเชิงป้องกัน 
หรือยับย้ังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ให้มีผลบังคับใช้จนถึง                       
วันที่ 30 กันยายน 2559 
 

สาระ... 
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           สาระสําคัญของมติคณะรัฐมนตรี (21 ก.ค. 58) โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จัดทํามาตรการรองรับภัยแล้งในระยะต่อไปร่วมกัน ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
ให้แก่ประชาชนทราบผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง ได้มีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันได้แก่  
การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยการจ้างแรงงานโดยใช้จ่ายเงินจากงบประมาณปกติของส่วนราชการก่อน 
หากไม่เพียงพอจึงใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับย้ังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จังหวัดละ 10 ล้านบาท 
กรณีไม่เพียงพอก็สามารถขยายวงเงินได้ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทําประกาศตําแหน่งงานจ้างที่มีในพ้ืนที ่
พร้อมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการจ้างงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล  
และพบว่ามติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 มขี้อจํากัดในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เน่ืองจาก
กําหนดให้ช่วยเหลือเฉพาะภัยแล้ง ทําให้ไมส่ามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนในขณะนี้ได้  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่ 11 เรือ่ง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนนิงาน 
โครงการสรา้งรายได้และพฒันาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปญัหาภัยแล้ง 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหข้ยายระยะเวลาการดําเนินการโครงการ 
ของชุมชนเกษตรจากเดิมเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน ออกไปเป็นเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2558  
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 

 การขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการของชุมชนเกษตรที่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ มี
ขั้นตอนการดําเนินงาน คือ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ จะเป็นผู้เร่งรัด 
ติดตาม แก้ไขปัญหาในการดําเนินงานในพ้ืนที่ให้กับชุมชนเกษตร พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงาน
ให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯระดับกระทรวงทราบเป็นประจําทุกสัปดาห์ จนกว่าโครงการฯจะแล้วเสร็จ 
  กษ. ได้กําหนดแผนปฏิบัติการในระยะต่อไป ดังน้ี 
  1. คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ เร่งรัด ติดตาม โครงการ
ของชุมชนเกษตรที่ดําเนินงานยังไม่แล้วเสร็จให้ดําเนินงานแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2558 และรายงาน
ความก้าวหน้าให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับกระทรวงทราบ (เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2558) 
  2. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานโครงการของชุมชนเกษตร 
และรายงานผลการประเมินโครงการให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับกระทรวงทราบในเดือนกันยายน 2558 
(เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558) 
  3. กรมส่งเสรมิการเกษตรจดัสัมมนาสรุปผลการดําเนินงานโครงการสร้างรายได้ฯ ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2558 
  ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
  1. เกษตรกรมรีายได้จากการดําเนินงานโครงการของชุมชนเกษตรและช่วยบรรเทาปัญหา 
ภัยแล้ง โดยมีการจ้างแรงงาน 917,566 ราย 5,409,880 แรงงาน (คน – วัน) 
  2. ชุมชนเกษตรมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรด้วยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การเกษตรและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน ภายใต้หลักการชุมชนคิด ชุมชนทํา บรรเทาภัยแลง้ 
  ทั้งน้ี การขออนุมัติขยายระยะเวลาฯ ไม่มีการเสนอขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติมแต่อย่างใด  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  

วาระที่ 12 เรื่อง ขอความเห็นชอบการสนับสนนุงบประมาณให้แก่สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ดังน้ี 
  1. ให้กรมการข้าว สนับสนุนงบประมาณแก่สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ โดยตรง ต้ังแต่ปี  

2558... 
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2558 เป็นต้นไป และกรมวิชาการเกษตร ไม่ต้องสนับสนุนงบประมาณให้สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศผ่าน
กลุ่มที่ปรึกษาว่าด้วยการวิจัยการเกษตรระหว่างประเทศอีกต่อไป 
  2. ใหส้นับสนุนงบประมาณแก่สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศปีละ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
โดยให้กรมการข้าวต้ังงบประมาณรองรับ (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละปี) 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศจัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทําการวิจัยและพัฒนาข้าว
ที่จะลดความยากจนและความอดอยากหิวโหยของประชากรโลก ซึ่งประเทศไทยให้ความร่วมมือต้ังแต่เริ่มจัดต้ัง
โดยได้สนับสนุนงบประมาณภายใต้การเป็นสมาชิกกลุ่มทีป่รึกษาว่าด้วยการวิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ 
  2. ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการสนับสนุนงบประมาณ ดังน้ี  
  1) ได้สทิธิในการร่วมวางแผน กําหนดนโยบายต่าง ๆ และการใช้งบประมาณเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาข้าวของประเทศไทย 
  2) ได้รับองค์ความรู้ เป็นการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาขา้วของประเทศไทย และสามารถ
นําไปถ่ายทอดสู่ชาวนา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งทําให้
นักวิชาการของประเทศไทยมีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านข้าวในระดับนานาชาติ 
  3) เป็นการสร้างเกียรติภูมิของประเทศไทยจากการช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ในฐานะท่ี
ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถผลิตข้าวได้เพียงพอ และร่วมรับผิดชอบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่ 16 เรือ่ง แนวทางประหยัดน้าํในหน่วยงานภาครฐั 

                    สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางประหยัดนํ้าในหน่วยงานภาครัฐ  
ที่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดนํ้า โดยให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้นํ้าอย่างน้อยร้อยละ 10 
พร้อมรายงานผลทุกเดือน และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 

                    1. แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า อาจปรับให้เหมาะสมได้ตามสภาพปัญหา
เร่งด่วน และตามลําดับความสําคัญของการพัฒนาประเทศ 
                    2. คณะกรรมการกําหนดนโยบายและบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ซึ่งได้ทําแผนยุทธศาสตร์ฯ 
เสนอคณะรัฐมนตรีแล้วน้ัน จะทําหน้าที่ติดตามงานด้านนํ้าต่อไปให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ฯ 

                    3. ขอให้ทุกหน่วยราชการที่เก่ียวข้องดูแลช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจ 
กับประชาชนท่ัวไปให้มากขึน้ เพ่ือให้เข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืน 

                    4. ให้เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องนํ้าในพ้ืนที่แล้งซ้ําซาก กรณทีี่เพ่ิมปริมาณนํ้าไมไ่ด้ให้ปรับแผน 
การใช้พ้ืนที่ให้เหมาะสมกับศกัยภาพ 

5. มาตรการเพ่ิมความจุแหล่งนํ้าต่าง ๆ ขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องศึกษาและจัดทํากรอบ 
หลักเกณฑ์ และแผนปฏิบัติการเสนอภายใน 1 เดือน และเร่งดําเนินการต่อไปให้ประชาชนมีนํ้าใช้เพ่ิมขึ้นโดยเร็ว 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ด้านตา่งประเทศ 
วาระที ่18 เรื่อง รา่งกรอบการเจรจาความตกลงการคา้เสรีไทย – ปากีสถาน และไทย – ตุรกี 

            สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังน้ี 
            1. เห็นชอบร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA)  
ไทย – ปากีสถาน และ FTA ไทย – ตุรกี 
            2. ให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ประกาศเปิดเจรจา FTA ไทย – ปากีสถาน  
กับฝ่ายปากีสถาน ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 

3.ให้... 
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วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 4 ร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2558 รวม 7 ฉบับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เศรษฐกิจ - สังคม 8 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในการให้ความช่วยเหลือประชาชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จากเงินเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

11 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง

12 ขอความเห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณให้แก่สถาบันวิจัยข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระหว่างประเทศ

16 แนวทางประหยัดน้ําในหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ต่างประเทศ 18 ร่างกรอบเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย - ปากีสถาน และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ไทย - ตุรกี

แต่งตั้ง 26 การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในคณะกรรมการสถาบันวิจยัและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2558

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

1 

 
 
http://www.thaigov.go.th            วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 
 
  วันน้ี (28 กรกฎาคม  2558) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1  
ทําเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี   สรุปสาระสําคัญดังน้ี 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 26 เก่ียวกับการโอนคดี)  
  3.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทําและตรวจสอบร่างกฎหมายและ
    ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 รวม 7 ฉบับ 
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดตราเครื่องหมายการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... และ
    ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงพาณิชย์ รวม 2 ฉบับ 
  7.  เรื่อง  ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดจํานวน 
    คนต่างด้าว ซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
  8.  เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรใีนการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเงินเชิงป้องกัน
    หรือยับย้ังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

  9.   เรื่อง   ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการ 
    เดินทางออกไปอีก 3 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 สงิหาคม 2558 - 31 ตุลาคม 2558  
  10.  เรื่อง  มาตรการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 11.  เรื่อง   ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ

    สร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
  12.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณให้แก่สถาบนัวิจัยข้าวระหว่างประเทศ 
  13.  เรื่อง  แนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือสําราญ (Yacht) และท่าเทียบเรือโดยสารเพ่ือการ
    ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (Cruise) 
  14.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ พุทธศักราช 2560 
  15.  เรื่อง   การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในพ้ืนที่กรงุเทพฯ 
    และปริมณฑล   
  16.  เรื่อง แนวทางประหยัดนํ้าในหน่วยงานภาครัฐ 
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ต่างประเทศ 
 
  17.  เรื่อง  การให้การยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาร์ราเกชจัดต้ังองค์การการค้าโลกเพ่ือ
    ผนวกความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้าเข้าเป็นส่วนหน่ึงของ
    ความตกลงองค์การการค้าโลก 

  18.  เรื่อง  ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย – ปากีสถาน และไทย – ตุรกี 
  19.  เรื่อง  ท่าทีไทยสําหรบัการประชุมคณะกรรมการรว่มทางการค้าระหว่างไทยกับ 
    ปากีสถาน ครัง้ที่ 3  
  20.  เรื่อง  เอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มนํ้าโขงกับ 
    ประเทศหุ้นส่วน เพ่ือการพัฒนา และเอกสารร่างถ้อยแถลงร่วม 
    การประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง ครั้งที่ 8 
  21.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ 
    อาเซียน ครั้งที ่48 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
 

แต่งต้ัง 
 
  22.  เรื่อง   การจ้างข้าราชการภายหลังครบเกษียณอายุราชการเป็นลูกจ้างช่ัวคราวกรณีพิเศษ  
  23.  เรื่อง  ขออนุมัติเปิดสถานกงสุลใหญเ่ครือรัฐออสเตรเลีย ณ จังหวัดภูเก็ต (กระทรวงการ
    ต่างประเทศ)  
  24.  เรื่อง  ขออนุมัติเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐหมู่เกาะมารแ์ชลล์ประจํา 
    ประเทศไทย และแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล ์
    ประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของ 
    กระทรวงสาธารณสุข 
  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
    สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
  27.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  
  28.  เรื่อง  การแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของ
    ประเทศ (เพ่ิมเติมองค์ประกอบ)  
  29.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง   
    (กระทรวงมหาดไทย)  

………………………………………… 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง  ร่างพระราชบญัญติัราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วใหส้่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป   
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ 

1. จัดต้ังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการ และจัดการศึกษาช้ันสูงทาง 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานในกํากับ
ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรฐัวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน ดําเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์  และพึงได้รับการสนับสนุน
การดําเนินการจากรัฐ ประกอบด้วย 3 ส่วนงาน คือ สถาบนัวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และ
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

2. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย สร้าง ประมวล ประยุกต์ ส่งเสริม เผยแพร่  
และผลิตบุคลากรในระดับสูง เพ่ือให้มีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการ
สาธารณสุข   เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  สิง่แวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข  
และให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข  แก่ประชาชน ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้  และผู้ประสบภัยพิบัติ 
รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา  โดยมีเลขาธิการราชวิทยาลัยเป็น
ผู้รับผิดชอบการบริหารงานของราชวิทยาลัย  โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  และจะทรงพระกรุณา           
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังใหม่อีกได้  

3. กิจการของราชวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและ 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  แต่พนักงานราชวิทยาลัยต้องได้รับความคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่า
ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  

4. กําหนดให้สภาราชวิทยาลัยประกอบด้วย ประธานสภาราชวิทยาลัยและกรรมการสภาราช 
วิทยาลัย โดยมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดทิศทาง เป้าหมายของราชวิทยาลัยและวางนโยบาย รวมทั้งอนุมัติ
แผนพัฒนาของราชวิทยาลัยที่เก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย  ออกข้อบังคับ ระเบียบ  
และประกาศของราชวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัย ออกขอ้บังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล การเงิน และวิชาการ  และอนุมัติหลกัสูตรการศึกษาและการเปิดสอน  รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม  
หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา   

5. กําหนดให้สภาที่ปรึกษาราชวิทยาลัยซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกทําหน้าที่ให้คําแนะนํา 
และคําปรึกษาต่อสภาราชวิทยาลัยและสนับสนุนการดําเนินการของราชวิทยาลัย รวมทั้งหารายได้ให้กับราชวิทยาลัย   

6. กําหนดให้ราชวิทยาลัยต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาการวิจัย  การบริการ 
ทางการแพทย์และการสาธารณสุข   และการประเมินส่วนงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของราชวิทยาลัย
ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับของราชวิทยาลัย และจัดให้มกีารประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
ในราชวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของราชวิทยาลัย  

7. กําหนดให้ราชวิทยาลัยจัดใหม้ีการประเมินหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลตาม 
หลักสูตรน้ัน โดยผู้ประเมินซึง่สภาราชวิทยาลัยแต่งต้ังจากผู้ซึ่งมใิช่ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยและให้มีการประเมิน
ดังกล่าวทุกห้าปีหรือเร็วกว่าน้ันตามที่สภาราชวิทยาลัยกําหนดแล้วรายงานสภาราชวิทยาลัย และประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป 
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8. กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  กําหนดปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 
9. กําหนดบทกําหนดโทษเก่ียวกับการใช้ครุยวิทยฐานะ  เขม็วิทยฐานะ ครุยประจําตําแหน่ง   

เครื่องแบบ เครื่องหมายฯ โดยมิชอบ  และการปลอม หรอืทําเลียนแบบหรือใช้ ซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

10. กําหนดให้บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ  ที่ออกตามระเบียบมูลนิธิจุฬาภรณ์ ว่าด้วย 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2536 ระเบียบมลูนิธิจุฬาภรณ์ ว่าด้วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2558 และระเบียบ            
ต่าง ๆ  ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติน้ีจนกว่าจะมีข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคบั 
 
2. เรื่อง รา่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....             
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 26 เก่ียวกับการโอนคดี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 26 เก่ียวกับการโอนคดี) ตามท่ีสาํนักงานศาลยุติธรรมเสนอ 
และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ร่างพระราชบญัญัติแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

 
 
 
มาตรา 26 หากว่าตามลักษณะของความผิด ฐานะ
ของจําเลย จํานวนจําเลย ความรู้สึกของประชาชน
ส่วนมากแห่งทอ้งถิ่นน้ัน หรือเหตุผลอย่างอ่ืน อาจมี
การขัดขวางต่อการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา หรือ
น่ากลัวว่าจะเกิดความไม่สงบ หรือเหตุร้ายอย่างอ่ืนขึ้น 
เมื่อโจทก์หรือจําเลยย่ืนเรื่องราวต่ออธิบดีศาลฎีกา
ขอให้โอนคดีไปศาลอ่ืน ถ้าอธิบดีศาลฎีกาอนุญาตตาม
คําขอน้ันก็ให้สัง่โอนคดีไปยังศาลดังที่อธิบดีศาลฎีกา
ระบุไว้ 
   คําสั่งของอธิบดีศาลฎีกาอย่างใด ย่อมเด็ดขาดเพียง
น้ัน 

ร่างมาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 26 แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและให้ใช้ความต่อไปน้ี
แทน  
   “มาตรา 26 หากว่าตามลักษณะของความผิด ฐานะ
ของจําเลย จํานวนจําเลย ความรู้สึกของประชาชน
ส่วนมากแห่งทอ้งถิ่นน้ัน หรือเหตุผลอ่ืน อาจมีการขัดขวาง
ต่อการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาหรือน่ากลัวว่าจะเกิด
ความไม่สงบหรือเหตุร้ายอย่างอ่ืนขึ้น หรืออาจเกิด
ผลกระทบต่อประโยชน์ทีส่ําคัญอ่ืนของรัฐ เม่ือโจทก์หรือ
จําเลยร้องขอ หรือศาลทีค่ดีนั้นอยู่ระหว่างพิจารณาทํา
ความเห็นเสนอต่อประธานศาลฎีกาขอให้โอนคดีไปศาล
อ่ืน ถ้าประธานศาลฎีกาเห็นควรอนุญาต ก็ให้สั่งโอนคดีไป
ยังศาลดังที่ประธานศาลฎีการะบุไว้  
  คําสั่งประธานศาลฎีกาให้เป็นที่สุด” 

 
3. เรื่อง ร่างระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทาํและตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบญัญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการจัดทําและ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและรา่งอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเสนอ และให้สง่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (คกอ.) 
ตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
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                   สาระสาํคญัของร่างระบียบ 

                   แก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของ คกอ. ดังน้ี 

                   

ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการจัดทําและ
การตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนบุัญญัติที่

เสนอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2549 

ร่างระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
จัดทํา และการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่าง 

อนุบัญญัติที่เสนอคณะรฐัมนตร ี(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

        ข้อ 8 คกอ. มีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
        (1) ตรวจพิจารณาร่างอนุบัญญัติตามมติ
คณะรัฐมนตร ีคําสั่งของนายกรัฐมนตรี หรอื 
รองนายกรัฐมนตรี หรือตามที่สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีรอ้งขอ 

        ข้อ 8 คกอ. มีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้  

        (1) ตรวจพิจารณาร่างอนุบัญญัติตามมติ
คณะรัฐมนตร ีคําสั่งของนายกรัฐมนตรี หรอื 
รองนายกรัฐมนตรี หรือตามที่สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีรอ้งขอ 

       (2) พิจารณาเสนอความเห็นและข้อสงัเกต
เก่ียวกับร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามท่ี
คณะรัฐมนตรมีีมติ หรือตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี 
หรือรองนายกรัฐมนตรี หรือตามที่สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีรอ้งขอ 

        (2) พิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อสงัเกต
เก่ียวกับร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามท่ี
คณะรัฐมนตรมีีมติ หรือตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี 
หรือรองนายกรัฐมนตรี หรือตามที่สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีรอ้งขอ 

-ไม่ม-ี 

  

  

  

  

  

 

-ไม่ม-ี 

  

  

  

 

       (3) เชิญผู้แทนหน่วยงานของรัฐเจ้าของร่าง
กฎหมายหรือร่างอนุบัญญัติ หน่วยงานของรัฐอ่ืนที่
เก่ียวข้อง หรือผู้แทนภาคเอกชนมาช้ีแจงแถลง
ข้อเท็จจริง หรอืให้ข้อคิดเห็นเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 

  

        (3) พิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อสังเกต
เก่ียวกับเรื่องที่หน่วยงานของรัฐเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรตีามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอ
เรื่องและการประชุมคณะรฐัมนตรี พ.ศ. 2548 หรือ
เรื่องอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการเสนอเร่ืองต่อ
คณะรัฐมนตรี ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ร้องขอ 

       (4) พิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับ          
การปรับปรุงหรือทบทวนมตคิณะรัฐมนตรี หรือ 
เรื่องอ่ืนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสาํนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ร้องขอ 

       (5) เชิญผู้แทนหน่วยงานของรัฐเจ้าของร่าง
กฎหมายหรือร่างอนุบัญญัติหรือเจ้าของเรื่องที่เสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
หรือผู้แทนภาคเอกชนมาช้ีแจงแถลงข้อเทจ็จริง 
หรือให้ข้อคิดเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา 
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-ไม่ม-ี        ข้อ 9/1 ในการใหค้วามเห็นหรือข้อสังเกต
เก่ียวกับเรื่องที่หน่วยงานของรัฐเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี ให้ คกอ. พิจารณาโดยคํานงึถึง
นโยบายของรัฐ การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ความมีประสทิธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐ ภาระงบประมาณของรัฐ การอํานวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
หรือในเรื่องอ่ืนใดทีเ่ก่ียวกับการบริหารราชแผ่นดิน
ตามที่เหน็สมควร เพื่อใหส้ามารถนาํเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรไีด้อย่างชัดเจนและเหมาะสม 

       ข้อ 14 ในการตรวจพิจารณาร่างอนุบัญญัติใด 
ที่มีความจําเป็นต้องอาศัยความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
หรือมีความเร่งด่วนเป็นพิเศษ หรือต้องการความ
รอบคอบเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอาจขอให้ คกอ. 
ต้ังแต่สองคณะขึ้นไป หรือ คกอ. ทุกคณะมาประชุม
ร่วมกัน หรือแต่งต้ัง คกอ. คณะพิเศษ เพ่ือพิจารณา
ร่างอนุบัญญัติดังกล่าวก็ได้ 

       ในการประชุมของ คกอ. ตามวรรคหน่ึง ต้องมี
กรรมการเข้ารว่มประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และ
ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการ คนหน่ึง
ในที่ประชุมทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

      ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ฝ่าย
เลขานุการของ คกอ. คณะใดคณะหน่ึงทําหน้าที่ฝ่าย
เลขานุการของ คกอ. ตามวรรคหน่ึง 

       ข้อ 14 ในการตรวจพิจารณาร่างอนุบัญญัติ
ใด หรือการให้ความเห็นเก่ียวกับเรื่องทีส่ํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีร้องขอตามระเบียบนี ้ที่มี
ความจําเป็นต้องอาศัยความเช่ียวชาญเฉพาะด้านหรือ
มีความเร่งด่วนเป็นพิเศษ หรอืต้องการความรอบคอบ 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ คกอ. ต้ังแต่สองคณะ
ขึ้นไปหรือ คกอ. ทุกคณะมาประชุมร่วมกัน หรือ
แต่งต้ัง คกอ. คณะพิเศษ เพ่ือพิจารณาร่างอนุบัญญัติ
หรือในการให้ความเห็นดังกล่าวก็ได้ 

      ในการประชุมของ คกอ. ตามวรรคหน่ึง ต้องมี
กรรมการเข้ารว่มประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และ
ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการ คนหน่ึง
ในที่ประชุมทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

       ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ฝ่าย
เลขานุการของ คกอ. คณะใดคณะหน่ึงทําหน้าที่ฝ่าย
เลขานุการของ คกอ. ตามวรรคหน่ึง 

 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงตามพระราชบญัญัติการประมง พ.ศ. 2558 รวม 7 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558  
รวม 7 ฉบับ ดังน้ี 
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... 
  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
ให้ใช้เครื่องมือทําการประมงในเขตประมงน้ําจืดและเขตประมงทะเลชายฝั่ง พ.ศ. .... 
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดเคร่ืองมือทําการประมงที่ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทําการ
ประมงในเขตประมงน้ําจืดและเขตประมงทะเลชายฝั่ง พ.ศ. .... 
  4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
ให้ใช้เครื่องมือทําการประมงในเขตประมงทะเลนอกชายฝั่ง พ.ศ. .... 
  5. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
ให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. .... 
  6. ร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภท ชนิด ขนาดของสัตว์นํ้าที่ผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออกต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... และ 
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  7. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
ให้นําเข้าหรือสง่ออกสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สตัว์นํ้า พ.ศ. .... 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าอากรและคา่ธรรมเนียม พ.ศ. .... 
      กําหนดค่าอากรใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทําการประมงตามประเภทเครื่องมือทําการประมง  
และค่าธรรมเนียม 
  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตใหใ้ช้เครื่องมือทําการประมงในเขตประมงน้ําจืดและเขตประมงทะเลชายฝัง่ พ.ศ. .... 
      2.1 กําหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้เคร่ืองมือทําการประมงตามที่กําหนดในกฎกระทรวงทําการ
ประมงในเขตประมงน้ําจืดหรือเขตประมงทะเลชายฝั่ง ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ 
ในคําขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานทีท่ี่กําหนด 
      2.2 กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ย่ืนคําขอ 
      2.3 กําหนดผู้มีอํานาจพิจารณาอนุญาต และแบบใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทําการประมง 
ในเขตประมงนํ้าจืดหรือใบอนุญาตใหใ้ช้เครื่องมือทําการประมงในเขตประมงทะเลชายฝั่ง 
      2.4 กําหนดการต่ออายุใบอนุญาต 
      2.5 กําหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะโอนใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทําการประมง ย่ืนคําขอรับโอน
ใบอนุญาต พรอ้มด้วยหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในคําขอ 
      2.6 กําหนดผู้ประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทําการประมง ให้ย่ืนคําขอรับ 
ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทําการประมง พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําขอ 
      2.7 กําหนดแบบคําขอรับใบอนุญาต คาํขอต่ออายุใบอนุญาต คําขอรับโอนใบอนุญาต คําขอ 
ใบแทนใบอนุญาต 
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดเครื่องมือทําการประมงท่ีต้องได้รับใบอนุญาตให้ใชเ้ครื่องมือ 
ทําการประมงในเขตประมงน้ําจืดและเขตประมงทะเลชายฝั่ง พ.ศ. .... 
      กําหนดให้เคร่ืองมือทําการประมงตามที่กําหนดต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทําการประมง 
ทําการประมงในเขตประมงน้ําจืดและเขตประมงทะเลชายฝั่ง 
  4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตใหใ้ช้เครื่องมือทําการประมงในเขตประมงทะเลนอกชายฝั่ง พ.ศ. .... 
     4.1 กําหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้เครื่องมือทําการประมงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ทําการประมงในเขตประมงทะเลนอกชายฝั่ง ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต พร้อมด้วยหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในคําขอ  
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่กําหนด 
     4.2 กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ย่ืนคําขอ 
     4.3 กําหนดผู้มีอํานาจพิจารณาอนุญาต และแบบใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทําการประมง 
ในเขตประมงทะเลนอกชายฝั่ง 
     4.4 กําหนดการต่ออายุใบอนุญาต 
     4.5 กําหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะโอนใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทําการประมง ย่ืนคําขอรับโอน
ใบอนุญาต พรอ้มด้วยหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในคําขอ 
     4.6 กําหนดให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทําการประมง ใหย่ื้นคําขอ 
รับใบแทนใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทําการประมง พร้อมด้วยหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในคําขอ 
     4.7 กําหนดแบบคําขอรับใบอนุญาต คําขอต่ออายุใบอนุญาต คําขอรับโอนใบอนุญาต คําขอ 
ใบแทนใบอนุญาต 
  5. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตใหทํ้าการเพาะเลีย้งสัตว์น้าํในท่ีจับสัตว์น้าํซ่ึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. .... 
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      5.1 กําหนดให้ผู้ประสงคจ์ะทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้า ซึง่เป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินในพ้ืนที่ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ กองบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง โดยให้ผู้อํานวยการกองบริหารจัดการด้านการประมง 
เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต 
      5.2 กําหนดให้ผู้ประสงคจ์ะทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้า ซึง่เป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่รัฐมนตรปีระกาศกําหนดหรือในพ้ืนที่ที่คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดประกาศ
กําหนด ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต พร้อมด้วยเอกสารหรือหลกัฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงานประมงพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร กรมประมง กรณีจะทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร หรือ ณ ที่ว่าการอําเภอ  
หรือก่ิงอําเภอท้องที่ที่จะทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า กรณีจะทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในพ้ืนที่อ่ืน โดยให้ผู้อํานวยการ
สํานักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นายอําเภอหรือปลัดอําเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ แลว้แต่กรณี  
เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต 
  6. ร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภท ชนิด ขนาดของสัตว์น้ําทีผู่้นาํเข้าหรือผูส้่งออกต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ....  
      กําหนดประเภท ชนิดสัตว์นํ้าที่ผู้นําเข้ามาในราชอาณาจักรต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงาน
เจา้หน้าที่ และกําหนดชนิด หรือขนาดของสัตว์นํ้าที่ผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 
  7. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตใหน้ําเข้าหรือส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สตัว์น้ํา พ.ศ. .... 
      7.1 กําหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตนําเข้า ส่งออก ซึ่งสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า 
ต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยให้ย่ืนคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่กําหนด 
      7.2 กําหนดให้คําขอรับใบอนุญาตนําเข้า ส่งออกสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า และใบอนุญาต
นําเข้า ส่งออกซึ่งสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าเป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
      7.3 กําหนดให้ผู้ประสงคจ์ะขอรับใบแทนใบอนุญาตนําเข้า ส่งออกสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า 
ให้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําเข้า ส่งออกสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําขอ 
      7.4 กําหนดให้ผู้นําเข้าสตัว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนด 
      7.5 กําหนดให้การนําเข้าสัตว์นํ้าผสมข้ามพันธ์ุ สัตว์นํ้าตัดต่อทางพันธุกรรม สัตว์นํ้าที่อาจเป็น
พาหะหรือนําพาสิ่งมีชีวิตอ่ืน ซึ่งอาศัยมากบัสัตว์นํ้า แล้วก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ หรือสัตว์อ่ืนต้องผ่านการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงสัตว์นํ้าตามเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 
      7.6 การนําเข้าสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้ามาผลิตเพ่ือส่งออกไปสหภาพยุโรป ผู้นําเข้าต้องแนบ
เอกสารการรับรองการจับสัตว์นํ้าซึ่งออกโดยรัฐเจ้าของธงของเรือลําที่ทําการจับสัตว์นํ้ามาด้วย 
      7.7 การส่งออกสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนด 
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดตราเครื่องหมายการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนด
อัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดตราเคร่ืองหมายการกีฬาแห่งประเทศไทย               
พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดตราเครื่องหมายการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... กําหนดให้ตรา
เครื่องหมายของ กกท. มีลักษณะเป็นรูปคล้ายพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) เบ้ืองล่างมีช่อชัยพฤกษ์            
โอบขึ้นสองข้างและมีอักษรย่อ “กกท.” อยู่ด้านล่างโค้งสัมพันธ์กับช่อชัยพฤกษ์ 
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  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... กําหนดให้อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ              
การจัดต้ังสมาคมกีฬา ดังน้ี 
ลําดับ ประเภท อัตรา/บาท 

1 ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนจัดต้ังสมาคมกีฬา ฉบับละ 1,000  
2 ใบแทนใบสําคญัแสดงการจดทะเบียนจัดต้ังสมาคมกีฬา ฉบับละ 200
3 ใบอนุญาตให้เป็นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ฉบับละ 2,000 
4 ใบอนุญาตให้เป็นสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย” ฉบับละ 2,000 
5 ใบอนุญาตอย่างอ่ืนนอกจาก (3) และ (4) ฉบับละ 1,000 
6 การตรวจหรือคัดเอกสารเก่ียวกับสมาคมกีฬา ครั้งละ 50 
7 การขอให้คัดและรับรองสําเนาเอกสารเกี่ยวกับสมาคมกีฬา ครั้งละ 50 

 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงพาณิชย์ รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบรา่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงพาณิชย์ รวม 2 ฉบับ  
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวง 
รวม 2 ฉบับดังกล่าวเพ่ือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ (ฉบบัที่ ..)  
พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556 
เพ่ือโอนบรรดาอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ในส่วนของราชการ
ต่อไปน้ี ไปเป็นของสํานักงานนโยบายและยุทธศาตร์การค้า 
   1.1 สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า และ  
   1.2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เฉพาะงานเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
ของประเทศ และงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตามท่ีรัฐมนตรว่ีาการกระทรวง
พาณิชย์กําหนด  
  2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารค้ากระทรวงพาณิชย์               
พ.ศ. .... 
   2.1 ให้สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ามีภารกิจเก่ียวกับการเสนอแนะในการ
กําหนดและจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของประเทศเพ่ือช้ีนําในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้
เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและย่ังยืน และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ วางแผนกลยุทธ์เชิงรุก
ด้านการค้าให้กับกระทรวงพาณิชย์และรัฐบาล ตลอดจนพัฒนาและสร้างเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการช้ีวัด 
พยากรณ์ และเตือนภัยจากวิกฤติเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าประสงค์ของการเป็น
ชาติการค้า และเศรษฐกิจการค้าของประเทศพัฒนาอย่างมั่นคงและย่ังยืน 
   2.2 ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานนโยบายและยุทธศาตรก์ารค้ากระทรวงพาณิชย์ 
ประกอบด้วย 1 สํานักงาน 4 กอง และให้มอํีานาจหน้าที่ตามที่กําหนด  
   2.3 ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รับผิดชอบงานข้ึนตรง 
ต่อผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และใหม้ีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด 
 
7. เรื่อง ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดจํานวนคนต่างด้าว ซ่ึงจะมีถ่ิน 
ที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
กําหนดจํานวนคนต่างด้าว ซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ 
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และใหส้่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้  
  มท. เสนอว่า 
  1. ได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่องกําหนดจํานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. 2557 โดยกําหนดจํานวนคนต่างด้าว ซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
จํานวน 100 คน สําหรับคนต่างด้าวที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศและจํานวน 50 คน สาํหรับคนต่างด้าวไร้สัญชาติ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เล่ม 132 ตอนพิเศษ 2 ง วันที่ 6 มกราคม 2558 
  2. ในปัจจุบันการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยของชาวต่างชาตินับได้ว่ามีความสําคัญต่อสังคมไทยโดยมี
เหตุผลที่ต้องการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยหลายประการ เช่น เข้ามาเพ่ือทํางาน เพ่ือการลงทุน เพ่ืออยู่กับ
ครอบครัว คู่สมรส หรือบุตรที่อยู่ในประเทศไทย การสนับสนุนชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาดําเนินธุรกิจ
หรือลงทุนในประเทศไทยเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้ประการหน่ึง ทําให้เกิดการสร้าง
งาน สร้างรายได้ เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยยังต้องการการลงทุนจากต่างประเทศ ดังน้ัน เพ่ือเป็นการดึงดูดการลงทุนเข้า
สู่ประเทศไทย และสร้างความเช่ือมั่นให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาลงทุน อีกทั้งเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัว
มีความมั่นคงและอบอุ่น การให้ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแก่คนต่างด้าวจึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่จะสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย มท. จึงเห็นควรประกาศกําหนด
จํานวนคนต่างด้าวซ่ึงจะมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี 2558 ตามมาตรา 40 วรรหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 บัญญัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา กําหนดจํานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี แต่มิให้เกินประเทศละ 100 
คนต่อปี และสาํหรับคนต่างด้าวไร้สัญชาติมิให้เกิน 50 คนต่อปี และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติ
ให้คนต่างด้าวจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง
และด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับมาตรา 5 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 87/2557 เรื่อง การแก้ไข
เพ่ิมเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตํารวจ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
พุทธศักราช 2557 บัญญัติใหน้ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว 
  3. คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองได้ประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 มีมติเห็นชอบ                
ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดจํานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. 2558 แล้ว 
  สาระสําคัญของร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย  
  กําหนดให้คนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. 2558 ดังน้ี  1) จํานวน  
100 คน สําหรบัคนต่างด้าวที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศ และ 2) จํานวน 50 คน สําหรับคนต่างด้าวไร้สัญชาติ 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
8. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเงนิเชิงป้องกันหรือยับย้ัง       
ภัยพิบัติกรณฉุีกเฉิน 

            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในการให้
ความช่วยเหลือประชาชนจากเงินเชิงป้องกันหรือยับย้ังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในประเด็นดังต่อไปน้ี 

           1. ทบทวนมติที่ใช้ข้อความว่า “ปัญหาภัยแล้ง” ให้เป็น “ปัญหาภัยพิบัติ”เพ่ือการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนครบถ้วนทุกมิติ ทุกสถานการณ์ภัย และสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ในขณะนี้ได้ 
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            2. กําหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือ              
ยับย้ังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ใหม้ีผลบังคับใช้จนถึง                       
วันที่ 30 กันยายน 2559 

           สาระสาํคญัของมติคณะรัฐมนตรี (21 ก.ค. 58) มีดังนี ้
            1. แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติโดยใช้เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับย้ังภัยพิบัติ 
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ร่วมกับกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง กําหนด
ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มคีวามสมบูรณ์เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ 
คาดว่าจะได้ผลรับผลกระทบจากภัยพิบัติ เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม
ทุกมิติ สําหรับประชาชนทั่วประเทศ ทั้งในเขตและนอกเขตชลประทานตามนโยบายรัฐบาล และ คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ 

            2. ในมติคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง บูรณาการการทํางาน 
ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งใหแ้ก่ประชาชน และจัดทํามาตรการรองรับภัยแล้งในระยะต่อไปร่วมกัน รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนทราบผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองด้วย น้ัน ได้มีการดําเนินการประชุม
เพ่ือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันได้แก่ การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยการจ้างแรงงานโดยใช้จ่ายเงิน
จากงบประมาณปกติของส่วนราชการก่อน หากไม่เพียงพอจึงใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับย้ัง 
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งต้ังจ่ายไว้ที่สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จังหวัดละ 10 ลา้นบาท กรณีไม่
เพียงพอก็สามารถขยายวงเงินได้ และใหผู้้ว่าราชการจังหวัดจัดทําประกาศตําแหน่งงานจ้างที่มีในพ้ืนที ่พร้อมทั้งให้มี
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ถึงการจ้างงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลที่ต้องการให้ครอบคลมุ
ในทุกมิติ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในภาวการณ์ขณะนี้ และพบว่ามติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558              
มีข้อจํากัดในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเน่ืองจากกําหนดให้ช่วยเหลือเฉพาะภัยแล้ง ทําให้ไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนในขณะนี้ได้ 

 
9.  เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาดําเนนิมาตรการลดภาระค่าครองชพีของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก            
3 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 - 31 ตุลาคม 2558  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
ด้านการเดินทางออกไปอีก 3 เดือน  ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 - 31 ตุลาคม 2558  ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.)  
เสนอ โดยให้สาํนักงบประมาณ (สงป.)  พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือชดเชยค่าใช้จ่ายจากการดําเนินมาตรการ
ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางต่อไป ซึ่งมรีายละเอียด ดังน้ี  

1. มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจําทางดําเนินการผ่านองค์การ                    
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถโดยสารประจําทางธรรมดา จํานวน 800 คันต่อวัน 
ใน 73 เส้นทาง ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   

2. มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟช้ัน 3 ดําเนินการผา่นการรถไฟแห่ง 
ประเทศไทย (รฟท.) โดยรัฐรบัภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถไฟช้ัน 3 เชิงสังคม จํานวน 164 ขบวนต่อวัน  และรถไฟช้ัน 3 
ระยะทางไกลในขบวนเชิงพาณิชย์ จํานวน 8 ขบวนต่อวัน  ให้บรกิารแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
 
10. เรื่อง มาตรการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบมาตรการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
[Small and Medium Enterprises (SMEs) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เสนอ  
  สาระสาํคญัของมาตรการสร้างความเข้มแข็งของ SMEs  ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีดังนี้  



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

12 

1. วัตถุประสงค์  
1.1 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ SMEs  ให้เป็นอุตสาหกรรมฐานความรู้ เพ่ือให้ 

ประเทศก้าวพ้นกับดักของประเทศรายได้ปานกลาง (Middle income trap)  ลดช่องว่างทางสังคม พัฒนาเศรษฐกิจ
ภูมิภาคเพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้ ซึ่งจะช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและส่งผล
ระยะยาวต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

1.2 ผลักดันให้ SMEs  มีการลงทนุในการทําวิจัย และพัฒนามากขึ้นโดยเพ่ิมสัดส่วนการลงทุน 
ระหว่างรัฐ : เอกชน  เป็นร้อยละ 30 : 70 
 

1.3 กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม                   
ที่สามารถทํางานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและเช่ือมโยงงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรมได้  

1.4 เช่ือมโยง SMEs ให้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรท่ีจําเป็นในการสร้างขดีความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยี เช่น ผู้เช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยเฉพาะทาง การบริการของภาครัฐ และแหล่งเงินทนุ 
โดยเฉพาะบุคลากรและเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัด วท.  

1.5 เป็นกลไกทํางานร่วมกับมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย   
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นจํานวน 3 เท่า และมาตรการส่งเสริมการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐในสินค้าและบริการ
ซึ่งเป็นนวัตกรรมไทย 

2. กลไกและรูปแบบการดําเนินงาน 
2.1 ขยายการทํางานตามมาตรการสร้างความเข้มแข็งของ SMEs ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

(ITAP เดิม) โดย สวทช. ซึ่งดําเนินการอยู่ภายใต้ วท.  
2.2 จัดให้มีที่ปรึกษาเทคโนโลยีที่เป็นพนักงานเต็มเวลาทําหน้าที่สนับสนุนและช่ือมโยง SMEs  

กับผู้เช่ียวชาญ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ  
2.3 ใช้เครือข่ายการพัฒนาเทคโนโลยีของ สวทช. จํานวน 10 เครือข่ายที่มีอยู่แล้วดําเนินการ  

ได้ทันที รองรับ SMEs 1,000 ราย ในปีแรก 
2.4 ขยายขีดความสามารถเครือขา่ย พัฒนาที่ปรึกษาเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น และเพ่ิมจํานวน 

เครือข่ายให้รองรับ SMEs เฉลี่ย 3,000  ราย/ปี ภายใน 6 ปี  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดโครงการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม  
2.5 เพ่ิมจํานวนผู้เช่ียวชาญ โดยส่งเสริมให้ผู้เช่ียวชาญในหน่วยงานของ วท.  มหาวิทยาลัยและ 

สถาบันวิจัยออกไปช่วยวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางเทคนิค วิศวกรรม กระบวนการผลิต และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ และยกระดับความรู้ ทักษะของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม  

2.6 สร้างความพร้อมให้ SMEs สามารถผลิตสินค้าหรือบริการ นวัตกรรมไทย เพ่ือเข้าสู่ 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และพัฒนานวัตกรรมไทยไปสู่เชิงพาณิชย์ 
 
11. เรื่อง  ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนนิงานและรายงานผลการดําเนนิงานโครงการสรา้งรายได้และ
พัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปญัหาภัยแล้ง 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดําเนินการโครงการของชุมชนเกษตรจากเดิมเดือน
กุมภาพันธ์ – มิถุนายน ออกไปเป็นเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2558 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 
เสนอ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กษ.รายงานว่า 

 การขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการของชุมชนเกษตรที่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ มีขั้นตอนการ
ดําเนินงาน คือ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ จะเป็นผู้เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหา
ในการดําเนินงานในพ้ืนที่ให้กับชุมชนเกษตร พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานให้คณะกรรมการ
บริหารโครงการฯระดับกระทรวงทราบเป็นประจําทุกสัปดาห์จนกว่าโครงการของชุมชนเกษตรจะแล้วเสร็จ 
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  กษ. ได้กําหนดแผนปฏิบัติการในระยะต่อไป ดังน้ี 
  1. คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ เร่งรัด ติดตาม โครงการของ
ชุมชนเกษตรที่ดําเนินงานยังไม่แล้วเสร็จให้ดําเนินงานแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2558 และรายงานความก้าวหน้า 
ให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับกระทรวงทราบ (เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2558) 
  2. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานโครงการของชุมชนเกษตร และ
รายงานผลการประเมินโครงการให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับกระทรวงทราบในเดือนกันยายน 2558 
(เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558) 
  3. กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสัมมนาสรุปผลการดําเนินงานโครงการสร้างรายได้ฯ ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – สิงหาคม 2558 
  ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รบั 
  1. เกษตรกรมรีายได้จากการดําเนินงานโครงการของชุมชนเกษตรและช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
โดยมีการจ้างแรงงาน 917,566 ราย 5,409,880 แรงงาน (คน – วัน) 
  2. ชุมชนเกษตรมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรด้วยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร
และเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตของชุมชน ภายใต้หลักการชุมชนคิด ชุมชนทํา บรรเทาภัยแล้ง เพ่ือให้ชุมชนเกษตร            
มีความเข้มแขง็ต่อไป 
  ทั้งน้ี การขออนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการของชุมชนเกษตรจากวันที่ 30 มิถุนายน 
2558 เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ไม่มีการเสนอขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติมแต่อย่างใด คงใช้แต่งบประมาณที่ได้รับ
การอนุมัติไว้แล้วเท่าน้ัน  
 
12. เรื่อง ขอความเห็นชอบการสนับสนนุงบประมาณให้แก่สถาบนัวิจัยข้าวระหว่างประเทศ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. ให้กรมการข้าว กษ. สนับสนุนงบประมาณแก่สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (International 
Rice Research Institute: IRRI) โดยตรง ต้ังแต่ปี 2558 เป็นต้นไป และกรมวิชาการเกษตร กษ. ไมต้่องสนับสนุน
งบประมาณให้สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศผ่านกลุม่ทีป่รึกษาว่าด้วยการวิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ 
(Consultative Group on International Agricultural Research : CGIAR) อีกต่อไป 
  2. ใหส้นับสนุนงบประมาณแก่สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศปีละ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยให้
กรมการข้าวต้ังงบประมาณรองรับ (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละปี) 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กษ. รายงานว่า 
  1. สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศจัดต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 2503 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทําการวิจัยและ
พัฒนาข้าวที่จะลดความยากจนและความอดอยากหิวโหยของประชากรโลก มสีํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ทีก่รุงมะนิลา 
ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งประเทศไทยมีความร่วมมือกับสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศต้ังแต่เริ่มจัดต้ังสถาบันวิจัยข้าว
ระหว่างประเทศ โดยประเทศไทยได้สนับสนุนงบประมาณให้สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศภายใต้การเป็นสมาชิก
กลุ่มที่ปรึกษาว่าด้วยการวิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ 
  2. ประโยชนท์ีป่ระเทศไทยจะได้รับจากการสนบัสนุนงบประมาณแก่สถาบันวิจัยขา้วระหว่าง
ประเทศมี ดังน้ี  
  1) ได้สทิธิในการร่วมวางแผน กําหนดนโยบายต่าง ๆ และการใช้งบประมาณของสถาบันวิจัยข้าว
ระหว่างประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาข้าวของประเทศไทย 
  2) ได้รับองค์ความรู้จากสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศและหุ้นส่วนความร่วมมืออ่ืน ๆ เป็นการ          
ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาขา้วของประเทศไทย และสามารถนําไปถ่ายทอดสู่ชาวนา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ทําให้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทย เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งโดยตรงจาก 
การส่งออกข้าว และโดยอ้อมจากการลดความสูญเสียของผลผลิต รวมทั้งทําให้นักวิชาการของประเทศไทยมีโอกาส 
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ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านข้าวให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
  3) เป็นการสร้างเกียรติภูมิของประเทศไทยจากการช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ซึ่งยังต้องการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านข้าวและขาดแคลนอาหาร ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีสามารถผลิตข้าวได้เพียงพอ  
และร่วมรับผิดชอบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 
 
13. เรื่อง แนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือสําราญ (Yacht) และท่าเทยีบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ 
(Cruise) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบความก้าวหน้าในการพิจารณาแนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือสําราญ (Yacht) และ            
ท่าเทียบเรือโดยสารเพ่ือการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (Cruise) 
  2. เห็นชอบแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการพัฒนาท่าเทียบเรือสําราญ (Yacht) และท่าเทียบ
เรือโดยสารเพ่ือการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (Cruise) 
  3. มอบหมายกระทรวงคมนาคม (กค.) โดยกรมธนารักษ์เร่งพิจารณาหาผู้ประกอบการท่าเรือนํ้าลึก
ภูเก็ตเพ่ือให้สามารถปรับปรุงท่าเรือนํ้าลึกภูเก็ตให้มีความพร้อมในการรองรับเรือโดยสารเพ่ือการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ 
(Cruise) ได้โดยเร็ว 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  คค. รายงานว่า กรมเจ้าท่าได้เสนอแนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือสําราญ (Yacht) และท่าเทียบเรือ
โดยสารเพ่ือการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (Cruise) ซึ่งสรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
  1. ท่าเทยีบเรอืสําราญ (Yacht) ปัจจุบันประเทศไทยมที่าเทียบเรือ Yacht ทั้งหมด 11 แห่ง 
กระจายอยู่ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต กระบ่ี ตราด ชลบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งกรมเจ้าท่าได้เคยศึกษาความเหมาะสม
ทางเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือก่อสร้างท่าเทียบเรือ Yacht บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน 
เมื่อปี 2547 พบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาท่าเทียบเรือ Yacht ได้ในพ้ืนที่ 33 แหง่ ประกอบด้วย พ้ืนที่ทะเล     
อันดามัน 11 แห่ง (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล) และพ้ืนที่ทะเลอ่าวไทย 22 แห่ง (สมทุรปราการ ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส) 
  2. ท่าเทยีบเรอืโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (Cruise) ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีท่าเรือ
โดยสารเพ่ือการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (Cruise) เป็นการเฉพาะ โดยต้องเทียบท่าผ่านทา่เทียบเรือสินค้า เช่น ท่าเรือ
กรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือนํ้าลึกภูเก็ต ซึ่งไม่มสีิ่งอํานวยความสะดวกที่สอดคล้องกับความต้องการของเรือ 
Cruise เช่น ทศันียภาพของท่าเทียบเรือ การตรวจคนเข้าเมือง ร้านคา้และสถานบริการต่าง ๆ เป็นต้น และพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
ไม่มีท่าเทียบเรอืที่สามารถรองรับเรือ Cruise ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องใช้วิธีการทอดสมอกลางทะเลและให้
ผู้โดยสารลงเรือเล็กเพ่ือขึ้นฝั่งต่อไป 
  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีท่าเทียบเรือทีส่ามารถรองรับเรอื Cruise เป็นการเฉพาะ 
โดยต้องเทียบท่าผ่านท่าเทียบเรือสินค้า แต่จากกําหนดการท่องเที่ยวด้วยเรือ Cruise ในปี 2558 ที่แจ้งไว้ล่วงหน้า
พบว่า มีเรือ Cruise เข้ามาทอ่งเที่ยวอย่างต่อเน่ือง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยเรือ 
Cruise และเรอื Cruise ส่วนใหญ่จะจอดแวะพักที่ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบังเฉล่ียประมาณ 2 วัน ในขณะที่
พ้ืนที่อ่ืน ๆ เรอื Cruise จะเป็นเพียงการจอดแวะพักแบบเช้าเย็นกลับ ซึ่งเรือ Cruise ที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นการ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับประเทศสงิคโปร์มากที่สดุ โดยเป็นการท่องเที่ยวที่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดการ
เดินทางที่ท่าเรือสิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 80.9 
  3. แนวทางการพัฒนาท่าเทยีบเรือ Yacht และท่าเทียบเรือ Cruise  
      กรมเจ้าท่าได้เสนอแนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือ Yacht และท่าเทยีบเรือ Cruise ดังน้ี 
      3.1 ท่าเทียบเรือ Yacht 
           3.1.1 ศึกษาเพ่ือกําหนดพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมจะพัฒนาเป็นท่าเทียบเรือ Yacht เพ่ิมเติม 
พร้อมทั้งรับฟังความเห็นจากประชาชนในพ้ืนที่และทดสอบตลาด (Market Sounding) 
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           3.1.2 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่เรือ Yacht 
และบุคคลที่เขา้มากับเรือ Yacht ใหแ้ล้วเสร็จภายในปี 2558  
           3.1.3 จัดมหกรรมเรอื Yacht เพ่ือสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางมารีน่าของ
อาเซียน (Thailand : Marina Hub of ASEAN) ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างเดือนธันวาคม 2558 – มกราคม 2559 
อันเป็นการจูงใจและสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวทางทะเลและธุรกิจต่อเน่ือง ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม 
ของประเทศ  
      3.2 ท่าเทียบเรือ Cruise  
 3.2.1 ระยะแรก (ปี 2558) : พัฒนาท่าเรือเดิมให้มีศักยภาพ ดังน้ี   
            1) ทา่เรือกรุงเทพและทา่เรือแหลมฉบัง โดยการปรับปรุงท่าเรือหมายเลข 22A 
ของท่าเรือกรุงเทพ และท่าเทยีบเรือ A1 ของท่าเรือแหลมฉบัง ให้สอดคล้องกับความต้องการของเรือ Cruise               
อย่างเหมาะสม 
                    2) ทา่เรือน้าํลกึภูเก็ต โดยการพิจารณาผู้บริหารท่าเรือรายใหม่ หรือขยาย
ระยะเวลาสัมปทานการบริหารท่าเรือให้กับผู้บริหารรายเดิมเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาท่าเรืออย่างเร่งด่วน 
           3.2.2 ระยะที่ 2 (ป ี2558 – 2565) : พัฒนาท่าเทียบเรือ Cruise แห่งใหม่ ที่จงัหวัดกระบ่ี 
และอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นท่าเรือเพ่ือเริ่มต้นหรือสิ้นสดุการเดินทาง 
(Home Port) ของเรือ Cruise ในภูมิภาค ดังน้ี 1) พัฒนาท่าเทียบเรือ Cruise 2) จัดหาผู้บริหารท่าเรือ 
3) ปรับปรุงการบริหารจัดการ สิ่งอํานวยความสะดวก กฎ ระเบียบ พิธีการ และบุคลากร 4) ส่งเสริมการตลาดและ
การท่องเที่ยวด้วยเรือ Cruise  
                   ทั้งน้ี ท่าเทียบเรือ Cruise แห่งใหม่ต้องสามารถรองรับความต้องการของนักท่องเท่ียว 
ทั้งการเดินทางที่มาทางเรือและทางเคร่ืองบิน เพ่ือให้ประเทศไทยเป็น Home Port และมีศักยภาพในการเช่ือมโยง
การเดินทางทุกระบบสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มี
ศักยภาพในการใช้จ่าย โดยคํานึงถึงปัจจัยที่สําคัญ เช่น ความเหมาะสมทางกายภาพ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 
ความสามารถในการรองรับเรือ Cruise ขนาดใหญ่ระดับมาตรฐานสากล และการเป็นทา่เรือแบบ One-Stop 
Service เป็นต้น เพ่ือให้สามารถขยายระยะเวลาพักจอดของเรือ Cruise ที่จังหวัดกระบ่ี และเกาะสมุย จังหวัด                 
สุราษฎร์ธานี จากระยะเวลาประมาณ 1 วัน เป็น 2 วัน โดยเฉล่ียภายในเวลา 5 ปี และเพ่ิมเป็น 2.5 – 3 วัน โดยเฉล่ีย
ภายในระยะเวลา 10 ปี 
 
14. เรื่อง ขอความเห็นชอบกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ พทุธศักราช 2560 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอให้กองทพัเรือจัดกิจกรรมสวนสนาม
ทางเรือนานาชาติ พุทธศักราช 2560 และบรรจุเป็นกิจกรรมหลักระดับประเทศในแผนงานการจัดกิจกรรมสวนสนาม
ทางเรือนานาชาติ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อต้ังอาเซียน 
            สาระสาํคญัของเร่ือง 
            กห.รายงานว่า 
            1. ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในฐานะที่เป็นหน่ึงในประเทศสมาชิกผู้ก่อต้ังอาเซียน โดยมีส่วน
ผลักดันให้มีการลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สงิหาคม 2510 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสันติภาพและ
ความมั่นคงในภูมิภาค ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือและความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ซึ่งที่ผ่านมาอาเซียนได้พัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างกันเป็นอย่างดี และในปีพุทธศักราช 2560 การก่อต้ัง
อาเซียนดังกล่าว จะมีอายุครบรอบ 50 ปี ประเทศไทยจึงควรใช้โอกาสน้ีจัดให้เป็นวาระสําคัญในการริเริม่ให้มีการจัด
กิจกรรมระดับประเทศหรือระดับนานาชาติเพ่ือคงความเป็นชาติระดับผู้นําในอาเซียน 
            2. ที่ประชุมผูบั้ญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 8 ที่จัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่  
26 – 28 สิงหาคม 2557 ได้มีมติให้ กห.โดยกองทัพเรือเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ                  
พุทธศักราช 2560  ณ บริเวณแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อต้ังอาเซียน 
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            3. กิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติที่กองทัพเรือจะเป็นเจ้าภาพน้ันถือเป็นกิจกรรมที่มี
ความสําคัญซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนระดับกองทัพเรือได้เป็นอย่างดี และถือเป็น
กิจกรรมระหว่างประเทศที่สามารถขยายกรอบการดําเนินการให้เป็นกิจกรรมหลักในระดับประเทศเน่ืองในโอกาส
ครบรอบ 50 ปี การก่อต้ังอาเซียนที่ประเทศไทยเป็นผู้ริเริม่ได้ อีกทั้งนับต้ังแต่ปลายปีพุทธศักราช 2558 เป็นต้นไป 
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคจะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ซึ่งรัฐบาลได้ใหค้วามสําคัญ 
เป็นอย่างมาก ดังน้ัน กิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติในปีพุทธศักราช 2560 ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย 
การสวนสนามทางเรือนานาชาติ การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน การจัดนิทรรศการทางทหาร และ 
การสัมมนาวิชาการ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนนโยบายรัฐบาลโดยตรงทั้ง 3 เสาหลักของการเป็นประชาคมอาเซียน  
ได้แก่ ด้านการเมืองและความม่ันคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งมรีายละเอียดของการดําเนิน
กิจกรรม ดังน้ี 
                     3.1 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เป็นไปเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในอาเซียน โดยมอบหมายให้กองทัพเรือเป็นหน่วยดําเนินการเพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือใน
ด้านการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ตลอดจนเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของ
ประเทศซึ่งจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกผู้ก่อต้ังและมีบทบาทสําคัญ 
ในอาเซียนมาโดยตลอด 
                     3.2 กลุ่มเปา้หมายของการจัดกิจกรรม จะมีการเชิญเรือรบจากกองทัพเรือมิตรประเทศ 
ประมาณ 40 ประเทศ เข้ารว่มการสวนสนามทางเรือ การเดินพาเหรด การจัดนิทรรศการ และการสมัมาวิชาการ 
รวมทั้งเชิญบุคคลสําคญัและผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องหรือมีความสนใจ
ตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่การจัดกิจกรรมบริเวณอําเภอเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และพ้ืนที่ใกล้เคียง เข้าร่วมใน
กิจกรรมเป็นจาํนวนมาก 
                     3.3 ผลผลิตทีจ่ะเกิดขึน้จากการจัดกิจกรรม จะช่วยส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยและ
บทบาทของกองทัพเรือในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนและมิตรประเทศอ่ืน ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้แน่นแฟ้นย่ิงขึ้น อันจะทําให้เกิดการพัฒนาความ
ร่วมมือในการส่งเสริมสันติภาพและความม่ันคงในภูมิภาค และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในฐานะที่เป็น
ประเทศสมาชิกผู้ก่อต้ังและมบีทบาทสําคัญในอาเซียนมาโดยตลอด อีกทั้งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาความร่วมมือ 
ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรมให้ดีย่ิงขึ้น 
                     3.4 รายละเอียดการดําเนนิกิจกรรม ในการดําเนินกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติฯ 
มีกิจกรรมหลักประกอบด้วย การสวนสนามทางเรือฯ การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน การจัดนิทรรศการ
ทางทหาร การสัมมนาวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ โดยจะมกีารเชิญบุคคลสําคัญและผูแ้ทนจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นจาํนวนมาก 
 
15. เรื่อง  การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าํท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล   
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในพ้ืนที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ   
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  มท. รายงานว่า   ได้จัดประชุมการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหานํ้าท่วมขัง     
ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อวันที ่26 มิถนุายน 2558  โดยมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องประกอบร่วมหารือ 
แนวทางปฏิบัติร่วมกัน ดังน้ี 
  1. การคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อการเฝา้ระวังในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
ได้ให้ข้อมูลที่ประชุมว่า โดยทั่วไปจะมีฝนตกตํ่ากว่าค่าปกติ สําหรับช่วงการเกิดฝนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครจะมีฝน            
ไปจนถึงเดือนกันยายน 2558 จึงควรเฝ้าระวังสถานการณ์ในช่วงดังกล่าว 
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  2. การเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและการปฏิบัติของหน่วยงาน 
   2.1 กรุงเทพมหานคร 
    2.1.1 รับผิดชอบเร่ืองการระบายนํ้า การกําจัดขยะ การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน
ประชาชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
    2.1.2 ได้เฝ้าระวังและเตรียมการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่เสี่ยงเดิม 22 จุด และสําหรับ
พ้ืนที่เสี่ยงใหม่ 4 จุด เพ่ิมเติม ได้แก่ อโศกมนตรี ถนนสุขุมวิท บริเวณซอยแบร่ิง ถนนรามคําแหง ซอย 1-3 และ             
ถนนพหลโยธิน ช่วงทางไปลําลูกกา ได้เตรียมการแก้ไขปัญหาและประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้ว 
    2.1.3 ดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยการเพ่ิมการติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า เพ่ิมกําลัง
เจ้าหน้าที่จัดการขยะ เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้า รวมถึงการประสานหน่วยที่เก่ียวข้องร่วมแก้ไขปัญหา
ด้วยแล้ว 
    2.1.4 ต้ังกลุม่ LINE ร่วมกับหน่วยที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นช่องทางแจ้งเตือน 
ก่อนเกิดฝนตก  
    2.1.5 ประสานการปฏิบัติร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง ในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ 
โดยเฉพาะจุดที่ส่งผลกระทบต่อเคร่ืองสูบนํ้า และกองบังคับการตํารวจจราจรในการแก้ไขปัญหาการจราจรตลอด  
24 ช่ัวโมง 
    2.1.6 เพ่ิมมาตรการกําจัดขยะที่มาอุดตันทางนํ้า เครื่องสูบนํ้าและอุโมงค์ระบายนํ้า 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่  
   2.2 ตช.   
    2.2.1 ได้เพ่ิมกําลังใน 22 จุดเสี่ยงเดิม และ 4 จุดเสี่ยงเพ่ิมเติม ตลอด 24 ช่ัวโมง 
    2.2.2 เสนอข้อมูลจุดเสี่ยงอ่ืนเพ่ือการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ได้แก่ 
บริเวณด่านเพลินจิต แยก อ.ส.ม.ท. หน้าโรงเรียนสรุศกัด์ิมนตรี บริเวณหน้าป๊ัม ป.ต.ท. สี่แยกบางนา และอุโมงค์ดินแดง 
    2.2.3 จุดเสี่ยงในส่วนของเขตรอยต่อระหว่างเขตปริมณฑล และกรุงเทพมหานคร 
ดังน้ี 
     1) เขตรอยต่อจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ได้แก่   
ถนนงามวงศ์วาน บริเวณใต้ทางด่วน ถนนรัตนาธิเบศร์  ถนนแจ้งวัฒนะ เช่น บริเวณหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 
     2) เขตรอยต่อจังหวัดปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร ได้แก่  บริเวณ
อนุสรณ์สถาน แยกทางเข้าลําลูกกา  ตลาดสีมุ่มเมือง  เมืองเอก  หน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
     3) เขตรอยต่อจังหวัดสมุทรปราการ และกรงุเทพมหานคร ได้แก่                   
ตลาดสําโรง แยกปู่เจ้าสมิงพราย 
   2.3 กองทัพบก 
    2.3.1 ทุกเหล่าทัพแบ่งกําลังรับผิดชอบในทุกเขต โดยในสว่นของกองทัพบก  
เช่น พล 1 รอ. กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ และกองพลทหารราบที่ 9 รับผิดชอบเขตกรุงเทพมหานคร   
กองพลทหารราบที่ 2 รับผิดชอบ เขตสมุทรปราการ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน รับผิดชอบเขตจังหวัด
นนทบุรี และจงัหวัดปทุมธานี เป็นต้น 
    2.3.2 ภารกิจที่มอบหมาย ได้แก่ การช่วยอํานวยความสะดวกการจราจร                  
การเข็นรถเสียออกจากผิวจราจร การจัดชุดซ่อม สนับสนุนเคร่ืองสูบนํ้าในบางจุด เป็นต้น 
    2.3.3 การปฏิบัติงานร่วมกับกองบังคับการตํารวจจราจร (บก.02) โดยการเสริม
กําลังสารวัตรทหารปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
    2.3.4 การออกปฏิบัติการ เมื่อตรวจสอบจากเรดาร์ของสํานักการระบายนํ้า                 
และกรมอุตุนิยมวิทยา หากพบฝนตกในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเกิน 40 มลิลิเมตร ขึ้นไปจะออกปฏิบัติการทันที  
   2.4 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    2.4.1 สถานศกึษาในสังกัด จาํนวน 21 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมภารกิจ 
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    2.4.2 สถาบันในเขตปริมณฑล ได้แก่ สมทุรปราการ นนทบุรี และปทมุธานี                     
โดยเฉพาะที่อยู่ใกล้พ้ืนที่รอยต่อกับกรุงเทพมหานครเข้าร่วมภารกิจด้วย และในอนาคตสถาบันอาชีวะในทุกจังหวัด             
จะประสานการปฏิบัติในภารกิจน้ีร่วมกับจังหวัดผ่านทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
    2.4.3 นักศึกษาที่เข้าร่วมภารกิจจะเตรียมการอยู่ ณ ที่ต้ัง แห่งละ 20-30 คน 
และจะออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนที่จุดเสี่ยงใกล้เคียงกับพ้ืนที่ของสถาบัน 
    2.4.4 ภารกิจ คือ การซ่อมรถจักรยานยนต์/รถยนต์เบ้ืองต้น ให้สามารถใช้ต่อได้ 
และการเข็นรถออกไม่ให้กีดขวางการจราจร 
   2.5 การไฟฟา้นครหลวง  
    2.5.1 ประสานการปฏิบัติโดยตรงระหว่างกรุงเทพมหานคร และการไฟฟ้านคร
หลวงเขต ต้ังแต่การเฝ้าระวังสถานการณ์ การแจ้งเตือน และการเตรียมการแก้ไขปัญหา 
    2.5.2 จัดชุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในจุดเสี่ยงสําคัญ โดยการจัดรถพร้อม
เจ้าหน้าที่ชุดบํารุงรักษา ประจําใกล้ ๆ จุดเสี่ยงสําคัญ โดยเฉพาะบริเวณสถานีสูบนํ้า เป็นต้น 
    2.5.3 ให้ตัดแต่งก่ิงไม้บริเวณที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบการจ่ายไฟฟ้า                           
ให้เรียบร้อย 
    2.5.4 ในจุดเสีย่งสําคัญที่ห้ามไฟดับโดยเด็ดขาด ได้ติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง 
(Generator) และช่างซ่อมไฟฟ้าประจําไว้ เพ่ือไม่ให้กระทบต่อการสูบนํ้าของกรุงเทพมหานคร 
   2.6 กรมป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย 
    2.6.1 จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีนํ้าท่วมในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติในภารกิจต่าง ๆ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
          2.6.2 จัดชุดปฏิบัติการสนับสนุนกรณีรถเสยีกีดขวางการจราจรช่วงนํ้าท่วม 
ตลอดจนความเดือดร้อนอ่ืน ๆ ของประชาชน  
    2.6.3 สรุปการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบอย่างต่อเน่ือง 
          2.6.4 ประสานการแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทาง กรณีพ้ืนที่การจราจร
ติดขัดในช่วงฝนตกหนัก ร่วมกับกองบังคับการตํารวจจราจร (บก.02) โดยเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารถึงประชาชน 
ให้มากขึ้น 
  ทั้งนี้  ที่ประชุมขอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการ ดังนี้  
   3.1 ให้ทุกหน่วยงานยังคงภารกิจในการเฝ้าระวังสถานการณ์นํ้าท่วม และการให้ 
ความช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเน่ืองจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนตามข้อมูลของ 
กรมอุตุนิยมวิทยา 
   3.2 ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติ 
กับทุกหน่วย และรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือสรุปผลเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
   3.3 ปัญหาขยะอุดตันเส้นทางการระบายนํ้า ตลอดจนการก่อสร้างที่ส่งผลให้เกิดการ 
กีดขวางการระบายนํ้า เป็นอีกปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดปัญหา ลําพังกรุงเทพมหานครประสานการปฏิบัติในการ 
ร่วมแก้ไขปัญหาน้ัน ไม่เพียงพอ หน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การรถไฟแห่งประเทศไทย                  
การประปานครหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง บริษัท ท่าอากาศยานไทย  จํากัด (มหาชน)   
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตลอดจนภาคเอกชนผู้รับเหมาก่อสร้างเส้นทางคมนาคม เป็นต้น ต้องให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างจริงจัง 
   3.4 ให้กรุงเทพมหานครเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ในการร่วมจัดการกรณี
ขยะที่มาอุดตันทางนํ้า และสร้างปัญหาให้กับระบบสูบนํ้า  
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   3.5 ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับข่าวสารเพ่ือการแจ้งเตือนประชาชน ในการ
สัญจรในพ้ืนทีก่ารจราจรติดขัดในช่วงฝนตกหนักจากกองบังคับการตํารวจจราจร (บก.02)  และเพ่ิมช่องทางในการ
สื่อสารกับประชาชนให้มากขึ้น 
   3.6 ในอนาคตสถาบันอาชีวะในทุกจังหวัดจะปฏิบัติการขยายผลในภารกิจเพ่ือสังคม ใน
เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับจังหวัด ผ่านทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
ทั่วประเทศ 
   3.7 ให้แต่ละหน่วยงานจัดทําช่องทางการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับ 
โดยเฉพาะในระดับหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ต้องมีความพร้อม และสามารถสื่อสารกันได้ตลอด 24 ช่ัวโมง เมื่อเกิด
ปัญหาในแต่ละแห่ง    
 
16. เรื่อง แนวทางประหยัดน้ําในหน่วยงานภาครัฐ 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางประหยัดนํ้าในหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะกรรมการทรัพยากร
นํ้าแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดนํ้า โดยให้หน่วยงานภาครัฐ
ลดการใช้นํ้าอย่างน้อยร้อยละ 10 พร้อมรายงานผลทุกเดือน และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการ  
ตามข้อสั่งการของประธานคณะกรรมการฯ (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ดังน้ี 

                   1. แผนยทุธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า อาจปรับให้เหมาะสมได้ตามสภาพปัญหาเร่งด่วน 
และตามลําดับความสําคัญของการพัฒนาประเทศ แม้ว่างบประมาณมีจํากัดก็ต้องเร่งรัดโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

                   2. คณะกรรมการกําหนดนโยบายและบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ซึ่งได้ทําแผนยุทธศาสตร์ฯ เสนอ
คณะรัฐมนตรแีล้วน้ัน จะทําหน้าที่ติดตามงานด้านนํ้าต่อไปให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ฯ 

                   3. ขอให้ทกุหน่วยราชการที่เก่ียวข้องดูแลช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจกับประชาชน
ทั่วไปให้มากขึน้ เพ่ือให้เข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืน 

                   4. ให้เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องนํ้าในพ้ืนที่แล้งซ้าํซาก กรณีที่เพ่ิมปริมาณนํ้าไม่ได้ให้ปรับแผนการใช้พ้ืนที่            
ให้เหมาะสมกับศักยภาพ 

                   5. มาตรการเพ่ิมความจุแหล่งนํ้าต่าง ๆ เช่น การขุดลอกเพ่ิมความลึกทอ้งนํ้าน้ัน เพ่ือเพ่ิมความจุ 
เก็บกักนํ้าโดยรวมในพ้ืนที่บรเิวณท้ายเขื่อน ขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องศึกษาและจัดทํากรอบหลักเกณฑ์ และ
แผนปฏิบัติการเสนอภายใน 1 เดือน และเร่งดําเนินการต่อไปให้ประชาชนมีนํ้าใช้เพ่ิมขึ้นโดยเร็ว 

 
ต่างประเทศ 

 
17. เรื่อง การให้การยอมรับพิธสีารแก้ไขความตกลงมารร์าเกชจัดต้ังองค์การการคา้โลกเพื่อผนวกความตกลง 
ว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้าเขา้เป็นส่วนหนึ่งของความตกลงองค์การการคา้โลก 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี 

                   1. เห็นชอบการยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาร์ราเกชจังต้ังองค์การการค้าโลก (Protocol 
Amending the Marrakesh Establishing the World Trade Organization) เพ่ือผนวกความตกลงว่าด้วยการ
อํานวยความสะดวกทางการค้าเข้าเป็นส่วนหน่ึงของความตกลงองค์การการค้าโลก และนําเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

                   2. มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการจัดทําตราสารการยอมรับ (Instrument of 
Acceptance) หลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบเพ่ือให้ พณ. นําส่งไปยังองค์การการค้าโลก 

                   3. เห็นชอบการแจ้งบทบัญญัติที่ไทยพร้อมปฏิบัติได้ทันทีที่ความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวก
ทางการค้ามีผลใช้บังคับ (Category A) รวม 131 บทบัญญัติ และให้ พณ. แจ้งไปยังองค์การการค้าโลก 

                   4. เห็นชอบระยะเวลาปรับตัวสําหรับบทบัญญัติที่ต้องใช้เวลาในการปรับตัว (Category B)  
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รวม 12  บทบัญญัติ และให้ พณ. แจ้งไปยังองค์การการค้าโลกตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในความตกลงว่าด้วยการ
อํานวยความสะดวกทางการค้าโดยเป็นการผนวกความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้า (Trade 
Facilitation Agreement TFA)     เข้าเป็นส่วนหน่ึงของความตกลงองค์การการค้าโลก การแจ้งบทบัญญัติที่ไทย
พร้อมปฏิบัติได้ทันทีที่ความตกลง TFA  มีผลใช้บังคับ และกําหนดระยะเวลาสําหรับบทบัญญัติที่ต้องใช้เวลาในการ
ปรับตัวก่อนที่จะผูกพันตามความตกลง TFA โดยความตกลง TFA ดักงล่าว เป็นเรื่องการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
เก่ียวกับอัตราภาษีศุลกากร การจําแนกพิกัดสินค้าและการประเมินราคาเพ่ือพิธีการศุลกากร เป็นต้น กระบวนการ
อุทธรณ์และทบทวนคําสั่ง มาตรการในการส่งเสริมความเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบัติ ระเบียบเก่ียวกับการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมและค่าภาระต่าง ๆ กระบวนการในการตรวจปล่อยของและพิธีการศุลกากร การประสานงานงาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ชายแดน การลดความซ้ําซ้อนของระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการนําเข้า ส่งออก การเปลี่ยน
ถ่ายสินค้าระหว่างทาง และการลดเอกสาร 

                   สาระสาํคญัของเร่ือง 

                   พณ. รายงานว่า 

                   1. การให้การยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาร์ราเกชจัดต้ังองค์การการค้าโลก (Protocol 
Amending the Marrakesh Establishing the World Trade Organization) เพ่ือผนวกความตกลงว่าด้วยการ
อํานวยความสะดวกทางการค้า เข้าเป็นอีกความตกลงหน่ึงของ WTO ซึ่งจะส่งผลทําให้ไทยผูกพันตามความ               
ตกลง TFA จะส่งผลดีต่อประเทศไทย เน่ืองจากความตกลง TFA น้ี จะช่วยลดต้นทุน ระยะเวลา และปัญหาในการคา้
สินค้าระหว่างประเทศ ดังน้ัน จึงเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและรฐับาลไทยในการสง่เสริมจุดยืนด้านการสร้าง
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอ้ืออํานวยต่อการค้าและการลงทุน และความพยายามเป็นศูนย์กลางทางการค้าของ
ภูมิภาค และสนับสนุนการค้าเสรีภายใต้ระบบพหุภาคี หากไทยเร่งให้การยอมรับพิธีสารแก้ไขฯ แล้วเสร็จก่อนการ
ประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกสมัยสามญั ซึ่งเป็นการประชุมระดับสูงสุดขององค์การการค้าโลก 

                   2. การปรับปรุงเพ่ิมเติมบทบัญญัติภายใต้ Category A  และกําหนดระยะเวลาปรับตัวสําหรับ
บทบัญญัติภายใต้ Category B  พณ. ได้สอบถามความเห็นและจัดใหม้ีการประชุมหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้ว 
และทุกหน่วยงานเห็นชอบให้ปรับเพ่ิมบทบัญญัติที่พร้อมปฏิบัติได้ทันที (Category A) อีก 8 บทบัญญัติ รวมเป็น 131 
บทบัญญัติ จากจํานวนบทบัญญัติในส่วนที ่1 ทั้งหมด 143 บทบัญญัติ (เดิมในส่วนที่ 1 จํานวนบทบัญญัติทั้งหมดม ี
141 บทบัญญติั แต่จากการทบทวนถ้อยคําทางกฎหมาย ทําให้มกีารจําแนกออกใหม่ได้เป็น 143 บทบัญญัติ โดยไมม่ี
ผลกระทบต่อเน้ือหาของความตกลงฯ) คิดเป็นประมาณร้อยละ 92 พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาปรับตัวก่อนการปฏิบัติ
ของบทบัญญัติที่ต้องการระยะเวลาปรับตัว (Category B) ซึ่งไทยมี 12 บทบัญญัติ ต้องการระยะเวลาปรับตัว 3 ถึง               
7 ปี 

                   3. กรมสนธิสญัญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศมีความเห็นว่า พิธีสารแก้ไขฯ จัดทําขึ้นเพ่ือ
ผนวกความตกลง TFA เข้าเป็นส่วนหน่ึงของ Annex 1 A ของความตกลง WTO และโดยที่ข้อ 2 ของความ                      
ตกลง WTO (Article II Scope of the WTO) กําหนดให้ Annexes 1, 2 และ 3 เป็นส่วนหน่ึงของความ                      
ตกลง WTO ด้วย จึงเป็นการทําหนังสือสัญญาเพ่ือแก้ไขหนังสือสัญญาเกีย่วกับการค้าเสรี และอยู่ในขา่ยเป็นหนังสือ
สัญญาที่กระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง ตามมาตรา 23 วรรคสอง และ
วรรคสามของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อนแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน 

 
18. เรื่อง รา่งกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย – ปากีสถาน และไทย – ตุรกี 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี 
            1. เห็นชอบร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) ไทย – 
ปากีสถาน และ FTA ไทย – ตุรกี 
            2. ให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ประกาศเปิดเจรจา FTA ไทย – ปากีสถาน กับฝ่าย
ปากีสถาน ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 
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            3. ให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ประกาศเปิดเจรจา FTA ไทย – ตุรกี กับฝ่ายตุรกี  
ณ สาธารณรัฐตุรกี 
            กรอบการเจรจา FTA ไทย – ปากีสถาน และ FTA ไทย – ตุรกี มีสาระสาํคญัครอบคลุม  
10 ประเด็น สรุปได้ดังนี ้
           1. การค้าสินคา้ ให้มีการลดหรือยกเลิกอากรศุลกากรใหค้รอบคลุมการค้าระหว่างกันให้มากที่สุด 
โดยเน้นให้ลดภาษีในสินค้าทีไ่ทยมีศักยภาพส่งออกโดยให้มีความสมดุลระหว่างสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม 
ลดหรือเลิกมาตรการกีดกันและอุปสรรคทางการค้าให้มากที่สุด ให้มีระยะเวลาในการปรับตัวที่เหมาะสม ให้ใช้พิกัด     
ศุลการกรตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 
            2. พิธีการศุลกากร ให้มีความร่วมมือในด้านพิธีการศุลกากรเพ่ือลด/ขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่าง
กัน อํานวยความสะดวกทางการค้า และไมส่ร้างภาระกระตุ้น 
            3. กฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสนิคา้ กําหนดกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าให้สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิต
ของไทย ร่วมมอืจัดทําและ/หรือปรับปรุงระเบียบปฏิบัติในการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ
อํานวยความสะดวกทางการค้าให้ใช้พิกัดศลุกากรตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 
            4. มาตรการปกป้องและมาตรการเยียวยาด้านการคา้ ให้มีมาตรการปกป้องสองฝ่ายเพ่ือปกป้อง
และ/หรือเยียวยาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมภายในที่ได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง ให้มีมาตรการปกป้องกรณีที่เกิด
ปัญหาด้านดุลการชําระเงิน ให้มีแนวทางการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและมาตรการตอบโต้ การอุดหนุนที่ไม่
ขัดกับกฎเกณฑ์ของ WTO 
            5. มาตรการสขุอนามัยและสุขอนามัยพชื ให้ใช้มาตรการท่ีสอดคล้องกับ WTO ให้มีกลไกการ
หารือระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ และหาแนวทางลดอุปสรรคทางการค้าที่เกิดจากกฎระเบียบด้านมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
           6. อุปสรรคทางเทคนคิต่อการค้า ให้การใช้มาตรการด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าเป็น
ประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย ให้มกีลไกการหารือระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ และหาแนวทางลดอุปสรรคทางการค้า 
ที่เกิดจากกฎระเบียบทางเทคนิคหรือมาตรฐาน 
           7. การระงับขอ้พิพาทระหว่างรัฐ จัดต้ังกลไกระงับข้อพิพาทที่เก่ียวข้องกับการตีความหรือการใช้
บังคับความตกลงให้เป็นไปตามหลักการและกลไกการระงับข้อพิพาทท่ียอมรับโดยสากล 
            8. ความร่วมมือและการอํานวยความสะดวกทางการค้า ให้มีความร่วมมอืเพ่ือเพ่ิมการอํานวย
ความสะดวกและมูลค่าการคา้ระหว่างกัน และให้มีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่อยู่ในความสนใจของทั้งสองฝ่าย 
           9. ความโปร่งใส ให้มีกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้องและข้อบังคับภายในที่มีความโปร่งใส และมี
กระบวนการในการเผยแพร่ให้เก่สาธารณชนและผู้ประกอบการ 
            10. เรื่องอ่ืน ๆ หารือเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยในภาพรวม 
 
19. เรื่อง ทา่ทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการรว่มทางการค้าระหว่างไทยกับปากีสถาน ครั้งที่ 3  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการต่อท่าทีไทยสําหรับการหารือกับปากีสถาน และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ใช้เป็นกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee 
: JTC) ไทย-ปากีสถาน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2558 ณ กรุงอิสลามาบัด  
  2. หากในการประชุมดังกล่าวมีผลใหม้ีการตกลงเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการคา้ในประเด็น
อ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้อ 1. อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่ายระหว่างไทย
กับปากีสถาน โดยไม่มีการจัดทําเป็นความตกลงหรือสัญญาขึ้นมา ให้ พณ. และคณะผูแ้ทนไทยที่เข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าวสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง  
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  3. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองผลการประชุม
คณะกรรมการร่วมทางการค้า ไทย-ปากีสถาน ครั้งที่ 3 รวมถึงเอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นผลจากการหารือขยายความ
ร่วมมือเฉพาะด้าน  
 
20. เรื่อง เอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับประเทศหุ้นส่วน เพื่อการพัฒนา 
และเอกสารร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มน้ําโขงตอนล่าง ครั้งที่ 8 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารจํานวน 6 ฉบับ ได้แก่ 
   1.1 ร่างถ้อยแถลงว่าด้วยเรื่องการสร้างอนาคตที่ย่ังยืนเพ่ือลุ่มนํ้าโขง 
   1.2 ร่างแผนปฏิบัติการข้อริเริ่มลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง ปี 2558 – 2563 
   1.3 ร่างถ้อยแถลงประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มนํ้าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 8  
   1.4  ร่างแผนปฏิบัติการลุ่มนํ้าโขงกับญี่ปุ่นเพ่ือการบรรลุยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2015 
ฉบับใหม่ 
   1.5 ร่างถ้อยแถลงประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีลุ่มนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 5 
   1.6 ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง ครั้งที่ 8  
  2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมรับรองร่างเอกสาร 6 ฉบับ ดังกล่าวข้างต้น 
  3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  1. ร่างถ้อยแถลงว่าด้วยเรื่องการสร้างอนาคตที่ ย่ังยืนเพื่อลุ่มน้ําโขง มีสาระเป็นการแสดง
เจตนารมณ์ทางการเมืองเก่ียวกับความพยายามในการพัฒนามาตรการและมาตรฐานในการปกป้องและคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม และการทําให้การบังคับใช้มาตรการและมาตรฐานเหล่าน้ันมีประสิทธิภาพ โดยได้กําหนดเป้าหมายในการ
ดําเนินการในด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวพันกันไว้ และเห็นควรที่จะเสริมบทบาทของภาคประชาสังคมในการสร้างความ
ตระหนักรู้ เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและภัยพิบัติธรรมชาติ 
  2. ร่างแผนปฏิบัติการข้อริเริ่มลุ่มน้ําโขงตอนล่าง ปี 2558 – 2563 เน้นยํ้าความสําคัญของการ
ดําเนินงานภายใต้สาขาความร่วมมือที่มีอยู่ 6 สาขา โดยมีการเพ่ิมประเด็นคาบเก่ียว (cross-cutting issues)  
สองเรื่อง ได้แก่ (1) เรื่องความมั่นคงด้านนํ้า อาหารและพลังงาน และ (2) เรื่องการส่งเสริมสิทธิสตรีและความเท่า
เทียมกันทางเพศ เพ่ือให้แผนปฏิบัติการสอดคล้องกับแนวทางการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ในภูมิภาค  
  3. ร่างถ้อยแถลงประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 8  
มีสาระสําคัญเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกให้แน่นแฟ้นย่ิงขึ้น ช่ืนชมผลสําเร็จของการประชุมผู้นํา
ลุ่มนํ้าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 ณ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ที่ได้มีการรับรองยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว  
ค.ศ. 2015 เพ่ือส่งเสริมการเติบโตอย่างมีคุณภาพของลุ่มนํ้าโขงและกําหนดสาขาความร่วมมือเพ่ือนําไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว 
  4. ร่างแผนปฏิบัติการลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่นเพื่อการบรรลุยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2015 ฉบับ
ใหม่ เน้นการดําเนินความร่วมมือในส่ีเสาหลักได้แก่ (1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านอุตสาหกรรมและความ
เช่ือมโยงทางกายภาพ (2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรมและความเช่ือมโยงด้านกฎระเบียบ (3) การ
พัฒนาที่ย่ังยืนเพ่ืออนุภูมิภาคแม่นํ้าโขงเขียวขจี (4) การประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  5. ร่างถ้อยแถลงประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีลุ่มน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 5 มี
สาระสําคัญเก่ียวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มนํ้าโขงและสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งมีบทบาทในการ
สนับสนุนประชาคมอาเซียน ความคืบหน้าของการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการของกรอบความร่วมมือซึ่งได้รับ
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การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนความร่วมมือลุ่มนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งสนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนเชิง
ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศสมาชิก 
  6. ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มน้ําโขงตอนล่าง ครั้งที่ 8 มีสาระสําคัญเป็น
การแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองและรับรองแผนปฏิบัติการข้อริเริ่มลุ่มนํ้าโขงตอนล่างฉบับใหม่ ปี 2558 – 2563  
ที่สะท้อนแผนการดําเนินงานต่อเน่ืองในแต่ละเสาหลักความร่วมมือของข้อริเริ่มลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง ซึ่งรวมถึงการ
ส่งเสริมการบูรณาการในภูมิภาคเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และส่งเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืนในภูมิภาค โดยมีการเพ่ิม
ประเด็นคาบเก่ียว (cross-cutting issues) สองเร่ือง ได้แก่ เรื่องความมั่นคงด้านนํ้า อาหาร และพลังงาน และเรื่อง
การส่งเสริมพลังของสตรีและความเท่าเทียมกันทางเพศ 
  ร่างเอกสารในข้อ 1 – 6 มีสาระสําคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริม สนับสนุนและ
สานต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และใช้วิธีรับรองโดยไม่มีการลงนาม โดยร่างเอกสาร
ทุกฉบับมิได้มีเจตนาหรือใช้ถ้อยคําที่ก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างรัฐบาลภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ  
จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 
 
21. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลพัธ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 48 และ
การประชุมระดับรัฐมนตรีทีเ่ก่ียวข้อง 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 

                   1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 48 และการประชุม
ระดับรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 

                   2. ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมรับรองเอกสารในข้อ 1 

                   สาระสาํคญัของเร่ือง 
                   กต. รายงานว่า 

                   1. ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิก
อาเซียนและประเทศคู่เจรจาเก่ียวกับประเด็นต่าง ๆ ที่ใหค้วามสําคัญ โดยมิได้ใช้ถ้อยคําหรือมีบริบทที่เป็นการแสดง
เจตนาที่จะก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ อีกทั้งจะไม่มีการลงนามระหว่างกัน ร่างเอกสารดังกล่าว
จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 

                   2. การร่วมรบัรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ จะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมของไทย
ในการสนับสนุนการดําเนินงานต่าง ๆ ในกรอบอาเซียน รวมทั้งการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจาในกรอบ
ต่าง ๆ จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหา 
ท้าทายที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยและภูมิภาคในภาพรวม 

 
แต่งต้ัง 

 
22. เรื่อง  การจ้างขา้ราชการภายหลังครบเกษียณอายุราชการเป็นลกูจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอการจ้าง นายเฉลิมพล ทันจิตต์  
เป็นลูกจ้างช่ัวคราวกรณีพิเศษ ภายหลังครบเกษียณอายุราชการเป็นเวลา 1 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2558 
โดยให้ได้รับค่าจ้างเท่ากับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ รวมถึงสิทธิ
ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ได้รับตามตําแหน่งเอกอัครราชทูต ส่วนค่าย้ายถิ่นที่อยู่และค่าพาหนะเดินทางกลับประเทศไทย  
ให้เป็นไปตามสิทธิที่พึงได้รับจากการพ้นหน้าที่ราชการในต่างประเทศตามปกติ  
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23. เรื่อง ขออนุมัติเปิดสถานกงสลุใหญ่เครือรัฐออสเตรเลีย ณ จังหวัดภูเก็ต (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีรัฐบาลเครอืรัฐออสเตรเลยีเสนอขอเปิดสถานกงสุลใหญ่เครือรัฐ
ออสเตรเลีย ณ จังหวัดภูเก็ต เขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดภูเก็ต กระบ่ี และพังงา ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
24. เรื่อง ขออนุมัติเปิดสถานกงสลุกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลลป์ระจําประเทศไทย และแต่งต้ังกงสุล
กิตติมศักด์ิสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีรัฐบาลสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์เสนอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ
สาธารณรัฐหมูเ่กาะมาร์แชลลป์ระจําประเทศไทย โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมประเทศไทย และแต่งต้ัง นายสตีเฟน           
เฉิงเซี่ยนซี (Mr. Steven Ceng Xianxi) ให้ดํารงตําแหน่ง กงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐหมูเ่กาะมาร์แชลลป์ระจํา
ประเทศไทย ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรฐัมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงสาธารณสขุ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบการแต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรฐัสภา (ปคร.) ของกระทรวง
สาธารณสุข คอืนายอํานวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
 
26. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและ               
พัฒนาพืน้ที่สงู 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอการแต่งต้ังประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงจํานวน 5 คน เน่ืองจากประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมจะดํารงตําแหน่งครบวาระ 3 ปี ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ดังน้ี  
1. นายอําพน กิตติอําพน ประธานกรรมการ 2. รองศาสตราจารย์อุณารุจ บุญประกอบ กรรมการผูท้รงคณุวุฒิ 
ด้านการเกษตร 3. นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษด์ิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาสังคม 4. นายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ 5. นายอัชพร จารุจินดา กรรมการผูท้รงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการหรือกฎหมาย ซึ่งมใิช่ข้าราชการหรือ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป 
 
27. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังนายจําเริญ โพธิยอด ผูแ้ทน
กระทรวงการคลัง เป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ทั้งน้ี ต้ังแต่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 
เป็นต้นไป  
 
28. เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ (เพิ่มเติม
องค์ประกอบ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ โดยเพ่ิมอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการ  
และผูแ้ทนกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 
29. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงมหาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรมีติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ัง นายอัครเดช เจิมศิริ ที่ปรึกษา 
ด้านกฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  

………………………………………… 


