
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2135 
ท่ี  กษ 0401.4/24835                         วันท่ี  13  มกราคม  2559 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 
501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 
 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 2 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลสัตว์ และลักษณะ 

การให้บริการของสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ....  
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของ 

สถานพยาบาลสัตว์ และลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้อาคารและพ้ืนทีข่องสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน 
และประเภทท่ีมีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืนต้องมีลักษณะตามท่ีกําหนด  
  2. กําหนดให้สถานพยาบาลสัตว์ที่มีลักษณะการให้บริการเป็นคลินิกและลักษณะการใหบ้ริการ
เป็นโรงพยาบาลสัตว์ต้องมีการให้บริการตรวจรักษาตามที่กําหนด  
  3. กําหนดบทเฉพาะกาลในการขออนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตที่ออกก่อน
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  ด้านเศรษฐกิจ-สังคม  
วาระที่ 8 เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีอยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559- 

2568) ปฏิบัติการการพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) และแผนปฏิบัติการ
การขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย 1 ปี (พ.ศ. 2559) ต่อคณะรัฐมนตรี 

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการและกรอบแผนการดําเนินงาน  
ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ ดังน้ี 

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568)  
2. แผนปฏิบัติการการพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)  
3. แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย 1 ปี (พ.ศ. 2559)  
สาระสําคัญของเรื่อง พม. รายงานว่า  
1. จากข้อมูลสํานักงานสถิติแห่งชาติปี 2556 พบว่า ผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่มีกรรมสิทธ์ิในที่อยู่ 

อาศัยมีจํานวน 2.72 ล้านครัวเรือน ที่รัฐบาลต้องให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้มีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ 
 
 

2. คณะกรรมการ... 
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2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี               
 (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน  ได้มีมติเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบ (ร่าง) แผน 3 ฉบับ 
 ดังกล่าว และให้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับข้าราชการ และปรับแผนเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายการสนับสนุน
ให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเป็นหลัก ทั้งน้ี พม. ได้ปรับปรุงแผนดังกล่าว พร้อมแผนการใช้จ่าย
งบประมาณหรือแหล่งเงินอ่ืน ๆ ทีส่อดคล้องกับการดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568)  เพ่ือส่งเสริมความ 
มั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัย โดยการจัดเตรียมที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานใน
ชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  พร้อมระบบสาธารณูปโภค  โดยแบ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็น 2 กลุ่มดังน้ี   

1.1 กลุ่มเป้าหมายที่สามารถรับภาระได้ ดําเนินการโดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.)  
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย  

1.1.1. แผนยกระดับคณุภาพชีวิต (กลุ่มเช่า)  
1.1.2. แผนเสริมสร้างความมั่นคงด้านการอยู่อาศัย (กลุม่เช่าซื้อ)  
1.1.3. แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับข้าราชการ ประกอบด้วย โครงการบ้าน 

สวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) และโครงการบ้านพักสวัสดิการข้าราชการตามนโยบายรัฐบาล 
1.1.4. แผนความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย เป็นความ 

ร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งประเภทเช่าระยะยาวและเช่าซื้อ โดยผ่านมาตรการทางด้าน
การเงินภาษี การส่งเสริมการลงทุน ฯลฯ ของ กค. และ กคช. สนับสนุนการดําเนินงานตามที่ กค. เห็นสมควร 

1.2 กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถรับภาระได้ ดําเนินการโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(พอช.)ภายใต้แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย (เมือง/ชนบท)  

2. แผนปฏิบัติการการพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)   
ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่  1 ปี 2557-2559  2) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 2  
3) โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) 4) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟ 4 พ้ืนที่  
5) โครงการอาคารเช่าสําหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2558-2560 6) โครงการอาคารเช่าสําหรับผู้ใช้แรงงานในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 10 พ้ืนที ่7)  โครงการฟ้ืนฟูเมืองดินแดง 8) โครงการบ้านพักสวัสดิการข้าราชการ 9) โครงการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 10) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน 11) โครงการแก้ไขปัญหาชุมชน
แออัด “บ้านมัน่คง” 12)  โครงการบ้านพอเพียงชนบท 
       3.  แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มรีายได้น้อย 1 ปี (พ.ศ. 2559)   

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 11 เรือ่ง สรุปความต้องการใช้ยางพาราในการดําเนนิโครงการของส่วนราชการ 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)  

เสนอ ดังน้ี   
1. รับทราบปริมาณความต้องการใช้ยางพาราและวงเงินงบประมาณของส่วนราชการ 
2. ให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้ยางพาราในวัสดุ ครุภัณฑ์  

และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  โดยคํานึงถึงคุณลักษณะเฉพาะที่มีความเหมาะสมทางด้านเทคนิค ทั้งน้ี ให้สง่สํานัก
งบประมาณรวบรวมเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

3. ให้สํานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมในการจัดทาํราคามาตรฐานวัสดุ  
ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่มียางพาราเป็นส่วนผสมในราคากิโลกรัมละ 45-60 บาท ตามคุณภาพของยางพารา 
และใหส้ํานักงบประมาณจัดหางบประมาณเพ่ิมเติมให้ส่วนราชการเพ่ือชดเชยส่วนต่างราคาในการรับซื้อ
ยางพาราคาดังกล่าว 

4. มอบ... 
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                     4.   มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ดําเนินการดังน้ี 

4.1 ปรับปรุงแนวทางการจ่ายเงินแก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราไร่ละ 1,500 บาท  
ในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วมากขึ้น 
                          4.2 พิจารณาร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกําหนดมาตรการใน 
การรักษาระดับราคายางพาราให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพ่ือรองรับปริมาณอุปทานยางท่ีจะออกมาสู่ตลาดต้ังแต่
ปัจจุบันถึงช่วงปิดฤดูกาลผลิตยางพารา ประมาณ 1 ล้านตัน  
                          4.3 กํากับให้ทุกส่วนราชการส่งเสริมเรื่องการแปรรูปยางพาราในวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (SMEs)  วิสาหกิจชุมชน โดยผ่านกลไกประชารัฐ  

ทั้งน้ี  การดําเนินการตามข้อ 1-4 ขอให้รายงานผลให้นายกรัฐมนตรีทราบภายใน  
1 สัปดาห์  ทั้งน้ี หากไม่มีข้อทักท้วงใด ๆ ให้ถือเป็นมติคณะรัฐมนตรีตามท่ีเสนอ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 12 เรือ่ง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา  

ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคายางพาราตกตํ่า ดังน้ี 
  1. โครงการข้าวสารบรรจุถุงเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา  เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่มีรายได้ไม่เพียงพอในการดํารงชีพ  โดยให้  
     1) องค์การคลังสินค้า (อคส.) กระทรวงพาณิชย์ ตกลงกับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย
จัดทําข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดีได้มาตรฐานกระทรวงพาณิชย์ โดยจัดทําข้าวสารเจ้า 5% ขนาดบรรจุถุง 5 
กิโลกรัม เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในพ้ืนที่ 68 จังหวัด จํานวน 802,863 ครัวเรอืนจํานวน 4,014,315 ถุง (ครัวเรือนเกษตรกร 802,863 
ครัวเรือนๆ ละ 5 ถุง) โดยระบุเครื่องหมายตราสัญลักษณ ์“โครงการเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” 
ปรากฏอยู่บนถุงข้าวสารที่จะนําไปบริจาค เน่ืองจากข้าวในสต็อกของรัฐบาลมีคุณภาพหลากหลายและสมาคม
ผู้ประกอบการข้าวถุงไทยเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในการผลิตข้าวสารบรรจุถุงให้ได้มาตรฐานและมศีักยภาพ
ในการกระจายสินค้า โดยจัดส่งให้กระทรวงมหาดไทยในแต่ละพ้ืนที่   
     2) มอบหมายกระทรวงมหาดไทย บริหารจัดการและจัดสรรข้าวสารบรรจุถุงที่ส่งมอบ 
เพ่ือให้ตกถึงมือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพ้ืนที่ ตามท่ีกําหนด    
  2. โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางพารา ปี 2559 เพ่ือช่วยเหลือค่า 
ครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางพารา  โดยให้ 1) กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ จัดจําหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภคและสินค้าจําเป็นต่อการครองชีพ เช่น ข้าวสาร น้ํามันพืช ไข่ไก่ นํ้าตาลทราย ในราคาตํ่ากว่าราคาตลาด
ประมาณร้อยละ 20 - 40 ในพ้ืนที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จํานวน 159 อําเภอ 2) กระทรวงมหาดไทย กําหนดจุด
จําหน่ายในแต่ละพ้ืนที่ 
  3. แผนส่งเสริมการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง  เพ่ือขยายตลาดส่งออกยางพาราและ
ผลิตภัณฑ์ โดยในปี 2558 กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ดําเนินกิจกรรมจับคู่เจรจา
ธุรกิจ ร่วมงานแสดงสินค้า จดัคณะผู้แทนการค้าเยือนประเทศคู่ค้า รวมทั้งสิ้น 6 โครงการมีมูลค่าการขาย
ยางพาราและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 1,009.52 ล้านเหรียญสหรฐัฯ หรือ 36,342.72 ลา้นบาท   

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

ด้านแต่งต้ัง... 
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ด้านแต่งต้ัง 
วาระที่ 18 เรือ่ง เรื่องการแต่งต้ังผู้ประสานงานรัฐมนตรแีละรัฐสภา (ปคร.) ของ 

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และส่วนราชการต่าง ๆ เพิ่มเติม (จํานวน 5 ราย) 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอการ 

แต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรฐัสภาของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศกึษาธิการ และสํานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ รวมจํานวน 5 ราย ดังน้ี  
 

หน่วยงาน/ส่วนราชการ รายชื่อ ปคร. 
1. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ)  พลอากาศเอก ธนู ปานสุวรรณ  

รองหัวหน้าสํานักงานรองนายกรัฐมนตรี  
2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  นายวิทัศน์ เตชะบุญ 

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นางบริสทุธิ์ เปรมประพันธ์  

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
4. กระทรวงศกึษาธิการ นางผานิตย์ มีสุนทร  

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
5. สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ นายปกรณ์ ศรจีันทร์งาม 

รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 27 เรือ่ง แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการ 
การยางแห่งประเทศไทย 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง 
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย จํานวน 8 คน ดังน้ี  
1. พลเอก ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสุข ประธานกรรมการ 2. นายประสิทธ์ิ  หมีดเส็น  ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง  
3. นายสังข์เวิน  ทวดห้อย  ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง 4. นายเสนีย์  จิตตเกษม ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง  
5. นายธีรพงศ์  ตันติเพชราภรณ์  ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 6. นายสาย  อ่ินคํา  ผูแ้ทนสถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยาง 7. นายธนวรรธน์  พลวิชัย  ผู้แทนผู้ประกอบการกิจการยางซึ่งมีความเช่ียวชาญด้าน
การค้า  8. นายพิชัย ถิ่นสันติสุข ผูแ้ทนผู้ประกอบกิจการยางซึ่งมีความเช่ียวชาญด้านการผลิตอุตสาหกรรมยาง  
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 12 มกราคม 2559 เป็นต้นไป  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

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

จึงเรียน... 
 
 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 2 ร่างกฏกระทรวงกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลสัตว์ และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ....

เศรษฐกิจ-สังคม 8 ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีอยู่อาศัย 10 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(พ.ศ. 2559-2568) แผนปฏิบัติการการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยผู้มี
รายได้น้อย 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) และแผนปฏิบัติการการ
ขับเคลื่อนท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย 1 ปี (พ.ศ. 2559) 
ต่อคณะรัฐมนตรี

11 สรุปความต้องการใช้ยางพาราในการดําเนินโครงการของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนราชการ

12 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แต่งตั้ง 18 การแต่งตั้งผู้ประสานงานรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองนายกรฐัมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และส่วน
ราชการต่าง ๆ เพ่ิมเติม (จํานวน 5 ราย)

27 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศ

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  
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http://www.thaigov.go.th                                                             วันอังคารที่ 15 มกราคม 2559 

 
  วันน้ี (12 มกราคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1                
ทําเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี                
พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี              
สรุปสาระสําคัญดังน้ี 

กฎหมาย 
 
  1.   เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 
    บ้านเมือง (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลสัตว์ และลักษณะการ 
    ให้บริการของสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้า 
    ที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนําผ่านไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. .... 
 5.   เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดสถานที่ที่ห้ามมิให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุตํ่ากว่าสิบแปดปี
   ทํางาน พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
  6.  เรื่อง  โครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยของ 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
  7.   เรื่อง  มาตรการบูรณาการการแก้ไขฟ้ืนฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ 
    ผู้กระทําผิดในชุมชน 
  8.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) 
    แผนปฏิบัติการการพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย 3 ปี  
    (พ.ศ. 2559-2561) และแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยสําหรับ 
    ผู้มีรายได้น้อย 1 ปี (พ.ศ. 2559) ต่อคณะรัฐมนตรี 
  9.   เรื่อง ขออนุมัติการดําเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 และขอ
    อนุมัติปรับเพ่ิมอัตราทุนเดิม 
  10.  เรื่อง  แผนยกระดับความม่ันคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ 
    พ.ศ. 2560 – 2564  
  11.  เรื่อง  สรุปความต้องการใช้ยางพาราในการดําเนินโครงการของส่วนราชการ 
  12.   เรื่อง   มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
 
 
 
 
 
 



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  
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 ต่างประเทศ 
 
  13.    เรื่อง  โครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand 
 14.   เรื่อง   โครงการสนับสนุนการดํารงตําแหน่งประธานกลุ่ม 77 ของไทย 
  15.   เรื่อง  องค์กรร่วมไทย – มาเลเซียขอความเห็นชอบในร่างข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกันผลิต 
    (Unitisation Agreement, UA)ระหว่างองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย (MTJA)และ
    บริษัท Petroliam NasionalBerhad(PETRONAS)สําหรับการร่วมกันผลติ 
    ปิโตรเลียมแหล่งบุหลันใต้ (Bulan South)ในแปลง A-18 ของพ้ืนที่พัฒนาร่วม 
    ไทย – มาเลเซยีกับแหล่งบุหงาบากาวาลี (BungaBakawali)ในแปลง PETRONAS 
    ของประเทศมาเลเซีย 
  16.   เรื่อง  ขออนุมัติกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง 
    ครั้งที่ 22 
  17.   เรื่อง  กฎระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะมนตรีและคณะกรรมการร่วม ภายใต้กรอบความ 
    ร่วมมือคณะกรรมมาธิการแม่นํ้าโขง 
 

แต่งต้ัง 
 
  18.  เรื่อง การแต่งต้ังผู้ประสานงานรัฐมนตรีและรฐัสภา (ปคร.) ของรองนายกรัฐมนตรี  
    (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ิมเติม (จํานวน 5 ราย)  
  19.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (กระทรวงวัฒนธรรม) 
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)  
  21.  เรื่อง  ขออนุมัติเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ และการแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ  
    ณ กรุงบิซเคก สาธารณรัฐคีรกี์ซ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  22.  เรื่อง  การรับโอนข้าราชการตํารวจมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งต้ัง 
    ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งผู้ตรวจราชการ 
    สํานักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สํานักงานปลัด 
    สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักนายกรัฐมนตร)ี  
  23.  เรื่อง  การรับโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่ง
    ที่ปรึกษาพิเศษสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบรหิารระดับสูง) สํานักงานปลัด 
    สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักนายกรัฐมนตร)ี  
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ 
    กระทรวงพาณิชย์ (กระทรวงพาณิชย์)  
  25.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
  26.  เรื่อง  แต่งต้ังประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การตลาด  
    (เพ่ิมเติม)  
  27.  เรื่อง  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่ง
    ประเทศไทย  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1.  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให้การเก็บ ขน กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตพ้ืนที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็น
อํานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นน้ัน ทั้งน้ี การเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ตําบลดําเนินการในพ้ืนที่ของตน โดยราชการส่วนท้องถิ่นจะทําร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน
หรือเอกชนภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้องค์กรของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ดําเนินกิจการ
รับทําการ เก็บ ขน กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยแทน ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ และพระราชบัญญัติน้ีมิให้ใช้บังคับการจัดการของ
เสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมายว่าด้วย
สาธารณสุข 
  2. กําหนดห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน กําจัด หรือการหาประโยชน์จากการจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  3. กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจออกกฎกระทรวง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมในการคัดแยก เก็บ ขน กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
  4. กําหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจและหน้าที่ออกข้อกําหนดของท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ใน
การจัดการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการคัดแยก เก็บ ขน กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและกําหนดให้
ราชการส่วนท้องถิ่นจัดหาประโยชน์จากการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ 
  5. กําหนดให้มีคณะกรรมการกํากับการบริหารการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของราชการส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ โดยมีอํานาจหน้าที่ในการตรวจสอบ พิจารณา
กลั่นกรองแผนงาน โครงการท่ีอยู่ในแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นเสนอของบประมาณ ให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการของราชการส่วนท้องถิ่น ในการขอตั้งงบประมาณ
แผ่นดิน ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีของกระทรวงมหาดไทย และ
เสนอแนะมาตรการเก่ียวกับการขอต้ังงบประมาณในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของราชการส่วนท้องถิ่น 
  6. กําหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนงานโครงการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเสนอต่อ
จังหวัด และจังหวัดได้บรรจุแผนงานโครงการของราชการส่วนท้องถิ่นไว้ในแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดแล้ว ให้จังหวัดจัดส่งแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดให้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  7. กําหนดโทษกรณีดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน กําจัด หรือการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น และกําหนดโทษกรณีการฝ่าฝืนข้อกําหนดของท้องถิ่น 
  8. กําหนดให้บรรดาบทกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ คําสั่งใด ที่ขัดแย้งกับ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี ให้ใช้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ีแทน 
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2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลสัตว์ และลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล
สัตว์ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลสัตว์ และ
ลักษณะการใหบ้ริการของสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้อาคารและพ้ืนทีข่องสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน และ
ประเภทที่มีทีพั่กสัตว์ป่วยไว้ค้างคืนต้องมีลักษณะตามท่ีกําหนด  
  2. กําหนดให้สถานพยาบาลสัตว์ที่มีลักษณะการให้บริการเป็นคลินิกและลักษณะการใหบ้ริการเป็น
โรงพยาบาลสัตว์ต้องมีการให้บริการตรวจรักษาตามที่กําหนด  
  3. กําหนดบทเฉพาะกาลในการขออนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตที่ออกก่อนพระราชบัญญัติน้ีใช้
บังคับ  
 
3. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือ่ง กําหนดใหอ้าวุธและยุทโธปกรณเ์ปน็สนิค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้าม
นําผา่นไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและ
ยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนําผ่านไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
พาณิชย์เสนอ และใหส้่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา
เป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสาํคญัของร่างประกาศ  
  1. กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนําผ่านไปยังสาธารณรัฐ
แอฟริกากลาง จนถึงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 หรือตามกําหนดระยะเวลาที่ขยายออกไปตามข้อมติคณะ
มนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ 
  2. ความในข้อ 1. มิให้ใช้บังคับในกรณี ดังต่อไปน้ี  
   2.1 การส่งออกหรือนําผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ เพ่ือการสนับสนุนหรอืการใช้โดยกอง
กําลังสหประชาชาติ (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central 
African Republic : MINUSCA) กองกําลังสหภาพแอฟริกา (African Union-Regional Task Force : AU-RTF) 
กองกําลังสหภาพยุโรป (European Union Missions) และกองกําลังฝรั่งเศส (French Forces) ที่ปฏิบัติการใน
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง  
   2.2 การส่งออกหรือนําผ่านเครื่องอุปกรณ์ของอาวุธที่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิต เพ่ือ
นําไปใช้ด้านมนุษยธรรม การป้องกัน และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค หรือการฝึกอบรม โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนการส่งออก  
   2.3 การส่งออกหรือนําผ่านเครื่องแต่งกายที่ใช้สําหรับการป้องกัน รวมทั้งเสื้อเกราะกัน
กระสุน และหมวกสนาม เพ่ือนําไปใช้เฉพาะตัวเป็นการช่ัวคราวสําหรับบุคลากรของสหประชาชาติ ผู้แทน สื่อมวลชน 
ผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและการพัฒนา และเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง  
   2.4 การส่งออกหรือนําผ่านอาวุธขนาดเล็กและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้สําหรับกองกําลัง
ลาดตระเวนระหว่างประเทศในการสร้างความมั่นคงในบริเวณ Sangha River Tri-national Protected Area เพ่ือ
ป้องกันการล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมาย การลกัลอบขนส่งงาช้างและอาวุธ รวมถึงกิจกรรมอ่ืนที่ผิดกฎหมายของ
สาธารณรัฐแอฟริกากลางและพันธกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศของสาธารณรัฐแอฟริกากลาง  
   2.5 การส่งออกหรือนําผ่านอาวุธและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องที่เป็นอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิต
ให้แก่กองกําลงัรักษาความมั่นคงแห่งสาธารณรัฐแอฟริกากลาง เพ่ือสนับสนุนหรือใช้ในกระบวนการปฏิรูปความม่ันคง 
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(Security Sector Reform : SSR) ของสาธารณรัฐแอฟรกิากลาง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก่อนการส่งออก  
   2.6 การส่งออกหรือนําผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ในกรณอ่ืีน ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก่อนการส่งออก  
 
4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. .... ตามรายงาน
ของคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาขอ้ขัดข้องด้านกระบวนการยุติธรรมในคดีค้ามนุษย์ ตามท่ีสาํนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรเีสนอ และมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นเจ้าของเรื่องรับไปดําเนินการต่อไป   
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ 

1. กําหนดบทนิยาม “คดีค้ามนุษย์” “ศาลอุทธรณ์”  
2. กําหนดให้วิธีพิจารณาคดีการค้ามนุษย์ใหใ้ช้ระบบไต่สวนและเป็นไปโดยรวดเร็วตามบทบัญญัติ 

แห่งพระราชบัญญัติและข้อบังคับของประธานศาลฎีกาตามมาตรา 6 ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญติัและข้อบังคับดังกล่าว 
ให้นําบทบัญญติัแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลแขวงและวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้ 

3. กําหนดให้การสั่งปล่อยช่ัวคราว จะต้องกําหนดมาตรการเพ่ือป้องกันการหลบหนีและภัยอัตราย 
ที่อาจเกิดขึ้นอย่างเพียงพอ และในกรณีที่เป็นคําสั่งของศาลหากมีการสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใด
ที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยช่ัวคราว ให้ศาลมีอํานาจกําหนดเจ้าพนักงานหรือบุคคลซึ่ง
จะต้องรับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งได้ด้วย  

4. กําหนดให้ในการสืบพยานก่อนฟ้องคดี การไต่ส่วนมูลฟ้องหรือการพิจารณาคดี หากมีเหตุ 
จําเป็นอันไม่อาจนําพยานมาเบิกความในศาลได้ เมื่อคู่ความร้องขอหรือศาลเห็นสมควร  ศาลอาจอนุญาตให้พยาน
ดังกล่าวเบิกความที่ศาลอ่ืนหรือสถานที่ทําการของทางราชการหรือสถานที่แห่งอ่ืนซึ่งอยู่ในประเทศหรอืต่างประเทศ 
โดยจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลกัษณะการประชุมทางจอภาพได้  

5. กําหนดให้ในการดําเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติน้ี  ถา้ผู้ถูกกล่าวหาหรือจําเลยหลบหนีใน 
ระหว่างถูกดําเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาล มใิห้รับระยะเวลาที่ผู้ถูกกลา่วหา หรือจําเลยหลบหนีรวม
เป็นส่วนหน่ึงของอายุความ และเมื่อได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําเลย  ถ้าจําเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องคําพิ
พาษาถึงที่สุดให้ลงโทษ มใิหนํ้าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา 98 มาใช้บังคับ 

6. กําหนดให้จัดต้ังแผนกคดีค้ามนุษย์ขึ้นในศาลอุทธรณ์ โดยให้มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีค้า 
มนุษย์ที่มีการอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลช้ันต้นและตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี  

7. กําหนดให้การอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลช้ันต้นในคดีค้ามนุษย์ให้อุทธรณ์ไปยังศาล 
อุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ โดยย่ืนต่อศาลช้ันต้นภายในกําหนดหน่ึงเดือนนับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านคําพิพากษา 
หรือคําสั่งน้ันให้คู่ความฝ่ายทีอุ่ทธรณ์ฟัง 

8. กําหนดให้ศาลฎีกามีอํานาจรับฎีกาเมื่อเห็นว่าปัญหาตามฎีกาน้ันเป็นปัญหาสําคัญที่ศาลฎีกา 
ควรวินิจฉัย ได้แก่ ปัญหาเก่ียวพันกับประโยชน์สาธารณะเม่ือคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์
ได้วินิจฉัยข้อกฎหมายที่สําคญัขัดกันหรือแนวบรรทัดฐานของคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลฎีกา หรือซึ่งยังไม่มีแนวคํา
พิพากษาหรือคําสั่งของศาลฎีกามาก่อน หรือขัดกับคําพิพากษาหรือคําสั่งอันถึงที่สุดของศาลอ่ืนหรือเพ่ือเป็นการ
พัฒนาตีความกฎหมาย หรือเมื่อจําเลยต้องคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ให้ประหารชีวิต  หรือเมื่อ
อัยการสูงสุดลงลายมื่อช่ือรับรองในคําฟ้องฎีกาของพนักงานอัยการว่ามีเหตุอันสมควรที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัย หรือ
ปัญหาสําคัญอ่ืนตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 

ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งไม่รับฎีกาไว้พิจารณา ให้คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนก 
คดีค้ามนุษย์เป็นที่สุดต้ังแต่วันที่ได้อ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งน้ัน 
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5.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดสถานที่ที่ห้ามมิให้ลูกจ้างซ่ึงเป็นเด็กอายุตํ่ากว่าสิบแปดปีทํางาน พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดสถานที่ที่ห้ามมิให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุ
ตํ่ากว่าสิบแปดปีทํางาน พ.ศ. ....ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ โดยให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี เมื่อ                 
วันที่ 24 พฤศจิกายน2558 เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี  
 สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
 1. กําหนดนิยามคําว่า “การแปรรูปสัตว์นํ้าเบ้ืองต้น” และ “การแปรรูปสัตว์นํ้า” 
  3.1.1 “การแปรรูปสัตว์นํ้าเบ้ืองต้น”  หมายความว่า การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม น่ึง ทอด 
หรือบด สัตว์นํ้า 
  3.1.2 “การแปรรูปสัตว์นํ้า” หมายความว่า การกระทําใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนสภาพสัตว์นํ้า
สําหรับใช้เพ่ือการอุปโภคหรือบริโภค แต่ไม่รวมถึงการบรรจุหีบห่อสัตว์นํ้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพของสัตว์นํ้า
หรือเปลี่ยนแปลงสภาพสัตว์นํ้าเพ่ือบริการให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง  
 2. กําหนดสถานที่ที่ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุตํ่ากว่าสิบแปดปีทํางาน ได้แก่ โรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับการแปรรูปสัตว์นํ้าเบ้ืองต้น และสถานประกอบกิจการการแปรรูป
สัตว์นํ้า 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
6. เรื่อง โครงการให้เอกชนลงทุนก่อสรา้งและบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบรุี 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เสนอ ดังน้ี 
            1. เห็นชอบในหลักการให้มีการดําเนินโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.นนทบุรี) เพราะจะช่วยแก้ปัญหาการจัดการขยะมูล
ฝอยของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่เป้าหมายระยะเร่งด่วนภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยเป็นโครงการนํา
ร่องรูปแบบการจัดการ (Model L) สําหรับรองรับปริมาณขยะมูลฝอยขนาด 300 ตันต่อวันขึ้นไป 
            2. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) และ อบจ.นนทบุรีรับความเห็นของคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปดําเนินการอย่างเคร่งครัด ดังน้ี 
                      1) เร่งประสานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการย่ืนคําร้องและข้อเสนอ
การขายไฟฟ้า เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ซึ่งจะทําให้โครงการฯ มีความ
ชัดเจนในเรื่องรายได้ รวมทั้งภาระการลงทุนในระบบสายส่งเพ่ิมเติมเพ่ือเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าของ กฟผ. และการไฟฟ้า
นครหลวงก่อนการเชิญชวนภาคเอกชน 
                     2) ประสานกับสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ในรายละเอียดความ
เป็นไปได้และสิทธิประโยชน์ที่คาดว่าเอกชนจะได้รับการส่งเสริมการลงทุน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาใน
ขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนต่อไป 
                    3) จัดทําแผนการลดปริมาณและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกําเนิดควบคู่ไปพร้อมกับ
การดําเนินโครงการฯ รวมทั้งพิจารณาใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย (Polluter Pay Principle) เพ่ือ
ลดปริมาณขยะมูลฝอย และภาระค่าใช้จ่ายในการกําจัด ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างย่ังยืนต่อไป 
                     4) ให้หน่วยงานซ่ึงมีหน้าที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างและเดินระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะ                
มูลฝอยติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ในรายงาน EIA อย่าง
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เคร่งครัด เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเฝ้าระวัง
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมด้วย 
                    5) ให้ มท. โดย อบจ.นนทบุรี เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 พิจารณา เรื่อง ค่าลงทุนและเทคโนโลยีของโครงการฯ ที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น รวมท้ังผลประโยชน์ที่เอกชนจะได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน เพ่ือกําหนด
ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) สําหรับคัดเลือกเอกชนที่มีความพร้อมด้านเทคนิค บุคลากร ตลอดจน
เสนอผลประโยชน์ให้ภาครัฐสูงที่สุด เช่น การลดค่ากําจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อรายรับและ
รายจ่ายประจําปี ตลอดจนฐานะทางการเงินของ อบจ.นนทบุรีในระยะยาวต่อไป 
 
7.  เรื่อง มาตรการบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทําผิดในชุมชน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการบูรณาการการแก้ไขฟ้ืนฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ผู้กระทําผิดในชุมชนและให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติตามที่ กระทรวงยุติธรรม (ยธ.)  เสนอ และ ให้
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
  สาระสําคัญของมาตรการบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์
ผู้กระทําผิดในชุมชน ประกอบด้วยเน้ือหา 2 ส่วน ดังน้ี 
  1. มาตรการบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทําผิดใน
ชุมชนระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ 
   1) มาตรการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิด 
   2) มาตรการการดูแลช่วยเหลือ สร้างงาน สร้างอาชีพ 
   3) มาตรการนําชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล แก้ไขฟ้ืนฟู ผู้กระทําผิด 
  2. กลไกการขับเคลื่อนมาตรการบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ผู้กระทําผิดในชุมชน คือ กลไกการบริหารจัดการระบบบูรณาการระดับหน่วยงาน ดําเนินการผ่าน
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ มีองค์ประกอบ ได้แก่ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ผู้แทนสํานักงานกิจการยุติธรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยเพ่ิมผู้แทน
กรมคุมประพฤติ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม และมอบหมายให้สํานักงานกิจการยุติธรรมจัดทําแผนงบประมาณ
เชิงบูรณาการตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 
 
8. เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) แผนปฏิบัติการการ
พัฒนาท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) และแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัย
สําหรับผู้มีรายได้น้อย 1 ปี (พ.ศ. 2559) ต่อคณะรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการและกรอบแผนการดําเนินงาน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ ดังน้ี 

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568)  
2. แผนปฏิบัติการการพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)  
3. แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย 1 ปี (พ.ศ. 2559)  
สาระสําคัญของเร่ือง 
พม. รายงานว่า  

1. จากข้อมูลสํานักงานสถิติแห่งชาติปี 2556 พบว่า ผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่มีกรรมสิทธ์ิในที่อยู่ 
อาศัยมีจํานวน 2.72 ล้านครัวเรือน ที่รัฐบาลต้องให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้มีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ 

2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี               
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน  ได้มีมติเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบ (ร่าง) แผน 3 ฉบับ 
ดังกล่าว และให้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับข้าราชการ และปรับแผนเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายการสนับสนุนให้ผู้มี
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รายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเป็นหลัก ทั้งน้ี พม. ได้ปรับปรุงแผนดังกล่าว พร้อมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
หรือแหล่งเงินอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับการดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีอยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568)  เพ่ือส่งเสริมความม่ันคง 
ด้านที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัย โดยการจัดเตรียมที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในชุมชนที่มี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  พร้อมระบบสาธารณูปโภค  โดยแบ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็น 2 กลุ่มดังน้ี   

1.1 กลุ่มเป้าหมายที่สามารถรับภาระได้ ดําเนินการโดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) บูรณาการ 
ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย  

1.1.1 แผนยกระดับคุณภาพชีวิต (กลุ่มเช่า)  
1.1.2 แผนเสริมสร้างความมั่นคงด้านการอยู่อาศัย (กลุ่มเช่าซื้อ)  
1.1.3 แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับข้าราชการ ประกอบด้วย โครงการบ้านสวัสดิการ 

ข้าราชการ (เช่าซื้อ) และโครงการบ้านพักสวัสดิการข้าราชการตามนโยบายรัฐบาล 
1.1.4 แผนความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย เป็นความร่วมมือกับ 

ภาคเอกชนในการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยทั้งประเภทเช่าระยะยาวและเช่าซื้อ โดยผ่านมาตรการทางด้านการเงินภาษี การ
ส่งเสริมการลงทุน ฯลฯ ของ กค. และ กคช. สนับสนุนการดําเนินงานตามท่ี กค. เห็นสมควร 

1.2 กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถรับภาระได้ ดําเนินการโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)  
ภายใต้แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย (เมือง / ชนบท) ประกอบด้วย  

1.2.1 แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัดและผู้มีรายได้น้อย ได้แก่  โครงการบ้านมั่นคง   
โครงการชุมชนริมคลอง 9 สาย  โครงการคนไร้บ้าน  

1.2.2 แผนที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยชนบท 
2. แผนปฏิบัติการการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)   

ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่  1 ปี 2557-2559  2) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 2 3) โครงการ
บ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) 4) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟ 4 พ้ืนที่ 5) โครงการอาคารเช่า
สําหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2558-2560 6) โครงการอาคารเช่าสําหรับผู้ใช้แรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 พ้ืนที่ 7)  
โครงการฟ้ืนฟูเมืองดินแดง 8) โครงการบ้านพักสวัสดิการข้าราชการ 9) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 10) 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน 11) โครงการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด “บ้านมั่นคง” 12)  โครงการบ้าน
พอเพียงชนบท 
  3. แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนที่อ ยู่อาศัยสําหรับผู้ มีรายได้น้อย 1 ปี (พ .ศ .  2559)  
ประกอบด้วย  1) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2557-2559 2) โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ)            
3) โครงการอาคารเช่าสําหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2558-2560 4) โครงการฟ้ืนฟูเมืองดินแดน 5) โครงการบ้านสวัสดิการ
ข้าราชการ 6) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 7) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน 8) โครงการแก้ไข
ปัญหาชุมชนแออัด “บ้านมั่นคง”  9) โครงการบ้านพอเพียงชนบท  
 
9.  เรื่องขออนุมัติการดําเนนิงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 และขออนุมัติปรับเพิ่มอัตรา
ทุนเดิม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังน้ี  
  1. อนุมัติการดําเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 จํานวน 600 คน/ทุน/ปี 
จํานวน 10 รุ่น รวม 6,000 คน/ทุน โดยแต่ละทุนจะได้รับทุนการศึกษาต่อเน่ือง ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 
2577 ระยะเวลา 17 ปีการศึกษา (18 ปีงบประมาณ) หรอืผู้รับทุนจบครบตามระยะเวลาของหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตร ี
  2. อนุมัติการปรับเพ่ิมอัตราทุนการศึกษาใหกั้บผู้รับทุนที่กําลังศึกษาในโครงการทุนการศึกษาเฉลิม
ราชกุมารี ในปีการศึกษา 2558 จํานวนทั้งสิ้น 1,801 รูป/คน ระยะเวลา 5 ปี จนสิ้นสดุโครงการฯ เดิม 
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  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  ศธ. รายงานว่า เน่ืองในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ 
5 รอบ 60 พรรษา ซึ่งทรงให้ความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลและทรุกันดารอย่าง
ต่อเน่ือง ศธ. จึงได้จัดทําโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ในระยะที่ 2 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
  1. ขอขยายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 จํานวน 10 รุ่น จํานวน 600 ทุน/ปี 
รวม 6,000 ทนุ (เดิมปีละ 480 ทุน) โดยแบ่งสัดส่วนผู้รับทุนสังกัด สพฐ.: สอศ.:พศ. คือ 35 : 50 :15 ของจํานวนทุน           
ที่จัดสรร 600 ทุน/ปี โดยมีผูร้ับทุนในสังกัด สพฐ. จํานวน 210 คน/ปี สงักัด สอศ. จํานวน 300 คน/ปี และสามเณร
ในสังกัด พศ. จํานวน 90 รูป/ปี 
  2. ขอขยายอัตราทุนให้กับผู้รับทนุการศกึษาโครงการฯ ระยะที่ 2 และขอปรับเพ่ิมอัตราทุนให้กับ
ผู้รับทุนการศึกษาโครงการฯ ระยะที่ 1 (โครงการเดิม) เน่ืองจากปัจจุบันค่าครองชีพได้ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ค่า
อุปโภคและบริโภคมีราคาสูงขึ้น ประกอบกับผู้รับทุนในโครงการฯ ระยะที่ 1 ต้องหารายได้เสริมหลังจากเลิกเรียนแลว้ 
เช่น เป็นครูผู้สอนให้กับรุ่นน้อง 
 
10. เรื่อง แผนยกระดับความม่ันคงและความเป็นเลศิด้านควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแผนยกระดับความม่ันคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ 
พ.ศ. 2560 – 2564 สําหรับใช้เป็นกรอบการลงทุนและการดําเนินงานในระยะ 5 ปี เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ขับเคลื่อนโครงการไปสู่การปฏิบัติ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนสําหรับโครงการลงทุนภายใต้แผน
ยกระดับความม่ันคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ตามความเหมาะสม 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  สธ. รายงานว่า 
  1. สถานการณปั์จจุบันของระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศยังไม่
สมบูรณ์ ข้อมูลที่ได้จากระบบเฝ้าระวังโรคจากแต่ละหน่วยงานมีความซ้ําซ้อน กระจัดกระจาย และไมส่ามารถรวบรม
เพ่ือใช้ประโยชน์สําหรับการใช้ตัดสินใจเชิงนโยบาย การติดตามประเมินผล และการปฏิบัติการอ่ืน ๆ ซึ่งในกรณีเมื่อ
เหตุการณ์ระบาดของโรคหรือภัยสุขภาพที่มีความสําคัญเกิดขึ้น ส่วนศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency 
Operations Center : EOC) ที่เป็นกลไกสาํคัญของการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยมีการเช่ือมโยงรายละเอียดของ
เหตุการณ์น้ัน ๆ ทั้งข้อมลูที่มกีารจัดเก็บจากภาคสนามและข้อมูลของผู้ป่วยแต่ละรายที่ถูกเช่ือมโยงเข้าสู่ EOC ใน
ปัจจุบันยังขาดระบบการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็น Real time ไม่สามารถแจ้งเตือนได้ทันท่วงทีและยงัขาดระบบ
ข้อมูลสนับสนุนเพ่ือการตัดสินใจและสั่งการได้ทันสถานการณ์ จึงจําเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบงาน และ
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ใหส้ามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปัจจุบันระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคที่ด่านช่องทางเข้าออกประเทศ (point of entry)ผ่านเกณฑ์ขั้นตํ่าตามกรอบกฎอนามัยระหว่างประเทศ 
(International Health Regulations : IHR)จํานวน 17 แห่ง จาก 67 แห่ง อีกทั้งยังขาดระบบการบริหารจัดการและ
การประเมินอย่างเป็นระบบตามกรอบกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR)ขาดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอ่ืน ๆ และการ
พัฒนาสมรรถนะ ทั้งในยามปกติและการรับมือภาวะฉุกเฉินในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน นอกจากน้ี ประชากรข้ามชาติ/
แรงงานต่างด้าว (Migrant)จํานวนมาก เข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน ฐานข้อมูลไม่เป็นปัจจบัุนและขาดการ
เช่ือมโยงข้อมูลด้านการเฝ้าระวังโรคกับหน่วยงานเครือข่าย ดังน้ัน เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความท้าทายดังกล่าว 
จึงต้องมีการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพระบบป้องกันควบคุมโรคของประเทศ ควบคู่กับแผนพัฒนาความ
เข้มแข็ง แผนงานควบคุมโรค (Revitalizing Disease Control Program : RDCP) 
  2. แผนยกระดับความม่ันคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 
มุ่งเน้นให้เกิดระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศท่ีมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ประกอบด้วย 1) 
แผนงานพัฒนาระบบควบคุมโรคเพ่ือความม่ันคงของประเทศ (Disease Control System for National Security) 
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2) แผนงานพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านป้องกันควบคุมโรคและภัยสขุภาพ (Excellence Center for Disease 
Control) 3) แผนงานสนับสนุนการพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ  
 
11. เรื่อง สรุปความต้องการใช้ยางพาราในการดําเนนิโครงการของสว่นราชการ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังน้ี   

1. รับทราบปริมาณความต้องการใช้ยางพาราและวงเงินงบประมาณของส่วนราชการ 
2. ให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้ยางพาราในวัสดุ ครุภัณฑ์  

และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  โดยคํานึงถึงคุณลักษณะเฉพาะที่มีความเหมาะสมทางด้านเทคนิค ทั้งน้ี ให้สง่สํานัก
งบประมาณรวบรวมเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

3. ให้สํานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมในการจัดทาํราคามาตรฐานวัสดุ  
ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่มียางพาราเป็นส่วนผสมในราคากิโลกรัมละ 45-60 บาท ตามคุณภาพของยางพารา และให้
สํานักงบประมาณจัดหางบประมาณเพ่ิมเติมให้ส่วนราชการเพ่ือชดเชยส่วนต่างราคาในการรับซื้อยางพาราคาดังกล่าว 

4. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)์ ดําเนินการดังน้ี  
4.1 ปรับปรุงแนวทางการจ่ายเงินแก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราไร่ละ 1,500 บาท ในโครงการ 

สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วมากขึ้น 
4.2 พิจารณาร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกําหนดมาตรการในการรักษา 

ระดับราคายางพาราให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพ่ือรองรับปริมาณอุปทานยางที่จะออกมาสู่ตลาดต้ังแต่ปัจจุบันถึงช่วง
ปิดฤดูกาลผลิตยางพารา ประมาณ 1 ล้านตัน  

4.3 กํากับให้ทุกส่วนราชการส่งเสริมเรื่องการแปรรูปยางพาราในวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (SMEs)  วิสาหกิจชุมชน โดยผ่านกลไกประชารัฐ  

ทั้งน้ี  การดําเนินการตามข้อ 1-4 ขอให้รายงานผลให้นายกรัฐมนตรีทราบภายใน 1 สัปดาห์  
ทั้งน้ีหากไม่มีขอ้ทักท้วงใด ๆ ให้ถือเป็นมติคณะรัฐมนตรีตามท่ีเสนอ 
 
12.  เรื่อง  มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามที่กระทรวงพาณิชย์ 
(พณ.) เสนอ  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคายางพาราตกตํ่า ดังน้ี 
  1. โครงการขา้วสารบรรจุถุงเพื่อช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่มีรายได้ไม่เพียงพอในการดํารงชีพ  โดยให้  
   1) องค์การคลงัสินค้า (อคส.) กระทรวงพาณิชย์ ตกลงกับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย
จัดทําข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดีได้มาตรฐานกระทรวงพาณิชย์ โดยจัดทําข้าวสารเจ้า 5% ขนาดบรรจุถุง 5 กิโลกรัม 
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที่ 68 จังหวัด 
จํานวน 802,863 ครัวเรือนจํานวน 4,014,315 ถุง (ครัวเรือนเกษตรกร 802,863 ครัวเรือนๆ ละ 5 ถงุ) โดยระบุ
เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ “โครงการเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ปรากฎอยู่บนถุงข้าวสารที่จะนําไป
บริจาค เน่ืองจากข้าวในสต็อกของรัฐบาลมคีุณภาพหลากหลายและสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยเป็นผู้มีความรู้
ความชํานาญในการผลิตข้าวสารบรรจุถุงใหไ้ด้มาตรฐานและมีศักยภาพในการกระจายสินค้า โดยจัดส่งให้
กระทรวงมหาดไทยในแต่ละพ้ืนที่   
   2) มอบหมายกระทรวงมหาดไทย บริหารจัดการและจัดสรรข้าวสารบรรจุถุงที่ส่งมอบ 
เพ่ือให้ตกถึงมือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพ้ืนที่ ตามท่ีกําหนด 
  ระยะเวลาดําเนินงาน ภายใน 3 เดือน ระหว่างมกราคม – มีนาคม 2559  
  งบประมาณ โดยใช้ข้าวขาว 5% ในสต็อกของรัฐบาลตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปี 2556/57 
ในกรอบไม่เกิน 30,000 ตัน เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประกอบด้วยมูลค่าข้าวที่ใช้บรรจุถุงประมาณ 20,072 ตัน
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และค่าใช้จ่ายในการบรรจุและตรวจสอบคุณภาพข้าวสารบรรจุถุง ค่าขนส่งในการกระจายส่งมอบข้าวสารบรรจุถุงตาม
ระยะทาง ค่าบริหารจัดการ คา่ใช้จ่ายในการกํากับดูแลและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ คิดเป็นข้าวสารประมาณ 9,928 ตัน   
  2. โครงการชว่ยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางพารา ปี 2559 เพ่ือช่วยเหลือค่าครองชีพ
เกษตรกรชาวสวนยางพารา  โดยให้ 1) กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ จัดจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและ
สินค้าจําเป็นต่อการครองชีพ เช่น ข้าวสาร นํ้ามันพืช ไข่ไก่ นํ้าตาลทราย ในราคาตํ่ากว่าราคาตลาดประมาณร้อยละ 
20 - 40 ในพ้ืนที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จํานวน 159 อําเภอ 2) กระทรวงมหาดไทย กําหนดจุดจําหน่ายในแต่ละพ้ืนที ่
  ระยะเวลาดําเนินการ ภายใน 3 เดือน ระหว่างมกราคม – มีนาคม 2559 
  3. แผนส่งเสริมการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง  เพ่ือขยายตลาดส่งออกยางพาราและ
ผลิตภัณฑ์ โดยในปี 2558 กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ดําเนินกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ 
ร่วมงานแสดงสินค้า จัดคณะผู้แทนการค้าเยือนประเทศคู่ค้า รวมท้ังสิ้น 6 โครงการมีมลูค่าการขายยางพาราและ
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 1,009.52 ล้านเหรียญสหรฐัฯ หรือ 36,342.72 ลา้นบาท แบ่งเป็นยางพาราธรรมชาติ 585,450 
ตัน มูลค่า 969.48 ล้านเหรียญสหรฐั และ ผลิตภัณฑ์ยาง 40.04 ล้านเหรียญสหรฐั 
  ในปี 2559 มแีผนส่งเสริมการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางเชิงรุกอย่างต่อเน่ือง โดยได้มีการสั่ง
การให้สํานักงานส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ 61 แห่ง เรง่จัดคณะผู้ซื้อจากต่างประเทศมาประเทศไทย เริ่มจากผู้
นําเข้ายางพาราจากกัมพูชามาเจรจาการค้า ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-27 ม.ค. 59 นอกจากน้ี มีกําหนดจะนํา
ผู้ประกอบการไทย 96 บริษทั เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ 4 ครั้ง ใน ไต้หวัน อิตาลี สหรฐัอาหรับเอมิเรตส์ 
และเยอรมนี และนําคณะผู้แทนการค้าไทย 100 บริษทั ไปเจรจาการค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ ณ ประเทศ อิหร่าน 
เม็กซิโก ปานามา โคลัมเบีย แอฟริกาใต้ เคนยา และแทนซาเนีย  
  

ต่างประเทศ 
 
13.   เรื่อง โครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ี กระทรวงอุตสาหกรรม ( อก.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างเอกสารโครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand  
  2. อนุมัติให้อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างเอกสาร
โครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand กับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ง
สหประชาชาติ และหากมีการแก้ไขถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้
คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องน้ัน ๆ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาอีก  
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full 
Powers) ให้อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างเอกสารโครงการดังกล่าว 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  อก. รายงานว่า 
  1. อก. โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Industrial Development Organization : องค์การยูนิโด) ร่วมจัดทําโครงการ GEF UNIDO Cleantech 
Programme for SMEs in Thailand โดยมี วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม รวมท้ังผู้ริเริ่มธุรกิจ (Start - ups) ที่คิดค้นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสะอาดของไทยให้สามารถเข้าถึงแหล่ง
ทุนในระดับระหว่างประเทศ เช่น Venture Capitals และ Angels Network สําหรับใช้ในการขยายขีดความสามารถ
ในการผลิตเพ่ือรองรับตลาดโลกใน 4 สาขา ได้แก่ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
การใช้ของเสียเป็นพลังงานและพลังหมุนเวียน โดยแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในโครงการจะใช้
รูปแบบ (model) ของ Cleantech Open ใน Silicon Valley สหรัฐอเมริกา 
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14. เรื่อง  โครงการสนับสนุนการดํารงตําแหน่งประธานกลุ่ม 77 ของไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินโครงการสนับสนุนการดํารง
ตําแหน่งประธานกลุ่ม 77 ของไทย  ระยะเวลาต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2560  ตามท่ี กต. เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กต. รายงานว่า กลุ่ม 77  (Group of  77 หรือ G77) ก่อต้ังขึ้นในปี 2507 โดยประเทศกําลัง
พัฒนาจํานวน 77 ประเทศ (ซึ่งไทยเป็นหน่ึงในสมาชิกกลุ่มฯ ผู้ร่วมก่อต้ัง)  ปัจจุบันสมาชิกของกลุ่ม 77 มีจํานวน 134 
ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวร่วมในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา เพ่ือประโยชน์ในการเจรจาต่อรองกับประเทศ
พัฒนาแล้วในประเด็นสําคัญต่าง ๆ  ภายใต้กรอบสหประชาชาติ  โดยมีสํานักเลขาธิการต้ังอยู่ที่นครนิวยอร์ก และมีจุด
ประสานงานในเมืองต่าง ๆ  ที่มีสํานักงานสหประชาชาติต้ังอยู่ ได้แก่ นครเจนีวา  กรุงไนโรบี  กรุงปารีส กรุงโรม 
กรุงเวียนา  นอกจากน้ี ยังมีกลุ่มย่อยภายใต้ช่ือ กลุ่ม 24 (G-24) ซึ่งต้ังอยู่ในกรุงวอชิงตัน เพ่ือประสานท่าทีสําหรับการ
ประชุมร่วมระหว่างธนาคารโลก (World Bank)  และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary 
Fund – IMF)   
  โครงการสนับสนุนการดํารงตําแหน่งประธานกลุ่ม 77 ของไทยมีสาระสําคัญ ดังน้ี  

1. วัตถุประสงค์ : (1)  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของไทยในฐานะประธานกลุ่ม 77 ดําเนินไปด้วย 
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์และสมศักด์ิศรี ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างเกียรติภูมิและความเช่ือมั่นต่อประเทศ (2) 
ปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา (3) ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นแนว
ทางเลือกสําหรับการพัฒนาที่ย่ังยืน  ให้เป็นที่ยอมรับมากย่ิงขึ้นในเวทีสหประชาชาติ (4) เตรียมความพร้อมของไทย
ก่อนดํารงตําแหน่งสําหรับย่ิงขึ้นอ่ืน ๆ ในเวทีระหว่างประเทศ และ (5) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับภาคส่วน
ต่าง ๆ ในประเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกลุ่มฯ  

2. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ : พฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2560 
3. แผนงานและภารกิจ ในการดํารงตําแหน่งประธานกลุ่ม 77 ควบคู่ไปกับการปฏิบัติภารกิจที่ 

สําคัญในประเด็นที่กลุ่มให้ความสําคัญ ไทยจะผลักดันหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในเวที
ระหว่างประเทศ ในฐานะหน่ึงในแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถช่วยให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติบรรลุเป้าหมายของ
วาระการพัฒนาที่ย่ังยืน  ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติได้ ซึ่งไทยจะดําเนินการข้างต้นผ่านกรอบแผนงานและ
กิจกรรม  

4. การดํารงตําแหน่งประธานกลุ่ม 77 ของไทยจะเป็นการยกระดับบทบาทและสถานะของไทย 
ในเวทีระหว่างประเทศ รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างความเช่ือมั่นต่อประเทศไทย นอกจากน้ี ไทยสามารถใช้โอกาสและ
ประสบการณ์น้ีในการเตรียมคามพร้อมก่อนดํารงตําแหน่งสําคัญย่ิงขึ้นอ่ืน ๆ ในเวทีระหว่างประเทศ อาทิ  สมาชิก           
ไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC)  และที่สําคัญคือ  ไทยจะมีบทบาทนําและส่วนร่วม
สําคัญในการกําหนด / ผลักดันวาระ  กติกา บรรทัดฐานด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศ ในเวที
สหประชาชาติในเรื่องที่ไทยให้ความสําคัญ โดยเฉพาะการผลักดันหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นแนว
ทางเลือกสําหรับการพัฒนาที่ย่ังยืนให้เป็นที่ยอมรับมากย่ิงขึ้นในเวทีสหประชาชาติ 
 
15.  เรื่อง องค์กรร่วมไทย – มาเลเซียขอความเหน็ชอบในรา่งข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกันผลิต (Unitisation 
Agreement, UA)ระหว่างองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย (MTJA)และบริษัท Petroliam 
NasionalBerhad(PETRONAS)สําหรับการร่วมกันผลติปิโตรเลียมแหล่งบหุลนัใต้ (Bulan South)ในแปลง A-
18 ของพืน้ทีพ่ัฒนาร่วมไทย – มาเลเซียกับแหล่งบุหงาบากาวาลี (BungaBakawali)ในแปลง PETRONAS ของ
ประเทศมาเลเซีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกันผลิตปิโตรเลียมแหล่งบุหลันใต้ – บุหงาบากาวาลี และ
แจ้งให้องค์กรรว่มไทย – มาเลเซีย (MJTA)ลงนามได้ เมื่อได้รับการพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) แล้ว  
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  2. เห็นชอบยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 เก่ียวกับข้อกําหนดที่ไม่ให้สญัญา
ภาครัฐทุกประเภทกําหนดวิธีระงับข้อพิพาทโดยให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ช้ีขาด 
  ร่างข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกันผลิตปิโตรเลียมแหล่งบุหลันใต้ – บุหงาบากาวาลี มีสาระสําคัญ
และหลักการเช่นเดียวกับข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกันผลิตปิโตรเลียมแหล่งภูมี – ภูมีใต้ และข้อตกลงร่วมกันผลิต
ปิโตรเลียมแหล่งสุริยา– สุริยา เซลาตัน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 และวันที่ 
8 มกราคม 2556 ตามลําดับ 
  ทั้งน้ี องค์กรร่วมไทย – มาเลเซียเห็นชอบร่างข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกันผลิตปิโตรเลียมแหล่งบุหลัน
ใต้ – บุหงาบากาวาลีเมื่อวันที่ 26 มถิุนายน 2558 อย่างไรก็ตาม องค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย (MTJA) ได้เริ่มการผลิต
ก๊าซจาก Unit Area ต้ังแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 เพ่ือสนับสนุนการผลิตของแปลง A-18 และเพ่ือส่งมอบก๊าซ
ธรรมชาติให้กับประเทศมาเลเซียและประเทศไทยในอัตรา 950 ล้านลูกบาศก์ฟุต ซึ่งเป็นผลดีต่อประเทศมาเลเซียและ
ประเทศไทยในด้านความมั่นคงทางพลังงานและการสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลทั้งสองประเทศ ดังน้ัน องค์กรร่วมจึงขอ
เสนออนุมัติใหร้่างข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกันผลิตปิโตรเลียมแหล่งบุหลนัใต้ – บุหงาบากาวาลีมีผลบังคับใช้ย้อนหลัง 
 
16.  เรื่อง ขออนุมัติกรอบการหารือสาํหรบัการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง ครั้งที่ 22 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ ดังน้ี  

1. อนุมัติกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง ครั้งที่ 22 
2. เห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยหารือกับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขงตามประเด็นใน 

กรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง  ครั้งที่ 22 เพ่ือสนับสนุนให้การดําเนินงาน
และความร่วมมือเป็นไปตามพันธกรณีของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาลุ่มแม่นํ้าโขงอย่างย่ังยืน  
พ.ศ. 2538 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง  ครั้งที่ 22 สาระสําคัญ
สรุปได้ 9 ประเด็น ดังน้ี  

1. การพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังนํ้าดอนสะโฮงของ สปป. ลาว และโครงการพัฒนาอ่ืน ๆ ในพ้ืนที ่
ลุ่มแม่นํ้าโขง 

1.1 เสนอให้มีความร่วมมือทางวิชาการและสังคมและนําผลการศึกษาของคณะทํางานที่ได้ 
ทําการศึกษาไว้แล้วในเรื่องผลกระทบข้ามพรมแดนด้านทรัพยากรประมงมาพิจารณาเพ่ือหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

1.2 เสนอการจัดต้ังกองทุนความหลากหลายทางชีวภาพของแม่นํ้าโขง 
1.3 เสนอให้ สปป.ลาว มีการหารอืเจรจากับบริษัทผู้รับสมัปทานก่อสร้างเข่ือนไฟฟ้าดอนสะโฮง  

ให้ดําเนินการปรับปรุง/แก้ไขการออกแบบโครงการเพ่ิมเติม เพ่ือป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
1.4 ผลักดันให้มีการดําเนินการเรื่อง “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน” และ 

ประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ลุ่มแม่นํ้าโขง 
1.5 ขอให้ผู้ประกอบการ/ผู้รับสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังนํ้าที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ 

ปรึกษาหารือล่วงหน้าได้เข้าร่วมฟังประเด็นและข้อคิดเห็นของภาคประชาสังคม  
1.6 การพิจารณาข้อเสนอของประธานคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง ค.ศ. 2014-2015  

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งเวียดนาม) ที่เสนอให้ยกระดับกระบวนการ
ปรึกษาหารือล่วงหน้า กรณีโครงการไฟฟ้าพลังนํ้าดอนสะโฮง เข้าสู่การพิจารณาของรัฐบาลประเทศสมาชิก 
คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง โดยที่ฝ่ายไทยยังไม่มีความประสงค์ตามข้อเสนอของฝ่ายเวียดนามและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ในฐานะผูแ้ทนไทยในคณะมนตรี  จะมีการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับ
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ประธานคณะมนตรี ค.ศ. 2015-2016 (รฐัมนตรีว่าการกระทรวงน้ําและอุตุนิยมวิทยาแห่งกัมพูชา) เพ่ือแจ้งความเห็น
และข้อเสนอแนะของฝ่ายไทย 

2. การจ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขงสําหรับ ปี ค.ศ. 2016 เป็นต้นไป  
3. การศึกษาการจัดการและพัฒนาแม่นํ้าโขงอย่างย่ังยืน รวมทั้งผลกระทบจากโครงการไฟฟ้า          

พลังนํ้าในแม่นํ้าโขงสายประธาน (Council Study)  
4. กฎระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะมนตรีและคณะกรรมการร่วม 
5. โครงสร้างองค์กรของสํานักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง และการบริหารบุคลากร  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มนํ้า (BDS)  บนฐานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ  

ค.ศ. 2016-2020 
7. แผนกลยุทธ์คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง ค.ศ. 2016-2020 
8. การถ่ายโอนภารกิจหลักด้านการจัดการลุ่มนํ้าจากคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง ให้แก่ประเทศ 

สมาชิก และการจัดสรรงบประมาณภายใต้การถ่ายโอนภารกิจหลัก 
9. ความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาและประชาคมโลก  
ทั้งน้ี  ทส. และกระทรวงการต่างประเทศจะทําหน้าที่พิจารณาประเด็นสารัตถะตามกรอบการหารือ 

ดังกล่าว และมกีารเจรจาในการประชุมฯ กับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง  ทั้งน้ี ทส. และคณะผู้แทน
ไทยจะใช้ประเด็นตามกรอบการหารือดังกล่าวในการประชุมคณะมนตรี  คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง ครั้งที่ 22 และ
จะมีการจัดทําบันทึกการประชุม (โดยการลงนาม) เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ของไทยและคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขงต่อ
การดําเนินงานและความร่วมมือภายใต้พันธกรณีของความตกลงฯ โดยจะไม่ใช้ถ้อยคําหรือมีเจตนาที่ก่อให้เกิด
พันธกรณีระหว่างรัฐบาลภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ  เพ่ือมิให้บันทึกการประชุมเป็นสนธิสัญญาตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ และเข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 ซึ่ง ทส. จะเสนอผลการประชุมฯ ต่อคณะรัฐมนตรต่ีอไป 
 
17.  เรื่อง กฎระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะมนตรีและคณะกรรมการร่วม ภายใต้กรอบความร่วมมือคณะกรรมมาธิ
การแม่น้ําโขง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างกฎระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะมนตรีและคณะกรรมการร่วม 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้แทนไทยในคณะ
มนตรี คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง หรือผู้ได้รับมอบหมาย ร่วมลงนามในกฎระเบียบวิธีปฏิบัติคณะมนตรีและ
คณะกรรมการร่วม 
  3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขถ้อยคํา หรือสาระสําคัญของร่างกฎระเบียบวิธีปฏิบัติทั้งสอง
ฉบับ ที่ไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ให้ทส. ดําเนินการได้ โดยจะมีการนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
  สาระสําคัญของร่างกฎระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะมนตรีและคณะกรรมการร่วม ดังนี้ 
  1. ร่างกฎระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะมนตรี แบ่งออกเป็น 5 ส่วน (รวม 21 ข้อ) ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 โครงสร้างการบริหารงาน ส่วนที่ 2 สมัยประชุม ส่วนที่ 3 การตัดสินใจ ส่วนที่ 4 การ
สนับสนุนของหุ้นส่วนการพัฒนา ส่วนที่ 5 บททั่วไป 
 2. ร่างกฎระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการร่วม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน (รวม 24 ข้อ) ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 โครงสร้างการบริหารงาน ส่วนที่ 2 สมัยประชุม ส่วนที่ 3 การตัดสินใจ ส่วนที่ 4 การ
สนับสนุนของหุ้นส่วนการพัฒนา ส่วนที่ 5 บททั่วไป 
 3. ร่างกฎระเบียบวิธีปฏิบัติทั้งสองฉบับ มีสาระสําคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์เชิงนโยบายและ
ความร่วมมือในการกําหนดกรอบการดําเนินงานและความร่วมมือ ภายใต้พันธกรณีของความตกลงว่าด้วยความ
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ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาลุ่มแม่นํ้าโขงอย่างย่ังยืน พ.ศ. 2538 โดยร่างเอกสารมิได้มีเจตนาหรือใช้ถ้อยคําที่ก่อให้เกิด
พันธกรณีใหม่ใด ๆ ระหว่างรัฐบาลภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในความตก
ลงว่าด้วยความร่วมมือฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 ทั้งน้ี การประชุมคณะรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการ
แม่นํ้าโขง ครั้งที่ 22 กําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม 2559 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชาและ
จะมีการเสนอคณะมนตรีพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติหลักการลงนามในกฎระเบียบวิธีปฏิบัติทั้งสองฉบับในการ
ประชุมดังกล่าว 
 

แต่งต้ัง 
 
18. เรื่องการแต่งต้ังผู้ประสานงานรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์
สุวรรณ) และส่วนราชการต่าง ๆ เพิ่มเติม (จํานวน 5 ราย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอการแต่งต้ังผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรแีละรัฐสภาของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศกึษาธิการ และสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ รวม
จํานวน 5 ราย ดังน้ี  

หน่วยงาน/ส่วนราชการ รายชื่อ ปคร. 
1. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ)  พลอากาศเอก ธนู ปานสุวรรณ  

รองหัวหน้าสํานักงานรองนายกรัฐมนตรี  
2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
    ของมนุษย์  

นายวิทศัน์ เตชะบุญ 
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นางบริสทุธิ์ เปรมประพันธ์  
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

4. กระทรวงศกึษาธิการ นางผานิตย์ มีสุนทร  
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

5. สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ นายปกรณ์ ศรีจันทร์งาม 
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

 
19. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงวัฒนธรรม) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งต้ัง นายชวลิต สุนทรานนท์ 
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิชาการละครและดนตรี (โขน ละคร และดนตรี) (นักวิชาการละครและดนตรีเช่ียวชาญ) สํานัก
การสังคีต กรมศิลปากร ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิชาการละครและดนตรี (โขน ละคร และดนตรี) 
(นักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ) กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ต้ังแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็น
วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
20. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตร)ี  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นางสาวอ้อนฟ้า           
เวชชาชีวะ ผูอํ้านวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ (ผูอํ้านวยการระดับสูง) สํานักบริหารงานสารสนเทศ ให้ดํารง
ตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สาํนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ีสํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
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21. เรื่อง ขออนุมัติเปิดสถานกงสลุกิตติมศักด์ิ และการแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ กรุงบิซเคก สาธารณรัฐคีร์กีซ 
(กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ กรงุบิซเคก สาธารณรัฐคีร์กีซ โดยมีเขตกงสุล
ครอบคลุมสาธารณรัฐคีร์กีซ และแต่งต้ัง นายฟาซิล อะฮุนดอฟ (Mr. Fazil Ahundov) เป็นกงสุลกิตติมศักด์ิ                         
ณ กรุงบิซเคก สาธารณรัฐคีรกี์ซ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
22. เรื่อง การรับโอนขา้ราชการตํารวจมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สํานักงานปลดั
สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักนายกรัฐมนตร)ี  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน พลตํารวจตรี ประสทิธิ์ เฉลิมวุฒิ
ศักด์ิ ข้าราชการตํารวจ ตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มาบรรจุเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญ และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
23. เรื่อง การรับโอนขา้ราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทบรหิารระดับสงู ตําแหน่งทีป่รกึษาพิเศษสาํนัก
นายกรัฐมนตร ี(นักบริหารระดับสูง) สํานกังานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี (สาํนักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน ว่าที่รอ้ยตรี อานุภาพ เกษร
สุวรรณ ์อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ที่ปรึกษาพิเศษสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบรหิารระดับสูง) ตามกรอบอัตรากําลังช่ัวคราวเป็นกรณีพิเศษในสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2558 โดยผู้มอํีานาจสั่งบรรจุของทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนข้าราชการดังกล่าวเรียบร้อย
แล้ว ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
24. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง ผูช้่วยเลขานุการรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (กระทรวง
พาณชิย์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอการแต่งต้ัง นายวิษณุ           
วงศ์สนิศริิกุล เป็นข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่               
12 มกราคม 2559 เป็นต้นไป  
 
25. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้ว่าการการทางพเิศษแหง่ประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอการแต่งต้ัง นายณรงค์ เขียดเดช                
ดํารงตําแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 320,000 บาท 
ตามมติคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในการประชุมคร้ังที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 
และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ส่วนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน รวมทั้งเง่ือนไขการจ้าง และการประเมินผล
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไปแต่
ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ  
 
26. เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การตลาด (เพิ่มเติม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืน
ในคณะกรรมการองค์การตลาด (เพ่ิมเติม) จํานวน 8 คน ดังน้ี 1. นายชยพล ธิติศักด์ิ ประธานกรรมการ                
2. พลตํารวจโท ชินทัต มีศุข กรรมการอ่ืน 3. นายนิพล ต้ังจีรวงษ์ กรรมการอ่ืน 4. รองศาสตราจารย์ ปธาน 
สุวรรณมงคล กรรมการอ่ืน 5. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการอ่ืน 6. นายอภิชาต โตดิลกเวชช์ กรรมการอ่ืน           
7. นายธีรภัทร สันติเมทนีดล กรรมการอ่ืน 8. นายศุภสิทธิ์ ศิริศักด์ิ กรรมการอ่ืน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 12 มกราคม 
2559 เป็นต้นไป 
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27. เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย จํานวน 8 คน ดังน้ี 1. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข 
ประธานกรรมการ 2. นายประสิทธิ์ หมีดเส็น ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง 3. นายสังข์เวิน ทวดห้อย ผู้แทน
เกษตรกรชาวสวนยาง 4. นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง 5. นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ผูแ้ทน
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 6. นายสาย อ่ินคํา ผูแ้ทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 7. นายธนวรรธน์ พลวิชัย 
ผู้แทนผู้ประกอบการกิจการยางซึ่งมีความเช่ียวชาญด้านการค้า 8. นายพิชัย ถ่ินสันติสุข ผู้แทนผู้ประกอบกิจการยาง
ซึ่งมีความเช่ียวชาญด้านการผลิตอุตสาหกรรมยาง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 12 มกราคม 2559 เป็นต้นไป  
 

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


