
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2135 
ท่ี  กษ 0401.4/807                         วันท่ี  25  พฤศจิกายน  2558 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 
501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 1 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. .... 
สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ 

พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหน่ึง โดยให้รับ
ความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ไปประกอบการพิจารณา แลว้สง่ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

1. กําหนดให้พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหน่ึงปี นับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
  2.   กําหนดสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย 
  3.   กําหนดให้พระราชบัญญัติน้ีไม่ใช้บังคับกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่เป็นยาสําหรับ
มนุษย์หรือสัตว์ตามท่ีมีกฎหมายเฉพาะควบคุมอยู่แล้ว 
  4.   กําหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการกลาง
ในการกํากับดูแลการดําเนินการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมโดยคณะกรรมการ 
  5.   กําหนดให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส. ทาํหน้าที่
เป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
  6.   กําหนดให้รัฐมนตรีผู้รกัษาการมีอํานาจประกาศกําหนดให้หน่วยงานใดของกระทรวงหรือ
ทบวงในราชการส่วนกลาง ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติกําหนด 
  7.   กําหนดหลักการควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในลักษณะ 
ที่ห้ามมิให้มีการปลดปล่อยสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมใด ๆ สูส่ิ่งแวดล้อม เว้นแต่สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
ดังกล่าวจะได้ผ่านการใช้ในสภาพควบคุมและการใช้ในภาคสนามเพ่ือทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพ  
การประเมินความเสี่ยงอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์ และได้มีการข้ึนบัญชีสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมน้ันเป็นสิง่มีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่สามารถปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมได้แล้ว 
  8.   ในกรณผีู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง หรือ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบมีอํานาจ 
 

แจ้งให้... 
 



 2
 
แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด รวมทั้งได้กําหนดให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้หากผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของหน่วยงาน
รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติน้ี 
  9.    กําหนดให้มีกระบวนการอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองของหน่วยงานผู้รับผิดชอบตาม
พระราชบัญญัติน้ี โดยให้ผู้รับคําสั่งมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการความปลอดภัยทาง 
ชีวภาพภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รบัหนังสือแจ้งคําสั่งโดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นทีส่ิ้นสุด 
  10.   กําหนดให้ผู้ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมต้องรับผิดชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่
ความหลากหลายทางชีวภาพอันเป็นผลมาจากการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที ่
ไม่อยู่ในบัญชีปล่อยสู่สิ่งแวดลอ้ม เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดขึ้น 
จากการกระทําของผู้เสียหายน้ันเอง 
  11.   กําหนดโทษทางอาญาทั้งโทษจําคุกและโทษปรับมาใช้บังคับแก่ผู้ทีฝ่่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติน้ี 
  12.   กําหนดบทเฉพาะกาลให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 
หรือบุคคลใดทีป่ระกอบกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่ต้องขออนุญาต หรือต้องขอรับใบอนุญาต 
หรือต้องแจ้งตามพระราชบัญญัติน้ีอยู่ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะประกอบ
กิจกรรมน้ันต่อไป ให้มาย่ืนคําขอรับอนุญาตหรือคําขอรับใบอนุญาต หรือแจ้งต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายใน
หน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีมีผลบังคับใช้ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
วาระที่ 4 เรื่อง ร่างข้อบงัคบัคณะกรรมการการยางแหง่ประเทศไทย ว่าด้วยการบรหิาร 

และจัดสรรเงนิกองทุนพัฒนายางพารา พ.ศ. 2558  
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างข้อบังคับคณะกรรมการการยาง 

แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารและจัดสรรเงินกองทุนพัฒนายางพารา พ.ศ. 2558 ตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป   
  กษ. เสนอว่า  
  1. พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 15 
กรกฎาคม 2558 น้ัน ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง พ.ศ. 2503 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนยาง พ.ศ. 2504 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม และโอนบรรดากิจการ เงิน 
ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ีสิน ภาระผูกพันและงบประมาณของกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง พ.ศ. 2503 และขององค์การสวนยาง รวมทั้งของสถาบันวิจัยยาง  
กรมวิชาการเกษตร ไปเป็นของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้จัดต้ังการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)  
เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพารา การวิจัยและพัฒนาการรักษาเสถียรภาพ
ระดับราคายางพารา การดําเนินธุรกิจ และการจัดสรรประโยชน์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ดังน้ัน เพ่ือให้สามารถจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนา 
 

ยางพารา... 
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ยางพาราเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของ กยท. ได้ จึงมีความจําเป็นต้องออกข้อบังคับ
ในเรื่องน้ี เพ่ือให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย อนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนายางพาราเป็น
ค่าใช้จ่ายประจําปีงบประมาณ 2559 ในการดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนายางพารา  

2. ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 คณะกรรมการการยาง 
แห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบข้อบังคับในเรื่องน้ีแล้ว  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 6 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเขา้ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่  

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 
5 ธันวาคม 2558 โดยไม่ถือเป็นวันลา 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)  
เสนอ ดังน้ี 
  1. ใหข้้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาอุปสมบทเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เน่ืองในโอกาสมหามงคล เฉลมิพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 
2558 เป็นระยะเวลา 15 วัน (นับระยะเวลาต้ังแต่เตรียมการอุปสมบทถึงลาสิกขา) โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือน
เป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนปกติ 
  2. การใช้สทิธิการลาตามข้อ 1 ใหส้ิทธิแก่ขา้ราชการทุกประเภท พนักงานราชการ รวมท้ัง
ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เคยลาอุปสมบท
ระหว่างรับราชการมาแล้ว และข้าราชการซึ่งเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
27 มกราคม 2558 สามารถจะลาอุปสมบทเพ่ือเฉลิมพระเกียรติตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งน้ีได้อีก สําหรับ 
ผู้ที่ไม่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการ หากได้ลาอุปสมบทเพ่ือเฉลิมพระเกียรติตามมติคณะรัฐมนตรี 
ในครั้งน้ีแล้ว ไม่มีผลกระทบสิทธิในการลาอุปสมบทในอนาคต ซึ่งเป็นการใช้สิทธิการลาอุปสมบทครั้งแรก 
ต้ังแต่เริ่มราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 โดยยังคงได้ 
สิทธิการลาอุปสมบทและยังคงได้สิทธิในการรับเงินเดือนตามปกติตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  
เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  3. การใช้สทิธิตามมติคณะรัฐมนตรี ผู้ลาจะต้องเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการที่ส่วนราชการ 
หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้นเป็นโครงการอย่างชัดเจนและมีการจัดอบรมตาม
หลักสูตรสําหรบัผู้บวชระยะสั้นที่คณะสงฆ์กําหนดภายในระยะเวลาที่กําหนดของโครงการแต่ไม่เกิน 15 วัน 
ทั้งน้ี ให้ลาได้ตามระยะเวลาที่กําหนดของโครงการแต่ไม่เกิน 15 วัน หากอุปสมบทเป็นเอกเทศโดยไม่ได้ 
เข้าร่วมโครงการ จะไม่ได้รับสิทธิในการลาดังกล่าว   

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 8 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณี 
ฉุกเฉินหรือจําเป็นเพื่อดําเนนิการตามโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย 
ที่มีหนี้คงค้างตํ่ากว่า  500,000 บาท ผ่านสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ปีที่ 3 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  รายการเงินสํารอง 
จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเพ่ือดําเนินการตามโครงการพักหน้ีเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มี 
รายได้น้อยที่มีหน้ีคงค้างตํ่ากว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ปีที่ 3 ตามท่ีกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ ์(กษ.) เสนอ  

ทั้งน้ี... 
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  ทั้งน้ี  เพ่ือให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่พักหน้ีหรือลดภาระหน้ีให้สมาชิกได้รับการช่วยเหลือ
อย่างต่อเน่ือง และเป็นการเสริมสภาพคล่องให้สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรให้สามารถมีเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินธุรกิจช่วยเหลือสมาชิก  ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือลดภาระหน้ีให้สมาชิก สามารถฟ้ืนฟูอาชีพและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ภายหลังการเยียวยาตามโครงการ ฯ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 10 เรื่อง ขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจําหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียนแก่ 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีรับทราบตามมติคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของ 
หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ  ในการประชุมคร้ังที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เรื่อง ขยายอายุการให้
สิทธิพิเศษในการจําหน่ายอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กค. รายงานว่า  การให้สิทธิพิเศษในกรณีดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดย
นักเรียนได้ด่ืมนมที่มีคุณภาพ ผลิตจากนมโคสดภายในประเทศและไมม่นีมผงหรือวัตถุอ่ืนเจือปนโดยผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานขององค์การอาหารและยา  ในการน้ีผูป้ระกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการนม
โรงเรียนได้รับซื้อนมดิบจากเกษตรกรตาม MOU  ที่ได้จัดทําไว้  อันเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพ
เลี้ยงโคนม  ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานให้สามารถจําหน่ายนํ้านมดิบได้ในราคาและปริมาณตามที่ได้ทํา MOU  
ไว้อีกทางหน่ึง  
  ทั้งน้ี แนวทางดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาผลติภัณฑ์นมตามกลไกตลาด เน่ืองจาก 
ได้แยกส่วน MOU ผลิตภัณฑ์นมที่จําหน่ายในเชิงพาณิชย์และผลิตภัณฑ์นมที่จําหน่ายในโรงเรียนไว้อย่าง 
ชัดเจนแล้ว 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 12 เรื่อง ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรปูตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย (เรื่อง การปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน) 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการพิจารณาข้อเสนอแนะเพ่ือการ 
ปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เรื่อง การปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์
เครดิตยูเน่ียน  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ที่เห็นควรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยังคงทําหน้าที่ส่งเสริมและกํากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
โดยมีการพัฒนาระบบการกํากับดูแลสหกรณ์ให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น ตามแนวทางของคณะกรรมการ
ทบทวนอํานาจหน้าที่ และภารกิจในการควบคุม กํากับดูและสหกรณ์  ไปดําเนินการขับเคลื่อนตามแผนและ
รายงานผลการดําเนินการให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบต่อไป ทั้งน้ี ให้รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรมไปพิจารณา
ประกอบการดําเนินการต่อไปด้วย อาทิ การกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของ
สหกรณ ์การกําหนดหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินระหว่างสหกรณ์ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เป็นต้น 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

วาระที่ 13 เรื่อง สถานการณน์้ําและการบรหิารจัดการน้ําในช่วงฤดูแลง้ปี 2558/59  
ครั้งที่ 1  

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์นํ้าและการบริหารจัดการนํ้าใน 
ช่วงฤดูแล้งปี 2558/59  ครั้งที่ 1 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ  ดังน้ี  

สาระ... 
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  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กษ. ได้รายงานสถานการณนํ้์าและการบริหารจัดการนํ้าในช่วงฤดูแล้ง ปี 2558/59  
ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 30 เมษายน 2559 เพ่ือให้ทุกภาคสว่นรับทราบและเพ่ือเตรียมพร้อม 
รับสถานการณข์้อขัดแย้งของกลุ่มผูใ้ช้นํ้าในภาคส่วนต่าง ๆ หากมีการใช้นํ้าไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้  
สรุปสาระสําคญัได้  ดังน้ี 
  1. สถานการณนํ้์า  แหล่งนํ้าอ่ืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วันที ่5 พฤศจิกายน 
2558  แหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ทั้งประเทศ จาํนวน 352,528 บ่อ ความจุรวม 352 ล้าน ลบ.ม.  
มีปริมาตรนํ้ารวม 211 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุทั้งหมด 

2. มาตรการควบคุมการใช้นํ้า เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการนํ้าในช่วงฤดูแล้ง ปี 2558/59  
ลุ่มนํ้าเจ้าพระยาได้ตามแผนที่วางไว้ จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรการควบคุมการบริหารจัดการนํ้า  
  สําหรับความต้องการใช้นํ้า 1,518 ล้าน ลบ.ม. เพ่ือสนับสนุนพ้ืนที่ปลูกขา้วนาปีและนาปี
ต่อเน่ืองน้ัน จากการประเมินปริมาณนํ้าใช้การได้รวมกันของเขื่อนหลักทั้ง 4 แห่ง ที่มีอยู่อย่างจํากัด  
กรมชลประทาน จําเป็นต้องบริหารจัดการนํ้าอย่างรัดกุม  โดยจะส่งนํ้าเฉพาะเพ่ือการอุปโภคบริโภค และรักษา
ระบบนิเวศเท่าน้ัน ไม่สามารถสนับสนุนพ้ืนทีป่ลูกข้าวได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งคณะกรรมการอํานวยการบูรณา
การแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี 2558/59 จะติดตามและบริหารสถานการณ์ โดยศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจแก้ไข
ปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับชาติ (ศก.กช.) และศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัด 
(ศก.กจ.) 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 16 เรื่อง เรื่องขอสนับสนนุงบกลางเพื่อดําเนินโครงการบูรณาการมาตรการ 
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 ตามมาตรการท่ี1 และมาตรการที่ 2  

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว จาํนวน 971,979,936 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังน้ี 
  มาตรการท่ี1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจยัการผลิตเพ่ือลดรายจ่ายครัวเรือน จํานวน 
4 โครงการ ในกรอบวงเงินรวม 971,979,936 บาท ประกอบด้วย 
  (1) กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง
จํานวน 356,920,900 บาท 
  (2) กรมปศสุัตว์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง จํานวน  
442,793,736 บาท 
  (3) กรมประมง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง จํานวน  
163,129,800 บาท 
  (4) กรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ 
ของดิน จํานวน 9,135,500 บาท 

มาตรการท่ี 2 สําหรับค่าใช้จา่ยโครงการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรที่ได้รบั  
ผลกระทบจากภัยแล้งของกรมส่งเสริมสหกรณ์น้ัน ใหจ้่ายชดเชยดอกเบ้ียเงินกู้แทนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร สญัญากู้ระยะสั้น ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถงึวันที่ 30 เมษายน 2559 ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี  
 

เป็น... 
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เป็นระยะเวลา 6 เดือน ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน 206,233,000 บาท โดยให้กรมส่งเสริมสหกรณจ์ัดทํา 
รายละเอียดมูลหน้ีที่เกิดขึ้นจริงตามผลการดําเนินงานประจําปี และเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 21 เรื่อง ขออนุมัติลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐฟิจิว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร  และ
บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงประมงและปา่
ไม้แห่งสาธารณรัฐฟิจิว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
(กษ.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณแ์ห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐฟิจิว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร และ
บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย  กับกระทรวงประมงและป่าไม้
แห่งสาธารณรัฐฟิจิว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง 

2. อนุมัติให้หลักการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึก 
ความเข้าใจในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสําคญั ให้ กษ. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก  

3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์หรอืผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมาย  
เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งสองฉบับดังกล่าว 

4. มอบหมายกระทวงการต่างประเทศ (กต.) จดัทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers)  
ให้แก่ผู้ลงนามในข้อ 3 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
ทั้งน้ี  กลุม่ประสานราชการได้รวบรวมสรุปผล มติ ครม.ขา้งต้นรวมถึงรายละเอียด 

ทุกวาระการประชุมฯ ไว้ที่ website กลุ่มประสานราชการ  (เข้าทาง      เว็บไซด์ของหน่วยงาน          
กลุ่มประสานราชการ เลือกเมนูฟังมติ ครม.)  ซึ่งหน่วยงานในสังกัด  สามารถใช้ประโยชน์โดยเข้าสืบค้น
ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกโอกาส 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และจะได้ประสานฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งเวียนผ่านระบบสารบรรณ
อิเลคทรอนิกส ์ให้ผู้บรหิารและหน่วยงานในส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาคทราบต่อไป 
 
                                                                  (ลงช่ือ)     พวงทอง  เสลานนท ์
                                                                          (นางพวงทอง  เสลานนท์) 
                หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ 
 



วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 1 ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. .... กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4 ร่างข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการ

บริหารและจัดสรรเงินกองทุนพัฒนายางพารา พ.ศ. 2558
เศรษฐกิจ-สังคม 6 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
โดยไม่ถือเป็นวันลา

8 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเพ่ือดําเนินการตามโครงการพักหนี้เกษตรกร
รายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยท่ีมีหนี้คงค้างต่ํากว่า
500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีท่ี 3

10 ขยายอายุการใช้สิทธิพิเศษในการจําหน่ายอาหารเสริม (นม) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โรงเรียนแก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

12 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนญแห่ง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง

12 ขอเสนอแนะเพอการปฏรูปตามมาตรา 31 ของรฐธรรมนูญแหง กรมตรวจบญชสหกรณ
ราชอาณาจักรไทย (เรื่อง การปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน)

13 สถานการณ์น้ําและการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้ง ปี 2558/59
ครั้งท่ี 1

16 ขอสนับสนุนงบกลางเพ่ือดําเนินโครงการบูรณาการมาตรการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 
ตามมาตรการท่ี 1 และมาตรการท่ี 2

ต่างประเทศ 21 ขออนุมัติลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐ
ฟิจิว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร และบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับ 
กระทรวงประมงและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐฟิจิว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านประมง

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ
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http://www.thaigov.go.th                                                       วันอังคารที่  24 พฤศจิกายน 2558 

 
  วันน้ี (24 พฤศจิกายน 2558) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1   ทําเนียบ
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 

 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี                   
ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี   สรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.   เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการกรมคุม 
    ประพฤติ พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
    การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
    พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง  ร่างข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารและจัดสรร
    เงินกองทุนพัฒนายางพารา พ.ศ. 2558  
  5.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
    การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556 พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
  6.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระ
    เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระ 
    ชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยไม่ถือเป็นวันลา 
  7.  เรื่อง  การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
    เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 
  8.  เรื่อง   ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
    จําเป็นเพ่ือดําเนินการตามโครงการพักหน้ีเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มี 
    รายได้น้อยที่มีหน้ีคงค้างตํ่ากว่า  500,000 บาท ผ่านสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร  
    ปีที่ 3 
  9.   เรื่อง  การกําหนดมาตรการเนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจําปี พ.ศ. 2558 
  10.  เรื่อง   ขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจําหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียนแก่องค์การ
    ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  
  11.  เรื่อง   รายงานผลการจัดการและการใช้ประโยชน์จากงาช้างของกลางที่อยู่ในความ 
    ครอบครองของทางราชการ 
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  12.  เรื่อง  ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
    (เรื่อง การปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน) 
  13.  เรื่อง   สถานการณ์นํ้าและการบริหารจัดการนํ้าในช่วงฤดูแล้งปี 2558/59 ครั้งที่ 1  
  14.  เรื่อง   แผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วง 
    เทศกาลลอยกระทง 2558  ของกระทรวงคมนาคม 
  15.  เรื่อง ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 6 และ 13 ตุลาคม 2558 ที่เก่ียวข้องกับการ 
    ดําเนินงานตามโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล 
  16.    เรื่อง ขอสนับสนุนงบกลางเพ่ือดําเนินโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่
    ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 ตามมาตรการที่1 และมาตรการที่2  
                                 

ต่างประเทศ 
  17.  เรื่อง   การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสถาบันเพ่ือการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก  
    (Global Green Growth Institute –GGGI)  
  18.   เรื่อง   การเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12  
  19.  เรื่อง  การสมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิกความร่วมมือเพ่ือการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open 
    Government Partnership : OGP) 
  20.  เรื่อง  การปรับและกําหนดเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตและกําหนดเขตกงสุลของ
    สถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  21.  เรื่อง   ขออนุมัติลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง 
    ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐฟิจิว่าด้วยความร่วมมือด้าน
    การเกษตร  และบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง 
    ราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงประมงและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐฟิจิว่าด้วยความ
    ร่วมมือด้านประมง 
  22.  เรื่อง  ปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาอย่างมี 
    ประสิทธิผล 
  23.  เรื่อง  การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง 
    สาธารณรัฐเซอร์เบียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดิน 
    ทางทูตและราชการ 
  24.  เรื่อง  การปรับเง่ือนไขของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามท่ีขออนุญาตทํางานได้ ตาม
    มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558  
  25.   เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคม
    แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง และการ
    ท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น เส้นทางแนวเศรษฐกิจด้านใต้ 
  26.   เรื่อง   การเข้าร่วมรับรองและลงนามในปฏิญญานครนิวยอร์กว่าด้วยป่าไม้ (New York 
    Declaration on Forests) 
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  27.   เรื่อง  การลงนามเอกสาร Statement of intent between the Government of  
    Japan and the Government of the Kingdom of Thailand on HighLevel 
    Joint Commission และเอกสาร Memorandum of Intent on Human  
    Resource Development in the Mekong Sub-Region between the  
    Government of the Kingdom of Thailand and the Government of  
    Japan 
 

แต่งต้ัง 
 
  28.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  29.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  30.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน
    คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ  
  31.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
    (นักบริหารระดับสูง) (สํานักนายกรัฐมนตร)ี  
  32.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  33.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  34.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1.  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. .... ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้
ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหน่ึง โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปประกอบการพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให้พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหน่ึงปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา               
เป็นต้นไป 
  2. กําหนดสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายได้แก่ สิ่งมีชีวิตที่มีการตัดต่อ 
ตัดแต่ง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมหรือผสมผสานสารพันธุกรรมใหม่ที่ ไ ด้จากวิ ธีการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือวิธีการอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  3. กําหนดให้พระราชบัญญัติน้ีไม่ใช้บังคับกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่เป็นยาสําหรับมนุษย์หรือ
สัตว์ตามท่ีมีกฎหมายเฉพาะควบคุมอยู่แล้ว 
  4. กําหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการกลางในการ
กํากับดูแลการดําเนินการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมโดยคณะกรรมการประกอบด้วย ปลัด ทส. เป็นประธาน
กรรมการ กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสิบสองคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินสิบคน โดยมีเลขาธิการ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  5. กําหนดให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส. ทําหน้าที่เป็น
สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
  6. กําหนดให้รัฐมนตรีผู้รักษาการมีอํานาจประกาศกําหนดให้หน่วยงานใดของกระทรวงหรือทบวงใน
ราชการส่วนกลาง ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติกําหนด โดยคําแนะนําของคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และกําหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการเก่ียวกับสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมตามพระราชบัญญัติน้ี 
  7. กําหนดหลักการควบคุมการดําเนินการเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในลักษณะที่ห้ามมิให้
มีการปลดปล่อยสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมใด ๆ สู่สิ่งแวดล้อม เว้นแต่สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมดังกล่าวจะได้ผ่าน
การใช้ในสภาพควบคุมและการใช้ในภาคสนามเพ่ือทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพ การประเมินความเสี่ยงอันตราย
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์ และได้มีการข้ึนบัญชีสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมน้ันเป็นสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมที่สามารถปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมได้แล้ว 
  8. ในกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง หรือประกาศท่ี
ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบมีอํานาจแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด รวมทั้งได้กําหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบมีอํานาจส่ัง
เพิกถอนใบอนุญาตได้หากผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของหน่วยงานรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติน้ี 
  9 .  กําหนดให้มีกระบวนการอุทธรณ์คําสั่ งทางปกครองของหน่วยงานผู้ รับผิดชอบตาม
พระราชบัญญัติน้ี โดยให้ผู้รับคําสั่งมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งโดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สิ้นสุด 



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

5 

  10. กําหนดให้ผู้ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอันเป็นผลมาจากการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่ไม่อยู่ในบัญชีปล่อยสู่
สิ่งแวดล้อม เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดขึ้นจากการกระทําของผู้เสียหาย
น้ันเอง 
  11. กําหนดโทษทางอาญาทั้งโทษจําคุกและโทษปรับมาใช้บังคับแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
  12. กําหนดบทเฉพาะกาลให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของ
รัฐที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรือบุคคลใดที่ประกอบ
กิจกรรมเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่ ต้องขออนุญาต หรือต้องขอรับใบอนุญาต หรือต้องแจ้งตาม
พระราชบัญญัติน้ีอยู่ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะประกอบกิจกรรมน้ันต่อไป ให้มาย่ืนคํา
ขอรับอนุญาตหรือคําขอรับใบอนุญาต หรือแจ้งต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติน้ีมีผลบังคับใช้ 
 
2. เรื่อง ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพเิศษสําหรับขา้ราชการกรมคมุประพฤติ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการ
กรมคุมประพฤติ พ.ศ. .... ที่สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และ
ให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสาํคญัของร่างกฎสํานกันายกรฐัมนตรี  
  กําหนดลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบพิเศษเฉพาะสําหรับข้าราชการกรมคุมประพฤติ 
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีน้ี  
 
3. เรื่อง ร่างระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสง่เสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีเรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ....ตามท่ี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่าง
อนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  ทก. เสนอว่า โดยที่ปัจจุบันมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้าน
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2558 ซึ่งมีคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ทําหน้าที่
กําหนดนโนยบายและกํากับดูแลการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ ซึ่งครอบคลุมการดําเนินงานในหลายมิติที่มีส่วนสําคัญ
ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการวางโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศทีจ่ําเป็นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมการทํางานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง ดังน้ัน สมควรที่จะ
ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม จํานวน 8 ฉบับ ทีใ่ช้บังคับมาแต่เดิม เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและสอดคลอ้งกับบทบาท
และภารกิจของกระทรวง  
  สาระสาํคญัของร่างระเบียบฯ  
  ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จํานวน 8 ฉบับ ดังน้ี  
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  1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2535  
  2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 2)      
พ.ศ. 2537  
  3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 3)        
พ.ศ. 2538 
  4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 4)           
พ.ศ. 2540 
  5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 5)   
พ.ศ. 2545  
  6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 6)  
พ.ศ. 2546 
  7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 7)  
พ.ศ. 2548 
  8. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 8)  
พ.ศ. 2550 
 
4. เรื่อง ร่างขอ้บังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารและจัดสรรเงินกองทุนพัฒนา
ยางพารา พ.ศ. 2558  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
การบริหารและจัดสรรเงินกองทุนพัฒนายางพารา พ.ศ. 2558 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และ
ให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลว้ดําเนินการ
ต่อไปได้ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป   
  กษ. เสนอว่า  
  1. พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 
2558 น้ัน ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราช
กฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนยาง พ.ศ. 2504 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม และโอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ีสิน 
ภาระผูกพันและงบประมาณของกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทําสวน
ยาง พ.ศ. 2503 และขององค์การสวนยาง รวมทั้งของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ไปเป็นของการยางแห่ง
ประเทศไทย (กยท.) ได้จัดต้ังการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการ
เก่ียวกับยางพารา การวิจัยและพัฒนาการรักษาเสถียรภาพระดับราคายางพารา การดําเนินธุรกิจ และการจัดสรร
ประโยชน์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง 
ดังน้ัน เพ่ือให้สามารถจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนายางพาราเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของ 
กยท. ได้ จึงมคีวามจําเป็นต้องออกข้อบังคับในเร่ืองน้ี เพ่ือให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย อนุมัติจัดสรรเงิน
จากกองทุนพัฒนายางพาราเป็นค่าใช้จ่ายประจําปีงบประมาณ 2559 ในการดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนพัฒนายางพารา  
  2. ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 คณะกรรมการการยางแห่งประเทศ
ไทยได้มีมติเห็นชอบข้อบังคับในเร่ืองน้ีแล้ว  
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  สาระสาํคญัของร่างข้อบังคบัฯ  
  1. กําหนดให้กองทุนพัฒนายางพาราประกอบด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางที่โอนมาจาก
กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการจัดเก็บจากบุคคลที่ส่งยางพาราออกนอก
ราชอาณาจักร และบุคคลท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการหรือรายได้จากการดําเนินการ
ของกองทุน และดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน  
  2. กําหนดให้กองทุนมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
ยางพารา โดยการใช้จ่ายเงินกองทุนให้กระทําอย่างทั่วถึงและมีประสทิธิภาพโดยคํานึงถึงประโยชน์ของเกษตรกร
ชาวสวนยางเป็นหลัก  
  3. กําหนดให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยจัดสรรเงินจากกองทุนไม่เกินร้อยละสิบ เป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการของ กยท. ได้แก่ งบทําการ งบลงทุน ค่าใช้จ่ายในการบริหารอ่ืน ๆ ภายใต้ขอบ
วัตถุประสงค์ของ กยท.  
  4. กําหนดให้คณะกรรมการฯ จัดสรรเงินจากกองทุนไม่เกินร้อยละสี่สิบ เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม 
สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพ่ือการปลูกยางพันธ์ุดีหรือไม้ยืนต้นชนิดอ่ืนที่มีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจแทนต้นยางเก่าทั้งหมดหรือบางส่วน  
  5. กําหนดให้คณะกรรมการฯ จัดสรรเงินจากกองทุนไม่เกินร้อยละสามสบิห้า เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการ
ยางในด้านการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การผลิต การแปรรูป การตลาด และการดําเนินการอ่ืนที่เก่ียวข้องกับ
ยางพารา  
  6. กําหนดให้คณะกรรมการฯ จัดสรรเงินจากกองทุนไม่เกินร้อยละห้า เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
และสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย และการค้นคว้าทดลองเก่ียวกับยางพาราในอันที่จะเกิดประโยชน์
ในการบริหารจัดการยางพาราอย่างครบวงจร ทั้งน้ี หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะ
กรรมการฯ กําหนด  
  7. กําหนดให้คณะกรรมการฯ จัดสรรเงินจากกองทุนไม่เกินร้อยละเจ็ด เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
สวัสดิการเพ่ือเกษตรกรชาวสวนยาง ได้แก่ จัดสรรเป็นเงินช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน จัดสรรให้เป็นเงิน
กรณีเสียชีวิต และจัดสวัสดิการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  
  8. กําหนดให้คณะกรรมการฯ จัดสรรเงินจากกองทุนไม่เกินร้อยละสาม เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
และสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เช่น เพ่ือใช้จ่ายในการจัดประชุมเกษตรกรชาวสวนยาง จัดสรรเป็นรางวัล
สร้างแรงจูงใจให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง มีการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งและย่ังยืน  
  9. กําหนดให้จดัสรรเงินจากกองทุนตามหมวด 3 (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพ่ือการปลูกแทน หมวด 4 (ค่าใช้จ่ายเพ่ือการส่งเสริม สนับสนุนและให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง) หมวด 5 (ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัยและการค้นคว้าทดลองเก่ียวกับยางพารา) หมวด 6 
(ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพ่ือเกษตรกรชาวสวนยาง) และหมวด 7 (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยาง) เพ่ือการลงทุนหรือเข้าร่วมกิจการหรือเข้าทุนกับนิติบุคคลอ่ืน ในกิจการที่เก่ียวกับวัตถุประสงค์
ของการยางแห่งประเทศไทย ในการประกอบธุรกิจเก่ียวกับยางพาราเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยางแล้วแต่กรณ ีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
  10. กําหนดวิธีดําเนินการเพ่ือจัดสรรเงินจากกองทุน เช่น กรณีที่มิได้จัดสรรเงินจากกองทุนตาม
จํานวนที่กําหนดไว้สําหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภทคณะกรรมการฯ อาจจัดสรรเงินในส่วนที่เหลือไปเป็นค่าใช้จ่ายใน
ประเภทอ่ืนได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น และนํารายได้ตามมาตรา 12 มาจัดสรรเพ่ิมเติมได้ตามความจําเป็นและ
เหมาะสม  
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5. เรื่อง ร่างระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสง่เสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ พ.ศ. 2556 พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีเรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556 พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เสนอ และให้สง่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสาํคญัของร่างระเบียบ  
  ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
6. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดย
ไม่ถือเป็นวันลา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาอุปสมบทเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองใน
โอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2558 เป็น
ระยะเวลา 15 วัน (นับระยะเวลาตั้งแต่เตรียมการอุปสมบทถึงลาสิกขา) โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติ
ราชการและได้รับเงินเดือนปกติ 
  2. การใช้สิทธิการลาตามข้อ 1 ให้สิทธิแก่ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ รวมทั้ง
ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เคยลาอุปสมบทระหว่าง
รับราชการมาแล้ว และข้าราชการซึ่งเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 
2558 สามารถจะลาอุปสมบทเพ่ือเฉลิมพระเกียรติตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งน้ีได้อีก สําหรับผู้ที่ไม่เคยลาอุปสมบท
ระหว่างรับราชการ หากได้ลาอุปสมบทเพ่ือเฉลิมพระเกียรติตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งน้ีแล้ว ไม่มีผลกระทบสิทธิใน
การลาอุปสมบทในอนาคต ซึ่งเป็นการใช้สิทธิการลาอุปสมบทครั้งแรกต้ังแต่เริ่มราชการ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 โดยยังคงได้สิทธิการลาอุปสมบทและยังคงได้สิทธิในการรับ
เงินเดือนตามปกติตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  3. การใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี ผู้ลาจะต้องเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการท่ีส่วนราชการ 
หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้นเป็นโครงการอย่างชัดเจนและมีการจัดอบรมตามหลักสูตร
สําหรับผู้บวชระยะสั้นที่คณะสงฆ์กําหนดภายในระยะเวลาที่กําหนดของโครงการแต่ไม่เกิน 15 วัน ทั้งน้ี ให้ลาได้ตาม
ระยะเวลาที่กําหนดของโครงการแต่ไม่เกิน 15 วัน หากอุปสมบทเป็นเอกเทศโดยไม่ได้เข้าร่วมโครงการ จะไม่ได้รับ
สิทธิในการลาดังกล่าว 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  พศ. รายงานว่า 
  1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่จํานวน 90 รูป เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 
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ณ วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพ่ือน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและเปิด
โอกาสให้ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ด้วยการร่วมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมนําหลักธรรมคําสอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อมน้ีได้แจ้งให้ พศ. เป็น
หน่วยงานหลักเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเว้นไม่นับเป็นวันลาสําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ 
  2. พศ. ได้นําเรื่องดังกล่าวเสนอมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ 
พศ. ร่วมกับคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ใน
ภาพรวมท่ัวประเทศ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
โดย พศ. เป็นหน่วยงานหลักเสนอคณะรัฐมนตรีขอยกเว้นไม่นับเป็นวันลาสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการระหว่าง                
วันที่ 1-31 ธันวาคม 2558 ภายในระยะเวลาที่กําหนดของโครงการไม่เกิน 15 วัน สรุปสาระสําคัญของโครงการฯ  
ดังน้ี  
    2.1 วัตถุประสงค์  
    1) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558  
    2) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยศึกษาและ
ปฏิบัติธรรมตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องอย่างแพร่หลาย 
    3) เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่
ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน 
   2.2 เป้าหมาย 
   ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่วนราชการและภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้น จํานวนไม่น้อยกว่า 3,000 รูป 

2.3 สถานที่ดําเนินการ 
    ส่วนกลาง : คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม พศ. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
จัดขึ้นตามสถานที่ที่กําหนด 

  ส่วนภูมิภาค :  คณะสงฆ์ในจังหวัดโดยเจ้าคณะจังหวัด  ส่วนราชการระดับจังหวัด  
พศ. จังหวัด  และภาคเอกชนจัดขึ้นตามสถานที่ที่กําหนด 

2.4 ระยะเวลาดําเนินการ  
 ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2558  

2.5 แนวทางการดําเนินการ 
  1) ต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน  โดย พศ. ทําหน้าที่เป็นศูนย์อํานวยการใน
การจัดโครงการฯ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือแนะนําหน่วยงานต่าง ๆ  

2) ต้องจัดทําเป็นโครงการ มีการกําหนดรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ  ไว้อย่าง 
ชัดเจน  
  3) การจัดพิธีการต่าง ๆ  ต้องเป็นไปอย่างสมพระเกียรติเรียบง่าย ประหยัดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4) ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกิจกรรมโดยทั่วกันและให้ข้าราชการเป็น
ต้นแบบแก่ประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยให้สิทธิในการลาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติได้โดยไม่ถือเป็นวันลา 

2.6 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ  
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    1) งบประมาณปกติ ของหน่วยงานหรือส่วนราชการที่จัดโครงการ 
 2) การร่วมบริจาคสมทบของพุทธศาสนิกชนและผู้ร่วมอุปสมบท 

  3. การบรรพชาอุปสมบทในโอกาสมหามงคลดังกล่าว ผู้เข้าร่วมอุปสมบทจะได้มีโอกาสรับการศึกษา
และเรียนรู้หลักในการปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา ได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดีมี
ศีลธรรมและได้ร่วมบําเพ็ญกุศลโดยการเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรรัฐวิสาหกิจควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในการร่วมทําความดีถวายเป็นพระราชกุศลในครั้ง
น้ี จึงควรส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรรัฐวิสาหกิจทุกประเภทท่ีมีความประสงค์จะ
บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติมีโอกาสเข้าร่วมอุปสมบททั่วกันโดยให้ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมอุปสมบทเป็นกรณี
พิเศษโดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ ทั้งน้ี ข้าราชการและลูกจ้างของ
หน่วยงายภาครัฐและองค์กรรัฐวิสาหกิจผู้ใดเคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการมาแล้วก็สามารถลาบรรพชาอุปสมบท
เฉลิมพระเกียรติในครั้งน้ีได้อีก และการบรรพชาอุปสมบทในครั้งน้ีไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิในการลาอุปสมบทตามปกติ
ในอนาคต ซึ่งเป็นการใช้สิทธิการลาอุปสมบทคร้ังแรก  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ 
พ.ศ. 2555 การจะได้รับสิทธิดังกล่าวและการยกเว้นระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 กระทําได้โดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน 
 
7. เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและ
เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
            1. เห็นชอบแนวทางการดําเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก ที่ใช้เงินกู้
เหลือจ่ายจากโครงการตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (ไทยเข้มแข็ง) กรอบวงเงิน 15,200 ล้านบาท ดังน้ี 
                       1.1 อนุมัติการยกเลิกรายการที่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 
                       1.2 อนุมัติให้การขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการสําหรับรายการที่ลงนามในสัญญาแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยให้หน่วยงาน
สามารถดําเนินการและเบิกจ่ายเงินต่อไปได้ภายใน 360 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา เพ่ือให้การดําเนินโครงการ
เป็นไปตามสัญญาการจ้างงานและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ รวมทั้งเพ่ือให้หน่วยงานสามารถดําเนินโครงการได้จน
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ทั้งน้ี หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จให้หน่วยงานขอรับจัดสรรเงินจากแหล่งอ่ืนต่อไป 
            2. อนุมัติการจัดสรรเงินสํารองจ่าย จํานวน 16 รายการ วงเงิน 47,269,921.77 บาท 
           3. เห็นชอบการปิดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 
            4. เห็นชอบแนวทางการจัดสรรเงินสํารองจ่ายเม่ือปิดโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง 2555 โดยมอบหมายให้สํานักงบประมาณ (สงป.) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สงป.
กําหนดภายใต้กรอบวงเงินสํารองจ่าย คงเหลือจํานวน 322.168 ล้านบาท 
  
8. เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเพื่อ
ดําเนินการตามโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างตํ่ากว่า  500,000 
บาท ผ่านสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ปีที่ 3 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็นเพ่ือดําเนินการตามโครงการพักหน้ีเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหน้ีคงค้างตํ่ากว่า  
500,000 บาท ผ่านสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ปีที่ 3 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ  
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  ทั้งน้ี  เพ่ือให้สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่พักหน้ีหรือลดภาระหน้ีให้สมาชิกได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ต่อเน่ือง และเป็นการเสริมสภาพคล่องให้สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรให้สามารถมีเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
ช่วยเหลือสมาชิก  ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือลดภาระหน้ีให้สมาชิก สามารถฟ้ืนฟูอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
ภายหลังการเยียวยาตามโครงการ ฯ 
 
9.  เรื่อง การกําหนดมาตรการเนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจําปี พ.ศ. 2558 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบการกําหนดมาตรการเน่ืองในประเพณีลอยกระทงประจําปี พ.ศ. 2558 
ภายใต้แนวคิด “เทิดวัฒนธรรมประเพณี สืบทอดวิถีแห่งปวงประชา ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจเที่ยวไทย 
ปลอดภัยวันลอยกระทง” ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. มาตรการการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยยังคงรักษาประเพณีที่ดีงามของไทยอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม ตลอดจนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ 
  2. มาตรการห้ามไม่ให้มีการจําหน่ายและด่ืมแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานที่จัดงานเพื่อป้องกัน                
การทะเลาะวิวาท การล่วงละเมิดทางเพศ และอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น 
  3. มาตรการลอยกระทงไร้มลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ 
และรณรงค์ ให้ใช้กระทง 1 ครอบครัวหรือ 1 กลุ่ม ต่อ 1 กระทง เพ่ือลดจํานวนขยะหลังวันลอยกระทง 
  4. มาตรการกวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวด เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทั้งทางบกและทางนํ้า พร้อมกับ
อํานวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชน 
  5 .  มาตรการ รักษาความปลอดภัยในชี วิตและทรัพ ย์สินของประชาชนเ พ่ือป้องกันภัย                 
จากอาชญากรรม และอันตรายจากการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง การปล่อยโคมลอย และโคมควัน โดยขอให้ปล่อย
โคมลอย หลังเวลา 21.00 นาฬิกา ในช่วงเทศกาลลอยกระทงเท่าน้ัน และห้ามปล่อยโคมบริเวณพ้ืนที่ปลอดภัย
โดยรอบสนามบิน 
 
10. เรื่อง  ขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจําหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียนแก่องค์การส่งเสริมกิจการ            
โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามมติคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ  ใน
การประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เรื่อง ขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจําหน่ายอาหารเสริม 
(นม)  โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค. รายงานว่า  การให้สิทธิพิเศษในกรณีดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยนักเรียนได้
ด่ืมนมท่ีมีคุณภาพ ผลิตจากนมโคสดภายในประเทศและไม่มีนมผงหรือวัตถุอ่ืนเจือปนโดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
ตามมาตรฐานขององค์การอาหารและยา  ในการน้ีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนมโรงเรียนได้รับซื้อนมดิบจาก
เกษตรกรตาม MOU  ที่ได้จัดทําไว้  อันเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงโคนม  ซึ่งเป็นอาชีพ
พระราชทานให้สามารถจําหน่ายนํ้านมดิบได้ในราคาและปริมาณตามที่ได้ทํา MOU  ไว้อีกทางหน่ึง  
  ทั้งน้ี แนวทางดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาผลิตภัณฑ์นมตามกลไกตลาด เน่ืองจากได้แยกส่วน 
MOU ผลิตภัณฑ์นมที่จําหน่ายในเชิงพาณิชย์และผลิตภัณฑ์นมที่จําหน่ายในโรงเรียนไว้อย่างชัดเจนแล้ว 
 
11. เรื่อง  รายงานผลการจัดการและการใช้ประโยชน์จากงาช้างของกลางที่อยู่ในความครอบครองของทาง
ราชการ 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบการจัดการและการใช้ประโยชน์งาช้างของกลางที่อยู่ในความครอบครองของ
ทางราชการ ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ 
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  ทส. รายงานว่า 
  สืบเน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ทส.ได้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการ
จัดการและการใช้ประโยชน์งาช้างของกลางของประเทศไทย เพ่ือพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข ในการ
จัดการและการใช้ประโยชน์งาช้างของกลาง และพิจารณาคัดเลือกงาช้างของกลางเพ่ือการใช้ประโยชน์และเพ่ือ
ทําลาย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการฯ 
ได้มีการประชุมและพิจารณากําหนดแนวทางการจัดการและการใช้ประโยชน์งาช้างของกลางท่ีคดีสิ้นสุดและตกเป็น
ของแผ่นดิน โดยการบดทําลายและการเผา ที่คดีสิ้นสุดและตกเป็นของแผ่นดิน ดังน้ี 
  1) ส่งมอบงาช้างให้ส่วนราชการ สถาบันการศึกษานําไปใช้ประโยชน์เพ่ือการศึกษา จํานวน 538.44 
กิโลกรัม 
  2) เก็บรักษางาช้างเอเชียที่คดีสิ้นสุดและตกเป็นของแผ่นดิน จํานวน 16.20 กิโลกรัม ไว้ที่                 
กรมอุทยานแห่งชาติ  
  3) ทําลายงาช้างของกลางที่คดีสิ้นสุดและตกเป็นของแผ่นดินที่เก็บรักษาไว้ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ 
และกรมศุลกากร รวมจํานวน 2,114.27 กิโลกรัม โดยวิธีการบดทําลายและเผา 
  การส่งมอบงาช้างของกลางให้หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ และการ
ทําลายงาช้างของกลางดําเนินการแล้วในพิธีทําลายงาช้างของกลาง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 โดยมีนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานในพิธี  
  ทั้งน้ี งาช้างของกลางที่คดียังไม่สิ้นสุด รวมจํานวน 15,245.01 กิโลกรัม ให้เก็บรักษาไว้ที่กรมอุทยาน
แห่งชาติฯ จํานวน 3,818.19 กิโลกรัม และกรมศุลกากร จํานวน 11,426.82 กิโลกรัม 
  สําหรับการจัดการงาช้างของกลางที่คดีสิ้นสุดและตกเป็นของแผ่นดินเป็นการดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ที่กําหนดให้คัดเลือกงาช้างที่คดีสิ้นสุดและตกเป็นของแผ่นดินนํามาใช้
ประโยชน์เพ่ือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และส่วนที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้เพ่ือการศึกษาให้ทําลาย เพ่ือเป็น
การแสดงถึงเจตนารมณ์ของประเทศไทยในการต่อต้านการค้าและแก้ไขปัญหาการลักลอบค้างาช้างที่ผิดกฎหมาย 
 
12. เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เรื่อง การปฏิรูป
สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน) 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการพิจารณาข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เรื่อง การปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน  ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ที่เห็นควรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ยังคงทําหน้าที่ส่งเสริม
และกํากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน โดยมีการพัฒนาระบบการกํากับดูแลสหกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ตามแนวทางของคณะกรรมการทบทวนอํานาจหน้าที่ และภารกิจในการควบคุม กํากับดูและ
สหกรณ์  ไปดําเนินการขับเคล่ือนตามแผนและรายงานผลการดําเนินการให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบต่อไป ทั้งน้ี ให้รับ
ความเห็นของกระทรวงยุติธรรมไปพิจารณาประกอบการดําเนินการต่อไปด้วย อาทิ การกําหนดวาระการดํารง
ตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของสหกรณ์ การกําหนดหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินระหว่างสหกรณ์ การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย เป็นต้น 
 
13. เรื่อง  สถานการณ์น้ําและการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งปี 2558/59 ครั้งที่ 1  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์นํ้าและการบริหารจัดการนํ้าในช่วงฤดูแล้งปี 2558/59                 
ครั้งที่ 1 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ  ดังน้ี  
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  กษ. ได้รายงานสถานการณ์นํ้าและการบริหารจัดการนํ้าในช่วงฤดูแล้ง ปี 2558/59 ต้ังแต่วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2558 ถึง 30 เมษายน 2559 เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรับทราบและเพ่ือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ข้อขัดแย้ง
ของกลุ่มผู้ใช้นํ้าในภาคส่วนต่าง ๆ หากมีการใช้นํ้าไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ สรุปสาระสําคัญได้  ดังน้ี 
  1. สถานการณ์น้ํา  
   1.1 อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั้งประเทศ จํานวน 33 แห่ง ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 
มีปริมาตรนํ้ารวม 41,027 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 58 ของปริมาตรนํ้ากักเก็บทั้งหมด เป็นนํ้าใช้การได้ 17,524 
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 39 ของปริมาตรนํ้าใช้การทั้งหมด  
   1.2 อ่างเก็บน้ําในลุ่มน้ําเจ้าพระยาและลุ่มน้ําแม่กลอง ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558  
    1.2.1 ลุ่มน้ําเจ้าพระยา มีปริมาตรนํ้าใน 4 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล สิริกิต์ิ                
เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ จํานวน 10,935 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 44 ของปริมาตรนํ้ากักเก็บ
ทั้งหมด เป็นนํ้าใช้การได้ 4,239 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 23 ของปริมาตรนํ้าใช้การทั้งหมด 
    1.2.2 ลุ่มน้ําแม่กลอง มีปริมาตรนํ้าใน 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนศรีนครินทร ์                 
วชิราลงกรณ์ จํานวน 18,483 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 69 ของปริมาตรนํ้ากักเก็บทั้งหมด เป็นนํ้าใช้การได้                
5,206 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 39 ของปริมาตรนํ้าใช้การทั้งหมด 
   1.3 แหล่งน้ําอ่ืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 
        แหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ทั้งประเทศ จํานวน 352,528 บ่อ ความจุรวม 
352 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาตรนํ้ารวม 211 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุทั้งหมด 
  2. มาตรการควบคุมการใช้น้ํา เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้ง ปี 2558/59 ลุ่มนํ้า
เจ้าพระยาได้ตามแผนที่วางไว้ จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรการควบคุมการบริหารจัดการนํ้า ดังน้ี 
   1) ประตูระบายนํ้าที่รับนํ้าจากแม่นํ้าในลุ่มนํ้าเจ้าพระยา จะเปิดรับนํ้าเฉพาะการอุปโภค
บริโภคเป็นครั้งคราว ทั้งน้ี สําหรับอาคารเช่ือมต่อที่ดูแลโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดําเนินการตามปฏิทินการ
รับนํ้าที่ได้เสนอกรมชลประทานในการวางแผนรอบเวรการจัดสรรนํ้าไว้แล้ว 
   2) ลํานํ้าหรือคลองส่งนํ้า ที่มีความจําเป็นต้องรับนํ้าเข้าเพ่ือรักษาเสถียรภาพ 
ของตลิ่งลํานํ้า ให้รับนํ้าเข้าในเกณฑ์ตํ่าสุด ตามแผนการรับนํ้าที่กรมชลประทานกําหนดไว้ 
   3) ขอความร่วมมือ ไม่ให้สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรสูบนํ้าเข้าพ้ืนที่เพาะปลูก 
และขอความร่วมมือไม่ให้เกษตรกร ทําการปิดก้ันลํานํ้าหรือสูบนํ้าเข้าพ้ืนที่เพาะปลูกเช่นกัน ทั้งน้ี หากพ้ืนที่ใดมีความ
จําเป็นจะต้องสูบนํ้าเพ่ือใช้สําหรับการอุปโภคบริโภค ให้ดําเนินการตามปฏิทินการสูบนํ้าที่ได้เสนอกรมชลประทาน ใน
การวางแผนรอบเวรการสูบนํ้าไว้แล้ว 
   4) สถานีสูบนํ้าของการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และการประปาส่วน
ท้องถิ่นสามารถทําการสูบนํ้าได้ตามปกติ ตามแผนการสูบนํ้าที่ได้เสนอกรมชลประทานไว้แล้ว 
   5) ลดการเพาะเลี้ยงในบ่อปลา บ่อกุ้ง เขตโครงการชลประทานลุ่มนํ้าเจ้าพระยาและลดการ
เพาะเล้ียงปลาในกระชัง ในแม่นํ้าปิง แม่นํ้าน่าน แม่นํ้าเจ้าพระยา แม่นํ้าน้อย แม่นํ้าป่าสัก แม่นํ้าท่าจีนและในระบบ
ชลประทาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 3๐ เมษายน 2559 
   6) ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเฝ้าระวังและควบคุมไม่ใหม้ีการปล่อยนํ้าเสียลงในแม่นํ้า คู คลอง 
และแหล่งนํ้าต่าง ๆ เน่ืองจากทําให้ต้องระบายนํ้าเพ่ิมขึ้นเพ่ือเจือจางนํ้าเสีย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณนํ้าที่ต้อง
สํารองไว้ให้เพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภคและการรักษาระบบนิเวศตลอดฤดูแล้งน้ีและต้นฤดูฝนหน้า  
  สําหรับความต้องการใช้นํ้า 1,518 ล้าน ลบ.ม. เพ่ือสนับสนุนพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีและนาปีต่อเน่ืองน้ัน 
จากการประเมินปริมาณนํ้าใช้การได้รวมกันของเขื่อนหลักทั้ง 4 แห่ง ที่มีอยู่อย่างจํากัด กรมชลประทาน จําเป็นต้อง
บริหารจัดการนํ้าอย่างรัดกุม  โดยจะส่งนํ้าเฉพาะเพ่ือการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่าน้ัน ไม่สามารถ
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สนับสนุนพ้ืนที่ปลูกข้าวได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งคณะกรรมการอํานวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี 
2558/59 จะติดตามและบริหารสถานการณ์ โดยศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับชาติ              
(ศก.กช.) และศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัด (ศก.กจ.) 
 
14. เรื่อง  แผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล                              
ลอยกระทง 2558  ของกระทรวงคมนาคม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน
ช่วงเทศกาลลอยกระทง 2558  ของกระทรวงคมนาคม ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี  
  1. แผนอํานวยความสะดวก 
   1.1 การให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 
        หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดเตรียมพื้นที่สถานีขนส่ง ชานชาลาและพื้นที่จอดรถสํารอง
ให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน รวมทั้งจัดเตรียมและเพ่ิมจํานวนรถโดยสารประจําทาง/                
ไม่ประจําทาง   เพ่ิมจํานวนตู้โดยสารรถไฟและเท่ียวว่ิง เพ่ิมเที่ยวบินเสริมพิเศษ เพ่ือรองรับปริมาณการเดินทาง
ระหว่างวันที่   24 – 26 พฤศจิกายน 2558 เที่ยวปกติจํานวน 85,164 เที่ยว เพ่ิม 9,250 เที่ยว รวม 94,414 เที่ยว 
รองรับผู้โดยสารจํานวน 5,938,205 คน-เที่ยว ดังน้ี  
   1.2 การอํานวยความสะดวกด้านโครงข่ายถนน  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม              
มีแผนงานการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านการจราจร ดังน้ี 
    1)  บํารุงรักษาทางให้อยู่ในสภาพดี และดูแลระบบจราจร เครื่องหมาย ป้ายและ
สัญญาณไฟจราจร ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ชํารุดเสียหายบริเวณสะพานข้ามแม่นํ้า เพ่ือให้มีแสงสว่างเพียงพอ
พร้อมติดต้ังป้ายแนะนําเส้นทางเลี่ยง และขอความร่วมมือผู้รับจ้างคืนผิวทาง และหยุดงานก่อสร้าง/บํารุงทางในช่วง
เทศกาล 
    2)  เพ่ิมกําลังพนักงานจัดการจราจรและพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษอํานวย
ความสะดวกในเส้นทางที่มีผู้ใช้ทางพิเศษเดินทางออกนอกเมืองและเข้าเมือง 
    3)  จัดรถกู้ภัยออกตรวจตราความเรียบร้อยและสิ่งผิดปกติในทางพิเศษต่างๆ 
ตลอด 24 ช่ัวโมง 
    4)  ประสานตํารวจทางหลวงและตํารวจท้องที่ร่วมประสานและสนับสนุนการ
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร/จัดช่องทางพิเศษ 
    5)  จัดเจ้าหน้าที่ประจําบริเวณสะพานข้ามแม่นํ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นพ้ืนที่
ที่ประชาชนมักนิยมใช้เป็นสถานที่ลอยกระทงเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาลอยกระทง 
    6)  ดูแลระบบการจราจรและประสานงานเพ่ือจัดการจราจร อํานวยความสะดวก
และเส้นทางเลี่ยงเพ่ือเป็นการเร่งระบายรถในเส้นทางให้รวดเร็วมากที่สุด 
  1.3 การขนส่งและการจราจรทางน้ํา  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีแผนงาน
การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านการจราจร ดังน้ี 
    1)  ออกประกาศกําหนดให้แม่นํ้าเจ้าพระยาเป็นพ้ืนที่ควบคุมการเดินเรือในช่วง
เทศกาลวันลอยกระทง เป็นการเฉพาะคราว ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 – 24.00 น. ระหว่าง
สะพานพระราม 7 ถึง สะพานพระราม 9 โดยห้ามเรือเดินทะเล เรือบรรทุกสินค้าอันตราย เรือที่ลากจูงเรือลําเลียง
สินค้า และแพไม้เดินผ่านในเขตควบคุมการเดินเรือ 
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    2)  จัดเรือตรวจการณ์ จํานวน 14 ลํา กําลังพล 182 คน 
    3)  กําหนดมาตรการเพ่ือให้ผู้ประกอบการเดินเรือ เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ 
ประชาชนผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยว ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้ เก่ียวกับการจัดระเบียบการจราจรทางนํ้า 
เช่น การจอดเรือ รวมทั้งการขึ้น-ลงเรือของประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
    4)  จัดเจ้าหน้าที่ประจําท่าเทียบเรือโดยสาร พร้อมให้ความช่วยเหลือ คําแนะนํา      
คําเตือนและอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการขึ้นลงเรือ และมาลอยกระทงบนโป๊ะ            
เทียบเรือ 
    5)  จัดทําประกาศเพ่ือแจ้งให้เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนเจ้าของสินค้าได้ทราบ 
เพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีการวางแผนการขนส่งสินค้าออกจากการท่าเรือได้โดยสะดวก 
    6)  เชิญตัวแทนเรือ ตัวแทนเจ้าของสินค้าประชุมช้ีแจงแนวทางการขนส่งสินค้า
ในช่วงวันหยุดช่วงเทศกาลลอยกระทง 2558 
   1.4 การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกภายในท่าเรือ/ สถานีขนส่ง/ ท่าอากาศยาน
และอาคารผู้โดยสาร/ สถานีรถไฟ/ สถานีรถไฟฟ้า 
    1) กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมท่าอากาศยาน การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ     
บริษัท ขนส่ง จํากัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และการท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดเตรียมพ้ืนที่                
สิ่งอํานวยความสะดวก และเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกให้มีความพร้อมรองรับปริมาณการใช้บริการของประชาชน 
รวมท้ังเข้มงวดเรื่องความสะอาดของห้องนํ้าภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร และต้องจัดให้มีที่จอดรถจักรยาน                
ที่สะดวก ปลอดภัยและเพียงพอ 
    2) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด วางแผนอัตรากําลังและขยาย
ระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ที่มีการควบรวมการปฏิบัติงาน รวมท้ังอํานวยความสะดวกด้านข้อมูล    
สภาพการจราจรทางอากาศและข่าวสารของเคร่ืองบินแก่ผู้ใช้บริการตามที่มีการร้องขอ ทําให้ภาพรวมการปฏิบัติงาน       
มีประสิทธิภาพสูงสุด 
   1.5 การอํานวยความสะดวกในด้านข้อมูลการจราจร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จัดต้ังศูนย์ปลอดภัยคมนาคมจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับโทรศัพท์ (Call 
Center) สายด่วน 1356 ตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ืออํานวยความสะดวกบรรเทาและแก้ไขปัญหาการเดินทางในเบื้องต้น
ให้แก่ประชาชนและคอยประสานงานกับหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งรายงานสถานการณ์ให้ผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงคมนาคมทราบและพิจารณาสั่งการกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วนได้ทันท่วงที  และศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง
คมนาคม (MOTOC) ให้บริการระบบบริหารจัดการอุบัติเหตุด้านการขนส่ง (TRAMS) แก่หน่วยงานท้ังในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่อํานวยความสะดวกและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ 
  2. แผนงานบริหารด้านความปลอดภัย ประกอบด้วยมาตรการ 4 มาตรการ ดังน้ี 
   1)  มาตรการยานพาหนะและสถานีขนส่ง/ท่ารถประจําทาง ขสมก./สถานีรถไฟ/สถานี
รถไฟฟ้า/พนักงานประจําการขนส่งสาธารณะ 
   2) มาตรการถนน/ ทางพิเศษ/ สะพาน 
   3) มาตรการการขนส่งและการจราจรทางน้ํา 
   4) มาตรการท่าอากาศยาน/ สนามบินและเครื่องบิน 
  3. มาตรการด้านความปลอดภัยเก่ียวกับการปล่อยโคมลอยและโคมควันของหน่วยงานใน                
สังกัด คค.  
   1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงอันตรายจากอัคคีภัยและมีความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุ
ร้ายแรงต่ออากาศยาน 
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   2) จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมพ้ืนที่โซนน่ิงบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานเชียงใหม่ เชียงราย 
ลําปาง แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน เพ่ือขอความร่วมมือประชาชนงดปล่อยโคมลอยและโคมควัน 
   3) ขอความร่วมมือให้ประชาชนปล่อยโคมลอย ในช่วงเทศกาลลอยกระทงให้ปล่อยหลัง
เวลา 21.00  น.เป็นต้นไป 
   4) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด ยกเลิกเที่ยวบิน
หลังเวลา 18.00 น. เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ ต้ังแต่วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2558   เพ่ือหลีกเลี่ยง
ช่วงเวลาที่มีการปล่อยโคมลอย และเพ่ือลดความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเคร่ืองบิน 
   5) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ทําหนังสือแจ้งสายการบินจํานวน 25 สายการบิน เพ่ือแจ้ง
เก่ียวกับอันตรายของโคมลอย และขอความร่วมมือเปล่ียนแปลงเวลาทําการบินให้เป็นเวลาหลัง 18.00 น. ระหว่าง
วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2558 
   6) จัดเจ้าหน้าที่ประจําถนน สะพาน ท่าเรือ สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ เพ่ือเฝ้าระวังห้ามปรามผู้ที่จะปล่อยโคมลอย และเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในแต่ละสถานี     พร้อมที่จะ
เข้าถึงสถานที่เกิดเหตุได้ทันที 
  4. การรายงานผลการปฏิบัติและการประเมินผล 
   1) ช่วงเทศกาล ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องรายงานสถิติการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 
และสถิติอุบัติเหตุมายังศูนย์ปลอดภัยคมนาคม ภายในเวลา 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้นเป็นประจําทุกวันตลอดช่วง
ระยะเวลาปฏิบัติงานตามแผนอํานวยความสะดวกฯ 
   2) ช่วงหลังเทศกาล ภายหลังเสร็จสิ้นช่วงเทศกาลลอยกระทง 2558 หน่วยงาน  ในสังกัด
กระทรวงคมนาคมมีการประมวลสรุปผลการปฏิบัติงาน พร้อมข้อเสนอแนะ รายงานเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
 
15. เรื่องขอแก้ไขมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวันที่ 6 และ 13 ตุลาคม 2558 ที่เก่ียวข้องกับการดําเนนิงานตามโครงการ
มาตรการส่งเสริมความเปน็อยู่ระดับตําบล 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ี กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาให้จังหวัดส่งรายละเอียดโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ
ตําบลในส่วนทีกํ่าหนดให้จังหวัดส่งรายละเอียดโครงการให้สํานักจัดทํางบประมาณเขตพ้ืนที่ 1-18 จาก “ภายในวันที่ 
15 ตุลาคม 2558” เป็น “ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558” 
  2. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการ
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบลในส่วนที่กําหนดให้เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ 
จาก “ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558” เป็นวันที่ “ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559” 
 
16.   เรื่องขอสนับสนุนงบกลางเพื่อดําเนนิโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้งปี 2558/59 ตามมาตรการท่ี1 และมาตรการที2่  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว จํานวน 
971,979,936 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 
2558/59 ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังน้ี 
  มาตรการท่ี1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือลดรายจ่ายครัวเรือน จํานวน 4 
โครงการ ในกรอบวงเงินรวม 971,979,936 บาท ประกอบด้วย 
  (1) กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรังจํานวน 
356,920,900 บาท 
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  (2) กรมปศสุัตว์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง จํานวน 442,793,736 บาท 
  (3) กรมประมง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง จํานวน 163,129,800 บาท 
  (4) กรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
จํานวน 9,135,500 บาท 
  มาตรการท่ี 2 สําหรับค่าใช้จา่ยโครงการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรที่ได้รบั ผลกระทบ
จากภัยแล้งของกรมส่งเสริมสหกรณ์น้ัน ให้จา่ยชดเชยดอกเบ้ียเงินกู้แทนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สัญญากู้ระยะ
สั้น ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน ภายใน
กรอบวงเงินไม่เกิน 206,233,000 บาท โดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทํารายละเอียดมูลหน้ีที่เกิดขึ้นจริงตามผลการ
ดําเนินงานประจําปี และเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขัน้ตอนต่อไป 
                                  

ต่างประเทศ 
17. เรื่อง  การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสถาบันเพื่อการพัฒนาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก (Global Green 
Growth Institute –GGGI)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสถาบันเพ่ือการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Global Green Growth Institute –GGGI)  
  2. เห็นชอบสัญญาในการจัดต้ังสถาบัน GGGI 
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทําและส่งมอบตราสารแบบของการเข้าร่วมของ
สถาบัน GGGI  ต่อผู้อํานวยการใหญ่ของสํานักเลขาธิการในฐานะผู้เก็บรักษาสัญญา  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  ทส. รายงานว่า สถาบัน GGGI  เป็นองค์กรระหว่างประเทศ จัดต้ังขึ้นจากการผลักดันของรัฐบาล
สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งได้กําหนดให้การพัฒนาที่ย่ังยืนเป็นนโยบายหลักที่สําคัญที่สุดของชาติ โดยมีสํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ 
ณ กรุงโซล  สาธารณรัฐเกาหลี  มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth)  
และมีภารกิจสําคัญในการส่งเสริมให้ประเทศต่าง ๆ  มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ย่ังยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสริมความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจ การขจัดความยากจน 
การสร้างงานและการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  รวมทั้งการมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัว  ความหลากหลายทางชีวภาพและการเข้าถึงแหล่งพลังงานและ
นํ้า  ทั้งน้ี มีแนวทางการดําเนินงานด้านการพัฒนาสีเขียว การพัฒนาที่ย่ังยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีความ
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  ปัจจุบันสถาบัน GGGI มีผลบังคับแล้วเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 และมีประเทศสมาชิก 24 ประเทศ
ทั่วโลก  โดยมี 4 ประเทศจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ได้แก่  ราชาอาณาจักรกัมพูชา   สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าร่วมเป็นสมาชิก ซึ่งสถาบัน GGGI  มีความ
สนใจและต้องการให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
  สาระสําคัญของสัญญาในการจัดต้ังสถาบัน GGGI  มีดังน้ี  
  วัตถุประสงค์  : เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศเกิดใหม่ ซึ่ง
รวมถึงประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  โดยสนับสนุนและเผยแพร่กระบวนทัศน์ใหม่ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ 
การเจริญเติบโตสีเขียว ซึ่งเป็นการพัฒนาที่สมดุลของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความย่ังยืนทางสิ่งแวดล้อม 
กําหนดเป้าหมายลักษณะสําคัญของประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ การลดความยากจน  การสร้างงาน 
การรวมกันทางสังคมและความย่ังยืนทางสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งสร้างและปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
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สังคมของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศเกิดใหม่โดยความร่วมมือกันระหว่างประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกําลัง
พัฒนาและภาครัฐและเอกชน 
  กิจกรรม : สนับสนุนประเทศกําลังพัฒนาและประเทศเกิดใหม่ด้วยการสร้างขีดความสามารถในการ
ออกแบบและดําเนินการตามแผนการเจริญเติบโตสีเขียวในระดับชาติ ภูมิภาค หรือท้องถิ่น  อํานวยความสะดวกให้มี
ความร่วมมือรัฐ – เอกชน  เพ่ือส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลงทุนที่มีประสิทธิภาพทางทรัพยากร นวัตกรรม การ
ผลิตและการบริโภคและการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด 
  สมาชิกภาพ : รัฐจะเป็นสมาชิกของสถาบัน GGGI  โดยการเข้าเป็นคู่สัญญาในการจัดต้ังสถาบัน 
GGGI  และให้สัตยาบัน โดยการจัดส่งตราสารแบบของการเข้าร่วมของสถาบัน GGGI  ให้กับสถาบัน GGGI  ทั้งน้ี 
สัญญาฯ จะมีผลบังคับใช้วันที่สามสิบหลังจากการฝากตราสารฯ ให้กับผู้อํานวยการใหญ่สํานักเลขาธิการ ในฐานะ               
ผู้เก็บรักษาสัญญา (Depositary)   
 
18.  เรื่อง  การเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ตามที่
กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ   
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  รง. รายงานว่า  

1. การจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยประเทศในกลุ่มสมาคม 
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asia  Nations)  เริ่มจัดการแข่งขันครั้งแรก
เมื่อ พ.ศ. 2538  ที่ประเทศมาเลเซีย จากน้ันมีการจัดแข่งขันเรื่อยมาทุก 2 ปี (ปัจจุบันจัดการแข่งขันมาแล้ว 10 ครั้ง) 
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ มุ่งส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาการฝึกอบรมและมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมทั้งเพ่ือเป็น
เวทีสร้างการยอมรับด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมแรงงานฝีมือของประเทศสมาชิก  

2. ประโยชน์ที่คาดว่าประเทศไทยจะได้รับ มีดังน้ี  
1) เป็นโอกาสที่จะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมและศักยภาพในการรองรับงาน 

ระดับนานาชาติ  เพ่ือเสริมสร้างความเช่ือมั่นในความมีเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจและทางสังคม วัฒนธรรม
ของประเทศไทยต่อประชาคมอาเซียน 

2) ช่วยเสริมสร้างโอกาสในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมายังอาเซียน เป็นอีก 
หน่ึงกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในการเป็นศูนย์กลางการประชุมและการจัดงานต่าง ๆ ทั้งใน
ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและระดับนานาชาติ ซึ่งจะนําไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม  

ทั้งน้ี ประมาณการกลุ่มเป้าหมายที่จะเดินทางมาเพ่ือเข้าร่วมงานแข่งขนัฯ กว่า 1,000 คน                   
นํารายได้เข้าสู่ประเทศและก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 500 ล้านบาท 

3) เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาทักษะฝีมือกําลังแรงงานอย่างต่อเน่ืองและทันต่อเทคโนโลยีที่ 
เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน พร้อมทั้ง เป็นเคร่ืองมือสําคัญสําหรับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศสมาชิก เพ่ือให้กําลังแรงงานของประเทศสมาชิกได้รับการยกระดับฝีมือให้มีความ
ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว  

4) ก่อให้เกิดการบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ 
ภาคเอกชนในการพัฒนายกระดับทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ  
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19. เรื่อง การสมัครเข้าเปน็ภาคีสมาชิกความร่วมมือเพือ่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government 
Partnership : OGP) 
 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบการสมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิกความร่วมมือเพ่ือการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open 
Government Partnership : OGP) ของประเทศไทย เพ่ือที่ กค. จะได้ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  
  2. เห็นชอบองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการความร่วมมือเพ่ือการเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Open Government Partnership Committee) 
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  กค. รายงานว่า  
  1. ความร่วมมอืเพ่ือการเปิดเผยข้อมูลภาครฐั (OGP) ได้มีการริเริ่มเมื่อวันที่ 20 กันยายน ค.ศ. 2011 
มีประเทศสมาชิกก่อต้ัง 8 ประเทศ ได้แก่ บราซิล อินโดนีเซีย เม็กซิโก นอร์เวย์ ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ สหราช
อาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทีเ่ข้าร่วม 65 ประเทศ มีการจัดทําปฏิญญาการเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Open Government Declaration) มีเป้าหมายเพ่ือผูกพันรัฐบาลในการส่งเสริมความโปร่งใสให้อํานาจภาค
ประชาชน ต่อต้านการทุจริต และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม ่ๆ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับดูแลภาครัฐ 
โดยการทํางานร่วมกันของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย (Multi-stakeholder collaboration) ควบคุมดูแลโดย
คณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคมจากประเทศสมาชิก 
  2. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกความร่วมมือเพ่ือการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ  
   2.1 ประเทศทีต้่องการเข้าเป็นสมาชิก OGP จะต้องได้รับการประเมินผลการเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ 4 ด้าน คือ ความโปรง่ใสด้านการคลัง (Fiscal Transparency) การเข้าถึงข้อมูล (Access to Information) 
การเปิดเผยข้อมูลด้านรายได้และสินทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (Public Officials Asset Disclosure) การมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน (Citizen Engagement) โดย OGP จะทําการประเมินผลตามเกณฑ์การคัดเลือกเพ่ือเข้าเป็น
สมาชิกทุก ๆ ปี รวมถึงภายหลังการเข้าเป็นสมาชิกด้วย ซึ่งประเทศท่ีจะเข้าเป็นสมาชิกจะต้องได้คะแนนการ
ประเมินผลอย่างน้อยร้อยละ 75 ของคะแนนทั้งหมด โดยมีคะแนนเต็ม 16 คะแนน คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
12 คะแนน ทัง้น้ี เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2014 OGP ได้ประเมินผลตามหลักเกณฑ์ข้างต้นทั้ง 4 ด้าน และมี
ประเทศที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพ่ือเข้าร่วมเป็นสมาชิก OGP ทั้งหมด 93 ประเทศ ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศ
ที่สามารถเข้ารว่มเป็นสมาชิก OGP ได้ โดยมีคะแนนการประเมิน 13 คะแนน  
   2.2 จัดส่งหนังสือแสดงความจํานงในการเข้าร่วม OGP ไปยัง OGP Steering Committee 
และสําเนาให้ OGP Support Unit  
   2.3 จัดทําแผนการดําเนินงานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ  
  3. องคป์ระกอบและอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐ 
(Open Government Partnership Committee) 
   องค์ประกอบ มีปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน และมีกรรมการจํานวน 11 คน โดยมี
อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ ที่ปรึกษา/รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้อํานวยการกลุ่มนโยบาย
การจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
   อํานาจหน้าทีม่ี 11 ประการ เช่น พิจารณาจัดทําร่างแผนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
พิจารณาจัดทําแผนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐของประเทศไทย พิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือให้เป็นไป
ตามแผนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐของประเทศไทย พิจารณากําหนดแนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผลตนเอง
ประจําปี เป็นต้น  
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20. เรื่อง การปรับและกําหนดเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตและกําหนดเขตกงสุลของสถานกงสลุใหญ่ใน
ต่างประเทศ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี  
  1. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือปรับเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตให้ครอบคลมุประเทศต่าง ๆ 
และสถานเอกอัครราชทูตที่ทําหน้าที่เป็นผู้แทนถาวรในสหภาพแอฟริกา  
  2. กําหนดเขตอาณาสําหรับประเทศที่ยังไม่มีสถานเอกอัครราชทูตใดมีเขตอาณาครอบคลุม  
  3. กําหนดเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศกรณีมีการแยกรฐัใหม ่
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  1. กระทรวงการต่างประเทศได้เสนอข้อมูลเก่ียวกับการกําหนดเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต
ในต่างประเทศ โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังน้ี  
   1.1 ความใกลชิ้ดทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติราชการและ
ดูแลคุ้มครองคนไทย  
   1.2 สถานะความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภูมิหลังประวัติศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่เป็นเขตอาณากับประเทศที่เป็นที่ต้ังของสถานเอกอัครราชทูต  
   1.3 ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูต  
   1.4 ข้อคิดเห็นของประเทศผู้รับ และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  
   1.5 การกําหนดเขตอาณาของประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะประเทศในกลุม่อาเซียน  
   1.6 การมสีถานเอกอัครราชทูต สถานกงสลุใหญ่ของประเทศเขตอาณาต้ังอยู่ในประเทศที่
เป็นที่ต้ังของสถานเอกอัครราชทูต เพ่ือความสะดวกในการติดต่อประสานงาน  
นอกจากน้ี ยังได้คํานึงถึงบริบทของโลกและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเมื่อได้พิจารณาถึงหลักเกณฑ์ของ
การกําหนดเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตในต่างประเทศดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศจึงเห็นสมควรปรับ
เขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตและเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่บางประเทศในภูมิภาคยุโรป แอฟริกา เอเชีย
กลาง ลาตินอเมริกา แปซิฟิกใต้ เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจในการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ การคุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ 
รวมทั้งการกําหนดเขตอาณาใหม่สําหรับประเทศที่ฝ่ายไทยเพ่ิงเปิดสถานเอกอัครราชทูตในต่างประเทศ  
  2. การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือปรับเขตอาณา การกําหนดให้สถานเอกอัครราชทูตมีเขตอาณา
ครอบคลุมประเทศต่าง ๆ และการกําหนดเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญไ่ม่เข้าข่ายมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 แต่อย่างใด  
 
21. เรื่อง  ขออนุมัติลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับ
กระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐฟิจิว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร  และบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงประมงและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐฟิจิว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านประมง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐฟิจิว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร และบันทึกความ
เข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย  กับกระทรวงประมงและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐฟิจิ
ว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง 
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2. อนุมัติให้หลักการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความ 
เข้าใจในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสําคัญ ให้ กษ. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก  

3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมาย เป็นผู้ลงนาม 
ในบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งสองฉบับดังกล่าว 

4. มอบหมายกระทวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers)  ให้แก่ 
ผู้ลงนามในข้อ 3 
  สาระสําคัญของร่างบันทึก 2 ฉบับ มีดังนี้  

1. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง 
และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการส่งเสริมการค้าในสาขาการเกษตรระหว่างกัน 
มีขอบเขตความร่วมมือเก่ียวกับการพัฒนาการเกษตร สหกรณ์ มาตรการสุขอนามัยพืชและสาขาท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ  ที่
ทั้งสองฝ่ายให้ความสนใจและเห็นชอบร่วมกัน 

2. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างและ 
สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการด้านประมง  การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการส่งเสริมการค้าในสาขาประมงระหว่าง
กัน มีขอบเขตความร่วมมือในด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนของทรัพยากรประมง  การป้องกัน ยับย้ัง  ขจัดการทําประมง
ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU)  การตรวจสอบย้อนกลับ  และการส่งเสริมและสนับสนุน
ความร่วมมือระหว่างธุรกิจประมงและบริษัทเอกชนของคู่ภาคี  รวมท้ังในสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้องระหว่างไทยกับฟิจิ 

 
22. เรื่อง ปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพือ่การพัฒนาอย่างมีประสิทธผิล 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนเพ่ือความร่วมมือด้าน 
การพัฒนาอย่างมีประสิทธิผล (Vientiane Declaration on Partnership for Effective Development 
Coopreation)  และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างปฏิญญาดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรอืไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทยให้ กต. ดําเนินการได้  โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง  

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  หรือผูท้ี่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะ 
ผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม 12th High-Level Round Table Meeting 2015 (HL RTM)  และร่วมลงนามใน
ปฏิญญาดังกล่าว ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว)  

ปฏิญญาเวียงจันทน์ ฯ เป็นปฏิญญาร่วมฉบับที่ 2 ที่รฐับาลลาวได้ยกร่างร่วมกับโครงการพัฒนาแห่ง 
สหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP)  และจะใช้เป็นเอกสารที่ใช้ขับเคลื่อนการ
ทํางานร่วมกันระหว่างหุ้นส่วนการพัฒนากับ สปป.ลาว และจะเป็นผลของการประชุม HL RTM  ครั้งที่ 12 โดยมี
เป้าหมายเพ่ือให้ สปป.ลาว หลุดพ้นจากการเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Country : LDC)  ซึ่ง
จะเป็นการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 และเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals : MDGs)  นอกจากน้ีการดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 8 น้ี ยังเป็นไปตามวาระสากล  (universal agenda)  ที่ส่งเสริมการมสี่วนร่วมและการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ด้วย 

สาระสาํคญัของร่างปฏิญญาฯ ประกอบด้วย 1. การขยายความเป็นหุ้นส่วน 2. การเป็นเจ้าของ             
3. การปรับแนวทางการดําเนินงาน 4. การดําเนินงานให้สอดคล้องกันและการลดความสลับซับซ้อน 5. ความเป็น
หุ้นส่วนแบบมสี่วนร่วมเพ่ือผลของการพัฒนา 6. ความโปร่งใสความคาดการณ์ได้และความรับผิดชอบร่วมกัน 7. การ
ขับเคลื่อนทรัพยากรภายในประเทศ  8. ความร่วมมือแบบใต้ – ใต้ ความร่วมมือไตรภาคีและการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ 9. การส่งเสริมภาคธุรกิจในฐานะหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา และ 10. การดําเนินงานในระยะต่อไป 
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23. เรื่อง การจัดทําความตกลงระหวา่งรฐับาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบียว่าด้วย
การยกเว้นการตรวจลงตราสําหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ 
 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ 
เซอร์เบียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ โดยหากมีความจําเป็นต้อง
แก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไมก่ระทบต่อสาระสําคัญของร่างความตกลงฯ และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ไทย ให ้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง  

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในความ 
ตกลงฯ  

3. อนุมัติในหลักการให้ กต. มหีนังสือแจ้งฝ่ายเซอร์เบียเพ่ือให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับต่อไป 
สาระสาํคญัของความตกลงดังกล่าวมีดังนี ้ 
1. จัดทําขึ้นเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการของแต่ละฝ่ายใน 

การเดินทางเข้า – ออก เดินทางผ่านและพํานักอยู่ในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราเป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับจากวันเดินทางเข้ามา ทั้งน้ี รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสมาชิกในคณะผู้แทน
ทางการทูตหรือในสถานทําการกงสุลหรือเป็นผู้แทนประจําองค์การระหว่างประเทศในดินแดนของอีกฝ่ายด้วย  

2. ทั้งสองฝ่ายสามารถสงวนสิทธ์ิที่จะระงับการบังคับใช้ความตกลงน้ีเฉพาะส่วนหรือทั้งหมดเป็น 
การช่ัวคราวด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคงแห่งชาติ ความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือการสาธารณสุข  

3. ความตกลงน้ีจะเริ่มมีผลใช้บังคับ 30 วัน หลงัจากวันที่ภาคีคู่สัญญาได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ ์
อักษรครั้งสุดทา้ยผ่านช่องทางการทูต  เพ่ือยืนยันว่าได้ดําเนินการตามกระบวนกฎหมายภายในที่จําเป็นสําหรับการมี
ผลใช้บังคับเสร็จสิ้นแล้ว 

4. ความตกลงน้ีจะมีผลใช้บังคับเป็นเวลา 5 ปี  และจะได้รับการขยายอายุหลังจากน้ันโดยอัตโนมัติ 
ครั้งละ 5 ปี  เว้นแต่ว่าภาคีคู่สัญญาฝ่ายใดฝา่ยหย่ึงจะบอกเลิกความตกลงโดยการแจ้งเป็นลายลักษณอั์กษรไปยังภาคี
คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงล่วงหน้า 90 วันก่อนการยกเลิกดังกล่าวมีผลใช้บังคับ 
 
24. เรื่อง การปรับเงื่อนไขของแรงงานต่างด้าวสญัชาติเวียดนามที่ขออนุญาตทาํงานได้ ตามมติคณะรัฐมนตรเีม่ือ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงานเสนอการปรับเง่ือนไขของแรงงานต่างด้าวที่ขอ
อนุญาตทํางานได้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจกิายน 2558 เรื่อง การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวใน
กิจการแปรรูปสัตว์นํ้า เพ่ือแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) และ
การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม ตามข้อเสนอของกระทรวงแรงงาน ข้อ 8.2 แนวทางการจัดระบบ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม ข้อ 8.2.1 ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามทํางานได้ช่ัวคราว ข้อ 
8.2.1.2 เง่ือนไขของแรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทํางานได้ (2) จากเดิมที่กําหนดให้ต้องเดินทาง “เขา้มาในประเทศ
ไทยอย่างถูกกฎหมายคร้ังสดุท้ายก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ปรบัเปน็ เขา้มาในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย
ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ 10 สิงหาคม 2558” สําหรับรายละเอียดและการดําเนินการของหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้
เป็นไปเช่นเดิม ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เรือ่ง การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการ
แปรรูปสัตว์นํ้า เพ่ือแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) และการ
จัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม  
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25. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักร
ไทยและกระทรวงท่ีดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเท่ียวแห่งญี่ปุ่น เสน้ทางแนวเศรษฐกิจด้านใต้ 
 
 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านระบบรางระหว่าง คค. แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวง
ที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐสน การขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นเส้นทางแนวเศรษฐกิจด้านใต้ ทั้งน้ี หากมีความ
จําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญก่อนการลงนามและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้อยู่
ในดุลยพินิจของ คค. โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
  2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผูท้ี่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย 
  ร่างบันทึกความร่วมมือฯ มีประสงค์เพ่ือระบุขอบเขตความร่วมมือด้านการพัฒนาการขนส่งระบบราง 
โดยเฉพาะเส้นทางแนวเศรษฐกิจด้านใต้เพ่ือใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานและเป็นแนวทางในการพัฒนาและสานต่อ
ความร่วมมือระหว่าง ไทย – ญี่ปุ่น ต่อไปในอนาคต อีกทั้งเป็นการผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายเร่งดําเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องโดยเร็วที่สุดซึ่งประกอบด้วย 1.การพัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบรางเส้นทางแนวเศรษฐกิจด้านใต้
2. การขนส่งสนิค้าทางราง 3. การพัฒนาบุคลากร 4. การแลกเปลี่ยนผู้เช่ียวชาญด้านระบบราง 
 
26. เรื่อง  การเขา้ร่วมรับรองและลงนามในปฏิญญานครนิวยอร์กว่าด้วยป่าไม้ (New York Declaration on 
Forests) 
  คณะรัฐมนตรมีีมตริเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมรับรองและลงนามในปฏิญญานครนิวยอร์กว่า
ด้วยป่าไม้ (New York Declaration on Forests)ในการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 ในเดือนธันวาคม 2558 ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (ทส.) เสนอ 
และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการตามข้ันตอนการเข้าร่วมเป็นภาคีในปฏิญญานคร
นิวยอร์กว่าด้วยป่าไม้ (New York Declaration on Forests) ต่อไป  
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  ทส. รายงานว่า 
  การประชุม Climate Summit 2014 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ณ สํานักงาน
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในที่ประชุมดังกล่าวประมุขและหัวหน้ารัฐบาล 130 ประเทศ ร่วมกัน
แสดงเจตนารมณ์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองในการสนับสนุนการจัดทํา
ข้อตกลงฉบับใหม่ใหแ้ล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2558 โดยหน่ึงในประเด็นที่ประชุมภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change : 
UNFCCC) ให้ความสําคัญ คอื ผลกระทบจากภาคป่าไม้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  สาระสาํคญัของปฏิญญานครนิวยอร์กว่าด้วยป่าไม้ (New York Declaration on Forests) 
  1. เป็นปฏิญญาที่ไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย (Non-Legally Binding Political Declaration)  
  2. กําหนดให้ประเทศที่เข้าร่วมลงนามปฏิญญาฯ ลดอัตราการสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้ลงให้ได้อย่างน้อย
ครึ่งหน่ึง ภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ.2020) 
  3. กําหนดเป้าหมายระดับสูงเพ่ือหยุดการสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้ภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ.2030) 
  4. ส่งเสริมการฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้และพ้ืนที่เพาะปลูกให้ได้ขนาดพ้ืนที่ 350 ล้านเฮกเตอร์ (เทียบว่ามี
ขนาดใหญ่กว่าอินเดีย) 



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

24 

  5. เช่ือมโยงไปถึงเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ภายใต้กรอบการดําเนินงานเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทําลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า 
( Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation : REDD+) 
  6. แนวทางการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ฉบับน้ีจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในด้านการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การบรรเทาความยากจน หลักนิติธรรม ความมัน่คงทางอาหาร ความยืดหยุ่นด้านภูมิศาสตร์ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทใน
กระบวนการตัดสินใจ 
 
27.  เรื่อง การลงนามเอกสาร Statement of intent between the Government of Japan and the 
Government of the Kingdom of Thailand on HighLevel Joint Commission และเอกสาร 
Memorandum of Intent on Human Resource Development in the Mekong Sub-Region 
between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of Japan 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างเอกสาร Statement of intent between the Government of Japan and 
the Government of the Kingdom of Thailand on HighLevel Joint Commission และเอกสาร 
Memorandum of Intent on Human Resource Development in the Mekong Sub-Region between the 
Government of the Kingdom of Thailand and the Government of Japan 
  2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในเอกสาร 
Statement of intent between the Government of Japan and the Government of the Kingdom of 
Thailand on HighLevel Joint Commission 
  3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายลงนามในเอกสาร 
Memorandum of Intent on Human Resource Development in the Mekong Sub-Region between the 
Government of the Kingdom of Thailand and the Government of Japan 
  4. หากมีการแก้ไขถ้อยคําที่มใิช่สาระสําคัญและไมข่ัดต่อผลประโยชน์ของไทยของเอกสารท้ังสอง
ฉบับดังกล่าว ขอให้คณะรฐัมนตรีมอบหมายให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องน้ันๆ โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
  สาระสาํคญัของเอกสารทั้ง 2 ฉบับสรุปได้ดังนี ้
  1. Statement of intent between the Government of Japan and the Government of 
the Kingdom of Thailand on HighLevel Joint Commission เป็นเอกสารเชิงนโยบายสําหรับการต้ังกลไกการ
หารือระดับสูงด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
      1.1 HLJC จะมีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
   (1) ทบทวนแผนการดําเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการค้า การลงทุน และความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ ภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น 
   (2) ประสานงานเร่งรัดการดําเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องข้องกับการค้า การลงทุน และ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระดับทวิภาคภาคีไทย-ญี่ปุ่น 
   (3) ริเริ่มการประสานงานความร่วมมือใหม ่ๆ ที่เก่ียวข้องกับารค้า การลงทุน และความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
      1.2 HLJC จะมีประธานร่วม คือ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีสําหรับฝ่ายญี่ปุ่น และรอง
นายกรัฐมนตรสีําหรับฝ่ายไทย หรือผู้ที่ได้รบัการแต่งต้ังจากรัฐบาลของทั้งสองประเทศ  
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      1.3 องค์ประกอบของ HLJC จะประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ของไทย
และญี่ปุ่น ซึ่งมกีารแต่งต้ังจากรัฐบาลของทัง้สองประเทศ 
      1.4 กําหนดให้มีการประชุม HLJC ทุกปี โดยไทยและญี่ปุ่นจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพ ส่วน
กําหนดการจัดประชุมจะประสานงานผ่านช่องทางการทูต 
  2. Memorandum of Intent on Human Resource Development in the Mekong Sub-
Region between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of Japan เป็น
เอกสารแสดงเจตนารมณ์ของไทยและญี่ปุ่นที่จะร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง มวัีตถุประสงค์
เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทกัษะฝีมือแรงงานในสาขาอุตสาหกรรมหลัก โดยบริษัทญี่ปุ่นจะถ่ายทอด
ความรู้ เทคโนโลยี ประสบการณ์ให้แก่ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแมนํ้่าโขง นอกจากน้ันไทยและญี่ปุ่นจะร่วมกันพัฒนา 
SMEs ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น และเพ่ือให้ SMEs สามารถเข้ามาเป็นส่วนหน่ึง
ของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคและห่วงโซ่อุปทานโลกได้ ทั้งน้ี จะมีการหารือรายละเอียดความร่วมมือต่อไปและจะมี
การรายงานต่อ HLJC  
 

แต่งต้ัง 
 
28. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นางสาวชูจิตต์ ธนภัณฑ์ภาดา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์เช่ียวชาญ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ต้ังแต่
วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง
เป็นต้นไป  
 
29. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสขุ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นางสาวอุษาวดี ถาวระ 
ผู้เช่ียวชาญด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เคมี) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่ียวชาญ) 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เคมี) 
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 
2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
30. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในคณะกรรมการการ
เคหะแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหน้ายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต กรรมการผูแ้ทนกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 
เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ พ้นจากตําแหน่ง และแต่งต้ัง 
นายวิทศัน์ เตชะบุญ รองปลดักระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกรรมการผูแ้ทนกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ แทนนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต 
ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์เสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป  
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31. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานกัข่าวกรองแห่งชาติ (นักบรหิารระดับสงู) 
(สํานักนายกรฐัมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง นายผดุงศักด์ิ อมาตยกุล ที่
ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุม่งานที่ปรึกษา สํานัก
ข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 10 
พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งให้รักษาราชการแทนในตําแหน่งดังกล่าว เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
32. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น  
  2. นายธงชัย ชาสวัสด์ิ อธิบดีกรมการกงสุล ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต 
ณ สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
  3. นายวราวุธ ชูวิรัช เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมการกงสุล  
  ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือสับเปลี่ยนหมนุเวียน ซึ่งการแต่งต้ัง
เอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศ ตามข้อ 1. และ 2. ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ  
 
33. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศ 
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแลว้ จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. นางบุษยา มาทแล็ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน 
ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม  
  2. นางรัตติกุล จันทร์สรุิยา อธิบดีกรมยุโรป ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน  
  3. นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  
  ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่างและสับเปลี่ยน
หมุนเวียน  
 
34. เรื่อง การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้รักษา
ราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ิมเติมเป็นลําดับที่ 3 ในกรณีที่ไมม่ีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  

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


