
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2138 
ท่ี  กษ 0401.4/77588                         วันท่ี   11  พฤศจิกายน  2558 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 
501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 
 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 6 เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้าํตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียน 

ชาวไร่อ้อยและหัวหนา้กลุ่มชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและ 

นํ้าตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ และให้สง่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจ
พิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และใหส้ํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทรายรับความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสาํคญัของรา่งระเบียบฯ 
  แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนชาวไร่อ้อย
และหัวหน้ากลุม่ชาวไร่อ้อย พ.ศ. 2549 ดังน้ี  
 

ประเด็นที่แก้ไข ระเบยีบเดิม ร่างระเบียบใหม่ 
เปลี่ยนคณะกรรมการในการ
กําหนดท้องที่การปลูกอ้อยของผู้
มีสิทธิจดทะเบียนชาวไร่อ้อย  

ข้อ 8 ผู้มีสทิธิย่ืนคําขอจดทะเบียน
ชาวไร่อ้อยต้องเป็นผู้ซึ่งปลูกอ้อยใน
ท้องที่ที่คณะกรรมการอ้อยกําหนด
ตามมาตรา 17 (2)  

ข้อ 8 ผู้มีสทิธิย่ืนคําขอจดทะเบียน
ชาวไร่อ้อยต้องเป็นผู้ซึ่งปลูกอ้อยใน
ท้องที่ที่คณะกรรมการอ้อยและ
นํ้าตาลทรายกําหนดตามมาตรา 17 
(2) และมีสญัญาส่งอ้อยให้แก่
โรงงานหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย  

เพ่ิมเติมช่วงระยะเวลาในการจด
ทะเบียนชาวไร่อ้อยให้มากกว่าปี
ละสองคร้ัง  

ข้อ 10 ใหค้ณะกรรมการอ้อย
ประกาศให้มีการจดทะเบียนชาวไร่
อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยใน
เดือนพฤษภาคมและเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี  

ข้อ 10 ใหค้ณะกรรมการอ้อย
ประกาศให้มีการจดทะเบียนชาวไร่
อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยใน
เดือนพฤษภาคมและเดือน
พฤศจิกายนของทุกปีหรือ
ระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการอ้อย
เห็นสมควร 

 
 

กําหนด... 
 
 



 2
 

ประเด็นที่แก้ไข ระเบยีบเดิม ร่างระเบียบใหม่ 
กําหนดอายุการใช้งานของบัตร
ประจําตัวชาวไร่อ้อยให้ยาวขึ้น  

ข้อ 16 วรรคสอง บัตรประจําตัว
ชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่
อ้อยให้มีอายุคราวละสามปี  

ข้อ 16 วรรคสอง บัตรประจําตัว
ชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่
อ้อยให้มีอายุคราวละห้าปี 

เพ่ิมเติมบทเฉพาะกาล ไม่ได้กําหนดในเรื่องน้ีไว้  ให้บัตรประจําตัวชาวไร่อ้อยและ
หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยที่ออกตาม
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและ
นํ้าตาลทราย ว่าด้วยการจด
ทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้า
กลุ่มชาวไร่อ้อย พ.ศ. 2549 ก่อน
วันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ ยังคงใช้
ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุ 

 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
ด้านตา่งประเทศ 

วาระที่ 21 เรือ่ง การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้ํา  เพื่อแก้ไข 
ปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม (IUU)  และการจัดระบบแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม  

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูป 
สัตว์นํ้า  เพ่ือแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม (IUU)  และการ
จัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ ดังน้ี  

1. การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์นํ้า 
    ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ประสงค์จะทํางานใน
กิจการแปรรูปสัตว์นํ้า รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 15 ปี อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการช่ัวคราวเพ่ือรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรและอนุญาตให้ทํางานเป็นเวลา 1 ปี และใน
ระหว่างการอนุญาตทํางาน หากแรงงานประสงค์ที่จะตรวจสัญชาติก็เปิดโอกาส ให้มีการตรวจสัญชาติควบคู่กัน
ไปด้วย โดยให้ไปดําเนินการที่สถานทูต (เมยีนมา ลาว กัมพูชา) ประจําประเทศไทย 

2. แนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม  ดําเนินการใน 2 ลักษณะ  
ดังต่อไปน้ี (ไมร่วมผู้ติดตาม) 
     2.1 ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามทํางานได้ช่ัวคราว 
  ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 30 วัน 
เพ่ือขอรับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และ 
ขออนุญาตทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว 
   2.2 การนําเข้าแรงงานเวียดนาม      
      ทางการเวียดนามแจ้งว่าจะมอบหมายให้บริษัทจัดหางานเวียดนาม จํานวน  
10 บรษิัท เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่จัดส่งแรงงานมาทํางานในประเทศไทย  สําหรับการดําเนินการของ 
ทางการไทย ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งอาจดําเนินการตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีมมีติเห็นชอบเมื่อวันที่ 
3 มีนาคม 2558 โดยมอบหมายให้สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยประสานการดําเนินงานกับบริษัท 
จัดหางานกรณีนําเข้า 

จัดหา... 
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จัดหางานกรณีนําเข้าแรงงานประมง สําหรบัการนําเข้าแรงงานก่อสร้าง ดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับ
แรงงานประมง โดยให้สมาคมอุตสาหกรรมกอ่สร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้ประสานงาน ทั้งน้ี  
กระทรวงแรงงานจะกําหนดแนวทางการนําเข้าแรงงานเวียดนามให้มีความโปร่งใส สะดวก ประหยัด และรวดเร็ว 
โดยเสนอคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบอีกครั้ง ก่อนเริ่มดําเนินการนําเข้าแรงงานเวียดนามต่อไป 

3. การออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา     
                            อัตราคา่ธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa) ให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมยีนมา 
ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาในราชอาณาจักรอย่างถูกต้องตามกฎหมายปกติจัดเก็บในอัตรา 2,000 บาท  ต่อมา
กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงเพ่ือจัดเก็บค่าธรรมเนียมสําหรบัแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว 
และกัมพูชา ทีเ่ข้ามาทํางานในราชอาณาจักรอย่างถูกกฎหมายตามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่าง
รัฐบาลไทยกับรฐับาลแห่งชาติอ่ืน (MOU) หรอืได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษปกติใน
อัตรา 500 บาท โดยจะมีผลใช้บังคับเป็นเวลา 4 ปี ต้ังแต่ปี 2555 เป็นต้นมา  ซึ่งจะสิ้นผลการใช้บังคบัในช่วง
เดือนพฤศจิกายน 2559 จําเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับใหม่  เพ่ือกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แก่แรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา รวมถึงแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านแต่งตั้ง 
วาระที่ 22 เรื่อง การแต่งต้ังผูป้ระสานคณะรัฐมนตรีและรฐัสภา (ปคร.) ของ 

รองนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการต่าง ๆ (จํานวน 9 ราย)  
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแต่งต้ังผู้ประสานคณะรัฐมนตรีและรฐัสภา  

(ปคร.) ของรองนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการต่าง ๆ จํานวน 9 ราย ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับ
แจ้งรายช่ือ ปคร. จากรองนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการต่างๆ  แล้ว ดังน้ี 
 

รองนายกรฐัมนตรี/ส่วนราชการ รายชื่อ ปคร. 
1. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) นายนพปฎล สุนทรนนท ์

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรฝี่ายการเมือง
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) พลโท นาวิน ดําริกาญจน์ 

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรฝี่ายการเมือง 
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นางบริสทุธิ์ เปรมประพันธ์  

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
4. กระทรวงคมนาคม  นายพงษ์ศักด์ิ สมใจ 

รองปลัดกระทรวงคมนาคม 
5. กระทรวงพลังงาน  นายชวลิต พิชาลัย  

รองปลัดกระทรวงพลังงาน 
6. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

7. กระทรวงแรงงาน  นายบุญเลิศ ธีระตระกูล 
ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน 

 

8. กระทรวง 



4 

msvi 38 ila-a nniu{̂ -agi'jn?i3jnniMYi?-3qnj'̂ l̂̂ piaisn??̂ nn?na-3Yju îi'Wuas 
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วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 6 ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

ต่างประเทศ 21 การจดทะเบียนแรรงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้ํา เพ่ือแก้ไข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม (IUU) และการจัดระบบแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเวียดนาม

แต่งตั้ง 22 การแต่งตั้งผู้ประสานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา(ปคร.) ของรอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายกรัฐมนตรีและส่วนราชการต่าง ๆ (จํานวน 9 ราย) 

38 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พัฒนาเกษตรกร

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2558

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง

พฒนาเกษตรกร

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

1 

 
 
http://www.thaigov.go.th                                                       วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558  
 
  วันน้ี (10 พฤศจิกายน 2558) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1  
ทําเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  และ
พลตรี วีรชน สคุนธปฏิภาค  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี                  
สรุปสาระสําคญัดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 

1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ป่าเขาวังพา ป่าหัวกะหมิง และ
  ป่าเทือกเขาแก้ว ในท้องที่ตําบลทุ่งตําเสา อําเภอหาดใหญ่ ตําบลคลองหลา  
  ตําบลคลองหอยโข่ง อําเภอคลองหอยโข่ง ตําบลปาดังเบซาร์ อําเภอสะเดา  
  จังหวัดสงขลา ตําบลทุ่งนุ้ย อําเภอควนกาหลง และตําบลวังประจัน 
  อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล   พ.ศ. ....  (ขยายเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง) 

  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขนส่งนํ้ามันโดยถังขนส่งนํ้ามัน พ.ศ. .... 
3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี  
  กรมยุทธศึกษาทหารบก พ.ศ. .... 

  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดเง่ือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล  
    พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้  
    พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการทําไม้หวงห้าม  
  6.  เรื่อง  ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียน 
    ชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
 
  7.  เรื่อง  การขยายระยะเวลาการใช้บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปัจจุบันออกไปอีก 
    1 ปี [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลด 
    อัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] 

8.   เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการ 
   เดินทางออกไปอีก 6 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 – 30 เมษายน 2559 

  9.   เรื่อง  แผนปฏิบัติการเพ่ือให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน 2 ปี 
  10.   เรื่อง  การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนและปรับเพ่ิมเงินเดือนพนักงานธนาคารอาคาร
    สงเคราะห์  
  11.   เรื่อง  กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอด One Young World Summit 
    2015 
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ต่างประเทศ 
 
  12.  เรื่อง  การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 21 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
    อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และร่างแถลงข่าวร่วมการประชุมระดับ 
    รัฐมนตรีครั้งที ่21 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝา่ย อินโดนีเซีย- 
    มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)   

13.   เรื่อง   เอกสารที่จะมกีารลงนามและรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
   โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 และการประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

14.   เรื่อง  การลงนามในการดําเนินโครงการระดับภูมิภาคโครงการใหม่ ภายใต้ความตกลง 
  ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งอาเชียตะวันออกเฉียงใต้กับ 
  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยความร่วมมือด้านการป่าไม้ (Agreement  
  between the Governments of the Member States of the Association 
  of Southeast Asia Nations and the Republic of Korea on Forestry  
  Cooperation : AFoCo) 

  15.   เรื่อง  การขอความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการอุดมศึกษา 
  16.  เรื่อง   รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – เนเธอร์แลนด์  
  17.  เรื่อง   รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – ซาอุดีอาระเบีย 
  18.  เรื่อง   รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – ภูฏาน  
  19.  เรื่อง   การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมกีารลงนามหรือรับรองระหว่างการ 
    ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที ่27 และการประชุมสุดยอดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

20.  เรื่อง  เอกสารสําคัญที่จะมีการรับรองในการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 23 
  และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 27 
21.  เรื่อง  การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์นํ้า  เพ่ือแก้ไขปัญหาการทํา
  การประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม (IUU)  และการ 
  จัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม  

 
แต่งต้ัง 

 
22.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้ประสานคณะรัฐมนตรีและรฐัสภา (ปคร.) ของรองนายกรัฐมนตรีและ

   ส่วนราชการต่าง ๆ (จํานวน 9 ราย)  
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงกลาโหม 

 24.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  

25.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
   ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย)  

  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (กระทรวงวัฒนธรรม)  
  27.  เรื่อง  สาธารณรัฐออสเตรียขออนุมัติการแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐออสเตรีย 
    ประจําจังหวัดภูเก็ต (กระทรวงการต่างประเทศ) 
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  28.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งผู้ตรวจ 
    ราชการสํานักนายกรัฐมนตร ี(ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สํานักงานปลัดสํานัก 
    นายกรัฐมนตร ี(สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  29.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้ที่จะดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
    (นักบริหารสูง) (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  30.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  31.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  32.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงแรงงาน)  
  33.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงสาธารณสุข)  
  34.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติเพ่ิมเติม  
  35.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
  36.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  37.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)  
  38.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและ 
    พัฒนาเกษตรกร  

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าเขาวังพา ป่าหัวกะหมิง และป่าเทือกเขาแก้ว ใน
ท้องที่ตําบลทุ่งตําเสา อําเภอหาดใหญ่ ตําบลคลองหลา ตําบลคลองหอยโข่ง อําเภอคลองหอยโข่ง ตําบลปาดังเบ
ซาร์ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ตําบลทุ่งนุ้ย อําเภอควนกาหลง และตําบลวังประจัน อําเภอควนโดน จังหวัด
สตูล   พ.ศ. ....  (ขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ป่าเขาวังพา ป่า
หัวกะหมิง และป่าเทือกเขาแก้วในท้องที่ตําบลทุ่งตําเสา อําเภอหาดใหญ่ ตําบลคลองหลา ตําบลคลองหอยโข่ง อําเภอ
คลองหอยโข่ง ตําบลปาดังเบซาร์ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ตําบลทุ่งนุ้ย อําเภอควนกาหลง และตําบลวังประจัน 
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล   พ.ศ. ....  (ขยายเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง) ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  ขยายเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ป่าโตนงาช้าง ตามท่ีกําหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณท่ีดิน
ป่าโตนงาช้าง ในท้องที่ตําบลท่าชะมวง อําเภอรัตภูมิ ตําบลฉลุง ตําบลทุ่งตําเสา อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ
ตําบลทุ่งนุ้ย อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ให้เป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า พ.ศ.2521 เข้าไปในท้องที่ตําบลทุ่งตําเสา 
อําเภอหาดใหญ่ ตําบลคลองหลา ตําบลคลองหอยโข่ง อําเภอคลองหอยโข่ง ตําบลปาดังเบซาร์ อําเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา ตําบลทุ่งนุ้ย อําเภอควนกาหลง และตําบลวังประจัน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล ภายในแนวเขตตามแผนที่
ท้ายพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขนส่งน้ํามันโดยถังขนส่งน้ํามัน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขนส่งนํ้ามันโดยถังขนส่งนํ้ามัน พ .ศ . . . . .                
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอและให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดคํานิยามของนํ้ามัน ถังขนส่งนํ้ามัน รถขนส่งนํ้ามัน และรถไฟขนส่งนํ้ามัน 
  2. กําหนดมาตรฐานการออกแบบและการติดต้ังถังขนส่งนํ้ามัน ระบบท่อและอุปกรณ์ รวมถึงวิธีการ
ทดสอบและตรวจสอบ และกําหนดแบบแสดงรายละเอียดพร้อมรายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงของถังขนส่ง
นํ้ามัน และกําหนดให้รถขนส่งนํ้ามันต้องติดต้ังเคร่ืองบันทึกข้อมูล (GPS) 
  3. กําหนดปริมาณการบรรจุนํ้ามันเพ่ือการขนส่ง วิธีการรับหรือจ่ายนํ้ามัน กําหนดสถานที่รับหรือ
จ่ายนํ้ามันและขั้นตอนการปฏิบัติ กําหนดวิธีการรายงานการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งอาจทําให้ถังขนส่งนํ้ามัน ระบบท่อและ
อุปกรณ์ ชํารุดเสียหายหรือเกิดนํ้ามันรั่วไหลหรือเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ 
  4. กําหนดมาตรฐานเคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือนํ้ายาดับเพลิงรวมถึงกําหนดให้ถังขนส่ง
นํ้ามันต้องติดป้าย อักษร ภาพและเครื่องหมายตามท่ีกําหนด 
  5. กําหนดบทเฉพาะกาลให้ถังขนส่งนํ้ามันที่มีอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง ภายใน 2 ปี 
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี กรมยุทธศึกษาทหารบก               
พ.ศ. .... 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก               
120 ปี กรมยุทธศึกษาทหารบก พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอและให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฏีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  กค. เสนอว่า กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ขอความร่วมมือ กค. จัดทําเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี 
กรมยุทธศึกษาทหารบก ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดต้ังกรมยุทธศึกษาทหารบก 
เพ่ือทําหน้าที่จัดการศึกษาของนักเรียนนายทหารบก ทั้งน้ี กค. ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทําเหรียญ
กษาปณ์ที่ระลึกเน่ืองในโอกาสดังกล่าวตามแบบที่ทูลเกล้าฯ ถวาย และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  กําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี กรมยุทธศึกษาทหารบก ชนิด ราคา โลหะ อัตรา
เน้ือโลหะ นํ้าหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย และลักษณะอ่ืน ๆ ของเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว 
(ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคาย่ีสิบบาท หน่ึงชนิด จํานวนผลิตไม่เกิน 300,000 เหรียญ 
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดเง่ือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดเง่ือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ส่วนบุคคล พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปให้ได้ 
  คค. เสนอว่า 
  1. โดยท่ีปัจจุบันการควบคุมการกํากับดูแลการประกอบการขนส่งส่วนบุคคลไม่สามารถกระทําได้
อย่างเหมาะสม เน่ืองจากเป็นข้อจํากัดของกฎหมายที่มิได้ให้อํานาจนายทะเบียนในการควบคุมเก่ียวกับการบรรทุกไว้
เป็นเง่ือนไขในใบอนุญาต ทําให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลมีการใช้รถทําการขนส่งในลักษณะที่
น่าจะเป็นเหตุให้เกิดภยันตรายแก่การขนส่ง และไม่ใส่ใจต่อการทําลายถนน เช่น บรรทุกนํ้าหนักเกินกว่าอัตราที่
ราชการกําหนด การไม่ผูกมัดรัดตรึงสินค้าที่ทําการบรรทุก หรือไม่ใช้เครื่องอุปกรณ์ที่กําหนดให้ต้องติดต้ังไว้กับรถ              
เพ่ือความปลอดภัยในการขนส่ง 
  2. การกระทําดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายซ่ึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจร            
ทางบก พ.ศ. 2522 ที่อัตราโทษสําหรับความผิดตามกฎหมายน้ี มีอัตราโทษที่ตํ่า และพระราชบัญญัติทางหลวง                 
พ.ศ. 2535 ที่เน้นการลงโทษไปที่ผู้ขับรถจึงทําให้ผู้ประกอบการขนส่งไม่เกรงกลัวต่อการกระทําความผิด ทําให้การ
ควบคุมกํากับดูแลเกี่ยวกับการบรรทุกของผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
  3. ดังน้ัน จึงสมควรเพ่ิมเติมเง่ือนไขเก่ียวกับจํานวนที่น่ัง เกณฑ์นํ้าหนักบรรทุกและมาตรฐาน
ดําเนินการในการประกอบการขนส่งไว้ในเง่ือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล และเพ่ือให้
ผู้ประกอบการขนส่งต้องได้รับโทษตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ซึ่งมีอัตราสูงพอสมควรด้วยซึ่งทําให้
ผู้ประกอบการขนส่งต้องรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการดูแลการใช้รถของผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  กําหนดให้นายทะเบียนกําหนดเง่ือนไขที่ต้องกําหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล 
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 34 (5) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
ประกอบด้วยจํานวนที่น่ัง เกณฑ์นํ้าหนักบรรทุก วิธีการบรรทุก และมาตรฐานดําเนินการในการประกอบการขนส่ง 
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติปา่ไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วย
การทําไม้หวงห้าม  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการทําไม้หวงห้าม ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการทําไม้หวงห้าม ดังน้ี  
  1. กําหนดให้มแีบบคําขอสําหรับทําไม้หวงห้ามที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่าเป็นแบบ (คําขอ 4)  
  2. กําหนดให้มแีบบอนุญาตสาํหรับทําไม้หวงห้ามที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่าเป็นแบบ (อนุญาต 9)  
 
6. เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้าํตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบยีนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่ม
ชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย ว่าด้วยการ
จดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้สง่
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและรา่งอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
และใหส้ํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสาํคญัของร่างระเบียบฯ 
  แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและ
หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย พ.ศ. 2549 ดังน้ี  
 

ประเด็นที่แก้ไข ระเบยีบเดิม ร่างระเบียบใหม่ 
เปลี่ยนคณะกรรมการในการ
กําหนดท้องที่การปลูกอ้อยของผู้
มีสิทธิจดทะเบียนชาวไร่อ้อย  

ข้อ 8 ผู้มีสทิธิย่ืนคําขอจดทะเบียน
ชาวไร่อ้อยต้องเป็นผู้ซึ่งปลูกอ้อยใน
ท้องที่ที่คณะกรรมการอ้อยกําหนด
ตามมาตรา 17 (2)  

ข้อ 8 ผู้มีสทิธิย่ืนคําขอจดทะเบียน
ชาวไร่อ้อยต้องเป็นผู้ซึ่งปลูกอ้อยใน
ท้องที่ที่คณะกรรมการอ้อยและ
น้ําตาลทรายกําหนดตามมาตรา 17 
(2) และมีสญัญาส่งอ้อยให้แก่
โรงงานหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย 

เพ่ิมเติมช่วงระยะเวลาในการจด
ทะเบียนชาวไร่อ้อยให้มากกว่าปี
ละสองคร้ัง  

ข้อ 10 ใหค้ณะกรรมการอ้อย
ประกาศให้มีการจดทะเบียนชาวไร่
อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยใน
เดือนพฤษภาคมและเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี  

ข้อ 10 ใหค้ณะกรรมการอ้อย
ประกาศให้มีการจดทะเบียนชาวไร่
อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยใน
เดือนพฤษภาคมและเดือน
พฤศจิกายนของทุกปีหรือระยะเวลา
ตามที่คณะกรรมการอ้อย
เห็นสมควร

กําหนดอายุการใช้งานของบัตร
ประจําตัวชาวไร่อ้อยให้ยาวขึ้น  

ข้อ 16 วรรคสอง บัตรประจําตัว
ชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่
อ้อยให้มีอายุคราวละสามปี  

ข้อ 16 วรรคสอง บัตรประจําตัว
ชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่
อ้อยให้มีอายุคราวละห้าป ี
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เพ่ิมเติมบทเฉพาะกาล ไม่ได้กําหนดในเรื่องน้ีไว้  ให้บัตรประจําตัวชาวไร่อ้อยและ
หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยที่ออกตาม
ระเบยีบคณะกรรมการอ้อยและ
น้ําตาลทราย ว่าด้วยการจด
ทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้า
กลุ่มชาวไร่อ้อย พ.ศ. 2549 ก่อน
วันที่ระเบียบนีใ้ช้บังคับ ยังคงใช้
ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุ 

 
เศรษฐกิจ-สังคม 

 
7. เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปัจจุบันออกไปอีก 1 ปี [ร่างพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติดังน้ี  
  1. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการใช้บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปัจจุบันออกไปอีก 1 ปี 
โดยให้ใช้บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ปรับปรุงใหม่เมื่อปี 2556 ต่อไปอีก 1 ปี จากที่สิ้นสุดในปี 2558 เป็น
สิ้นสุดในปี 2559  
  2. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  กค. เสนอว่า  
  1. กค. พิจารณาแล้ว เห็นควรขยายระยะเวลาการใช้บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปัจจุบัน
ออกไปอีก 1 ปี เน่ืองจากจะทําให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและ
ค่าครองชีพในปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยบรรเทาภาระภาษีแก่ผู้มีเงินได้อันเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย  
  2. กค. เห็นว่า การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและ
ค่าครองชีพปัจจุบัน และช่วยบรรเทาภาระภาษีแก่ผู้มีเงินได้อันเป็นส่วนสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 
แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เน่ืองจากในการประมาณการ
รายได้ดังกล่าวได้คํานวณตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปัจจุบันอยู่แล้ว  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  ให้ใช้บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทีป่รับปรุงใหม่เมื่อปี 2556 ต่อไปอีก 1 ปี จากท่ีสิ้นสุดในปี 
2558 เป็นสิ้นสุดในปี 2559 ดังน้ี  
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เงินได้สุทธิต้ังแต่ (บาท) อัตราภาษีร้อยละ 
0-300,000 5

300,0001 – 500,000 10
500,001 – 750,000 15

750,001 – 1,000,000 20
1,000,001 – 2,000,000 25
2,000,001 – 4,000,000 30

4,000,001 ขึน้ไป 35
 
8.  เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดําเนนิมาตรการลดภาระค่าครองชพีของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก 6 
เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 – 30 เมษายน 2559 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
ด้านการเดินทางออกไปอีก 6 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 – 30 เมษายน 2559 ตามที่กระทรวงการคลัง 
(กค.) เสนอ วงเงินชดเชยรวมท้ังสิ้น 2,103 ล้านบาท โดยให้สํานักงบประมาณ (สงป.)  พิจารณาจัดสรรเงิน
งบประมาณเพ่ือชดเชยค่าใช้จ่ายจากการดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางต่อไป ซึ่ง
มีรายละเอียด ดังน้ี 
  1. มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจําทาง ดําเนินการผ่านองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถโดยสารประจําทางธรรมดาจํานวน 800 คันต่อวัน ใน 73 
เส้นทาง ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  2. มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟช้ัน 3 ดําเนินการผ่านการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถไฟช้ัน 3 เชิงสังคม จํานวน 164 ขบวนต่อวัน และรถไฟช้ัน 3 ระยะทางไกลใน
ขบวนรถเชิงพาณิชย์จํานวน 8 ขบวนต่อวัน ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 
9.  เรื่อง แผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน 2 ปี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการเพ่ือให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน 2 ปี เพ่ือให้หน่วยงาน              
ที่เก่ียวข้องใช้เป็นกรอบในการดําเนินงาน โดยเสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ                 
ตามข้ันตอนของกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 
  2. มอบหมายกระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล การ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพ่ือให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน 2 ปี เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําในคลองแสนแสบอย่าง
ย่ังยืน และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ 
  3. มอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) กรมควบคุมมลพิษ 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเจ้าท่า และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บังคับใช้กฎหมายในความ
รับผิดชอบ ในพ้ืนที่คลองแสนแสบและคลองสาขาอย่างจริงจัง 
  4. มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ
กรมประชาสัมพันธ์ เร่งดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 (ตามข้อ 2) โดย 
   4.1 ให้กรมประชาสัมพันธ์ดําเนินมาตรการด้านประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์เรื่องปัญหา
มลพิษทางนํ้า นํ้าเน่าเสีย วิธีแก้ไข และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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   4.2 ให้ ทส. ศธ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ความรู้ทางวิชาการ เรื่อง ปัญหามลพิษทางนํ้า 
ให้แก่เจ้าของสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป และปลูกฝั่งทัศนคติให้
เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
10.  เรื่อง การปรับโครงสรา้งอัตราเงนิเดือนและปรับเพิ่มเงนิเดือนพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนใหม่ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)                  
ทุกระดับตําแหน่งตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครส.) โดยให้มผีลต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2557  
  2. เห็นชอบการปรับเงินเดือนเข้าโครงสร้างเงินเดือนใหม่ หากเงินเดือนใหม่ที่ได้รับยังไม่ถึงอัตราขั้น
ตํ่าของกระบอกเงินเดือนให้ปรับเงินเดือนให้ได้รับในอัตราขั้นตํ่าแต่ทั้งน้ีต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินเดือนใหม่ หาก
เกินร้อยละ 10 ของเงินเดือนใหม่ให้รอปรับเงินเดือนในปีต่อไปก่อน จึงจะปรับให้ได้รับในอัตราขั้นตํ่า ตามมติ ครส. 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 และเน่ืองจากการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนและการปรับเงินเดือนเข้าโครงสร้าง
เงินเดือนใหม่ของพนักงาน ธอส. อาจส่งผลกระทบให้ ธอส. มีภาระค่าใช้จ่ายพนักงานเพ่ิมขึ้น จึงเห็นควรให้ ธอส. 
ดําเนินการตามแนวทางการปรับเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรโดยเคร่งครัด เพ่ือสร้างรายได้ให้ครอบคลมุคา่ใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น เพ่ือมิให้กระทบต่อฐานะการเงินของ ธอส. ในระยะยาว รวมทั้งต้องมีการประเมินผลงานรายบุคคลให้
สอดคล้องกับการประเมินผลงานทั้งองค์กรและรายงานให้ กค. ทราบความคืบหน้าของการดําเนินการด้วย 
  3. ไม่เห็นชอบให้ ธอส. ปรับเพ่ิมเงินเดือนของพนักงานทุกตําแหน่งในอัตราร้อยละ 2 
  4. การกําหนดอัตราเงินเดือนขั้นสูงของพนักงานระดับ 16 ในตําแหน่งรองกรรมการผู้จดัการอาวุโส/
รองกรรมการผูจ้ัดการ เน่ืองจากที่ผ่านมา ธอส. ยังไม่ได้กําหนดอัตราเงินเดือนขั้นสูงสําหรับพนักงานระดับ 16 ไว้ และ
ในคราวน้ี ธอส. ได้เสนอและกําหนดอัตราเงินเดือนขั้นสูงสําหรับระดับ 16 ไว้แล้ว ดังน้ัน จึงเห็นควรกําหนดอัตรา
เงินเดือนขั้นสูงของตําแหน่ง 16 สําหรับรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส/รองกรรมการผู้จดัการที่ดํารงตําแหน่งอยู่ใน
ปัจจุบันให้อยู่ภายใต้โครงสร้างเงินเดือนใหม่ 
  5. เห็นชอบในหลักการแนวนโยบายการปรับโครงสร้างเงินเดือนพนักงานของ ธอส. ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน ภายใต้เง่ือนไขและระยะเวลาที่ กค. กําหนด ทั้งน้ี 
เพ่ือมิให้เกิดความเหลื่อมล้ําระหว่างกัน  
 
11.  เรื่อง กรงุเทพมหานครเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอด One Young World Summit 2015 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอด One Young World Summit 
2015 ของกรุงเทพมหานคร และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสนับสนุนการจัดประชุมดังกล่าวตามท่ีกระทรวงมหาดไทย
เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสุดยอด One Young World Summit 2015 ของ
กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 18 -21 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกิจกรรมสําคัญของประเทศ
ไทย  
  2. รับทราบการจัดประชุมสุดยอด One Young World Summit 2015 ที่มีบุคคลผู้มีช่ือเสียงระดับ
โลกยืนยันการเข้าร่วมประชุม ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 จํานวน 19 คน และอยู่ระหว่างกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จ
พระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เสด็จเข้าร่วมการประชุมฯ และเรียนเชิญผู้เคยดํารงตําแหน่งผู้นําประเทศ
อาเซียน 
  3. อํานวยความสะดวกในการตรวจลงตรา (วีซ่า) แก่เยาวชนที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอด One 
Young World Summit 2015 จากเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก จํานวน 195 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ จํานวนประมาณ 
1,300 คน ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ  
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  4. ดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ขั้นสูงสุด 
  5. เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมสนับสนุนการจัดงาน 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  มท. รายงานว่า 
  1. กรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองเจ้าภาพการประชุมสุดยอด One Young World 
Summit 2015 และได้ลงนามในเอกสารข้อตกลง (MOU) กับ One Young World  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เพ่ือ
รับเป็นเมืองเจ้าภาพการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 6 ในระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2558 โดยการประชุมฯ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนจาก 195 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ จํานวนประมาณ 1,300 คน จากทั่ว
โลกที่มีอายุ 18 – 30 ปี ได้ใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่าง ๆ กับเยาวชนจากทั่วโลกและพัฒนา
ศักยภาพของตนในเรื่องการแสดงออกถึงความสนใจ และความใส่ใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ บนเวทีระดับโลก 
รวมถึงการนําเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาของเยาวชนที่สะท้อนออกมาของแต่ละประเทศ หัวข้อในการประชุมแต่
ละปีจะผ่านการปรึกษาหารือกับทูต One Young World  โดยในการประชุมปีน้ีจะเน้นในเรื่องของการศึกษา 
(Education)สิง่แวดล้อม (Environment) ธุรกิจในระดับสากล (Global Business) สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
สันติภาพและความปลอดภัย (Peace & Security) ภาวะผู้นําและการปกครอง (Leadership & Government) 
  2. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด One Young World Summit 
2015 
   2.1 เพ่ือให้การประชุมเป็นเวทีสําหรับเยาวชนผู้มีความสามารถจากประเทศต่าง ๆ ธุรกิจ
ภาคเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน นักศึกษา และผูม้ีวิสัยทศัน์ก้าวไกลได้พบ รับคําแนะนํา และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างกันและกับผู้นําด้านต่าง ๆ ในระดับโลกซึ่งทําหน้าทีเ่ป็นที่ปรึกษาของ One Young World ใน
เรื่องที่เป็นปัญหาของโลก พร้อมการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทาง การแก้ไขปัญหาทีส่ร้างสรรค์และย่ังยืนและนํา
แนวทางแก้ไขกลับไปปฏิบัติในประเทศหรือองค์การของตน 
   2.2 เพ่ือให้เยาวชนไทยจํานวน 100 คน ได้มีโอกาสเช่นเดียวกันเยาวชนนานาชาติอ่ืน ๆ 
ตลอดจนการได้เรียนรู้การดําเนินกิจกรรมอันคํานึงถึงและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเยาวชนเหล่าน้ีจะได้เข้าอยู่ใน
เครือข่ายการเป็นเยาวชนและประชากรที่ดีของโลกรุ่นต่อ ๆ ไป 
   2.3 เพ่ือเป็นโอกาสประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นผลต่อการส่งเสริม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความเช่ือมั่นในการลงทุน ความพร้อมของเมืองและของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ รวมถึง
การประชาสัมพันธ์ความกลมกลืนของความหลากหลายในด้านเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ อันเป็น 
อัตลักษณ์สําคญัในการเป็นมหานครแห่งอาเซียนต่อนานาประเทศ 
   2.4 เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของกรุงเทพมหานครและ
ประเทศไทยในการเป็นมหานครเจ้าภาพของการจัดกิจกรรมนานาชาติระดับโลกได้  
 

ต่างประเทศ 
 
12. เรื่อง การประชุมระดับรฐัมนตรี ครั้งที ่21 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) และร่างแถลงข่าวร่วมการประชุมระดับรฐัมนตรีครั้งที่ 21 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ                  
สามฝา่ย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติและเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) เสนอ ดังน้ี 
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  1. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน
ไทย และปฏิบัติหน้าที่เป็นรัฐมนตรีประจําแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-
GT Minister) เพ่ือกํากับดูแลการดําเนินงานของประเทศไทยภายใต้แผนงาน IMT-GT รวมทั้งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
คณะผู้แทนไทยในการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 21 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ เมืองอลอสตาร์ รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย และเป็นหัวหน้าคณะ
ผู้แทนระดับรัฐมนตรีของไทยในแผนงาน IMT-GT โดยต่อเน่ืองต่อไป 
  2. เห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 21 แผนงานการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Draft Joint Media Statement of the Twenty First Indonesia-
Malaysia-Thailand Growth Triangle Ministerial Meeting) โดยให้ สศช. สามารถปรับปรุงถ้อยคําในแถลง                
ข่าวร่วมฯ ได้ ในกรณีที่มใิช่การเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบอีก 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  ประโยชน์ของประเทศไทย ในการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 21 แผนงานการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซยี-ไทย มีดังน้ี 
  1. เสริมสร้างโอกาสการใช้ประโยชน์แผนงาน IMT-GT ในทั้งระดับกระทรวงส่วนกลางใน 6 สาขา
ความร่วมมือทัง้สาขาความร่วมมือใหม ่ๆ เพ่ือเป็นกรอบจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงานและแผนงบประมาณ
รองรับที่เช่ือมโยงกับพ้ืนที่ชนบทอย่างเหมาะสม 
  2. เสริมสร้างความเช่ือมั่นแก่นักลงทุนภายในและต่างประเทศทั้งในระดับอนุภาค IMT-GT และ
ภูมิภาค ในการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพด้านการเช่ือมโยงห่วงโซ่การผลิตระหว่างสามประเทศ โดยเฉพาะในเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-มาเลเซีย เพ่ือยกระดับปริมาณกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทั้งสามประเทศและลดความ
เหลื่อมล้ําระหว่างพ้ืนที่ 
  ร่างแถลงขา่วร่วมฯ มีสาระสําคัญเป็นการช่ืนชมการดําเนินงาน นโยบายความร่วมมือ และการ              
ตกลงในด้านเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน โดยมิได้ใช้ถ้อยคําที่
ประสงค์จะก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ ดังน้ัน ร่างแถลงข่าวร่วมฯ ฉบับน้ีจึงไม่ใช่สนธิสัญญา
ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 
 
13.  เรื่อง  เอกสารท่ีจะมีการลงนามและรบัรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและ                
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 และการประชุมอ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบเอกสารที่จะมีการลงนามและรบัรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซยีนด้าน
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ASEAN Telecommunication and Information Technology Ministers 
Meeting : ASEAN TELMIN) ครั้งที่ 15 และการประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
   1.1 ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
[Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations (“ASEAN”) 
and the International Telecommunication Union (“ITU”) on Joint Cooperation in Information and 
Communication Technology Development] 
   1.2 ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน ค.ศ. 2020 (ASEAN 
ICT Master Plan 2020 : AIM 2020) 
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   1.3 ร่างปฏิญญาดานัง ว่าด้วยประชาคมอาเซียนที่มุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้ดิจิทัล 
อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง มั่นคงปลอดภัย และยัง่ยืน (Da Nang Declaration : Towards a Digitally-enabled, 
Inclusive and Sustainable ASEAN Community) 
  ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคําในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญไมข่ัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย และหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ทก. สามารถดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรทีราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
  2. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายร่วมลงนามและรับรองเอกสาร (ตามข้อ 1)  
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  1. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มวัีตถุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างอาเซียน และ ITU 
ภายใต้ขอบเขตการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่  
   1.1 ความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ายทางสารสนเทศ 
   1.2 การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในเขตเมืองและชนบท 
   1.3 ความสามารถในการเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   1.4 การสนับสนุนนโยบายโทรคมนาคม/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   1.5 กลไกการให้บริการทางสารสนเทศอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
   1.6 การจัดการภัยพิบัติโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   1.7 ข้อริเริม่เพ่ือสนับสนุนอย่างสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
   1.8 ข้อริเริม่เพ่ือสนับสนุนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน  
   ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมความร่วมมือจะเป็นลักษณะของการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การศึกษา และการจัดส่งผู้เช่ียวชาญ ภายใต้เง่ือนไขของระเบียบและขั้นตอนการดําเนินงานภายในของแต่ละฝา่ย 
  2. ร่างแผนแมบ่ท AIM 2020 มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การดําเนินความร่วมมือด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้กําหนดวิสัยทัศน์ คือ การนําอาเซียนสู่ระบบ
เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้ดิจิทลั อย่างมั่นคงปลอดภัย ย่ังยืน และสามารถปรับเปลี่ยนได้ อันจะก่อให้เกิดประชาคม
อาเซียนที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มคีวามเท่าเทียมทั่วถึง และเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน โดยวางเป้าหมายของแผนไว้ 5 
ประการ คือ (1) ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมทั่วถึงในราคาที่เหมาะสม (2) 
มีการนําไอซีทสีมัยใหม่มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างการเจริญเติบโตของอาเซียน (3) การพัฒนาที่ย่ังยืนด้วย
เทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ (4) โอกาสด้านไอซีทีที่หลากหลายในภูมิภาคท่ีเป็นตลาดเดียว (5) ตลาดดิจิทัลและชุมชน
ออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัยโดยแผนแม่บท AIM 2020 ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 1) การรวมตัวและการ
ปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ 2) การรวมตัวและการสร้างพลังของประชาชนด้วยไอซีที 3) การสร้างนวัตกรรม 4) การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานไอซีที 5) การพัฒนาทุนมนุษย์ 6) ไอซีทีในตลาดเดียว 7) สื่อและเนื้อหารูปแบบใหม่ 8) ความ
มั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศและการรับรองความปลอดภัย 
  3. ร่างปฏิญญาดานังฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การดําเนินความร่วมมือด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนประชาคมอาเซียนสูยุ่คดิจิทัล                  
ที่เท่าเทียม ทั่วถึง และยั่งยืน มีสาระสําคัญ คือ การรับรองแผนแม่บท AIM  2020 และสนับสนุนให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนร่วมดําเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บท AIM  2020 รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือกับคู่เจรจา
ของอาเซียน องค์การระหว่างประเทศ และผู้เก่ียวข้องในการดําเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายของแผน  
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14.  เรื่อง การลงนามในการดําเนินโครงการระดับภูมิภาคโครงการใหม่ ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งอาเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยความร่วมมือด้านการ
ป่าไม้ (Agreement between the Governments of the Member States of the Association of 
Southeast Asia Nations and the Republic of Korea on Forestry Cooperation : AFoCo) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในร่างเอกสารการลงนามในการดําเนินโครงการระดับภูมิภาคโครงการใหม่ ภายใต้ความ
ตกลงระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งอาเซียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการป่าไม้ (Agreement between the Governments of the Member States of the 
Association of Southeast Asia Nation and the Republic of Korea on Forestry Cooperation : AFoCo) 
ทั้ง 3 ฉบับ 
  2. อนุมัติให้อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ที่อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายเป็นผู้ลงนามในการดําเนินโครงการ
ระดับภูมิภาคโครงการใหม่ (ตามข้อ 1) ภายใต้ AFoCo ทัง้ 3 ฉบับ 
  3. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขถ้อยคําของเอกสารการดําเนินโครงการระดับภูมิภาค
โครงการใหม่ภายใต้ AFoCo ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยให้ ทส.สามารถ
ดําเนินการต่อไปได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
 
15.  เรื่อง การขอความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการอุดมศึกษา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการอุดมศึกษาและหากมีความ
จําเป็นต้องแก้ไข (ร่าง) ปฏิญญาฯ ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก ตามท่ี (ศธ.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  (ร่าง) ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการอุดมศึกษา มีสาระสําคัญมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านการอุดมศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนโดยรับทราบถึงความสําคัญของการอุดมศึกษาในการเป็นปัจจัยเร่ง
ให้เกิดวาระการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ส่งเสริม
บทบาทเชิงวิชาการของอุดมศึกษา สนับสนุนการเคลื่อนย้ายเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเรื่องสันติภาพ ความมั่งคั่ง การปรับตัว และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน ส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพเพ่ือสร้างประชาคม
อาเซียนให้เป็นสังคมแห่งนวัตกรรม สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน รวมถึง
ส่งเสริมนักวิชาการในภูมิภาคให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีโลก ทั้งน้ี (ร่าง) ปฏิญญาฯ ดังกล่าวได้ระบุให้ที่ประชุมรัฐมนตรี
ศึกษาอาเซียนเป็นผู้ขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสู่การปฏิบัติและรายงานต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนและที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
 
16. เรื่อง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – เนเธอร์แลนด์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-เนเธอร์แลนด์และร่างหนังสือแลกเปลี่ยน
ทางการทูตของไทยและเนเธอร์แลนด์  
  2. มอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผล
ใช้บังคับของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้ กต. สามารถปรับถ้อยคําตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับ
สาระสําคัญ 
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  บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่าง  ไทย-เนเธอร์แลนด์   ที่ลงนาม
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550  มีสาระสําคัญ ดังน้ี  
  1. การปรับปรุงข้อบทว่าด้วยการแต่งต้ังสายการบินที่กําหนดการให้อนุญาตและการเพิกถอน
ใบอนุญาต  และข้อบทว่าด้วยสิทธิเก่ียวกับการควบคุมเชิงกํากับดูแลเร่ืองความปลอดภัยการบิน 
   1.1 ข้อบทเรื่องการกําหนดสายการบิน  การอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตมีสาระ
ว่า  สายการบินที่กําหนดของเนเธอร์แลนด์จะต้องเป็นสายการบินที่จัดต้ังขึ้นในอาณาเขตของเนเธอร์แลนด์  ภายใต้
สนธิสัญญาก่อต้ังประชาคมยุโรป  มีใบอนุญาตประกอบการที่ใช้ได้จากรัฐสมาชิกประชาคมยุโรป  ตามกฎหมายของ
ประชาคมยุโรป  มีการควบคุมเชิงกํากับดูแลอันแท้จริงเป็นของรัฐสมาชิกที่รับผิดชอบการออกใบรับรองผู้ประกอบ    
การบินมีสถานที่ทําการที่เป็นหลักในอาณาเขตของรัฐสมาชิกที่สายการบินได้รับใบอนุญาตประกอบการและกรรมสิทธ์ิ
ส่วนสาระสําคัญและการควบคุมอันแท้จริง   ในสายการบินเป็นของรัฐสมาชิกของประชาคมหรือคนชาติของรัฐสมาชิก
น้ัน  และ/หรือของรัฐสมาชิกอ่ืน  ขณะที่คุณสมบัติของสายการบินที่กําหนดของฝ่ายไทยจะยังคงใช้หลักการเดิมที่ได้
ตกลงไว้ในความตกลงฯ ที่ระบุในภาคผนวก  อันได้แก่ สาธารณรัฐไอซ์แลนด์   ราชรัฐลิกเตนสไตน์ ราชอาณาจักร
นอร์เวย์  และสมาพันธรัฐสวิส และ/หรือคนชาติของรัฐดังกล่าว  และห้ามมีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุของสัญชาติ  ใน
ส่วนของการเพิกถอนใบอนุญาต  ฝ่ายไทยมีสิทธิปฏิเสธ   เพิกถอน  พักใช้หรือจํากัดใบอนุญาตสายการบินของ
เนเธอร์แลนด์  ในกรณีที่คุณสมบัติของสายการบินไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในความตกลงฯ  
   1.2 ข้อบทเรื่องสิทธิในการกํากับดูแลด้านความปลอดภัยการบิน มีสาระว่า ในกรณีที่
เนเธอร์แลนด์ได้กําหนดสายการบินที่มีการกํากับดูแลด้านความปลอดภัยการบินโดยอีกรัฐสมาชิกอ่ืน สิทธิของประเทศ
ไทยภายใต้ข้อบทเก่ียวกับความปลอดภัยการบินในความตกลงฯ ที่ไทยมีกับเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นผู้แต่งต้ังสายการบินที่
กําหนดน้ันย่อมมีผลบังคับใช้กับรัฐผู้กํากับดูแลด้านความปลอดภัยการบินด้วยด้วย   โดยข้อบทนี้จะใช้เพ่ิมเติมเพ่ือ
ประกอบกับข้อบทเรื่องความปลอดภัยการบินที่ไทยและเนเธอร์แลนด์ได้เคยตกลงไว้ก่อนหน้าน้ีแล้ว   
  2. ใบพิกัดเส้นทางบิน คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้ตกลงปรับปรุงใบพิกัดเส้นทางบิน เป็นดังน้ี  
   ฝ่ายไทย 
   จุดใด ๆ ในไทย-จุดระหว่างทางใด ๆ - จุดใด ๆ ในเนเธอร์แลนด์- จุดพ้นใด ๆ  
   ฝ่ายเนเธอร์แลนด์ 
   จุด ๆ ในเนเธอร์แลนด์  - จุดระหว่างทางใด ๆ – จุดใด ๆ ในไทย – จุดพ้นใด ๆ  
  3. สิทธิความจุความถ่ี  คณะผู้แทนท้ังสองฝ่ายตกลงให้สิทธิความจุความถี่สําหรับการทําการบิน
ระหว่างกันโดยไม่จํากัด   ทั้งในส่วนของบริการขนส่งผู้โดยสารผสมสินค้าและบริการขนส่งเฉพาะสินค้าโดยคงเง่ือนไข
ห้ามมิให้สายการบินของเนเธอร์แลนด์ ทําการบินพ้นจากจุดใดๆ ในประเทศไทยไปยังออสเตรเลียเกินกว่า 2 เที่ยวต่อ
สัปดาห์ ไว้เช่นเดิม 
  4. สิทธิรับขนการจราจร  คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายตกลงคงหลักการที่ให้สายการบินที่กําหนดของทั้ง
สองฝ่ายสามารถใช้สิทธิรับขนจราจรเสรีภาพที่ 3 และ 4 ได้อย่างเต็มที่ไว้เช่นเดิม  ในส่วนของสิทธิรับขนการจราจร
เสรีภาพที่ 5 น้ัน  มีการปรับปรุงให้สิทธิอย่างเต็มที่ในส่วนของเที่ยวบินขนส่งเฉพาะสินค้า  สําหรับเที่ยวบินขนส่ง
ผู้โดยสารผสมสินค้า  ตกลงให้สิทธิรับขนจราจรเสรีภาพที่ 5 ฝ่ายละ 7 เที่ยวต่อสัปดาห์  โดยการจราจรพักค้างที่จุด
ต่างๆ ในประเทศไทยหรือจุดต่างๆ ในเนเธอร์แลนด์เป็นเวลา 72 ช่ัวโมงหรือน้อยกว่า  ไม่ถือว่าเป็นการขนส่ง
การจราจรเสรีภาพที่ 5  
  5. ข้อบทว่าด้วยการทําการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายตกลงปรับปรุง 
ข้อบทว่าด้วยทําการบินโดยใช้ช่ือเที่ยวบินร่วมกันให้ครอบคลุมถึงความร่วมมือระหว่างสายการบินของประเทศ
เดียวกันด้วย 
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17. เรื่อง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – ซาอุดีอาระเบีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี     

1. เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย – ซาอุดิอาระเบีย และร่างหนังสือ 
แลกเปลี่ยนทางการทูตของไทยและซาอุดิอาระเบีย 

2. มอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมี 
ผลใช้บังคับของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้ กต. สามารถปรับถ้อยคําตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับ
สาระสําคัญ 

บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย – ซาอุดีอาระเบีย ที่ลงนามเม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2558                  
มีสาระสําคัญ ดังน้ี  

1. ความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้หารือเก่ียวกับข้อบทในความ              
ตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ 2 ประเด็น ดังน้ี  

1.1 การแต่งต้ังสายการบินที่กําหนด คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายตกลงปรับปรุงข้อบทเรื่อง การ 
แจ้งแต่งต้ังสายการบินที่กําหนดจากเดิม ที่ระบุให้ภาคีผู้ทําความตกลงแต่ละฝ่ายสามารถแจ้งแต่งต้ังสายการบินที่
กําหนดได้เพียงหน่ึงสายการบิน  ให้เป็นหลายสายการบิน เพ่ือส่งเสริมให้มีสายการบินดําเนินบริการระหว่างกันมาก
ขึ้น ทั้งน้ี ทั้งสองฝ่ายตกลงระบุให้สายการบินซาอุดีอาระเบียเป็นสายการบินที่กําหนดของซาอุดีอาระเบีย และบริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) เป็นสายการบินที่กําหนดของไทย  
   1.2 ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยการบินคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายตกลงเพ่ิม
ข้อบทว่าด้วยความปลอดภัย  (Safety)  และการรักษาความปลอดภัยการบิน (Security)  ในความตกลงว่าด้วย
บริการเดินอากาศระหว่างกัน โดยร่างข้อบทดังกล่าวเป็นไปตามร่างมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ  

2. ใบพิกัดเส้นทางบิน  
คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้ตกลงปรับปรุงในพิกัดเส้นทางบินโดยเพ่ิมจุดเจดดาห์และเปลี่ยนแปลงจุด  

“ดาห์รัน” เป็นจุด “ดัมมัม” ในเส้นทางบินของฝ่ายไทยและระบุจุดที่มีท่าอากาศยานระหว่างประเทศ 7 แห่งของไทย 
อันได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย  หาดใหญ่ ภูเก็ต กระบี่ อู่ตะเภา เป็นจุด  ในเส้นทางบินของฝ่าย
ซาอุดีอาระเบีย สําหรับจุดระหว่างทางและจุดพ้น  ทั้งสองฝ่ายตกลงระบุเป็นสองจุดใด ๆ  ที่จะระบุภายหลัง ทั้งน้ี 
เส้นทางดังกล่าวจะใช้ได้ทั้งบริการขนส่งผู้โดยสารและบริการขนส่งเฉพาะสินค้า  
  3. ความจุความถ่ีของบริการ คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายตกลงปรับปรุงสิทธิความจุความถี่ของ               
บริการไว้ ดังน้ี  

 3.1 สายการบินที่กําหนดของไทย สามารถทําการบินด้วยอากาศยานแบบใด ๆ   
  (1) ระหว่างจุดใด ๆ ในไทยและริยาด ได้ถึง 5 เที่ยวต่อสัปดาห์ 
  (2) ระหว่างจุดใด ๆ  ในไทยและเจดดาห์ ได้ถึง 4 เที่ยวต่อสัปดาห์ 
  (3) ระหว่างจุดใด ๆ ในไทยและดัมมัม ได้ไม่จํากัดจํานวน 
 3.2 สายการบินที่กําหนดของซาอุดีอาระเบีย สามารถทําการบินด้วยอากาศยานแบบใด ๆ   
  (1) จากเจดดาห์และริยาด  ไปยังจุดใด ๆ  ในไทย ได้ถึง 9 เที่ยวต่อสัปดาห์  
  (2) ระหว่างดัมมัมและจุดใด ๆ ในไทย ได้ไม่จํากัดจํานวน   
4. สิทธิรับขนการจราจร  

  คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายตกลงให้สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพท่ี 3 และ 4 แก่สายการบินแต่ละฝ่าย
อย่างเต็มที่ ภายใต้ความจุความถี่ที่กําหนด สําหรับสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพท่ี 5 ให้เป็นไปโดยการตกลงระหว่าง
เจ้าหน้าที่การเดินอากาศของทั้งสองฝ่ายต่อไป 
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5. เที่ยวบินพิเศษ  
  คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายตกลงระบุข้อความเกี่ยวกับการเที่ยวบินพิเศษว่า การขอทําการบินเที่ยวบิน
พิเศษสามารถกระทําได้ โดยการส่งรายละเอียดของเที่ยวบินไปยังเจ้าหน้าที่การเดินอากาศเพ่ือการอนุญาตเป็นกรณี
พิเศษต่อไป 

6. การทําการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน  
  คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายตกลงระบุข้อบทเรื่อง การทําการบินโดยใช้ช่ือเที่ยวบินร่วมกัน ทั้งในส่วน 
ของการทําการบินร่วมกันกับสายการบินของประเทศคู่ภาคี  ประเทศที่สามและสายการบินในประเทศเดียวกัน  
เพ่ือให้สายการบินของแต่ละฝ่ายมีทางเลือกที่จะร่วมมือด้านการบินกับสายการบินอ่ืน ๆ ได้อย่างเต็มที่  

7. การรวมบันทึกความเข้าใจฉบับต่าง ๆ   
คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายตกลงรวมบันทึกความเข้าใจฉบับต่าง  ๆ  ที่ได้จัดทําขึ้นเป็นฉบับเดียว  

เพ่ือให้สะดวกแก่การอ้างอิงและง่ายต่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับน้ีจะมีผลใช้แทนบันทึกความเข้าใจฉบับ
ก่อนหน้าน้ีทั้งหมด  
 
18. เรื่อง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – ภูฏาน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย – ภูฏาน และร่างหนังสือแลกเปลี่ยน 
ทางการทูตของไทยและภูฏาน  

2. ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้ 
บังคับของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้ กต. สามารถปรับถ้อยคําได้ตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับ
สาระสําคัญ  
  บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย – ภูฏาน ที่ลงนามเม่ือวันที่ 3 เมษายน 2556 มีสาระสําคัญดังน้ี  
ร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ  คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายมีความเห็นว่าจําเป็นต้องมีการ

จัดทําร่างความตกลงฯ ฉบับใหม่ที่ทันสมัยและสอดคล้อง
กับร่างมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศเพ่ือใช้แทนความตกลงฯ ฉบับปัจจุบัน ซึ่งลงนาม
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2536 จึงได้ตกลงที่จะหารือเพ่ือ
จัดทําร่างความตกลงฯ ฉบับใหม่ในการเจรจาการบินครั้ง
ต่อไป

การกําหนดสายการบิน ปรับปรุงข้อบทว่าด้วยการกําหนดสายการบินจากเดิม
ตามข้อ 6 ของความตกลงฯ ฉบับเดิมที่ได้กําหนดให้ภาคี
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิที่จะแต่งต้ังสายการบินที่กําหนด
ของตนได้เพียง 1 สายการบิน เปลี่ยนเป็นให้ภาคีคู่สัญญา
แต่ละฝ่ายมีสิทธิที่จะกําหนดสายการบินที่กําหนดของตน
ได้หน่ึงหรือหลายสายการบิน  

ใบพิกัดเส้นทางบิน ปรับปรุงใบพิกัดเส้นทางบินของทั้งสองฝ่ายเป็นแบบเปิด  
พร้อมทั้งเพ่ิมเติมจุดพ้นเพ่ือให้สายการบินของทั้งสองฝ่าย
มีความยืดหยุ่นในการดําเนินบริการ และสามารถเปลี่ยน
จุดที่ทําการบินได้ตามความต้องการ 
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สิทธิรับขนการจราจร เพ่ิมสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 ไปยัง / มาจากทั้ง
จุดระหว่างทางและจุดพ้นรวมเป็น 28 เที่ยว / สัปดาห์

เรื่องอ่ืน ๆ  จําเป็นต้องระบุให้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะมีผลใช้
บังคับเมื่อได้แลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตระหว่างกัน
แล้ว เน่ืองจากฝ่ายไทยต้องดําเนินการตามข้ันตอนที่
กําหนดของกฎหมายภายในก่อน 

 
19. เรื่อง  การขอความเหน็ชอบต่อร่างเอกสารท่ีจะมีการลงนามหรือรบัรองระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งที่ 27 และการประชุมสุดยอดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ  ดังน้ี  

1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลพัธ์ จํานวน 13 ฉบับ และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสาร 
ในส่วนที่ไมใ่ช่สาระสําคัญหรอืไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให ้กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก  

2. ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมลงนามหรือรับรองเอกสารผลลัพธ์  
3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายมีหนังสือแจ้งให ้

ความเห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการเพ่ือดําเนินการตามความเป็นหุ้นส่วน (ที่เพ่ิมพูน / เชิงยุทธศาสตร์) อาเซียน – 
สหรัฐ ฯ (ค.ศ. 2016-2020)  
  ร่างเอกสารที่เป็นผลลัพธ์ของการประชุมเพื่อให้การประชุมสุดยอดฯ มีผลทีเ่ปน็ 
รูปธรรม จํานวน 13 ฉบับ มีดังน้ี  

1. ร่างปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ ค.ศ. 2015 ว่าด้วยการจัดต้ังประชาคมอาเซียน   
2. ร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน – สหรัฐฯ  
3. ร่างแผนปฏิบัติการเพ่ือดําเนินการตามความเป็นหุ้นส่วน (ทีเ่พ่ิมพูน/เชิงยุทธศาสตร์) อาเซียน –  

สหรัฐฯ (ค.ศ. 2016-2020)   
4. ร่างแผนปฏิบัติการเพ่ือปฏิบัติตามปฏิญญาร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน –  

จีน เพ่ือสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง (ค.ศ. 2016-2020)  
5. ร่างแถลงการณ์ร่วมผู้นําอาเซียน- นิวซีแลนด์ในวาระ 40 ปี ความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียน- 

นิวซีแลนด์ : หุน้ส่วนยุทธศาสตร์สู่ผลประโยชน์และความม่ังคั่งร่วมกัน)  
6. ร่างรายงานเพ่ือติดตามการดําเนินตามข้อเสนอแนะของกลุ่มวิสัยทัศน์เอเชียตะวันออก  

(อีเอวีจ ี2)  
7. ร่างแถลงการณ์ร่วมโดยผู้นําอาเซียนบวกสามว่าด้วยการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ในภูมิภาคและเสถียรภาพทางการเงิน  
8. ร่างปฏิญญากัวลาลัมเปอร์เน่ืองในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการประชุมสุดยอดเอเชีย 

ตะวันออก  
9. ร่างแถลงการณ์การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยขบวนการผู้ยึดทางสายกลางระดับ 

โลก 
10. ร่างแถลงการณ์การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือทางทะเลใน 

เอเชียแปซิฟิก 
11. ร่างแถลงการณ์การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการต่อต้านลัทธิสุดโต่งที่มีความ 

รุนแรง 
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12. ร่างแถลงการณ์การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยประเด็นไซเบอร์ 
13. ร่างแถลงการณ์การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 10 ว่าด้วยการเพ่ิมพูนความร่วมมือ 

ระดับภูมิภาคในด้านความมั่นคงทางสุขภาพที่เก่ียวข้องกับโรคติดต่อที่มีศักยภาพในการระบาดเป็นวงกว้างและ
ร้ายแรง 

 
20. เรื่อง เอกสารสําคัญที่จะมีการรับรองในการประชุมผู้นาํเขตเศรษฐกิจเอเปค ครัง้ที่ 23 และการประชุม
รัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 27 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างปฏิญญาผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 23 และอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีรบัรอง
เอกสารดังกล่าวในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 
  2. เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรเีอเปค ครั้งที่ 27 และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมรับรองเอกสารดังกล่าวในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558  
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สาระสําคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต. และกระทรวงพาณิชย์สามารถดําเนินการได้โดยไม่
ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  สาระสาํคญัของร่างปฏิญญาผูน้ําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 23 ระบุผลการดําเนินการตาม
เป้าหมายต่าง ๆ ภายใต้ประเด็นสําคัญของเอเปคประจําปี 2558 ได้แก่ 
  1. การยกระดับวาระการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
  2. การบ่มเพาะการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในห่วงโซ่คุณค่าโลก 
  3. การลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย์ 
  4. การสร้างชุมชนที่แข็งแกรง่และย่ังยืน 
  ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 27 เป็นการดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทศัน์ “สร้าง
เศรษฐกิจที่ทุกคนมีส่วนร่วม สร้างโลกที่ดีขึ้น” โดยมีลําดับความสําคัญ 4 ประการ ได้แก่ (1) การเสริมสร้างบูรณาการ
ทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค (2) การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ใน
ตลาดภูมิภาคและระดับโลก (3) การลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย์และ (4) การสร้างชุมชนที่ย่ังยืนและยืนหยุ่น 
 
21. เรื่อง การจดทะเบยีนแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้ํา  เพื่อแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิด
กฎหมายขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม (IUU)  และการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสญัชาติเวียดนาม  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์นํ้า  เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม (IUU)  และการจัดระบบแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเวียดนาม ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ ดังน้ี  

1. การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้ํา 
    ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ประสงค์จะทํางานในกิจการ
แปรรูปสัตว์นํ้า รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 15 ปี อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ
ช่ัวคราวเพ่ือรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรและอนุญาตให้ทํางานเป็นเวลา 1 ปี และในระหว่างการอนุญาต
ทํางาน หากแรงงานประสงค์ที่จะตรวจสัญชาติก็เปิดโอกาส ใหม้ีการตรวจสัญชาติควบคู่กันไปด้วย โดยให้ไป
ดําเนินการที่สถานทูต (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ประจําประเทศไทย 

2. แนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม  ดําเนินการใน 2 ลักษณะ  
ดังต่อไปน้ี (ไม่รวมผู้ติดตาม) 
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     2.1 ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามทํางานได้ชั่วคราว 
  ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 30 วัน เพ่ือ
ขอรับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และขออนุญาต
ทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว 
   2.2 การนําเข้าแรงงานเวียดนาม      
      ทางการเวียดนามแจ้งว่าจะมอบหมายให้บริษัทจัดหางานเวียดนาม จํานวน 10 บริษัท เป็น
หน่วยงานท่ีทําหน้าที่จัดส่งแรงงานมาทํางานในประเทศไทย  สําหรับการดําเนินการของทางการไทย ยังอยู่ระหว่างการ
พิจารณา ซึ่งอาจดําเนินการตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 โดยมอบหมายให้
สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยประสานการดําเนินงานกับบริษัทจัดหางานกรณีนําเข้าแรงงานประมง สําหรับการ
นําเข้าแรงงานก่อสร้าง ดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับแรงงานประมง โดยให้สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้ประสานงาน ทั้งน้ี กระทรวงแรงงานจะกําหนดแนวทางการนําเข้าแรงงานเวียดนามให้มี
ความโปร่งใส สะดวก ประหยัด และรวดเร็ว โดยเสนอคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง ก่อนเริ่มดําเนินการนําเข้าแรงงานเวียดนาม
ต่อไป 

3. การออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา     
                          อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa) ให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 
ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาในราชอาณาจักรอย่างถูกต้องตามกฎหมายปกติจัดเก็บในอัตรา 2,000 บาท  ต่อมา
กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ
กัมพูชา ที่เข้ามาทํางานในราชอาณาจักรอย่างถูกกฎหมายตามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกับ
รัฐบาลแห่งชาติอ่ืน (MOU) หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษปกติในอัตรา 500 บาท โดย
จะมีผลใช้บังคับเป็นเวลา 4 ปี ต้ังแต่ปี 2555 เป็นต้นมา  ซึ่งจะสิ้นผลการใช้บังคับในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 
จําเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับใหม่  เพ่ือกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว 
และกัมพูชา รวมถึงแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม  
 

แต่งต้ัง 
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังผู้ประสานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของรองนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการต่าง ๆ 
(จํานวน 9 ราย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแต่งต้ังผู้ประสานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของรอง
นายกรัฐมนตรแีละส่วนราชการต่าง ๆ จํานวน 9 ราย ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับแจ้งรายช่ือ ปคร. จาก
รองนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการต่างๆ  แล้ว ดังน้ี 
 

รองนายกรัฐมนตรี/ส่วนราชการ รายชื่อ ปคร. 
1. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)  นายนพปฎล สุนทรนนท์ 

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรฝี่ายการเมือง 
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) พลโท นาวิน ดําริกาญจน ์

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรฝี่ายการเมือง  
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นางบริสทุธิ์ เปรมประพันธ์  

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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4. กระทรวงคมนาคม  นายพงษ์ศักด์ิ สมใจ 
รองปลัดกระทรวงคมนาคม

5. กระทรวงพลังงาน  นายชวลิต พชิาลัย  
รองปลัดกระทรวงพลังงาน

6. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  นางสาววิไลลกัษณ์ ชุลีวัฒนกุล 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

7. กระทรวงแรงงาน  นายบญุเลิศ ธรีะตระกูล 
ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน

8. กระทรวงอุตสาหกรรม  นายปณิธาน จินดาภู  
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

9. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  

นายมนตรี บญุพาณิชย์  
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 

 
23. เรื่อง การแต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงกลาโหม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแต่ง ต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  (ปคร . )                
ของกระทรวงกลาโหม (กห.) ตามท่ี กห. เสนอขอเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติหน้าที่ ปคร. ของ กห. จาก พลเอก ไพชยนต์ 
ค้าทันเจริญ รองปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เป็น พลเอก ชัยชาญ 
ช้างมงคล รองปลัดกระทรวงกลาโหม  
 
24. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ 
ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคลัง) ระดับสูง) กรมบัญชีกลาง ให้ดํารงตําแหน่ง                
ที่ปรึกษาด้ านกฎหมายและระเ บียบการคลั ง  ( นิ ติกรทรงคุณวุฒิ )  กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลั ง                
ต้ังแต่วันที่   5 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงมหาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ัง นายกาศพล แก้วประพาฬ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการปกครอง (นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็น
วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
26. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงวัฒนธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งต้ัง นางอมรา ศรีสุชาติ ผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านโบราณวัตถุศิลปวัตถุ (ภัณฑารักษ์เช่ียวชาญ) สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านโบราณคดี (โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์) (นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ) กรมศิลปากร 
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กระทรวงวัฒนธรรม ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ดํารงตําแหน่งเดิมพ้นจากราชการเนื่องจากการ
เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
27. เรื่อง สาธารณรัฐออสเตรียขออนุมัติการแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐออสเตรียประจําจังหวัดภูเก็ต 
(กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐออสเตรียเสนอแต่งต้ัง นางวนิดา หงษ์หยก เป็น
กงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐออสเตรียประจําจังหวัดภูเก็ต โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดภูเก็ต สืบแทน                
ร้อยโท ภูมิศักด์ิ หงษ์หยก ซึ่งขอลาออกจากตําแหน่ง  
 
28. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหนง่ผูต้รวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตร ี(ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ                
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. นางอัจจิมา จันทร์สุวานชิย์ ผู้ช่วยปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี 
  2. พนัตํารวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ีดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี 
  3. นายวีระชัย ชมสาคร รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี สาํนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง 
 
29. เรื่อง การแต่งต้ังผู้ที่จะดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหารสูง) (สํานัก
นายกรัฐมนตร)ี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแต่งต้ัง นายวรรณชัย               
บุญบํารุง กรรมการร่างกฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้
ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่
วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งให้รักษาราชการแทนในตําแหน่งดังกล่าว เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
30. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. นายนภดล เทพพิทักษ์ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
  2. นายปัญญรกัษ์ พูลทรพัย์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่างและ
สับเปลี่ยนหมนุเวียน ซึ่งการแต่งต้ังเอกอัครราชทูตต่างประเทศตามข้อ 1. ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ  
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31. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังน้ี  
  1. นายไกรรวี ศิริกุล เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปล ีรัฐลิเบีย ดํารงตําแหน่ง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส  
  2. นางสพุัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ กงสุลใหญ ่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชน
จีน ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  
  3. นางนนัทนา ศิวะเก้ือ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา แคนาดา ดํารง
ตําแหน่ง เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  4. นางสาวบษุฎี สันติพิทักษ์ อัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรงุจาการ์ตา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ซึ่งการ
แต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศตามข้อ 1. ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผูร้ับ  
 
32. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ัง นายโกวิท สัจจวิเศษ ผูต้รวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง 
 
33. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสขุ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. นายปภัสสร เจียมบุญศร ีรองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดํารง
ตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  2. นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  3. นายณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง 
 
34. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติเพิ่มเติม  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งต้ัง  
พลตํารวจตรี ปิยะ อุทาโย และนางสาวจิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ
เพ่ิมเติม ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป  
 
35. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สาํนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร)ี 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายสนุทร คุณชัยมัง
ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทัง้น้ี ต้ังแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 
2558 เป็นต้นไป 
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36. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผูช้่วยรัฐมนตรี (สํานักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นางสุปราณี จันทรัตน
วงศ์ นายเพิ่มศักด์ิ บ้านใหม่ และ นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ ์เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ทั้งน้ี ให้มผีลต้ังแต่
วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรีและเป็น
ผู้ช่วยรัฐมนตรปีระจํากระทรวงการคลัง  
 
37. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นายอานุภาพ จามิกรณ์                      
ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป 
 
38. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จํานวน 11 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ จํานวน 5 คน 
และผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน จํานวน 6 คน เน่ืองจากกรรมการชุดเดิมได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนดสองปีตามวาระ
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 แล้ว ซึ่งมีรายช่ือดังต่อไปน้ี 1. ภาคราชการ 1.1 นายสมบัติ ชิณะวงศ์ 1.2 นายโอภาส 
ทองยงค์ 1.3 พลตํารวจตรี ไกรบุญ ทรวดทรง 1.4 นายสมพาศ นิลพันธ์ 1.5 พันตํารวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ                
2. ภาคเอกชน 2.1 นางสาวชุลีพร น่วมทนง 2.2 นายสุนทร รักษ์รงค์ 2.3 นายทานตะวัน แกล้วเขตการ                
2 . 4  นายประยงค์  ดอกลํ า ไ ย  2 . 5  นาย สุพจ น์  ป้ อม ชัย  2 . 6  นายธง ชัย  สุ ว ร รณ วิหค  ทั้ ง น้ี  ต้ั ง แ ต่                
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558  เป็นต้นไป 
 

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


