
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2138 
ท่ี  กษ 0401.4/-                         วันท่ี  18  เมษายน 2559 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

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

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 6  เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้กากถ่ัวเหลืองเป็นสนิค้า 

ที่ต้องขออนุญาตในการส่งออก  ไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
กําหนดให้กากถ่ัวเหลืองเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการสง่ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....   
  สาระสําคัญของร่างประกาศ  
  กําหนดให้กากถั่วเหลืองที่เป็นผลพลอยได้จากเมล็ดถั่วเหลืองที่นําเข้ามาสกัดเป็นนํ้ามันถั่วเหลือง
ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 2304.00.90 เป็นสินคา้ที่ต้องขออนญุาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 13  เรือ่ง การเขา้ร่วมโครงการขจัดความหิวโหย (Zero Hunger Challenge :  

ZHC) ของประเทศไทย 
  สาระสําคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการขจัดความหิวโหย โดยร่วมมือกับองค์การอาหารและ 
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ อย่างใกล้ชิด  

2. มอบหมายให้ กษ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานโดยให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
ให้การสนับสนุน เพ่ือขจัดความหิวโหยและการขาดแคลนอาหารให้บรรลุเป้าหมายภายใน พ.ศ. 2568  

3. มอบหมายสํานักงบประมาณสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามแผนงาน 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
  สาระสําคัญของโครงการฯ   
  โครงการขจัดความหิวโหยเป็นโครงการที่มุ่งเน้นขจัดความหิวโหย ไม่เพียงแต่ทางกายภาพ
เท่าน้ัน แต่หมายรวมถึงภาวะทุพโภชนาการหรือภาวะขาดสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกาย โครงการน้ีมีเป้าหมาย 
5 ประการ ทีจ่ะต้องบรรลุให้ได้ภายใน พ.ศ. 2568 และมีกรอบแนวทางการดําเนินงานในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  
  เป้าหมายหลักของโครงการ  มีดังน้ี  1) การเข้าถึงอาหารได้ร้อยละ 100 ตลอดทั้งปี 2) การหยุด
ภาวะแคระแกร็นในเด็กอายุตํ่ากว่า 2  ปี  3) ระบบอาหารทั้งหมดมีความย่ังยืน 4) ผลผลิตและรายได้ของ
เกษตรกรรายย่อยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 100  5) การลดจํานวนการสูญเสียอาหารให้เป็นศูนย์   
 
 

แนวทาง... 
 



2 

vimi^jjfn^tJ'asj'Bjji Hvi website naiitl'SJienwi'wni's (rnvn ĵ nul«a^^a^3vi\ii£j-3'it! 
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วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 6 ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้กากถัวเหลืองเป็นสินค้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ท่ีต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ...
 

ต่างประเทศ 13 การเข้าร่วมโครงการขจัดความหิวโหย (Zero Hunger Challenge : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ZHC) ของประเทศไทย

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

1 

http://www.thaigov.go.th 
 
  วันน้ี (12 เมษายน 2559) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล   
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตร ี
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุม
คณะรัฐมนตร ีซึ่งสรุปสาระสาํคัญดังน้ี 
  
 

กฎหมาย 
   

 1.       เรื่อง       ร่างพระราชบัญญัติใหใ้ช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. …. 
 2.       เรื่อง       ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

  3.       เรื่อง       ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน   
                                  ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
  4.       เรื่อง       ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคารบ์อนทรงแบนรีดเย็น 

                                            เคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า คุณภาพทางการค้าและคุณภาพสําหรับการขึ้นรูป           
                                            ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 

  5.       เรื่อง       ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์สําหรบัหลอดฟลูออเรส 
                                            เซนซต้์องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 

  6.       เรื่อง       ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้กากถ่ัวเหลืองเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตใน 
                                  การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....   
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
   

          7.       เรื่อง      ร่างขออนุมัติควบรวมทุนหมุนเวียน (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) 
          8.       เรื่อง      ขอความเห็นชอบการยกเลิกโครงการเงินกู้เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและระบบ   
                               ขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 
          9.      เรื่อง       โครงการเพ่ือการพัฒนาปี 2559 ของการประปาส่วนภูมิภาค 
         10.     เรื่อง       คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 15/2559  เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 
                               สญัชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพ่ือร่วมงานประเพณี                
                               สงกรานต์ ประจําปี  พ.ศ. 2559 

  11.     เรื่อง    การกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในคู่มือการดําเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพ 
                                          หมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 

 
 
 
 
 



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

2 

ต่างประเทศ 
 

          12.       เรื่อง       ขอความเห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล   
                                  สหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านการทหาร 
 13.       เรื่อง       การเข้าร่วมโครงการขจัดความหิวโหย (Zero Hunger Challenge : ZHC) ของประเทศ 
                                  ไทย  

   
แต่งต้ัง 

  

 14.       เรื่อง       การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
                                  (กระทรวงการคลัง) 

  15.       เรื่อง     ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
                                             ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

  16.       เรื่อง       การการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามญัให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ศูนย์ 
                                             อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้)  

  17.       เรื่อง       การแต่งต้ังผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการประปานคร 
 

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

 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

3 

กฎหมาย 
 
1.  เรื่อง ร่างพระราชบญัญติัให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. …. 

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. …. 
ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกต
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องไปประกอบพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

 สาระสําคัญของร่างพระราชบัญัติ เป็นการรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติด การ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และวิธีพิจารณาคดียาเสพติด รวมท้ังองค์กรที่
เก่ียวข้อง ซึ่งมีจํานวนหลายฉบับและกระจัดกระจายกันอยู่มารวมไว้ในฉบับเดียวกัน พร้อมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติใน
กฎหมายดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 
 
2.  เรื่อง  ร่างพระราชบญัญติัคุ้มครองแรงงาน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ตามที่
กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  รง. เสนอว่า  เน่ืองจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน มี
บทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอัตราโทษสําหรับความผิดที่กระทํา
ต่อแรงงานเด็ก และไม่เอ้ืออํานวยต่อการป้องกันยับย้ัง และขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งเป็นนโยบายท่ี
สําคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล อีกทั้งเป็นการอนุวัติการบทบัญญัติเก่ียวกับบทลงโทษในความผิดที่กระทําต่อเด็กให้
เหมาะสม เพ่ือประกันให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นตํ่าที่อนุญาตให้จ้างงานได้ ค.ศ. 1973 ซึ่งประเทศไทยได้ให้
สัตยาบันเมื่อ พ.ศ. 2547 จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาเพ่ือดําเนินการ  
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ 
  แก้ไขเพ่ิมเติมอัตราโทษความผิดที่กระทําต่อแรงงานเด็ก ดังน้ี  

1. งานอันตรายสําหรับเด็ก  กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี ทํางานอันตราย 
ตามท่ีมาตรา 49 กําหนดไว้ เช่น งานหลอม เป่า หล่อ หรือรีดโลหะ  งานป๊ัมโลหะ งานเก่ียวกับความร้อน ความเย็น 
ความสั่นสะเทือน  เสียง และแสงที่มีระดับแตกต่างจากปกติ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเด็ก เป็นต้น  
 

อัตราโทษตามพระราชบญัญติัฯ (ปัจจุบัน) อัตราโทษตามร่างพระราชบญัญัติ ฯ (ใหม่) 
1. ระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน  
100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
2. ถ้าเป็นเหตุให้ลูกจ้างเด็กได้รับอันตรายแก่กายหรือ 
จิตใจหรือถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 
ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

1. ระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไมน้่อยกว่า  
400,000 บาท แต่ไม่เกิน 800,000 บาท ต่อลูกจ้างหน่ึง
คน หรือทั้งจําทั้งปรับ 
2. ถ้าเป็นเหตุให้ลูกจ้างเด็กได้รับอันตรายแก่กายหรือ
จิตใจหรือถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน      
4 ปี หรือ ปรับต้ังแต่ 800,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
  2. สถานที่ห้ามทํางานสําหรับเด็ก  กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี ทํางานใน
สถานที่ตามท่ีมาตรา 50 กําหนดไว้ เช่น โรงฆ่าสัตว์ สถานที่เล่นการพนัน สถานบริการ เป็นต้น  
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อัตราโทษตามพระราชบญัญติัฯ (ปัจจุบัน) อัตราโทษตามร่างพระราชบญัญัติ ฯ (ใหม่) 
1. ระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน  
100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
2. ถ้าเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กายหรือ 
จิตใจหรือถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 
ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

1. ระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไมน้่อยกว่า  
400,000 บาท แต่ไม่เกิน 800,000 บาท ต่อลูกจ้างหน่ึง
คน หรือทั้งจําทั้งปรับ 
2. ถ้าเป็นเหตุให้ลูกจ้างเด็กได้รับอันตรายแก่กายหรือ
จิตใจหรือถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 4 
ปี หรือ ปรับต้ังแต่ 800,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

3. อายุขั้นตํ่าของเด็ก   กรณีที่นายจ้างจ้างเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี ในงานทั่วไป และงานตามที ่
กฎกระทรวงกําหนดในงานเกษตรกรรมและงานประมงทะเล  
 

อัตราโทษตามพระราชบญัญติัฯ (ปัจจุบัน) อัตราโทษตามร่างพระราชบญัญัติ ฯ (ใหม่) 
ระวางโทษจําคุกไม่เกิน  1 ปี  หรือปรับไม่เกิน  
200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

ระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่น้อยกว่า  
400,000 บาท แต่ไม่เกิน 800,000 บาท ต่อลูกจ้างหน่ึง
คน หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
3.  เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. กําหนดให้พระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  2. กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ 
มอก. 1227 – 2558 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4746 (พ.ศ. 2558) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (แก้ไขคร้ังที่ 2) ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 
 
4.  เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี
โดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า คุณภาพทางการค้าและคุณภาพสําหรับการขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน             
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้า
คาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า คุณภาพทางการค้าและคุณภาพสําหรับการขึ้นรูปต้อง
เป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินต่อไปได้ และให้ อก. รับข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. กําหนดให้พระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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  2. กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทาง
ไฟฟ้า คุณภาพทางการค้าและคุณภาพสําหรับการขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มาตรฐานเลขที่ มอก. 2223 – 
2558 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4747 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดย
กรรมวิธีทางไฟฟ้าแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอน
ทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า คุณภาพทางการค้าและคุณภาพสําหรับการขึ้นรูป ลงวันที่ 17 
ธันวาคม 2558 
 
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์สาํหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์
สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. กําหนดให้พระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
  2. กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
เลขท่ี มอก.2337-2557 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 4633 (พ.ศ. 2557) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์
สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์: คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557  
 
6.  เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้กากถ่ัวเหลืองเปน็สนิคา้ที่ต้องขออนุญาตในการส่งออก  
ไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้กากถั่วเหลืองเป็น
สินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างประกาศ  
  กําหนดให้กากถ่ัวเหลืองที่เป็นผลพลอยได้จากเมล็ดถั่วเหลืองที่นําเข้ามาสกัดเป็นนํ้ามันถั่วเหลืองตาม
พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 2304.00.90 เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
7.  เรื่อง ขออนุมัติควบรวมทุนหมุนเวียน (กองทุนพัฒนาบทบาทสตร)ี 

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
(สลน.) และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (มท.) เข้าเป็นทุนหมุนเวียนเดียวกัน 
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ โดยให้มีผลควบรวมต้ังแต่วันแรกของเดือนถัดจากเดือนที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้
ความเห็นชอบการควบรวมฯ เป็นต้นไป เพ่ือประโยชน์ในการสะสางบัญชีและการนับวันเริ่มต้นของรอบบัญชีกองทุน
หลังควบรวม 
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 สาระสาํคญัของเร่ือง            
 1.  กระทรวงการคลัง (กค.) ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เข้า
เป็นทุนหมุนเวียนเดียวกัน เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ให้โอนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไปอยู่ที่กรมการพัฒนาชุมชน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้จัดต้ังกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีขึ้นในกรมการพัฒนาชุมชน เพ่ือรองรับการควบรวมดังกล่าวแล้ว 

 2. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 บัญญัติให้คณะกรรมการนโยบายการ
บริหารทุนหมุนเวียนสามารถรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียนได้ (หากทุนหมุนเวียนน้ันมีวัตถุประสงค์เดียวกันหรือ
สามารถดําเนินการร่วมกันได้ และไม่ได้ขยายวัตถุประสงค์เกินกว่าวัตถุประสงค์เดิมของทุนหมุนเวียนที่นํามารวมกัน) 
โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 เห็นชอบในเรื่องดังกล่าวแล้ว 
 
8. เรื่อง ขอความเห็นชอบการยกเลิกโครงการเงินกู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนน 
ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะท่ี 2 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการยกเลิกโครงการเงินกู้เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า และระบบ
ขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 รายการโครงการสํารวจเบ้ืองต้นเพ่ือแก้ไขปัญหา
ให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีนํ้าประปาใช้ วงเงิน 35 ล้านบาท ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ทส. รายงานว่า 
  1. โครงการสํารวจเบ้ืองต้นเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีนํ้าประปาใช้ วงเงิน 35 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นการสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นหมู่บ้านที่ไม่มีนํ้าประปาใช้จํานวน 12,180 หมู่บ้าน ปัจจุบันยังไม่ได้ขออนุมัติจัดสรร
งบประมาณเพ่ือดําเนินงาน พบว่าโครงการฯ ไม่มีความจําเป็นในการดําเนินการแล้ว เน่ืองจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้สํารวจหมู่บ้านมี/ไม่มีนํ้าประปาใช้ทั่วประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีนํ้าประปาใช้แล้ว 
  2. ที่ประชุมหารือการดําเนินงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของหน่วยงาน           
ที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภคเพ่ือกําหนดเป้าหมายของหมู่บ้านที่ไม่มีประปา เมื่อ  
วันที่ 9 ธันวาคม 2558 ได้มีมติให้ใช้ข้อมูลผลการสํารวจหมู่บ้านที่ไม่มีประปาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็น
เป้าหมายในการแก้ไขปัญหา  
 
9.  เรื่อง โครงการเพื่อการพัฒนาปี 2559 ของการประปาส่วนภูมิภาค 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการการดําเนินโครงการเพ่ือการพัฒนาปี 2559 ของการประปาส่วนภูมิภาค 
จํานวน 6 โครงการ กรอบวงเงินลงทุน 2,457,948 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ส่วนงบประมาณในการดําเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  2. ให้การประปาส่วนภูมิภาคบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน           
ที่เก่ียวข้องวางแผนบริหารจัดการใช้พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ในการดําเนินโครงการ เช่น การขุดเจาะถนนหรือ       
บาทวิถีเพ่ือวางท่อประปา ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด 
  3. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส่วนราชการที่เก่ียวข้องไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  สาระสําคัญของโครงการเพื่อการพัฒนาปี 2559 จํานวน 6 โครงการ กรอบวงเงินลงทุน 
2,457,948 ล้านบาท ประกอบด้วย 
  1. โครงการที่มีแหล่งเงินรองรับการดําเนินโครงการจํานวน 3 โครงการ ได้แก่ (1) ประปาแม่สอด 
(ระยะที่ 2 ) (2) ประปาอรัญประเทศ – วัฒนานคร (3) ประปาขาสะเดา เพ่ือสนับสนุนนโยบายการจัดต้ังเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 
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  2. โครงการท่ียังไม่มีแหล่งเงินรองรับ จํานวน 3 โครงการ ได้แก่ (1) ประปาชัยภูมิ -  (บ้านเขว้า)    
(2) ประปาชุมแพ (อบต.ห้วยยาง) (3) ประปากบินทร์บุรี (อบต.หนองก่ี) 
 
10.  เรื่อง  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่15/2559  เรือ่ง การผ่อนผนัใหค้นต่างด้าวสัญชาติ
เมียนมา ลาว และกัมพูชา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพ่ือร่วมงานประเพณสีงกรานต์ ประจําป ี พ.ศ. 2559 

                    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 15/2559  เรื่อง การผ่อน
ผันให้คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ 
ประจําปี  พ.ศ. 2559 ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ  ทั้งน้ี   เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ  และส่งเสริมภาพลักษณ์การใช้แรงงานของคนต่างด้าวในประเทศไทย  จึงผ่อนผัน
ให้คนต่างด้าวดังกล่าว สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางเพ่ือไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ได้ รวมทั้งให้ได้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งหมดด้วย 
 
11.  เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในคู่มือการดําเนนิงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในคู่มือการดําเนินงานโครงการ
ยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ตามที่ กระทรวงมหาดไทย (มท.) 
เสนอ 
  สาระสําคัญของหลักเกณฑ์การเสนอโครงการหมู่บ้าน มีดังน้ี 1) โครงการขยายผลโครงการ       
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกป่าต้นนํ้า          
2) โครงการพัฒนาแหล่งนํ้า เช่น ขุดสระนํ้า จัดทําฝาย เก็บกักนํ้า ซ่อมแซมถังเก็บนํ้ากลาง ซ่อมแซมฝายเก็บนํ้า ขุด
เจาะบ่อบาดาล ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ขุดลอกคลองลําห้วย 3) โครงการส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิต การมีงานทํา
ของประชาชน เช่น การผลิตเคร่ืองแกงสมุนไพร การถนอมอาหาร พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 4) โครงการส่งเสริม ด้าน
สาธาณสุข การศึกษา การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของหมู่บ้าน 5) โครงการ
ซ่อมแซมส่ิงสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้านเช่น รางระบายนํ้า ถนนที่ใช้ในการสัญจร 6) โครงการด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) โครงการที่เคยเสนอตามโครงการตําบลละห้าล้านบาท แต่ไม่ได้รับอนุมัติ
เน่ืองจากหมดวงเงินและไม่เป็นโครงการที่มีลักษณะก่อสร้าง 8) โครงการที่ทําในพ้ืนที่ ที่ต้องขออนุญาตเจ้าของพ้ืนที่ 
ต้องได้รับการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ก่อนเท่าน้ัน  
  ข้อห้ามในการจัดทําโครงการ 1) ห้ามนํางบประมาณไปต่อยอดเงินกองทุนหมู่บ้าน หรือลักษณะ
กองทุนหมุนเวียน 2) ห้ามนํางบประมาณไปดําเนินโครงการ/กิจกรรม โดยวิธีการหารเฉลี่ยตามจํานวนครัวเรือนหรือ
ประชากรในหมู่บ้าน 3) ห้ามนําไปใช้ในลักษณะให้ประชาชนกู้ยืม 4) ไม่เป็นโครงการที่ซ้ําซ้อนกับแผนงานโครงการ/
กิจกรรม ของส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินการในพ้ืนที่ หรือมีหน่วยงานรับผิดชอบ    
อยู่แล้ว 5) ห้ามดําเนินโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
  คณะกรรมการหมู่บ้าน มีหน้าที่ในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การเสนอโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์ การคัดเลือกคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ
คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดทําบัญชี และการรายงานผลการดําเนินโครงการและขออนุมัติเบิกจ่ายจาก
ประชาคมหมู่บ้าน 
  อําเภอ มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติโครงการที่หมู่บ้านเสนอ การเห็นชอบการเบิกจ่ายและออก
หนังสือรับรองถึงธนาคารเจ้าของบัญชีของหมู่บ้าน การจัดเก็บสําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับไว้ที่ที่ทําการปกครอง
อําเภอ จํานวน 1 ชุด และการติดตามประเมินผลโครงการฯ 
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  จังหวัด มีหน้าที่พิจารณาเห็นชอบการจัดสรรเงินเข้าบัญชีหมู่บ้านตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
จากอําเภอแล้ว และการติดตามประเมินผลโครงการฯ 
 

ต่างประเทศ 
 
12.  เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียว่า
ด้วยความร่วมมือด้านการทหาร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เสนอ ดังน้ี 
  1. ให้กระทรวงกลาโหม (กห.) จัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
สหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านการทหาร 
  2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 
จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Power) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ร่วมลงนามในร่างความตกลงฯ 
ดังกล่าว 
  3. หากมีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างความตกลงฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
สาระสําคัญของร่างความตกลงฯ ให้ กห. พิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสม 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กห. รายงานว่า 
  1. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตรฯ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกําหนดเดินทาง
เยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพ่ือเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน – รัสเซีย อย่างไม่เป็นทางการ 
(The Informal Meeting of the Defence Ministers of ASEAN and Russia) และการประชุม Moscow 
International Conference ครั้งที่ 5 ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2559 ซึ่งจะมี
การจัดการลงนามร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียในร่างความตกลงฯ ในห้วงการเยือน
ดังกล่าว 
  2. ร่างความตกลงฯ มีขอบเขตความร่วมมือประกอบด้วย 
   2.1 แลกเปลี่ยนมุมมองและข่าวสารในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันในด้านยุทธศาสตร์
การป้องกันประเทศและด้านการทหารในการเสริมสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจและความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้ง
การพัฒนาความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย 
   2.2 การพัฒนาความร่วมมือด้านการฝึกร่วม การศึกษาทางทหาร การแพทย์ทหาร การแผน
ที่ทหาร อุทกศาสตร์ และการกีฬาและวัฒนธรรม 
   2.3 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการรักษาสันติภาพภายใต้กรอบขององค์การ
สหประชาชาติ 
   2.4 ความร่วมมือในการค้นหาและกู้ภัยในทะเล 
   2.5 ความร่วมมือด้านการต่อต้านการกระทําอันเป็นโจรสลัด 
   2.6 ความร่วมมือในด้านอ่ืน ๆ ที่คู่ภาคีเห็นพ้องร่วมกัน 
13.  เรื่อง การเขา้ร่วมโครงการขจัดความหิวโหย (Zero Hunger Challenge : ZHC) ของประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ  ดังน้ี  

1. เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการขจัดความหิวโหย (Zero Hunger Challende : ZHC)  
โดยร่วมมือกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations : FAO) อย่างใกล้ชิด  

2. มอบหมายให้ กษ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานโดยให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ 
เก่ียวข้องให้การสนับสนุน เพ่ือขจัดความหิวโหยและการขาดแคลนอาหารให้บรรลุเป้าหมายภายใน พ.ศ. 2568  
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3. มอบหมายสํานักงบประมาณสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามแผนงานให้ 
บรรลุวัตถุประสงค์ 
  สาระสาํคญัของโครงการฯ มีดังน้ี  
  โครงการขจัดความหิวโหยเป็นโครงการที่มุ่งเน้นขจัดความหิวโหย ไม่เพียงแต่ทางกายภาพเท่าน้ัน  
แต่หมายรวมถึงภาวะทุพโภชนาการหรือภาวะขาดสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกาย เช่น การขาดโปรตีนและอาหารที่ให้
พลังงาน การขาดวิตามินและเกลือแร่ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต  โดยเฉพาะในกลุ่มคนยากจน  เด็กและเยาวชนซึ่งเป็น
อนาคตของชาติ  โครงการน้ีมีเป้าหมาย 5 ประการ ที่จะต้องบรรลุให้ได้ภายใน พ.ศ. 2568 และมีกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  
  เป้าหมายหลักของโครงการ  มีดังน้ี  1) การเข้าถึงอาหารได้ร้อยละ 100 ตลอดทั้งปี 2) การหยุด
ภาวะแคระแกร็นในเด็กอายุตํ่ากว่า 2  ปี  3) ระบบอาหารท้ังหมดมีความย่ังยืน 4) ผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร
รายย่อยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 100  5) การลดจํานวนการสูญเสียอาหารให้เป็นศูนย์   
  แนวทางการดําเนินงานของประเทศไทย จะต้องจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับประเทศที่สอดคล้อง
กับกรอบแนวทางการดําเนินงานของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งเน้ือหาสาระสามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์
และความเหมาะสมของประเทศและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดย FAO จะให้ความช่วยเหลือในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการดังกล่าว และจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย และ
ภาคประชาสังคม เป็นต้น  
 
 

แต่งต้ัง 
 
14.  เรื่อง การแต่ง ต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นายพชร อนันตศิลป์ รองอธิบดี
กรมบัญชีกลาง ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
15.  เรื่อง ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอแต่งต้ัง        
นายวีระศักด์ิ กิติวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ กลุ่มที่ปรึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารง
ตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กลุ่มที่ปรึกษา สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้ังแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นวันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
16.  เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ศูนย์อํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอรับโอน        
นายประสิทธิ์ ชูเมือง ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง รอง
เลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ซึ่งสํานักงบประมาณได้ตกลง
ยินยอมการโอนด้วยแล้ว ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
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17.  เรื่อง การแต่งต้ังผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการประปานครหลวง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังนางศิริพร เหลืองนวล ผู้แทน
กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการอ่ืน
ในคณะกรรมการการประปานครหลวง แทน นายมนัส แจ่มเวลา ผู้แทนกระทรวงการคลัง ซึ่งพ้นจากตําแหน่ง
เน่ืองจากลาออก ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 12 เมษายน 2559 เป็นต้นไป  
 
 
 ****************************** 


