
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2138 
ท่ี  กษ 0401.4/669                         วันท่ี  1 ตุลาคม  2558 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน  2558 ณ ตึกสันติไมตรี 
ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมี 
เรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 3 เรื่อง แผนงาน/โครงการตามมติคณะรัฐมนตรนีดัพิเศษ เม่ือวันที่ 16 กันยายน 2558  

(โครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ําในลุ่มน้ําชายแดนระหว่างประเทศ ระยะเร่งด่วนและโครงการเพิ่มประสทิธิภาพ
การเก็บกักน้ําในลาํน้าํเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง)  
  สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหดํ้าเนินการโครงการสร้างที่เก็บนํ้าที่สามารถ
ดําเนินการได้ทันทีในการเก็บกักนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง จํานวน 2 โครงการ ดังน้ี  

1. โครงการแก้มลงิเพ่ือเก็บกักนํ้าในลุ่มนํ้าชายแดนระหว่างประเทศระยะเร่งด่วน  
งบประมาณ 604,500,000 บาท เพ่ือก่อสร้างแก้มลิงที่มคีวามพร้อม จาํนวน 30 แห่ง โดยมอบหมายให้ 
กรมชลประทาน เป็นผู้รับผดิชอบดําเนินโครงการ 

2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้าในลํานํ้าเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง งบประมาณ  
117,193,800 บาท เพ่ือก่อสรา้งฝายกระสอบทรายช่ัวคราวในพ้ืนที่ลํานํ้าขนาดเล็กที่มีศกัยภาพ จาํนวน 526 แห่ง                 
โดยมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินโครงการ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่ 4 เรื่อง ข้อเสนอการจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 
ของประเทศ  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง องค์ประกอบ และอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) เพ่ือให้ กอช. เป็นกลไกหลักในลักษณะ Super Board  
เพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทีม่ีศักยภาพของประเทศ  
  2. มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ดําเนินการปรับแก้ไขระเบียบและกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของ กอช. และเร่งดําเนินการกําหนดอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพของประเทศและขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวโดยเร็ว  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  เสนอให้ใช้กลไก “คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.)” เป็นกลไกหลักใน
ลักษณะ Super Board เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มศีักยภาพของประเทศ อย่างไรก็ตามควรมีการ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของ กอช. เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ในปัจจุบัน และเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและมีเอกภาพในการดําเนินงานมากขึ้น ดังน้ี  
 

1. การ... 
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  1. การปรับปรุงองค์ประกอบของ กอช. สรุปได้ดังน้ี ประธานกรรมการ นายกรัฐมนตรี หรือ           
รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องร่วมเป็นกรรมการฯ  
  2. ปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของ กอช. ให้เป็นกลไกเชิงนโยบาย (Policy Board) ที่มีบทบาท 
ในการช้ีนําทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศมากข้ึน จากเดิมที่มีลักษณะเป็นกลไก
ประสานงานการพัฒนา   

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่ 7 เรื่อง การเพิ่มอัตราข้าราชการต้ังใหม่ให้กับส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังน้ี  
  1. อนุมัติให้เพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่ให้กับส่วนราชการ รวม 13,280 อัตรา ตามมติ คปร. 
รวมทั้งให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรอัตราข้าราชการต้ังใหม่และหน่วยงานที่เก่ียวข้องนําความเห็นของ คปร. 
ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
  2. มอบหมายให้สํานักงบประมาณดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรงบประมาณ 
เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลสําหรบัอัตราข้าราชการใหม ่
  3. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องนําความเห็นของ คปร. เก่ียวกับการบริหารอัตรากําลัง
ของส่วนราชการ ไปดําเนินการ ดังน้ี 
          1) ใหส้ํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานกลางที่เก่ียวข้อง กําหนด
แนวทางและดําเนินการวางแผนกําลังคนภาครัฐในระยะยาว เพ่ือควบคุมอัตรากําลังและแนวโน้มการเพ่ิมขึ้น
ของค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐ 
      2) ให ้สงป. เป็นเจ้าภาพ ดําเนินการร่วมกับสํานัก ก.พ. และองค์กรกลางบริหารทรัพยากร
บุคคลที่เก่ียวขอ้ง พิจารณากําหนดมาตรการเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม  
      3) ให ้สงป. และ กค. ร่วมกับส่วนราชการที่เก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการทบทวนกฎหมาย 
กฎและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการใช้เงินนอกงบประมาณสําหรับจ้างพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  
  4. ใหฝ้่ายเลขานุการร่วม คปร. ติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 
และรายงานใหค้ณะรัฐมนตรีทราบทุก 6 เดือน  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่ 9 เรื่อง การปรับปรงุองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคล่ือน 
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 1. การปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ 2. การปรับปรุงกรอบ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทีค่ณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ 
จะใช้ในการติดตาม และให้สรปุการปฏิบัติโดยต่อเน่ือง เป็นมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 1 (คณะรัฐมนตรีชุดเดิม) 
ระยะที่ 2 (คณะรัฐมนตรีชุดใหม่) เพ่ือง่ายต่อการประชาสัมพันธ์ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยมี
รายละเอียดที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ โดยยกเลิกตําแหน่งรองประธาน 1 ตําแหน่ง 
คือ รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งต้ังรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 สงิหาคม 2558  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่... 
 





วาระ
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ - สังคม 3 แผนงาน/โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ เม่ือวันท่ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
16 กันยายน 2558 (โครงการแก้มลิงเพ่ือเก็บกักน้ําในลุ่มน้ําชายแดน
ระหว่างประเทศ ระยะเร่งด่วนและโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การกักเก็บน้ําเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

4 ข้อเสนอการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่ีมี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศักยภาพของประเทศ
7 การเพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่ให้กับส่วนราชการ ปีงบประมาณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. 2558
14 ขอขยายระยะเวลากําหนดวงเงินดําเนินโครงการรับจํานําผลผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทางการเกษตร

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2558

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

1 

 
 
http://www.thaigov.go.th           วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 
 
  วันน้ี (30 กันยายน 2558) เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทําเนียบรัฐบาล           
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี                   
ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญดังน้ี 
  

 
กฎหมาย 

  1.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
    ฝึกวิชาทหาร   พ.ศ. 2503 
  2.   เรื่อง   ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการกรม 
    สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
  3.  เรื่อง   แผนงาน /โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 
    (โครงการแก้มลิงเพ่ือเก็บกักนํ้าในลุ่มนํ้าชายแดนระหว่างประเทศ ระยะเร่งด่วน 
    และโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้าในลํานํ้าเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
  4.  เรื่อง  ข้อเสนอการจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของ 
    ประเทศ  
  5.  เรื่อง  การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที ่187 ว่าด้วย 
    กรอบเชิงส่งเสริมการดําเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2549 
  6.  เรื่อง  การกําหนดอัตราเงินนําส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
  7.  เรื่อง  การเพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่ให้กับส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
  8.  เรื่อง   แผนแม่บทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พ.ศ. 2558 – 2563  
  9.  เรื่อง  การปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการ
    กระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ  
  10. เรื่อง  ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564  
  11.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแทนแผน
    แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 
  12.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน กรณ ี
    พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราวที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวง
    สาธารณสุข 
  13.  เรื่อง  ตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
  14.  เรื่อง   ขอขยายระยะเวลากําหนดวงเงินดําเนินโครงการรับจํานําผลผลิตทางการเกษตร 
  15.  เรื่อง  มาตรการพัฒนาตลาดเพ่ือผู้ประกอบการและชุมชน 
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ต่างประเทศ 

  16.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างอนุสัญญาอาเซยีนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
    โดยเฉพาะสตรีและเด็ก และรา่งแผนปฎิบัติการอาเซียนว่าด้วยการต่อต้าน 
    การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก 
  17.  เรื่อง  (ร่าง) ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศไทยในการลดกา๊ซเรือนกระจกและ 
    การดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายหลังปี ค.ศ. 2020 
  18.  เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปก ครั้งที่ 12 
  19.  เรื่อง   ขออนุมัติดําเนินโครงการพัฒนาระบบ CCTV  และเทคโนโลยีอ่ืนที่เหมาะสมเพ่ือ
    การควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
  20.  เรื่อง   ขออนุมัติจัดทําความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดน 
    ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
    ประชาชนลาว ฉบับใหม ่
  21.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมและฝกึอบรม 
    ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ  
  22.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดต้ัง 
    กองทุนระหว่างประเทศเพ่ือชดใช้ความเสียหายจากมลพิษนํ้ามัน ค.ศ. 1992 และ
    ร่างพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพ่ือชดใช้ความ
    เสียหายจากมลพิษนํ้ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. .... 

 
แต่งต้ัง 

 
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
   

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร              
พ.ศ. 2503 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503ทีส่ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงกลาโหม
เสนอ แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  กําหนดคุณสมบัติเก่ียวกับอายุของบุคคลผู้มสีิทธ์ิสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 
15 ปีบริบูรณแ์ละไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เว้นแต่ผู้สําเร็จการศกึษาต้ังแต่ระดับ
อนุปริญญา หรือสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่าขึ้น
ไปและสําเร็จการฝึกวิชาทหารไม่ตํ่ากว่าช้ันปีที่สามแล้ว ซึง่มีอายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการ                
รับราชการทหาร จะสมัครเขา้รับการฝึกวิชาทหารต่อให้จบหลักสูตรการฝึกวิชาทหารตามท่ีกระทรวงกลาโหม (กห.) 
กําหนดก็ได้ สําหรับผู้ที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองด้วย 
 
2.  เรื่อง  ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสาํหรับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสําหรับ
ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสาํคญัของร่างกฎสํานกันายกรัฐมนตรี 
  1. กําหนดให้ยกเลิกกฎสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการกรมสอบสวน
คดีพิเศษซึ่งปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการพิเศษ พ.ศ. 2555 
  2. ปรับปรุงแก้ไขลักษณะ ชนิด และประเภทของเคร่ืองแบบพิเศษข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
กับการแต่งเคร่ืองแบบให้ครอบคลุมข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษอ่ืนที่จะต้องปฏิบัติงานด้านภารกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศกําหนดหรือ 
ตามมติคณะกรรมการคดีพิเศษ ตลอดจนปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืน
เก่ียวกับความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวต้องปฏิบัติงานในพ้ืนที่นอกที่ต้ังกรมสอบสวนคดี
พิเศษร่วมกับข้าราชการของส่วนราชการอ่ืน ๆ  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
3. เรื่อง  แผนงาน /โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ เม่ือวันที่ 16 กันยายน 2558 (โครงการแก้มลิงเพื่อ
เก็บกักน้ําในลุม่น้ําชายแดนระหว่างประเทศ ระยะเร่งด่วนและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําในลําน้ํา
เพื่อบรรเทาปญัหาภัยแล้ง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหดํ้าเนินการโครงการสร้างที่เก็บนํ้าที่สามารถดําเนินการได้ทันที                    
ในการเก็บกักนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามท่ีสํานักงบประมาณ (สงป.) เสนอ   จํานวน 2 โครงการ ดังน้ี  

1. โครงการแก้มลงิเพ่ือเก็บกักนํ้าในลุ่มนํ้าชายแดนระหว่างประเทศระยะเร่งด่วน งบประมาณ  
604,500,000 บาท เพ่ือก่อสร้างแก้มลิงที่มคีวามพร้อม จาํนวน 30 แห่ง โดยมอบหมายให้กรมชลประทาน                    
เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินโครงการ 

2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้าในลํานํ้าเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง งบประมาณ  
117,193,800 บาท เพ่ือก่อสร้างฝายกระสอบทรายช่ัวคราวในพ้ืนที่ลํานํ้าขนาดเล็กที่มีศกัยภาพ จํานวน 526 แห่ง                  
โดยมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินโครงการ 
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  สาระสาํคญัของโครงการฯ  
1. โครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ําในลุ่มน้าํชายแดนระหว่างประเทศ ระยะเร่งด่วน 
วัตถุประสงค ์ 1) เก็บกักนํ้าช่วงฤดูฝนไว้ในลุ่มนํ้าภายในประเทศ และใช้นํ้าที่เก็บกักไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

2) บรรเทาปัญหาการขาดแคลนนํ้าสําหรับการเกษตร  อุปโภคบริโภค ที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในปี 
2559  

ลักษณะ
โครงการ 

สร้างแก้มลิงในพื้นที่ลุ่มนํ้าหลกัหรือลุ่มนํ้าสาขาที่จะไหลลงสู่แม่นํ้าโขง  ซึง่จะดําเนินการให้สอดคล้อง
กับสภาพภูมิประเทศ ใหส้ามารถเก็บกับนํ้าช่วงฤดูฝนไว้ในลุ่มนํ้าภายในประเทศ 

พื้นที่
ดําเนนิการ 

แก้มลิงทีม่ีความพร้อมจํานวน 30 แห่ง (นครพนม  9 แห่ง หนองคาย 6 แห่ง เลย 3 แห่ง                
บึงกาฬ 4 แห่ง มุกดาหาร 8 แห่ง)

2. โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการเก็บกักน้าํในลําน้ําเพื่อบรรเทาปญัหาภัยแล้ง 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือเก็บกักนํ้าไว้ในแหล่งนํ้าตามธรรมชาติให้ได้มากที่สุดก่อนจะไหลลงสูพ้ื่นที่ตอนล่างของแม่นํ้า  

ซึ่งปัจจุบันเป็นช่วงที่ลํานํ้าต่าง ๆ  ยังอยู่ในสภาวะท่ีมีปริมาณนํ้าเพียงพอที่จะเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ 
ลักษณะ
โครงการ 

ก่อสร้างฝายกระสอบทรายช่ัวคราวปิดก้ันลํานํ้า มีความสูงเฉล่ียประมาณ 2 เมตร  ซึ่งง่ายต่อการ
ก่อสร้าง ท้องถิ่น / ชุมชนสามารถดําเนินการได้เองตามความพร้อมและศกัยภาพของแต่ละพ้ืนที่ 
ระยะเวลาดําเนินการไม่เกิน 45 วัน 

พื้นที่
ดําเนนิการ 

ในพ้ืนที่ลํานํ้าขนาดเล็กที่มีศักยภาพทั่วประเทศ จํานวน 526 แห่ง (ภาคเหนือ 100 แห่ง    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 384 แห่ง ภาคกลาง 10 แห่ง  และภาคตะวันออก 32 แห่ง 

 
4. เรื่อง ข้อเสนอการจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของประเทศ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง องค์ประกอบ และอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) เพ่ือให้ กอช. เป็นกลไกหลักในลักษณะ Super Board เพ่ือขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมทีม่ีศักยภาพของประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558  
  2. มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ดําเนินการปรับแก้ไขระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของ กอช. และเร่งดําเนินการกําหนดอุตสาหกรรมทีม่ีศักยภาพของ
ประเทศและขบัเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวโดยเร็ว  
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  ข้อเสนอกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศเพ่ือให้เปน็ไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 3 มีนาคม 2558 ที่มุ่งให้เกิดกลไกท่ีมีเอกภาพและมีประสทิธิภาพในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มศีักยภาพของประเทศ ลดปัญหาการซ้ําซ้อนของการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และทําให้เกิดการทํางานร่วมกันของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างครอบคลุมและมีการบูรณา
การ สศช. จึงเสนอให้ใช้กลไก “คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.)” เป็นกลไกหลกัในลักษณะ 
Super Board เพื่อขับเคลือ่นการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของประเทศ เน่ืองจาก กอช. อยู่ในรูปแบบของ
คณะกรรมการระดับชาติที่มีนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลและผู้บริหารสูงสุดของประเทศเป็นประธาน และ
องค์ประกอบกรรมการฯ ประกอบด้วย รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศครบถ้วนอยู่แล้ว ดังน้ัน จึงไม่จําเป็นที่จะต้องจัดต้ังคณะกรรมการระดับชาติขึ้นมาใหม ่
อย่างไรก็ตามควรมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของ กอช. เพื่อใหส้อดคล้องกับ
สถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และเพื่อใหเ้กิดความคล่องตัวและมีเอกภาพในการดําเนินงานมากขึน้ 
ดังน้ี  
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  1. การปรับปรงุองค์ประกอบของ กอช. สรปุได้ดังน้ี ประธานกรรมการ นายกรัฐมนตรี หรือ           
รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย รองประธานกรรมการรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจกรรม              
การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ปรับ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)                       
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ (เพิม่เติม)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
รัฐมนตรีว่าการกระรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึง่นายกรัฐมนตรีแต่งต้ัง 
จํานวนไม่เกิน 3 คน กรรมการและเลขานุการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ปรับ) กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
ผู้อํานวยการสาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ปรับ)  
  2. ปรับปรุงอํานาจหน้าทีข่อง กอช. ให้เป็นกลไกเชิงนโยบาย (Policy Board) ที่มีบทบาทในการ
ช้ีนําทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศมากข้ึน จากเดิมที่มีลักษณะเป็นกลไกประสานงาน 
การพัฒนา ดังน้ี  
   1) กําหนดทิศทางนโยบาย แผนแม่บท และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศ รวมทัง้กําหนดอุตสาหกรรมทีม่ีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต พร้อมทั้ง
จัดทําแผนปฏิบัติการ หรือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดบูรณาการอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับ           
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  
   2) ขับเคลื่อนการดําเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบาย  
แผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศท่ีกําหนด รวมทั้งกําหนดมาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ  
   3) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต 
ด้วยการสร้างและประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนสนับสนุนการทํางานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน  
   4) ส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงกํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน               
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีการดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายแผนแม่บทและยุทธศาสตร์           
การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ  
   5) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งในระดับ
ภาพรวมของประเทศ และรายสาขาอุตสาหกรรมที่ศักยภาพที่กําหนด รวมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานที่สําคัญให้
คณะรัฐมนตรทีราบ  
   6) ออกระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี  
   7) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติงานตามระเบียบน้ี หรือตามที่ 
กอช. มอบหมาย  
   8) ขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องส่งผู้แทนมาช้ีแจง ส่งเอกสาร ใหข้้อมูลสถิติ 
หรือให้คําปรึกษาในเรื่องที่เก่ียวข้องตามอํานาจหน้าที่ของ กอช. ได้ตามความจําเป็น  
   9) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบน้ี หรือตามที่นายกรัฐมนตรหีรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย  
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5. เรื่อง การให้สัตยาบันอนสุัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการ
ดําเนนิงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2549 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบ  
เชิงส่งเสริมการดําเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2549 
  2. เสนออนุสญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที ่187 ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการ
ดําเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2549 เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความ
เห็นชอบให้ประเทศไทยใหส้ตัยาบันอนุสัญญาดังกล่าว  
  สาระสาํคญัของอนุสญัญา 
  1. นโยบายระดับชาติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพ่ือสร้าง
เสริมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง โดยกําหนดเป็นนโยบายระดับชาติให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติ
และสภาพการณ์ภายในประเทศน้ัน ทั้งน้ี ต้องส่งเสริมหลกัการพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น การประเมินความเสี่ยงหรือ
อันตรายจากการทํางาน การควบคุมป้องกันอันตรายดังกล่าวที่ต้นเหตุ และการพัฒนาวัฒนธรรมเชิงป้องกันด้านความ
ปลอดภัยฯ ให้เกิดขึ้นในประเทศ ซึ่งรวมถึงข้อมูลข่าวสาร การปรึกษาหารือ การฝึกอบรม เป็นต้น  
  2. ระบบการดําเนินงานระดับชาติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน หมายถึง การจัดให้มโีครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นกลไกในการขับเคลือ่นงานความปลอดภัยฯ ของประเทศ รองรับ
นโยบายระดับชาติ และผลักดันแผนงาน/โครงการด้านความปลอดภัยฯ ระดับชาติ ลงสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล  
ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานที่มีอํานาจหน่ึงหน่วยงานหรือหลายหน่วยงาน หรือคณะบุคคลหน่ึงคณะหรือหลายคณะ                  
ที่รับผิดชอบโดยตรงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ซึ่งได้รับการแต่งต้ังตามกฎหมายและแนวปฏิบัติ
ภายในประเทศ กฎหมาย ขอ้บังคับ ข้อตกลงร่วม หรือตราสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
กลไกที่ทําให้มัน่ใจได้ถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับภายในประเทศอันรวมถึงระบบบการตรวจความ
ปลอดภัยฯ และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างฝ่ายจัดการ ลูกจ้าง และผูแ้ทนลูกจ้างในระดับสถานประกอบกิจการ 
มุ่งเน้นมาตรการเชิงป้องกันในสถานที่ทํางาน  
  3. แผนงาน/โครงการระดับชาติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ควรต้องส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีส่วนช่วยคุ้มครองลูกจ้าง โดย
การขจัดหรือลดความเสี่ยงและอันตรายที่เก่ียวเน่ืองจากงาน ที่ทําใหม้ีน้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถปฏิบัติได้ เพ่ือป้องกัน
การได้รับบาดเจ็บการเกิดโรค และการเสียชีวิตจากการทํางาน ได้รับการยกร่าง ทบทวน และปรับปรุงโดยอาศัยการ
วิเคราะห์สถานการณ์ภายในประเทศด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมทั้งผลจากการวิเคราะห์ระบบการ
ดําเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และตัวช้ีวัดความคืบหน้า มีการสนับสนุน
ด้านงบประมาณและทรัพยากรท่ีจําเป็น และแผนชาติควรต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน และได้รับการรับรองก่อน
ขับเคลื่อนดําเนินการโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักด้านความปลอดภัยฯ ของประเทศ  
  4. รัฐสมาชิกทีใ่ห้สัตยาบันควรต้องมีการจัดทํารายงานข้อมูลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ระดับชาติ เพ่ือสรุปข้อมูลและสถิติเก่ียวกับการประสบอันตรายจากการทํางานนโยบาย แผนงาน กลไกการดําเนินงาน 
ได้แก่ กฎหมายหน่วยงาน และบุคลากร ตลอดจนการดําเนินโครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพ่ือพัฒนาความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย ทั้งน้ี สําหรบัใช้เป็นข้อมูลสําหรับการวงแผน กําหนดนโยบาย มาตรการ/ทิศทาง การดําเนินงานของ
ผู้ที่เก่ียวข้อง โดยมีการเผยแพร่รายงานข้อมูลน้ีในระดับนานาชาติ 
 
6. เรื่อง การกําหนดอัตราเงินนําส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอการกําหนดอัตราเงินนําส่งเข้า
กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในอัตราร้อยละ 0.18 ต่อไป ของยอดเงินที่ได้รับจากประชาชน 
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  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค.รายงานว่า 
  1. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 
27 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งกําหนดให้จัดต้ังกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กองทุนฯ) ใน
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังไม่เป็นนิติบุคคล และมีการดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีหน้าที่นําเงินส่งเข้ากองทุนตามอัตราที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี แต่ต้องไม่เกินร้อยละหน่ึงต่อปีของยอดเงินที่ได้รับจากประชาชน 
  2. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) มีหน้าที่นําส่งเงิน
เข้ากองทุนตามอัตราที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี แต่ต้องไม่เกินร้อยละหน่ึงต่อปี
ของยอดเงินที่ได้รับจากประชาชน 
  3. คณะกรรมการกองทุนฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ได้พิจารณา
กําหนดอัตราเงินนําส่งเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 0.18 ต่อปีของยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนเพ่ือนําเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการกองทุนฯ มีมติ
เห็นชอบให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 4 แห่ง เริ่มนําส่งเงินต้ังแต่งวดที่ 2 ของปี 2558 (ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558) 
เป็นต้นไป 
 
7. เรื่อง การเพิ่มอัตราขา้ราชการต้ังใหม่ให้กับส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) 
เสนอ ดังน้ี  
  1. อนุมัติให้เพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่ให้กับส่วนราชการ รวม 13,280 อัตรา ตามมติ คปร. รวมทั้ง
ให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรอัตราข้าราชการต้ังใหม่และหน่วยงานที่เก่ียวข้องนําความเห็นของ คปร. ไปพิจารณา
ดําเนินการด้วย 
  2. มอบหมายให้สํานักงบประมาณดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลสําหรับอัตราข้าราชการใหม ่
  3. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องนําความเห็นของ คปร. เก่ียวกับการบริหารอัตรากําลังของส่วน
ราชการ ไปดําเนินการ ดังน้ี 
   1) ให้สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานกลางที่เก่ียวข้องได้แก่ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรวงการคลัง (กค.) สํานักงบประมาณ 
(สงป.) และองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลที่เก่ียวข้อง กําหนดแนวทางและดําเนินการวางแผนกําลังคนภาครัฐ 
ในระยะยาว เพ่ือควบคุมอัตรากําลังและแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐ 
   2) ให้ สงป. เป็นเจ้าภาพ ดําเนินการร่วมกับสํานัก ก.พ. และองค์กรกลางบริหารทรัพยากร
บุคคลที่เก่ียวขอ้ง พิจารณากําหนดมาตรการเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม  
   3) ให้ สงป. และ กค. ร่วมกับส่วนราชการที่เก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการทบทวนกฎหมาย 
กฎและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการใช้เงินนอกงบประมาณสําหรับจ้างพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  
  4. ใหฝ้่ายเลขานุการร่วม คปร. ติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และ
รายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก 6 เดือน  
 
8. เรื่อง  แผนแม่บทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พ.ศ. 2558 – 2563  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนแม่บทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พ.ศ. 2558 – 2563  ตามท่ี
กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนแนวทางการปฏิบัติตามแผนแม่บทอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ ฯ  
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  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  กระทรวงกลาโหม (กห.) รายงานว่า แผนแม่บทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้กําหนดกรอบ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 6 ปี  ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558  ถงึ พ.ศ. 2563 ซึ่งส่วนราชการที่เก่ียวข้องจะร่วมให้การ
สนับสนุนและจัดทําเป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี   

1) เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพ่ือให้เกิดความพร้อมในการ 
ป้องกันประเทศไทย 

2) ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องได้ใช้เป็นในการวางแผนปฏิบัติการ อํานวยการ  
ประสานงาน สนับสนุน และบูรณาการการดําเนินงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ได้แก่ กิจการอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ โครงสร้าง กฎหมายที่เก่ียวข้อง การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่มคีวามทันสมัย
ไว้ภายในประเทศ การส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การขายผลิตภัณฑ์ การสร้างเครือจ่ายความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่าง กห. กับหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มประเทศอาเซียนหรือมิตร
ประเทศ  ซึ่งม ี5 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตสนับสนุนภารกิจกองทัพ ได้แก่ กห. ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รายการที่จําเป็น 
และเอกชนผลิตตามกลไกตลาดอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายใต้นโยบายส่งเสริมของรัฐ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร ได้แก่ ปรบัปรุงโครงสร้างด้านอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศของ กห. และการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนปัจจัยที่เอ้ือต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  
ได้แก่ นโยบายรัฐบาล  มาตรการจูงใจ การร่วมทุน E-Government  การปรับปรุง กฎ ระเบียบ  และการพัฒนา
บุคลากร  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ได้แก่ R&D  ต้นแบบ                  
การนํางานวิจัยสู่สายการผลติ และการรับรองทรัพย์สินทางปัญญา / มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างและพัฒนากิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เติบโตและแข่งขันได้ 
ได้แก่ การรวมกลุ่มอุตสาหกรรม การตลาด  และกิจกรรมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับ
กระทรวงกลาโหมอาเซียน   
 
9. เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจและ
การลงทุนของประเทศ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการขบัเคลื่อน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศเสนอ ทั้ง 2 ข้อ ประกอบด้วย 1. การปรับปรุงองค์ประกอบและ
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ 2. การปรับปรุง
กรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่คณะกรรมการขับเคลือ่นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทนุของประเทศจะ
ใช้ในการติดตาม และให้สรุปการปฏิบัติโดยต่อเน่ือง เป็นมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 1 (คณะรัฐมนตรชุีดเดิม) ระยะที่ 
2 (คณะรัฐมนตรีชุดใหม่) เพ่ือง่ายต่อการประชาสัมพันธ์ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  1. การปรับปรงุองค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการ
ลงทนุของประเทศ 
   1.1 ขอเปลี่ยนตําแหน่งรองประธาน จํานวน 1 ตําแหน่ง จากรัฐมนตรีชว่ยว่าการ
กระทรวงคมนาคม เปน็รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม เพ่ือให้การทาํงานมีความต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  
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   1.2 ขอยกเลิกตําแหน่งรองประธาน จํานวน 1 ตําแหน่ง คือ รัฐมนตรีชว่ยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็น
รัฐมนตรีและแต่งต้ังรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 สงิหาคม 2558  
   1.3 ขอยกเลิกตําแหน่งกรรมการจํานวน 2 ตําแหน่ง ได้แก่ 1) นางพรรณี  สถาวโรดม             
(ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงล่าสุด และ 2) ผู้แทนการค้าไทย เน่ืองจาก
ปัจจุบันยังไม่ได้มีการแต่งต้ังผู้แทนการค้าไทยอย่างเป็นทางการ  
  2. การแก้ไขอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทนุ
ของประเทศ  
   ขอปรับเปลี่ยนอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 14 
กรกฎาคม 2558 ข้อ 4 จาก “การรายงานผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคการดําเนนิการตามอํานาจหน้าที่  
ที่ได้รับมอบหมายให้นายกรฐัมนตรีทราบทุก 2 สัปดาห์” เปน็ “การรายงานผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค
การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีทราบทุก 1 เดือน” เพ่ือให้คณะกรรมการฯ  
ได้ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และนําข้อมูลมาประมวลปัญหาอุปสรรคและ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อนายกรัฐมนตรีได้อย่างครบถ้วน ทั้งน้ี เน่ืองจากการรายงานผลการเบิกจ่ายตามมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจทุก 2 สัปดาห์ อาจจะไม่เห็นข้อมูลความก้าวหน้าการดําเนินงานได้มากนัก ด้วยเหตุน้ี จึงอาจทําให้
การรายงานผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรี
ทราบทุก 2 สปัดาห์น้ัน อาจไม่สามารถสะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงได้มากเท่าที่ควร  
   ทั้งน้ี คณะกรรมการฯ จะมีการประชุมเป็นประจําเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือเร่งรัดขับเคลื่อน
แผนการลงทุนของประเทศ และรายงานผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคการดําเนินการให้นายกรัฐมนตรีทราบ
ทุก 1 เดือน  
  3. กรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ขอปรับปรุงใหม่ โดยปรับกรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้
เหลือเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ใช้เงิน และเพ่ิมเติมมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้
น้อย และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 
2558 ไว้ในกรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่คณะกรรมการฯ จะใช้ในการติดตาม ประกอบด้วย 4 มาตรการ ดังน้ี 
   1) การขบัเคลือ่นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   2) การส่งเสรมิการลงทนุ 
   3) มาตรการการเงินการคลังเพื่อฟืน้ฟเูศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย 6 
มาตรการย่อย ดังน้ี 1) มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผูม้ีรายได้น้อย 2) มาตรการจ้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ระดับท้องถิ่น 3) มาตรการสนิเช่ือดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (Soft Loan) 
4) มาตรการสง่เสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้านของประชาชนผู้มีรายได้น้อย (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 
2558) 5) มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558) 6) มาตรการ
กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2588)  
   4) มาตรการสาํคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและความยากจนในการเสริมสรา้ง
ความย่ังยืน (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558)  
 
10. เรื่อง ยุทธศาสตร์ขา่วกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564  
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 ตามท่ีสาํนักงาน    
สภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ  
  สาระสาํคญัของร่างยุทธศาสตร์ขา่วกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 
  1. การประเมินสถานการณภั์ยคุกคามความม่ันคงและสถานการณ์ทีเ่ป็นโอกาสในการเสริมสร้าง
ความม่ันคงในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 – 2564) ดังน้ี 1) สถานการณ์โลกในภาพรวมมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจาก
ระบบขั้วอํานาจเดียวเข้าสู่ระบบหลายขั้วอํานาจส่วนปัญหาการก่อการร้ายยังคงเป็นภัยคุกคามโลก และปัญหา
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อาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้น 2) สถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 จะเป็นโอกาสอย่างมากสําหรับสมาชิกอาเซียนในด้านเศรษฐกิจและการค้าแต่ก็ยังอาจ
ประสบปัญหาด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนมากขึ้น และ 3) สถานการณ์ภายในประเทศยังคงมีความรุนแรงและมีแนวโน้ม
ที่จะขยายตัวในประเด็นที่สําคัญ คือ การละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ความแตกแยกของคนในชาติ ความไม่สงบใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภัยคุมคามข้ามชาติ ภัยคุกคามใหม่ และความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2. ยุทธศาสตรข์่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 มวัีตถุประสงค์เพ่ือให้มีงานข่าวกรองที่มี
คุณภาพและแจ้งเตือนภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสนับสนุนโอกาสและผลประโยชน์ในการแข่งขันของ
ไทย และให้เสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพในประชาคมข่าวกรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง
เครือข่ายภาคเอกชนและประชาชน อีกทั้งเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรอง อัน
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
   2.1 ยุทธศาสตร์ข่าวกรองเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ  
มี 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก 2) เสริมสร้างความเป็นธรรมและความ
สมานฉันท ์และ 3) เสริมสร้างการแก้ไขและป้องกันปัญหาความไม่สงบและการใช้ความรุนแรงในจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ 
   2.2 ยุทธศาสตร์ข่าวกรองเพื่อป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามทั่วไปและเสริมสร้างโอกาส
ด้านความม่ันคง มี 6 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) ป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามข้ามชาติ 2) ป้องกันและแก้ไขภัยคุกคาม
ระบบสารสนเทศ 3) ป้องกันและแก้ไขภัยคกุคามใหม ่4) พัฒนาศักยภาพการต่อต้านข่าวกรอง 5) รักษาและ
เสริมสร้างผลประโยชน์ของชาติในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการป้องกันประเทศ และ 6) ประเมิน
สถานการณ์และแนวโน้มเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างผลประโยชน์และโอกาสของประเทศ 
   2.3 ยุทธศาสตร์สนบัสนุนงานขา่วกรอง มี 4 กลยุทธ์ประกอบด้วย 1) เสริมสร้างศักยภาพ
งานข่าวกรอง 2) ส่งเสริมการบูรณาการของประชาคมข่าวกรองให้มีเอกภาพ 3) พัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางข่าวกรอง
กับทุกภาคส่วน และ 4) สร้างสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทํางานข่าวกรอง  
 
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแทนแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ ดังน้ี  
  1. มอบหมายให้ ทก. จัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแทนแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 
  2. เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 เฉพาะในส่วนที่มอบหมายให้ ทก. 
จัดทําแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ จํานวน 2 ฉบับ แต่ละฉบับครอบคลุมระยะเวลา  
5 ปี ในช่วงระยะเวลาของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 ของ
ประเทศไทย (ICT 2020)  
  3. เห็นชอบให้ ทก. ยกเว้นการดําเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง (กค.) ด่วนที่สุด ที่ กค 
0406.6/ว 98 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558 เรือ่ง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหน้ีผกูพันและการขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินงบประมาณในส่วนของการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหน้ีผูกพันตามนัยของ
หนังสือดังกล่าว 
  4. มอบหมายให้ ทก. ดําเนินการจัดทําแผน (ตามข้อ 1) รว่มกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วท.) 
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  ทก. รายงานว่า เพ่ือให้การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบรรลุผลสําเร็จ
สอดคล้องกับความต้องการแก้ไขและพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง และเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับ
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คณะกรรมการ/สํานักงานที่จะมีการจัดต้ังขึ้น จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องเร่ิมดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมข้ึน โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนาท่ีได้กําหนดเบ้ืองต้นเป็น 5 ด้าน ดังน้ี 
  1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ (Hard Infrastructure) ใหม้ีความทันสมยั มีคุณภาพ 
มีเสถียรภาพ และมีขนาดเพียงพอ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ืองครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในระดับราคาที่เหมาะสม  
เอ้ือต่อการเข้าถึงและใช้งานของประชาชนในทุกชุมชน และภาคธุรกิจกลุ่มต่าง ๆ  
  2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านมาตรฐาน (Soft Infrastructure) เพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัย 
และความเช่ือมั่นในการทําธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการและผู้ทํางาน ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทลัและเป็นบทบาทหน้าที่หลักของภาครัฐในการอํานวยความ
สะดวกให้กับภาคส่วนต่าง ๆ  
  3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการบริการ (Service Infrastructure) เป็นการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสร้างแพลตฟอร์มการให้บริการ (Service Platform) และนวัตกรรมบริการ (Service 
Innovation) ของภาครัฐและเอกชน 
  4. การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy Promotion) โดย
มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศสําหรับธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Ecosystem) ควบคูกั่บการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงธุรกิจ และการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 
โดยเป้าหมายในระยะสั้น คือ การยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย และในระยะ
ยาวคือการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของไทยอย่างย่ังยืน 
  5. การส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล (Digital Society) โดยมุ่งหวังที่จะสร้างสังคม
ดิจิทัลให้เกิดขึน้ในประเทศไทยโดยเร็วเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางโอกาสของประชาชนที่เกิดจากการเข้าไม่ถึง
โครงสร้างพ้ืนฐานด้วยความห่างไกล การขาดการออกแบบระบบที่เหมาะสมตามหลักการออกแบบที่เป็นสากลสําหรับ
ผู้พิการ การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีหรือการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีที่มีราคา
สูงเกินไป 
  ทั้งน้ี แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมเป็นแผนทีใ่ช้กําหนดทิศทางการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวงและกรมนําไปใช้ประกอบเป็นแนวทางใน
การจัดทําแผนระดับองค์กร และการกําหนดแผนงานและคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 
12. เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงนิเดือน กรณีพนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุเขา้รับราชการในกระทรวงสาธารณสขุ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน 
กรณีพนักงานราชการและลกูจ้างช่ัวคราวท่ีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตามท่ี
สํานักงาน ก.พ. เสนอ 
  สํานักงาน ก.พ. เสนอว่า เพ่ือมิให้พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราวที่ได้รับการบรรจุเข้ารับ
ราชการก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ซึ่งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานก่อนเข้ารับการบรรจุเช่นเดียวกับผู้ที่บรรจุ
ต้ังแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2555 และได้รับการบรรจุเข้ารับราชการด้วยวิธีการที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งในบางกรณีข้าราชการ
กลุ่มดังกล่าวอาจเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากบัญชีเดียวกันกับผู้ที่บรรจุต้ังแต่วันที่ 11 ธันวาคม 
2555 ในลําดับที่สูงกว่า จนได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อน ได้รับผลกระทบจากหลกัเกณฑ์ที่ ก.พ. กําหนด รวมทั้ง
เพ่ือเป็นการลดทอนความเหลื่อมล้ํามใิห้พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราวที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 
11 ธันวาคม 2555 สญูเสียกําลังใจในการปฏิบัติราชการ จึงเห็นควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้
ข้าราชการท่ีได้รับผลกระทบดังกล่าวได้รับการพิจารณาสิทธิประโยชน์เก่ียวกับการให้ได้รับการปรับเงินเดือนเพ่ิมสูงขึ้น 
ตามหลักการเช่นเดียวกับการพิจารณาสิทธิประโยชน์ที่ ก.พ. กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/154 
ลงวันที่ 6 มิถนุายน 2556 โดยมี หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาฯ  กําหนดไว้ ดังน้ี 
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ประเภท หลักเกณฑ์ การให้ได้รับการปรบัเงนิเดือนเป็น
อัตราใหม่ 

พนักงานราชการ 1. บรรจุเข้ารับราชการใน สธ. ก่อนวันที่ 
11 ธันวาคม 2555 และได้รับการจ้างให้
ปฏิบัติงานใน สธ. จนถึงวันก่อนได้รับการ
บรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งรวมถงึกรณีมีการ
เว้นช่วงการบรรจุเน่ืองจากวันก่อนการ
บรรจุเป็นวันหยุดราชการ 
2. คุณวุฒิระดับปริญญาและดํารงตําแหน่ง 
“ประเภทวิชาการ” หรือคุณวุฒิตํ่ากว่า
ปริญญาและดํารงตําแหน่ง “ประเภท
ทั่วไป” 

นําอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. 
กําหนด เป็นอัตราเงินเดือนเร่ิมต้น
แล้วบวกกับผลรวมของจํานวนเงินที่
ได้เลื่อนขณะเป็นพนักงานราชการ 
และผลรวมของจํานวนเงินที่ได้เลื่อน
เงินเดือนขณะเป็นข้าราชการ ทั้งน้ี 
หากอัตราเงินเดือนที่คํานวณได้ตํ่า
กว่าอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมให้
ได้รับในอัตราเดิมต่อไป 

ลูกจ้างชั่วคราว 1. ปฏิบัติงานเต็มเวลาอย่างต่อเน่ืองเสมือน
พนักงานประจําเป็นเวลา 1 ปีขึ้นไป ที่
ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวง
สาธารณสุขก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555 
และได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานใน สธ. 
จนถึงวันก่อนได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ 
ซึ่งรวมถึงกรณีมีการเว้นช่วงการบรรจุ
เน่ืองจากวันก่อนการบรรจุเป็น
วันหยุดราชการ 
2. คุณวุฒิระดับปริญญาและดํารงตําแหน่ง 
“ประเภทวิชาการ” หรอืคุณวุฒิตํ่ากว่า
ปริญญาและดํารงตําแหน่ง “ประเภท
ทั่วไป” 

นําอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. 
กําหนด เป็นอัตราเงินเดือนเร่ิมต้น
แล้วบวกกับจํานวนเงินค่าจ้างที่ลดลง
ในวันที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ 
(ส่วนต่างระหว่างอัตราค่าจ้างสุดท้าย
กับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ณ 
วันที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ) 
(ถ้ามี) และผลรวมของจํานวนเงินที่ได้
เลื่อนเงินเดือนขณะเป็นข้าราชการ 
ทั้งน้ี หากอัตราเงินเดือนที่คํานวณได้
ตํ่ากว่าอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม
ให้ได้รับในอัตราเดิมต่อไป 

ข้าราชการ  ได้รับการปรับเงินเดือนเป็นอัตราใหม่
ต้ังแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 โดย
ปรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการข้างต้นก่อนแล้วจึงปรับ
เงินเดือนข้าราชการเข้าสู่อัตราใน
บัญชีท้ายพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 
2558 ตามประเภทและระดับที่ได้รับ
แต่งต้ัง

 
13. เรื่อง ตัวชีวั้ดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับจังหวัด รวม 24 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด
รวม 13 ตัวช้ีวัด 
  2. ใหส้่วนราชการพิจารณาใช้ประโยชน์ตัวช้ีวัดในการกําหนดแผนงานโครงการและงบประมาณลงสู่
พ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการขับเคลื่อนระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
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  3. มอบหมายให้หน่วยงานทั้งในส่วนกลาง สว่นภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการ
จัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมที่จําเป็นและที่ยังเป็นข้อจํากัด เพ่ือใช้ประกอบการจัดทําและพัฒนาตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้มีความสมบูรณ์และมีความต่อเน่ืองทุกปี 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  สศช. รายงานว่า 
  1. สศช. ได้พัฒนาตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 และมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมโยงการพัฒนาจากระดับนโยบายสู่ระดับพ้ืนที่ โดย
ยึดกรอบการเช่ือมโยงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และนําไปใช้ในการทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจงัหวัด 
  2. ตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความสําคัญในฐานะเป็นเคร่ืองมือที่จะ
เปรียบเทียบให้เห็นถึงสถานะการพัฒนาในแต่ละพ้ืนที่และระหว่างพ้ืนที่ได้และยังเป็นเคร่ืองมือในการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาที่เช่ือมโยงจากนโยบายส่วนกลางสู่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จึงเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นต้องได้รับ
ความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ ในการจัดเก็บข้อมูล และพิจารณาใช้ประโยชน์จากตัวช้ีวัดที่ สศช. พัฒนาขึ้น 
รวมทั้งให้หน่วยงานส่วนกลางนําไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณกําหนดแผนงานโครงการให้สอดคลอ้ง
กับสภาพปัญหาและศักยภาพของพ้ืนที่ได้เหมาะสมมากขึ้น ขณะเดียวกันจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถใช้ตัวช้ีวัด
เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์และจัดทําแผนพัฒนาที่ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน เช่ือมโยง
กับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อีกทั้งเป็นการแปลงนโยบายระดับชาติ   
สู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม 
  3. การจัดทําตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ความสําคัญกับประเด็นพัฒนา       
ใน 4 มิติ ได้แก่ (1) มิติการพัฒนาแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) (2) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจและ 
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน (Growth & Competitiveness) (3) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Growth) และ (4) มติิประสิทธิภาพการดําเนินงานของภาครัฐ (Government Efficiency)  
 
14. เรื่อง  ขอขยายระยะเวลากําหนดวงเงินดําเนนิโครงการรับจํานาํผลผลิตทางการเกษตร 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบเหตุผลที่ไมส่ามารถระบายข้าวเพ่ือปิดบัญชีโครงการรับจํานําข้าวได้ครบ
ตามกําหนด  ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  และ พณ. จะนําเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว 
(นบข.)  ในโอกาสแรก เพ่ือพิจารณาขยายระยะเวลากําหนดวงเงินดําเนินโครงการรับจํานําผลผลิตทางการเกษตร      
คงค้างทั้งหมดให้อยู่ภายในกรอบ 500,000 ล้านบาท โดยแยกเป็นวงเงินกู้ 410,000 ลา้นบาท เงินทุนธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 90,000 ล้านบาท  จากเดิม ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 เป็น     
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559  
 
15. เรื่อง มาตรการพัฒนาตลาดเพื่อผู้ประกอบการและชมุชน 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบมาตรการพัฒนาตลาดเพ่ือผู้ประกอบการและชุมชน และแนวทาง      
การขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว  ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังน้ี 
  1. แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการพัฒนาตลาดเพื่อผู้ประกอบการและชุมชน 
      1.1 ยกระดับตลาดกลาง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการตลาด
กลางโดยพัฒนาตลาดกลางที่มีอยู่ให้มีศักยภาพมากขึ้น 
          เป้าหมายการพัฒนา 54 ตลาดทั่วประเทศ และทําการสํารวจตลาดกลางใหม่ ๆ เพ่ือส่งเสริม
และผลกัดันให้เป็นตลาดกลางในความส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ที่เกิดขึ้นตามศักยภาพและความต้องการของพ้ืนที่ 
ดําเนินการภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
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          วงเงินที่ใช้ในการดําเนินการ (ระยะเวลา 3 ปี) รวมทัง้สิ้น 142.40 ล้านบาท จําแนกเป็น 
          (1) วงเงินชดเชยดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 3 (ระยะเวลา 3 ปี) เพ่ือพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก 
จํานวน 126 ลา้นบาทสําหรับการดําเนินการในปีที่ 2 และ 3 (ปีที ่2 = 54 ล้านบาท ปีที ่3 = 72 ล้านบาท) 
          (2) วงเงินสําหรับดําเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตลาดและสร้างการรับรู้การเป็นตลาดกลาง 
(ระยะเวลา 3 ปี) จํานวน 16.40 ล้านบาท (ปีที่ 1 = 3.50 ล้านบาท ปีที่ 2 = 5.40 ล้านบาท ปีที่ 3 = 7.50 ล้านบาท) 
      1.2 พัฒนาตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถ่ิน โดยใช้ตลาดชุมชนเป็นกลไกในการขยายช่องทาง
การตลาดแก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ SMEs เช่ือมโยงกับการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด และ
เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาสนิค้าเกษตร สรา้งรายได้ให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น นําไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้การ
บริโภคภายในประเทศและเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นตัวขับเคล่ือน 
          เป้าหมายการพัฒนา 231 แห่งทั่วประเทศ ดําเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
          วงเงินที่ใช้ในการดําเนินการ (ระยะเวลา 3 ปี) รวมทัง้สิ้น 46.20 ล้านบาท เพ่ือดําเนิน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพตลาดและสร้างการรับรู้ (ปีที ่1 = 15.40 ล้านบาท ปีที่ 2 = 15.40 ล้านบาท ปีที่ 3 = 15.40 
ล้านบาท) 
  1.3 เชื่อมตลาดโลกผ่านการค้าออนไลน์ โดย 
      (1) พัฒนาตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Thaitrade.com – SOOK (Small Order 
OK) ที่เป็นการค้าแบบธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) ใหข้ยายขอบเขตการให้บริการจากการนําเสนอแคตตาล็อกสินค้า และ
เจรจาการค้าออนไลน์ (e-Directory/e-Catalog/Online Chat) โดยเพ่ิมระบบรับชําระเงินออนไลน์ และเช่ือมต่อกับ
ระบบของผู้ให้บริการขนส่ง (Complete e-Commerce Solution/Transaction Based) เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการ SMEs ไทยทีม่ีศักยภาพสามารถนําสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดโลกผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ 
Thaitrade.com และสามารถขายสินค้าตัวอย่าง หรือสินค้าในปริมาณ ที่ไม่มากใหถ้ึงมือผู้ซื้อในต่างประเทศได้             
อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทกุเวลา 
          เป้าหมาย เพ่ิมผู้ขายเป็น 50,000 ราย ภายในระยะเวลา 3 ปี (จากเดิมข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 
2558 มีอยู่ 18,114 ราย) และเพ่ิมผู้ซื้อเป็น 400,000 ราย ภายในระยะเวลา 3 ปี (จากเดิม ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 
2558 มีอยู่ 88,197 ราย)  
          วงเงินที่ใช้ในการดําเนินการ (ระยะเวลา 3 ปี) รวมทัง้สิ้น 140 ล้านบาท (ปีที่ 1 = 40               
ล้านบาท ปีที่ 2 = 50 ล้านบาท ปีที่ 3 = 50 ล้านบาท) 
          (2) ขยายการใหบ้ริการตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ (B2B2C) ภายใต้ชื่อ 
Thailandbest.go.th เพ่ือเป็นการเช่ือมตลาดโลกผ่านการค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการไทยส่งตรงถึงมือผู้บริโภค 
โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชน (ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง) 
  2. งบที่ใชใ้นการดําเนนิการ ในปีงบประมาณ 2559 จะใช้งบประมาณประจําปี 2559 และใน
ปีงบประมาณ 2560 – 2561 จะขอต้ังงบประมาณประจําปีดําเนินการต่อไป 
  3. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
      สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจภายใน 3 ปี รวม 18,056.80 ล้านบาท (ปี 2559 มูลค่า 3,920.80               
ล้านบาท ปี 2560 มลูค่า 5,686 ล้านบาท และปี 2561 มลูค่า 8,450.00 ล้านบาท) 
 

ต่างประเทศ 
16. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างอนสุัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก 
และร่างแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
            1. เห็นชอบต่อร่างอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก 
(ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children – ACTIP) และรา่ง
แผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Plan of Action Against 
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Trafficking in Persons, Especially Women and Children – APA) และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสาร
ในส่วนที่ไมใ่ช่สาระสําคัญหรอืไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยให้ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาอีก 
            2. ให้รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคง หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรอง
ร่างเอกสารทั้งสองฉบับ ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีอาเซยีนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Ministerial Meeting 
on Transnational Crime – AMMTC) ครั้งที่ 10 ณ กรงุกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งจะมีการรับรองในช่วงการประชุมดังกล่าว 
ในระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2558 
            3. อนุมัติการลงนามหรือการรับรองร่างอนุสัญญาฯ และรา่งแผนปฏิบัติการฯ โดยนายกรัฐมนตรี
หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที ่27 ณ กรุงกัวลาลมัเปอร์ (ในเดือนพฤศจิกายน 
2558) 
            ร่างอนสุัญญาฯ และร่างแผนปฏิบัติการฯ เป็นเอกสารสําคัญทีแ่สดงถึงเจตนารมณ์ของประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการคา้มนุษย์ในภูมภิาค ซึ่งเป็นปัญหาท้าทายทีส่ําคัญประการหน่ึง
ของการบรรลุเป้าหมายเรื่องการสร้างประชาคมอาเซียนเพ่ือประชาชน รวมทั้งเป็นความพยายามของประเทศสมาชิก
ที่จะสร้างกรอบกฎหมายในระดับภูมิภาคเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเช่ือมโยงในอาเซียน 
 
17. เรื่อง (รา่ง) ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศไทยในการลดก๊าซเรือนกระจกและการดําเนนิงานด้านการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายหลังปี ค.ศ. 2020 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบต่อ (ร่าง) ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการ 
ดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ภายหลังปี ค.ศ. 2020 (Intended Nationally Determined 
Contribution : INDC)  และเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ปี ค.ศ. 2030  (พ.ศ. 2573) โดยกําหนดเป้าหมาย 
ขั้นตํ่าที่ร้อยละ 20 จากกรณีปกติ  และกําหนดเป้าหมายขั้นสูงที่ร้อยละ 25 จากกรณีปกติ  โดยมีเป้าหมายการลด 
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยภายหลังปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ขัน้ตํ่าที่ร้อยละ 20 และกําหนดเป้าหมายขั้นสูง
ที่ร้อยละ 25 

2. เห็นชอบให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วย 
ประสานงานกลางของอนุสัญญาฯ ย่ืนข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรอืนกระจกและการ
ดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายหลังปี ค.ศ. 2020 (INDC)  ต่อสาํนักเลขาธิการอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป 

3. เห็นชอบให้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นนโยบายสําคัญของประเทศ โดยเร่ิมต้ังแต่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี ให้สํานักงบประมาณ (สงป.)  สนับสนุนงบประมาณ และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
สนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกดังกล่าวและการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศต่อไป รวมทั้ง ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  สนับสนุนการประสานงานกับองค์กรและกองทุน
ระหว่างประเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของประเทศไทยให้สามารถบรรลุเป้าหมายขั้นสูงได้ 

สาระสาํคญัของเร่ือง 
ทส. รายงานว่า  
1. ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเพ่ือเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC)  
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2537 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 28 มนีาคม 2538  โดยมีสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทําหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานกลางของอนุสัญญาฯ และได้ดําเนินการตาม
พันธกรณีของอนุสัญญาฯ มาโดยตลอด  
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2. ประเทศไทยในฐานะประเทศกําลังพัฒนาที่มีความเปราะบางสูงจากผลกระทบจากการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ให้ความสําคญัในความร่วมมือระดับสากลท่ีจะร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ตามข้อตัดสินใน
ของที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที ่19 (1/CP.19)  และ
สมัยที่ 20 (1/CP.20)  จึงได้จัดทํา (ร่าง) ขอ้เสนอการมีสว่นร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการ 
ดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ภายหลังปี ค.ศ. 2020 (INDC)  เพ่ือเสนอต่อสํานักงานเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ  

3. (ร่าง) ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรอืนกระจกและการดําเนินงาน 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายหลังปี ค.ศ. 2020 (INDC) มีสาระสําคัญ ประกอบด้วย 
   3.1 INDC “ประเทศไทยมีความต้ังใจที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 จาก
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573 ทัง้น้ี  ระดับของการมีส่วนร่วมในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถเพ่ิมขึ้นถึงรอ้ยละ 25 ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงกลไกการสนับสนุนทางการพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเงิน และการเสริมสร้างศักยภาพที่เพ่ิมขึ้นและเพียงพอ ภายใต้กรอบข้อตกลงใหม่ภายใต้
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”  
   3.2 ข้อมูลประกอบ  
   3.3 คําอธิบายการคํานึงถึงความเป็นธรรมและความมุ่งมัน่ของ INDC  ภายใต้บริบทของ
ประเทศและการมีส่วนร่วมในการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (มาตรา 2) และ 
   3.4 การดําเนินงานด้านการปรับตัว 
 
18. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปก ครั้งที่ 12 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังน้ี 

1. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีพลังงานเอเปก ครั้งที่ 12 (Cebu Declaration) 
ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน) เป็นผู้ให้การรับรองในร่างแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวร่วมกับผู้แทนจากสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปก 
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีพลังงานเอเปก ครั้งที่ 12 
ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้
ความเห็นชอบไว้ ให้ พน. และคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  พน.รายงานว่า 
  1. การประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปก ครั้งที่ 12 จะจัดขึน้ระหว่างวันที ่12 – 14 ตุลาคม 2558 
ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟลิิปปนิส์ ภายใต้หัวข้อหลัก “Towards an Energy Resilient APEC Community” 
(การไปสู่การปรับตัวใหเ้ขา้กับสถานการณ์ด้านพลงังานในภูมิภาคเอเปก) ทั้งน้ี การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามมติของรัฐมนตรีพลังงานเอเปกที่ได้
มอบหมายให้แก่คณะทํางานด้านพลังงาน (APEC Energy Working Group: EWG) ในช่วงที่ผ่านมา นอกจากน้ี                 
ยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดเป้าหมายและทิศทางของการดําเนินงานร่วมกันภายใต้ความร่วมมือด้านพลังงานของ 
เขตเศรษฐกิจเอเปกที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต ฉะน้ัน จึงได้กําหนดให้มีการรับรองแถลงการณ์ร่วมของการประชุม
รัฐมนตรีพลังงานเอเปก ครั้งที่ 12 (Cebu Declaration) ในช่วงการประชุมดังกล่าว 
  2. ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปก ครั้งที่ 12 (Cebu Declaration) 
ประกอบไปด้วยเอกสาร 2 ฉบับด้วยกัน คือ 1) แถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเปก 
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(Declaration of the APEC Energy Ministers Meeting) และ 2) คําช้ีแนะสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรี
พลังงานเอเปก (Instruction of the APEC Energy Ministers Meeting) ซึ่งมสีาระสําคัญ ดังน้ี 
   2.1 ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปก มีสาระสําคัญคือ                 
การแสดงจุดยืนร่วมกันของระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเปกต่อประเด็นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ด้านพลังงานใน
ภูมิภาคเอเปก ซึ่งหมายถึงความสามารถของโครงสร้างพ้ืนฐานทางพลังงานที่มีความทนทานต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะเป็นองค์ประกอบสําคัญในการส่งเสริมความม่ันคงทางพลังงานและการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนในภูมิภาค 
   2.2 คําชี้แนะสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเปก เป็นเอกสารที่รัฐมนตรี
พลังงานเอเปกที่ได้มอบหมายให้แก่คณะทํางานด้านพลังงาน (EWG) โดยเน้นการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ 
ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านพลังงานในภูมิภาคเอเปกโดยเฉพาะในพ้ืนที่นอกเขตสายส่งไฟฟ้า 
ความร่วมมือและการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนที่ย่ังยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความเช่ือมโยงใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สังคมคาร์บอนต่ําและชุมชน
พลังงานอัจฉริยะ ความร่วมมือในการพัฒนาและการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลสะอาด การจัดหาพลังงานสะอาด ตลอดจน
การพัฒนาขีดความสามารถทรัพยากรมนุษย์ให้เท่าเทียมกันทางเพศในภูมิภาคเอเปก โดยมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุ
เป้าหมายในการเพ่ิมสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนในการใช้พลังงานท้ังหมดเป็นสองเท่าภายในปี พ.ศ.2573 
  3. ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีพลังงานเอเปก ครั้งที่ 12 เป็นเอกสารท่ีแสดงเจตนารมณ์
ร่วมกันในการสร้างความร่วมมือด้านพลังงานของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปก เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงและการใช้
พลังงานอย่างย่ังยืน โดยวางกรอบแนวทางแผนงานให้แก่คณะทํางานด้านพลังงานเอเปกในมิติต่าง ๆ มิได้มีถ้อยคํา
หรือบริบทใดที่เป็นการแสดงเจตนาที่จะก่อให้เกิดพันธกรณีในลักษณะที่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ร่างแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวจึงไม่ใช่สนธิสัญญาภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็น
หนังสือสัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 
 
19. เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินโครงการพัฒนาระบบ CCTV  และเทคโนโลยีอ่ืนทีเ่หมาะสมเพื่อการควบคุมทาง
ศุลกากรรองรบัการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบหลักการดําเนินโครงการพัฒนาระบบ CCTV  และเทคโนโลยีอ่ืนที่เหมาะสมเพ่ือการ 
ควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  วงเงินลงทุนไม่เกิน 1,199,279,540 บาท 
เพ่ือ กค. จะได้บรรจุโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะ
เร่งด่วนภายในกรอบวงเงินกู้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558  

2. อนุมัติในหลักการสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอ่ืน 
ที่เหมาะสมเพ่ือการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   เมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาการรับประกันต้ังแต่ปีงบประมาณ  2561 เป็นต้นไป  โดยให้สํานักงบประมาณ (สงป.)  และ กค. พิจารณา
จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี และ / หรือโอนเงินนอกงบประมาณตามความจําเป็นและเหมาะสมภายใน
วงเงินไม่เกินปีละ 152,420,430 บาท และให้กรมศุลกากรดําเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

สาระสาํคญัของโครงการฯ  
1. เพ่ือการพัฒนาระบบ CCTV ตามโครงการเดิมที่ใช้งานมา 5 ปี ซึ่งเป็นเทคโนโลยีรุ่นเก่าที่ยังเป็น 

ระบบ Analog  โดยพัฒนาเป็นระบบ Digital Full HD  ปรบัเปลี่ยนจุดติดต้ังกล้องเดิมให้เหมาะสมเพ่ิมเติมกล้องให้
ครอบคลุมการปรับปรุงขยายจุดผ่านแดนจุดเดิมและจุดผ่านแดนท่ีเปิดใหม่ปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีการควบคุมทาง
ศุลกากรซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลและการควบคุมให้รองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งพัฒนาระบบงานอ่ืนที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ ระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนรถยนต์ (License Plate Recognition  System : LPRS) ระบบ
ควบคุมยานพาหนะผ่านแดน (Vehicle Information System : VIS) ระบบ Web Conference และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพโครงข่ายสื่อสารเดิม   
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2. ความสอดคล้องรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC)   ในด้านการเช่ือมโยง 
โครงสร้างพ้ืนฐานทางโลจิสติกส์ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ํา ทางอากาศ รวมถึงระบบสารสนเทศ ซึ่งสง่ผลให้ระบบงาน
ศุลกากรต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ใหส้อดคลอ้ง รวมทั้งวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการ
ตรวจสินค้าที่มกีารขนส่งในระบบบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ทั้งการนําเข้า – สง่ออก การขนส่งผ่านแดน สาํหรับด้านบริการ
ตรวจปล่อยสินค้านําเข้า – ส่งออก กรมศุลกากรได้นําระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์มาใช้
แทนการเปิดตรวจโดยเจ้าหน้าที่ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ เพ่ือความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ยกระดับการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ  
โดยมีระบบ CCTV  และเทคโนโลยีอ่ืนที่เหมาะสมเพ่ือการควบคุมทางศุลกากรเป็นกลไกในการกํากับดูแลการ
ให้บริการ เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมตรวจสอบติดตาม และการป้องกันปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร  ทั้งน้ี 
โครงการพัฒนาระบบ CCTV  และเทคโนโลยีอ่ืนที่เหมาะสมเพ่ือการควบคุมทางศุลกากร รองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน  (AEC)  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านศุลกากรซึ่งเป็นองค์ประกอบหน่ึงในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมและขนสง่ของประเทศ 

3. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดหาจากเดิมที่ดําเนินการลักษณะการซื้อบริการแบบครบวงจร จาก 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน)  โดยบริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนดําเนินการและเก็บค่าบริหาร เพราะการดําเนิน
โครงการครั้งแรกน้ันเป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยีระบบ CCTV  มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วมาก จึงเลือกการ
ดําเนินโครงการซื้อบริการเพ่ือจะได้ไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา  เปลี่ยนทดแทนหรือการตกรุ่นล้าสมยั  
แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านน้ีได้พัฒนาเป็นระบบ Digital Full HD  ซึ่งถือได้ว่ามีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพียงพอ  
รองรับงานการควบคุมทางศุลกากรได้อีกอย่างน้อย 10 ปี จึงจะดําเนินการในลักษณะการลงทุนจัดหาเป็นทรัพย์สิน
ของกรมศุลกากร และจ้างบริการบํารุงรักษาเมื่อพ้นระยะเวลาประกันตามสัญญาแล้วต่อไป 
 
20. เรื่อง  ขออนุมัติจัดทําความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความม่ันคงบริเวณชายแดนระหว่างรัฐบาลแหง่
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฉบับใหม่ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เสนอ  ดังน้ี 

1. เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนระหว่างรัฐบาลแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ฉบับใหม่  

2. ให้รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยโดยให้ 
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Power)  ให้รองนายกรัฐมนตรแีละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ร่วมลงนามในร่างความตกลงฯ ฉบับใหม่ดังกลา่ว 

3. หากมีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างความตกลงฯ ฉบับใหม ่โดยไม่ 
ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญให้กระทรวงกลาโหม (กห.) พิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสม  
  ร่างความตกลงฯ มีสาระสําคญัโดยสรุป ดังน้ี 

1. วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ความร่วมมือทั้งสองฝ่ายร่วมกันอย่าง 
ใกล้ชิดในด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนระหว่างสองประเทศ เช่น การร่วมมือด้านความมั่นคง การป้องกันรักษา
ชายแดน การรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสิ่งแวดล้อมและการร่วมมือช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกันบนพ้ืนฐานของหลักการของความเสมอภาค การเคารพอธิปไตยของกันและกัน มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
โดยสอดคล้องกับระเบียบและกฎหมายของแต่ละประเทศ 

2. การปฏิบัติตามความตกลงฯ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้ส่วนราชการของตนทําหน้าที่เป็นหน่วย 
รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติตามความตกลงฉบับน้ี  โดยรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยมอบให้ กห. และรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมอบให้กระทรวงป้องกันประเทศ  ทําหน้าที่เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก 
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3. ความตกลงฉบับน้ีมีผลใช้บังคบันับต้ังแต่วันลงนามเป็นต้นไป ยกเว้นกรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความ 

จําเป็นที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขความตกลงฉบับน้ีฝ่ายน้ันจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผ่านช่อง
ทางการทูตให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้า อย่างน้อย  6 เดือน  การเปลี่ยนแปลงแก้ไขซึง่ทั้งสองฝ่ายได้ให้ความ
เห็นชอบ จะมีผลใช้บังคับในวันที่ทั้งสองฝ่ายกําหนดร่วมกัน 

กห. เห็นว่า  รา่งความตกลงฯ ฉบับใหม ่จดัทําขึ้นในระดับรัฐบาลโดยมีรูปแบบและถอ้ยคําที่ 
ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ  จึงถือเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และ
เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 
ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนการลงนาม แต่ไมม่ีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพ้ืนที่
นอกอาณาเขต  ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติ  เพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา  หรือที่กระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือ
สังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง จึงไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาที่จะต้องขอรับความเห็นชอบจากสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ตามมาตรา 23  วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ  
 
21. เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมและฝกึอบรมร่วมกับทบวง
การพลงังานปรมาณูระหว่างประเทศ  
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ ใหส้ํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ วท. ตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและฝึกอบรมในประเทศไทย จํานวน 2 รายการ และ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะได้ดําเนินการประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพ่ือแจ้งให้คณะผู้แทนถาวร
ไทยประจํากรุงเวียนนาทราบและแจ้งทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International  Atomic  Energy 
Agency : IAEA) ตามแนวทางปฏิบัติต่อไป 
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  วท. รายงานว่า กต.  (กรมองค์การระหว่างประเทศ) ได้แจ้งสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ วท. ในฐานะ
ผู้ประสานงานแห่งชาติระหว่างประเทศกับ IAEA ว่า IAEA ได้ขอให้รัฐบาลไทยพิจารณาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
และฝึกอบรม จํานวน 2 รายการ ดังน้ี  

1. การประชุม IAEA/RCA  Final Review Meeting of RAS/1/014 ณ กรุงเทพมหานคร  
ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558 ภายใต้กรอบโครงการภูมิภาค RAS/1/014 
“Supporting Radiation Processing for the Development of Advanced Grafted Materials for Industrial 
Applications and Environmental Preservation (RCA)” (การสนับสนุนกระบวนการทางรังสีเพ่ือการพัฒนาวัสดุ
กราฟต์ขั้นสูงสําหรับการนําไปประยุกต์ใช้งานด้านอุตสาหกรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก) มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอ ทบทวนและประเมินกระบวนการนําไปใช้ประโยชน์และผลสําเร็จของโครงการ 
RAS/1/014 โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมจํานวน 16 คน รวมทั้งผู้แทนจาก IAEA โดยสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) วท. จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 

2. การฝึกอบรม Regional Training Course on Clinical Application of Advanced Hybrid  
Imaging  Techniques in Oncology  ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2558 ภายใต้
กรอบโครงการภูมิภาค RAS/6/079 “Strengthening Hybrid Imaging in Nuclear Medicine in Asia” (การเสริม
วิธีการพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพข้ันสูงทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชีย)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทรัพยากร
บุคคลทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในการนําเทคโนโลยีการถ่ายภาพขั้นสูงของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย  โดยคาด
ว่าจะมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจํานวน 35 คน รวมทั้งผู้แทนจาก IAEA โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรม 
  ทั้งน้ี การจัดการประชุมและฝึกอบรมทั้ง 2 รายการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับนักวิชาการและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องของไทยในการเรียนรูแ้ละแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูในทาง
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สันติ  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมบทบาทของไทยในกรอบความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ  
ซึ่งการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและฝึกอบรมในประเทศไทย จํานวน 2 รายการ น้ี IAEA  จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดําเนินการจัดรวมถึงค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมการประชุมและฝึกอบรม (ค่าโดยสารเคร่ืองบิน 
ค่าที่พัก และคา่เบ้ียเลี้ยง)  

 
22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนสุัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดต้ังกองทุนระหว่างประเทศ
เพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้าํมัน ค.ศ. 1992 และรา่งพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทนุ
ระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ํามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้ประเทศไทยเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดต้ังกองทุนระหว่าง
ประเทศเพ่ือชดใช้ความเสียหายจากมลพิษนํ้ามัน ค.ศ. 1992 และเสนออนุสัญญาดังกล่าวให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญติัแห่งชาติตามมาตรา 23 วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป 
  2. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
ว่าด้วยการจัดต้ังกองทุนระหว่างประเทศเพ่ือชดใช้ความเสียหายจากมลพิษนํ้ามัน ค.ศ. 1992 และร่างพระราชบัญญัติ
การเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพ่ือชดใช้ความเสียหายจากมลพิษนํ้ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  ร่างพระราชบญัญัติการเรียกเงินสมทบเขา้กองทุนระหว่างประเทศเพือ่ชดใช้ความเสียหายจาก
มลพิษน้าํมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. .... 
  1. กําหนดให้รา่งพระราชบัญญัติฉบับน้ีใช้บังคับเมื่อพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความ
เสียหายจากมลพิษนํ้ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับ 
  2. กําหนดให้รา่งพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีขอบเขตใช้บังคับกับความเสียหายจากมลพิษที่เกิดขึ้นใน
ราชอาณาจักรไทยซึ่งรวมถึงทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกจิจําเพาะและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้มาตรการในการ
ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายในพ้ืนที่ดังกล่าวไม่ว่าจะได้ดําเนินมาตรการน้ัน ณ ทีใ่ด รวมถึงการบังคับตามคําพิพากษา
ของศาลต่างประเทศ 
  3. กําหนดกองทุนระหว่างประเทศเพ่ือชดใช้ความเสียหายจากมลพิษนํ้ามันมีสถานะเป็นนิติบุคคล
และมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย โดยให้ผูอํ้านวยการกองทุนเป็นผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของกองทุนฯ และรับ
เอกสิทธ์ิในการยกเว้นภาษีและอากร 
  4. กําหนดให้กองทุนระหว่างประเทศฯ เป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่บุคคลท่ีได้รับ
ความเสียหายจากมลพิษหากบุคคลน้ันไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนและเพียงพอ ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยความ
รับผิดทางแพ่งได้กําหนดไว้ 
  5. กําหนดให้กองทุนระหว่างประเทศฯ ไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่บุคคลที่ได้รับความ
เสียหายจากมลพิษ หากกองทุนระหว่างประเทศฯ พิสูจน์ได้ว่า อุบัติการณ์น้ันเกิดจากภัยสงคราม หรือนํ้ามันน้ันถูก
ปล่อยจากเรือรบหรือเรือที่รัฐถือกรรมสิทธ์ิหรือดําเนินการหรือผู้ได้รับความเสียหายไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าความ
เสียหายจากมลพิษน้ันเกิดขึ้นจากอุบัติการณ์ที่เก่ียวข้องกับเรือ 
  6. กําหนดจํานวนค่าสินไหมทดแทนที่กองทนุระหว่างประเทศฯ จะจ่ายกรณีความเสียหายจาก
มลพิษเกิดขึ้น ทั้งน้ี เมื่อรวมกับค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพ่ือความเสียหายจาก
มลพิษนํ้ามัน พ.ศ. .... แล้วเป็นจํานวนไม่เกิน 203 ล้านหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน หรือ 300.74 ล้านหน่วยสิทธิพิเศษ
ถอนเงินหากเป็นกรณีที่มีประเทศภาคี 3 ประเทศขึ้นไปเก่ียวข้องกับอุบัติการณ์น้ัน 
  7. กําหนดให้บุคคลที่รับนํ้ามนัที่ต้องจ่ายเงินสมทบจากการขนส่งทางทะเลซึ่งมีจํานวนรวมกันเกิน
กว่า 150,000 ตันในแต่ละปีปฏิทินมีหน้าที่จา่ยเงินสมทบให้แก่กองทุนระหว่างประเทศฯ แม้ว่าบุคคลน้ันจะรับนํ้ามัน 



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

21 

ที่ต้องจ่ายเงินสมทบจํานวนไม่ถึง 150,000 ตันก็ตาม แต่หากรวมกับบริษัทลูกแล้วมีจํานวนเกินกว่า 150,000 ตัน 
ในแต่ละปีปฏิทิน บุคคลน้ันก็มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนระหว่างประเทศฯ ตามปริมาณที่รับไว้จริง ทั้งน้ี 
บุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับนํ้ามัน ณ บริเวณท่าเรือหรือจุดรับนํ้ามันในราชอาณาจักรหรือการรับนํ้ามันที่ต้องจ่ายเงิน
สมทบ ณ สิ่งติดต้ังใด ๆ ในราชอาณาจักรและภายหลังมีการส่งต่อไปเพ่ือขนถ่ายในประเทศอ่ืนที่ไม่ได้เป็นภาคี
อนุสัญญากองทุนฯ 
  8. กําหนดให้บุคคลที่รับนํ้ามนัที่ระบุตามปริมาณที่กําหนดมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลปริมาณนํ้ามัน 
ที่ตนได้รับไว้ในรอบปีปฏิทินให้กับกรมเจ้าท่า 
  9. กําหนดให้กรมเจ้าท่ามีหน้าที่รวบรวมบัญชีรายช่ือและที่อยู่ของบุคคลที่รับนํ้ามันที่ระบุ ตลอดจน
ข้อมูลและปริมาณนํ้ามันส่งใหแ้ก่กองทุนระหว่างประเทศฯ 
  10. กําหนดให้บุคคลที่รับนํ้ามันที่ระบุไว้มีหน้าที่ส่งเงินสมทบให้แก่กองทนุระหว่างประเทศฯ ตาม
จํานวนที่กองทุนแจ้งและให้กองทุนสามารถคิดดอกเบ้ียตามอัตราที่กําหนดได้หากบุคคลน้ันไม่ชําระเงินสมทบ 
  11. กําหนดให้สิทธิที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนมีอายุสามปีนับแต่วันที่เกิดความเสียหายหรือหกปี
นับแต่วันที่เกิดอุบัติการณ์ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายน้ัน รวมถึงให้สทิธิเรียกร้องเงินสมทบตามพระราชบัญญัติน้ีเป็นอัน
ขาดอายุความเม่ือพ้นหกปีนับแต่วันที่ผิดนัดชําระเงินสมทบ 
  12. กําหนดให้คําพิพากษาถึงที่สุดเก่ียวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกองทุนระหว่างประเทศฯ 
ของศาลประเทศภาคีอนุสัญญากองทุนระหว่างประเทศ เพ่ือชดใช้ความเสียหายอันเน่ืองมาจากมลพิษนํ้ามัน ค.ศ. 
1992 สามารถใช้บังคับในประเทศไทยได้ 
  13. บุคคลใดมหีน้าที่ต้องให้ข้อมูลแก่กรมเจา้ท่า แล้วไมใ่หข้้อมูลหรือให้ขอ้มูลอันเป็นเท็จหรือมี
เจตนาหลบเลี่ยงเพ่ือไม่ต้องอยู่ในข่ายที่ต้องให้ข้อมลู ต้องระวางโทษปรับไม่ตํ่ากว่าห้าหมื่นบาท แต่ไม่เกินหน่ึงล้านบาท 
 

แต่งต้ัง 
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นายวรเชษฐ์ ทับทิม ผูอํ้านวยการกอง
บริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์ ใหดํ้ารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่
มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ ์ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  

.................................................... 


