
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2137 
ท่ี  กษ 0401.4/716                           วันท่ี    21  ตุลาคม  2558 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  20 ตุลาคม 2558 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 5 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนนิงานของสาํนักเลขานุการ 

องค์กรสาํรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. .... 
         สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังน้ี   
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสํานักเลขานุการองค์กร
สํารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  และใหส้ง่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศไปประกอบการตรวจ
พิจารณา  แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา   ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป ทั้งน้ี ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์  สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐไปดําเนินการต่อไป  
  2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเสนอความตกลงองค์กรสํารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน
บวกสาม และข้อเสนอของประเทศไทยในการขอจัดต้ังสํานักเลขานุการองค์กรสํารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน
บวกสามในประเทศไทยประกอบกับมติที่ประชุมรัฐมนตรอีาเซียนด้านเกษตรและป่าไมกั้บรัฐมนตรีสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  ญี่ปุ่น  และสาธารณรัฐเกาหลี  เพ่ือขอความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรา 23 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดคํานิยามคําว่า “แอปเทอร์”  “ความตกลงแอปเทอร์” “สํานักเลขานุการกรม” 
“ประเทศสมาชิกแอปเทอร์” “คณะมนตรแีอปเทอร์” และ “กองทุนแอปเทอร์”  
  2. กําหนดให้สาํนักเลขานุการแอปเทอรม์ีสภาพเป็นนิติบุคคลและมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย   
  3. กําหนดให้สาํนักเลขานุการแอปเทอร์มีวัตถุประสงค์ในการสํารองข้าวไว้ในยามฉุกเฉนิ 
เพ่ือบรรเทาภาวะขาดแคลนอาหารเพ่ือมนุษยธรรม  ในกรณีเกิดภัยพิบัติ  รวมถึงความยากจนในประเทศสมาชิก
แอปเทอร์เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและขจัดความยากจน  และดําเนินกิจกรรมอ่ืนที่สอดคล้องกับ
ความตกลงแอปเทอร์ และประเทศสมาชิกแอปเทอร์  
 
 
 
 

4. กําหนด.... 
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  4. กําหนดให้สาํนักเลขานุการแอปเทอร์ได้รับยกเว้นค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน  และภาษบํีารุงท้องที่ตามกฎหมายภาษีบํารุงท้องที่ อากรศุลกากรและค่าธรรมเนียมผ่าน 
พิธีการศุลกากรสําหรับข้าวที่นําเข้าหรือส่งออกของการดําเนินงาน  และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยคนเข้าเมือง   และกฎหมายว่าด้วยทะเบียนคนต่างด้าว 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 11 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการชําระคืนเงินยืมกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหข้ยายเวลาชําระหน้ีให้กับลูกหน้ีโครงการสนับสนุน
สินเช่ือเพ่ือจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร จํานวน 13,692,922.63 บาท ออกไป
จนกว่าจะเสร็จสิ้นการบังคับคดี ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา   และอนุมัติในหลักการ 
ให้คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรมีอํานาจพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาการชําระคืนเงินยืมกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกรแทนคณะรัฐมนตรีในกรณีการขยายเวลาออกไปจนกว่าจะสิ้นสุดการบังคับคดี 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่ 12 เรื่อง โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุน 
สมาชิก 
  สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณดังน้ี 

                    1. อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินโครงการส่งเสริมการให้บริการเคร่ืองจักรกล
ทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทนุสมาชิก ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2558-2562) งบประมาณรวมท้ังสิ้น 3,183,025,000 บาท 
โดยจําแนกเป็น 

                             1.1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการระยะนําร่อง ปี พ.ศ. 2558 วงเงิน 99,670,000 บาท 

                             1.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการระยะขยายผล ปี พ.ศ. 2559-2562 วงเงิน 
3,083,355,000 บาท     
                    2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบกลาง รายการเงินสํารอง
จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 99,670,000 บาท ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และได้รับ
ความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีแล้ว เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการให้บริการ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนสมาชิก ทั้งน้ี ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบความซ้ําซ้อน
กับโครงการอ่ืนที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกัน จัดทําแผนการใช้จ่ายเงินงบกลาง และขอทําความตกลง 
ในรายละเอียดค่าใช้จ่ายกับสํานักงบประมาณอีกคร้ังหน่ึง 
                    3. สําหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการฯ ในระยะขยายผลปี พ.ศ. 2559-2562 จํานวน 
15,015,000 บาท เห็นสมควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทํารายละเอียดเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีตามข้ันตอน โดยสํานักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรตามจําเป็นตามผลการดําเนินโครงการ 
ที่เกิดขึ้นต่อไป 

                   4. อนุมัติกรอบวงเงินกู้จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพ่ือดําเนินโครงการ
ในระยะขยายผลปี พ.ศ. 2559-2562 วงเงิน 2,789,400,000 บาท เพ่ือให้สหกรณ์กู้ยืมตามโครงการ 
ส่งเสริมการให้บริการเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนสมาชิก  
 
 

ส่งเสริม.... 
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  สาระสําคัญของเรื่อง  
  โครงการส่งเสริมการให้บริการเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรร่วมกันเพ่ือลดต้นทุนสมาชิก  
สรุปสาระสําคญัได้ดังน้ี 
  1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 ลดต้นทุนการผลิตและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพ้ืนที่ใหแ้ก่เกษตรกร
ที่ปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
   1.2 สนับสนุนเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรให้สหกรณ์เพ่ือบริการแก่สมาชิกใช้ร่วมกัน
ช่วงฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเก่ียว 
   1.3 เพ่ิมประสทิธิภาพบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่สหกรณ์ในการ
ให้บริการสมาชิก 
  2. ระยเวลาดําเนินการโครงการ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะแรกดําเนินการนําร่องในปี 2558 
และระยะที่ 2 ดําเนินการขยายผล ปี 2559 -2562 โดยระยะแรกมีสหกรณ์เป้าหมายเป็นสหกรณ์ภาค
การเกษตรขนาดใหญ่ที่มสีมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานาและปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จํานวน 20 สหกรณ ์
แบ่งเป็น สหกรณ์ที่มีสมาชิกปลูกข้าว 10 สหกรณ์ สหกรณ์ที่มีสมาชิกปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 10 สหกรณ์  
โดยสนับสนุนเคร่ืองเก่ียวนวด รถเทรลเลอร์ และเคร่ืองสขี้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมท้ังพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่สหกรณ์ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่ 16 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร 
  สาระสาํคญั คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอผลความ
คืบหน้าการดําเนินการแก้ไขปัญหาหน้ีสินให้แก่เกษตรกร โดย มท.จะรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ
ต่อไป 
           สาระสําคัญของเรื่อง 
            มท.รายงานว่า ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี มท. โดยกรมการปกครอง ได้มอบหมายให้
นายอําเภอสํารวจข้อมูลหน้ีสนิเกษตรกรแล้ว ผลการดําเนินการ ณ วันที่ 21 กันยายน 2558 มีดังน้ี 
            1. เกษตรกรทีนํ่าที่ดินไปค้ําประกันการกู้เงินไว้กับภาคเอกชนหรือนายทุนเงินกู้ โดยทําเป็น
สัญญาขายฝาก   เรียกว่า หน้ีนอกระบบ ซึง่จะต้องให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนเน่ืองจากศาลได้มีคาํพิพากษา
ให้บังคับคดีแลว้ จํานวน 2,292 ราย มูลหน้ี 2,184,105,350 บาท  ขณะน้ีกรมการปกครองได้ประสานงานกับ
กรมบังคับคดี ยธ. ดําเนินการช่วยเหลือเพ่ือไม่ให้เกษตรกรถูกยึดที่ดินทาํกิน และส่งให ้ธ.ก.ส. เพ่ือพิจารณาให้
ความช่วยเหลือแหล่งเงินกู้ต่อไปแล้ว 
            2. เกษตรกรทีนํ่าที่ดินไปจํานองหรือขายฝากแต่ยังไม่อยู่ในช้ันบังคับคดี กรมการปกครองได้
มอบหมายให้นายอําเภอแต่งต้ังคณะทํางานคัดกรองข้อมูลและไกล่เกลี่ยซึ่งมีผลการดําเนินการไกล่เกลี่ยแล้ว        
จํานวน 43,825 ราย มูลหน้ี 8,039,219,839 บาท สามารถปลดเปลื้องหน้ีสินแล้ว จํานวน 5,342 ราย               
มูลหน้ี 780,425,607 บาท  ขณะนี้ มท.พร้อมส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาหน้ีสินเกษตร
แล้ว จํานวน 7,634 ราย มลูหน้ี 2,964,530,957 บาท สาํหรับหน้ีนอกระบบที่เหลืออีกจํานวน 36,191 ราย  
มูลหน้ี 5,074,688,882 บาท อยู่ระหว่างการดําเนินงานของศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาหน้ีสินเกษตรกร กษ. 
           3. สําหรับหน้ีในระบบสถาบันการเงิน กค. ได้ตรวจสอบพบว่ามีลูกหน้ีในความรับผิดชอบของ 
ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์จํานวนประมาณ 1,200,000 ราย ได้มอบหมายให้สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับของ กค.ดําเนินการช่วยเหลือโดยพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีหรือให้
ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติของผลิตภัณฑ์สินเช่ือและโครงการต่าง ๆ ต่อไป 
 

4. มท.พิจารณา.... 
 
 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 5 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสํานักเลขานุการองค์กร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สํารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ....

เศรษฐกิจ-สังคม 11 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการชําระคืนเงินยืมกองทุนสงเคราะห์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือจัดหาปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร

12 โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สมาชิก

16 การแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แต่งตั้ง 38 แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2558

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                         วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 
 
  วันน้ี (20 ตุลาคม 2558) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1  
ทําเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  และ
พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี                
สรุปสาระสําคัญดังน้ี 
  

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบ
    นอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา 
    เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย  เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร  
    กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. .... 

4.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียน 
  ระหว่างประเทศ พ.ศ. .... และธรรมนูญของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่าง
  ประเทศ เพ่ือการสมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิกทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่าง 
  ประเทศ (International Renewable Energy Agency : IRENA)                
  ของประเทศไทย 

  5.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสํานักเลขานุการองค์กรสํารองข้าว
    ฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เก่ียวกับการ
    เข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) และร่างพระราชบัญญัติ 
    เครื่องหมายการค้า (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (ในสว่นที่เก่ียวกับการขยายขอบเขตความ
    คุ้มครอง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจดทะเบียนการ 
    ปรับปรุงค่าธรรมเนียม) รวม 2 ฉบับ 

 7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดแบบเครื่องหมายคํารับรองเครื่องช่ังตวงวัด พ.ศ. .... 
  8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. .... 
  9.   เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจดทะเบียนการ 
    ประกอบธุรกิจทวงถามหน้ี พ.ศ. .... 
  10.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
    บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่เขตบางซื่อ เขตดุสิต และเขต
    บางพลัด กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
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เศรษฐกิจ – สงัคม 

 
  11.   เรื่อง   ขออนุมัติขยายระยะเวลาการชําระคืนเงินยืมกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการ
    สนับสนุนสินเช่ือเพ่ือจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร 
  12.   เรื่อง  โครงการส่งเสริมการให้บริการเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนสมาชิก 
  13.   เรื่อง   การปรับปรุงมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดต้ังสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ 
  14.  เรื่อง   ขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่

   ป่าชายเลนเพ่ือให้จังหวัดสงขลาก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา  และศูนย์กีฬา
   และส่งเสริมสุขภาพตําบลนํ้าน้อย   

  15.  เรื่อง  สรุปผลการรายงานตัวมัคคุเทศก์และการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาธุรกิจนําเที่ยว
    และมัคคุเทศก์ 
  16.  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาหน้ีสินให้แก่เกษตรกร 
 

ต่างประเทศ 
 
  17.  เรื่อง  ร่างปฏิญญาอาเซียนภายหลังปี พ.ศ. 2558 ว่าด้วยวาระความยั่งยืนของ 
    สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และร่างยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน 
    ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559-2563 
  18.  เรื่อง  แถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Joint  
    Statement on Climate Change 2015)  
  19.  เรื่อง  ร่างปฏิญญาร่วมปุตราจายาว่าด้วยความสําคัญภายหลังปี ค.ศ. 2015 ที่มุ่งไปสู่การ
    เป็นราชการท่ีมีพลเมืองอาเซียนเป็นศูนย์กลาง 

 20.  เรื่อง   ขออนุมัติการจัดทําและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน 
    ทรัพยากรนํ้าระหว่างกระทรวงทรัพยากรนํ้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและ 
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย 
  21.  เรื่อง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – ฟินแลนด์ 

  22.  เรื่อง   การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน  
    ค.ศ. 2025 : มุ่งหน้าไปด้วยกันและวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025  
  23.  เรื่อง   ขออนุมัติร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC)   
    ไทย-ลาวครั้งที่ 20 และร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร 
    ไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยโครงการจัดต้ัง
    ศูนย์พัฒนาสังคมมิตรภาพลาว – ไทย 
  24.  เรื่อง   การประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 15 ที่เมืองปาดัง  
    สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
  25.  เรื่อง  หนังสือแลกเปลี่ยนรับรองการเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากรของตารางภาษีศุลกากร
    ความตกลงการค้าเสรี ไทย – ชิลี 
  26.  เรื่อง  การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกสมาคมแห่งมหาสมุทร
    อินเดียว่าด้วยการประสานงานและร่วมมือเพ่ือการค้นหาและช่วยเหลือในภูมิภาค
    มหาสมุทรอินเดีย 

27.  เรื่อง  ขออนุมัติกรอบการหารือการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิ
   ภาคีไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 13 การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การ
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   พัฒนาร่วมสําหรับพ้ืนที่ชายแดนระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 4 และการประชุม 
   คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสําหรับพ้ืนที่ชายแดนระดับ 
   เจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 7  

  28.   เรื่อง   ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐเกาหลีและ 
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยเก่ียวกับความ
    ร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม 
 

แต่งต้ัง 
 
  29.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  30.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  31.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง   
    (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  32.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
    สถาบันคุ้มครองเงินฝาก  
  33.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัด 
    ประชุมและนิทรรศการ  
  34.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและ
    สร้างสรรค์ตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
    พ.ศ. 2558  
  35.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งรองปลัด                 
    สํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  36.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาระดับสูง (กระทรวงการคลัง) 
  37.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  38.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
ในท้องที่อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบาง
ซ่ือ และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบ
นอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขต
บางกอกน้อย เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  2. มอบให้กระทรวงคมนาคม และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 17 มีนาคม 2558 เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและจําเป็นในการเวนคืนที่ดิน รวมทั้งการคํานึงถึง
ความเป็นธรรมในการชดเชยและเยียวยาแก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนด้วย  
  คค. เสนอว่า  
  1. โดยที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืนในท้องที่อําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555 เพ่ือกําหนดแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนโครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 มีกําหนด 4 ปี  
  2. ในการดําเนินการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 1 ได้ดําเนินการสํารวจอสังหาริมทรัพย์ที่
จะต้องเวนคืนในท้องที่ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว มีที่ดินที่ถูกเวนคืนทั้งหมดจํานวน 660 แปลง (เป็นที่ดินของ
เอกชน จํานวน 529 แปลง ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย จํานวน 30 แปลง ที่ดินของกระทรวงการคลัง จํานวน 
1 แปลง) โดยเจ้าของที่ดินได้มาตกลงทําสัญญาซื้อขายและรับเงินค่าทดแทนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
(กทพ.) แล้ว จํานวน 560 แปลง แต่ยังมีเจ้าของที่ดินอีกจํานวน 100 แปลง ไม่มาตกลงทําสัญญาซื้อขายกับ กทพ. 
เน่ืองจากมีข้อขัดข้อง เช่น ที่ดินติดภาระจํายอม ล้มละลาย ซึ่ง กทพ. ได้ดําเนินการวางเงินค่าทดแทนและเข้า
ครอบครอง ใช้อสังหาริมทรัพย์น้ันแล้ว ทั้งน้ี เป็นไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดให้การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด                
เขตบางกอกน้อย เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มีความจําเป็นโดยเร่งด่วน ฉบับลงวันที่ 4 
ตุลาคม  พ.ศ. 2555 ดังน้ัน เพ่ือให้กรรมสิทธ์ิในที่ดินจํานวน 100 แปลงดังกล่าวตกเป็นของ กทพ. สมควรตรา
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 15 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน  
เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภายในแนวเขตตามแผนที่และบัญชี
รายช่ือเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายท้ายพระราชบัญญัติ เพ่ือให้กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ตกเป็น
ของ กทพ. โดยมีผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน และให้เจ้าหน้าที่เวนคืนเข้าใช้
อสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนภายในระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ .ศ . .... และให้ส่ง                 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ
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สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  2. ให้กระทรวงมหาดไทยประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการเสนอแก้ไขปรับปรุง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 [เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการภายในกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน] ต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย และแก้ไข
เพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมาย 
     1.1 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์              
แห่งประเทศไทยและเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญติัน้ี (ซึ่งเดิมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม) 
     1.2 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศ
ไทย (ซึ่งเดิมเป็นปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) และเพ่ิมผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกรมการศาสนา ผู้แทน
สํานักจุฬาราชมนตรี ผู้แทนศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
และผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์                 
แห่งประเทศไทย 
  2. ให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย และ
ให้กรมการปกครองทําหน้าที่สํานักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย (ซึ่งเดิมเป็นภารกิจ
ของกรมการศาสนา) 
  3. ให้โอนบรรดากิจการ อํานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หน้ี ภาระผูกพัน และกองทุน
สําหรับผู้เดินทางไปประกอบกิจการฮัจย์ ของกองส่งเสริมกิจการฮัจย์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ไปเป็น       
กองส่งเสริมกิจการฮัจย์ที่จะได้จัดต้ังขึ้นในกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ             
ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
 
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ .ศ .  . . . .                
ตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2502 และพระราชบัญญัติ         
สภาความม่ันคงแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2507 
  2. กําหนดบทนิยามคําว่า “ความมั่นคงแห่งชาติ” นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
  3. กําหนดให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวง            
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
  4. กําหนดให้มีสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานสภา             
รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานสภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจํานวน 3 คน เป็นสมาชิกและเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติเป็นสมาชิกและเลขานุการ 
  5. กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิและวาระการดํารงตําแหน่ง             
คราวละ 4 ปี 
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  6. กําหนดให้ประธานสภาความม่ันคงแห่งชาติโดยความเห็นชอบของที่ประชุม มีอํานาจเชิญผู้แทน
หน่วยงานและบุคคลใดมาร่วมการประชุมของสภาความม่ันคงแห่งชาติหรือให้มาช้ีแจงแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 
และสามารถเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 
  7. กําหนดอํานาจหน้าที่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้แก่ พิจารณา เสนอแนะ และให้ความเห็นใน
การกําหนดยุทธศาสตร์ชาติในมิติด้านความมั่นคง พิจารณาและกําหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติซึ่งจัดทําโดย
สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พิจารณาเรื่องที่เก่ียวกับความม่ันคงแห่งชาติ
และให้ความเห็นแก่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีรวมทั้งดําเนินการเก่ียวกับความมั่นคงแห่งชาติตามที่
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นต้น 
  8. กําหนดให้มีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติและมีอํานาจหน้าที่ ได้แก่ ศึกษา วิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในเชิง
ยุทธศาสตร์ พิสูจน์ทราบและคาดการณ์ภัยคุกคามทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การประเมินกําลังอํานาจของชาติ เพ่ือ
เสนอแนะนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พิจารณาโครงการหรือแผนงานเรื่องสําคัญของหน่วยงานของรัฐต่อสํานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีกําหนด เป็นต้น และกําหนดให้สํานักงาน
สภาความม่ันคงแห่งชาติมีอํานาจในการเชิญข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่เก่ียวข้องมาช้ีแจง
ให้ข้อเท็จจริง ความเห็น หรือคําแนะนําอันเก่ียวกับความมั่นคงแห่งชาติ และสามารถเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่
เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 
  9. กําหนดให้สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดทํานโยบายความมั่นคงแห่งชาติเสนอต่อสภา
ความมั่นคงแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีแล้วเสนอรัฐสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็น
กรอบในการปฏิบัติในการกําหนดแผนการบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้มีแผนงานและโครงการรองรับ ทั้งน้ี ให้ 
สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 
  10. กําหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอโครงการหรือแผนงานเร่ืองสําคัญต่อสํานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีกําหนดซึ่งดําเนินการภายใต้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน หรือมาตรการตามภารกิจหน้าที่ สําหรับประกอบการพิจารณากําหนดงบประมาณรายจ่ายใน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
  11. กําหนดให้สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐเก่ียวกับโครงการหรือแผนงานด้านความมั่นคงเร่ืองสําคัญ ซึ่งดําเนินการภายใต้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
และพิจารณาให้คําแนะนําเก่ียวกับการปรับปรุงการดําเนินการที่เหมาะสม 
 
4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... 
และธรรมนูญของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ เพื่อการสมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิกทบวง
การพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency : IRENA)                
ของประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบธรรมนูญของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ และ                 
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้วเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือให้ความเห็นชอบในการแสดง
เจตนาผูกพันตามธรรมนูญของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศต่อไป ภายหลังจากที่ทบวงการพลังงาน
หมุนเวียนระหว่างประเทศได้มีหนังสือยืนยันว่าประเทศไทยได้รับสมาชิกภาพในการเข้าเป็นสมาชิกแล้วตามที่
กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  1. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ 
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
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      1.1 กําหนดให้ยอมรับนับถือว่าทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศเป็นนิติบุคคล และ
ให้ถือว่ามีภูมิลําเนาในประเทศไทย 
      1.2 กําหนดให้ทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ สถานที่ ทรัพย์สิน สินทรัพย์ และ
บรรณสารของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่าง
ประเทศ ผู้เช่ียวชาญ และบุคคลอ่ืนที่ปฏิบัติภารกิจเพ่ือทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ ทั้งน้ี ในระหว่าง
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยหรือเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ หรือในการปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับทบวง
การพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ ได้รับเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันตามที่ระบุไว้ในความตกลงว่าด้วยเอกสิทธ์ิและ
ความคุ้มกันเพียงเท่าที่รัฐบาลได้รับและใช้บทแห่งความตกลงน้ันหรือความตกลงที่รัฐบาลจะได้ทําต่อไปกับทบวง
การพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ 
  2. ธรรมนูญของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ 
      2.1 วัตถุประสงค์การจัดต้ังทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ 
           1) เป็นองค์กรหลักในการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนระหว่าง
ประเทศ โดยมีกิจกรรมความร่วมมือที่เน้นบทบาทการเป็นศูนย์ข้อมูลการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ และการวิจัยและพัฒนา 
           2) ให้คําแนะนําและคําปรึกษาอย่างเป็นรูปธรรมต่อประเทศสมาชิกเพ่ือสนับสนุนการใช้
พลังงานหมุนเวียนอย่างจริงจัง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการกําหนดแนวนโยบาย 
           3) ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เหมาะสมในการเลือกใช้กลไกในการจัดหาแหล่งทุน และ
การปรับใช้มาตรการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือนําเทคโนโลยีน้ัน ๆ มาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด 
           4) เผยแพร่การถ่ายทอดทางเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนและให้การสนับสนุนกิจกรรม
การฝึกอบรมด้านพลังงานหมุนเวียนในระดับโลก 
      2.2 ขอบเขตของการดําเนินกิจกรรม 
           1) การปรับปรุงองค์ความรู้ทั้งในด้านนโยบายและการปฏิบัติงานด้านพลังงานหมุนเวียน การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การส่งเสริมงานวิจัยทางด้านพลังงานหมุนเวียน รวมท้ังการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้
การศึกษาทางด้านพลังงานหมุนเวียนแก่ประเทศสมาชิก 
           2) การให้คําแนะนําด้านนโยบายและคําแนะนําด้านการเงินเพ่ือสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน
แก่ประเทศสมาชิก 
           3) การส่งเสริมให้มีการปรึกษาหารือระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิกและองค์กรที่ไม่ใช่
ภาครัฐบาล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการหารือเก่ียวกับนโยบายพลังงานหมุนเวียนในระดับนานาชาติ 
      2.3 การเป็นสมาชิกภาพมี 2 ประเภท คือ 
           1) สมาชิกเริ่มแรกของทบวงการ โดยการลงนามในธรรมนูญฉบับน้ี และได้มอบสัตยาบันสาร  
           2) สมาชิกอ่ืนของทบวงการ โดยการมอบภาคยานุวัติสารภายหลังจากการสมัครเข้าเป็น
สมาชิกได้รับอนุมัติแล้ว จะถือว่าสมาชิกภาพได้รับการอนุมัติต่อเมื่อการสมัครได้ถูกส่งไปยังสมาชิก และมิได้คัดค้าน
ภายใน 3 เดือน 
      2.4 โครงสร้างองค์กร มีดังนี้ 
           1) สมัชชา เป็นองค์กรสูงสุดของทบวงการ ประกอบด้วยผู้แทนจากแต่ละสมาชิกจํานวน             
หน่ึงคน 
           2) คณะมนตรี ประกอบด้วย ผู้แทนที่มาจากสมาชิกทบวงการที่ได้รับการเลือกต้ังโดยสมัชชา
อย่างน้อย 11 คน แต่ไม่เกินกว่า 21 คน จํานวนผู้แทนถาวรอยู่ในระหว่าง 11 และ 21 คน ซึ่งเป็นจํานวนเท่ากับ 1 ใน 
3 ของจํานวนสมาชิกทบวงการโดยคํานวณบนพ้ืนฐานของจํานวนสมาชิกของทบวงการในช่วงเริ่มต้นของการเลือกต้ัง
สมาชิกของคณะมนตรี สมาชิกของคณะมนตรีจะได้รับการเลือกต้ังโดยการหมุนเวียนตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของการ



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

8 

ประชุมสมัชชาเพ่ือให้เช่ือมั่นว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศกําลังพัฒนาได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงโดยสมาชิก
ของคณะมนตรีอยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปี 
           3) สํานักเลขาธิการ ประกอบด้วยผู้อํานวยการใหญ่ซึ่งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ
เจ้าหน้าที่อ่ืนตามที่จําเป็น ผู้อํานวยการใหญ่จะได้รับแต่งต้ังโดยสมัชชาตามข้อเสนอของคณะมนตรี โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี และสามารถขยายได้อีกหน่ึงครั้งเท่าน้ัน 
      2.5 งบประมาณ มาจาก 3 ส่วน ดังนี้ 
           1) เงินสนับสนุนภาคบังคับของสมาชิกโดยใช้พ้ืนฐานการกําหนดอัตราส่วนขององค์การ
สหประชาชาติตามท่ีกําหนดโดยสมัชชา 
           2) เงินสนับสนุนโดยความสมัครใจ และ 
           3) เงินจากแหล่งอ่ืน ๆ 
      2.6 สภาพนิติบุคคล เอกสิทธิ์ และความคุ้มกัน ทบวงการมีสภาพเป็นนิติบุคคลระหว่างประเทศ 
และมีความสามารถทางกฎหมายในดินแดนของสมาชิกแต่ละประเทศเท่าที่จําเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่และเพ่ือให้
บรรลุผลตามความมุ่งประสงค์ของทบวงการตามท่ีกฎหมายของสมาชิกบัญญัติไว้ 
 
5. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสํานักเลขานุการองค์กรสํารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน
บวกสาม พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังน้ี   
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสํานักเลขานุการองค์กรสํารองข้าว
ฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา  โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศไปประกอบการตรวจพิจารณา  แล้วให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา   ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ทั้งน้ี ให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐไปดําเนินการต่อไป  
  2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเสนอความตกลงองค์กรสํารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวก
สาม และข้อเสนอของประเทศไทยในการขอจัดต้ังสํานักเลขานุการองค์กรสํารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามใน
ประเทศไทยประกอบกับมติที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ญี่ปุ่น  และสาธารณรัฐเกาหลี  เพ่ือขอความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรา 23 วรรคสอง                 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดคํานิยามคําว่า “แอปเทอร์”  “ความตกลงแอปเทอร์” “สํานักเลขานุการกรม” “ประเทศ
สมาชิกแอปเทอร์” “คณะมนตรีแอปเทอร์” และ “กองทุนแอปเทอร์”  
  2. กําหนดให้สํานักเลขานุการแอปเทอร์มีสภาพเป็นนิติบุคคลและมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย   
  3. กําหนดให้สํานักเลขานุการแอปเทอร์มีวัตถุประสงค์ในการสํารองข้าวไว้ในยามฉุกเฉินเพ่ือบรรเทา
ภาวะขาดแคลนอาหารเพื่อมนุษยธรรม  ในกรณีเกิดภัยพิบัติ  รวมถึงความยากจนในประเทศสมาชิกแอปเทอร์เพ่ือ
เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและขจัดความยากจน  และดําเนินกิจกรรมอื่นที่สอดคล้องกับความตกลงแอปเทอร์ 
และประเทศสมาชิกแอปเทอร์ และมีอํานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการข้าวสํารองฉุกเฉินของประเทศสมาชิกแอป
เทอร์และบริหารจัดการคลังสินค้าสําหรับเก็บรักษาข้าวสํารองที่มีอยู่จริง   โดยรวมถึงหน้าที่ในการระบายข้าว  และ
เติมเต็มข้าวสํารองตามกฎระเบียบการระบายและเติมเต็มข้าวสํารองเก็บรักษาข้าวสํารองที่ได้รับบริจาคมาจาก
ประเทศสมาชิกแอปเทอร์ เพ่ือช่วยเหลือประเทศสมาชิกแอปเทอร์ที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน   และติดตามและ
ประเมินผลการระบายข้าวสํารองฉุกเฉินภายใต้กฎระเบียบการระบายและเติมเต็มข้าวสํารอง   แล้วรายงานผลต่อ
คณะมนตรีแอปเทอร์ต่อไป 
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  4. กําหนดให้สํานักเลขานุการแอปเทอร์ได้รับยกเว้นค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน  และภาษีบํารุงท้องที่ตามกฎหมายภาษีบํารุงท้องที่ อากรศุลกากรและค่าธรรมเนียมผ่านพิธีการศุลกากรสําหรับ
ข้าวที่นําเข้าหรือส่งออกของการดําเนินงาน  และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง   และกฎหมาย
ว่าด้วยทะเบียนคนต่างด้าว 
 
6. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เก่ียวกับการเข้าเป็นภาคีพธิีสาร
มาดริด (Madrid Protocol) และร่างพระราชบญัญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนทีเ่ก่ียวกับ
การขยายขอบเขตความคุ้มครอง การปรบัปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจดทะเบียนการปรบัปรุง
ค่าธรรมเนียม) รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่
เก่ียวกับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) และร่างพระราชบัญญัติเครือ่งหมายการค้า (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (ในส่วนที่เก่ียวกับการขยายขอบเขตความคุ้มครอง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจด
ทะเบียนการปรับปรุงค่าธรรมเนียม) รวม 2 ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และใหส้่ง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามคําว่า “เครื่องหมาย” เพ่ือกําหนดให้หมายความถึงเสียงด้วย 
  2. แก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพ่ือลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม 
  3. แก้ไขเพ่ิมเติมลักษณะอันเป็นสาระสําคัญของเครื่องหมายการค้าที่กฎหมายกําหนดให้ถือว่ามี
ลักษณะบ่งเฉพาะ และการได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะของเคร่ืองหมายการค้า โดยการจําหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณา
สินค้าที่ใช้เครือ่งหมายการค้าน้ันจนแพร่หลาย 
  4. ยกเลิกบทบัญญติัที่ห้ามขอจดทะเบียนสําหรับสินค้าต่างจําพวกกันในคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าหน่ึงฉบับ 
  5. แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การพิจารณารับจดทะเบียนและเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเคร่ืองหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว  หลักเกณฑ์และข้ันตอนกรณีผู้ขอจดทะเบียน
หลายรายย่ืนคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน 
  6. ยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับเคร่ืองหมายชุด 
  7. ลดระยะเวลาการปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียน การอุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียน การ
ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ การย่ืนคําคัดค้านการจดทะเบียน และการย่ืนคําโต้แย้งคําคัดค้าน
การจดทะเบียน 
  8. กําหนดให้แยกโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้า สําหรับสนิค้าทั้งหมดหรือบางอย่างได้ 
  9. กําหนดขั้นตอนการดําเนินการของนายทะเบียนในกรณีการขอจดทะเบียนการโอนหรือการรับ
มรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียน 
  10. แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การต่ออายุการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 
  11. กําหนดผลทางกฎหมายในกรณีการโอนหรือการรับมรดกสิทธิ ในเครือ่งหมายการค้าที่มีการทํา
สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า 
  12. เพ่ิมบทบัญญัติในส่วนทีเ่ก่ียวกับการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด 
  13. กําหนดบทกําหนดโทษสําหรับการนําหีบห่อหรือภาชนะที่แสดงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
รับรอง หรือเคร่ืองหมายร่วม ของบุคคลอ่ืนที่จดทะเบียนไว้มาใช้สําหรับสินค้าของตนเองหรือของบุคคลอ่ืน  
  14. ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ 
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7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดแบบเคร่ืองหมายคาํรับรองเครื่องชั่งตวงวัด พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดแบบเคร่ืองหมายคํารับรองเคร่ืองช่ังตวงวัด 
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอและใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้ 
  พณ. เสนอว่า ปัจจุบันมีกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติ
มาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. 2542 ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลติอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และคํารับรองของ
เครื่องช่ังตวงวัด และหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเคร่ืองหมายเฉพาะตัว พ.ศ. 2546 กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับ
แบบเคร่ืองหมายคํารับรองไว้แล้ว แต่เน่ืองจากมาตรา 30 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. 2542 ซึง่
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 บัญญัติให้เครื่องหมายคํารับรองให้เป็นไป
ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง และหนังสือสําคัญแสดงการให้คํารับรองให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ดังน้ัน เพ่ือการตรวจสอบให้คาํรับรองเครื่องช่ังตวงวัดสามารถดําเนินการได้ตามบทบัญญติัของกฎหมาย จึงได้เสนอ
ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพ่ือดําเนินการ  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  เป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดเคร่ืองวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราช่ัง
ตวงวัด พ.ศ. 2542 ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และคํารับรองของเคร่ืองช่ัง
ตวงวัด และหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเคร่ืองหมายเฉพาะตัว โดยกําหนดให้ยกเลิกข้อ 85 และข้อ 86 แห่ง
กฎกระทรวงดังกล่าว โดยมีสาระสําคัญดังน้ี  
  1. กําหนดแบบเคร่ืองหมายคํารับรอง จํานวน 2 แบบ ได้แก่  
   1.1 แบบเคร่ืองหมายคํารับรองโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ และแบบเคร่ืองหมายคํารับรองโดย
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์การของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือสํานักงาน หรือองค์การช่ังตวงวัดของรัฐต่างประเทศ 
หรือระหว่างประเทศ 
   1.2 แบบเคร่ืองหมายคํารับรองโดยผู้รับใบอนุญาต  
  2. กําหนดชนิดของแบบเคร่ืองหมายคํารับรอง ออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่  
   2.1 ชนิดตราตอกประทับ ใหท้ําเป็นตรานูนเมื่อประทับลงบนเคร่ืองช่ังตวงวัดแล้ว ทําให้เกิด
เป็นรอยรูปของเคร่ืองหมายคํารับรอง 
   2.2 ชนิดคีมบีบประทับ ด้านหน่ึงเป็นตราเคร่ืองหมายคํารับรองอีกด้านหน่ึงเป็นหมายเลข
ประจําคีมบีบประทับของสํานักงานกลาง ให้ทําเป็นตราร่องทั้งสองด้าน ซึ่งเมื่อประทับลงบนที่ประทับตราเครื่องหมาย
คํารับรองของเคร่ืองช่ังตวงวัดแล้วทําให้เกิดเป็นรอยนูนรูปของเคร่ืองหมายคํารับรองและหมายเลขนั้น 
   2.3 ชนิดแถบผนึก ต้องทําให้แถบผนึกติดแน่นบนเคร่ืองช่ังตวงวัด ในลักษณะที่ถ้าแกะออก
แล้ว แถบผนึกดังกล่าวต้องขาดแยกออกจากกันหรือชํารุดหรือเสียสภาพเดิมจนไม่สามารถใช้ได้อีก  
   2.4 ชนิดฉลุพ่นทราย ใหท้ําเป็นฉลุเป็นตราเคร่ืองหมายคํารับรองใช้สําหรับพ่นทรายผ่าน
รอยฉลุ ทําให้เกิดเป็นรูปของเครื่องหมายคํารับรองบนผิวของเคร่ืองช่ัวตวงวัด  
  3. กําหนดให้สาํนักงานกลางจัดให้มีเคร่ืองหมายคํารับรองให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  4. กําหนดวิธีการเบิกจ่าย การเก็บรักษา เครื่องหมายคํารับรองรวมท้ังการจัดทําทะเบียนการ
เบิกจ่าย  
 
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดคา่ธรรมเนียมวิชาชพีสงัคมสงเคราะห์ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมวิชาชีพสังคมสงเคราะห์    
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  พม. เสนอว่า มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอํานาจออกกฎกระทรวง กําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา
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ท้ายพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งกฎกระทรวงเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ และมาตรา 5                
แห่งพระราชบัญญัติน้ี กําหนดให้มีสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เพ่ือควบคุมมาตรฐานจรรยาบรรณ ส่งเสริม และพัฒนา
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือหรือบริการทางสังคมที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดย
มาตรา 6 กําหนดให้สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีอํานาจหน้าที่ (1) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็น     
ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต (4) ออกหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์รับอนุญาต และ (5) ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์รับอนุญาตสาขาต่าง ๆ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ดังต่อไปนี้  
  1. ค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต                                
ฉบับละ 2,000 บาท 
  2. ค่าต่อใบอนุญาต ฉบับละ 1,000 บาท  
  3. ค่าหนังสือรบัรองการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต             
ฉบับละ 200 บาท  
  4. ค่าหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  
รับอนุญาตสาขาต่าง ๆ ฉบับละ 1,000 บาท  
  5. ค่าใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 200 บาท  
 
9.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบยีนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจด
ทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหน้ี พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหน้ี เช่น 
  1. กรณีที่ผู้ประกอบกิจการทวงถามหน้ีเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต้องย่ืนจดทะเบียนพร้อม
ด้วยหลักฐานและเอกสาร โดยในกรุงเทพมหานครให้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียน ณ สํานักงานทะเบียน กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล ส่วนในจังหวัดอ่ืนให้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียน ณ สํานักงานทะเบียน ที่ทําการปกครองจังหวัด 
  2. กรณีผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหน้ีเป็นทนายความหรือสํานักงานทนายความให้ย่ืนคําขอจด
ทะเบียนพร้อมด้วยหลักฐานและเอกสารต่อคณะกรรมการสภาทนายความ 
  3. กําหนดวิธีการของนายทะเบียนเมื่อได้รับคําขอจดทะเบียนแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความสมบูรณ์ของคําขอ 
  4. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการผู้ประกอบกิจการทวงถามหน้ีสถานที่ประกอบธุรกิจทวงถามหน้ี 
ผู้แทนนิติบุคคล หัวหน้าสํานักงานทนายความ ให้ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ย่ืนคําขอเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังกรณีที่หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือชํารุด ในสาระสําคัญให้ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหน้ีย่ืนคําขอต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึง
การสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดดังกล่าว โดยให้นายทะเบียนออกใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนให้แก่ผู้
จดทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน 
  5. กําหนดให้หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่ออกหนังสือสําคัญแสดง
การจดทะเบียน หากผู้ประกอบการทวงถามหน้ีที่จดทะเบียนไว้ยังคงประกอบธุรกิจทวงถามหน้ีอยู่ต่อไป หลังจาก
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนหมดอายุแล้ว ให้มาแจ้งต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่หนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนหมดอายุและให้นายทะเบียนต่ออายุหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนออกไปอีกคราวละสามปี  
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10. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตบางซ่ือ เขตดุสิต และเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ เขตบางซื่อ เขตดุสิต และเขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้  
  มท. เสนอว่า 
  1. เน่ืองจากประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการ
ใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่เขตบางซื่อ เขตดุสิต และเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. .... ลงวันที่ 19 มกราคม 2554 มีผลใช้บังคับเป็นการช่ัวคราวมีกําหนด 1 ปี นับแต่วันที่ 29 มกราคม 2554 โดย
จะครบกําหนดในวันที่ 28 มกราคม 2555 ประกอบกับเมื่อยังไม่ได้ดําเนินการออกกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้าม
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่เขตบางซื่อ เขตดุสิต 
และเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปี ดังกล่าว จึงมีผล
ทําให้ประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเป็นอันยกเลิก ทั้งน้ี ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
  2. แต่โดยที่ มท. พิจารณาแล้วเห็นว่า พ้ืนที่บางส่วนในท้องที่เขตบางซื่อ เขตดุสิต และเขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานครตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น สมควรกําหนดเป็นบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง 
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทต่อไป เพ่ือประโยชน์ในด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผัง
เมือง การสถาปัตยกรรม และการควบคุมความหนาแน่นของอาคาร จึงสมควรกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง 
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่เขตบางซื่อ เขตดุสิต และเขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการควบคุมอาคารได้พิจารณาให้ความเหน็ชอบแล้ว จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง
ดังกล่าวมาเพ่ือดําเนินการ  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดคํานิยามคําว่า บริเวณที่ 1 และ บริเวณที่ 2 
  2. กําหนดพ้ืนที่บางส่วนในเขตบางซื่อ เขตดุสิต และเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ภายในบริเวณ
แนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงน้ีเป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดและประเภทที่กําหนดไว้ 
  3. กําหนดให้ภายในบริเวณพ้ืนที่ที่กําหนดตามข้อ 2 ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
ใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดในข้อ 2 
  4. กําหนดให้อาคารท่ีมีอยู่แล้วในบริเวณพ้ืนที่ที่กําหนดตามข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ ใช้
บังคับให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ี แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าว ให้เป็นอาคาร
ชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดในข้อ 2  
  5. กําหนดให้อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการน้ัน ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงน้ี แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงน้ีไม่ได้  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
11.  เรื่อง  ขออนุมัติขยายระยะเวลาการชําระคืนเงินยืมกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ
จัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร 



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

13 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาชําระหน้ีให้กับลูกหน้ีโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือจัดหาปัจจยั
การผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร จํานวน 13,692,922.63 บาท ออกไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการบังคับคดี 
ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา   และอนุมัติในหลักการให้คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรมี
อํานาจพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาการชําระคืนเงินยืมกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรแทนคณะรัฐมนตรีในกรณีการ
ขยายเวลาออกไปจนกว่าจะสิ้นสุดการบังคับคดี 
 
12.  เรื่อง โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณดังน้ี 

                    1. อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินโครงการส่งเสริมการให้บริการเคร่ืองจักรกลทางการ
เกษตรเพ่ือลดต้นทุนสมาชิก ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2558-2562) งบประมาณรวมท้ังสิ้น 3,183,025,000 บาท โดย
จําแนกเป็น 

                             1.1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการระยะนําร่อง ปี พ.ศ. 2558 วงเงิน 99,670,000 บาท 

                             1.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการระยะขยายผล ปี พ.ศ. 2559-2562 วงเงิน 
3,083,355,000 บาท     
                    2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น จํานวน 99,670,000 บาท ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และได้รับความเห็นชอบ
จากนายกรัฐมนตรีแล้ว เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการให้บริการเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรเพ่ือ
ลดต้นทุนสมาชิก ระยะนําร่อง ปี พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ จํานวน 770,000 บาท 
และเงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรจัดหาเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรเพ่ือให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ 20 แห่ง 
จํานวน 98,900,000 บาท ทัง้น้ี ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบความซ้ําซ้อนกับโครงการอ่ืนที่ดําเนินการใน
ลักษณะเดียวกัน จัดทําแผนการใช้จ่ายเงินงบกลาง และขอทําความตกลงในรายละเอียดค่าใช้จ่ายกับสํานัก
งบประมาณอีกคร้ังหน่ึง 
                    3. สําหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการฯ ในระยะขยายผลปี พ.ศ. 2559-2562 จํานวน 
15,015,000 บาท เห็นสมควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทํารายละเอียดเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีตามข้ันตอน โดยสํานักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรตามจําเป็นตามผลการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้นต่อไป 

                   4. อนุมัติกรอบวงเงินกู้จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพ่ือดําเนินโครงการมใน
ระยะขยายผลปี พ.ศ. 2559-2562 วงเงิน 2,789,400,000 บาท เพ่ือให้สหกรณ์กู้ยืมตามโครงการส่งเสริมการ
ให้บริการเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนสมาชิก โดยให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กําหนดอัตราดอกเบ้ียโครงการฯ เป็น MLR-1 เช่นเดียวกับโครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดย
สถาบันเกษตรกรปี 2557/58 และโครงการสนับสนุนเงินทนุหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยางและ
รัฐบาลจะชดเชยดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลาชดเชย 5 ปี นับต้ังแต่วันที่สหกรณ์กู้ยืมในกรอบวงเงิน 
278,940,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายชําระคืนเงินต้นและไม่รวมค่าชดเชยความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดย
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเห็นควรให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจํา
งบประมาณถัดไป ตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันเพื่อลดต้นทุนสมาชิก สรุป
สาระสําคัญได้ดังน้ี 
  1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 ลดต้นทุนการผลิตและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพ้ืนที่ให้แก่เกษตรกรที่ปลูก
ข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
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   1.2 สนับสนุนเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรให้สหกรณ์เพ่ือบริการแก่สมาชิกใช้ร่วมกันช่วง
ฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเก่ียว 
   1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรแก่สหกรณ์ในการ
ให้บริการสมาชิก 
  2. ระยเวลาดําเนินการโครงการ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะแรกดําเนินการนําร่องในปี 2558 และ
ระยะที่ 2 ดําเนินการขยายผล ปี 2559 -2562 โดยระยะแรกมีสหกรณ์เป้าหมายเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรขนาด
ใหญ่ที่มีสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานาและปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จํานวน 20 สหกรณ์ แบ่งเป็น สหกรณ์ที่มี
สมาชิกปลูกข้าว 10 สหกรณ์ สหกรณ์ที่มีสมาชิกปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 10 สหกรณ์ โดยสนับสนุนเคร่ืองเก่ียวนวด รถ
เทรลเลอร์ และเครื่องสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการ
เกษตรแก่สหกรณ์ 
 
13.  เรื่อง  การปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดต้ังสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอการปรับปรุงมาตรการภาษีเพ่ือ
ส่งเสริมการจัดต้ังสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters: IHQ)โดยยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
สําหรับรายรับจากการบริหารเงินทั้งหมดของ IHQโดยปรับปรุงมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดต้ัง IHQ ในส่วนการ
ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ IHQ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย
การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 จากการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับของ IHQ 
จากการให้กู้ยืมแก่วิสาหกิจในเครือที่เป็นการบริหารเงิน เป็นการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับของ IHQ จาก
การบริหารเงินโดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 
 
14. เรื่อง  ขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเพ่ือให้
จังหวัดสงขลาก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา  และศูนย์กีฬาและส่งเสริมสุขภาพตําบลน้ําน้อย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอขอผ่อนผันให้จังหวัด
สงขลาใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “ทุ่งป่าเสม็ดงาม” ตามหลักฐานหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
เลขที่ สข 0292 และสข 0835 หมู่ที่ 6 ตําบลนํ้าน้อย อําเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา  เน้ือที่ 151 ไร่ 1 งาน 73 
ตารางวา   เพ่ือการดําเนินงานโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา   และศูนย์กีฬาและส่งเสริมสุขภาพตําบล
นํ้าน้อย   โดยอนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่
ป่าชายเลนมาบังคับใช้เป็นการเฉพาะราย  และให้รับประเด็นข้อพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไปดําเนินการ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  มท. รายงานว่า 
  1. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 เห็นชอบตามข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีว่า 
ควรมีการจัดต้ังสถานที่ทางพระพุทธศาสนาที่มีลักษณะทํานองเดียวกับพุทธมณฑลในส่วนภูมิภาคให้แพร่หลายเพ่ิมขึ้น 
ในวาระแรกอาจพิจารณาจัดต้ังในบางจังหวัดที่มีความพร้อมก่อน   โดยขอใช้พ้ืนที่สวนสาธารณะ ที่วัด ที่ศาสนสมบัติ
กลาง   ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน   หรือที่เอกชนซึ่งยินดีให้ใช้ประโยชน์  ทั้งน้ี  มิให้ที่มีลักษณะเป็นวัดไม่เน้นการ
ก่อสร้างทางวัตถุ  แต่ควรใช้เป็นสวนสาธารณะที่สงบ ร่มรื่น  ราษฎรใช้ออกกําลังกายได้ประกอบพิธีทางศาสนา
ประชุมปรึกษาเรื่องทางศาสนา   และใช้เป็นสถานที่แสดงธรรมได้โดยรัฐจะสนับสนุนทางคณะสงฆ์หรือท้องถิ่นในส่วน
ของงบประมาณและอาจเรียกว่าอนุพุทธมณฑล  พุทธอุทยานหรืออ่ืนใดก็ได้ 
  2. มติมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2548 เป็นวาระเพ่ือพิจารณากิจกรรมที่คณะสงฆ์จะ
ดําเนินการร่วมกับรัฐบาลร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  ได้เสนอเรื่อง การจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัด ทั้งน้ี 
ให้พิจารณาความพร้อมของแต่ละจังหวัดที่เสนอมารวมทั้งจัดทํากฎเกณฑ์  แนวทางการสร้างพุทธมณฑลจังหวัดให้
เป็นมาตรฐานและเอ้ือต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสถานที่ในภูมิภาค 
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  3. จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางของจังหวัดภาคใต้ตอนล่างมีพ้ืนที่ติดกับประเทศมาเลเซียซึ่งมี
ประชาชนส่วนหน่ึงนับถือศาสนาพุทธและนิยมเดินทางมาเคารพบูชาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิด้านพระพุทธศาสนาในจังหวัดสงขลา
ประกอบกับยังไม่มีพุทธมณฑลจังหวัด  จังหวัดจึงร่วมกับคณะสงฆ์จัดทําโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เพ่ือใช้เป็น
ศูนย์กลางในการประกอบกิจกรรมของคณะสงฆ์เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธบริษัทและใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม
ในวันสําคัญทางศาสนาและเป็นสถานท่ีอบรมจิตใจของเด็กและเยาวชนภายในจังหวัด    โดยจะก่อสร้างพุทธมณฑล
จังหวัดสงขลาในที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงทุ่งป่าเสม็ดงาม ขนาดเน้ือที่ 116-3-51.2 ไร่  
  4. ด้วยประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนํ้าน้อยมีความต้องการสนามกีฬา และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล เทศบาลตําบลนํ้าน้อยจึงได้จัดทําโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตําบล ในที่ ดิน
สาธารณประโยชน์แปลงทุ่งป่าเสม็ดงามเน้ือที่ 34-2-21.80 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินอยู่ในความดูแลของเทศบาล  โดยขอ
เปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ประเภทประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  แปลงทุ่งป่าเสม็ดงามจากทุ่งเลี้ยง
สัตว์เป็นที่ต้ังของศูนย์กีฬาและส่งเสริมสุขภาพตําบลนํ้าน้อย   สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากอุทกภัยและ     
ภัยแล้งให้กับประชาชนได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการของประชาชน   รวมทั้งได้รับการอนุมัติแผนงาน/
โครงการเพ่ือดําเนินการจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้ว  ทั้งน้ี ให้ดําเนินการตามระเบียบและข้อ
กฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
  5. โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา  และศูนย์กีฬาและส่งเสริมสุขภาพตําบลนํ้าน้อย              
มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี  
   5.1 ที่ต้ังของโครงการ  กําหนดใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันจาก
เดิมใช้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์สาธารณะประโยชน์ ต้ังอยู่ ณ บ้านท่านางหอม หมู่ 6 ตําบลนํ้าน้อย อําเภอหาดใหญ่สงวน
ไว้เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์  อยู่ในความดูแลของ มท. (ทุ่งป่าเสม็ดงาม) มีเอกสารสิทธิเป็นหนังสือสําคัญ   สําหรับที่หลวง 
(นสล.)  เลขที่ สข 0292 และเลขที่ 0835 เน้ือที่รวม 151-1-73 ไร่ (สร้างพุทธมณฑลจังหวัดใช้เน้ือที่ 116-3-51.2 ไร่
และสร้างศูนย์กีฬาส่งเสริมสุขภาพตําบลนํ้าน้อยใช้เน้ือที่ 34-2-21.80  ไร่)  
   5.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

โครงการก่อสร้างพทุธมณฑลจังหวัดสงขลา โครงการก่อสร้างศนูย์กีฬา 
และส่งเสริมสขุภาพตําบลน้าํน้อย 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เน่ืองในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา 
2. เพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในจังหวัดสงขลา
และภาคใต้ 
3. เพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์  องค์กรสงฆ์  ประชาชนในจังหวัดสงขลาและ
จังหวัดใกล้เคียง  ตลอดจนเป็นสถานท่ีรองรับนักท่องเท่ียวจาก
ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ที่นับถือพุทธศาสนา 
4. เพ่ือใช้เป็นศูนย์ประสานงานของคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา 
5. เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นภาคใต้
ของชุมชนและทะเลสาบสงขลา 
6. เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชพันธ์ุต้นไม้ที่เ ก่ียวข้องกับ
พระพุทธศาสนา 
 
 
 

1. เพ่ือสนองรับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้แต่
ละตําบลมีสนามกีฬาประจําตําบลและศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล 
2. เ พ่ือสนองความต้องการของประชาชนท่ี
ต้องการให้มีสนามกีฬาและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล 
3 .  เ พ่ื อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น  ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ  
ในตําบลได้มีสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในตําบล
ได้มีสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ  ในด้านกีฬาการ
ส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมอ่ืน ๆ   
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เป้าหมาย 
พัฒนา  ปรับปรุงพ้ืนที่และก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
จํานวน 1 แห่ง ประกอบด้วย หอประชุม อาคารสํานักงาน
อาคารวิหารกลาง อาคารพระประธาน  วิหารตรัสรู้  พุทธคยา 
วัด เวฬุ วันวนาราม   วิหารปริ นิพพาน   กุสินารา  วิหาร  
ปฐมเทศนา  สารนาถ   วิหารประสูติ  ลุมพินีวัน  เรือนเพาะชํา
พ้ืนที่จอดรถและสระว่ายนํ้า 

ก่อสร้างศูนย์กีฬาและส่งเสริมสุขภาพตําบลนํ้า
น้อย ประกอบด้วย สนามฟุตบอลพร้อมลู่ ว่ิง  
อาคารพิธีการ   โรงยิมอเนกประสงค์  ลานกีฬา
อเนกประสงค์ 5 สนาม ศูนย์ออกกําลังกาย
สวนหย่อม ถนนและลานจอดรถ 

 
15. เรื่อง  สรุปผลการรายงานตัวมัคคุเทศก์และการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการรายงานตัวมัคคุเทศก์และการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ดังน้ี  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กก. รายงานว่า 
  1. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 กก. ได้รายงานผลการรายงานตัวมัคคุเทศก์
ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 - 31 มกราคม 2558 มีมัคคุเทศก์มารายงานตัวจํานวนทั้งสิ้น 17,765 ราย จาก
จํานวนมัคคุเทศก์ที่ได้รับใบอนุญาตทั้งสิ้น 52,956 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.55 ทั้งน้ี  เพ่ือให้การดําเนินการแก้ไขปัญหา
มัคคุเทศก์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กก. จึงได้ขยายเวลาให้มัคคุเทศก์มารายงานตัวจนถึงวันที่ 24 เมษายน 2558  
  2. มัคคุเทศก์ที่มารายงานตัวต้ังแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2558 
จํานวนทั้งสิ้น 30,003 ราย จากจํานวนมัคคุเทศก์ที่ได้รับใบอนุญาต ณ วันที่ 24 เมษายน 2558 ทั้งสิ้น 54,378 ราย
คิดเป็นร้อยละ 60.69 
  3. ดําเนินการแก้ไขปัญหามัคคุเทศก์ (กรณีมัคคุเทศก์ขาดแคลนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) โดย
แบ่งการดําเนินการเป็น 3 ระยะ ดังน้ี 
   3.1 ระยะสั้น (3 – 6 เดือน) ได้แก่ การให้มัคคุเทศก์มารายงานตัว การอบรมเพ่ิมศักยภาพ
ให้แก่มัคคุเทศก์ และการเพ่ิมเติมคุณสมบัติตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์              
พ.ศ. 2551 เพ่ือให้ผู้จบการศึกษา ด้านการท่องเที่ยวในระดับปวส. และอนุปริญญาสามารถรับใบอนุญาตเป็น
มัคคุเทศก์ประเภททั่วไปได้ 
   3.2 ระยะกลาง (6 - 9 เดือน) ได้แก่ การทดสอบมัคคุเทศก์ใหม่ และมัคคุเทศก์ที่มาต่อ
ใบอนุญาต การพัฒนามัคคุเทศก์ผ่านการทํางานจริง (learning by doing) ร่วมกับการใช้ผู้ประสานงานชาวต่างชาติ
สอนมัคคุเทศก์ไทย (Coaching) และแก้ไขปัญหามัคคุเทศก์ภาษาเกาหลีร่วมกับสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวง
การต่างประเทศและกระทรวงแรงงาน  
   3.3 ระยะยาว (9 เดือน - 1 ปี) ได้แก่ การทํา Mega Campaign ให้มัคคุเทศก์มีความภูมิใจ
ในอาชีพ การสร้างความร่วมมือกับสมาคมหรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เ พ่ือส่งมัคคุ เทศก์ไทยไปเรียน
ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ ร่ ว ม กั บ  ศ ธ .  ใ น ก า ร ผ ลิ ต มั ค คุ เ ท ศ ก์ ใ น ส า ข า ภ า ษ า ที่ ข า ด แ ค ล น   
  4. การดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหามัคคุเทศก์ (กรณีมัคคุเทศก์เถื่อน) โดยการออกตรวจใบสั่งงาน
มัคคุเทศก์ (job order) การออกระเบียบมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์การออกแบบบัตรประจําตัว
มัคคุเทศก์ใหม่โดยใส่ลายนํ้าและฝังชิพ เพ่ือป้องกันการปลอมแปลงการออกแบบชุด (เครื่องแบบมัคคุเทศก์) แต่
เน่ืองจากยังมีมัคคุเทศก์บางกลุ่มไม่เห็นด้วยกับการสวมเครื่องแบบ  กรมการท่องเที่ยวจึงได้ออกแบบสํารวจ ความ
คิดเห็น ของมัคคุเทศก์อีกครั้ง ผ่านทางเว็บไซต์ และการตรวจสอบคุณสมบัติ มัคคุเทศก์โดยการเช่ือมโยงฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ (เลข 13 หลัก) กับกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  
  5. การดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ  โดยการออกตรวจปฏิบัติตามกฎหมายอยู่เป็น
ประจํา การจัดอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเท่ียว 5 จังหวัด จังหวัดละ 10 คนได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ 



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

17 

เชียงราย ชลบุรีและภูเก็ตการอบรมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ (นายตรวจ) เพ่ือเป็น
เครือข่ายสอดส่องผู้กระทําความผิด 
  6. การดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจนําเที่ยว โดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอําพราง 
(Nominee) ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  กระทรวงยุติธรรมและ
สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
  7. การพัฒนาบุคลากร โดยแบ่งเป็นการอบรมมัคคุเทศก์เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและด้าน           
อ่ืน ๆ เช่น การนําเที่ยวตามรอยวิถีไทย การอบรมเจ้าบ้านน้อย (Little Guide) ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่            
3 - 5 การอบรมเจ้าบ้านที่ดีภาคประชาชน 
  8. จากสรุปผลการรายงานตัว โดยนําจํานวนมัคคุเทศก์มาเปรียบเทียบกันประมาณการจํานวน
นักท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2558 พบว่า ขาดแคลนมัคคุเทศก์ในภาษามลายู ภาษารัสเซีย ภาษาเกาหลี ภาษาฮินดี                
ภาษาเวียดนาม ภาษาตากาล็อก และภาษาอินโดนีเซีย ซึ่ง กก. ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหามัคคุเทศก์ขาดแคลนตามข้อ 
3.3 และเมื่อนําจํานวนมัคคุเทศก์มาเปรียบเทียบกับประมาณการจํานวนนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2563 พบว่า ในอีก 5 
ปีข้างหน้าจะขาดแคลนมัคคุเทศก์ในสาขาภาษาจีน ภาษามลายู ภาษารัสเซีย ภาษาเกาหลี ภาษาฮินดี ภาษาเวียดนาม 
ภาษาตากาล็อก และภาษาอินโดนีเซีย เป็นจํานวนมากข้ึน ซึ่ง กก. จะดําเนินการตามแนวทาง ข้อ 3.3 อย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือเพ่ิมจํานวนมัคคุเทศก์ภาษาเหล่าน้ีโดยต้ังเป้าหมายจํานวนมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศที่ต้องผลิตในอีก 5 ปี
ข้างหน้า  ตามประมาณการจํานวนมัคคุเทศก์ขาดแคลนที่ได้จากสรุปผลการรายงานตัวต่อไป 
 
16. เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สนิให้แก่เกษตรกร 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอผลความคืบหน้าการดําเนินการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร โดย มท.จะรายงานผลให้คณะรฐัมนตรีทราบเป็นระยะต่อไป 
           สาระสาํคญัของเร่ือง 
            มท.รายงานว่า ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี มท. โดยกรมการปกครอง ได้มอบหมายให้
นายอําเภอสํารวจข้อมูลหน้ีสนิเกษตรกรแล้ว ผลการดําเนินการ ณ วันที่ 21 กันยายน 2558 มีดังน้ี 
            1. เกษตรกรทีนํ่าที่ดินไปค้ําประกันการกู้เงินไว้กับภาคเอกชนหรือนายทุนเงินกู้ โดยทําเป็นสัญญา
ขายฝาก   เรียกว่า หนี้นอกระบบ ซึ่งจะต้องให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนเนื่องจากศาลได้มีคําพิพากษาให้บังคับคดี
แล้ว จํานวน 2,292 ราย มูลหนี้ 2,184,105,350 บาท มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

หนี้นอกระบบที่ศาลได้มีคําพิพากษาให้บงัคับคดีแล้ว
รายละเอียดหน้ี จํานวน (ราย) มูลหน้ี (บาท) 

หน้ีสินเกษตรกรที่มีหมายบังคบัคดีแต่ยังไม่ต้ังเรื่องบังคับคดี 1,546 1,968,479,382
หน้ีสินเกษตรกรที่อยู่ในขั้นตอนยึด 127 49,769,726
หน้ีสินเกษตรทีอ่ยู่ในขั้นตอนการขายทอดตลาด 177 68,711,245
หน้ีสินที่อยู่ในการดําเนินการของเจ้าพนักงานบังคับคดี 442 97,144,997

รวม 2,292 2,184,105,350
 
ขณะนี้กรมการปกครองได้ประสานงานกับกรมบังคับคดี ยธ. ดําเนินการช่วยเหลือเพ่ือไม่ให้เกษตรกรถูกยึดที่ดินทํากิน 
และส่งให ้ธ.ก.ส. เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือแหล่งเงินกู้ต่อไปแล้ว 
            2. เกษตรกรทีนํ่าที่ดินไปจํานองหรือขายฝากแต่ยังไม่อยู่ในช้ันบังคับคดี กรมการปกครองได้
มอบหมายให้นายอําเภอแต่งต้ังคณะทํางานคัดกรองข้อมูลและไกล่เกลี่ยซึ่งมีผลการดําเนนิการไกลเ่กลี่ยแล้ว        
จํานวน 43,825 ราย มูลหนี้ 8,039,219,839 บาท สามารถปลดเปลือ้งหนี้สนิแล้ว จํานวน 5,342 ราย               
มูลหนี้ 780,425,607 บาท มีรายละเอียด ดังน้ี 
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หนี้นอกระบบที่ยังไม่อยู่ในชัน้บังคับคดี ซ่ึงกรมการปกครองดําเนินการไกล่เกลี่ย 

และสามารถปลดเปลื้องหนีส้นิแล้ว
รายละเอียด จํานวน (ราย) มูลหนี้ (บาท) 

กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 150,000 บาท ส่งขอ้มูลหน้ีสินเกษตรกรให้ ธกส.
ดําเนินการ 

3,972 454,979,969

กรณีไม่เข้าหลกัเกณฑ์ของ ธกส. ส่งหน้ีสินเกษตรกรให้คณะอนุกรรมการ
ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนส่วนอําเภอ 

1,370 325,445,638

รวม 5,342 780,425,607
           
  ดังน้ัน หน้ีนอกระบบ (ทั้งกรณี 1 และ 2) ขณะนี้ มท.พร้อมส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้ดําเนินการ
แก้ไขปัญหาหนี้สนิเกษตรแล้ว จํานวน 7,634 ราย มูลหนี้ 2,964,530,957 บาท สําหรับหน้ีนอกระบบที่เหลือ            
อีกจํานวน 36,191 ราย มูลหน้ี 5,074,688,882 บาท อยู่ระหว่างการดําเนินงานของศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหา
หน้ีสินเกษตรกร กษ. 
           3. สําหรับหน้ีในระบบสถาบันการเงิน กค. ได้ตรวจสอบพบว่ามีลูกหน้ีในความรับผิดชอบของ ธ.ก.ส. 
ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์จํานวนประมาณ 1,200,000 ราย ได้มอบหมายให้สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับของ กค.ดําเนินการช่วยเหลือโดยพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีหรือให้ความ
ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติของผลิตภัณฑ์สินเช่ือและโครงการต่าง ๆ ต่อไป 
            4. มท.พิจารณาแล้วเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้น้อยซึ่งเป็นหน้ีโดยนําที่ดิน            
ทํากินเป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันการกู้ยืมเงินเป็นการป้องกันมิให้นายทุนเข้าครอบครองที่ดินเกษตรกรอย่างไม่เป็น
ธรรม ทั้งช่วยให้เกษตรกรไม่สูญเสียที่ดินทํากินโดยการบูรณาการร่วมกันระหว่าง มท. กษ. ยธ. กค. และ ธ.ก.ส.                
รวมทั้งนายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเจรจาหน้ีสินเกษตรกรนอกระบบให้แล้วเสร็จภายใน              
เดือนสิงหาคม 2558 
 

ต่างประเทศ 
 
17. เรื่อง ร่างปฏิญญาอาเซียนภายหลังปี พ.ศ. 2558 ว่าด้วยวาระความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และร่างยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม                
พ.ศ. 2559-2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างปฏิญญาอาเซียนภายหลังปี พ.ศ. 2558 ว่าด้วยวาระความย่ังยืนของสิ่งแวดล้อมและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และร่างยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม                
พ.ศ. 2559-2563 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมให้การรับรองในร่างปฏิญญาฯ และร่างยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว  
  3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างปฏิญญาฯ และร่างยุทธศาสตร์ฯ ที่มิใช่สาระสําคัญ
หรือไม่ขัดต่อประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของ ทส. เป็นผู้พิจารณาให้การรับรองต่อไป  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  ร่างปฏิญญาอาเซียนภายหลังปี พ.ศ. 2558 ว่าด้วยวาระความย่ังยืนของสิ่งแวดล้อมและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนในการพัฒนาแผนงานด้าน
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สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี พ.ศ. 2558 (ASEAN Post-2015 Vision) และแผนงาน
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนภายหลังปี พ.ศ. 2558 (ASEAN Socio-Cultural Community Attendant 
Document) เพ่ือให้อาเซียนก้าวสู่เป้าหมายภายหลังปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การดําเนินมาตรการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนผู้ เช่ียวชาญในความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงให้ความสําคัญกับปัญหามลพิษข้ามพรมแดน ปริมาณของนํ้าสะอาดท่ีมีอยู่จํากัด 
และการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า การผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน การใช้ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างย่ังยืน และลดการทําลายระบบนิเวศ การจัดการสารเคมีและของเสีย การส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs)  
  ร่างยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559-2563 สาระสําคัญ
ส่วนใหญ่เป็นประเด็นความร่วมมือต่อเน่ืองจากยุทธศาสตร์ฯ ปี พ.ศ. 2552-2558 ที่จะส่งเสริมให้เกิดการป้องกันแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันในระดับภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาค เสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่
บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและความท้าทายใหม่ในภูมิภาคอาเซียน  
 
18. เรื่อง แถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Joint Statement on 
Climate Change 2015)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบแถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เป็นผู้ให้การรับรองในแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ น้ี  
  3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ ที่มิใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัด
ต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องนํากลับเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่จนสิ้นสุดกระบวนการกล่าวถ้อยแถลง ณ ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 ในเดือนธันวาคม 2558 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส  
  สาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ  
  สาระสําคัญของแถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย การ
แสดงถึงจุดยืนร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนในความร่วมมือการดําเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) โดยการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและการปรับตัวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้หลักการของการรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่
แตกต่างกันที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ย่ังยืน ซึ่งจะทําให้บรรลุผลในเรื่องความย่ังยืนในการจัดการป่าไม้ ความมั่นคง
ทางอาหาร การลดภัยพิบัติ และการแก้ปัญหาความยากจนในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งการผลักดันให้มีการสนับสนุน
กลไกทางการเงิน และเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนและการให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยี  
 
19. เรื่อง ร่างปฏิญญาร่วมปุตราจายาว่าด้วยความสําคัญภายหลังปี ค.ศ. 2015 ที่มุ่งไปสู่การเป็นราชการที่มี
พลเมืองอาเซียนเป็นศูนย์กลาง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อถ้อยคําและสารัตถะในร่างปฏิญญาร่วมปุตราจายาว่าด้วยความสําคัญ
ภายหลังปี ค.ศ. 2015 ที่มุ่งไปสู่การเป็นราชการที่มีพลเมืองอาเซียนเป็นศูนย์กลาง (Putrajaya Joint Declaration 
on ASEAN Post-2015 Priorities towards an ASEAN Citizen-Centric Cicil Service) ตามท่ีสํานักงาน (ก.พ.) 
เสนอ  
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  สาระสําคัญของร่างปฏิญญา 
1. เสริมสร้างธรรมาภิบาล ยึดมั่นและยืนหยัด  ในสิ่งที่ถูกต้อง  ประสานความร่วมมือด้านราชการ  

พลเรือนอย่างต่อเน่ือง  ผ่านการมีส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอและการปรึกษาหารือเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันของรัฐสมาชิก
อาเซียน  
  2. ส่งเสริมความร่วมมือที่มีประสิทธิผลและให้ความช่วยเหลือระหว่างกันในการสร้างขีด
ความสามารถของราชการพลเรือน   เพ่ือลดช่องว่างของการพัฒนาระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียน  
  3. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านราชการพลเรือนระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะการ
สร้างขีดความสามารถ   การส่งมอบการบริการสาธารณะและการปฏิรูประบบราชการ 
  4. สนับสนุนให้หลักปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบ (Good Regulatory Practices หรือ GRP)  เป็นเรื่อง
สําคัญอันดับต้น  ในการทําให้เกิดการส่งผ่านนโยบายภาครัฐทั่วอาเซียน  มีกฎระเบียบที่สอดคล้องและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันทั่วทั้งประชาคมเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ   เน้นการมีส่วนร่วม   และความ
ร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในรัฐบาลมากย่ิงขึ้น   เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงที่เข้มแข็งระหว่างกันมากย่ิงขึ้น  
การส่งมอบการบริการสาธารณะที่ดีขึ้น  อีกทั้งเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างครอบคลุมทั่วถึงและย่ังยืน 
  5. ส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและการดํารงชีวิตของประชาชนอาเซียน    ผ่านมาตรฐานสูงสุด
ของความเป็นมืออาชีพ  ความมีประสิทธิภาพ   ความมีประสิทธิผล  เน้นการมีส่วนร่วม การตอบสนอง   ความ
โปร่งใสและความรับผิดชอบในราชการพลเรือน 
  6. สร้างและส่งเสริมเครือข่ายและความเป็นหุ้นส่วนภายในและระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียน 
  7. มอบหมายให้การประชุม ก.พ .อาเซียน  โดยความช่วยเหลือของคณะทํางานเลขานุการอาเซียน
ดําเนินการให้เกิดผลทางปฏิบัติ  ภายใต้แผนงาน  ก.พ. อาเซียน ค.ศ. 2016-2020 พร้อมกับตรวจสอบ  และรายงาน
ความคืบหน้าเป็นประจํา 
  8. สนับสนุนให้อาเซียนเป็นประชาคมเพ่ือประชาชน  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี พ.ศ. 2558 
 
20. เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ําระหว่าง
กระทรวงทรัพยากรน้ําแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในสาขาทรัพยากรน้ําระหว่างกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทรัพยากรนํ้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
  2. อนุมัติให้จัดทําและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในสาขาทรัพยากรนํ้าระหว่าง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากรนํ้าแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
  3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขถ้อยคําในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่
ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย  ให้  ทส. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
  4. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามใน
บันทึกความเข้าใจฯ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ทส. รายงานว่า  
  1. บันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายความร่วมมือในสาขาการใช้และการพัฒนา
ทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืนบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน   โดยมีขอบเขตความร่วมมือ
ครอบคลุมในประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์นโยบาย  และการวางแผนทรัพยากรนํ้า  การบริหารจัดการ  การอนุรักษ์
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และการป้องกันทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืน  การส่งเสริมการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพ่ือการบรรเทาภัยพิบัติจาก
การเกิดนํ้าท่วมและน้ําแล้ง  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางอุทกวิทยา   การเสริมสร้างขีดความสามารถแก่ผู้จัดการ 
และนักวิชาการด้านทรัพยากรน้ํา   การประสานงานและความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านนํ้าระหว่างประเทศ
รวมท้ังการฝึกอบรมทางวิชาการและการใช้องค์ความรู้ในสาขาทรัพยากรนํ้าที่มีความสนใจร่วมกัน  ทั้งสองฝ่ายได้
หารือและเห็นชอบในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวแล้วว่าจะสามารถกระชับและพัฒนาความร่วมมือระหว่างทั้ง
สองประเทศต่อไปในสาขาทรัพยากรนํ้าบนพ้ืนฐานของความเสมอภาค   ผลประโยชน์ร่วมกัน   และการเคารพซึ่งกัน
และกัน   นอกจากน้ียังจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันและมีส่วนช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการพัฒนาทรัพยากรน้ํา
และผลประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนของทั้งสองประเทศ  
  2. บันทึกความเข้าใจฯ น้ีมีสาระเป็นความร่วมมือทางวิชาการด้านทรัพยากรนํ้า  ในรูปแบบความ
ร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยน   การเย่ียมเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูง   การแลกเปล่ียนข้อมูลและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง            
ในด้านต่างๆ ตามขอบเขตความร่วมมือ   การจัดการและการแลกเปลี่ยนการฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตรและ
การศึกษาดูงานในสาขาต่างๆ ด้านทรัพยากรนํ้า  การสนับสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนาของคู่ภาคีในการร่วมดําเนิน
โครงการค้นคว้าวิจัยร่วมกัน   และการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของคู่ภาคีดําเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การค้าร่วมกัน   การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการร่วมกันในหัวข้อเร่ืองที่มีความสนใจร่วมกัน  รวมทั้ง
ความร่วมมือในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ได้มีการหารือร่วมกัน  ทั้งน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการขยายความร่วมมือในสาขา
การใช้และการพัฒนาทรัพยากรนํ้าระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป 
 
21. เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – ฟินแลนด์ 

            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี 

            1.เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจลับ (Confidential Memorandum of 
Understanding : CMU) ระหว่างไทย – ฟินแลนด์ และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของไทยและฟินแลนด์ 

            2. มอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผล
ใช้บังคับของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้ กต.สามารถปรับถ้อยคําตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับ
สาระสําคัญ 

 
22. เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน ค.ศ. 2025 : มุ่งหน้าไปด้วยกัน
และวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน  ค.ศ. 2025 : มุ่งหน้าไปด้วยกัน และ
วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย  ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
  2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  ในฐานะสมาชิกคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 
(ASEAN Coordinating Council : ACC)  มีหนังสือแจ้งความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ ฯ วิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียนฯ และแผนงานประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาไปยังมาเลเซีย  ในฐานะประธานอาเซียน ภายในวันที่ 
20 ตุลาคม 2558 ตามท่ีมาเลเซียกําหนด 
  3. ให้นายกรัฐมนตรีร่วมลงนามในปฏิญญาฯ เพ่ือรับรองวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนฯ รวมทั้ง 
แผนงานประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและแผนงานประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร์  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ร่างปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ฯ และวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนฯ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้  

1. ร่างปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ฯ ระบุว่า  ผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียนรับรองวิสัยทัศน์ประชาคม 
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อาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสา  ได้แก่  การเมืองและความม่ันคง  เศรษฐกิจ  สังคม
และวัฒนธรรม  ในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังที่ 27 ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร์ 
  2. ร่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนฯ ระบุภาพรวมของอาเซียนในอีก 10 ปีข้างหน้าที่จะต้องมีการ
รวมตัวกันอย่างลึกซึ้งมากขึ้น   ทั้งในด้านการเมืองและความมั่นคง  เศรษฐกิจ  และสังคมและวัฒนธรรม  โดย
ประชาคมอาเซียนจะต้องเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของกฎกติกา  มองไปข้างหน้า 
(forward – looking)  และภาคส่วนต่างๆ  มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประชาคม   อีกทั้งความพยายามในการสร้าง
ประชาคมอาเซียนจะต้องสอดคล้องกับวาระด้านการพัฒนาของสหประชาชาติ   ตามท่ีปรากฏในเอกสาร “2030  
Agenda for Sustainable development”  ทั้งน้ี วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนฯ ประกอบด้วย 3 ส่วนสําคัญ ได้แก่
   2.1 ความสําเร็จในการสร้างประชาคมอาเซียน  โดยอ้างอิงเอกสารท่ีเป็นรากฐานสําคัญของ
อาเซียน 
   2.2 วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนในอีก 10 ปีข้างหน้า 
   2.3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรต่างๆ  ของอาเซียน  โดยเฉพาะสํานัก
เลขาธิการอาเซียน  และการสนับสนุนการจัดต้ังหน่วยงานต่างๆ ของอาเซียนในประเทศสมาชิกอาเซียนให้มากขึ้น 
  3. การร่วมลงนามในร่างปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ฯ เพ่ือรับรองวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนฯ และ
แผนงานประชาคมอาเซียนทั้ง 3 ฉบับ จะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมของไทยในการขับเคลื่อน
ประชาคมอาเซียนอย่างต่อเน่ือง   เพ่ือสร้างสันติภาพความมั่นคง   ความมั่นคั่ง   และยั่งยืน  เพ่ือให้ประชาชนของ
อาเซียนและไทยอยู่ดีมีสุข 
  4. ร่างปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ฯ และวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนฯ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์
ทางการเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน  โดยมิได้ใช้ถ้อยคําหรือมีบริบทที่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของ
กฎหมายระหว่างประเทศ  จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ  และไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตาม
มาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557  
 
23. เรื่อง  ขออนุมัติร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC)  ไทย-ลาวครั้งที่ 20 
และร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวว่าด้วยโครงการจัดต้ังศูนย์พัฒนาสังคมมิตรภาพลาว – ไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยโครงการจัดต้ังศูนย์พัฒนาสังคมมิตรภาพลาว-ไทย 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในบันทึกความ
เข้าใจ 
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญก่อนมี            
การลงนาม   ให้กระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถดําเนินการได้โดย
ไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. บันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีสาระสําคัญเก่ียวกับความร่วมมือทวิภาคีที่ทั้งสองประเทศจะ
ดําเนินการร่วมกัน  โดยระบุรายละเอียดของโครงการ  ซึ่งรวมถึงการยกเว้นภาษี  การอํานวยความสะดวกเรื่องพิธีการ
ศุลกากรสําหรับการนําเข้าและนําออกวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ  ที่ฝ่ายไทยจําเป็นจะต้องนําเข้าไปใช้ในการ
ดําเนินงานก่อสร้างภายใต้โครงการ  รวมถึงการอํานวยความสะดวกและให้สิทธิพิเศษแก่เจ้าหน้าที่และผู้เช่ียวชาญไทย
ที่เข้าไปปฏิบัติงาน  เพ่ือใช้เป็นกรอบการดําเนินโครงการระหว่างกัน 
  2. โครงการจัดต้ังศูนย์พัฒนาสังคมมิตรภาพลาว-ไทย นอกจากจะเป็นการให้ความช่วยเหลือรัฐบาล
สปป. ลาว  ในการจัดต้ังศูนย์พักพิงสําหรับผู้เสียหายจากกระบวนการค้ามนุษย์  และจัดต้ังศูนย์พัฒนาอาชีพเพ่ือ
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ป้องกันประชากรกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์แล้ว ยังจะช่วยลด  ป้องกัน และจัดการกับปัญหาการค้า
มนุษย์ที่เกิดขึ้นข้ามแดนไทย-ลาว  รวมท้ังช่วยลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างไทยกับ สปป. ลาว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้
เกิดความมั่นคงให้แก่ไทยและ สปป. ลาว โดยรวม และเป็นโอกาสประชาสัมพันธ์บทบาทการจัดการกับปัญหาการค้า
มนุษย์  ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล  ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศด้วย 
  3. ร่างบันทึกความเข้าใจมีสาระสําคัญเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือของฝ่ายไทยในการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาสังคมมิตรภาพลาว-ไทยในลาว  การสนับสนุนเคร่ืองมือและอุปกรณ์และการฝึกอบรมบุคลากรของ
ฝ่ายลาว  กอปรกับมีถ้อยคํา  เน้ือหา  และบริบทที่ก่อให้เกิดผลผูกพันระหว่างรัฐบาลภายใต้บังคับของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ  ดังน้ัน  ร่างบันทึกความเข้าใจจึงเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และเป็นหนังสือ
สัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีก่อนลงนาม  แต่ไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ ที่จะต้องขอรับ
ความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
24. เรื่อง  การประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 15 ที่เมืองปาดัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังน้ี 
  1.เห็นชอบในหลักการ ดังน้ี  
   1.1 ร่างปฏิญญาสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยความร่วมมือทางทะเล (IORA 
Maritime Cooperation Declaration)  
   1.2 ร่างแถลงการณ์ปาดัง (Padang Communique) และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไขร่างปฏิญญาและร่างแถลงการณ์ดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย  ให้ กต. 
ดําเนินการได้  โดยไม่ต้องนําเสนอคณะคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทน
ไทยเข้าร่วมประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2558 และเป็น             
ผู้ร่วมในการรับรองร่างปริญญาฯ และร่างแถลงการณ์ ฯ (ตามข้อ 1)   
  สาระสําคัญของร่างปฏิญญาสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยความร่วมมือทางทะเล มี
สาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี  
  1. วัตถุประสงค์  เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพของความร่วมมือและเสริมสร้างความร่วมมือใน
มหาสมุทรอินเดีย  บนพ้ืนฐานของหลักการ  เป้าประสงค์  และรูปแบบที่ได้กําหนดขึ้น  
  2. แนวทางการดําเนินการ 
   2.1 การส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งและเกาะขนาดเล็กอย่างย่ังยืนด้วยการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ  เช่น  การท่องเที่ยวทางทะเลอย่างย่ังยืน  การส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจแก่วิสาหกิจขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง 
   2.2 การส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางทะเลที่มีความย่ังยืนและ             
มีความสามารถในการฟ้ืนตัวเพ่ือส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
   2.3 การส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลอย่างย่ังยืนและส่งเสริม                 
ความมั่นคงด้านอาหาร  
   2.4 การสนับสนุนการกระชับความร่วมมือในภูมิภาคเพ่ือรับมือต่อความท้าทายที่เก่ียวข้อง
กับทางทะเลต่าง ๆ  เช่น  การทําประมงแบบที่กฎหมายไม่รายงานและไร้การควบคุม [Illegel, Unreported and 
Unregulated (IUU)]  ปัญหาโจรสลัด  การโยกย้ายถิ่นฐานอย่างไม่ปกติ  มลพิษทางทะเล  การลักลอบค้ายาเสพติด
ภัยพิบัติธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   2.5 การส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ให้มากขึ้นกับสถาบันวิจัยที่เก่ียวข้องกับประเด็นทาง
ทะเล 
  ร่างแถลงการณ์ปาดัง มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
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  1. กล่าวถึงผลสําเร็จที่ผ่านมาของ IORA   และความความมุ่งมั่นในการดําเนินงานในอนาคตของ 
IORA รวมถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียที่ไร้รอยต่อและเช่ือมโยงกันและรวมตัวกันอย่าง
ครอบคลุม 
  2. เน้นยํ้าถึงความจําเป็นของการจัดการประชุมรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการของ IORA ในช่วงการ
ประชุมประจําปีและความจําเป็นของการจัดการหารือในรูปแบบเป็นทางการระหว่างรัฐสมาชิกและประเทศคู่เจรจา
ของ IORA  
  3. สนับสนุนความริเริ่มในการจัดทําปฏิญญา IORA  (IORA Concord)  ของอินโดนีเซีย ซ่ึงมุ่ง
ประสงค์จะให้ที่ประชุมผู้นํา IORA  รับรองในเดือนมีนาคม 2560 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยปริญญาดังกล่าว
จะจัดทําขึ้นเพ่ือกระชับความร่วมมือในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย และเพ่ือเฉลิมฉลองโอกาสครบ 20 ปี IORA                
ในปี 2560 
 
25. เรื่อง หนังสือแลกเปลี่ยนรับรองการเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากรของตารางภาษีศุลกากรความตกลงการค้าเสรี 
ไทย – ชิลี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบหนังสือแลกเปลี่ยนรับรองการเปล่ียนแปลงพิกัดศุลกากรของตารางภาษีศุลกากรความ
ตกลงการค้าเสรี ไทย – ชิลี ตามหนังสือ พณ. ด่วนที่สุด ที่ พณ 0609/5762 ลงวันที่ 23 กันยายน 2558 
  2. อนุมัติการลงนามหนังสือแลกเปลี่ยนรับรองการเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากรของตารางภาษี
ศุลกากรความตกลงการค้าเสรี ไทย – ชิลี ตามข้อ 1 โดยมอบอํานาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่
ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม ทั้งน้ี หากมีการแก้ไขถ้อยคําที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย               
ให้ พณ. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง  
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม              
(Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในหนังสือ
แลกเปลี่ยนรับรองการเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากรของตารางภาษีศุลกากรความตกลงการค้าเสรี ไทย – ชิลี ตามข้อ 1  
 
26. เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยการ
ประสานงานและร่วมมือเพื่อการค้นหาและช่วยเหลือในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง            
การต่างประเทศ หรือ ผู้ได้รับมอบหมายร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกสมาคม                 
แห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยการประสานงานและร่วมมือเพ่ือการค้นหาและช่วยเหลือในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย 
[Memorandum of Understanding between the Governments of the Member States of the Indian 
Ocean Rim Association (IORA) for the Coordination and Cooperation of Search and Rescue Services 
in the Indian Ocean Region] ในช่วงการประชุมสภารัฐมนตรี IORA ครั้งที่ 15 ที่เมืองปาดัง ประเทศอินโดนีเซีย 
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2558 
 
27. เรื่อง ขออนุมัติกรอบการหารือการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – มาเลเซีย 
ครั้งที่ 13 การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสําหรับพื้นที่ชายแดนระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 
4 และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสําหรับพื้นที่ชายแดนระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส 
ครั้งที่ 7  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบกรอบการหารือ ดังน้ี 
   1.1 การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission: 
JC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 13  
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   1.2 การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วม (Joint Development 
Strategy: JDS) สําหรับพ้ืนที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 4  
   1.3 การประชุม JDS สําหรับพ้ืนที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 7  
  2. เห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยหารือกับฝ่ายมาเลเซีย (ระหว่างวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2558)              
ตามประเด็นที่อยู่ในกรอบการหารือ เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ของฝ่ายไทยและการส่งเสริมความสัมพันธ์กับมาเลเซีย 
และเมื่อได้จัดทําบันทึกการประชุมแล้ว กต. จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
 
28.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐเกาหลีและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยเก่ียวกับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบและอนุมัติการจัดทําร่างบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างกระทรวงสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐ
เกาหลี และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยเก่ียวกับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขถ้อยคําในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับ
ผลประโยชน์ของรัฐ ให้ ทส. พิจารณาดําเนินการต่อไป  
  2. เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ลงนามร่างบันทึก
ความเข้าใจฯ 
  ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
  1. วัตถุประสงค์ เป็นการพัฒนาความร่วมมือระยะยาวในสาขาการส่งเสริมและปกป้องสิ่งแวดล้อม
โดยอยู่บนพ้ืนฐานความเท่าเทียมกันและได้ประโยชน์ร่วมกัน  และจุดประสงค์หลักของความร่วมมือภายใต้ร่างบันทึก
ความเข้าใจฯ  น้ี เพ่ือจัดเตรียมโอกาสท่ีดีสําหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีและประสบการณ์ในสาขา
สิ่งแวดล้อมและดําเนินกิจกรรมในสาขาอ่ืนที่สนใจร่วมกัน 
  2. ขอบเขตความร่วมมือ  ประกอบด้วยสาขาความร่วมมือต่าง ๆ ได้แก่  2.1 โครงการและนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม 2.2 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2.3 การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 2.4 การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางธรรมชาติอย่างย่ังยืน 2.5 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเร่ือง
การบรรเทาผลกระทบและการปรับตัว 2.6 การลด  การควบคุมและการติดตามตรวจสอบภาวะมลพิษของอากาศและ
เสียง 2.7 มลพิษทางนํ้าและการจัดการคุณภาพนํ้า 2.8 การบําบัดของเสีย 2.9 การป้องกัน การใช้ประโยชน์ที่ย่ังยืน
และการฟ้ืนฟูดินและนํ้าบาดาล 2.10 การจัดการของเสียและของเสียอันตราย 2.11 การสร้างความตระหนักและ
สิ่งแวดล้อมศึกษา 2.12 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของหุ้นส่วนเอกชนและการ
เข้าร่วมโดยสมัครใจ 2.13 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบต่างๆ เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สําหรับการประเมิน
ความเสี่ยงของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ 2.14 สาขาอ่ืน ๆ ที่อาจได้รับการตัดสินใจร่วมกันจากทั้งสองฝ่าย  
  3 รูปแบบความร่วมมือ  เป็นการแลกเปลีย่นเอกสารและข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมการแลกเปลี่ยน
การศึกษาดูงาน โดยนักวิทยาศาสตร์และผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อม  การจัดสัมมนาการประชุมเชิงปฏิบัติการ และ
การประชุมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาล   นักวิทยาศาสตร์  ผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทาํหน้าที่ตัดสินใจและผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
  4. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ น้ีไม่ก่อให้เกิดข้อผูกพันด้านกฎหมายแก่ทั้งสองฝ่าย และจะไม่กระทบต่อ
สิทธิและพันธกรณีของทั้งสองประเทศที่เกิดจากสนธิสัญญา อนุสัญญา และความตกลงระดับภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่ทั้งสองเป็นภาคี  
  5. โครงการและกิจกรรมความร่วมมือภายใต้ร่างบันทึกความเข้าใจฯ น้ี จะดําเนินการให้สอดคล้อง
กับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทั้งสองประเทศโดยข้ึนอยู่กับเงินทุนและบุคลากรของทั้งสองฝ่าย  นอกเสียจาก
ว่าทั้งสองฝ่ายจะมีการตัดสินใจร่วมกันว่าแต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมความ
ร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ น้ี  
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  6. การดูแลสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ที่เกิดจากกิจกรรมและโครงการความ
ร่วมมือภายใต้ร่างบันทึกความเข้าใจฯ น้ีจะจัดเตรียมความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรต่างหากก่อนเร่ิมทํากิจกรรมหรือ
โครงการที่ได้กล่าวถึง  
  7. ผลบังคบัใช้นับจากวันที่ลงนามและจะมีผลเป็นเวลา 5 ปีและจะได้รับการขยายออกไปโดย
อัตโนมัติเป็นระยะเวลา 5 ปี เว้นแต่ฝ่ายใดฝา่ยหน่ึงจะแจ้งความต้ังใจที่จะยุติ ให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร            
ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนสิ้นสุดระยะเวลา 
 

แต่งต้ัง 
 
29. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี  
  1. นางสุจิตต์ สาลีพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ (ด้านโภชนาการ) กรมอนามัย ดํารง
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านโภชนาการ) กรมอนามัย ต้ังแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  
  2. นายวสันต์ ศรีสุรินทร์ นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุกรรม 
โรงพยาบาลสุรินทร์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุกรรม) กลุ่มงานอายุกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุรินทร์ สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2558  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
30. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง นายผดุงศักด์ิ อมาตยกุล 
ผู้อํานวยการสํานัก 4 สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่
วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป เน่ืองจากเพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการภายในสํานักข่าวกรองแห่งชาติเป็นไป
อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
31. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ                
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 9 ราย ดังน้ี  
  1. นายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดํารง
ตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  2. นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการ              
สภาการศึกษา  
  3. นายขจร จิตสุขุมมงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง                
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  4. นายดิศกุล เกษมสวัสด์ิ รองเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา              
ตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
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  5. นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง                
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  6 .  นายพะ โ ยม  ชิณว ง ศ์  ผู้ ช่ ว ย เ ล ข า ธิ ก า ร คณะก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ กษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น                
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  7. นายสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง                
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  8 .  นายอรรถพล  ตรึกตรอง  รองเลขา ธิการคณะกรรมการส่ง เสริมการศึกษาเอกชน                
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
  9. นายกฤตชัย อรุณรัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง                
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือสับเปล่ียนหมุนเวียนและทดแทน
ตําแหน่งที่ว่าง  
 
32. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอการแต่งต้ังประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) ในคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จํานวน 2 คน                
ดังน้ี 1. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการ 2. นางณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักด์ิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                
(ด้านกฎหมาย) ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป  
 
33. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร) เสนอแต่งต้ัง
ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ จํานวน 6 คน เน่ืองจาก
ประธานกรรมการและกรรมการชุดเดิมได้ดํารงตําแหน่งครบวาระแล้ว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ดังน้ี 1. นายวีระ
ศักด์ิ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการ 2. นายธงชัย ศรีดามา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นางสาวรัชนีพร พุคยาภรณ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ กรรมการผู้แทนสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)                
5. นางประพีร์ บุรี กรรมการผู้แทนสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) 6. นางศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ กรรมการผู้แทน
สมาคมโรงแรมไทย ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 
 
34. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558  
  คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จํานวน 9 คน ดังน้ี 1. ด้านกฎหมาย นายสมชาย หอมลออ 
(อดีตกรรมการปฏิรูปกฎหมาย) 2.ด้านศิลปวัฒนธรรม นายนิมิต พิพิธกุล (ประธานมูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพ่ือ
สังคม) 3. ด้านการศึกษา นางปิยาภรณ์มัณฑะจิตร (กรรมการเลขานุการและผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล) 4. ด้าน
การพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว รองศาสตราจารย์สุริยเดวทรีปาตี (ผู้อํานวยการสถาบันแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล) 5. ด้านสุขภาพจิต นางพรรณพิมล วิปุลากร (รองอธิบดี                
กรมสุขภาพจิต) 6. ด้านคนพิการและผู้สูงอายุ นายประพจน์ เภตรากาศ (ประธานกรรมการมูลนิธิเพ่ือเด็กพิการ)                
7. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยดา เกียรติย่ิงอังศุลี (ผู้จัดการแผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวัง
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และพัฒนาระบบยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8. ด้านสื่อสารมวลชน นายพิภพ พานิชภักด์ิ (อุปนายกฝ่าย
ต่างประเทศ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลินี สีตะสุวรรณ (รับจ้างอิสระ)  
 
35 .  เ รื่ อ ง  การแ ต่ง ต้ั งข้ า ราชการให้ ดํ า รงตํ าแหน่ งประ เภทบริหารระดับสู ง  ตํ าแหน่ ง รองปลั ด                
สํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายจิรชัย มูลทองโร่ยผู้ตรวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เพ่ือทดแทนผู้เกษียณ                
อายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
36. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาระดับสูง (กระทรวงการคลัง) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดไป
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. ย้าย นายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการคลัง ไปดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการคลัง  
  2. ย้าย นายจุมพล ริมสาคร ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ไปดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการคลัง  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
37. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งต้ัง นายรังสรรค์ 
ศรีวรศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 20 ตุลาคม 
2558 เป็นต้นไป 
 
38. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นางจินตนา 
ชัยยวรรณาการ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและ
มอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นต้นไป  
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