
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2135 
ท่ี  กษ 0401.4/77                            วันที ่ 3  กุมภาพันธ์  2559 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 501 
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 9 เรื่อง  ขอสนับสนนุงบกลางเพื่อดําเนนิโครงการตามแผนพฒันาอาชีพเกษตรกร 

ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1  
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 

ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพ่ือบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ระยะที ่2 ครั้งที่ 1 
จํานวน 1,814,717,870 บาท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยใช้จ่ายจากแหลง่เงิน ดังน้ี  
  1. อนุมัติใหใ้ช้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น จํานวน 1,659,582,470 บาท ให้กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่าย ดังน้ี  
      (1) ค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของ
ชุมชนเพ่ือบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 จํานวน 3,135 โครงการ วงเงิน 1,614,043,920 
บาท ประกอบด้วย โครงการปลูกพืชใช้นํ้าน้อย จํานวน 408 โครงการ โครงการเกษตรอ่ืน ๆ จํานวน 1,861 
โครงการ โครงการนอกภาคเกษตร จํานวน 866 โครงการ  
      (2) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการและส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรของโครงการตามแผนพัฒนา
อาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพ่ือบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 จํานวน 45,538,550 บาท เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการประกอบอาชีพทางเลือกใหม่ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งการ
ปลูกพืชฤดูแลง้ที่ใช้นํ้าน้อย การทําการเกษตรอ่ืน ๆ เช่น การทําอาชีพประมง ปศุสัตว์ และอาชีพนอกภาค
การเกษตร ตลอดจนการสร้างความรู้และความเข้าใจในมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรทีไ่ด้รับผลกระทบจากภัย
แล้ง ปี 2558/59 จํานวน 8 มาตรการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558  
  2. อนุมัติให้ดําเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวงเงิน 155,135,400 บาท จําแนกเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํานวน 
66,007,500 บาท และกระทรวงมหาดไทย จํานวน 89,127,900 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายบริหารจัดการและ
ส่งเสริมใหค้วามรู้เกษตรกรของโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพ่ือ
บรรเทาภัยแลง้ ปี 2558/59  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 

ทั้งน้ี... 
 
 
 





วาระ
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ - สังคม 9 ขอสนับสนุนงบกลางเพ่ือดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพ่ือบรรเทาภัยแล้ง
ปี 2558/59 ระยะท่ี 2 ครั้งท่ี 1 

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                              วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 

 
  วันน้ี (2 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1                
ทําเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี                
แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.  .... 
  2.    เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... 
  3.   เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  
    ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    ศรีสะเกษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ 
    พ.ศ. ....   
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี สํานักงานการ
    ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
  7.    เรื่อง  ขออนุมัติการดําเนินงานและงบประมาณ “โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
    (คปก.) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2579)”  
  8.   เรื่อง  ขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล และกิจการ
    แปรรูปสัตว์นํ้า 
  9.  เรื่อง  ขอสนับสนุนงบกลางเพ่ือดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความ
    ต้องการของชุมชนเพ่ือบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1  
 

ต่างประเทศ 
 
  10.  เรื่อง  ขออนุมัติร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
    ทางเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม วิชาการ เกษตรกรรม  วิทยาศาสตร์ 
    ไทย-อิหร่าน ครั้งที่  9  
  11.  เรื่อง   ความคืบหน้าการสมัครขอรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016 
  12.  เรื่อง  การออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ตามมติ 
    คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558  
  13.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง 
    สาธารณรัฐอินเดียว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธ์ิ 
    ต่อจิตและประสาท สารต้ังตันและเคมีภัณฑ์ และการใช้ยาในทางที่ผิด 
 
 
 



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  
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แต่งต้ัง 
 
  14.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอัน
    เน่ืองมาจากพระราชดําริ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) (สาํนักงาน
    คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ)  
  15.  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ กรุงคารท์ูม สาธารณรัฐซูดาน (กระทรวงการ
    ต่างประเทศ)  
  16.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  17.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้)  
  18.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  19.  เรื่อง  การขอปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการแหง่ชาติในการค้นหาและ 
    ช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย  
  20.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสาํนักงานส่งเสริม 
    อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากตําแหน่ง
    ก่อนครบวาระ  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.  .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังน้ี 
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา   โดยให้รับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
สํานักงาน  ก.พ.  สํานักงาน  ก.พ.ร.  และสํานักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการพิจารณาด้วย  แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  2. ให้กระทรวงพาณิชย์รับข้อสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสํานักงาน ก.พ. ไป
พิจารณาดําเนินการต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. ปรับปรุงนิยาม  “ผู้ประกอบธุรกิจ”  ให้ครอบคลุมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือ
เดียวกัน และเพ่ิมนิยาม “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคลในเครือเดียวกัน” 
  2. ปรับปรุงบทนิยาม   “ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาด”   ให้คณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้าเป็นผู้มีอํานาจในการออกประกาศหลักเกณฑ์การเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาด 
  3. เพ่ิมเติมบทนิยาม “ปัจจัยสภาพการแข่งขันของตลาด” 
  4. กําหนดให้รัฐวิสาหกิจทุกประเภทต้องอยู่ภายใต้การบังคับตามพระราชบัญญัติน้ี    ทั้งน้ี   กําหนด
ข้อยกเว้นสําหรับการดําเนินการตามกฎหมาย  หรือนโยบายของรัฐที่มีความจําเป็นในการรักษาความม่ังคงของรัฐ 
ประโยชน์สาธารณะ รักษาผลประโยชนส์่วนรวม หรือจัดให้มีสาธารณูปโภค 
  5. กําหนดให้มีคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าที่มีความเป็นอิสระที่ผ่านกระบวนการคัดสรร
และให้นายกรัฐมนตรีแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จํานวน 7 คน ทั้งน้ี กรรมการจะต้องมีอายุ  45-70 
ปี วาระการดํารงตําแหน่ง 6 ปี ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ 
  6. กําหนดให้มีคณะกรรมการคัดสรร จํานวน 7 คน ทําหน้าที่สรรหาคณะกรรมการแข่งขันทางการ
ค้า โดยสํานักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าทําหน้าที่เป็นหน่วยธุรการ 
  7. กําหนดให้จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็น
รัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มีความเป็นอิสระทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ และการดําเนินงาน โดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในปีแรก หลังจากน้ันให้จัดสรรเงินจากค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการค้าในอัตราร้อย
ละ 10 มาเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินงานของสํานักงานเป็นประจําทุกปี รวมท้ังสามารถจัดเก็บรายได้เป็นค่าใช้จ่าย
ดําเนินงานของสํานักงานได้ 
  8. กําหนดให้ทบทวนเกณฑ์ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาดอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 
  9. กําหนดให้ผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ น้ี แม้ส่วนหน่ึงส่วนใดได้กระทํานอก
ราชอาณาจักร และผลแห่งการกระทําเกิดขึ้นในราชอาณาจักร ต้องรับโทษในราชอาณาจักร 
  10. กําหนดให้ฟ้องคดีที่เก่ียวกับการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติน้ีต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศ และเพ่ิมขั้นตอนกรณีอัยการสูงสุดเห็นว่าสํานวนยังไม่สมบูรณ์พอที่จะดําเนินคดีได้ ให้ต้ัง
คณะทํางานขึ้นมาชุดหน่ึง เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพ่ือพิจารณาสั่งคดี 
  11. กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่กระทําการรวมธุรกิจอันอาจก่อให้เกิดการลดการแข่งขันอย่างมี
นัยสําคัญ แจ้งต่อคณะกรรมการก่อนดําเนินการรวมธุรกิจ และส่งงบการเงินเพ่ือติดตามผลของการรวมธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 3 ปี 
  12. กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับคําสั่งคณะกรรมการฯ สามารถอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อคณะ
กรรมการฯ ได้ 
  13. กําหนดให้คณะกรรมการฯ กําหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนโทษปรับแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่
ตัวการสําคัญในพฤติกรรมการตกลงร่วมกัน จํากัด หรือลดการแข่งขันทางการค้าที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง เพ่ือเป็น
แนวทางในการพิจารณาของศาล 
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  14. เพ่ิมโทษปรับทางอาญาในทุกพฤติกรรมความผิดจากเดิม 6 ล้านบาทเป็นร้อยละ 20 ของรายได้
ในปีที่กระทําความผิด ทั้งน้ี ได้ยกเลิกโทษจําคุกสําหรับกรณีการรวมธุรกิจ การตกลงร่วมกันที่กําหนดให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจสามารถขออนุญาตต่อคณะกรรมการฯ ได้ 
  15. เพ่ิมโทษปรับทางปกครอง กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนคําสั่งของคณะกรรมการฯ โดย
หลักเกณฑ์การคํานวณค่าปรับให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
  16. เพ่ิมบทลงโทษกรณีการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
หรือคณะกรรมการ 
 
2.   เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....  ตามท่ี
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอและให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็น
ของสํานักงาน ก.พ. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  ตช. เสนอว่า 
  1. โดยท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่ 88/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 แก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการนโยบาย
ตํารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.) โดยได้ยกเลิกความในมาตรา 17 มาตรา 18 (3) 
มาตรา 30 มาตรา 33 ถึง มาตรา 41 มาตรา 53 (1) มาตรา 54 มาตรา 55 และมาตรา 57 วรรคสอง วรรคสาม ของ
พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547 และยกเลิกการกําหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม  วาระการดํารง
ตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติดังกล่าวได้กําหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ ก.ต.ช. และ ก.ตร. มาจากการเลือกของวุฒิสภา ดังน้ัน เพ่ือมิ
ให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติเก่ียวกับกรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิ สมควรกําหนดคุณสมบัติ ลักษณะ
ต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง รวมทั้งหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว 
  2. นอกจากน้ี ในส่วนของการดําเนินการทางวินัยตามมาตรา 87 และ 94 ของพระราชบัญญัติ
ตํารวจแห่งชาติดังกล่าวจําเป็นต้องปรับแก้ไขเพ่ือขยายระยะเวลาดําเนินการสอบสวนข้าราชการตํารวจที่กระทํา
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงท่ีออกจากราชการไปแล้ว หากถูกช้ีมูลความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่าย
บริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้ก่อนออกจากราชการ เช่นเดียวกับกรณีถูกช้ีมูลความผิดตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้ก่อนออกจากราชการ ตลอดจนกําหนด
ระยะเวลาเร่งรัดการสอบสวนการพิจารณาสั่งการและการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ใน
กรณีดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้มีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือเป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติราชการ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติ
เก่ียวกับดําเนินการทางวินัย 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญั ติ ตํารวจแห่งชาติ  พ .ศ .  2547 ในส่วนขององค์ประกอบ
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) และคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.) ที่ถูกยกเลิกตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 88/2557 เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 
2547 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และแก้ไขบทบัญญัติเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติตํารวจ
แห่งชาติดังกล่าว ดังน้ี 
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พรบ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ร่าง พรบ. ตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
 
    มาตรา 19 “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 17 (2) 
ต้องมีความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ในด้านกฎหมาย 
การงบประมาณ การพัฒนาองค์กร                การ
วางแผนหรือบริหารและจัดการ 

  มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
   “มาตรา 19 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 17 (4) ต้องมี
ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ในสาขากฎหมายจํานวนหน่ึงคน 
และสาขาการพัฒนาองค์กรหรือสาขาการวางแผน หรือสาขาการ
บริหารและจัดการอีกจํานวนหน่ึงคน” 

   มาตรา  4  ให้ เ พ่ิมความต่อไป น้ี เ ป็นมาตรา  20/1  แห่ง
พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 
   “มาตรา 20/1 การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 17 
(4) ให้วุฒิสภาต้ังคณะกรรมาธิการข้ึนคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณาเสนอ
รายช่ือบุคคลที่เห็นสมควรซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา 19 และมาตรา 20 จํานวนสองเท่าของจํานวน
ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาความเช่ียวชาญตามมาตรา 19 ที่ต้อง
เลือกเสนอต่อวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาเลือกต่อไป  

   
 
   มาตรา 21 “กรรมการผูท้รงคุณวุฒิมีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับแต่งต้ังใหม่ได้แต่จะดํารง
ตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

   มาตรา 5 ให้ยกเลิกความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และใหใ้ช้ความต่อไปน้ีแทน 
     “มาตรา 21 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละสี่ปีและอาจได้รับการเลือกใหม่ได้แต่จะดํารงตําแหน่งเกิน
สองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
      ในกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระให้
ประธานกรรมการแจ้งให้วุฒิสภาทราบเพ่ือดําเนินการจัดให้มีการ
เลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายในเก้าสิบวัน ก่อนวันครบวาระ 
        ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกใหม่เข้ารับ  
หน้าที่”

 
 
 
 
 มาตรา 22 วรรคสอง 
 “ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อน
วาระ ให้ดําเนินการสรรหาและแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการ
แทน เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันในกรณีน้ีจะไม่
ดําเนินการให้มีการสรรหาก็ได้” 
 
 มาตรา 22 วรรคสาม “ให้กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิซึ่งได้รับ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระท่ี
เหลืออยู่ของซึ่งตนแทน 

      มาตรา 6 ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของ
มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และให้
ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
    “กรณีเป็นที่สงสัยว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใดพ้นจากตําแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือไม่ให้ประธานกรรมการเสนอ ก.ต.ช. 
เพ่ือวินิจฉัยช้ีขาด 
      ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้
ประธานกรรมการขอให้วุฒิสภาเลือกกรรมการแทนตามสาขาความ
เช่ียวชาญน้ัน เ ว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน ในกรณีน้ีจะไม่ดําเนินการให้มี
การเลือกก็ได้  
       ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกตามวรรคสามอยู่ใน
ตําแหน่งได้เพียงวาระของผู้ซึ่งตนแทน 
        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ดํารงตําแหน่งตามวรรคสามหากมี
วาระเหลืออยู่ไม่ถึงหน่ึงปีนับแต่วันดํารงตําแหน่งไม่ให้นับเป็นวาระ
การดํารงตําแหน่ง”
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มาตรา 23 วรรคสอง 
 “ในการประชุม ก.ต.ช. ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม” 
 
 
 มาตรา 23 วรรคสาม 
“ประธานกรรมการและกรรมการโดยตําแหน่ง จะ
มอบหมายบุคคลใดให้มาประชุมแทนไม่ได้” 

      มาตรา 7 ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของ
มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และให้
ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
       “ในการประชุม ก.ต.ช. ถ้าประธานกรรมการไม่มาหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม 
ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึง
เป็นประธานในที่ประชุม 
 
        ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการโดย
ตําแหน่ง จะมอบหมายบุคคลใดให้มาประชุมแทนไม่ได้”

    มาตรา 33 (ที่ถูกยกเลิก) กรรมการข้าราชการตํารวจ
ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา 20 และต้องไม่เป็นข้าราชการหรือกลับเข้ารับ
ราชการ สําหรับกรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา 30 (2)(ก) และต้องไม่เป็นข้าราชการตํารวจ 
สําหรับกรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 
30 (2)(ข) 
   ในกรณีทีม่ีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลกัษณะต้องห้าม
ของกรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ ก.ตร. เป็น
ผู้วินิจฉัย 
 
มาตรา 42 การประชุม ก.ตร. ต้องมีกรรมการข้าราชการ
ตํารวจมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการ
ข้าราชการตํารวจทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
     ในกรณีทีป่ระธานกรรมการข้าราชการตํารวจไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการข้าราชการ
ตํารวจที่มาประชุมเลือกกรรมการข้าราชการตํารวจคนหน่ึง
เป็นประธานในที่ประชุม  
    ให้ประธานกรรมการข้าราชการตํารวจเป็นผู้เรียก
ประชุม  แต่ในกรณีที่กรรมการข้าราชการตํารวจไม่น้อย
กว่าหกคนร้องขอให้เรียกประชุมให้ประธานกรรมการ
ข้าราชการตํารวจเรียกประชุมภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้
รับรองขอ  
 
 
     ให้ ก.ตร. มีอํานาจออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและ
การลงมติของ ก.ตร. และของอนุกรรมการตามมาตรา 31 
(9)  

  มาตรา 8 ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 
35 มาตรา 36 มาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ซึ่งถูกยกเลิกโดยประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 88/2557 เรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 
2557 
   “มาตรา 33 กรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 20 
    มาตรา 9 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 42 แห่ง
พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปน้ี
แทน 
    “ในการประชุม ก.ตร. ถ้าประธานกรรมการข้าราชการตํารวจไม่
มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการ
ข้าราชการตํารวจเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ
ข้าราชการตํารวจและรองประธานกรรมการข้าราชการตํารวจไม่มา
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการข้าราชการตํารวจ
ที่มาประชุมเลอืกกรรมการข้าราชการตํารวจคนหน่ึงเป็นประธาน
ในที่ประชุม”  
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มาตรา 87 หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาเกี่ยวกับการ
สืบสวน และการสอบสวนที่ต้องดําเนินการตามมาตรา 84 
และมาตรา 86 ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. 
 

    มาตรา 10 ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา 87 แห่ง
พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547 และใหใ้ช้ความต่อไปน้ี
แทน 
     “มาตรา 87 หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาเกี่ยวกับการ
พิจารณาในเบ้ืองต้น การสืบสวนและการสอบสวนท่ีต้องดําเนินการ
ตามมาตรา 84 และมาตรา 86 ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. 
 

 
 
มาตรา 94 ข้าราชการตํารวจผู้ใดถูกสอบสวนในกรณีการ
กระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือมีกรณีถูกช้ีมูล
ความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้แล้ว แมต่้อมา
ข้าราชการตํารวจผู้น้ันจะออกจากราชการไปแล้วก็ใหท้ํา
การสอบสวนต่อไปได้ แต่ต้องดําเนินการสอบสวนให้แล้ว
เสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันออกจากราชการ 
 

     มาตรา 11 ให้ยกเลิกความในมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติ
ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และใหใ้ช้ความต่อไปน้ีแทน 
     “มาตรา 94 ข้าราชการตํารวจผู้ใดถูกสอบสวนในกรณีการ
กระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรงไว้แล้ว แม้ต่อมาข้าราชการ
ตํารวจผู้น้ันจะออกจากราชการไปแล้ว ก็ใหท้ําการสอบสวนต่อไป
ได้ แต่ต้องดําเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วัน
ออกจากราชการ หากดําเนินการสอบสวนไม่แล้วเสร็จภายใน
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน
สั่งขยายระยะเวลาได้ตามความจําเป็นไม่เกินสองคร้ัง โดยแต่ละ
ครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน 
   ข้าราชการตํารวจผู้ใดมีกรณีถูกช้ีมูลความผิดตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตไว้แล้ว  แม่ต่อมาข้าราชการตํารวจผู้น้ันจะ
ออกจากราชการไปแล้ว  ก็ให้ดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติต่อไปได้  
   การดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการตํารวจตามวรรคหน่ึงและ
วรรคสอง  ใหก้ระทําได้เสมือนว่าผู้น้ันยังมิได้ออกจากราชการ เว้น
แต่กรณีที่ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้น้ันกระทําผดิวินัยที่
จะต้องลงโทษ  ภาคทัณฑ์  ทณัฑกรรม กักยามหรือกักขัง ก็ให้งด
โทษน้ันเสีย” 

 มาตรา 12 กรณีที่ข้าราชการตํารวจผู้ใดถูกสอบสวนในกรณีการ
กระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรงต่อมาข้าราชการตํารวจผู้น้ันได้
ออกจากราชการไปแล้ว             
ซึ่งต้องทําการสอบสวนต่อไปให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตาม
กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้นแต่ถ้ายังสอบสวนไม่แล้วเสร็จ
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ก็ให้ทําการสอบสวนต่อไปให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามกฎหมายเดิม 

 
3.  เรื่อง  ร่างพระราชบญัญติัวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. ....                 
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญติัแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
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  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติฯ 
  1. กําหนดให้รา่งพระราชบัญญัติน้ีไม่ใช้บังคับกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  2. กําหนดให้รฐัมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมอํีานาจประกาศกําหนดช่ือและจัดแบ่ง
ประเภทวัตถุออกฤทธ์ิ การเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงช่ือหรือประเภทวัตถุออกฤทธ์ิ การควบคุมวัตถุออกฤทธ์ิ การ
กําหนดวัตถุออกฤทธ์ิบางประเภทท่ีต้องมีการควบคุมเฉพาะ การกําหนดเพ่ือเพิกถอนทะเบียนวัตถุตํารับ การควบคุม
ปริมาณของวัตถุออกฤทธ์ิ ด่านตรวจสอบวัตถุออกฤทธ์ิ และการกําหนดหน่วยงานของรัฐ สถานพยาบาลและกําหนด
ระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการควบคุมการบําบัดรักษาและระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาล 
  3. กําหนดให้มคีณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทโดยให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบ
และอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด 
  4. กําหนดหลกัเกณฑ์ในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิต ขาย นําเข้าหรือส่งออกวัตถุออก
ฤทธ์ิในแต่ละประเภท 
  5. กําหนดให้ผูร้ับอนุญาตและเภสัชกรมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  6. กําหนดห้ามการผลิต ขาย นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิปลอม  วัตถุออกฤทธ์ิผิดมาตรฐาน 
วัตถุออกฤทธ์ิเสื่อมคุณภาพ วัตถุออกฤทธ์ิที่มิได้ขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับและวัตถุออกฤทธ์ิที่รัฐมนตรสีั่งเพิกถอนทะเบียน
วัตถุตํารับ และห้ามขายวัตถุออกฤทธ์ิโดยจัดเป็นชุดไว้ล่วงหน้า 
  7. กําหนดให้ผูท้ี่จะผลิตหรือนําเข้าวัตถุตํารับที่มีวัตถุออกฤทธ์ิประเภท 3 หรือประเภท 4 ผสมอยู่
ต้องขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ ใบสําคัญการขึน้ทะเบียนวัตถุตํารับมีอายุ 5 ปี  
  8. กําหนดห้ามการโฆษณาวัตถุออกฤทธ์ิ ยกเว้นในกรณีเป็นฉลากหรือเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธ์ิซึ่ง
อยู่ที่ภาชนะหรือหีบห่อ และในกรณีเป็นการโฆษณาที่กระทําโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่กําหนดซึ่งการโฆษณาต้อง
ได้รับอนุญาตก่อน 
  9. กําหนดอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสถานท่ีทําการของผู้รับอนุญาต 
ตรวจค้นเคหสถาน บุคคลหรอืยานพาหนะ ยึดหรืออายัดวัตถุออกฤทธ์ิ นําวัตถุออกฤทธ์ิเพ่ือเป็นตัวอย่างในการ
ตรวจสอบหรือวิเคราะห์ 
  10. กําหนดให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต 
  11. กําหนดมาตรการควบคุมพิเศษในการควบคุมวัตถุออกฤทธ์ิ เช่น กําหนดให้วัตถุตํารับที่มีวัตถุ
ออกฤทธ์ิประเภทใดประเภทหน่ึงผสมอยู่ ให้ถือเป็นวัตถุออกฤทธ์ิในประเภทน้ันด้วย ในกรณีที่วัตถุตํารับมีวัตถุออก
ฤทธ์ิในประเภทต่างกันมากกว่าหน่ึงประเภทผสมอยู ่ใหถ้อืว่าวัตถุตํารับน้ันเป็นวัตถุออกฤทธ์ิในประเภทที่มีการควบคุม
อย่างเข้มงวดที่สุด  กําหนดหา้มกรณีมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิทุกประเภท เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตกําหนดเร่ืองการเสพวัตถุออกฤทธ์ิ 
  12. กําหนดให้การนําเข้าหรือส่งออกวัตถุออกฤทธ์ิ นอกจากจะได้รับใบอนุญาตผลิต ขาย นําเข้าหรือ
ส่งออกแล้ว ผูร้ับอนุญาตจะต้องได้รับใบอนุญาตเฉพาะคราวทุกคร้ังที่นําเข้าหรือส่งออกด้วย และกําหนดหลักเกณฑ์ใน
การนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านวัตถุออกฤทธ์ิในแต่ละประเภท 
  13. กําหนดบทเฉพาะกาลรองรับคําขอ การดําเนินกิจการของผู้รับอนุญาตคณะกรรมการ และ
กฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 เพ่ือความต่อเน่ืองในการบังคับ
ใช้กฎหมาย 
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปรญิญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาํหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครยุประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ฉบับที่ ..)              
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้  
 
 



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

9 

  สาระสําคัญชองร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ และกําหนดสีประจําสาขาวิชาดังกล่าว เพ่ิมขึ้น 
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....   
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามและประกาศใน                 
ราชกิจจานุเบกษาต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  จัดต้ังส่วนราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ รวม 21 ส่วนราชการ ดังน้ี                
1. สํานักงานสถาบัน 2. วิทยาลัยชุมชนตราด 3. วิทยาลัยชุมชนตาก 4. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 5. วิทยาลัยชุมชน
น่าน 6. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 7. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 8. วิทยาลัยชุมชนพังงา 9. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร            
10. วิทยาลัยชุมชนแพร่ 11. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 12. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 13. วิทยาลัยชุมชนยโสธร               
14. วิทยาลัยชุมชนยะลา 15. วิทยาลัยชุมชนระนอง 16. วิทยาลัยชุมชนสงขลา 17. วิทยาลัยชุมชนสตูล 18. วิทยาลัย
ชุมชนสมุทรสาคร 19. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 20. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู  และ 21. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี  
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน    
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 
ปี สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  กค. เสนอว่า ด้วยสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ขอความร่วมมือ กค. จัดทําเหรียญกษาปณ์ที่
ระลึก 100 ปี สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในวันที่ 18 กันยายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นที่ระลึก และ
น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จดัต้ังกรมตรวจ
เงินแผ่นดิน เพ่ือทําหน้าที่ตรวจตราการรับจ่ายเงินงบประมาณและการคลงัให้รัดกุมเกี่ยวกับการเงินของรัฐ ทั้งน้ี กค. 
ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทําเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเน่ืองในโอกาสดังกล่าวตามแบบที่ทูลเกล้าฯ ถวาย 
และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ชนิด ราคา 
โลหะ อัตราเน้ือโลหะ นํ้าหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลายและลักษณะอ่ืน ๆ ของเหรียญกษาปณ์โลหะสี
ขาว ราคา 20 บาท เพ่ือเป็นที่ระลึกเน่ืองในโอกาสครบ 100 ปี สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
7.   เรื่อง ขออนุมัติการดําเนินงานและงบประมาณ “โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2560 - 2579)”  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทําแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ    
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศทั้ง 10 ประเภท และ
จัดทําแนวทางการประเมินผลในภาพรวมแล้วเสนอคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาพิจารณาก่อนนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 
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8.  เรื่อง ขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้ํา 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอดังน้ี 
   1. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ
กัมพูชา ดังน้ี 
   1.1 กิจการประมงทะเล (เดิมสิ้นสุดวันที่ 30 มกราคม 2559 ขยายเวลาเป็น ต้ังแต่วันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559) โดยให้อยู่ในประเทศและทํางานได้ถึงวันที่                
31 มกราคม 2560  
   1.2 กิจการแปรรูปสัตว์น้ํา (เดิมสิ้นสุดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ขยายเวลาเป็น ต้ังแต่
วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2559) โดยให้อยู่ในประเทศและทํางานได้ถึงวันที่ 
22 กุมภาพันธ์ 2560 
  2. เห็นชอบให้กระทรวงแรงงาน พิจารณาระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวอยู่ใน
ราชอาณาจักร พิจารณาปรับเปลี่ยนวัน เวลา วิธีการ ขั้นตอนการจดทะเบียน หรือรายละเอียดของการดําเนินการ
ต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม เฉพาะการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม (IUU) และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องสนับสนุนการดําเนินการ โดยหากการปรับเปลี่ยนรายละเอียดดังกล่าว
จําเป็นต้องปรับปรุงประกาศกระทรวงมหาดไทย อนุมั ติให้กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการออกประกาศ
กระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้สอดคล้องกับ   
การดําเนินการ โดยให้กระทรวงแรงงานประสานแจ้งกระทรวงมหาดไทยเพ่ือดําเนินการต่อไป 
 
9. เรื่อง ขอสนับสนนุงบกลางเพื่อดําเนนิโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน
เพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพ่ือบรรเทาภัยแลง้ ปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 จํานวน 1,814,717,870 
บาท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยใช้จ่ายจากแหล่งเงิน ดังน้ี  
  1. อนุมัติใหใ้ช้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการเงินสํารอง
จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 1,659,582,470 บาท ให้กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี  
   (1) ค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของ
ชุมชนเพ่ือบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 จํานวน 3,135 โครงการ วงเงิน 1,614,043,920 บาท 
ประกอบด้วย โครงการปลูกพืชใช้นํ้าน้อย จํานวน 408 โครงการ โครงการเกษตรอ่ืน ๆ จํานวน 1,861 โครงการ 
โครงการนอกภาคเกษตร จํานวน 866 โครงการ  
   (2) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการและส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรของโครงการตามแผนพัฒนา
อาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพ่ือบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 จํานวน 45,538,550 บาท เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการประกอบอาชีพทางเลือกใหม่ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งการปลูกพืชฤดู
แล้งที่ใช้นํ้าน้อย การทําการเกษตรอ่ืน ๆ เช่น การทําอาชีพประมง ปศุสัตว์ และอาชีพนอกภาคการเกษตร ตลอดจน
การสร้างความรู้และความเข้าใจในมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 จํานวน 8 
มาตรการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558  
  2. อนุมัติให้ดําเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ในวงเงิน 155,135,400 บาท จาํแนกเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํานวน 66,007,500 บาท และ
กระทรวงมหาดไทย จํานวน 89,127,900 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายบริหารจัดการและส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรของ
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพ่ือบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59  
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ต่างประเทศ 
 
10. เรื่อง ขออนุมัติร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ                
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม วิชาการ เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์ ไทย-อิหร่าน ครั้งที่  9  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ              
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม วิชาการ เกษตรกรรมและวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 ระหว่างสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านกับ
ราชอาณาจักรไทย 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในเอกสาร
ผลลัพธ์การประชุมดังกล่าว 
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ในส่วนที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการดําเนินความสัมพันธ์ แต่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต. และคณะผู้แทน
ไทยที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ดังกล่าวมีสาระสําคัญเก่ียวกับประเด็นความร่วมมือทวิภาคีที่ทั้ง
สองประเทศได้ดําเนินการร่วมกันไว้ ประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะแก้ไข พัฒนาและ/หรือผลักดันให้เกิดความ
คืบหน้า เพ่ือประโยชน์ของการดําเนินความสัมพันธ์โดยมีประเด็นหลักที่หยิบยกขึ้นมาหารือระหว่างการประชุม
เตรียมการในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ได้แก่  ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน พลังงาน การท่องเที่ยว 
วัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 
 
11. เรื่อง  ความคืบหน้าการสมัครขอรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบดังน้ี  

1. รับทราบความคืบหน้าในการดําเนินการในการสมัครรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom  
World 2016 ของไทย รวมถึงกําหนดการและสถานที่ในการจัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2559 
ณ อิมแพ็ค  เมอืงทองธานี 

2. เห็นชอบให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัด
งาน ITU Telecom World 2016 ทั้งน้ี  ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องของ กสทช. 

3. เห็นชอบให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือเตรียมการจัดงาน ITU Telecom World  
2016  โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  คณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือเตรียมการจัดงาน ITU Telecom World 2016 มีองค์ประกอบและ
อํานาจหน้าที่ ดังน้ี รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) เป็นประธานกรรมการ รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย เลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือผู้แทน  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือ
ผู้แทน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผูแ้ทน  ปลัดกระทรวงการคลัง  หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา หรือผู้แทน  ปลัดกระทรวงคมนาคม หรือผู้แทน  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผู้แทน  
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทน  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือผู้แทน  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ หรือผู้แทน   
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ หรือผู้แทน  
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือผู้แทน  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน  ผู้อํานวยการ
สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือผู้แทน  นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือผู้แทน นายกสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย หรอืผู้แทน นายกสมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย หรือผูแ้ทน  นายกสมาคมโรงแรมไทย 
หรือผู้แทน และประธานสภาอุตสาหกรรม หรือผู้แทน โดยมีปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น
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กรรมการและเลขานุการ  เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาม
แห่งชาติ  เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม  รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  รองเลขาธิการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม 
 
  อํานาจหน้าที่  

1. กําหนดนโยบายและแนวทางการเตรียมการจัดงาน ITU Telecom World 2016 รวมถึงการ 
จัด Thailand Pavilion  และการจัดประชุมที่เก่ียวเน่ือง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและสร้างความ
ประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน 

2. วางแผนและกาํหนดกรอบแนวทางในการดําเนินการจัดการ ITU Telecom World 2016  
ภายใต้เง่ือนไขของความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน 
ITU Telecom World 2016  

3. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานที่ครอบคลุมถึง 
เน้ือหาสาระของการจัดงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง   

4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น  
5. ติดตามและประเมินผลการทาํงานของอนุกรรมการและคณะทํางานที่เก่ียวข้อง และสั่งการให้ 

ดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย  
6. ให้รายงานผลการดําเนินงานให้คณะรฐัมนตรีทราบตามความเหมาะสม 

 
12. เรื่อง การออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ตามมติคณะรัฐมนตรเีม่ือวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2558  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา และ
ค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเพ่ืออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวต่อไปสําหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว 
กัมพูชาและเวียดนาม ซึ่งเข้ามาเพ่ือทํางานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้าง
แรงงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) 
เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  มท. เสนอว่า ได้ดําเนินการจัดทําร่างกฎกระทรวงตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2558 เพ่ือบังคับใช้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการตรวจสัญชาติ หรือพิสูจน์สัญชาติ 
และแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ที่เข้ามาทํางาน  โดยถูกต้องตามกฎหมาย ตาม
ข้อตกลงว่าด้วยการแรงงานระหว่างรัฐ ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้เข้าสู่
ระบบ และส่งเสริมการนําเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายเสร็จแล้ว จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมาเพ่ือ
ดําเนินการ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งเข้ามาเพ่ือ
ทํางานในราชอาณาจักร  

ประเภทของการกําหนด อัตราปกต ิ จํานวนคงเหลอื 
1. โดยข้อตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน
ระหว่างรัฐบาล 

1.1 การตรวจลงตราประเภทคนอยู่
ช่ัวคราวใช้ได้ครั้งเดียว 

2,000 500

1.2 คําขออนุญาตเพ่ืออยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวต่อไป

1,900 500

2. โดยได้รับอนุญาตให้เข้ามา
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ
ช่ัวคราว เพ่ือรอการส่งกลับ 

2.1 การตรวจลงตราประเภทคนอยู่
ช่ัวคราวใช้ได้ครั้งเดียว

500 500

2.2 คําขออนุญาตเพ่ืออยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวต่อไป

500 500
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13. เรื่อง รา่งบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแหง่ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดียว่าด้วย
ความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  สารต้ังตันและเคมีภัณฑ์ และการใชย้า
ในทางท่ีผิด 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง 
สาธารณรัฐอินเดีย  ว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติดวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท สารต้ังต้นและ
เคมีภัณฑ์ และการใช้ยาในทางที่ผิด  

2. อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน 
กลางด้านยาเสพติดของไทย เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ฝ่ายไทย 

3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers)  ให้แก่  
นายณรงค์ รัตนานุกูล  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
ดังกล่าว 

4. หากมีความจําเป็นให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน  
ป.ป.ส.) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ สามารถแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของบันทึกความเข้าใจฯ ได้ เท่าที่ไม่ขัดต่อ
หลักการและสาระสําคัญที่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเหน็ชอบอีกคร้ัง 
  สาระสาํคญัของร่างบนัทึกความเข้าใจฯ  
  ข้อที่ 1 วัตถุประสงค์  เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างคู่ภาคีในการต่อสู้กับการลักลอบปลูกพืชเสพ
ติด การลักลอบผลิตและการลักลอบค้ายาเสพติด และการใช้ยาในทางทีผ่ิด  
  ข้อที่ 2 การเคารพในอธปิไตย   

- คู่ภาคีจะปฏิบัติตามข้อตกลงให้สอดคล้องกับหลักการแห่งความเท่าเทียมทางอธิปไตย   
การไม่แทรกแซงในกิจการระหว่างประเทศ  และเคารพในบูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐ 

- คู่ภาคีจะต้องไม่ใช้อํานาจและดําเนินการใด ๆ  ในดินแดนของภาคีอีกฝ่ายที่เป็นอํานาจ 
เฉพาะของภาคีอีกฝ่าย 
  ข้อ 3 ขอบเขตของความร่วมมือ มาตรการด้านการลดอุปสงคแ์ละอุปทานของยาเสพติด การ
บําบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ รวมถึงวิธี
ปฏิบัติที่ดีที่สุดของทั้งสองประเทศ ในเรื่อง การควบคุมเคมีภัณฑ์และสารต้ังต้น  และการควบคุมการปลูกพืชฝิ่นอย่าง
ถูกกฎหมายจากฝ่ายอินเดีย  และความรู้ด้านการพัฒนาทางเลือกจากฝ่ายไทย 
  ข้อ 4 การประชุม  คู่ภาคีจะจัดให้มีประชุม เมื่อเห็นว่าจําเป็น เพ่ือประสานงานและเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพของความร่วมมือ  
  ข้อ 5 หน่วยงานดําเนนิการ 

- ราชอาณาจักรไทย :  สํานักงาน ป.ป.ส. ยธ.  
- สาธารณรัฐอินเดีย : สํานักงานควบคุมยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย  

  ข้อ 6 การจัดการทางการเงิน คู่ภาคีแต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและรายจ่ายของฝ่ายตน  
  ข้อ 7 การรักษาความลับ ขอ้มูลและเอกสารจะเก็บรักษาเป็นความลับและใช้ตามจุดประสงค์ที่
กําหนดโดยคู่ภาคีที่เป็นผู้ให้ และจะไม่ถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม 
  ข้อ 8 ภาษาทีใ่ช้ ภาษาอังกฤษ 
  ข้อ 9  การแก้ไข  คู่ภาคีอาจทบทวนและแก้ไขเพ่ิมเติม โดยความยินยอมร่วมกันเป็นลายลักษณ์
อักษร  
  ข้อ 10  การระงับข้อพิพาท ข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นตามร่างฯ น้ี   จะได้รับการระงับฉันท์มิตร                  
โดยการปรึกษาหารือและเจรจาระหว่างคู่ภาคี 
  ข้อ 11 การมีผลบังคบัใชร้ะยะเวลาและการสิน้สุด นับจากวันที่ลงนาม และมผีลบังคบัใช้เป็น
ระยะเวลา 3 ปี และจะได้รบัการต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลาเดียวกัน  เว้นแต่ภาคีแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร                  
ที่จะบอกเลิกบันทึกฯ  
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แต่งต้ัง 
 
14. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริเสนอแต่งต้ัง นายปวัตร์  นวะมะรัตน  ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ให้ดํารงตําแหน่ง ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ ต้ังแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
15. เรื่อง ขออนุมัติแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ กรุงคาร์ทูม สาธารณรัฐซูดาน (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นายอะห์มัด บาเชียร์ เอล
เนอเฟดี (Ahmed Bashir Elnefeidi) เป็นกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ กรุงคาร์ทูม สาธารณรัฐซูดาน สืบแทน นายกามาล  
บาเชียร์ เอลเนอเฟดี (Gamal Bashir Elnefeidi) ซึ่งถึงแก่กรรม  
 
16. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง นายวีระ อุไรรัตน์           
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความม่ันคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
17. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ศูนย์อํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนออนุมัติรับโอน 
นายจํานัล เหมือนดํา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ ว่าง ซึ่ง
กระทรวงมหาดไทยได้ตกลงยินยอมการโอนด้วยแล้ว ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
 
18. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. นางสาวพชันี กิจถาวร กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต 
  2. นายสงิห์ทอง ลาภพเิศษพันธุ์ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ดํารงตําแหน่ง อธิบดี
กรมเอเชียตะวันออก  
  3. นายทรงพล สุขจันทร ์กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา ดํารงตําแหน่ง 
อธิบดีกรมยุโรป  
  ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ซึ่งการแต่งต้ัง
เอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศตามข้อ 1. ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ  
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19. เรื่อง การขอปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการแห่งชาติในการคน้หาและช่วยเหลอือากาศยาน
และเรือที่ประสบภัย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอการปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือทีป่ระสบภัย ใหม้ีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน โดยมีองค์ประกอบ รวม 28 คน สําหรับอํานาจหน้าที่คงเดิม โดยมีรายละเอียดการแก้ไข
องค์ประกอบ ดังน้ี  
  1. เปลี่ยน รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) ประธานกรรมการ เป็น 
รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ด้านอํานวยการ) ประธานกรรมการ  
  2. เปลี่ยน อธิบดีกรมการบินพลเรือน รองประธานกรรมการ เปน็ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน รอง
ประธานกรรมการ  
  3. เพิ่ม ผูแ้ทนบริษัท ทีโอท ีจํากัด (มหาชน) เป็น กรรมการ  
  4. เพิ่ม ผูแ้ทนสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็น กรรมการ  
  5. เปลี่ยน ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานการบิน กรมการบินพลเรือน กรรมการและเลขานุการ เปน็ 
หัวหน้ากลุ่มงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการและเลขานุการ  
  6. เปลี่ยน ผู้แทนสํานักกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
เป็น ผูแ้ทนสํานักกฎหมาย สาํนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  
  7. ยกเลิก นักวิชาการขนส่งชํานาญการพิเศษ กลุม่ค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและ                                 
เรือประสบภัย กรมการบินพลเรือน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 
20. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผูท้รงคณุวุฒิในคณะกรรมการบริหารสาํนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงพน้จากตําแหนง่ก่อนครบวาระ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอแต่งต้ัง               
นายธงรบ ด่านอําไพ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ แทน นายพันธ์ศักด์ิ ศิริรัชตพงษ์ ที่ลาออก ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป  

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


