
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2138 
ท่ี  กษ 0401.4/-                         วันท่ี  4  พฤษภาคม  2559 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 501 
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ   
ทั้งน้ี มีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังนี ้
  ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
  วาระที่ 16 ขอความอนเุคราะห์ใหห้น่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าทีข่องรัฐช่วยเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญ   

สาระสาํคญั  คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอ 
ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาระสําคัญของ 
ร่างรัฐธรรมนูญ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  ตามท่ีได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. 2559 แลว้กําหนดให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญสามารถขอความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงาน ในการสนับสนุน ใหค้วามร่วมมือ และช่วยเหลือแก่คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ ในการดําเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพ่ือทําความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับบทบัญญัติและ
สาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญใหแ้ก่ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปได้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จึงขอ
ความร่วมมือกับกองทัพ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมท้ังหน่วยงานอ่ืนของรัฐได้ช่วยเผยแพร่ตามท่ีจะได้ประสานโดยตรงต่อไป 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 20 รายงานผลการดําเนนิกิจกรรมวันดินโลก และปีดินสากล ป ี2558  

และการดําเนนิงาน Asian Soil Partnership 
สาระสาํคญั  คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบผลการดําเนินงานวันดินโลก 5 ธันวาคม และปดิีนสากล ปี 2558 
  2. เห็นชอบให้ กษ. โดยกรมพัฒนาที่ดิน รว่มกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  
จัดกิจกรรมวันดินโลก และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินให้เป็นที่ประจักษ์ต่อ
ประชาคมโลกอย่างต่อเน่ืองทั้งในและต่างประเทศ 
  3. เห็นชอบในหลักการให้ไทยเป็นประธานคณะอํานวยการและเลขานุการกลุ่มความร่วมมือ
ด้านดินระดับภูมิภาคเอเชีย และมอบหมายกรมพัฒนาทีดิ่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ร่วมกับสมาคมดิน
และปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์ดินและนํ้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น  
กรมวิชาการเกษตร และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นต้น 
 

4. มอบหมาย... 
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•Oajvnmiq^miviTWEjin-jliu ?-3it)'uiJisitlwiliisi'aiF)ijlann^a-3WpiQi3jat!l^)/iid^ 

'̂ aiiafsriiviwuvipfntjrii'wni'awS^ uciKFiiijjniQvii4i^ii!niiinwi^e^i]itivi?ii3Ci/inpii.atly vian^iilililgj 
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วาระ
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ-สังคม 16 ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐช่วยเผยแพร่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประชาสัมพันธ์สาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญ

ต่างประเทศ 20 รายงานผลการดําเนินกิจกรรมวันดินโลก และปีดินสากล ปี 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และการดําเนินงาน Asian Soil Partnership

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                           วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 
 
  วันน้ี (3 พฤษภาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ และ              
พันเอกหญิง ทกัษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี 
ซึ่งสรุปสาระสาํคัญดังน้ี 
  

กฎหมาย 
 
  1.   เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  2.   เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุย
    วิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของสถาบันการศึกษาวิชาการทหาร พ.ศ. .... 
  3.   เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย
    ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 

 4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี สํานักงาน 
   คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. .... 

  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตและการ
    ออกในอนุญาตเฉพาะคราวเพ่ือนําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 
    หรือประเภท 2 ของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. .... 
  7.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน 
    ทางปัญญาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
  8.  เรื่อง   แผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ 1 ปี (พฤศจิกายน 2558 -  ตุลาคม 2559)  
    และแผนการเสนอกฎหมายของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการ
    แผ่นดินและการปฏิรูปประเทศของคณะรัฐมนตรี 
  9.  เรื่อง  แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) 
  10.   เรื่อง  การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
    เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 
  11.  เรื่อง  การนําเงินต้นของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมาใช้ในการดําเนินงาน 
  12.   เรื่อง  การปรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวและปรับเพ่ิมอัตราเงินค่าเบ้ียเลี้ยงสนามของ
    สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
  13.  เรื่อง  การขอเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การครองยศตามโครงการปรับเปลี่ยนกําลังพล 
  14.  เรื่อง  การเพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (7 หน่วยงาน) 
  15.  เรื่อง  แนวทางและมาตรการในการดําเนินการให้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างมีสินทรัพย์ 
    เพ่ิมขึ้น 
  16.  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเผยแพร่ 
    ประชาสัมพันธ์สาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญ 
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  17.  เรื่อง  แนวทางในการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย กรณีการนําเรือ 
    ออกนอก 
 

ต่างประเทศ 
 
  18.   เรื่อง  ข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลก โครงการเตรียมความ 
    พร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) 
  19.   เรื่อง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-เมียนมา 
  20.   เรื่อง   รายงานผลการดําเนินกิจกรรมวันดินโลก และปีดินสากล ปี 2558 และการ 
    ดําเนินงาน Asian Soil Partnership 
  21.   เรื่อง  แผนการเจรจาจัดทําอนุสัญญาหรือความตกลงเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อน 
    ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ 
 

แต่งต้ัง 
 
  22.  เรื่อง  รัฐบาลสหพันธรัฐไมโครนีเซียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  23.  เรื่อง   รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  24.  เรื่อง   รัฐบาลสาธารณรัฐอาร์เจนตินาเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  25.   เรื่อง  การแต่งต้ังกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดสงขลา (กระทรวงการ 
    ต่างประเทศ)  
  26.  เรื่อง   การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ  ณ กรุงนูอากชอต และการแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ                
    ณ กรุงนูอากชอต สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  27.  เรื่อง  การแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและ 
    ปราบปรามการฟอกเงิน  
  28.  เรื่อง   การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1.  เรื่อง  ร่างพระราชบญัญติัสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นการแก้ไขให้สถานพยาบาลซึ่งดําเนินการโดยภาครัฐต้อง
มีลักษณะและมาตรฐาน หรอืผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่กําหนด แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการ
สถานพยาบาล แก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดที่ผู้รับอนุญาตต้องแสดงในสถานพยาบาลและแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การ
ดําเนินการของสถานพยาบาลสําหรับผู้ป่วยทีต้่องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์
เก่ียวกับการโฆษณาสถานพยาบาล บทกําหนดโทษ และองค์ประกอบของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีให้เหมาะสม
ย่ิงขึ้น 
 
2.  เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็ม
วิทยฐานะของสถาบันการศึกษาวิชาการทหาร พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของสถาบันการศึกษาวิชาการทหาร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงกลาโหม 
(กห.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกําหนดช่ือปริญญาและอักษรย่อในสาขาวิชาของผู้สําเร็จ
วิชาการทหารจากโรงเรียนนายเรืออากาศ กองทัพอากาศ พ.ศ. 2536 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกําหนดช่ือ
ปริญญาและอักษรย่อในสาขาวิชาการทหารของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองทัพบก โรงเรียนนายเรือ 
กองทัพเรือ โรงเรียนแผนที่ กองบัญชาการทหารสูงสุด และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก พ.ศ. 2539 รวม 2 ฉบับ 
  2. กําหนดบทนิยามคําว่า “สถาบันการศึกษาวิชาการทหาร” 
  3. กําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของ
สถาบันการศึกษาวิชาการทหาร 
 
3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคร่ืองซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัยต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้า
ใช้ในที่อยู่อาศัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. กําหนดให้พระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  2. กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ 
มอก. 1463-2556 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4539 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้า เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย – คุณลักษณะที่ต้องการ
ด้านความปลอดภัยลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 
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4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี 
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  กําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี สกท. ชนิด ราคา โลหะ อัตราเน้ือโลหะ นํ้าหนัก 
ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลายและลักษณะอ่ืน ๆ ของเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว ราคา 20 บาท เพ่ือเป็นที่
ระลึกเน่ืองในโอกาสครบ 50 ปี สกท. 
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกในอนุญาตเฉพาะ
คราวเพื่อนําเข้าหรือส่งออกซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 ของผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2520) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2521) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 
  2. กําหนดวัตถุประสงค์ในการขอรับใบอนุญาตนําเข้าและส่งออกวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 หรือ
ประเภท 2 
  3. กําหนดคุณสมบัติของผู้รับใบขออนุญาตที่จะนําเข้าและส่งออกวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 หรือ             
ประเภท 2 
  4. ปรับปรุงแบบคําขอรับในอนุญาต เพ่ือนําเข้าหรือส่งออกที่แนบท้ายกฎกระทรวงฉบับเดิมให้
เป็นไปตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการส่งออกซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. เป็นการยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออก
ฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 
  2. ปรับปรุงสาระสําคัญเก่ียวกับการดําเนินเรื่องใบแจ้งการส่งออกเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในทาง
ปฏิบัติ การขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการขอรับใบแทนใบอนุญาต โดยให้ครอบคลุมถึงหลักฐาน
หรือเอกสารที่ผู้ขออนุญาตจําเป็นต้องย่ืนประกอบคําขอ 
  3. ปรับปรุงแบบคําขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต ใบแจ้งการส่งออก คําขอต่ออายุใบอนุญาต คําขอรับ
ใบแทนใบอนุญาต คําขอย้าย เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมสถานที่เก็บวัตถุออกฤทธ์ิ ที่แนบท้ายกฎกระทรวงฉบับเดิมให้
เป็นไปตามท่ีเลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้ความคล่องตัวและรวดเร็วในการแก้ไข
ปรับปรุงต่อไปในภายหน้า 
  4. เพ่ิมช่องทางการย่ืนคําขอให้สามารถย่ืนคําขอผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาได้ เพ่ือการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ 
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7. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
  คณะ รั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบ ในห ลั กก า ร ร่ า ง ร ะ เ บี ย บสํ า นั กน ายก รั ฐ มนต รี ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
  1. แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ดังน้ี 
   1.1 เพ่ิมรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอีกหน่ึงคนเป็นรองประธาน
กรรมการคนที่สอง 
   1.2 กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย ซึ่งเดิมเป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง ปรับเป็นรองประธาน
กรรมการคนที่สาม 
  2. ปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับการทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมของรองประธานกรรมการท้ังสาม
คนให้สอดคล้องกันด้วย โดยกําหนดเพ่ิมเติมให้ถ้ารองประธานกรรมการคนท่ีหน่ึงและรองประธานกรรมการคนที่สอง
ไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการคนที่สามทําหน้าที่ ประธานในที่ประชุม  
ถ้ารองประธานกรรมการท้ังสามคนไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหน่ึงขึ้นทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
  3 .  กําหนดบทเฉพาะกาลให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ งนายกรัฐมนตรีแ ต่ง ต้ัง  ตามคําสั่ ง                 
สํานักนายกรัฐมนตรี  ที่ 177/2558 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ัง
ตามข้อ 4 (23) แห่ง ร่างระเบียบฯ ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
8. เรื่อง  แผนการเสนอรา่งกฎหมายในระยะ 1 ปี (พฤศจิกายน 2558 -  ตุลาคม 2559) และแผนการเสนอ
กฎหมายของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผน่ดินและการปฏิรูปประเทศของคณะรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)  ในฐานะ
รองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 3 เสนอ ดังน้ี  
  1. รับทราบแผนการเสนอกฎหมายของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดิน
และการปฏิรูปประเทศของคณะรัฐมนตรี (ตุลาคม 2558 -  กรกฎาคม 2559) 
  2. เห็นชอบแผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ 1 ปี (พฤศจิกายน 2558 - ตุลาคม 2559 ) และให้
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนดังกล่าวต่อไป ทั้งน้ี ให้ส่งแผนดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบเพ่ือเป็นข้อมูลด้วย  
  3. ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งดําเนินการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรวม 3 ฉบับ 
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ได้แก่  1) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่..)  พ.ศ. .... 
2) ร่างกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  (การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหลือจากการใช้ตามวัตถุประสงค์ของการ
เวนคืน  เช่น  พ้ืนที่สองข้างรถไฟฟ้า) และ 3) ร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์พ้ืนที่แนวเขตทางด่วน             
ซึ่งทั้ง 3 ฉบับ  อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ  สคก.   เพ่ือใช้ประโยชน์พ้ืนที่ริมทางด่วน   ทางรถไฟ  เพ่ือใช้
ประโยชน์ทางธุรกิจให้ทันต่อการลงทุนในขณะน้ี  ชดเชยการลงทุน  
  4. ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องเร่งรัดดําเนินการเพ่ือให้ร่างกฎหมายลําดับรองที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติหลักการหรือเห็นชอบในหลักการและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีได้ตรวจพิจารณาแล้วเสร็จแล้วมีผลบังคับใช้โดยเร็ว  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  1. แผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ 1 ปี (พฤศจิกายน 2558 - ตุลาคม 2559) จํานวนละ                
190 ฉบับ ซึ่งแบ่งเป็นร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ สคก. จํานวน 87 ฉบับ  ร่างกฎหมาย 
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ที่หน่วยงานกําลังยกร่างจํานวน 98 ฉบับ  และร่างกฎหมายตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี              
จํานวน 5 ฉบับ  
  2. ร่างกฎหมายแยกประเภทของกลุ่มตามข้อสั่งการ  
  3. แผนการตรากฎหมายเพ่ือรองรับพันธกรณีการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015                   
จํานวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือ
แพทย์  (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
  4. แผนการเสนอกฎหมายของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ปฏิรูปประเทศของคณะรัฐมนตรี  (Road map) ซึ่งฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ได้รวบรวมการนําเสนอร่างกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน  รวมจํานวนทั้งสิ้น 318 ฉบับ 
 
9. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบผลการดําเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
  2. เห็นชอบแผนแม่บทการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564)  
  3. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) กํากับดูแลให้จงัหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) จัดทําแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ให้สอดคลอ้งกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) และจัดทาํแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพ่ือ
ขอต้ังงบประมาณรายปีในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายต่อไป 
  ผลการดําเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย มีดังนี้                
1) การกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 2) การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายที่เหมาะสม 3) การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4) การสร้าง
วินัยของคนในการจัดการขยะมูลฝอย 
  สาระสําคัญของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) 
ประกอบด้วย 
  1. กรอบแนวคิด ได้แก่ ลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายที่แหล่งกําเนิด ส่งเสริมการ
กําจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายแบบศูนย์รวม ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  2. เป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) 
  3. มาตรการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ได้แก่ ลดการเกิดขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายที่แหล่งกําเนิด เพ่ิมศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย   และส่งเสริมการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
  4. การจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มพ้ืนที่ขนาดใหญ่ (Model L) กลุ่มพ้ืนที่ขนาด
กลาง (Model M) กลุ่มพ้ืนที่ขนาดเล็ก (Model S) สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย (Transfer Station) และพ้ืนที่ที่จัดการ
ของขยะมูลฝอยของตนเอง (Stand Alone) 
  5. หน่วยงานดําเนินการ ได้แก่ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานสนับสนุน 
ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ และภาคประชาชน องค์กรชุมชน หรือประชาสังคม 
  6. การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ได้แก่ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสําคัญของแผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และบูรณาการความร่วมมือการทํางานของหน่วยงานและภาคส่วน      
ที่เก่ียวข้อง การใช้เครื่องมือและกลไกที่เป็นรูปธรรม และการติดตามประเมินผล 
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10. เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงนิเพื่อฟืน้ฟูและ
เสริมสรา้งความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
 1. รับทราบผลการดําเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือน ณ วันที่ 22 

กุมภาพันธ์ 2559 
 2. อนุมัติให้กระทรวงกลาโหม (หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก) ได้รับการผ่อนผัน

การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่องการบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราช
กําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552) โดยให้ขยาย
ระยะเวลาเบิกจ่ายเงินกู้สําหรับโครงการก่อสร้างบ้านพัก พันเอก (พิเศษ) ของศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ
กองทัพบกที่ 4 ตามโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก 

 3. ในส่วนของโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก ที่ยังอยู่ระหว่างดําเนินการ
และยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
สาธารณสุข ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 อย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย 
 
11. เรื่อง การนําเงินต้นของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมาใช้ในการดําเนินงาน 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบนําเงินต้นกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามมติ

คณะรัฐมนตรี จํานวน 269,521,302.85 บาท  
  2. อนุมัติหลักการในการใช้เงินต้น จํานวน 2,467,450,783.32 บาท ภายหลังส่งคืนเงินเป็นรายได้

แผ่นดิน เพ่ือดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้น
ไป โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนงานและจัดสรรเงินตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์เงินกองทุนฯ 

  สาระสาํคญัของเร่ือง 
 1. การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีข้อจํากัดมากขึ้น เน่ืองจากดอกผลของกองทุน

ฯ ลดลงอย่างมีนัยสําคัญตามอัตราดอกเบี้ย และกองทุนฯ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณมาสมทบ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
2555 ประกอบกับต้องนําเงินส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  27 มกราคม 2558 ภายหลังส่งคืน
เงินเป็นรายได้แผ่นดิน กองทุนฯ จะมีเงินคงเหลือจํานวน 2,467,450,783.32 บาท   

ซ่ึงเปน็เงนิต้นทั้งสิน้ ขณะทีก่ารแข่งขันทางการค้าทวีความรุนแรงและมปัีจจัยท้าทายทางเศรษฐกิจการค้าเพ่ิม
มากขึ้น จึงมีความจําเป็นต้องขอนําเงินต้นของกองทุนฯ มาใช้เพ่ือดําเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป 

 2. การขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในการนําเงินต้นของกองทุนฯ มาใช้ดําเนินการ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
2559 เป็นต้นไป จะเป็นการลดภาระของคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาอนุมัติเป็นครั้ง ๆ ไป เน่ืองจากปัจจุบันมีความ
จําเป็นต้องใช้เงินกองทุนฯ เสริมกับเงินงบประมาณ เพ่ือเร่งรัด ผลักดัน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการค้าระหว่าง
ประเทศอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะกรณีที่ต้องดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วน และตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีใน
การเร่งผลักดันการค้าระหว่างประเทศเชิงรุก ดังน้ัน กองทุนฯ จึงต้องมีสภาพคล่องเพ่ือใช้ดําเนินการดังกล่าว และ
เพ่ือให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์การค้าโลก ตลอดจนความไม่แน่นอนจากปัจจัย
เสี่ยงทางเศรษฐกิจการค้าได้อย่างคล่องตัวและทันท่วงที ทั้งน้ี การนาํเงนิต้นของกองทุนฯ ไปใช้ในการใด ต้องขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซ่ึงรวมถึงการนําส่งคนืคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

 3. คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นประธาน และมีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนเป็นกรรมการได้พิจารณาอนุมัติแผนงานและจัดสรรเงินอย่างเข้มงวด 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ โดยมีการติดตามประเมินผลการดําเนินการ และตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้
การใช้เงินกองทุนฯ มีความคุม้ค่า โปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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12.  เรื่อง การปรับเงนิเพิ่มการครองชีพชัว่คราวและปรบัเพิ่มอัตราเงนิค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการการปรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวและปรับเพ่ิมอัตราเงินค่าเบ้ีย
เลี้ยงสนามของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ  และให้กระทรวงการคลัง
ดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน   เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว
และเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน   กระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เพ่ือใหส้อด
รับกับข้อเสนอของ กระทรวงมหาดไทยต่อไป 
  สาระสาํคญัของการปรบัเพิม่อัตราเงนิคา่เบี้ยเลี้ยงสนามของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน              
มีดังน้ี 
 

ประเภท อัตราเดิม อัตราใหม่ 
เ งิ น เ พ่ิ ม ก า ร ค ร อ ง ชี พ ช่ั ว ค ร า ว  
( ต้ั ง แ ต่ วั นที่  1  ตุ ล าคม  2 557 )  
เป็นต้นไป 

- ได้รับค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ 
12,285 บาท ให้ได้รับเงินเพ่ิมการ
ครองชีพช่ัวคราวเดือนละ 1,500 
บาท แต่เมื่อรวมกับค่าตอบแทนแล้ว
ต้องไม่เกินเดือนละ 12,285 บาท 

-  ถ้ าจํ านวนเ งินที่ ไ ด้ รับ ดั งกล่ าว
รวมกันแล้วไม่ถึ ง เ ดือนละ  9,000 

บาท ให้ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราวเพ่ิมขึ้นจนเมื่อรวมกับเงิน
ค่ า ต อ บ แ ท น แ ล้ ว ถึ ง เ ดื อ น ล ะ  
9,000 บาท

- ได้รับค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ
13,285 บาท  ให้ได้รับเงินเพ่ิมการ
ครองชีพช่ัวคราวเดือนละ 2,000 
บาทแต่เมื่อรวมกับค่าตอบแทนแล้ว  
ต้องไม่เกินเดือนละ 13,285 บาท 

-  ถ้ าจํ านวนเ งินที่ ไ ด้ รับ ดั งกล่ าว
รวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละ  10,000 
บาท  ให้ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราวเพ่ิมขึ้น  จนเมื่อรวมกับเงิน
ค่ า ต อ บ แ ท น แ ล ะ ถึ ง เ ดื อ น ล ะ 
10,000 บาท 

เงินค่าเบ้ียเลี้ยงสนาม ( ต้ังแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2558) เป็นต้นไป 

120 บาท  ต่อคนต่อวัน 200 บาท  ต่อคนต่อวัน

 
13. เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การครองยศตามโครงการปรับเปลี่ยนกําลังพล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงระยะเวลาการครองยศของผู้ เข้าร่วมโครงการ
ปรับเปลี่ยนกําลังพล  ตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.)  เสนอ   จากเดิม “การนับจํานวนปีการครองยศ เพ่ือ
สิทธิประโยชน์สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการนับเต็มปี (วันชนวัน)  เว้นแต่ในปีแรกของการครองยศปัจจุบันถึง 1 ตุลาคม 
ของปีนั้นมีระยะเวลาครองยศไม่น้อยกว่า 8 เดือน  ให้นับเป็น 1 ปี”  เป็น “การนับจํานวนปีการครองยศเพ่ือสิทธิ
ประโยชน์สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการในปีแรกที่ได้รับการแต่งต้ังในวาระการแต่งต้ังประจําปี  ไม่ว่าคําสั่งนั้นมีผลใช้
บังคับเม่ือใดให้นับระยะเวลาการครองยศปัจจุบันถึง 1 ตุลาคมของปีนั้น  เป็น 1 ปี   ส่วนการแต่งต้ังนอกวาระ
ประจําปีให้นับระยะเวลาการครองยศปัจจุบันถึง 1 ตุลาคมไม่น้อยกว่า 8 เดือนเป็น 1 ปี” 
  ทั้งน้ี  ให้มีผลต้ังแต่โครงการปรับเปลี่ยนกําลังพล  รุ่นที่ 16 (ปีงบประมาณพ.ศ. 2559) เป็นต้นไป  
ตามมติคณะกรรมการข้าราชการตํารวจในการประชุมคร้ังที่ 18/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ตช. รายงานว่า  
  1. ตช.  ได้จัดทําโครงการปรับเปลี่ยนกําลังพลมาแล้ว  จํานวน 16 รุ่น  มีผู้เข้าร่วมโครงการมาแล้ว  
จํานวน 3,079 ราย  ซึ่งเห็นว่าเป็นผลดีต่อการบริหารงานของ ตช.  เน่ืองจาก ตช. มีหน้าที่ดูแล  ปกป้องกัน
อาชญากรรม  หากได้ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกําลังพลท่ีมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นมาทดแทนกําลังพลท่ีมีอายุมากขึ้นจะทําให้
การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น   โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐสนับสนุนแต่อย่างใด  
  2. สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคือการได้รับพระราชทานยศหรือเลื่อนยศสูงขึ้น                
1 ช้ันยศ  โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องครองยศเดิมตามระยะเวลาที่กําหนด ดังน้ี  
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ยศ ครองยศไม่น้อยกว่า )ปี(  เลื่อนยศ/ปรบัระดับเงินเดือน 
พลตํารวจโท 1 พลตํารวจเอก 
พลตํารวจตรี 1 พลตํารวจโท 

พันตํารวจเอกอัตราเงินเดือน       
พันตํารวจเอก )พิเศษ(

2 พลตํารวจตรี 

พันตํารวจเอก 3 ปรับเป็นรับเงินเดือนระดับ ส .5 เป็น
กรณี พิ เศษโดยให้ปรับระดับขั้ น
เงินเดือนเป็นอันดับ ส .5 ในขั้นที่ตรง
กับระดับ ส .4 ปัจจุบัน  โดยท่ีผู้
ลาออกได้รับเงินเดือนในอัตราที่เคย
ได้รับก่อนมีการปรับระดับอัตรา
เงินเดือน )รับเงินเดือนเดิม(

ร้อยตํารวจตรี- พันตํารวจโท 3 เลื่อนยศสูงขึ้น 1 ช้ันยศ 
ดาบตํารวจ 1 ร้อยตํารวจตรี 
จ่าสิบตํารวจ 5 ร้อยตํารวจตรี 
สิบตํารวจตรี- สิบตํารวจเอก 3 เลื่อนยศสูงขึ้น 1 ช้ันยศ 
 
  3. เน่ืองจากมีปัญหาเก่ียวกับการนับระยะเวลาการครองยศของผู้เข้าร่วมโครงการอันเกิดจากการ
แต่งต้ังล่าช้าและภารกิจของ ตช.  ทําให้ข้าราชการตํารวจผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการบางรายท่ีมีอายุราชการ
เหลือน้อยไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ในการขอพระราชทานยศหรือเลื่อนยศสูงขึ้นได้   เน่ืองจากไม่สามารถครองยศ
ได้ครบตามระยะเวลาท่ีกําหนดตามหลักเกณฑ์จึงไม่เข้าร่วมโครงการ   ซึ่งเป็นผลให้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ  
  4. คณะกรรมการข้าราชการตํารวจในการประชุมครั้งที่ 18/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 มีมติ
เห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงระยะเวลาการครองยศของผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกําลังพลตามที่  ตช. เสนอ 
 
14. เรื่อง การเพิ่มอัตราข้าราชการต้ังใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (7 หน่วยงาน) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคน
ภาครัฐ (คปร.) เสนอดังน้ี 

 1. อนุมัติอัตราข้าราชการต้ังใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรม
อุตุนิยมวิทยา (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) กรมทรัพย์สินทางปัญญา (กระทรวงพาณิชย์) กรม
ที่ดิน (กระทรวงมหาดไทย) สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สํานักนายกรัฐมนตรี) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

 2. รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ
เก่ียวกับอัตราข้าราชการต้ังใหม่ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอรับการ
จัดสรรงบประมาณตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 

 3. ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐรายงานผลการ
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30  กันยายน 2558 (เรื่อง การเพ่ิมอัตรากําลังข้าราชการต้ังใหม่ให้กับส่วน
ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558) ให้คณะรัฐมนตรีทราบ 
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 อัตราข้าราชการต้ังใหม่ของ 6 หน่วยงาน มีจํานวน ดังน้ี 
 

หน่วยงาน จํานวน 
(อัตรา) 

(1) กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) 126
(2) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 120
(3) กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย (มท.) 971
(4) สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) สํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) 48
(5) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
(สํานักงาน กปร.) 
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(6) สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง) 184 
รวม 1,457 

 
15. เรื่อง แนวทางและมาตรการในการดําเนินการให้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างมีสนิทรัพย์เพิ่มขึน้ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางและมาตรการในการดําเนินการให้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง            
มีสินทรัพย์เพ่ิมขึ้น  ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) 
ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือติดตามและรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กค. รายงานว่า  
  กค. โดยกรมบัญชีกลางได้จัดประชุมระหว่างสํานักงบประมาณ (สงป.) กระทรวงแรงงาน (รง.)  
(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) โดยมีข้อสรุปว่า กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเร่ิมดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการ
ลูกหน้ีกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างประมาณเดือนตุลาคม 2557 ซึ่งทําให้ได้รับเงินชดใช้คืนเพ่ิมขึ้นแต่ยังอยู่ในอัตราที่ตํ่า
มาก กค. จึงเสนอแนวทางการดําเนินงานของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและเพ่ือให้
กองทุนสงเคราะห์มีเงินเพียงพอต่อการบริหารจัดการต่อไป ดังน้ี 
  1. ให้ รง. และคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างทบทวนระเบียบคณะกรรมการกองทุน
สงเคราะห์ลูกจ้าง ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ อัตราเงินที่จะจ่ายและระยะเวลาการจ่าย พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม เพ่ือให้มีความเหมาะสมโดยควรให้การสงเคราะห์เฉพาะกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนตามความจําเป็น และ
ทบทวนแผนบริหารจัดการลูกหน้ีกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง และกําหนดมาตรการและแนวทางในการเร่งติดตามหน้ีคง
ค้างชําระจากผู้ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องชดใช้เงินคืนกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ตลอดจนกําหนดการควบคุมและ
การตรวจสอบติดตามการดําเนินงานตามมาตรการและแนวทางดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างแท้จริง 
  2. ให้ รง. เร่งดําเนินการตามแนวทางดังกล่าว โดยศึกษาและพิจารณาแนวทางเพ่ือรวมกองทุน
สงเคราะห์ลูกจ้างเข้าเป็นส่วนหน่ึงของกองทุนประกันสังคม เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายในการสงเคราะห์แก่ลูกจ้างในแต่ละ
กรณีที่เป็นไปแนวทางเดียวกันประกอบกับเพ่ือให้เกิดการบูรณาการกระบวนงานด้านการสงเคราะห์แก่ลูกจ้างทั้ง
ระบบให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น หรือพิจารณาทบทวนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถเก็บเงินจากนายจ้างเข้าสู่กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป็นเงินสงเคราะห์แก่ลูกจ้างตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ทั้งน้ี ให้พิจารณาเก่ียวกับสิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
เป็นกรณีพิเศษสําหรับเงินได้ของนายจ้าง 
 
16. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาระสําคัญ
ของร่างรัฐธรรมนูญ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอขอความอนุเคราะห์ให้
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญ  
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  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ตามท่ีได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 
แล้วกําหนดให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญสามารถขอความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
หน่วยงาน ในการสนับสนุน ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือแก่คณะกรรมการร่างพระรัฐธรรมนูญ ในการดําเนินการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพ่ือทําความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้แก่
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปได้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จึงขอความร่วมมือกับกองทัพ กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐได้ช่วยเผยแพร่ตามท่ีจะได้ประสานโดยตรงต่อไป 
 
17. เรื่อง แนวทางในการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย กรณีการนําเรือออกนอก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย กรณีการนํา
เรือออกนอกระบบ ตามท่ี ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. การนําเรือออกนอกระบบ กรณีนําไปจมทําปะการัง เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ี
ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย เก่ียวกับการนําเรือประมงออกนอกระบบ ซึ่งที่
ประชุมคณะทํางานจัดซื้อประมงคืน ที่มีผู้แทนกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณ เป็นคณะทํางานอยู่ด้วยได้ร่วมกัน
พิจารณาแล้วเห็นว่า การนําเรือออกนอกระบบในครั้งน้ี เป็นการดําเนินการตามนโยบายในการแก้ไขปัญหาการทํา
ประมงผิดกฎหมาย ด้วยการจ่ายค่าชดเชยให้เจ้าของเรือประมงที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องประกอบด้วยกรมประมง กรมเจ้าท่า และกองทัพเรือเรียบร้อย และการจ่ายเงินก็เป็นไปตามกรอบวงเงินที่
คณะรัฐมนตรีได้รับทราบตามความเห็นของสํานักงานงบประมาณแล้ว จึงไม่ได้เป็นการจัดซื้อตามระเบียบ สํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ไม่เข้าข่ายที่จะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการว่าด้วย
การพัสดุ (กวพ.) ซึ่งจะดําเนินการให้เจ้าของเรือ 51 ลํา ตามบัญชีที่จะนําไปจมทําปะการังเทียม เป็นเงิน 
105,779,220.40 บาท ในวันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีรับทราบ 
  2. การนําเรือออกนอกระบบ กรณีประมง 3 ลํา ที่กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มีความประสงค์
จะนําไปใช้ในราชการน้ัน จะต้องเสนอคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กระทรวงการคลัง พิจารณายกเว้นการปฏิบัติ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ 2535 ซึ่งจะได้เร่งรัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้
ดําเนินการต่อไป 
  3. การนําเรือไปจมทําปะการังเทียม จะใช้งบประมาณของกรมประมงในวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้ให้
ความเห็นชอบไว้แล้ว โดยให้กรมประมงในฐานะเจ้าของงบประมาณและมีประสบการณ์ เป็นเจ้าภาพทําความตกลง
กับสํานักงบประมาณเก่ียวกับความเหมาะสมเรื่องราคา และเสนอคณะกรรมการ ว่าด้วยการพัสดุ กระทรวงการคลัง 
เพ่ือขอยกเว้นการปฏิบัติในการจ้าง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจะเร่งรัดกรมประมงให้ดําเนินการต่อไป 
  4. นําผลการนําเรือประมงออกนอกระบบ ไปประกอบการรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการให้
ผู้รับผิดชอบของสหภาพยุโรปทราบระหว่างการหารือในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ราชอาณาจักรเบลเย่ียม 
  5. ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย จะเร่งรัดกรมประมงและกรมเจ้าท่า 
สํารวจและจัดทําบัญชีเรือประมงที่จะต้องนําออกนอกระบบในส่วนที่เหลือ และประมาณการความต้องการ
งบประมาณในการนําเรอืออกนอกระบบ เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบต่อไป 
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ต่างประเทศ 
 
18.  เรื่อง ข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลก โครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไก
เรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลก โครงการ
เตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) ตามท่ี กระทรวงการคลัง (กค.) 
เสนอ และให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เป็นผู้ออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Power) ให้ กค. โดยนางสาว
สุทธิรัตน์ รัตนโชติ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหน้ีสิน เป็นผู้ลงนามในร่างข้อตกลง
รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค. รายงานว่า 
  1. โครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์เรดด์พลัสแห่งชาติเพ่ือเป็นกรอบการดําเนินงานของประเทศ รวมถึงจัดทําระบบป้องกันผลกระทบทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดทําดัชนีช้ีวัดและระบบการติดตามและตรวจสอบการลดการปล่อยและการกักเก็บก๊าซ
เรือนกระจกในพ้ืนที่ป่าให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจะสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่ร้อยละ 20–25 ตามถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในการประชุมประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ทั้งน้ี ผลที่จะได้รับจากการดําเนินโครงการดังกล่าว มีดังน้ี 1) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการ
ดําเนินกิจกรรมกลไกเรดด์พลัสให้กับบุคลากรจากหน่วยงาน และองค์กรที่เก่ียวข้องในประเทศ 2) มีเครื่องมือที่ได้
มาตรฐานเพ่ือใช้ในการประเมินการบริหารจัดการป่าไม้ของประเทศ 3) มีระบบการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากร
ป่าไม้ที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ และสามารถวิเคราะห์รายงานผลได้อย่างเป็นระบบ 
  2.2 ธนาคารโลกได้อนุมัติความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่ประเทศไทยสําหรับโครงการเตรียม
ความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส วงเงิน 3,600,00 ดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและเสริม
ศักยภาพในการดําเนินกิจกรรมเรดด์พลัสหรือกลไกการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพ้ืนที่ป่าภายใต้ข้อตกลง
ร่วมกันในการประชุม ประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป็น
การเตรียมการสําหรับข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งจะเป็นพันธกรณีใหม่และจะมีผลบังคับใช้ภายหลังปี 
พ.ศ. 2563 ที่กําหนดให้จัดทําเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยครอบคลุมพ้ืนที่ป่าไม้และการใช้
ประโยชน์ที่ดินของประเทศด้วย ซึ่งมีกรมอุทธยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (กรมอุทยานแห่งชาติฯ) เป็น
หน่วยงานดําเนินโครงการ 
  2.3 ธนาคารโลกได้ส่งร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่า (Grant Agreement) 
เพื่อให้ กค.ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามยืนยันรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าสําหรับโครงการดังกล่าว 
ประกอบกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ ไม่ขัดข้องในร่างข้อตกลงฯ และยืนยันการขอรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจาก
ธนาคารโลก 
 
19.  เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-เมียนมา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศระหว่าง            
ไทย - เมียนมา และบันทึกการหารือระหว่างไทย – เมียนมา ตามท่ี กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้กระทรวง
การต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการเพ่ือให้มีการลงนามความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศระหว่างไทย – เมียนมา 
และแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของความตกลงฯ และบันทึกการหารือดังกล่าวต่อไป 
  สาระสําคัญของบันทึกการหารือระหว่างไทย – เมียนมา ที่ลงนามเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551          
มีดังน้ี  
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รายการ สาระสาํคญั 
ร่างความตกลงว่า
ด้วยบริการ
เดินอากาศ 

ใช้แทนท่ีความตกลงฯ ฉบับเดิมที่ลงนามเม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2512 เพ่ือให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และกฎหมายภายในของทั้งสองฝ่าย 
โดยมีการเพิ่มเติมข้อบทที่สําคัญ เช่น ความปลอดภัยการบินและการรักษาความ
ปลอดภัยการบินเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมท้ัง ยังมีการเพ่ิมข้อบทเรื่อง การทํา
การบินโดยใช้ช่ือเที่ยวบินร่วมกัน (Code Sharing)

สิทธิความจุความถ่ี
และสายการบินที่
กําหนด 

คงสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพท่ี 3/4 และ 5 ไว้เช่นเดิมตามท่ีได้ตกลงกันในบันทึก
การหารือ ฉบับลงนามวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2547 ซึ่งกําหนดให้สายการบินที่กําหนดแต่
ละฝ่ายสามารถทําการบินรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 3 และ 4 ได้อย่างไม่จํากัดจํานวน
เที่ยวบินและแบบอากาศยาน และมีสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 ในสองจุด
ระหว่างทางใด ๆ และ/หรือสองจุดพ้นใด ๆ โดยมีสิทธิรับขนจุดละไม่เกิน 7 เที่ยวต่อ
สัปดาห์ พร้อมทั้งยืนยันการแจ้งแต่งต้ังสายการบินที่กําหนดของตน 
  ในปัจจุบัน มีสายการบินของไทยจํานวน 5 สายการบิน ได้แก่ บริษัท การบินไทย 

(จํากัด) มหาชน บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด สายการ
บินนกแอร์ และสายการบินไทยสมายล์ ทําการบินไปยังเมืองต่าง ๆ ในเมียนมา รวม
ทั้งสิ้น 138 เที่ยวต่อสัปดาห์  ในขณะที่สายการบินของเมียนมา ทําการบินมายัง
ประเทศไทยจํานวน 2 สายการบิน ได้แก่ Myanmar Airways International และ 
Air Bagan ทําการบินรวมกัน 17 เที่ยวต่อสัปดาห ์

 
ข้อตกลง เ ก่ี ยว กับ
ความร่วมมือ/การ
ทําการบิน โดยใช้ชื่อ
เที่ยวบินร่วมกัน 

 สายการบินที่กําหนดแต่ละสายสามารถเข้าร่วมจัดทําข้อตกลงความร่วมมือทาง
การตลาดกับสายการบินของภาคีผู้ทําความตกลงฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง หรือสายการบินอ่ืน
ใดสายหน่ึง (หรือหลายสาย) เช่น การร่วมเป็นหุ้นส่วนการลงทุน การตกลงซื้อขาย
ระวาง และการทําการบินโดยใช้ช่ือเที่ยวบินร่วมกัน เป็นต้น ทั้งน้ี โดยมีเง่ือนไขว่า 
สายการบินทุกสายที่เข้าร่วมต้องได้รับการอนุญาตที่เหมาะสม และปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดที่ใช้โดยทั่วไปในการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือเช่นว่าน้ัน 

การใช้อากาศยาน
เช่า 

 สายการบินที่กําหนดของภาคีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถใช้อากาศยานเช่าทั้งแบบ
เช่าเฉพาะอากาศยานและแบบเช่าอากาศยานพร้อมลูกเรือในการดําเนินบริการ
ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศทั้งสองหรือพ้นไป โดยข้อตกลงในการเช่าอากาศ
ยานน้ัน จะต้องย่ืนขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่การเดินอากาศของทั้งสองฝ่าย 

อ่ืน ๆ  ส่งเสริมให้สายการบินที่กําหนดของทั้งสองฝ่ายหารือกันเก่ียวกับความเป็นไปได้ใน
การจัดทําความร่วมมือระหว่างกัน เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดโอกาสที่เป็นธรรมและเท่า
เทียมกันในตลาด และเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย 

 
20.  เรื่อง  รายงานผลการดําเนินกิจกรรมวันดินโลก และปีดินสากล ปี 2558 และการดําเนินงาน Asian Soil 
Partnership 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบผลการดําเนินงานวันดินโลก 5 ธันวาคม และปีดินสากล ปี 2558 
  2. เห็นชอบให้ กษ. โดยกรมพัฒนาดิน ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดกิจกรรม               
วันดินโลก และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคมโลกอย่าง
ต่อเน่ืองทั้งในและต่างประเทศ 
  3. เห็นชอบในหลักการให้ไทยเป็นประธานคณะอํานวยการและเลขานุการกลุ่มความร่วมมือด้านดิน
ระดับภูมิภาคเอเชีย และมอบหมายกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่ง
ประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์ดินและนํ้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตร และ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นต้น 
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  4. มอบหมาย สงป. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินงานความร่วมมือด้านดินระดับ
ภูมิภาคเอเชีย ในปีงบประมาณ 2561 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กษ. รายงานว่า การที่ไทยเป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมวันดินโลกและปีดินสากลท้ังในประเทศ และ
ต่างประเทศ ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมาก เป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะได้
นําเสนอข้อมูลพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินและแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่
ประจักษ์ต่อประชาคมโลก  และจากการที่ไทยมีบทบาทสําคัญในการดําเนินกิจกรรมปีดินสากลและกิจกรรม               
ด้านทรัพยากรดินในเวทีโลก ทําให้เป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจให้ทําหน้าที่ประธานคณะอํานวยการและ
เลขานุการกลุ่มความร่วมมือด้านดินระดับภูมิภาคเอเชีย (Asian Soil Partnership : ASP)  ประกอบด้วยสมาชิก 19 
ประเทศ โดยไทยจะดํารงตําแหน่งประธานวาระแรก 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ซึ่งการดําเนินงาน ASP จะสนับสนุน
บทบาทของไทยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs)  โดยการบริหารจัดการทรัพยากรดินได้รับบรรจุอยู่
ในเป้าหมายการพัฒนาที่ 15 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายหลักอ่ืน ๆ  เช่น การขจัดความหิวโหย การมีสุขภาวะ
และความเป็นอยู่ที่ดี การผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน การบรรเทาและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
นอกจากน้ียังจะเป็นเวทีสําคัญสําหรับไทยในการเผยแพร่แนวทางการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรดิน ซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาคมโลกกําลังให้ความสนใจภายใต้สภาวการณ์ที่มี
ความวิกฤตเก่ียวกับความมั่นคงทางอาหาร และเป็นช่องทางความร่วมมือทางวิชาการท่ีเป็นโอกาสให้ไทยได้รับทราบ
ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ศักยภาพการผลิต และความก้าวหน้าด้านการเกษตรของประเทศภูมิภาคเอเชีย ที่อาจนําไปสู่การ
ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสังคมต่อไปในอนาคต 
 
21.  เรื่อง แผนการเจรจาจัดทําอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับ
ต่างประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการเจรจาจัดทําอนุสัญญาหรือความตกลงเพ่ือการเว้นเก็บภาษีซ้อน
ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ ตามท่ี กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค. รายงานว่า 
  อนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ              
มีหลักการและวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. ขจัดการเก็บภาษีซ้ําซ้อนในส่วนที่เก่ียวข้องกับภาษีเงินได้ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น เน่ืองจาก
อํานาจในการจัดเก็บภาษีของทั้งสองประเทศทําให้เกิดการจัดเก็บภาษีซ้ําซ้อนบนฐานรายได้จํานวนเดียวกัน 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการค้าการลงทุนของนักลงทุนไทยที่มีศักยภาพสําหรับการลงทุนในต่างประเทศ 
และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศทั้งสอง 
  3. จัดสรรรายได้ภาษีระหว่างประเทศด้วยการกําหนดสิทธิการเก็บภาษีสําหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ 
โดยมีกฎหมายภายในของไทยรองรับจํานวน 2 ฉบับ ได้แก่ ประมวลรัษฎากร และพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505 และพระราชบัญญัติเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 
2514 
   ทั้งนี้ แผนการเจรจาจัดทําอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่าง
ประเทศไทยกับต่างประเทศ จะกําหนดประเทศคู่เจรจาของไทย โดยพิจารณาจากข้อกฎหมาย สภาวะทางเศรษฐกิจ 
ความจําเป็นเร่งด่วนในการจัดทําหรือแก้ไขอนุสัญญาหรือความตกลงเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งปัจจุบัน กค. ได้รับการทาบทามให้มีการเปิดการเจรจาจัดทําหรือแก้ไขอนุสัญญาหรือ
ความตกลงเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อน จํานวน 11 ประเทศ โดยเป็นการเริ่มเจรจาต้ังแต่ปีงบประมาณ 2559               
เป็นต้นไป และให้ดําเนินการจนกระทั่งเจรจาจนแล้วเสร็จ 
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แต่งต้ัง 
 
22. เรื่อง รัฐบาลสหพันธรัฐไมโครนีเซียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย (กระทรวง                
การต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นายคาร์ลสัน ดี. แอพิส             
(Mr. Carlson D. Apis)  ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสหพันธรัฐไมโครนีเซียประจํา
ประเทศไทยคนใหม่  โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน สืบแทน นายอาคิลลีโน แฮร์ริส ซูซาเอีย 
(Mr. Akillino H. Susaia) 
 
23. เรื่อง  รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย (กระทรวง                
การต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นางมาเรีย กุสตาวา                
(Mrs. Maria Gustava) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิกประจํา
ประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สืบแทน นายการ์ลูส อากูสตินโย ดู โรซา
รีอู (Mr. Carlos Agostinho do Rosario) 
 
24. เรื่อง  รัฐบาลสาธารณรัฐอาร์เจนตินาเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย (กระทรวง                
การต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นางมารีอา อาลีเซีย                
กุซโซนี เด  โซนเชน (Mrs. Maria Alicia Cuzzoni de Sonschein)  ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มี
อํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจําประเทศไทยคนใหม่  โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร  สืบแทน 
นายมาร์กอส อันโตนิโอ บีดัล ดัสเฟลด์ (Mr. Marcos Antonio Bidal d’Asfeld) 
 
25.  เรื่อง การแต่งต้ังกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดสงขลา (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นายโจว ไห่เฉิง (Mr. Zhou 
Haicheng)  ให้ดํารงตําแหน่ง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดสงขลา  โดยมีเขตกงสุลครอบคลุม 14 
จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดสงขลา กระบ่ี ชุมพร  ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส  ปัตตานี  
พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สตูล  และสุราษฎร์ธานี  สืบแทน นางจาง จิ้นสยง (Mr. Zhang Jinxiong)  ซึ่งครบ
วาระการปฏิบัติหน้าที่ 
 
26.  เ รื่ อง   การเปิดสถานกงสุล กิต ติมศัก ด์ิ   ณ  กรุ งนูอากชอต  และการแต่ ง ต้ั งกงสุล กิต ติมศัก ด์ิ                
ณ กรุงนูอากชอต สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  ดังน้ี   

1. เปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ  ณ กรุงนูอากชอต สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย  
2. แต่งต้ัง นายอะมาดู เราะเซน บา (Mr. Amadau Racine Ba)  เป็นกงสุลกิตติมศักด์ิ                       

ณ กรุงนูอากชอต สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย  
 
27. เรื่อง การแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการผูท้รงคณุวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอแต่งต้ัง 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.)  จํานวน 6 คน 
ดังน้ี 1. นายสวัุฒน์ เทพอารักษ์ 2. รองศาสตราจารย์สังศิต พิริยะรังสรรค์ 3. ศาสตราจารย์อุดม รัฐอมฤต                        
4. ศาสตราจารย์ พลตํารวจตรี จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช 5. นายเฉลิมศักด์ิ จันทรทมิ 6. นายสุทธิพล ทวีชัยการ 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป 
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28. เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งต้ัง นายอลงกรณ์ 
เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

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


