
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2138 
ท่ี  กษ 0401.4/740                         วันท่ี  28  ตุลาคม  2558 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 501 
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านเศรษฐกิจ – สังคม  
วาระที่ 9 เรื่อง  การจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติสง่เสริม 

และพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังน้ี  
  1. ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผูป้ฏิบัติงานต้ังแต่ 100 คนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถทํางานได้ 
ให้ครบตามอัตราส่วนที่กฎหมายกําหนด ภายในปีงบประมาณ 2561  
  2. ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผูป้ฏิบัติงานต้ังแต่ 100 คนขึ้นไปรายงานผลการปฏิบัติหรือนําเสนอ
แผนการดําเนินงานทุก 1 ปี ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พม.  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1.  ให้หน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทํางานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ  โดยในปี 2556 มีหน่วยงานของรัฐที่มีจาํนวนผู้ปฏิบัติงานต้ังแต่ 100 คนขึ้นไป
จํานวน 290 หน่วยงาน  ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวจํานวน 218 หน่วยงาน โดย จ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 
จํานวน 1,080 คน ให้สัมปทานตามมาตรา 35 จํานวน 376 คน รวมเป็นจํานวน 1,456 คน จากจํานวนที่ต้อง
จ้างคนพิการตามอัตราส่วนที่กฎหมายกําหนด จํานวน 10,929 คน คิดเป็นร้อยละ 13.32  
  2. พม. ได้ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุน ทั้งการมีหนังสือแจ้งให้ปฏิบัติและการจัดประชุม
ช้ีแจงในทุกปี และได้จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ   
และแนวทางการจัดให้สัมปทานตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
และว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้สัมปทานจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรอืบริการจัดจ้างเหมา
ช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณห์รือสิ่งอํานวยความสะดวกล่ามภาษามือ  
หรือให้ความช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผูดู้แลคนพิการ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558  
โดยมีแนวทางในการจัดให้สัมปทานแทนการจ้างงานคนพิการได้ถึง 7 วิธี ดังน้ัน หน่วยงานของรัฐที่มีจาํนวน
ผู้ปฏิบัติงานต้ังแต่ 100 คนขึน้ไปและต้องจ้างงานคนพิการ เข้าทํางานตามกฎหมายจึงสามารถนําแนวทาง
ดังกล่าวไปวางแผนดําเนินการตามกฎหมายภายในปีงบประมาณ 2561 ได้  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่11 เรื่อง ขอความเหน็ชอบจัดทาํสญัญาซ้ือขายผลิตภัณฑ์ยาง 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
ให้การยางแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานฝ่ายไทย ดําเนินการจัดทําสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางกับคู่ค้าฝ่ายจีน  
 

SINO… 
 
 



 2
 
SINOCHEM  ภายใต้กรอบความร่วมมือของคณะกรรมการบริหารร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้า 
เกษตรระหว่างไทย – จีน  และเป็นไปตามเจตนารมณ์ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร ลงนามเมื่อวันที่  
19 ธันวาคม 2557 ณ กรุงเทพฯ   

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่ 14 เรือ่ง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต  
2558/59 เฉพาะโครงการที่เก่ียวข้องกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
  สาระสําคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเหน็ชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพ
ราคาข้าว ปีการผลิต 2558/59 เฉพาะโครงการที่เก่ียวข้องกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  สาระสําคัญของเรื่อง  

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2558/59 
  1. โครงการลดดอกเบ้ียเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2558/59  
  2. โครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมลูค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59  
  3. โครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59  
  4. ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการและการรับชําระคืนเงินกู้ 
   (1) ระยะเวลาจ่ายเงินกู้เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 
   (2) กําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้นภายใน 4 เดือน นับถัดจากเดือนรับเงินกู้ 
   (3) ระยะเวลาโครงการต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกาย 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 
  5.วงเงินกู้ต่อราย กําหนดวงเงินกู้รายละไม่เกิน 300,000 บาท ขึ้นอยู่กับปริมาณข้าวเปลือก 
ชนิด และคณุภาพข้าวเปลือกที่นํามาเป็นหลักประกัน 
  6. หลักประกันการกู้เงิน ใช้การรับรองรับผิดอย่างลูกหน้ีร่วมกันและข้าวเปลือกของเกษตรกร
ที่อยู่ในยุ้งฉางเป็นหลักประกันเงินกู้ 
  7. อัตราดอกเบ้ียเงินกู้และการชําระคืนเงินกู้ 
   (1) ต้ังแต่วันรับเงินกู้หรือวันที่ ธ.ก.ส. โอนเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรหรือ
สหกรณ์การเกษตรจนถึงวันครบกําหนดชําระคืน ธ.ก.ส. จะไม่คิดดอกเบ้ียเงินกู้จากผู้กู้เน่ืองจากรัฐบาลชดเชย
ดอกเบ้ียแทนผูกู้้ 
   (2) เมื่อมีกําหนดเวลาระบายข้าว เกษตรกรหรือสหกรณ์สามารถเลือกที่จะเข้าร่วม
โครงการหรือไม่เข้าร่วมมาตรการระบาย โดยมีรายละเอียดอัตราดอกเบ้ียแตกต่างกันไป  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่ 15 เรือ่ง มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (SMEs)  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบกรอบเป้าหมายวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (Small Medium Enterprises : SMEs) ที่จะให้การส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันประสบภาวะชะลอตัวอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้
ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งมีจํานวนมากกว่า 2.7 ล้านราย ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาในการประกอบ
ธุรกิจ จําเป็นที่ภาครัฐจะต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้ SMEs สามารถดําเนินธุรกิจและเติบโตต่อไปได้ 
 

2.กระทรวง... 
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  2. กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ประสานและบูรณาการการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง แล้วเห็นสมควรเสนอมาตรการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน SMEs โดยกําหนดเป้าหมายส่งเสริม SMEs ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาํนวน 
97,503 ราย โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ คือ (1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ SMEs ที่ประกอบกิจการอยู่แล้ว 
(Regular) จํานวน 55,338 ราย (2) การสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสรา้งสรรค์และนวัตกรรม (Start-up) 
จํานวน 22,715 ราย (3) การช่วยเหลือ SMEs ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn-around) ในการปรับแผนธุรกิจ
เป็นการเร่งด่วน จํานวน 17,000 ราย และ (4) การสร้างและพัฒนาปัจจัยสนับสนุน (Enabling Business) 
จํานวน 2,450 ราย ในด้านการสนับสนุนเงินทุน การจดทะเบียนโรงงาน และการจดทะเบียนสัญญาธุรกิจ โดย
แบ่งการดําเนินงานเป็น 2 สว่น คือ 
      1. การดําเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
      2. การดําเนินงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เพ่ือสร้างพลังให้ SMEs มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง โดยแบ่งเป็น 3 ด้านคือ  
(1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ SMEs ที่ประกอบกิจการอยู่แล้ว (Regular) (2) การสร้างผู้ประกอบการใหม่
เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-up) (3) การสร้างและพัฒนาปัจจัยสนับสนุน (Enabling Business) 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่ 16 เรื่อง ผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน วันที่ 7 ตุลาคม 2558 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
  1. รับทราบผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558  
  2. เห็นชอบตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไป
ดําเนินการ รวมทั้งรายงานผลการดําเนินการให้ สศช. ต่อไป 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. สศช. ได้รายงานผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน เพ่ือหารือเรื่อง
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมท้ังมาตรการการเงินการคลังเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ในระยะเร่งด่วน 
  2. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
      1) มอบหมายให้กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทํา
แผนงานและโครงการเพ่ือรณรงค์ให้ผู้ประกอบการ SMEs จดัทําระบบบัญชีเดียวและเข้าสู่ระบบภาษีอย่างถูกต้อง 
      2) มอบหมายให้กระทรวงศกึษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
จัดทําแผนงานและโครงการเพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์และส่งเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือน
      3) มอบหมายให้ มท. ร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งรัดการดําเนินการขับเคลื่อน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิผ่านคณะทํางานขบัเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในทกุจังหวัด 
      4) มอบหมายให้ มท. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดให้มีการประชุม 
กรอ. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเร่งรัดดําเนินการตามมาตรการของรัฐบาล และให้ กรอ. จังหวัด 
ร่วมกับเครือข่ายภาคีการพัฒนาจังหวัดและสถาบันการศึกษาเสนอแผนพัฒนาพ้ืนที่ให้เศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับท้องถิน่ให้มีความเขม้แข็ง อาท ิการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน การพัฒนาสินค้า OTOP เป็นต้น  
      5) ขอความร่วมมือภาคเอกชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์การดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล รวมทั้งช่วยสนับสนุนการจัดทําระบบบัญชีเดียว
ของ SMEs และการจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชน โดยมุ่งไปยังกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ เกษตรกร 
และประชาชน ไปยังสมาชิกและเครือข่ายทัว่ประเทศ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ด้าน... 
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ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 18 เรือ่ง ขออนุมัติการลงนาม Implementing Arrangement (IA) ระหว่าง 

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รฐับาลแห่งราชอาณาจักรไทยและกรมประมงและทรพัยากรสตัว์น้าํ 
กระทรวงเกษตร รัฐบาลแหง่สาธารณรัฐฟลิิปปนิส ์
            สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติใหม้กีารลงนามใน Implementing 
Arrangement (IA) ระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ 
กรมประมงและทรัพยากรสัตว์นํ้า กระทรวงเกษตร รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์   
           สาระสําคัญของเรื่อง 
            1. กรมประมงมีนโยบายในการปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลบัสินค้าประมงเพ่ือป้องกัน 
ยับย้ัง และขจัดการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมเข้าสู่ประเทศไทย เพ่ือแปรรูป
และส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยจะต้องทําความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ทีส่่งสัตว์นํ้ามายังประเทศไทย 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรือประมงและการทําประมงของเรือประมงที่จับสัตว์นํ้าส่งมายังประเทศไทย 
            2. สารัตถะของร่าง IA มีเน้ือหาสาระเก่ียวกับความร่วมมือทางวิชาการประมง ซึ่งเป็นการ
กําหนดรายละเอียดของการดําเนินการตามพันธกรณี MOU เดิมที่มีอยู่แล้ว จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญา ร่าง IA เป็นข้อตกลงเพ่ือการดําเนินการภายใต้กรอบความตกลงแม่บท 
กล่าวคือ บันทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีเน้ือหาเก่ียวกับเรื่องการรักษาความลบัและเรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
ที่เกิดจากความร่วมมือในงานวิจัย เพ่ือการป้องกัน ยับย้ังและขจัดการทาํประมง IUU 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่ 19 เรือ่ง การขยายระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 
กรมวิชาการเกษตรกับสถาบันพัฒนาชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ในการจัดต้ังศนูย์ Korea Project on 
International Agriculture : KOPIA  ประจําประเทศไทย 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบต่อร่างการขยายระยะเวลาบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับสถาบัน
พัฒนาชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ในการจัดต้ังศูนย์ Korea Project on International Agriculture ประจําประเทศไทย  
  2. อนุมัติให้อธบิดีกรมวิชาการเกษตร เป็นผู้ลงนามในเอกสารการขยายระยะเวลาบันทึก
ข้อตกลงดังกล่าว 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. เน่ืองจากบันทึกข้อตกลงฉบับเดิม ได้หมดอายุลง แต่ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินงาน หากขยายระยะเวลาบันทึกข้อตกลงฯ จะทํามคีวามต่อเน่ืองในการดําเนินโครงการ ประกอบกับ 
ได้มีการเสนอโครงการความร่วมมือใหม่เมื่อต้นปี 2558 ใหส้ํานักงานโคเปีย  สาธารณรัฐเกาหลี  พิจารณา  
  2. เน่ืองจากโครงการความร่วมมือมีความก้าวหน้า และมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการ  
ดังน้ัน จึงขยายระยะเวลาโครงการความร่วมมือในการจัดต้ังศูนย์ KOPIA ประจําประเทศไทย ออกไปจนถึงวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2561  
  3. การขยายระยะเวลาบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินโครงการให้
เป็นไปด้วยความต่อเน่ือง อีกทั้งโครงการที่ดําเนินการอยู่กรมวิชาการเกษตรได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
สํานักงานโคเปียสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งทางตรงและผ่านศนูย์ KOPIA ประจําประเทศไทย 
 

4.กรม... 
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  4. กรมวิชาการเกษตรได้รับความรู้ทางวิชาการและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ด้านวิชาการเกษตร และได้พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในการเดินทางไปศึกษาดูงานและฝึกอบรม 
  5. การที่มีสํานักงานโคเปียต้ังอยู่ในประเทศไทยทําให้มคีวามสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ
ประสานงาน  และเพ่ิมความสัมพันธ์ระหว่างกรมวิชาการเกษตรและสถาบันพัฒนาชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลี  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ด้านแต่งตั้ง 
วาระที่ 23 เรือ่ง การแต่งต้ังข้าราชการใหดํ้ารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง 
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 6 ราย ดังน้ี  
  1. นางวิมลพร ธิติศักด์ิ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
  2. นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์เหล่าวิชยา รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  3. นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  4. นางกุลรัศมิ ์อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  5. นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  6. นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมชลประทาน  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
 

วาระที่ 27 เรือ่ง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
ภาครัฐ (คตร.) ประจํากลุ่มกระทรวง 
  สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ 
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่ 18/ 2558  เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ ประจํากลุม่กระทรวง 
           1. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจํากลุ่ม
กระทรวง จํานวน 6 คณะ โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ 
  หัวข้อที่ 1.3  คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจํา
กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ 2 รับผดิชอบในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีองค์ประกอบ ดังน้ี 
    1.3.1 พลโท วิบูล   ขยันกิจ            เป็นประธานอนุกรรมการ   
    1.3.2 พลตรี รณณรงค์   โคตรดํารงค์    อนุกรรมการ 
    1.3.3 ผู้อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณ  อนุกรรมการ  
           ด้านเศรษฐกิจ 1 หรือ ผู้อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณ 
             ด้านเศรษฐกิจ 2 สํานักงบประมาณ  
 

1.3.4… 
 





วาระ
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ - สังคม 9 การจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติส่งเสริม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2556

11 ขอความเห็นชอบจัดทําสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ์ยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
14 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปีการผลิต 2558/59 เฉพาะโครงการท่ีเก่ียวข้องกับธนาคารเพ่ือการ
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร

15 มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันวิสาหกิจขนาดกลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และขนาดย่อม (SMEs)

16 ผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันท่ี 7 ตุลาคม 2558

ต่างประเทศ 18 ขออนมัุติการลงนาม Implementing Arrangement (IA) ระหว่าง กระทรวงแกษตรและสหกรณ์
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และกรมประมงและทรัพยากรสัตว์น้ํา กระทรวงเกษตร รัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

19 การขยายระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตรกับสถาบันพัฒนาชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
ในการจัดตั้งศูนย์ Korea Project on International Agriculture :
KOPIA ประจําประเทศไทย

แต่งตั้ง 23 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

27 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภาครัฐ (คตร.) ประจํากลุ่มกระทรวง

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2558

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                                    วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2558 
 
  วันน้ี (27 ตุลาคม 2558) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1  
ทําเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  และ
พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี                
สรุปสาระสําคัญดังน้ี 
  

กฎหมาย 
   
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  
    ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏพระนคร (ฉบับที่ ..) 

2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดทํา
แบบจําลองด้านเครดิต) 

3.   เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 พ.ศ. ....  
  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..)  

   พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติที่เก่ียวกับการรวมกันเป็นสมาคมของบุคคล) และร่าง 
   พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
   บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ  

  4.   เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  
    ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
    มหาสารคาม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  
    ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏธนบุรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลการประกอบ
   กิจการของลูกหน้ี  พ.ศ. .... 

 
เศรษฐกิจ – สงัคม 

 
  7.  เรื่อง   มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่าน 
    กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
    ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  8.  เรื่อง   มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบริจาคให้แก่งานวัฒนธรรมและ 
    พัฒนาการเรียนรู้  
  9.  เรื่อง   การจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา 
    คุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  
  10.   เรื่อง   กําหนดวันประมูลคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz  
  11.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบจัดทําสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยาง 
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  12.  เรื่อง  มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up)  
    [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....]  
  13.  เรื่อง  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่ 2559 ของศูนย์
    อํานวยการความปลอดภัยทางถนน  
  14.  เรื่อง  มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว  
    ปีการผลิต 2558/59 เฉพาะโครงการที่เก่ียวข้องกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและ 
    สหกรณ์การเกษตร  
  15.   เรื่อง  มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
    (SMEs)  
  16.  เรื่อง  ผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน วันที่ 7 ตุลาคม 2558 
 

ต่างประเทศ 
 
  17.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีขนส่ง
    อาเซียน ครั้งที่ 21 
  18.  เรื่อง  ขออนุมัติการลงนาม Implementing Arrangement (IA) ระหว่างกรมประมง  
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและกรมประมงและ
    ทรัพยากรสัตว์นํ้า กระทรวงเกษตร รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
  19.   เรื่อง   การขยายระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตร
    กับสถาบันพัฒนาชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลี   ในการจัดต้ังศูนย์ Korea Project 
    on International Agriculture : KOPIA  ประจําประเทศไทย 
  20.  เรื่อง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – อิสราเอล  
  21.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบและการลงนามในร่างปฏิญญาร่วมกัวลาลัมเปอร์ของการประชุม
    คณะรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 3  
 

แต่งต้ัง 
  22.  เรื่อง  เพ่ิมเติมบุคคลตามองค์ประกอบในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 
    เกษตรและสหกรณ์)  
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงยุติธรรม)  
  25.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการกฬีาแห่งประเทศไทย 
  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า 
  27. เรื่อง   แต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ  
    (คตร.) ประจํากลุ่มกระทรวง 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
   
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ                
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ฉบับที่ ..) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ฉบับที่ ..) ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  กําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา               
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขา             
วิชาเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งกําหนดสีประจําสาขาวิชาดังกล่าว  ยกเว้นสาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดทําแบบจําลอง                
ด้านเครดิต) 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (การจัดทําแบบจําลองด้านเครดิต) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
ตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป 
            กค. เสนอว่า โดยที่พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 มิได้มีบทบัญญัติ
รองรับให้สมาชิกนําข้อมูลของลูกค้าตนท่ีได้จากบริษัทข้อมูลเครดิตตามมาตรา 20 ไปใช้ในการจัดทําแบบจําลองด้าน
เครดิต จึงสมควรกําหนดบทบัญญัติเพ่ิมเติมให้สมาชิกสามารถนําข้อมูลของลูกค้าตนที่ได้จากบริษัทข้อมูลเครดิตไปใช้
ในการจัดทําแบบจําลองด้านเครดิตเพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์สินเช่ือ การออกบัตรเครดิต และการบริหารความ
เสี่ยงในกิจการของสมาชิก ซึ่งข้อมูลที่นําไปใช้เป็นข้อมูลเฉพาะส่วนที่สะท้อนถึงความสามารถในการชําระหน้ี โดยไม่มี
ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูล และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้
กระบวนการพิจารณาสินเช่ือรวดเร็วและเป็นประโยชน์กับลูกค้า โดยเจ้าของข้อมูลไม่ได้ถูกละเมิดสิทธิ อันจะทําให้
ผู้บริโภคได้รับบริการสินเช่ือสอดคล้องกับศักยภาพในการชําระคืนหน้ี ทําให้เกิดความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน 
และเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากน้ี เพ่ือแก้ไขบทบัญญัติในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการ
ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษทาง
อาญาร่วมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระทําหรือเจตนาประการใดอันเก่ียวกับ              
การกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ัน 
            สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
            1. แก้ไขเพ่ิมเติมให้สถาบันการเงินที่บริษัทข้อมูลเครดิตรับเข้าเป็นสมาชิกสามารถนําข้อมูลของลูกค้า
ตนที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิตตามมาตรา 20 ไปใช้ในการจัดทําแบบจําลองด้านเครดิตได้ โดยได้รับความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลก่อน 
            2. แก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนบทสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล โดยต้องมีการพิสูจน์
ว่ากรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคลน้ัน ได้รู้เห็นหรือยินยอมหรือไม่ได้จัดการตามสมควร
เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความผิดน้ัน 
 
3.  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติที่เก่ียวกับการรวมกันเป็น
สมาคมของบุคคล) และร่างพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติรวม 3 ฉบับ  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฏี
กาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป ดังน้ี 
  1. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชญัญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 พ.ศ. .... 
  2. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                 
(แก้ไขบทบัญญัติที่เก่ียวกับการรวมกันเป็นสมาคมของบุคคล) และ 
  3. ร่างพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือ               
บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 พ.ศ. .... 
   1.1 กําหนดให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   1.2 กําหนดให้สมาคมการค้าที่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ หากประสงค์จะเป็นสมาคมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้มีหนังสือ
แจ้ ง ใ ห้นายทะเ บียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ทราบภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่                 
วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ และเมื่อได้แจ้งแล้วให้ถือว่าสมาคมดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์ 
  2. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                
(แก้ไขบทบัญญัติที่เก่ียวกับการรวมกันเป็นสมาคมของบุคคล)  
   2.1 กําหนดให้การก่อต้ังสมาคมเพื่อกระทําการใด ๆ อันมีลักษณะต่อเน่ืองร่วมกัน              
ย่อมกระทําได้ แต่ต้องมิใช่การหาผลกําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน การก่อต้ังสมาคมให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลต้องมี
ข้อบังคับและจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
   2.2  สมาคมต้องใช้ช่ือที่มีคําว่า “สมาคม” และคําว่า “จดทะเบียน” ประกอบกับช่ือของ
สมาคม 
  3. ร่างพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจํากัด                
บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   3.1 กําหนดคํานิยามคําว่า “สมาคม” หมายความว่า สมาคมที่ได้จดทะเบียนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
   3.2 กําหนดให้ผู้ใดใช้คําว่า “สมาคม” และคําว่า “จดทะเบียน” ประกอบกับช่ือในดวงตรา 
ป้ายช่ือ จดหมาย ใบแจ้งความ หรือเอกสารอย่างอ่ืนเก่ียวกับธุรกิจโดยมิได้เป็นสมาคมที่ได้จดทะเบียนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท และปรับอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาทจนกว่า                
จะเลิกใช้  
   3.3 กําหนดผู้ใดใช้คําว่าสมาคมในการดําเนินกิจการเพ่ือหาผลกําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน 
ไม่ว่าจะเป็นสมาคมที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 
4.  เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ                
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ 
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  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  กําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา และสีประจําสาขาวิชาของสาขา               
วิชาเทคโนโลยี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เพ่ิมขึ้น รวมถึงเปล่ียนแถบสีตรงแขนของ                 
ครุยวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ                
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  กําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา และสีประจําสาขาวิชาเทคโนโลยี และ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เพ่ิมขึ้น 
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้            
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่กํากับ
ดูแลการประกอบกิจการของลูกหน้ี พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีอํานาจย่ืนคําร้องขอฟ้ืนฟู
กิจการลูกหน้ีผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมีอํานาจให้ความยินยอมให้ลูกหน้ีเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟู
กิจการ เพ่ือให้กระบวนการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกิดประสิทธิภาพทั้งระบบ ซึ่งมี
สาระสําคัญ ดังน้ี 
  1. ให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นหน่วยงานของรัฐ มีสิทธิ              
ย่ืนคําร้องขอต่อศาลให้ฟ้ืนฟูกิจการลูกหน้ี ซึ่งเป็นนิติบุคคลและเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า                 
ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 
  2. เจ้าหน้ีของลูกหน้ีผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือลูกหน้ีน้ันเองจะย่ืนคําร้องขอฟ้ืนฟู
กิจการด้วยตนเองได้ เมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ                 
ตลาดหลักทรัพย์ 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
7. เรื่อง  มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทรัสต์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ (ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 
ตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  2. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยไปดําเนินการเสนอร่างกฎหมายที่เก่ียวข้อง  เพ่ือลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับอสังหาริมทรัพย์และห้องชุด  อันเน่ืองมาจากการแปลงสภาพ
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1)  ไปเป็นกองทรัสต์  โดยให้สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนตัวทรัสตีเป็น
การถาวร 
  สาระสําคัญของมาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่าน
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
  1. ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเพ่ือส่งเสริมการแปลง
สภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) ไปเป็นกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ดังน้ี   
   1.1 สิทธิประโยชน์ทางภาษี  
    (1) ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์  สําหรับการโอน
ทรัพย์สินจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) ไปเป็นกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  อันเน่ืองมาจาก
การแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) ไปเป็นกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 
    (2) ยกเว้นภาษีเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์               
(กอง 1) สําหรับเงินได้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) ไปเป็น
ใบทรัสต์ของกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
   1.2 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับอสังหาริมทรัพย์และห้องชุด  
    (1)  ลดหย่อนค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดจากร้อยละ 2 ของ
ราคาประเมินทุนทรัพย์เหลอืร้อยละ 0.01 ของราคาประเมินทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 100,000 บาท  สําหรับธุรกรรมการ
โอนอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) ไปยังกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหารมิทรัพย์  
    (2) ลดหย่อนค่าจดทะเบียนการจํานองหรือบุริมสิทธิจากร้อยละ 1 ของราคาที่
จํานองหรือบุริมสิทธิ ทั้งน้ี  ไม่เกิน 200,000 บาท เหลือร้อยละ 0.01 ของราคาที่จํานองหรือบุริมสิทธิ  แต่ไม่เกิน 
100,000 บาท สําหรับธุรกรรมการโอนสิทธิจํานองหรือบุริมสิทธิจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) ไปยัง
กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
   ทั้งน้ี  สิทธิประโยชน์ทางภาษีและค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นมาตรการช่ัวคราว โดย
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1)  แปลงสภาพเป็น
กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
  2. ลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดจากการ
เปลี่ยนตัวทรัสตีเป็นการถาวร ดังน้ี  
   2.1 ลดหย่อนค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดจากร้อยละ 2 ของราคา
ประเมินทุนทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 ของราคาประเมินทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 100,000 บาท สําหรับธุรกรรมการโอน
อสังหาริมทรัพย์จากทรัสตีรายเดิมเป็นทรัสตีรายใหม่ 
   2.2 ลดหย่อนค่าจดทะเบียนการจํานองหรือบุริมสิทธิจากร้อยละ 1 ของราคาที่จํานองหรือ
บุริมสิทธิ  ทั้งน้ี  ไม่เกิน 200,000 บาท  เหลือร้อยละ 0.01 ของราคาที่จํานองหรือบุริมสิทธิ  แต่ไม่เกิน 100,000 
บาท  สําหรับธุรกรรมการโอนสิทธิจํานองหรือบุริมสิทธิจากทรัสตีรายเดิมเป็นทรัสตีรายใหม่ 
   2.3 ลดหย่อนค่าจดทะเบียนการเช่าจากร้อยละ 1 ของเงินค่าเช่าตลอดเวลาที่เช่า หรือเงิน
กินเปล่า  หรือทั้งสองอย่างรวมกันเหลือร้อยละ 0.01 ของค่าเช่าตลอดเวลาที่เช่า  หรือเงินกินเปล่า  หรือทั้งสองอย่าง
รวมกัน  แต่ไม่เกิน 100,000 บาท  สําหรับธุรกรรมการโอนสิทธิจากทรัสตีรายเดิมเป็นทรัสตีรายใหม่  
  3. การแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) ไปเป็นกองทรัสต์เป็นเพียงการเปลี่ยน
รูปแบบทางกฎหมายของเคร่ืองมือในการระดมทุนเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เท่าน้ัน  โดยไม่ได้ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจใด ๆ และการลงทุนในรูปแบบกองทรัสต์จะช่วยลดความบิดเบือนการใช้ช่องทางในการ
ได้รับสิทธิประโยชน์เกินสมควรระวังการลงทุนโดยตรงในอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนผ่านกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ (กอง1)  
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  4. การใช้กองทรัสต์เป็นเคร่ืองมือในการระดมทุนเพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้ว  จะทําให้ภาครัฐ
มีรายได้ภาษีและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเพ่ิมขึ้นจํานวนหน่ึง 
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  

1. กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามท่ีกําหนดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 
อสังหาริมทรัพย์  สําหรับเงินได้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นใบทรัสต์
อันเน่ืองมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  ทั้งน้ี
สําหรับเงินได้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นใบทรัสต์ต้ังแต่วันที่                
พระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
  2. กําหนดให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และอากรแสตมป์ให้แก่กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์  สําหรับมลูค่าของฐานภาษี   รายรับ  และการกระทําตราสารที่เกิดขึ้นหรือเน่ืองมาจากการโอนก่อ
ทรัพย์สิทธิหรอืสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สิน  อันเน่ืองมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์เพ่ือ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  ทั้งน้ี  สําหรบัการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์เพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ต้ังแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
8. เรื่อง  มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริจาคให้แก่งานวัฒนธรรมและพัฒนาการเรียนรู้ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการของมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบริจาคให้แก่
งานวัฒนธรรมและพัฒนาการเรียนรู้  ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี  
  1. กําหนดให้บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม                
ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย   ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
ศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551 กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ  ตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ  พ.ศ. 2556 
และกองทุนโบราณคดีตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ                 
พ.ศ. 2504 สามารถหักเป็นค่าลดหย่อนได้ 2 เท่าของจํานวนเงินที่จ่ายจริง  แต่เม่ือรวมกับค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุน
การศึกษาตามโครงการท่ีกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบแล้ว  ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมิน
หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอ่ืน ๆ แล้ว  
   2. กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัย  และสร้างสรรค์   ตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 กองทุน
ส่งเสริมงานวัฒนธรรม  ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ  พ.ศ. 2553 กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย                
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย  พ.ศ. 2551 กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ  ตามพระราชบัญญัติ
จดหมายเหตุแห่งชาติ  พ.ศ. 2556 และกองทุนโบราณคดี  ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพ.ศ. 2504 สามารถนํามูลค่าของเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคมาหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า
ของจํานวนที่บริจาค  แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามโครงการท่ี
กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบและรายจ่ายในการจัดสร้างและบํารุงรักษาสนามเด็กเล่น  สวนสาธารณะ หรือ
สนามกีฬาของราชการหรือของเอกชนที่เปิดให้ใช้เป็นการทั่วไปโดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ แล้ว  ต้องไม่เกินร้อยละ 10 
ของกําไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์และรายจ่ายเพ่ือการศึกษาหรือ
เพ่ือการกีฬา  ตามมาตรา 65 ตรี (3)  แห่งประมวลรัษฎากร 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กค. รายงานว่า  

1. กค. เห็นควรให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับการบริจาค 
ให้แก่การส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมและพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริม
การศึกษาและการเรียนรู้  การทะนุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม  ซึ่งก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
และความเป็นไทย   และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ  ระดับภูมิภาค  และระดับ
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นานาชาติ  จึงเห็นควรกําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับการบริจาคให้แก่งานส่งเสริมวัฒนธรรมและพัฒนาการ
เรียนรู้เพ่ิมเติมให้มากกว่าเดิมโดยกําหนดให้ผู้บริจาคสามารถหักเป็นค่าลดหย่อนหรือรายจ่ายได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิหรือกําไรสุทธิ  แล้วแต่กรณีสําหรับการบริจาคให้แก่ 1) กองทุนพัฒนา             
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 2) กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม  3) กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย 4) กองทุนส่งเสริม
งานจดหมายเหตุ 5) กองทุนโบราณคดี  

2. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริจาคให้แก่งานวัฒนธรรมและพัฒนาการ 
เรียนรู้ มีสาระสําคัญ ดังน้ี  
   2.1 กําหนดให้บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม  กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย   กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ  และกองทุน
โบราณคดี   สามารถหักเป็นค่าลดหย่อนได้ 2 เท่าของจํานวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิ  
   2.2 กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม   กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย  กองทุนส่งเสริม
งานจดหมายเหตุ  และกองทุนโบราณคดี   สามารถเป็นค่าลดหย่อนได้ 2 เท่าของจํานวนที่บริจาคแต่ไม่เกินร้อยละ 
10 ของกําไรสุทธิ  
 
9. เรื่อง  การจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ
เสนอ ดังน้ี  
  1. ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานต้ังแต่ 100 คนขึ้นไปรับคนพิการท่ีสามารถทํางานได้เข้า
ทํางานตามมาตรา 33 หรือให้สัมปทานตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ให้ครบตามอัตราส่วนที่กฎหมายกําหนด ภายในปีงบประมาณ 
2561  
  2. ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานต้ังแต่ 100 คนขึ้นไปรายงานผลการปฏิบัติหรือนําเสนอ
แผนการดําเนินงานทุก 1 ปี โดยให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พม. เป็นผู้รวบรวมรายงานผลการ
ดําเนินงานเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  รายงานว่า  
  1. สืบเน่ืองจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  ได้กําหนดให้หน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทํางานตามลักษณะของงานใน
อัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ  โดยในปี 2556 มีหน่วยงานของรัฐที่มีจํานวนผู้ปฏิบัติงาน
ต้ังแต่ 100 คนขึ้นไปจํานวน 290 หน่วยงาน  ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวจํานวน 218 หน่วยงาน โดย จ้างงานคน
พิการตามมาตรา 33 จํานวน 1,080 คน ใหส้ัมปทานตามมาตรา 35 จํานวน 376 คน รวมเป็นจํานวน 1,456 คน จาก
จํานวนที่ต้องจ้างคนพิการตามอัตราส่วนที่กฎหมายกําหนด จํานวน 10,929 คน คิดเป็นร้อยละ   13.32  
  2. พม. ได้ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมาย
กําหนดในหลายรูปแบบ ทั้งการมีหนังสือแจ้งให้ปฏิบัติและการจัดประชุมช้ีแจงในทุกปี และได้จัดประชุมช้ีแจงแนว
ทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ  และแนวทางการจัดให้สัมปทานตามระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติและว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้
สัมปทานจัดสถานท่ีจําหน่ายสินค้าหรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษฝึกงาน หรือ
จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกล่ามภาษามือ  หรือให้ความช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ               
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 โดยมีแนวทางในการจัดให้สัมปทานแทนการจ้างงานคน
พิการได้ถึง 7 วิธี ดังน้ัน  หน่วยงานของรัฐที่มีจํานวนผู้ปฏิบัติงานต้ังแต่ 100 คนขึ้นไปและต้องจ้างงานคนพิการ             
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เข้าทํางานตามกฎหมายจึงสามารถนําแนวทางดังกล่าวไปวางแผนดําเนินการตามกฎหมายภายในปีงบประมาณ   
2561 ได้  
 
10.  เรื่อง  กําหนดวันประมูลคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเปลี่ยนแปลงวันประมูลคลื่นความถ่ีย่าน 900 MHz จากเดิม                
วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เป็นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) เสนอ ทั้งน้ี เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากคล่ืน
ความถี่ 900 MHz ในการให้บริการได้เร็วย่ิงขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีทั้งในด้านคุณภาพสัญญาณของการใช้บริการของ
ประชาชนภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และจะเป็นการช่วยลดงบประมาณในการจัดประมูลได้อีกทาง 
  สําหรับการจัดประชุมคลื่นความถ่ีย่าน 900 MHz ในครั้งน้ี จะมีการกําหนดวันประมูลที่ติดกับการ
ประมูลคลื่นความถ่ีย่าน 1800 MHz แต่จะไม่ส่งผลกระทบในการที่บริษัทที่เข้าประมูลจะสมยอมราคากันได้                 
แต่อย่างใด เน่ืองจากในเง่ือนไขของการประมูลได้กําหนดกลไกและวิธีการต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการสมยอมราคากันไว้
เป็นอย่างดีแล้ว  
 
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบจัดทําสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ์ยาง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ให้การยางแห่งประเทศ
ไทยเป็นหน่วยงานฝ่ายไทย  ดําเนินการจัดทําสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางกับคู่ค้าฝ่ายจีน SINOCHEM  ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือของคณะกรรมการบริหารร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย – จีน  และ
เป็นไปตามเจตนารมณ์ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  ว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร ลงนามเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ กรุงเทพฯ   
 
12. เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....]  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีตรวจ
พิจารณา  แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา เป็นการกําหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น
ระยะเวลา 5 รอบระยะเวลา บัญชีซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวต้องเข้าเง่ือนไข 
ดังต่อไปน้ี   

1. เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมานไทยที่จดทะเบียนพาณิชย์กับ                    
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว             
ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และ  

2. ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักที่มีศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  (New Engine  
of Growth)  โดยอาศัยการใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการออกแบบและพัฒนาเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ
อย่างเป็นระบบ  ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและบริการ  ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังน้ี  

2.1 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2.2 กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
2.3 กลุ่มอุตสาหกรรมวิจัยพัฒนา 

โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายต้องขึ้นทะเบียนและผ่านการรับรองจากสํานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
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  3. รายรับที่ได้จากการประกอบกิจการในช่วงระยะเวลาที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ต้องเป็นรายรับ
เฉพาะ หรือ เก่ียวเน่ืองกับสินค้าและบริการที่เกิดจากกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามข้อ (2)  รวมกันไม่น้อยกว่า             
ร้อยละ 80 ของรายรับที่ได้จากการประกอบกิจการทั้งหมด ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี 
  4. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้สิทธิยกเว้นภาษีอากรดังกล่าวจะต้องไม่ใช้สิทธิการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีบรษิัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลขาดคุณสมบัติข้อหน่ึงข้อใดในรอบระยะเวลาบัญชีใดให้การได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เป็นอันระงับ
เฉพาะในรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน 
  
13. เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ 2559 ของศูนย์อํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน  
                    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 2559 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เสนอ เพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จังหวัด และ
อําเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 โดยมุ่งเน้นให้
ความสําคัญในการบริหารจัดการในลักษณะยึดพ้ืนที่เป็นตัวต้ัง (Area Approach) การมีส่วนร่วมของทุกภาค ส่วนการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังและต่อเน่ือง รวมทั้งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกและความตระหนัก
ด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ              
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ให้มากที่สุด ดังน้ี 
                   1. ชื่อในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ใช้ช่ือว่า “สุขกาย
สุขใจขับขี่ปลอดภัยรับปีใหม่ 2559” 
                   2. เป้าหมายการดําเนินงาน 
                       2.1 เพ่ือให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 
                       2.2 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จํานวนผู้เสียชีวิตและจํานวนผู้บาดเจ็บบาดเจ็บ (admit) ลดลง
ให้เหลือน้อยที่สุดโดยให้จังหวัด  อําเภอ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กําหนดเป้าหมายการดําเนินงาน            
ด้วยตนเอง  
                   3. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านการบริหาร
จัดการ  มาตรการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย  มาตรการด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย  มาตรการด้าน              
ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและมาตรการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ  
                   4. มาตรการเน้นหนัก ประกอบด้วย  
                        4.1 มาตรการป้องกัน ได้แก่  
                             4.1.1 มาตรการการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง เพ่ือยับย้ังและ  
ลดพฤติกรรมเส่ียงความคุ้มครองผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมทาง  ป้องปรามการกระทําผิดกฎหมายของประชาชนผู้ใช้รถใช้
ถนน ซึ่งจะนําไปสู่การควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างจริงจัง
เคร่งครัดและต่อเน่ือง ดังน้ี 
                                     (1 )  กฎหม า ย จ ร า จ ร ใ ห้ บั ง คั บ ใ ช้ ก ฎ หม า ย ต า ม ม า ต ร า  1 ร .  2 ส .  3 ข .                
4ม .   (10 รสขม . )   ไ ด้แก่ 1. ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนด 2. ขับรถยนต์ ย้อนศร 3. ฝ่าฝืนสัญญาณ
กฎหมาย  4. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5. ไม่มีใบขับขี่ 6. แซงในที่คับขัน 7. เมาสุรา 8. ไม่สวมหมวกนิรภัย 9. มอเตอร์ไซค์
ไม่ปลอดภัย 10. ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ  และพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557 กรณีผู้ขับขี่
ไม่ยอมให้ทดสอบความสามารถในอันที่จะขับหรือเมาสุราหรือของอย่างอ่ืน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้น้ันเมาสุราหรือ
เมาของอย่างอ่ืน และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  กรณีห้ามขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์บนทางตามกฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบก  โดยให้เน้นหนักกับรถจักรยานยนต์  รถโดยสารสาธารณะ   รถรับจ้างไม่ประจําทางและรถกระบะ
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ที่บรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายตลอดจนงวดกวดขันในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่  
                                      (2) กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  กฎหมายสรุา  และกฎหมาย
สถานบริการ  โดยให้เน้นหนักในการจําหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุตํ่ากว่า 20 ปีและให้
จําหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ในเวลาตามกฎหมายกําหนด  รวมทั้งเข้มงวดกวดขันให้สถานบริการต่าง ๆ เปิดปิด 
ตามเวลาที่กําหนดที่กฎหมายกําหนด 
                                      (3) กฎหมายทางหลวง ให้เข้มงวดกวดขันการใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกําหนดและ
การติดต้ังแขวนวางหรือกองสิ่งใด ๆ ในเขตทางในลักษณะที่เป็นการกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ
รวมทั้งการขายสิ่งของและจอดรถบริเวณบนไหล่ทาง  
                                      (4) กฎหมายขนส่งทางบก ให้เข้มงวดกวดขันพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะให้
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยไม่ด่ืมสุราหรือของมึนเมาในขณะขับรถ และตรวจสอบสภาพรถให้มีความ
มั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ความปลอดภัย  และส่วนควบถูกต้องตามท่ีกฎหมายกําหนด  
                                      (5) กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ โดยให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดูแล
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน           
การบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่หมู่บ้าน และตําบล โดยใช้มาตรการทางสังคมและชุมชน 
เพ่ือควบคุม กํากับ และป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
                                      (6) กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง ให้หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
                             4.1.2 มาตรการด้านสังคมและชุมชน 
                                (1) ให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครจัดต้ัง “ด่านชุมชน” โดยบูรณาการร่วมกับอําเภอ 
สํานักงานเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน และอาสาสมคัรต่าง ๆ เพ่ือสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรม
เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพ้ืนที่ อาทิ เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนด
และไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น โดยใช้มาตรการทางสังคมในการควบคมุ ป้องปราม และตักเตือนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง
ดังกล่าว ทั้งน้ี ให้พิจารณาจัดต้ังด่านชุมชนตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ และให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่
เก่ียวข้อง เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 
                                 (2) ให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพ่ือดึงประชาชน            
เข้าร่วมกิจกรรมและลดความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพ้ืนที่ 
                             4.1.3 มาตรการรณรงคป์ระชาสัมพันธ ์
                                      (1) ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่จะดําเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2559 ผ่านสื่อทุกชนิดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพมาตรการในการบังคับใช้กฎหมาย 
                                      (2) ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ               
ส่วนท้องถิ่น  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ใน
พ้ืนที่ เช่น ข้อมูลผู้เสียชีวิต ผูบ้าดเจ็บ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ผ่านสื่อทุกชนิดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดความ
ตระหนักและปลูกจิตสํานึก ค่านิยม วัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมทั้งเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
                             4.1.4 มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเท่ียว ให้จงัหวัดที่มีพรมแดนติดกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และกรุงเทพมหานครบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่
พิจารณาหามาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นพิเศษตามความเหมาะสมของพ้ืนที่               
เพ่ือดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 
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                             4.1.5 มาตรการการสญัจรทางน้ํา 
                                      (1) ให้จังหวัดที่มีพ้ืนที่เส้นทางสัญจรหรือแหล่งท่องเที่ยวทางนํ้าและกรุงเทพมหานคร
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนที่  เพ่ือพิจารณาจัดทําแผนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและ            
ลดอุบัติเหตุทางน้ําในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 โดยให้กวดขัน ตักเตือน และควบคุมดูแลผู้ควบคุมเรือ เจ้าของเรือหรือ
ผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคําแนะนําของเจ้าหน้าที่เก่ียวกับความปลอดภัยใน             
การเดินเรือ 
                                      (2) ให้พิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อย สังเกต ระวังเหตุ และ
ประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูลการเดินทางตามท่าเทียบเรือสาธารณะหรือแหล่งท่องเที่ยวทางน้ําที่สําคัญ 
                       4.2 มาตรการแก้ไขปัญหา ได้แก่ 
                             4.2.1 การแก้ไขปัญหาจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ังและจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ โดยให้จังหวัด 
และกรุงเทพมหานครประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องนําข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่มาวิเคราะห์เพ่ือหามาตรการและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบัน และให้พิจารณาจัดต้ัง จุดตรวจในบริเวณจุดเสี่ยง 
จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่เป็นพิเศษ เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ําในบริเวณดังกล่าว 
ทั้งน้ี ให้พิจารณาจัดต้ังตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ และให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 
                            4 .2 .2 การแก้ ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ  ใ ห้จั งหวัดที่มีทางรถไฟผ่านในพ้ืนที่ และ
กรุงเทพมหานครบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่  เพ่ือกําหนดมาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหาใน
บริเวณจุดตัดทางรถไฟ รวมทั้งประสานขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ  ให้มีความปลอดภัยในการสัญจร อาทิ จัดทําป้ายเตือนเพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้
ถนนเห็นชัดเจน จัดทําคลื่นระนาดบนผิวถนนเพ่ือชะลอความเร็วของรถ และติดต้ังสัญญาณไฟหรือสัญญาณเสียง
เพ่ือให้ผู้ขับขี่เพ่ิมความระมัดระวังมากขึ้น รวมท้ังให้จัดอาสาสมัครประจําบริเวณจุดตัดทางรถไฟเพ่ือดูแลความ
ปลอดภัยและแนะนําผู้ใช้เส้นทางสัญจรผ่านในบริเวณดังกล่าว 
                             4.2.3 การปรับสภาพส่ิงแวดล้อมอันตรายข้างทาง ให้ประสานความร่วมมือกับวิทยาลัย
อาชีวะเพ่ือสนับสนุนนักศึกษาอาสาสมัคร รวมท้ังกรมคุมประพฤติในการจัดให้ผู้ถูกคุมประพฤติช่วยทํางานบริการ
สังคม โดยการทาสี ทําความสะอาดเคร่ืองหมายจราจร การตัด แผ้วถางต้นไม้ หรือสิ่งกีดขวางบริเวณข้างทาง เพ่ือเพ่ิม
ทัศนวิสัยในการมองเห็นขณะขับขี่ยานพาหนะ 
                   5. ช่วงเวลาดําเนินการ กําหนดเป็น 2 ช่วง ดังน้ี 
                      5.1 ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่                
28 ธันวาคม 2558 
                       5.2 ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2559 
                   6. ตัวชี้วัด 
                       6.1 สถิติจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจํานวนผู้เสียชีวิตและจํานวนผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลงให้
เหลือน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 
                       6.2 สถิติจํานวนคร้ังการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558  
                       6.3 สถิติจํานวนยานพาหนะที่ถูกเรียกถูกตรวจและถูกดําเนินคดีตามมาตรา 10 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบ
กับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558  
                       6.4 สถิติจํานวนยานพาหนะที่ถูกดําเนินคดีตามมาตรการ 10 มาตรการเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ              
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558  
                   ทั้งน้ี ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนได้แจ้งแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ให้คณะกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน  หน่วยงานที่เก่ียวข้องและ             
จังหวัดเพ่ือรับทราบและประสานการปฏิบัติแล้ว 
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14. เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2558/59 เฉพาะโครงการท่ี
เก่ียวข้องกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 
2558/59 เฉพาะโครงการที่เก่ียวข้องกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามท่ีกระทรวงการคลัง เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  1. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2558/59  
   1.1 วัตถุประสงค์: เพ่ือช่วยลดภาระดอกเบ้ียแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ทําให้เกษตรกรมีเงิน
เหลือเพ่ือการดํารงชีพเพ่ิมขึ้น เกิดการใช้จ่ายและการหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 
   1.2 กลุ่มเป้าหมาย: เกษตรกรผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่มีหน้ีเงินกู้
คงเหลือเพ่ือการผลิตข้าว โดยจํานวนเกษตรกรในโครงการประมาณ 1,161,110 ราย 
   1.3 ระยะเวลาและแนวทางให้ความช่วยเหลือ: เกษตรกรที่มีหน้ีเงินกู้กับ ธ.ก.ส. หรือ
สถาบันเกษตรกร ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 จะได้รับการลดดอกเบ้ียเงินกู้ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี จากต้นเงินกู้ไม่เกิน 
80,000 บาทแรก เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน  
  2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 
2558/59  
   2.1 วัตถุประสงค์: เพ่ือช่วยชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าสู่ตลาดในช่วงที่ผลผลิตข้าวออกสู่
ตลาดและดําเนินการเก็บข้าวเปลือกไว้แปรรูปเป็นข้าวสารเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
   2.2 กลุ่มเป้าหมาย: สนับสนุนสินเช่ือแก่สถาบันเกษตรกร ซึ่งประกอบด้วย สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน เพ่ือรวบรวมข้าวเปลือกเพ่ือจําหน่าย และ/หรือเพ่ือการแปรรูป รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 
12,500 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. คิดดอกเบ้ียเงินกู้ตามโครงการเท่ากับ MLR (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 5 ต่อปี) โดยคิดจาก
สถาบันเกษตรกรในอัตรา MLR – 3 และรัฐบาลเป็นผู้รับภาระดอกเบ้ียแทนสถาบันเกษตรกรในอัตราร้อยละ 3 
ระยะเวลาในการขอรับเงินชดเชยดอกเบ้ียจากรัฐบาลไม่เกิน 12 เดือน  
   2.3 ระยะเวลาโครงการ: ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
  3. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59  
   3.1 วัตถุประสงค์: เพ่ือชะลอการขายข้าวเปลือกในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณมาก
เกินความต้องการของตลาดบรรเทาความเดือนร้อนของเกษตรกรเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและภาระหน้ีสินและ
รักษาระดับราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพ 
   3.2 พ้ืนที่และเป้าหมาย: ธ.ก.ส. จ่ายสินเช่ือชะลอการขายผลิตผลแก่เกษตรกรและสหกรณ์
การเกษตร โดยใช้ข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวเป็นหลักประกัน จํานวนประมาณ 2 ล้านตัน ข้าวเปลือก 
ดําเนินการในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วงเงินสินเช่ือ 26,740  บาท  
   3.3 วงเงินสินเช่ือ: กําหนดวงเงินสินเช่ือต่อตันข้าวเปลือกที่ความช้ืนไม่เกินร้อยละ 15 
สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 2 จําแนกตามชนิดและช้ันคุณภาพข้าวเปลือก ดังน้ี  
 
ชนิดขา้วเปลือก 

(1) 
ราคาต้นทนุบวกกําไร 
ไม่เกินร้อยละ 15 

(2) 

วงเงินสนิเชื่อ (บาท/ตัน) 
ประมาณร้อยละ 90 ของสดมภ์ (2) 

(3) 
หอมมะล ิ
ชนิดสีได้ตันข้าว 36 กรัมขึ้นไป 
ชนิดสีได้ตันข้าว 31-35 กรัม 
ชนิดสีได้ตันข้าว 26-30 กรัม 
ชนิดสีได้ตันข้าว 20-25 กรัม 
 

 
15,009 
15,009 
15,009 
15,009 

ลดส่วนต่างตามช้ันคุณภาพข้าวตันละ 200 บาท  
13,500 
13,300 
13,100 
12,900 
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เปลือกเหนยีว 
10% เมล็ดยาว 
10% เมล็ดสั้น (คละ)  

 
12,661 
12,661 

 
11,300 
10,300

 นอกจากน้ี รัฐจะสนับสนุนเงินจ่ายขาดเป็นค่าเช่าและค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกในยุ้งฉางผู้กู้เป็นเงินจ่ายขาด
ให้แก่เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรตันละ 1,000 บาท  
  3.4 ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการและการรับชําระคืนเงินกู้: 
   (1) ระยะเวลาจ่ายเงินกู้เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 
   (2) กําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้นภายใน 4 เดือน นับถัดจากเดือนรับเงินกู้ 
   (3) ระยะเวลาโครงการต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกาย 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 
  3.5 วงเงินกู้ต่อราย: กําหนดวงเงินกู้รายละไม่เกิน 300,000 บาท ขึ้นอยู่กับปริมาณข้าวเปลือก 
ชนิด และคุณภาพข้าวเปลือกที่นํามาเป็นหลักประกัน 
  3.6 หลักประกันการกู้เงิน: ใช้การรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกันและข้าวเปลือกของเกษตรกรท่ี
อยู่ในยุ้งฉางเป็นหลักประกันเงินกู้ 
  3.7 อัตราดอกเบ้ียเงินกู้และการชําระคืนเงินกู้: 
   (1) ต้ังแต่วันรับเงินกู้หรือวันที่ ธ.ก.ส. โอนเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรหรือสหกรณ์
การเกษตรจนถึงวันครบกําหนดชําระคืน ธ.ก.ส. จะไม่คิดดอกเบ้ียเงินกู้จากผู้กู้เน่ืองจากรัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียแทนผู้กู้ 
   (2) เมื่อมีกําหนดเวลาระบายข้าว เกษตรกรหรือสหกรณ์สามารถเลือกที่จะเข้าร่วมโครงการ
หรือไม่เข้าร่วมมาตรการระบาย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
  กรณีเข้าร่วมมาตรการระบาย 
  (2.1) เกษตรกรหรือสหกรณ์จะต้องส่งมอบข้าวเปลือกให้ครบถ้วนโดยรัฐบาลเป็นผู้ชดเชยอัตรา
ดอกเบ้ียแก่ ธ.ก.ส. 
  (2.2) กรณีเกษตรกรหรือสหกรณ์นําส่งข้าวเปลือกไม่ครบถ้วน ธ.ก.ส. จะนําข้าวเปลือกที่ได้ไประบาย
แล้วนํามาหักลบหน้ี โดยหน้ีที่เหลือจะคิดดอกเบ้ียสําหรับเกษตรกร อัตรา MRR-3 (ร้อยละ 10) บวกเบ้ียปรับร้อยละ 3 
ต่อปี และสําหรับสหกรณ์ อัตรา MLR+2 (ร้อยละ 7) บวกเบ้ียปรับร้อยละ 3 ต่อปี  
  กรณีไม่เข้าร่วมมาตรการระบาย 
  (2.3) เกษตรกรหรือสหกรณ์ต้องนําเงินกู้มาชําระคืนแก่ ธ.ก.ส. ภายในกําหนดระยะเวลาระบาย โดย
คิดอัตรา MRR (ร้อยละ 7) และสําหรับสหกรณ์ อัตรา MLR (ร้อยละ 5) 
  (2.4) กรณีเกษตรกรหรือสหกรณ์ชําระเงินกู้ไม่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาระบาย ธ.ก.ส. จะคิด
ดอกเบ้ียสําหรับเกษตรกร อัตรา MRR+3 (ร้อยละ 10) บวกเบ้ียปรับร้อยละ 3 ต่อปี และสําหรับสหกรณ์ อัตรา 
MLR+2 (ร้อยละ 7) บวกเบ้ียปรับร้อยละ 3 ต่อปี  
  3.8 การระบายข้าวเปลือก: ให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้ดําเนินการระบายข้าวเปลือก 
   
15. เรื่อง มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบกรอบเป้าหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small Medium 
Enterprises : SMEs) ที่จะให้การส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และมอบหมายให้สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการบูรณาการการดําเนินงานในรายละเอียดกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง พร้อม
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  อก. รายงานว่า 
  1. เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันประสบภาวะชะลอตัวอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ผู้ประกอบการ 
SMEs ซึ่งมีจํานวนมากกว่า 2.7 ล้านราย ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งค่าดัชนีความ
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เช่ือมั่นของผู้ประกอบการ SMEs มีแนวโน้มลดลง ซึ่งบ่งช้ีให้เห็นว่าผู้ประกอบการ SMEs กําลังประสบปัญหาในการ
ดําเนินธุรกิจและขาดความเช่ือมั่นในการดําเนินธุรกิจ จําเป็นที่ภาครัฐจะต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้ SMEs 
สามารถดําเนินธุรกิจและเติบโตต่อไปได้ 
  2. อก. ได้ประสานและบูรณาการการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(วท.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แล้วเห็นสมควรเสนอ
มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน SMEs โดยกําหนดเป้าหมายส่งเสริม SMEs ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จํานวน 97,503 ราย โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ คือ (1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ SMEs ที่ประกอบกิจการอยู่
แล้ว (Regular) จํานวน 55,338 ราย (2) การสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-up) 
จํานวน 22,715 ราย (3) การช่วยเหลือ SMEs ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn-around) ในการปรับแผนธุรกิจเป็น
การเร่งด่วน จํานวน 17,000 ราย และ (4) การสร้างและพัฒนาปัจจัยสนับสนุน (Enabling Business) จํานวน 2,450 
ราย ในด้านการสนับสนุนเงินทุน การจดทะเบียนโรงงาน และการจดทะเบียนสัญญาธุรกิจ โดยแบ่งการดําเนินงานเป็น 
2 ส่วน คือ 
      1. การดําเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 
          1.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง SMEs ที่ประกอบกิจการอยู่แล้ว (Regular) และสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-up) เป้าหมาย 53,040 ราย 
          1.2 การช่วยเหลือ SMEs ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn-around) ในการปรับแผนธุรกิจ
เป็นการเร่งด่วน เป้าหมาย 17,000 ราย 
      2. การดําเนินงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใน
แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน SMEs มีเป้าหมาย 27,463 ราย เป็นการบูรณาการการดําเนินงาน
ระหว่าง อก. วท. พณ. และ สสว. ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถท่ีเช่ือมโยงการดําเนินงานต้ังแต่การสร้าง
ความเป็นเลิศในกระบวนการดําเนินงานของ SMEs เพ่ิมมูลค่า (High Value) จากการต่อยอดและใช้ประโยชน์
งานวิจัยและเทคโนโลยี การพัฒนาการออกแบบและการเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับ SMEs เพ่ือสร้างพลังให้ 
SMEs มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง โดยแบ่งเป็น 3 ด้านคือ (1) การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของ SMEs ที่ประกอบกิจการอยู่แล้ว (Regular) (2) การสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-
up) (3) การสร้างและพัฒนาปัจจัยสนับสนุน (Enabling Business) 
 
16. เรื่อง ผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน วันที่ 7 ตุลาคม 2558 
  คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558  
  2. เห็นชอบตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปดําเนินการ 
รวมทั้งรายงานผลการดําเนินการให้ สศช. ต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนได้รายงานผล
การประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน เพ่ือหารือเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการติดตาม
ความคืบหน้าของมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาลทั่วประเทศ รวมทั้งมาตรการการเงินการคลังเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ในระยะเร่งด่วน 
  2. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
      1) มอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กค.) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) 
กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
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จัดทําแผนงานและโครงการเพ่ือรณรงค์ให้ผู้ประกอบการ SMEs จัดทําระบบบัญชีเดียวและเข้าสู่ระบบภาษีอย่าง
ถูกต้อง เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้และตระหนักถึงประโยชน์โดยให้มีการอํานวยความสะดวกในการเข้าถึง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านบัญชีได้โดยง่าย พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ดําเนินการอย่างถูกต้องให้สามารถ
เข้าถึงมาตรการและสิทธิประโยชน์จากความช่วยเหลือของภาครัฐและการขอสินเช่ือจากสถาบันการเงินได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น 
      2) มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กค. มท. กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทําแผนงานและโครงการเพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์และส่งเสริมการ
จัดทําบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านการใช้จ่ายเงินอย่างพอประมาณ 
มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      3) มอบหมายให้ มท. ร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งรัดการดําเนินการ
ขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านคณะทํางานขับเคล่ือนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในทุก
จังหวัดตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 กันยายน 2558  
      4) มอบหมายให้ มท. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดให้มีการประชุม กรอ. 
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ เพ่ือเร่งรัดดําเนินการตามมาตรการของรัฐบาล ทั้งน้ี ให้ มท. 
พิจารณาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง กรอ. จังหวัด โดยเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการซึ่งเป็นภาค
การศึกษา ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้านในพ้ืนที่ เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชน และให้ กรอ. จังหวัด ร่วมกับเครือข่ายภาคีการพัฒนาจังหวัดและสถาบันการศึกษาเสนอแผนพัฒนาพ้ืนที่ให้
เศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน การพัฒนา
สินค้า OTOP การท่องเที่ยว การสร้างตลาดกลางชุมชน การพัฒนาสถานศึกษา สาธารณสุข คนพิการ และคนสูงอายุ 
เป็นต้น และเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย และ กรอ. ส่วนกลาง เพ่ือรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป 
      5) ขอความร่วมมือภาคเอกชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์การดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลตามแนวทาง “ประชารัฐ” หรือ การสร้างความ
เข้มแข็งไปพร้อมกัน (Stronger Together) รวมทั้งช่วยสนับสนุนการจัดทําระบบบัญชีเดียวของ SMEs และการ
จัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชน โดยมุ่งไปยังกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชน ไปยังสมาชิก
และเครือข่ายทั่วประเทศ 
 

ต่างประเทศ 
17. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเอกสารท่ีจะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 21 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี 
            1. เห็นชอบต่อร่างเอกสาร 3 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยแผนยุทธศาสตร์ด้าน             
ความปลอดภัยทางถนน (2) ร่างปฏิญญาความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียนภายหลังปี 2558 และ (3) แผน
ยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งอาเซียนปี 2559 – 2568  และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารที่ไม่ใช่สาระสําคัญ
และเป็นประโยชน์ต่อประเทศให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะผู้แทนไทย โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา             
อีกคร้ัง 
            2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุม
รัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 21 ให้การรับรองเอกสารดังกล่าว 
            สาระสําคัญของร่างปฏิญญา ฯ และแผนยุทธศาสตร์ ฯ มีดังนี้ 
            1. ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางถนน เป็นการแสดง
เจตนารมณ์ของรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนที่จะดําเนินการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศสมาชิก
อาเซียนให้เหลือร้อยละ 50 ภายในปี 2563 และให้มีการดําเนินการต่อเน่ืองไปจนถึงปี 2573 โดยแผนยุทธศาสตร์ด้าน
ความปลอดภัยทางถนนในภูมิภาคเป็นกรอบการดําเนินงานที่สอดคล้องกับแผนงานขององค์การสหประชาชาติว่าด้วย



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

17 

ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2554 – 2563 ทั้งน้ี จะมอบหมายให้ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการ
ขนส่งอาเซียนเป็นผู้นําในการดําเนินการผ่านคณะทํางานด้านการขนส่งทางบกอาเซียนและคณะทํางานพิเศษด้าน
ความปลอดภัยทางถนนหลากหลายสาขา โดยความร่วมมือกับสถาบันวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนนแห่งสหพันธรัฐ
มาเลเซีย 
            2. ร่างปฏิญญาความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียนภายหลังปี 2558 เป็นการรับรองวิสัยทัศน์
ความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียน ปี 2559 – 2568 “มุ่งสู่การขนส่งอาเซียนที่เชื่อมโยงกันมีประสิทธิภาพ
บูรณาการ ปลอดภัย และย่ังยืน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน และส่งเสริมการพัฒนาและการ
เจริญเติบโตภูมิภาค” และแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของอาเซียนสําหรับปี 2559 – 2568 ซึ่งเป็นแผนหลักของ
ความร่วมมือและการบูรณาการด้านการขนส่งของอาเซียนในอีกสิบปีข้างหน้า และเป็นแผนงานต่อเน่ืองกับแผนปฏิบัติ
การบรูไน ปี 2554 – 2558 ที่จะสิ้นสุดลงในปลายปี 2558 โดยจะมอบหมายให้ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการ
ขนส่งอาเซียนประสานงานและตรวจสอบการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ และรายงานความคืบหน้าต่อรัฐมนตรี
ขนส่งอาเซียน 
            3. แผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งอาเซียน ปี 2559 – 2568 แผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของ
อาเซียน ปี 2559 – 2568 หรือแผนยุทธศาสตร์การขนส่งกัวลาลัมเปอร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2568 ซึ่งจะมีการรวมตัวกันในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น โดยแผนนี้จัดทําขึ้นบนพ้ืนฐานของ
แผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของอาเซียน (แผนปฏิบัติการบรูไน) ปี 2554 – 2558 และวิสัยทัศน์ความร่วมมือด้าน
การขนส่งของอาเซียนภายหลังปี 2558 ประกอบด้วย 5 สาขาความร่วมมือ ได้แก่ 1) สาขาการขนส่งทางอากาศ              
2) สาขาการขนส่งทางบก 3) สาขาการขนส่งทางนํ้า 4) สาขาการขนส่งที่ย่ังยืน และ 5) สาขาการอํานวยความสะดวก
ในการขนส่ง ซึ่งในแต่ละสาขาจะมีการกําหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์การดําเนินการ และกิจกรรมท่ีประเทศสมาชิก
อาเซียนจะร่วมกันดําเนินการ 
 
18. เรื่อง ขออนุมัติการลงนาม Implementing Arrangement (IA) ระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและกรมประมงและทรัพยากรสัตว์น้ํา กระทรวงเกษตร รัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามใน Implementing Arrangement (IA) 
ระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและกรมประมงและทรัพยากรสัตว์นํ้า 
กระทรวงเกษตร รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
           สาระสําคัญของเร่ือง 
            กษ.รายงานว่า 
            1. กรมประมงมีนโยบายในการปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงเพื่อป้องกัน 
ยับย้ัง และขจัดการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal Unreported and 
Unregulated fishing หรือ IUU Fishing) เข้าสู่ประเทศไทย เพ่ือแปรรูปและส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยจะต้องทํา
ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ที่ส่งสัตว์นํ้ามายังประเทศไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรือประมงและการทํา
ประมงของเรือประมงที่จับสัตว์นํ้าส่งมายังประเทศไทย 
            2. สารัตถะของร่าง IA เป็นความตกลงที่ทําให้ระดับหน่วยงานมีเน้ือหาสาระเก่ียวกับความร่วมมือ
ทางวิชาการประมง ซึ่งเป็นการกําหนดรายละเอียดของการดําเนินการตามพันธกรณี MOU เดิมที่มีอยู่แล้ว  จึงไม่
เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 และร่าง IA เป็นข้อตกลงเพื่อการดําเนินการภายใต้กรอบความตกลง
แม่บท กล่าวคือ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2556 ซ่ึงเป็นความตกลงระดับรัฐบาลและมีเนื้อหา
เก่ียวกับเรื่องการรักษาความลับและเร่ืองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากความร่วมมือในงานวิจัย ตลอดจน
เป็นความร่วมมือที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกัน ยับย้ังและขจัดการทําประมง IUU 
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19.  เรื่อง  การขยายระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับสถาบันพัฒนา
ชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลี   ในการจัดต้ังศูนย์ Korea Project on International Agriculture : KOPIA  
ประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบต่อร่างการขยายระยะเวลาบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับสถาบันพัฒนา
ชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Rural Development Administrator, RDA)  ในการจัดต้ังศูนย์ Korea Project on 
International Agriculture ประจําประเทศไทย  
  2. อนุมัติให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เป็นผู้ลงนามในเอกสารการขยายระยะเวลาบันทึกข้อตกลง
ดังกล่าว 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. เน่ืองจากบันทึกข้อตกลงฉบับเดิม ได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 แต่ยังมีโครงการ
ที่อยู่ระหว่างการดําเนินงาน  ดังน้ัน  หากมีการขยายระยะเวลาบันทึกข้อตกลง ฯ จะทําให้มีความมั่นใจและความ
ต่อเน่ืองในการดําเนินโครงการความร่วมมือด้วยกันทั้งสองฝ่าย  ประกอบกับได้มีการเสนอโครงการความร่วมมือใหม่
เมื่อต้นปี 2558 ให้สํานักงานโคเปีย  สาธารณรัฐเกาหลี  พิจารณา  
  2. เน่ืองจากโครงการความร่วมมือมีความก้าวหน้า  รวมทั้งการส่งผู้เช่ียวชาญการฝึกอบรมและการ
แลกเปลี่ยนนักวิชาการประสบผลสําเร็จผ่านช่องทางศูนย์ KOPIA  ประจําประเทศไทย  และมีโครงการที่อยู่ระหว่าง
การดําเนินการ  รวมท้ังโอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ ในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือการพัฒนาการเกษตร
และการพัฒนาชนบทอย่างย่ังยืน  ดังน้ัน  สถาบันพัฒนาชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและกรมวิชาการเกษตรเห็นพ้อง
ร่วมกันในการขยายระยะเวลาโครงการความร่วมมือในการจัดต้ังศูนย์ KOPIA ประจําประเทศไทย โดยการขยาย
ระยะเวลาบันทึกข้อตกลง ฯ ออกไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  
  3. การขยายระยะเวลาบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินโครงการให้เป็นไปด้วย
ความต่อเน่ือง  อีกทั้งโครงการที่ดําเนินการอยู่กรมวิชาการเกษตรได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานโคเปีย
สาธารณรัฐเกาหลี  ทั้งทางตรงและผ่านศูนย์ KOPIA ประจําประเทศไทย 
  4. การดําเนินโครงการจากความร่วมมือ KOPIA กรมวิชาการเกษตรได้รับความรู้ทางวิชาการและมี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการเกษตรซ่ึงกันและกันรวมทั้งได้รับความรู้จากผู้เช่ียวชาญภายใต้โครงการและ
ได้พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในการเดินทางไปศึกษาดูงานและฝึกอบรมท้ังระยะสั้นและระยะยาว ณ สาธารณรัฐ
เกาหลีโดยงบประมาณของสํานักงานโคเปีย  สาธารณรัฐเกาหลีผ่านศูนย์ KOPIA ประจําประเทศไทย  
  5. การที่มีสํานักงานโคเปียต้ังอยู่ในประเทศไทยทําให้มีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ
ประสานงาน  และทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างกรมวิชาการเกษตรและสถาบันพัฒนาชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลีมี
ความแน่นแฟ้นมากขึ้น  ซึ่งศูนย์ KOPIA ประจําประเทศ  เป็นเสมือนตัวแทนของสถาบันพัฒนาชนบทแห่งสาธารณรัฐ
เกาหลี 
 
20. เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – อิสราเอล  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย – อิสราเอล และร่าง
หนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของไทยและอิสราเอล ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และมอบให้กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของบันทึกความเข้าใจดังกล่าว
ต่อไป โดยให้ กต. สามารถปรับถ้อยคําตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระสําคัญ 
  บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย – อิสราเอล มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 
  1. ใบพิกัดเส้นทางบิน  
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   - ฝ่ายไทย จุดต่าง ๆ ในไทย – จุดระหว่างทางใด ๆ – จุดต่าง ๆ ในอิสราเอล – จุดพ้นใด ๆ  
   - ฝ่ายอิสราเอล จุดต่าง ๆ ในอิสราเอล – จุดระหว่างทางใด ๆ – จุดต่าง ๆ ในไทย – จุด
พ้นใด ๆ  
  2. ความจุความถ่ี 
   - ปรับปรุงสิทธิความจุความถ่ี จากเดิมที่ให้สิทธิสายการบินที่กําหนดของแต่ละฝ่ายทําการ
บินเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารได้ฝ่ายละ 7 เที่ยวต่อสัปดาห์ เป็นไม่จํากัดจํานวนความจุความถ่ี ด้วยอากาศยาน              
แบบใด ๆ  
  3. สิทธิในการทําการบินเชื่อมจุด  
   - ได้ตกลงให้สายการบินของแต่ละฝ่ายมีสิทธ์ิในการทําการบินเช่ือมจุด 2 จุดใด ๆ ใน
ประเทศคู่ภาคีอีกฝ่ายหน่ึงในเที่ยวบินเดียวกันได้ 
  4. สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพท่ี 5  
   - ได้ตกลงให้สายการบินที่กําหนดของไทยมีสิทธิทําการบินรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 
ช่วงเส้นทางระหว่างอิสราเอลและหน่ึงจุดพ้นที่ฝ่ายไทยจะเลือกในภายหลังได้ 3 เที่ยวต่อสัปดาห์ และสายการบินที่
กําหนดของอิสราเอลมีสิทธิทําการบินรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 ช่วงเส้นทางระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ได้ 3 
เที่ยวต่อสัปดาห์ 
  5. ข้อบทการทําการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน  
   - ได้ตกลงเพ่ิมเติมข้อบทการทําการบินโดยใช้ช่ือเที่ยวบินร่วมกันระหว่างสายการบินของ
ประเทศคู่ภาคี 
 
21. เรื่อง ขอความเห็นชอบและการลงนามในร่างปฏิญญาร่วมกัวลาลัมเปอร์ของการประชุมคณะรัฐมนตรี
กลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 3  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมกัวลาลัมเปอร์ของการประชุมคณะรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรี
กลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 3 (Kuala Lumpur Joint Declaration of the Third ASEAN Defence 
Ministers’ Meeting-Plus)  
  2. ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือผู้แทนเป็นผู้ร่วมลงนามฝ่ายไทย
ในร่างปฏิญญาร่วมฯ 
  3. หากมีการแก้ไขรายละเอียดของร่างปฏิญญาร่วมฯ โดยไม่กระทบเน้ือหาสาระสําคัญและมีผลต่อ
การดําเนินการของรัฐบาลไทย ให้กระทรวงกลาโหม (กห.) สามารถแก้ไขรายละเอียดได้ตามความเหมาะสม รวมทั้ง
เมื่อลงนามในร่างปฏิญญาร่วมฯ แล้ว ให้ กห. ดําเนินการร่วมกับ กห. มิตรประเทศต่อไป 
  ร่างปฏิญญาร่วมฯ มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
  1. ยึดถือต่อหลักการด้านการทูตที่ดี ในการเคารพต่อความเท่าเทียมทางด้านอธิปไตย บูรณภาพแห่ง
ดินแดน การจัดการปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยยึดถือผลประโยชน์ร่วมกัน 
  2. เน้นยํ้าถึงความสําคัญของเสรีภาพของเส้นทางเดินเรือและช่องทางการเดินทางทางอากาศ ซึ่งถูก
รองรับโดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศ รวมไปถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
  3. สนับสนุนและพัฒนาการทํางานของคณะทํางานผู้เช่ียวชาญในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม
อาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนความร่วมมือในเชิงปฏิบัติ และการยกระดับการ
พัฒนา ขีดความสามารถ การสร้างมิตรภาพและการสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจ 
  4. ยินดีต้อนรับต่อเอกสารแนวความคิดว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน ซึ่งจัดต้ังขึ้นเพ่ือ
เสริมสร้างความร่วมมือในเชิงปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืนระหว่างหน่วยงานแพทย์ทหารของประเทศสมาชิก
อาเซียนและประเทศคู่เจรจา 
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  5. พยายามที่จะปรับปรุงขั้นตอนการทํางานในส่วนต่าง ๆ ของงานด้านความม่ันคงให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นโดยเฉพาะในการใช้งบประมาณเพ่ือให้ผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. ส่งเสริมในการรวมตัวของอาเซียนโดยมีประชาชนเป็นพ้ืนฐานและมีประชาชนเป็นศูนย์กลางผ่าน
ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมและสร้างสรรค์ 
  7. ร่วมมืออย่างสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศเพ่ือสร้างความร่วมมือกัน
ในการต่อต้านการก่อการร้ายของกลุ่มผู้ก่อการร้ายกลุ่มที่มีแนวคิดสุดโต่ง และกลุ่มหัวรุนแรง โดยการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล เพ่ิมการสอดส่องดูแลและการสนับสนุนให้สาธารณชนได้ตระหนักเก่ียวกับภัยคุกคามของกลุ่มหัวรุนแรง  
  8. ยินดีต้อนรับต่อการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 4 
ที่จะจัดขึ้น ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในปี 2560 
 

แต่งต้ัง 
22. เรื่อง เพิ่มเติมบุคคลตามองค์ประกอบในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก อุดมเดช สีตบุตร)               
ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติตามที่ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณภาครัฐ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (พลเอก ชาตอุดม                
ติตถะสิริ) เสนอ 
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 6 ราย ดังน้ี  
  1. นางวิมลพร ธิติศักด์ิ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
  2. นางสุดารัตน์ วัชรคปุต์เหล่าวิชยา รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  3. นายสรุพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
  4. นางกุลรศัม์ิ อนันต์พงษ์สขุ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
  5. นางนฤมล พนาวงศ ์รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
  6. นายสเุทพ น้อยไพโรจน ์รองอธิบดีกรมชลประทาน ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมชลประทาน  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
24. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ัง พันตํารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง รอง
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
25. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเป็น
กรรมการในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ดังน้ี 1. นายอรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบลูย์ รองผู้อํานวยการ
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ศูนย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู สภากาชาดไทย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชศาสตร์การกีฬา 2. นายชเูกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 3. พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์ อดีต
ผู้บริหารสโมสรกีฬาของกองทัพบกและผูฝ้กึสอนกีฬาของกองทัพบก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกีฬา ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 27 
ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป  
 
26. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ัง พลตํารวจตรี ไกรบุญ ทรวดทรง 
ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า ทัง้น้ี ต้ังแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 
 
27.เรื่อง  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ประจํากลุ่ม
กระทรวง 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบคาํสั่งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ             
ภาครัฐที่ 18/ 2558  เรื่อง   แต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจํา
กลุ่มกระทรวง 
 อาศัยอํานาจตามคําสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 45/2557 ลงวันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 
2557 ข้อ 2 (6) ให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐมีอํานาจแต่งต้ัง คณะอนุกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เพ่ือปฏิบัติการใดๆ ตามที่คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณภาครัฐหรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย จึงให้ดําเนินการ ดังน้ี 
           1. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจํากลุ่ม
กระทรวง จํานวน 6 คณะ ประกอบด้วย 
  1.1 คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจํากลุ่มกระทรวง
ด้านความมั่นคง รับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงแรงงาน กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ และสถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ (องค์การมหาชน) โดยมีองค์ประกอบ ดังน้ี 
   1.1.1 พลโท ธนกร   จงอุตส่าห์    เป็นประธานอนุกรรมการ 
   1.1.2 พลโท เพ่ิมพงษ์   ณ พัทลุง อนุกรรมการ 
   1.1.3 ผู้อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณ อนุกรรมการ  
           ด้านความมั่นคง 1 หรือ ผู้อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณ  
              ด้านความมั่นคง 2 สํานักงบประมาณ 
   1.1.4 นางสาว เฉลิมศรี   ตันติเตชา อนุกรรมการ 
   1.1.5 นาง นันทิกาญจน์   พูลประโยชน์    อนุกรรมการ 
   1.1.6 พันเอก จารึก   ทนงชัย       อนุกรรมการและเลขานุการ 
                             1.1.7 พันโทหญิง ปภัสสร  วัฒนะประเสริฐ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  1.2 คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจํากลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ 
1 รับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย โดยมีองค์ประกอบ ดังน้ี 
   1.2.1 พลโท เดชา   เดชะชาติ   เป็นประธานอนุกรรมการ 
   1.2.2 ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   อนุกรรมการ 
   1.2.3 ผู้อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณ  อนุกรรมการ  
    ด้านเศรษฐกิจ 1 หรือ ผู้อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณ 
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    ด้านเศรษฐกิจ 3 สํานักงบประมาณ  
   1.2.4 นาง ณิพาพร   ปัณยานนท์  อนุกรรมการ 
   1.2.5 นางสาว จุไรรัตน์   รวยดี            อนุกรรมการ 
   1.2.6 ผู้อํานวยการสํานักวิเคราะห์โครงการ  อนุกรรมการ 
    ลงทุนภาครัฐ หรือ ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจ 
    มหภาค สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
   1.2.7 พันเอกหญิง นพมาศ ช้างสาต    อนุกรรมการและเลขานุการ 
   1.2.8 พันตรีหญิง อรพรรณ  วิทยาสารรณยุต ผู้ช่วยเลขานุการ 
  1.3 คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจํากลุ่มกระทรวงด้าน
เศรษฐกิจ 2 รับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีองค์ประกอบ ดังน้ี 
   1.3.1 พลโท วิบูล   ขยันกิจ            เป็นประธานอนุกรรมการ   
   1.3.2 พลตรี รณณรงค์   โคตรดํารงค์   อนุกรรมการ 
   1.3.3 ผู้อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณ  อนุกรรมการ  
    ด้านเศรษฐกิจ 1 หรือ ผู้อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณ 
    ด้านเศรษฐกิจ 2 สํานักงบประมาณ  
   1.3.4 นาง ณัฐฎ์จารี   อนันต์ศิลป์   อนุกรรมการ 
   1.3.5 นางสาว พศุตม์ณิชา  จําปาเทศ     อนุกรรมการ 
   1.3.6 ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาขีดความสามารถ  อนุกรรมการ   
    ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ หรือ ผู้อํานวยการสํานักวางแผนการเกษตร 

    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 
    เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

   1.3.7 พันเอกหญิง พิมใจ  เน่ืองสกุล     อนุกรรมการและเลขานุการ 
   1.3.8 พันเอกหญิง รุ่งนภา  หิรัญกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  1.4 คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจํากลุ่มกระทรวงด้านสังคม
จิตวิทยา รับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข โดยมีองค์ประกอบ ดังน้ี 
   1.4.1 พลโท ไชยพร   รัตแพทย์      เป็นประธานอนุกรรมการ   
   1.4.2 พันเอก กรัณย์   สถิตยุทธการ   อนุกรรมการ 
   1.4.3 ผู้อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณ  อนุกรรมการ  
    ด้านการศึกษา 1 หรือ ผู้อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณ 
    ด้านสังคม 2 สํานักงบประมาณ  
   1.4.4 นางสาว อัจฉรา  แก้วรัตนปัทมา  อนุกรรมการ 
   1.4.5 นาง สุภาพร  เจียมเจือจันทร์    อนุกรรมการ 
   1.4.6 ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์และ  อนุกรรมการ  

    การวางแผนพัฒนาทางสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 
    เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     

   1.4.7 พันเอก ภูมิชาย   นิลกําแหง      อนุกรรมการและเลขานุการ 
   1.4.8 พันเอกหญิง มนต์ภัสสร  เกตุศรี    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  1.5 คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจํากลุ่มกระทรวง
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและอ่ืนๆ รับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
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ทุจริตแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สํานักงานศาล
รัฐธรรมนูญ สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานศาลปกครอง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สํานัก
พระราชวัง สํานักราชเลขาธิการ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ราชบัณฑิตยสถาน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสถาบันพระปกเกล้า โดยมีองค์ประกอบ ดังน้ี 
   1.5.1 พลโท สรชัช   วรปัญญา         เป็นประธานอนุกรรมการ   
   1.5.2 ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  อนุกรรมการ 
   1.5.3 ผู้อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณ  อนุกรรมการ  
    องค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ สํานักงบประมาณ  
   1.5.4 นาง นันทกา   ตันสกุล            อนุกรรมการ 
   1.5.5 นางสาว ทิวาพร   ผาสุข อนุกรรมการ 
   1.5.6 พันเอก ชาญชัย   ทัยสุวรรณ์    อนุกรรมการและเลขานุการ 
                             1.5.7 พันตรี ชโณทัย   ภาณะโสม ผู้ช่วยเลขานุการ 
  1.6 คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจํากลุ่มกระทรวงด้าน
ต่างประเทศและกิจการอ่ืน  ๆรับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศูนย์
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ย่ังยืน (องค์การมหาชน) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สํานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ และหน่วยงาน/ส่วนราชการอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยมี
องค์ประกอบ ดังน้ี 
   1.6.1 พลตรี อาทิตย์   วัฒนะบุตร      เป็นประธานอนุกรรมการ   
   1.6.2 ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  อนุกรรมการ 
   1.6.3 ผู้อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณ  อนุกรรมการ  
          ด้านการบริหาร หรือ ผู้อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณ 
          ด้านสังคม 3 หรือ ผู้อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณ 
          ด้านเศรษฐกิจ 1 สํานักงบประมาณ  
   1.6.4 นาง เกล็ดนที   มโนสันต์ิ อนุกรรมการ 
   1.6.5 นาย พงศธร   ณ นคร            อนุกรรมการ 
   1.6.6 พันเอก วรเดช   สุขมากปภาวิน    อนุกรรมการและเลขานุการ 
                             1.6.7 พันโทหญิง กมลสิริ   วงศ์ศรีชนาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 2. อํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
  2.1 ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ของกระทรวง รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ ในความรับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และถูกต้องภายใต้กรอบงบประมาณของรัฐ ควบคู่กับการติดตามและ
ตรวจสอบตามปกติของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ โดยมุ่งเน้นแผนงานหรือโครงการที่สําคัญ ซึ่งเป็น
นโยบายของรัฐบาล ที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาประเทศ 
  2.2 ติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวง รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด 
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  2.3 เข้าไปในสถานที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือสถานที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
ประโยชน์ในการติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ที่เก่ียวข้อง 
  2.4 เชิญข้าราชการ บุคคล หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาช้ีแจงหรือส่งเอกสารให้ตามความ
เหมาะสม 
 3. ให้คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจํากลุ่มกระทรวง 
รายงานผลการดําเนินการให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐทราบโดยเร็ว เพ่ือ
พิจารณาและเสนอแนะความเห็นให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบ เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอน
ต่อไป 
           ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 
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