
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2138 
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เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม  2559 

เรียน ผู้อํานวยการกลุ่มประสานราชการ 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี 
ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่ 
เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 3 เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและ 

พัฒนาระบบเกษตรพันธสญัญาท่ีเป็นธรรม พ.ศ. .... 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. .... ตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างระเบียบ 
  1. กําหนดความหมายของนิยามคําว่า “ระบบเกษตรพันธสัญญา” “ผู้ประกอบการธุรกิจทาง
การเกษตร” “เกษตรกร” “เกษตรกรรม” “หน่วยงานของรัฐ” “คณะกรรมการ” “รัฐมนตรี” 
  2. กําหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม 
ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลดักระทรวง
พาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสดุ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายกสภาทนายความ และผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกิน 10 คน ซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้ซึ่งมีความรู้และความเช่ียวชาญตามที่กําหนด โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณม์อบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ และรองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมายเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  3. กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสง่เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 
ที่เป็นธรรม 
  4. กําหนดให้เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรมแล้ว 
ให้คณะกรรมการกําหนดแนวทางหรือมาตรการเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องดําเนินการให้เป็นไปตามแผน
ดังกล่าว 
  5. กําหนดให้มคี่าใช้จ่ายสําหรับเบ้ียประชุม หรือค่าใช้จา่ยอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการที่
จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานให้เป็นไปตามที่พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการหรือตามระเบียบทางราชการ แล้วแต่กรณีโดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 

6. กําหนด.. 
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  6. กําหนดให้ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้กรรมการประกอบด้วย
กรรมการโดยตําแหน่ง เพ่ือทําหน้าที่คณะกรรมการไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่ 7 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแหง่ชาติปา่แม่แคม ป่าแม่ก๋อน และ 
ป่าแม่สาย และป่าลําน้ําน่านฝั่งขวา ป่าจรมิ และป่าน้าํปาด บางส่วน ในท้องที่ตําบลช่อแฮ อําเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ และตําบลน้ําหมัน ตําบลจริม อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ....   

สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยาน 
แห่งชาติป่าแม่แคม ป่าแม่ก๋อน และป่าแม่สาย และป่าลํานํ้าน่านฝั่งขวา ป่าจริม และป่านํ้าปาด บางส่วน  
ในท้องที่ตําบลช่อแฮ อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และตําบลนํ้าหมัน ตําบลจริม อําเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้  
   ทส. เสนอว่า  
  1. กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอใช้พ้ืนที่ในเขตอุทยานแห่งชาติลํานํ้าน่าน
ในท้องที่ตําบลจริม ตําบลนํ้าหมัน อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เน้ือที่ 1,140 ไร่ และในท้องที่ตําบลช่อแฮ 
อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ เน้ือที่ 625 ไร่ รวมเน้ือที่ 1,765 ไร่ เพ่ือก่อสร้างโครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยนํ้ารี  
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ แต่เน่ืองจากพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการฯ บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติลํานํ้าน่าน
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่าแม่แคม ป่าแม่ก๋อน และปา่แม่สาย ในทอ้งที่ตําบลสวนเขื่อน ตําบล
ป่าแดง ตําบลช่อแฮ อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และปา่ลํานํ้าน่านฝั่งขวา ป่าจริม และป่านํ้าปาด ในท้องที่
ตําบลท่าแฝก ตําบลนางพญา ตําบลนํ้าหมัน ตําบลจริม ตําบลท่าปลา ตําบลผาเลือด อําเภอท่าปลาและตําบล
แสนตอ อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2541 ดังน้ัน จึงต้องดําเนินการเพิกถอน
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเสียก่อน เพ่ือให้สามารถเข้าดําเนินการก่อสร้างในพ้ืนที่ดังกล่าวได้  
   2. คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ได้พิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2556 มีมติเห็นชอบให้การเพิกถอนพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติลํานํ้าน่านบางส่วน เพ่ือให้กรม
ชลประทานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บนํ้า ห้วยนํ้ารี อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยมีเง่ือนไขว่า ภายหลังการ
ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าแล้วเสร็จให้คืนพ้ืนที่ดังกล่าวให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เพ่ือกําหนดเป็น
อุทยานแห่งชาติอีกคร้ัง  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  เพิกถอนอุทยานแห่งชาติ ป่าแม่แคม ป่าแมก๋่อน และป่าแม่สาย และป่าลํานํ้าน่านฝั่งขวา  
ป่าจริม และป่านํ้าปาด บางส่วน ในท้องที่ตําบลช่อแฮ อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และ ตําบลนํ้าหมัน  
ตําบลจริม อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมเน้ือที่ 1,628 ไร ่2 งาน 67 ตารางวาออกจากการเป็นอุทยาน
แห่งชาติ ตามท่ีกําหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่าแม่แคม ป่าแม่ก๋อน และป่าแมส่าย  
ในท้องที่ตําบลสวนเขื่อน ตําบลป่าแดง ตําบลช่อแฮ อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และป่าลํานํ้าน่านฝั่งขวา  
ป่าจริม และป่านํ้าปาด ในท้องที่ตําบลท่าแฝก ตําบลนางพญา ตําบลนํ้าหมัน ตําบลจรมิ ตําบลท่าปลา ตําบล 
ผาเลือด อําเภอท่าปลา และตําบลแสนตอ อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2541 
ภายในแนวเขตที่เพิกถอนตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา  

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 
 

ด้าน... 
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ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 11 เรือ่ง แผนปฏิบติัการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559

 สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี 2559 เพ่ือ
กําหนดให้เป็นนโยบายรัฐบาล และมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องนําไปปฏิบัติต่อไป  
  2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการเงินสํารอง
จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงินรวม 93.8180 ล้านบาท เพ่ือดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559 ในส่วนของการดําเนินงานของ 9 จังหวัด 
  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559 
  เน้นการป้องกันก่อนเกิดเหตุไม่ให้เกิดการเผาและการลุกลามของไฟจนยากท่ีจะควบคุม เพ่ือ
ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด เน้นการระดมสรรพกําลังจากทุกภาคส่วน เครือข่ายอาสาสมัคร 
อุปกรณ์เครื่องมือ เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการเผาและไฟป่าในพ้ืนที่เสี่ยง รวมถึงให้ความรู้และเข้าถึงชุมชนเพ่ือ
สร้างความตระหนักและการมสี่วนร่วมในการลดการเผาตลอดช่วงวิกฤต ปี 2559 และในช่วงวิกฤตหมอกควันที่
จังหวัดกําหนด จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ลกัลอบเผา โดยบูรณาการและสั่งการจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดตามระบบศูนย์สั่งการแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) 
  พ้ืนที่เป้าหมาย 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน พะเยา 
แม่ฮ่องสอน และตาก 
  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ สํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) และ 12 กระทรวง ประกอบด้วย  
(1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทส. (2) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)  
(3) กระทรวงการคลัง (กค.)  (4) กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) (5) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  
(6) กระทรวงกลาโหม (กห.) (7) กระทรวงคมนาคม (คค.)  (8) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ทก.) (9) กระทรวงพลังงาน (พน.) (10) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) (11) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และ  
(12) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ทั้งน้ี  กลุม่ประสานราชการได้รวบรวมสรุปผล มติ ครม.ขา้งต้นรวมถึงรายละเอียด 
ทุกวาระการประชุมฯ ไว้ที่ website กลุ่มประสานราชการ  (เข้าทาง      เว็บไซด์ของหน่วยงาน          
กลุ่มประสานราชการ เลือกเมนูฟังมติ ครม.)  ซึ่งหน่วยงานในสังกัด  สามารถใช้ประโยชน์โดยเข้าสืบค้น
ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกโอกาส 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   
 
                                                                  (ลงช่ือ)     พวงทอง  เสลานนท ์
                                                                          (นางพวงทอง  เสลานนท์) 
                หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ 
 



วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 3 ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาท่ีเป็นธรรม พ.ศ. .... 

7 ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าแม่แคม ป่าแม่ก๋อน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และป่าแม่สาย และป่า ลําน้ํา น่านฝั่งขวา ป่าจริม และป่าน้ําปาด 

 บางส่วนในท้องท่ี ตําบลช่อแฮ อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และ 

ตําบลนํ้าหมัน ตําบลจริม อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ....

เศรษฐกิจ - สังคม 11 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปี 2559

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม  2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                              วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 
 
  วันน้ี ( 1 มีนาคม  2559) เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตร ีทําเนียบรฐับาล  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรใีนฐานะหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ประชุมร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ
คณะรัฐมนตร ี(ครม.)  
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี                
ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี   ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 
  

กฎหมาย 
   
  1.       เรื่อง       ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ..... 
  2.       เรื่อง       ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพ่ิมช่องทางชําระค่าปรับ) 
  3.       เรื่อง       ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร      
                                  พันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. .... 
  4.       เรื่อง       ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา 
  5.       เรื่อง       ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนขอ้มูล   
                                  เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร พ.ศ. .... 
  6.       เรื่อง       ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น    
                                   รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือปรับปรุงมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดต้ัง      
                                   สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ  
  7.       เรื่อง       ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าแม่แคม ป่าแม่ก๋อน และป่าแม่สาย  
                                   และป่า ลํานํ้า น่านฝั่งขวา ป่าจริม และป่านํ้าปาด บางส่วน ในท้องที่ตําบลช่อแฮ 
                                   อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และตําบล นํ้าหมัน ตําบลจริม อําเภอท่าปลา 
                                   จังหวัด  อุตรดิตถ์ พ.ศ. ....  
  8.       เรื่อง       ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ พ.ศ. .... 
 9.       เรื่อง      ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ พ.ศ. .... 
 

 
เศรษฐกิจ – สงัคม 

   
           10.     เรื่อง       ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกําหนดอัตราค่า 
                                โดยสารวิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกําหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง 
                                ชําระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. .... 
  11.     เรื่อง       แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559 
 
 
 
 
 



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

2 

แต่งต้ัง 
 

  12.     เรื่อง       การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
                                (กระทรวงสาธารณสุข)  
           13.      เรื่อง      การขอปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพ่ือพิจารณาทําความ 
                                ตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจํา  
  14.     เรื่อง       ขอปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการแม่นํ้าโขงแห่งชาติไทย 
  15.     เรื่อง       รัฐบาลสาธารณรัฐรวันดาเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
                                (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  16.     เรื่อง       การแต่งต้ังกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ   
  17.     เรื่อง       ขอความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้อํานวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
  18.     เรื่อง       การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐแทน 
                                กรรมการที่ลาออก 
    
   
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1.     เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. ..... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ..... ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงาน
ศาลปกครอง และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให้มีกองทุนเพ่ือการศึกษา มีฐานะเป็นนิติบุคคล ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ อยู่ในการกํากับดูแลของ กค. มีวัตถุประสงค์ แก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมี
ความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ นักเรียน นักศึกษา ที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาที่กองทุนมุ่งส่งเสริม
เป็นพิเศษ และให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ โดยนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้อง
คืนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ได้รับไปทั้งหมดคืนให้กองทุน 
  2. กําหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน มี
ผู้จัดการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้คณะกรรมการมีหน้าที่กําหนดนโยบายและกรอบแนวทางในการ
ดําเนินงาน กําหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  
  3. กําหนดให้มีสํานักงานกองทุนทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ และ
ดําเนินงานต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและนโยบายของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานกับส่วนราชการ
และองค์กรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  4. กําหนดให้มีผู้จัดการกองทุน มีอํานาจหน้าที่บริหารและจัดการเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด โดยผู้จัดการสามารถจ้างสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลใด ๆ ตามความเหมาะสม
เพ่ือทําหน้าที่แทนกองทุนในการบริหารและจัดการการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาและการดําเนินการติดตามเร่งรัดการ
ชําระคืนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
  5. กําหนดให้คณะกรรมการกองทุนกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขสําหรับสถานศึกษาที่จะ
เข้าร่วมดําเนินงานให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยให้มีคณะอนุกรรมการกํากับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วม
ดําเนินงานให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบและกํากับดูแลสถานศึกษา 
  6. กําหนดให้นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกู้เพ่ือการศึกษาประเภทใดให้ย่ืนคําขอ
ต่อคณะกรรมการฯ สําหรับเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาแต่ละประเภทน้ัน และผู้กู้ยืมเงินต้องยินยอมให้กองทุนเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับการกู้ยืมเงินและการชําระเงินคืนกองทุน รวมถึงการให้
ความยินยอมในขณะทําสัญญากู้ยืมเงิน 
  7. กําหนดให้นักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินที่สําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว มีหน้าที่
ต้องชําระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาท่ีได้รับไปคืนให้กองทุน ตามจํานวน ระยะเวลา และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
  8. กําหนดให้เมื่อผู้กู้ยืมเงินเข้าทํางานในหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนให้บุคคล คณะบุคคล หรือ
นิติบุคคล ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ส่งข้อมูล
บุคลากรในสังกัดให้กองทุนตรวจสอบว่าเป็นผู้กู้ยืมเงินหรือไม่ และมีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินใน
ลําดับเดียวกับหนี้ค่าภาษีอากร 
 
2.    เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทางชําระค่าปรับ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่..) พ.ศ. ....            (เพ่ิม
ช่องทางชําระค่าปรับ) ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ 
และส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให้แก้ไขคําว่า “อธิบดี” ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
เป็นคําว่า “ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ” ทุกแห่ง 
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  2. เพ่ิมวิธีการและสถานที่ชําระค่าปรับตามใบสั่งสําหรับผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถในกรณีไม่มีการเรียก
เก็บใบอนุญาตขับขี่โดยเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ชําระค่าปรับตามจํานวนและภายในวันที่ระบุไว้
ในใบสั่ง โดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิตหรือวิธีการอ่ืนโดยผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการรับชําระ
เงิน 
 
3.  เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็น
ธรรม พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ดําเนินการ
ต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ 
  1. กําหนดความหมายของนิยามคําว่า “ระบบเกษตรพันธสัญญา” “ผู้ประกอบการธุรกิจทาง
การเกษตร” “เกษตรกร” “เกษตรกรรม” “หน่วยงานของรัฐ” “คณะกรรมการ” “รัฐมนตรี” 
  2. กําหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม ประกอบด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรอง
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเกาตรและสหกรณ์  ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุด ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย นายกสภาทนายความ และผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นกรรมการโดย
ตําแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกิน 10 คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้ซึ่งมีความรู้และความเช่ียวชาญ
ตามที่กําหนด โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกณ์มอบหมายเป็นกรรมการ
และเลขานุการ และรองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมายเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  3. กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม 
  4. กําหนดให้เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรมแล้ว ให้
คณะกรรมการกําหนดแนวทางหรือมาตรการเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องดําเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว 
  5. กําหนดให้มีค่าใช้จ่ายสําหรับเบ้ียประชุม หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานให้เป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบ้ีย
ประชุมกรรมการหรือตามระเบียบทางราชการ แล้วแต่กรณีโดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  6. กําหนดให้ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้กรรมการประกอบด้วย
กรรมการโดยตําแหน่ง เพ่ือทําหน้าที่คณะกรรมการไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... ขอ
กระทรวงยุติธรรม ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
   1. กําหนดบทนิยามคําว่า “การไกล่เกลี่ยคดีอาญา” “คู่กรณี” “ผู้ไกล่เกลี่ย” และ “การ
ชะลอการฟ้อง” 
        2. กําหนดให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอัยการสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ีในส่วนที่
เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของตน 
   3. กําหนดมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา ได้แก่ การไกล่เกลี่ยคดีอาญาและการชะลอการ
ฟ้อง โดยไม่ให้ใช้บังคับกับคดีที่อยู่ในอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัว แต่คดีที่อยู่ในอํานาจศาลทหารและมีเหตุที่อาจ
ใช้มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญาได้ ให้ใช้บังคับได้โดยอนุโลม ส่วนในคดีที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาล
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แขวง เมื่อมีคําสั่งให้ใช้มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา มิให้นําบทบัญญัติในเรื่องการฟ้องและการผัดฟ้องมาใช้บังคับ
และเมื่อได้มีคําสั่งให้ใช้มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญาแล้ว ให้ถือเป็นเหตุอายุความสะดุดหยุดอยู่ ตลอดจนห้ามมิให้
รับฟังพยานหลักฐาน คํารับสารภาพ หรือข้อเท็จจริงที่ เ กิดขึ้นจากการใช้มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา            
เป็นพยานหลักฐานในการดําเนินคดี 
   4. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการไกล่เกลี่ย เช่น กําหนดคดีความผิดที่
สามารถไกล่เกลี่ยได้ กําหนดพฤติการณ์ของการกระทําที่ได้รับการไกล่เกลี่ย กําหนดการไกล่เกลี่ยคดีกรณีที่มีผู้เสียหาย
หลายคน รวมทั้งกําหนดอํานาจจัดการแทนผู้เสียหาย 
   5. กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น       
ผู้ไกล่เกลี่ย และกําหนดให้การยื่นคําขอ การรับขึ้นทะเบียน และการตรวจคุณสมบัติการถอนช่ือ ให้กําหนดใน
กฎกระทรวง 
   6. กําหนดกระบวนการไกล่เกลี่ยคดีอาญา เช่น กําหนดระยะเวลานัดไกล่เกลี่ยระยะเวลา
ไกล่เกลี่ยคดีอาญาให้แล้วเสร็จ การจัดหาล่าม กําหนดให้ผู้ไกล่เกลี่ยยุติการไกล่เกลี่ยเมื่อมีเหตุตามท่ีกําหนด 
   7. กําหนดเก่ียวกับผลของการไกล่เกลี่ยคดีอาญา เช่น ผู้เสียหายจะฟ้องคดีมิได้จนกว่า
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการจะมีคําสั่งให้ดําเนินคดีต่อไป การไกล่เกลี่ยไม่ตัดอํานาจพนักงานสอบสวน      
ที่จะทําการสอบสวนต่อไป 
   8. กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการชะลอการฟ้อง เช่น กําหนดมูลเหตุที่พนักงานอัยการอาจ
พิจารณามีคําสั่งให้ชะลอการฟ้องได้ และในการพิจารณามีคําสั่งให้ชะลอการฟ้อง พนักงานอัยการอาจดําเนินการ
ตามท่ีกําหนดได้  
   9. กําหนดเก่ียวกับผลของคําสั่งชะลอการฟ้อง เช่น ให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาในกรณีที่ถูกคุมขัง
อยู่ ผู้เสียหายจะฟ้องคดีมิได้จนกว่าพนักงานอัยการจะมีคําสั่งให้ดําเนินคดีต่อไป กําหนดมูลเหตุที่พนักงานอัยการจะ
พิจารณาสั่งให้ดําเนินคดีอาญาต่อไป 
 
5.  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์
ในการจัดเก็บภาษีอากร พ.ศ. .... 
          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

           สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

          1. กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอํานาจเสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการดําเนินการตามความตกลงในการแลกเปล่ียนข้อมูลทางภาษีแต่ละฉบับได้ โดย
พระราชกฤษฎีกาอย่างน้อยต้องมีการกําหนดในเรื่องต่าง ๆ อาทิ คู่สัญญา ผู้มีหน้าที่รายงาน ข้อมูลที่ถูกต้องรายงาน 
การกําหนดขั้นตอนและวิธีการในการรายงาน เป็นต้น 

          2. กําหนดอํานาจหน้าที่โดยท่ัวไปของเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจซึ่งจะทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่สัญญา โดยมีอํานาจหน้าที่ในการเรียก รับ หรือจัดให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลจากผู้มีหน้าที่รายงาน การส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของคู่สัญญา การเรียกและรับข้อมูลจากผู้มีหน้าที่
รายงานของคู่สัญญาผ่านเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของคู่สัญญา เป็นต้น 

          3. กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ีเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา โดยมี
อํานาจหน้าที่ในการเข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้มีหน้าที่รายงานหรือ ในสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการ
ธุรกิจที่เป็นการสนับสนุนแก่ผู้มีหน้าที่รายงานเพ่ือตรวจสอบเก่ียวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

          4. กําหนดให้อํานาจผู้มีหน้าที่รายงานในการเปิดเผยข้อมูลและส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ 
และให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจมีอํานาจในการส่งข้อมูลดังกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงตามความตกลงได้ 
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          5. กําหนดให้มีบทบัญญัติในการคุ้มครองการเปิดเผยข้อมูล โดยให้เปิดเผยข้อมูลเท่าที่เป็นการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติน้ีแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ และมีบทลงโทษแก่บุคคลที่นําข้อมูลไปเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืน 

          6. กําหนดบทลงโทษสําหรับผู้มีหน้าที่รายงานที่ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติน้ี ผู้ที่ขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตาม
คําสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ และกําหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ 

 

 6.   เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดต้ังสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือปรับปรุงมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดต้ังสํานักงานใหญ่
ข้ามประเทศ ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาฯ  
  ให้ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ สําหรับรายรับจากการบริหารเงินให้แก่
วิสาหกิจในเครือ ต้ังแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2558  
 
7.    เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าแม่แคม ป่าแม่ก๋อน และป่าแม่สาย และป่าลําน้ําน่าน
ฝั่งขวา ป่าจริม และป่าน้ําปาด บางส่วน ในท้องที่ตําบลช่อแฮ อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และตําบลน้ําหมัน 
ตําบลจริม อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าแม่แคม ป่า
แม่ก๋อน และป่าแม่สาย และป่าลํานํ้าน่านฝั่งขวา ป่าจริม และป่านํ้าปาด บางส่วน ในท้องที่ตําบลช่อแฮ อําเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ และตําบลนํ้าหมัน ตําบลจริม อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ . .... ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา        
แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   ทส. เสนอว่า  
  1. กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอใช้พ้ืนที่ในเขตอุทยานแห่งชาติลํานํ้าน่านใน
ท้องที่ตําบลจริม ตําบลนํ้าหมัน อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เน้ือที่ 1,140 ไร่ และในท้องที่ตําบลช่อแฮ อําเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ เน้ือที่ 625 ไร่ รวมเน้ือที่ 1,765 ไร่ เพ่ือก่อสร้างโครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยนํ้ารี อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
แต่เน่ืองจากพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการฯ บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติลํานํ้าน่านตามพระราชกฤษฎีกากําหนด
บริเวณท่ีดินป่าแม่แคม ป่าแม่ก๋อน และป่าแม่สาย ในท้องที่ตําบลสวนเขื่อน ตําบลป่าแดง ตําบลช่อแฮ อําเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ และป่าลํานํ้าน่านฝั่งขวา ป่าจริม และป่านํ้าปาด ในท้องที่ตําบลท่าแฝก ตําบลนางพญา ตําบลนํ้า
หมัน ตําบลจริม ตําบลท่าปลา ตําบลผาเลือด อําเภอท่าปลาและตําบลแสนตอ อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็น
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2541 ดังน้ัน จึงต้องดําเนินการเพิกถอนพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเสียก่อน เพ่ือให้สามารถเข้า
ดําเนินการก่อสร้างในพ้ืนที่ดังกล่าวได้  
   2. คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ได้พิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2556 มีมติเห็นชอบให้การเพิกถอนพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติลํานํ้าน่านบางส่วน เพ่ือให้กรมชลประทาน
ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บนํ้า ห้วยนํ้ารี อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยมีเง่ือนไขว่า ภายหลังการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้า
แล้วเสร็จให้คืนพ้ืนที่ดังกล่าวให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เพ่ือกําหนดเป็นอุทยานแห่งชาติอีกคร้ัง  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  เพิกถอนอุทยานแห่งชาติ ป่าแม่แคม ป่าแม่ก๋อน และป่าแม่สาย และป่าลํานํ้าน่านฝั่งขวา ป่าจริม 
และป่านํ้าปาด บางส่วน ในท้องที่ตําบลช่อแฮ อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และ ตําบลนํ้าหมัน ตําบลจริม อําเภอท่า
ปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมเน้ือที่ 1,628 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวาออกจากการเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามที่กําหนดไว้โดย
พระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่าแม่แคม ป่าแม่ก๋อน และป่าแม่สาย ในท้องที่ตําบลสวนเข่ือน ตําบลป่าแดง 
ตําบลช่อแฮ อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และป่าลํานํ้าน่านฝั่งขวา ป่าจริม และป่านํ้าปาด ในท้องที่ตําบลท่าแฝก 
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ตําบลนางพญา ตําบลนํ้าหมัน ตําบลจริม ตําบลท่าปลา ตําบลผาเลือด อําเภอท่าปลา และตําบลแสนตอ อําเภอนํ้า
ปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2541 ภายในแนวเขตที่เพิกถอนตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา  
 
 
8.    เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียน
เฉพาะความพิการ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดคํานิยาม 
   1.1 “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการระดับจังหวัด 
   1.2 “ผู้จัดการศึกษา” หมายความว่า ผู้ย่ืนคําขอจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการไม่
ว่าบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน
หรือผู้ใดที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการให้จัดต้ังศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 
  2. กําหนดให้ผู้จัดการศึกษาอาจจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทั้งนอกระบบและตามอัธยาศัยรวมถึง
การให้บริการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ พัฒนาศักยภาพในการดํารงชีวิตอิสระ พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําเป็น ฝึกอาชีพ 
และจัดกิจกรรมการศึกษาสําหรับคนพิการ โดยจัดต้ังศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 
  3. กําหนดให้ผู้จัดการศึกษายื่นคําขอเป็นหนังสือต่อคณะอนุกรรมการพร้อมทั้งแนบแบบคําขอท่ี
สํานักงานกําหนด และแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ โดยให้แผนการจัดการศึกษามี
รายการตามกําหนด 
  4. กําหนดให้คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการกําหนดนโยบายการบริหารและการจัด
การศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนและสอดคล้องกับนโยบายแผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กํากับและดูแลระบบการประเมินคุณภาพ 
  5. กําหนดให้มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของพัฒนาการของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ทั้งน้ีให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการกําหนด กรณีที่มีการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษาอ่ืน ให้มีการวัดผลและประเมินผลร่วมกัน 
  6. กําหนดให้ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการออกหลักฐานทางการศึกษาแก่ผู้เรียนหรือผู้สําเร็จ
การศึกษาจากศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการตามหลักศูนย์ของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการน้ัน 
  7. กําหนดให้ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการได้รับสิทธิประโยชน์ด้านเงินอุดหนุน สิ่งอํานวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรเอกชนอ่ืนสําหรับการจัด
การศึกษาได้ 
  8. การเลิกศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ให้ผู้จัดการศึกษาร่วมกับสํานักงานจัดหาศูนย์การเรียน
เฉพาะความพิการหรือสถานศึกษาอ่ืนให้แก่ผู้เรียน โดยให้สํานักงานเรียกคืนเงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลืออ่ืน ๆ ของ
รัฐ ที่ยังคงเหลืออยู่จากศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการที่เลิก เพ่ือนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
 
9.   เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อรองรับการเปิดทําการศาลจังหวัดชุมแพ รวม 4 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเพ่ือรองรับการเปิดทําการศาลจังหวัดชุมแพ 
รวม 4 ฉบับ ตามท่ีสํานักงานศาลยุติธรรม (ศย.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็น
เรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังน้ี 
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเปิดทําการศาลจังหวัดชุมแพ พ.ศ. .... 
  2. ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลแขวงขอนแก่น พ.ศ. .... 
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  3. ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นําวิธีพิจารณาความอาญา
ในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 บังคับสําหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  4. ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลจังหวัดชุมแพ พ.ศ. .... 
 สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเปิดทําการศาลจังหวัดชุมแพ พ.ศ. .... กําหนดให้เปิดทําการ
ศาลจังหวัดชุมแพต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 
  2. ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลแขวงขอนแก่น พ.ศ. .... กําหนดให้บรรดา
คดีของท้องที่อําเภอชุมแพ อําเภอภูผาม่าน อําเภอภูเวียง อําเภอสีชมพู อําเภอหนองนาคํา และอําเภอหนองเรือ อยู่
ในเขตอํานาจศาลจังหวัดชุมแพเพียงแห่งเดียวและเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจของศาลแขวงขอนแก่นในบางท้องที่ที่ทับ
ซ้อนกับศาลจังหวัดชุมแพ 
  3. ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นําวิธีพิจารณาความ
อาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 บังคับสําหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 
.... กําหนดให้นําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัดสําหรับคดีอาญาที่อยู่ในอํานาจศาล
แขวงซึ่งเกิดขึ้นในท้องที่อําเภอชนบท อําเภอชุมแพ อําเภอโนนศิลา อําเภอบ้านไผ่ อําเภอเปือยน้อย อําเภอพล อําเภอ
ภูผาม่าน อําเภอภูเวียง อําเภอแวงน้อย อําเภอแวงใหญ่ อําเภอสีมชมพู อําเภอหนองนาคํา อําเภอหนองเรือ และ
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (เดิม “ในท้องที่อําเภอชนบท บ้านไผ่ นอกจากตําบลโคกสําราญ ตําบลโนน
สมบูรณ์ ตําบลบ้านแฮด และตําบลหนองแซง อําเภอพล อําเภอแวงน้อย อําเภอแวงใหญ่ อําเภอหนองสองห้อง และ
ก่ิงอําเภอเปือยน้อย อําเภอบ้านไผ่”) 
  4. ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลจังหวัดชุมแพ พ.ศ. ..... กําหนดให้พระราช
กฤษฎีกาน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป และกําหนดให้ศาลจังหวัดชุมแพมีเขตตลอดท้องที่
อําเภอชุมแพ อําเภอภูผาม่าน อําเภอภูเวียง อําเภอเวียงเก่า อําเภอสีชมพู อําเภอหนองนาคํา และอําเภอหนองเรือใน
จังหวัดขอนแก่น 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
10.     เรื่อง ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกําหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการ
จัดเก็บค่าโดยสาร และการกําหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชําระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สาย
เฉลิมรัชมงคล พ.ศ. .... 
          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการ
กําหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกําหนดประเภทบุคคลท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องชําระค่า
โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

          คค. เสนอว่า 
          1. สัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย (รฟม.) กับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BMCL) วันที่ 1 สิงหาคม 2543 กําหนดว่าอัตราค่าโดยสาร
ระบบรถไฟฟ้า (MRTA Initial System Fare Rates) จะมีผลใช้บังคับเป็นเวลา 24 เดือน แล้วจึงมีการปรับให้เท่ากับ
อัตราค่าโดยสารพื้นฐานอ้างอิง (Basic Reference Fare Rates) ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่มีการปรับอัตราค่าโดยสาร
ระบบรถไฟฟ้าตามวิธีการคํานวณในผนวก VI ของสัญญาฯ บนพ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริงของ
ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index : CPI) ซ่ึง รฟม.ได้มีการปรับอัตราค่าโดยสารตามสัญญาฯ แล้ว 6 
ครั้ง โดยคร้ังล่าสุด เมื่อ พ.ศ. 2557 มีอัตราเริ่มต้นที่ 16 บาท สูงสุด 42 บาท โดยเป็นไปตามอัตราค่าโดยสารพ้ืนฐาน
อ้างอิง ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 
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          2. อัตราค่าโดยสารในปัจจุบันของ รฟม.จะครบกําหนด 24 เดือน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 สมควรมีการ
ปรับอัตราค่าโดยสารตามสัญญาข้อ 1 ซึ่ง รฟม.ได้ดําเนินการคํานวณอัตราค่าโดยสารพ้ืนฐานอ้างอิงตามวิธีการคํานวณ
ตามที่กําหนดในสัญญาแล้ว โดยใช้ดัชนีราคาผู้บริโภคของสํานักงานนโยบายและธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็น
ข้อมูลในการคํานวณ และในคราวประชุมคณะกรรมการ รฟม.ครั้งที่ 17/2558 เม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ได้มีมติ
อนุมัติการปรับอัตราค่าโดยสารฯ ใหม่ ซ่ึงมีอัตราเริ่มต้นที่ 16 บาท สูงสุด 42 บาทเท่ากับอัตราค่าโดยสารที่บังคับ
ใช้อยู่ในปัจจุบัน ยกเว้นสถานีที่ 5,8 และ 11 ซ่ึงจะมีอัตราค่าโดยสารลดลงจากปัจจุบัน 1 บาท โดยให้มีผลใช้
บังคับต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 (รวม 24 เดือน) ทั้งนี้ จะต้องมีการประกาศต่อ
สาธารณะก่อนบังคับใช้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ตามข้อกําหนดในสัญญาโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สาย
เฉลิมรัชมงคล (ก่อนวันที่ 4 มิถุนายน 2559) 
          สาระสําคัญของร่างข้อบังคับ 

          1. กําหนดให้ข้อบังคับน้ีใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป 

          2. กําหนดให้ยกเลิกข้อบังคับ รฟม.ว่าด้วยการกําหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการ
กําหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชําระค่าโดยสารสําหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 
พ.ศ.2557 

          3. กําหนดให้ค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เป็นไปตามตารางอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าท้าย
ข้อบังคับน้ี (เริ่มต้นที่ 16 บาท สูงสุด 42 บาท) 
          4. กําหนดประเภทบุคคลที่ได้ลดหย่อนค่าโดยสารและได้รับการยกเว้นไม่ต้องชําระค่าโดยสาร 
          5. กําหนดให้คณะกรรมการ รฟม. มีอํานาจออกประกาศลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าได้เป็นครั้งคราวเพ่ือ
ส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้า หรือเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล 

11.    เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี 2559 เพ่ือกําหนดให้เป็น
นโยบายรัฐบาล และมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องนําไปปฏิบัติต่อไป  
  2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงินรวม 93.8180 ล้านบาท เพ่ือดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขหมอกควัน
ภาคเหนือ ปี 2559 ในส่วนของการดําเนินงานของ 9 จังหวัด 
  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559 
  เน้นการป้องกันก่อนเกิดเหตุไม่ให้เกิดการเผาและการลุกลามของไฟจนยากที่จะควบคุม เพ่ือลด
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด เน้นการระดมสรรพกําลังจากทุกภาคส่วน เครือข่ายอาสาสมัคร อุปกรณ์
เครื่องมือ เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการเผาและไฟป่าในพ้ืนที่เสี่ยง รวมถึงให้ความรู้และเข้าถึงชุมชนเพ่ือสร้างความ
ตระหนักและการมีส่วนร่วมในการลดการเผาตลอดช่วงวิกฤต ปี 2559 และในช่วงวิกฤตหมอกควันที่จังหวัดกําหนด 
จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ลักลอบเผา โดยบูรณาการและสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบศูนย์
สั่งการแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) 
  พ้ืนที่เป้าหมาย 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน พะเยา 
แม่ฮ่องสอน และตาก 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ สํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) และ 12 กระทรวง ประกอบด้วย (1) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทส. (2) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) (3) 
กระทรวงการคลัง (กค.)  (4) กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) (5) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) (6) 
กระทรวงกลาโหม (กห.) (7) กระทรวงคมนาคม (คค.)  (8) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) (9) 
กระทรวงพลังงาน (พน.) (10) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) (11) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และ (12) 
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 
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  กลไกกํากับดูแล กํากับและติดตามผลการดําเนินงานโดยศูนย์อํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน (ศอ.ปกป) 
   

แต่งต้ัง 
 
12.    เรื่อง การแต่งต้ังขา้ราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหนง่ประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสขุ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายสรศักด์ิ โล่จินดารัตน์ 
นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวช
กรรม) กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
13.    เรื่อง การขอปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพ่ือพิจารณาทําความตกลงว่า
ด้วยการขนส่งทางอากาศกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจํา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอการปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพ่ือพิจารณาทําความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจํา 
จํานวน 4 คน โดยให้มีอํานาจหน้าที่คงเดิม ดังน้ี  
  1. ลําดับที่ 7 เปลี่ยนจาก อธิบดีกรมการบินพลเรือน กรรมการ เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานการ
บินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรรมการ  
   2. ลําดับที่ 8 เปลี่ยนจาก รองอธิบดีกรมการบินพลเรือน (ฝ่ายเศรษฐกิจ) กรรมการและเลขานุการ 
เป็น รองผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรรมการและเลขานุการ  
  3. ลําดับที่ 9 เปลี่ยนจาก ผู้อํานวยการสํานักกํากับกิจการขนส่งทางอากาศ  กรมการบินพลเรือน 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เป็น ผู้จัดการฝ่ายการต่างประเทศ สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  4. ลําดับที่ 12 เปลี่ยนจาก หัวหน้ากลุ่มความตกลงและเจรจาสิทธิการบิน สํานักกํากับกิจการขนส่ง
ทางอากาศ กรมการบินพลเรือน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เป็น หัวหน้ากองความตกลงระหว่างประเทศ ฝ่าย
การต่างประเทศ สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 
14.   เรื่อง ขอปรับปรุงองคป์ระกอบของคณะกรรมการแม่น้ําโขงแหง่ชาติไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอให้ปรับปรุง
องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแม่น้ําโขงแห่งชาติไทย ในส่วนที่ 3 บทบาทและอํานาจหน้าที่
ของสํานักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ําโขงแห่งชาติไทย และส่วนที่ 4 องค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยในคณะ
มนตรีและคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง ดังน้ี  
  1. ส่วนที่ 3 แก้ไข ข้อ 3.1 จากเดิม รองอธิบดี รับผิดชอบงานคณะกรรมการแม่นํ้าโขงแห่งชาติไทย 
เป็น รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา จํานวน 2 คน ซ่ึงอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํามอบหมายเป็นรองเลขาธิการ  
   2. ส่วนที่ 4  
   2.1 ยกเลิก องค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยในคณะมนตรีและคณะกรรมการร่วม 
คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง ในลําดับที่ 2 (ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และลําดับที่ 3 (รอง
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรนํ้าในแผ่นดิน)  
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   2.2 แก้ไขเพิ่มเติม ลําดับที่ 4 จากเดิม อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า เป็นเลขาธิการ
คณะกรรมการแม่นํ้าโขงแห่งชาติไทย ผู้แทนไทยสํารองในคณะกรรมการร่วม เป็น อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าเป็น
เลขาธิการคณะกรรมการแม่นํ้าโขงแห่งชาติไทย และเป็นผู้แทนไทยในคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการ 
แม่น้ําโขง  
    2.3 แก้ไขเพ่ิมเติม ลําดับที่ 5 จากเดิม รองอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า ผู้รับผิดชอบงาน
คณะกรรมการแม่นํ้าโขงแห่งชาติไทย เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการแม่นํ้าโขงแห่งชาติไทย ผู้แทนสํารองใน
คณะกรรมการร่วม เป็น รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา จํานวน 2 คน ซ่ึงอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํามอบหมายเป็นรอง
เลขาธิการคณะกรรมการแม่นํ้าโขงแห่งชาติไทย และเป็นผู้แทนถาวรไทยสํารองในคณะกรรมการร่วมกรรมาธิการ
แม่น้ําโขง  
 
15.    เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐรวันดาเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐรวันดามีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นางสาวเวเนเซีย 
เซบูดันดี (Miss Venetia Sebudandi) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐรวันดา
ประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น สืบแทน นายชาลส์ มูริกันเด (Mr. Charles 
Murigande) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
16.   เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ แต่งต้ัง
นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการในคณะกรรมการการเคหะ
แห่งชาติ แทนนายพิทักษ์ ดิเรกสุนทร ที่ลาออกจากตําแหน่ง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป 
 
17.   เรื่อง ขอความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้อํานวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอการแต่งต้ังนายสุระชัย เอ่ียมวชิรสกุล 
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ผู้อํานวยการ ขสมก.) ตามมติคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ส่วนค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนรวมทั้งเง่ือนไขการจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ  
 
18.    เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐแทนกรรมการท่ี
ลาออก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) 
เสนอแต่งต้ังนายสมภพ อมาตยกุล เป็น กรรมการ คปร. แทนนายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ ที่ลาออกจากการเป็น
กรรมการแล้ว เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558  
 
 


