
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                  กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2135 
ท่ี  กษ 0401.4/88455                         วันท่ี  30  ธันวาคม  2558 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 501 
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 2 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนญุาต การอนุญาตให้จัดต้ังและดําเนนิการ 

สถานพยาบาลสัตว์ การโอนใบอนุญาต และการแสดงความจํานงเปน็ผู้รบัอนญุาตตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. .... 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต  
การอนุญาตให้จัดต้ังและดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ การโอนใบอนุญาต และการแสดงความจํานงเป็นผู้รับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  และใหส้่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการ 
ต่อไปด้วย 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้จัดต้ังและดําเนินการ
สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2553 
  2. กําหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้จัดต้ังและดําเนินการ
สถานพยาบาลสัตว์  ตลอดจนการขอต่อและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้ต้ังและดําเนินการ
สถานพยาบาลสัตว์ 
  3. กําหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการขอรับใบแทนใบอนญุาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้ต้ัง
และดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการ
แสดงความจํานงเป็นผู้รับอนุญาตแทนผู้รับอนุญาตตาย 
  4. กําหนดบทเฉพาะกาลในกรณีที่คําขอใด ๆ ที่ได้ย่ืนก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า
เป็นคําขอที่ได้ย่ืนตามกฎกระทรวงนี้แล้วโดยอนุโลม 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

วาระที่ 3 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยสถาน 
พยาบาลสัตว์พ.ศ. ....   

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
สัตว์ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้สง่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตรวจ... 
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ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ทั้งน้ี ให้ กษ. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป และ  
  2. ให ้กษ. รับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรไีปพิจารณาดําเนินการ หาก
กฎกระทรวงตามข้อ 1. ไมส่ามารถดําเนินการได้ทันภายใน 1 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ 
พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 มีผลใช้บังคับ  
  กษ. เสนอว่า  
  1. ได้ออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และใบแทน
ใบอนุญาตให้ต้ังหรือดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2552 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533  
  2. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 โดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 ได้บัญญัติให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติน้ีแทน ประกอบกับมาตรา 14 
บัญญัติให้บรรดากฎกระทรวง หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 ทีใ่ช้
บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรอืแย้งกับพระราชบัญญัติ
น้ี จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ โดยให้การดําเนินการออก
กฎกระทรวงให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ดังน้ัน กษ. จําเป็นต้องเร่ง
ดําเนินการออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมฉบับใหม่  
  3. การออกร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  
พ.ศ. .... ประเภทของใบอนุญาตที่จัดเก็บยังคงหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  
การต่ออายุใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตให้ต้ังหรือดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2552 แต่มีการ 
แยกประเภทของค่าธรรมเนียมแต่ละประเภทให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมมีการเพ่ิมขึ้น 
จากเดิมหน่ึงเท่า ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมที่ปรบัเพ่ิมขึ้นน้ัน มผีลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลสัตว์ 
แต่การปรับอัตราค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นจากเดิม เมื่อพิจารณาสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน อัตรา
ค่าธรรมเนียมตามร่างกฎกระทรวงถือว่ามีความเหมาะสมแล้ว  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 9 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 
รวม 12 ฉบับ 
  สาระสาํคญั คอืคณะรัฐมนตรีมีมีติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราช
กําหนดการประมง  พ.ศ. 2558 รวม 12 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558  
รวม 12 ฉบับ 
     1. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตทําการประมง
นํ้าจืดในที่จับสตัว์นํ้าที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยใช้เครื่องมือทําการประมงตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
พ.ศ. .... 
 
 

2. ร่าง... 
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       2. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอน
ใบอนุญาตทําการประมงพ้ืนบ้านโดยใช้เรือประมงหรือเคร่ืองมือที่มีขนาดหรือลักษณะตามท่ีอธิบดีประกาศ
กําหนด พ.ศ. ....  
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียม พ.ศ. ....  
  4. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอน
ใบอนุญาตทําการประมงโดยไม่ใช้เรือประมง พ.ศ. .... 
  5. ร่างกฎกระทรวงการขอจดทะเบียน และการรับจดทะเบียนเรือประมงให้เป็นเรือขนถ่าย
สัตว์นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์นํ้า พ.ศ. ....  

6. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนําเข้า ส่งออก นําผ่าน เพาะเลี้ยง 
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์นํ้าบางชนิด พ.ศ. ....   
      7. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตทําการประมง
พาณิชย์ พ.ศ. ....  

8. ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางานของคน 
ประจําเรือ พ.ศ. ....      

9. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอน 
ใบอนุญาตทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ....   

10. ร่างกฎกระทรวงกําหนดชนิดหรือลักษณะของสัตว์นํ้า หรือประเภท รูปแบบ ขนาด  
หรือวัตถุประสงค์ของกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม พ.ศ. ....  
  11. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอน
ใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านนํ้าไทย พ.ศ. ....  

12. ร่างกฎกระทรวงการขอจดทะเบียน และการรับจดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมง  
พ.ศ. .... 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 

ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 12 เรือ่ง เรื่อง ขออนุมัติหลักการยุทธศาสตร์พฒันาผลไม้ไทย พ.ศ.2558-2562 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2558- 

2562 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณากําหนดกรอบ
ระยะเวลาการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ ให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  สาระสําคัญของเรื่อง กษ.รายงานว่า 
  1. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 อนุมัติในหลกัการยุทธศาสตร์
พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2553-2557 ตามท่ี กษ.เสนอ กษ.และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ดําเนินงานโครงการต่างๆ
ภายในยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2553-2557 มีผลการดําเนินงานเกี่ยวกับผลไม้เศรษฐกิจหลัก 6 ชนิด 
ได้แก่ เงาะ มังคุด ลองกอง ทุเรียน มะม่วง ลําไย  
  2. ขณะนี้สิ้นสดุระยะเวลาตามยุทธศาสตร์ผลไม้ไทย พ.ศ. 2553-2557 แล้ว คณะกรรมการ
พัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 เห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย 
พ.ศ. 2558-2562 และให้นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติหลักการ 

3. (ร่าง)... 
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  3. (ร่าง) ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2558-2562        
  4. หน่วยงานร่วมดําเนินการขับเคลื่อน 5 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย หน่วยงานสังกัด กษ. 
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) อก. กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงการต่างประเทศ  
(กต.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมโรงแรมแหง่ประเทศไทย และบริษัท 
การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
  5. แผนปฏิบัติการ 
         5.1 แผนระยะที่ 1 (ปี 2558-2560) 
         5.2 แผนระยะที่ 2 (ปี 2561-2562)  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

วาระที่ 18 เรือ่ง ขอขยายวงเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให ้
ผู้ประกอบการค้าขา้วในการเก็บสต็อก  ปีการผลิต 2558/2559  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติวงเงินชดเชยดอกเบ้ียตามโครงการชดเชยดอกเบ้ีย 
ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2558/59 ตามมติคณะกรรมการนโนบายและบริหาร
จัดการข้าว (นบข.) เพ่ิมเติม จํานวน 204 ลา้นบาท โดยใช้วงเงินงบประมาณคงเหลือจากโครงการชดเชย
ดอกเบ้ียให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2557/58 ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 20 เรือ่ง หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 
 สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐ 

แบบบูรณาการ ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอดังน้ี 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  คณะกรรมการปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One 
Map)  ได้มคีําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการ รวม 5 คณะ โดยคณะอนุกรรมการเทคนิคการ
ปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ซึ่งมีรองปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) เป็นประธาน มีอํานาจหน้าที่กําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน รวมทั้งจัดทําคู่มือและแนวทางในการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ได้เสนอหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณา
การต่อคณะกรรมการฯ พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบและให้เสนอคณะรัฐมนตรทีราบ
ต่อไป  และได้มีการปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 13 ขอ้ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

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

จึงเรียน... 
 

 
 
 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 2 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การอนุญาตให้จัดตั้งและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ การโอนใบอนุญาต และการแสดง
ความจํานงเป็นผู้รับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
พยาบาลสัตว์ พ.ศ. ....

3 ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยสถาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พยาบาลสัตว์ พ.ศ. ....

9 ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชกําหนดการประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. 2558 รวม 12 ฉบับ

เศรษฐกิจ - สังคม 12 ขออนุมัติหลักการยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2558-2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
18 ขอขยายวงเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต 2558/2559
20 หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

1 

http://www.thaigov.go.th                                                                  วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 
 

  วันน้ี (29 ธันวาคม 2558) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1                
ทําเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
   ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้
แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญดังน้ี 

 
กฎหมาย 

   
1.   เรื่อง  ร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องกับมาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศนูย์กลางวิจัย พัฒนา หรือ

    ทดสอบสมรรถนะยานยนต์ต้นแบบในภูมิภาค จํานวน 4 ฉบับ  
  2.   เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การอนุญาตให้จัดต้ังและดําเนินการ 
    สถานพยาบาลสัตว์ การโอนใบอนุญาต และการแสดงความจํานงเป็นผู้รับอนุญาต
    ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  
    พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร  
    พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับที ่.. 
  5.  เรื่อง  ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือ
    ขยายทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง รวมทางแยกไป
    บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) และทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง
    ที่บ้านสวนมะพร้าว บ้านวังตะโก บ้านนาพร้าว บ้านหนองขาม บ้านนาวัง บ้าน 
    หนองนํ้าเต้าลอย บ้านโป่งล่าง และบ้านหนองสมอ เป็นกรณีที่มีความจําเป็นโดย
    เร่งด่วน 
  6.  เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวน  เขตอํานาจ  และวันเปิดทําการของศาล 
    แขวงในจังหวัดมหาสารคาม  พ.ศ. .... 
  7.   เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ 
    ตําบลบ้านฉาง  ตําบลบางปรอก  ตําบลบางหลวง  ตําบลบางเด่ือ  ตําบลบางคูวัด  
    อําเภอเมืองปทุมธานี    ตําบลคูบางหลวง  ตําบลคลองพระอุดม   
    อําเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี  และตําบลคลองข่อย  อําเภอปากเกร็ด   
    จังหวัดนนทบุรี  พ.ศ. .... 
  8.   เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ – 
    คุณลักษณะทีต้่องการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
  9.   เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558  
    รวม 12 ฉบับ 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
   

10.  เรื่อง  เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจําปี 2559  
  11.  เรื่อง   การเตรียมความพร้อมแก่กําลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
  12.  เรื่อง  ขออนุมัติหลักการยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ.2558-2562 
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  13.  เรื่อง  ขออนุมัติแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติดและความมั่นคงพ้ืนที่  
    อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) 
  14.  เรื่อง  การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของการไฟฟ้าฝ่าย
    ผลิตแห่งประเทศไทย  
  15.  เรื่อง  ขอขยายระยะเวลามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและ
    มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ 
  16.  เรื่อง  การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก 
    ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ในประเทศไทย พ.ศ. 2560 
  17.   เรื่อง  ของขวัญปีใหมส่ําหรับประชาชน 
  18.  เรื่อง   ขอขยายวงเงินชดเชยดอกเบ้ียตามโครงการชดเชยดอกเบ้ียให้ผู้ประกอบการค้า 
    ข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต 2558/2559  
  19.  เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหน่วยงานดําเนินการจัดมหกรรมเรอืสําราญและมารีน่า 
  20.  เรื่อง  หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 
 

ต่างประเทศ  
 
  21.  เรื่อง  การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน 
    ครั้งที่ 9 (The 9th AMRDPE) และการประชุมที่เก่ียวข้อง  
  22.  เรื่อง  การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
    สําหรับโครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ 
    ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  23.  เรื่อง  การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 14 และ
    การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 2 และการประชุมที่เก่ียวข้อง  
  24.  เรื่อง  ผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่  15 ที่เมืองปาดัง  
    สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
  25.  เรื่อง   ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีกัมพูชา  และการประชุมร่วม
    นายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 2 
  26.  เรื่อง   การให้ความช่วยเหลือทางการเงินสําหรับโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท
    และถนนเช่ือมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  27.  เรื่อง การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่ง
    ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งรัฐสุลต่านโอมาน 
  28.   เรื่อง  รายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย 
   

แต่งต้ัง 
 
  29.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิ 
    มนุษยชนวาระปี 2559 – 2561  
  30.  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งต้ังกงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิประจํานครบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ เครือรัฐ
    ออสเตรเลียคนใหม่ สืบแทน นายวิลเลียมเจมส์ จอห์น ดันน์(Mr. William James 
    John Dunn) ซึ่งประสงค์ขอลาออกจากตําแหน่งด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
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  31.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา 
    (บริหารระดับสูง) (สํานักงานราชบัณฑิตยสภา)  
  32.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  33.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  34.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนา
    สังคมและความมั่นคงของมนุษย์)  
  35.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการ 
    กระทรวงแรงงาน (กระทรวงแรงงาน)  
  36.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน  
  37.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่าย
    ข้าราชการประจํา ด้านประสานกิจการภายในประเทศ (นักวิเคราะห์นโยบายและ
    แผนทรงคุณวุฒิ) (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  38.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการ 
    ท่องเที่ยวและกีฬา (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)  
 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1.  เรื่อง ร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องกับมาตรการส่งเสริมใหไ้ทยเปน็ศนูย์กลางวิจัย พฒันา หรือทดสอบสมรรถนะ
ยานยนต์ต้นแบบในภูมิภาค จํานวน 4 ฉบบั  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างประกาศกระทรวงการคลังจํานวน 4 
ฉบับ ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้  
  กค. เสนอว่า ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558) เห็นชอบมาตรการส่งเสริม
ให้ไทยเป็นศูนย์กลางวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะยานยนต์ต้นแบบในภูมิภาค และให้ กค. เสนอร่างกฎหมายที่
เก่ียวข้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 2 สัปดาห์ เพ่ือให้มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้โดยเร็วต่อไป ประกอบกับ
การวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะยานยนต์มีภาระภาษีอากรซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงของผู้ประกอบการภาคเอกชน 
ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวและเป็นการต่อยอดและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศระยะยาว จูงใจให้เกิดการลงทุนในการวิจัย พัฒนา และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะรถยนต์ต้นแบบหรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบในภูมิภาค จึงสมควร
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมสําหรับการนําเข้ารถยนต์ต้นแบบหรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบให้แก่ผู้วิจัย พัฒนา หรือทดสอบ
สมรรถนะ การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทรถยนต์ต้นแบบที่ใช้เพ่ือการวิจัย พัฒนา หรือ
ทดสอบสมรรถนะดังกล่าวจากมูลค่าต้นทุนทั้งหมด รวมท้ังการยกเว้นภาษีสรรพสามิตและยกเว้นอากรศุลกากร
สําหรับรถยนต์ต้นแบบหรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบด้วย ทั้งน้ี ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2559  
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างประกาศ  

ร่างกฎหมาย สาระสาํคญั 
1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที ่..) 
พ.ศ. ....  

กําหนดให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมสําหรับการนําเข้ารถยนต์ต้นแบบหรือ
รถจักรยานยนต์ต้นแบบเพ่ือวิจัย พัฒนา หรอืทดสอบสมรรถนะที่ได้รับ
การอนุมัติให้ยกเว้นภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามติ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม
ดังกล่าว ผู้นําเข้าต้องเป็นผู้วิจัย พัฒนา หรอืทดสอบสมรรถนะที่ได้รับ
อนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพสามิต 

2. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของ
ทรัพย์สิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

กําหนดให้ค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทรถยนต์
ต้นแบบที่ใช้เพ่ือการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะที่ได้รับอนุมัติให้
ยกเว้นภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยสรรพสามิต ทัง้น้ี ต้ังแต่วันที่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2559 

3. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต            
(ฉบับที่ ..)  

กําหนดให้ยกเว้นภาษีสรรพสามิตรถยนต์ต้นแบบหรือรถจักรยานยนต์
ต้นแบบเพ่ือการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ และไม่เคยมีการ
จําหน่ายในท้องตลาดเป็นการทั่วไปในราชอาณาจักร ทั้งน้ี ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมสรรพสามิตกําหนด 

4. กําหนดให้ยกเว้นอากรศุลกากร
สําหรับรถยนต์ต้นแบบหรือ
รถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ผู้วิจัย 
พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะที่ได้รับ
อนุมัติจากกรมสรรพสามิต 

กําหนดให้ยกเว้นอากรศุลกากรสําหรับรถยนต์ต้นแบบหรือ
รถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ผู้วิจัย พัฒนา หรอืทดสอบสมรรถนะที่ได้รับ
อนุมัติจากกรมสรรพสามิตนําเข้ามาเพ่ือวิจัย พัฒนา หรือทดสอบ
สมรรถนะในสถานประกอบการของผู้วิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ
ดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนด 
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2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การอนุญาตให้จัดต้ังและดําเนนิการ 
สถานพยาบาลสัตว์ การโอนใบอนุญาต และการแสดงความจํานงเปน็ผู้รบัอนญุาตตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การอนุญาตให้จัดต้ังและ
ดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ การโอนใบอนุญาต และการแสดงความจํานงเป็นผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้จัดต้ังและดําเนินการ
สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2553 
  2. กําหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้จัดต้ังและดําเนินการสถานพยาบาล
สัตว์  ตลอดจนการขอต่อและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้ต้ังและดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ 
  3. กําหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการขอรับใบแทนใบอนญุาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้ต้ังและ
ดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการแสดง
ความจํานงเป็นผู้รับอนุญาตแทนผู้รับอนุญาตตาย 
  4. กําหนดบทเฉพาะกาลในกรณีที่คําขอใด ๆ ที่ได้ย่ืนก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็น
คําขอที่ได้ย่ืนตามกฎกระทรวงนี้แล้วโดยอนุโลม 
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดคา่ธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติดังน้ี  
  1. อนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ 
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ ทั้งน้ี ให้ กษ. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป และ  
  2. ให ้กษ. รับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรไีปพิจารณาดําเนินการ หากกฎกระทรวง
ตามข้อ 1. ไมส่ามารถดําเนินการได้ทันภายใน 1 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 มีผลใช้บังคับ  
  กษ. เสนอว่า  
  1. ได้ออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และใบแทน
ใบอนุญาตให้ต้ังหรือดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2552 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533  
  2. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ซึ่งมผีลบังคับใช้เมือ่วันที่ 27 ธันวาคม 2557 โดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 ได้บัญญัติให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
สัตว์ พ.ศ. 2533 และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติน้ีแทน ประกอบกับมาตรา 14 บัญญติัให้บรรดา
กฎกระทรวง หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 ทีใ่ช้บังคับอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรอืแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี จนกว่าจะมี
กฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ โดยให้การดําเนินการออกกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปนีับแต่วันทีพ่ระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคับ ดังน้ัน กษ. จําเป็นต้องเร่งดําเนินการออกกฎกระทรวงกําหนด
ค่าธรรมเนียมฉบับใหม ่ 
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  3. การออกร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. .... 
ประเภทของใบอนุญาตที่จัดเก็บยังคงหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การต่ออายุ
ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตให้ต้ังหรือดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2552 แต่มีการแยกประเภทของ
ค่าธรรมเนียมแต่ละประเภทให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมมีการเพ่ิมขึ้นจากเดิมหน่ึงเท่า ซึ่งอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่ปรับเพ่ิมขึ้นน้ัน มีผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลสัตว์ แต่การปรับอัตราค่าธรรมเนียม
เพ่ิมขึ้นจากเดิม เมื่อพิจารณาสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน อัตราค่าธรรมเนียมตามร่างกฎกระทรวงถือว่ามี
ความเหมาะสมแล้ว  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และใบแทน
ใบอนุญาตให้ต้ังหรือดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2552  
  2. กําหนดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี  

 
 

รายการ พ.ร.บ.สถานพยาบาลสัตว์ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

การต่ออายุใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาต

ให้ตั้งหรือดําเนนิการสถานพยาบาลสัตว์          

พ.ศ. 2552 

ร่างกฎกระทรวงกําหนด

ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. .... 

1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้ง

สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พัก

สัตว์ป่วยไว้ค้างคนื  

ฉบับละ 3,000 บาท ฉบับละ 300 บาท ฉบับละ 600 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมให ้ตั้งสถานพยาบาล

สัตว์ประเภทที่มีทีพั่กสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน  

(ก) จํานวนไม่เกิน 10 ที่  

(ข) จํานวนเกิน 10 ที่ 

 
 
ฉบับละ 5,000 บาท 
ฉบับละ 10,000 บาท 

 
 
ฉบับละ 500 บาท 
ฉบับละ 1,000 บาท 

 
 
ฉบับละ 1,000 บาท 
ฉบับละ 2,000 บาท 

3. ค่าต่ออายุใบอนญุาตให้ตั้ง

สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พัก

สัตว์ป่วยไว้ค้างคนื  

ฉบับละ 3,000 บาท 
 

ฉบับละ 300 บาท 
 

ฉบับละ 600 บาท 
 

4. ค่าต่ออายุใบอนญุาตให้ตั้ง

สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่มีที่พักสัตว์

ป่วยไว้ค้างคืน  

(ก) จํานวนไม่เกิน 10 ที่  

(ข) จํานวนเกิน 10 ที่ 

 
 
 
ฉบับละ 10,000 บาท 

 
 
 
ฉบับละ 500 บาท 
ฉบับละ 1,000 บาท 

 
 
 
ฉบับละ 1,000 บาท 
ฉบับละ 2,000 บาท 

5. ค่าใบอนุญาตใหด้ําเนินการ

สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พัก

สัตว์ป่วยไว้ค้างคนื 

ฉบับละ 2,000 บาท ฉบับละ 200 บาท ฉบับละ 400 บาท 

6. ค่าใบอนุญาตใหด้ําเนินการ

สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่มีที่พักสัตว์

ป่วยไว้ค้างคืน 

ฉบับละ 4,000 บาท ฉบับละ 400 บาท ฉบับละ 800 บาท 

7. ค่าต่อใบอนุญาตให้ดําเนนิการ

สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พัก

สัตว์ป่วยไว้ค้างคนื 

ฉบับละ 2,000 บาท ฉบับละ 200 บาท ฉบับละ 400 บาท 
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4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบญัญติัเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 ว่า
ด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับที่ .. 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับที่ .. ตามท่ีกระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ 
และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  กห. เสนอว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเครือ่งหมายยศของนายทหารช้ันสัญญาบัตรช้ันยศพล
อากาศโทและพลอากาศเอกที่มีขนาดเล็กกว่าช้ันยศพลอากาศตรีให้มีขนาดเท่ากัน เพ่ือความเหมาะสมกับเคร่ืองแบบ 
และกําหนดให้ทหารกองเกียรติยศพิเศษมีเครื่องแบบและส่วนประกอบของเคร่ืองแบบให้มีความเป็นมาตรฐาน
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่และสภาพปจัจุบัน จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมาเพ่ือดําเนินการ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. แก้ไขเครื่องหมายยศของนายทหารสัญญาบัตรช้ันยศพลอากาศโทและพลอากาศเอก ขนาดของ
ดาวเป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร (ขอ้ 18 (3)) 
  2. แก้ไขเครื่องแบบพิเศษของทหารที่จัดเป็นกองเกียรติยศ (ข้อ 47 (2)) เพ่ือให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติหน้าที่และสภาพปัจจุบัน ดังน้ี 
       2.1 ปรับปรุงแก้ไขเครื่องแบบกองเกียรติยศพิเศษใหมท่ั้งหมด 
       2.2 นายทหารประทวน และทหารกองประจําการ ใช้ตราหน้าหมวกโลหะขนาดใหญ่ และ
สายรัดคางใช้แถบไหมทองหรอืวัตถุเทียมไหมทอง 
       2.3 เปลี่ยนเป็นเสื้อช้ันนอกคอปิดสีฟ้าสด 
       2.4 กางเกงขายาวสีเทา ติดแถบไหมทองหรอืวัตถุเทียมไหมทอง 3 แถบ 
       2.5 เพ่ิมสายยงยศ 
       2.6 เปลี่ยนเป็นรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา 
      2.7 เพ่ิมเติมขอ้ความเพ่ือให้มีความชัดเจนในการใช้เครื่องหมายยศและเคร่ืองหมายสังกัด 
 
5. เรื่อง ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดให้การเวนคนือสังหาริมทรัพย์ เพื่อขยายทางหลวงพเิศษ
หมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 34 (บางวัว) 
และทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบังที่บ้านสวนมะพรา้ว บา้นวังตะโก บา้นนาพร้าว บา้นหนองขาม บ้านนาวัง บา้น
หนองน้าํเต้าลอย บ้านโป่งลา่ง และบ้านหนองสมอ เป็นกรณีที่มีความจําเปน็โดยเร่งด่วน 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดให้การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ เพ่ือขยายทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) และทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบังทีบ้่านสวนมะพร้าว บ้านวังตะโก บ้านนาพร้าว 
บ้านหนองขาม บ้านนาวัง บ้านหนองนํ้าเต้าลอย บ้านโป่งล่าง และบ้านหนองสมอ เป็นกรณีที่มีความจําเป็นโดย

รายการ พ.ร.บ.สถานพยาบาลสัตว์ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

การต่ออายุใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาต

ให้ตั้งหรือดําเนนิการสถานพยาบาลสัตว์          

พ.ศ. 2552 

ร่างกฎกระทรวงกําหนด

ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. .... 

8. ค่าใบอนุญาตใหด้ําเนินการ

สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่มีที่พักสัตว์

ป่วยไว้ค้างคืน 

ฉบับละ 4,000 บาท ฉบับละ 400 บาท ฉบับละ 800 บาท 

9. ค่าใบแทนใบอนญุาต ฉบับละ 1,000 บาท ฉบับละ 200 บาท ฉบับละ 400 บาท 
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เร่งด่วน ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรตีรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสาํคญัของร่างประกาศ กําหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือขยายทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) และทาง
แยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ที่บ้านสวนมะพร้าว บ้านวังตะโก บ้านนาพร้าว บ้านหนองขาม บ้านนาวัง บ้านหนองนํ้าเต้า
ลอย บ้านโป่งล่าง และบ้านหนองสมอ ในท้องที่อําเภอเมืองชลบุรี อําเภอศรีราชา และอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
เป็นกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน 
 
6.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวน  เขตอํานาจ  และวันเปิดทําการของศาลแขวงในจังหวัด 
มหาสารคาม  พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวน  เขตอํานาจ  และวันเปิดทํา
การของศาลแขวงในจังหวัดมหาสารคม  พ.ศ. ....ตามท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ  และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. กําหนดให้ในศาลจังหวัดมหาสารคามให้มีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัยมีเขตอํานาจในเขตอําเภอนา
เชือก  อําเภอนาดูน  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  และอําเภอยางสีสุราช  และกําหนดให้เปิดทําการศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป 
  2. กําหนดให้ในระหว่างที่ยังมิได้เปิดทําการศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัยให้ศาลจังหวัดมหาสารคามมีเขต
อํานาจตลอดถึงเขตอํานาจของศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัยด้วย 
  3. กําหนดให้บรรดาคดีของท้องที่เขตอําเภอนาเชือก  อําเภอนาดูน  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  และ
อําเภอยางสีสุราช  ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลจังหวัดมหาสารคามในวันเปิดทําการศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย  ให้คง
พิจารณาพิพากษาต่อไปในศาลจังหวัดมหาสารคามและบรรดาคดีของท้องที่ดังกล่าว  ซึ่งอยู่ระหว่างที่ศาลจังหวัด
มหาสารคามมคีําสั่งให้ผัดฟ้อง  หรือให้ขังผูต้้องหาไว้ระหว่างสอบสวน  แล้วแต่กรณี  ในวันเปิดทําการศาลแขวงพยัคฆ
ภูมิพิสัยให้ศาลจังหวัดมหาสารคามมีอํานาจพิจารณาเกี่ยวกับการผัดฟ้องหรือขังระหว่างสอบสวนน้ันต่อไป 
 
7.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบรเิวณที่ที่จะเวนคนื  ในท้องที่ตําบลบ้านฉาง  ตําบล 
บางปรอก  ตําบลบางหลวง  ตําบลบางเด่ือ  ตําบลบางคูวัด  อําเภอเมืองปทุมธานี    ตําบลคูบางหลวง   
ตําบลคลองพระอุดม  อําเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี  และตําบลคลองข่อย  อําเภอปากเกร็ด   
จังหวัดนนทบรุี  พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังน้ี 
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตําบลบ้านฉาง  
ตําบลบางปรอก  ตําบลบางหลวง  ตําบลบางเด่ือ  ตําบลบางคูวัด  อําเภอเมืองปทุมธานี  ตําบลคูบางหลวง ตําบลคลอง-
พระอุดม  อําเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี  และตําบลคลองข่อย  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ  และให้ส่งสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  2. มอบให้กระทรวงคมนาคมรับไปดําเนินการในการกําหนดราคาและค่าตอบแทนตามข้อสังเกตของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรต่ีอไป 
 สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 
 กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ทีจ่ะเวนคืน  เพ่ือสร้างทางหลวงชนบทสายถนนราชพฤกษ์  ตอนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 346 – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 กับสร้างและขยายทางหลวงชนบท สายเช่ือมระหว่าง
ถนนราชพฤกษ์กับถนนกาญจนาภิเษกที่สี่แยกต่างระดับสาลิโข –แยกต่างระดับโค้งสามวัง  และแยกต่างระดับไพร่ฟ้า 
– แยกต่างระดับบางโพธ์ิใต้  รวมทั้งถนนต่อเช่ือม  ตามโครงการก่อสร้างถนนเช่ือมต่อถนนราชพฤกษ์ – ถนนกาญจนา
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ภิเษก  ทั้งน้ี เพ่ือให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รบัมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทําการสํารวจเพ่ือทราบข้อเท็จจริง
เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน 
 
8.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพดัลมไฟฟา้กระแสสลบั – คุณลักษณะท่ี
ต้องการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพัดลมไฟฟ้า
กระแสสลับ – คุณลักษณะทีต้่องการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอและให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  แล้วดําเนินการต่อไปได้โดยให้
กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกาฯ 
  กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ – คุณลักษณะที่ต้องการด้านความ
ปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่มอก. 934-2558 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที ่4697                
(พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย และกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพัดลมไฟฟ้า – คุณลกัษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย  ลงวันที่ 12 มถิุนายน 2558 และให้
มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
9.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 รวม 12 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมีติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชกําหนดการประมง   
พ.ศ. 2558 รวม 12 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558  
รวม 12 ฉบับ 
    1. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตทําการประมง
น้ําจืดในที่จับสัตว์น้ําที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยใช้เครื่องมือทําการประมงตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
พ.ศ. .... กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ีอนไขในการทําประมงนํ้าจืดในที่จับสัตว์นํ้าที่เป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน เช่น 
  กําหนดให้ผู้ประสงค์จะทําการประมงน้ําจืดในที่จับสัตว์นํ้าที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยใช้
เครื่องมือทําการประมงตามที่อธิบดีประกาศกําหนดยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเอกสาร
หรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําขอรับใบอนุญาต ณ ที่ว่าการอําเภอท้องที่ที่เป็นแหล่งทําการประมง หรือสํานักงาน
ประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
    2. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอน
ใบอนุญาตทําการประมงพื้นบ้านโดยใช้เรือประมงหรือเครื่องมือที่มีขนาดหรือลักษณะตามที่อธบิดีประกาศกําหนด 
พ.ศ. .... กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการทําประมงพ้ืนบ้าน 
   2.1 กําหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะทําการประมงพ้ืนบ้านโดยใช้เรือประมงหรือเคร่ืองมือที่มีขนาด
หรือลักษณะตามที่อธิบดีประกาศกําหนดย่ืนคําขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ
คําขอรับใบอนุญาต ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่กําหนด 
   2.2 กําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสามารถทําการประมงได้ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการ
ประมงในเขตการประมงไทย 
   2.3 กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคําขอ เอกสารหลักฐานเครื่องมือทําการประมง 
และเรือประมงให้ตรงกับที่ระบุในคําขอ 
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    3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียม พ .ศ. .. . . กําหนดค่าอากรและ
ค่าธรรมเนียม เช่น เคร่ืองมือทําการประมงและค่าธรรมเนียมอัตราค่าอากรใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทําการประมง
ตามประเภทเคร่ืองมือทําการประมง 
 

ลําดับ ประเภทเครื่องมือทําการประมง อัตราค่าอากร 
บาท สตางค ์

1 
 
 
2 
3 
4 
 
 
 
5 
 
6 
 
 
 
7 
8 
 
 
 
 
9 
10 
11 
12 
 
 

13 
14 

ประเภทเครื่องมืออวนลาก 
(1) อวนลากคู่ เมตรละ 
(2) อวนลากเด่ียว เมตรละ 
ประเภทเครื่องมืออวนล้อมจับ เมตรละ 
ประเภทเครื่องมืออวนช้อน อวนยก หรืออวนครอบ เมตรละ 
ประเภทเครื่องมืออวนติดตาหรือข่าย 
(1) อวนติดตาหรือข่าย ทําการประมงน้ําจืด เมตรละ 
(2) อวนติดตา ทําการประมงพ้ืนบ้าน เมตรละ 
(3) อวนติดตา ทําการประมงพาณิชย์ เมตรละ 
ประเภทเครื่องมืออวนอ่ืน 
เครื่องมืออวนรุนเคย เมตรละ 
ประเภทเครื่องมือคราด 
(1) คราดหอยลาย อันละ 
(2) คราดหอยแครง อันละ 
(3) คราดหอยอ่ืน อันละ 
ประเภทเครื่องมือโป๊ะ ลูกละ 
ประเภทเครื่องมือลอบ 
(1) ลอบปลา ลูกละ 
(2) ลอบปู ลูกละ 
(3) ลอบหมึก ลูกละ 
(4) ลอบหมึกสาย ลูกละ 
ยอขันช่อ ช้อนขันช่อ ช้อนสน่ัน หรือช้อนหางเหย่ียวมีเครื่องยก ปากละ 
ช้อนปีก ยอปีก หรือบามปากละ 
ช้อนอ่ืนนอกจาก 9 และ 10 ที่มีปากกว้างต้ังแต่ 3.5 เมตรขึ้นไป ปากละ 
เบ็ดราวยาวต้ังแต่ 100 เมตรขึ้นไป 
(1) ทําการประมงน้ําจืดและทําการประมงพ้ืนบ้าน สายละ 
(2) ทําการประมงพาณิชย์สายละ 
แหยาวต้ังแต่ 3 เมตรขึ้นไป (ยังไม่ทบเพลา) ปากละ 
ประเภทเครื่องมืออ่ืน ๆ  หน่วยละ 

 
300 
200 
10 
10 

 
- 
- 
1 
 

5 
 

2,500 
1,500 

500 
2,000 

 
5 
1 
5 
- 

200 
300 
50 

 
20 
50 
10 
10 

-
-
-
-

50
50

-

-

-
-
-
-

-
-
-

50
-
-
-

-
-
-
-
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 อัตราค่าธรรมเนียม 
ประเภทใบอนุญาต อัตราตามร่างกฎกระทรวง 
1. ใบอนุญาตทําการประมง 1. ใบอนุญาตทําการประมงน้ําจืด ฉบับละ 100 บาท 

2. ใบอนุญาตทําการประมงพ้ืนบ้าน ฉบับละ 100 บาท 
3. ใบอนุญาตทําการประมงโดยไม่ใช้เรือประมง 
   1) ใบอนุญาตทําการประมงโดยไม่ใช้เรือประมงในน่านนํ้าภายใน 
ฉบับละ 200 บาท 
 2) ใบอนุญาตทําการประมงโดยไม่ใช้เรือประมงในทะเลชายฝั่งฉบับละ 500 บาท 
 3) ใบอนุญาตทําการประมงโดยไม่ใช้เรือประมงในทะเลนอกชายฝั่ง             
ฉบับ  1,000 บาท 
4. ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ 
 1) ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ โดยใช้เรือขนาด ต้ังแต่ 10 ตันกรอสข้ึนไป
แต่ไม่ถึง 20 ตันกรอส ฉบับละ 500 บาท 
 2) ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ โดยใช้เรือขนาดตั้งแต่ 20 ตันกรอสข้ึนไป 
แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส ฉบับละ 2,000 บาท 
 3) ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ โดยใช้เรือขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสข้ึนไป 
ฉบับละ 3,000 บาท 
5. ใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านนํ้าไทย 
 1) ใบอนุญาตทําการประมงในเขตของรัฐชายฝั่ง ฉบับละ 5,000 บาท 
 2) ใบอนุญาตทําการประมงในทะเลหลวง ฉบับละ 8,000 บาท 

2 .  ใ บ อ นุ ญ า ต ใ ห้ ทํ า ก า ร
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์
นํ้าซึ่งเป็น 
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

1. ทําการเพาะเลี้ยงปลา กุ้ง กบ ตารางเมตรละ 2 บาท 
2. ทําการเพาะเลี้ยงหอย ตารางเมตรละ 0.50 บาท 
3. ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าอ่ืน ตารางเมตรละ 1 บาท 

3. ใบอนุญาตให้นําเข้า ส่งออก 
ห รื อ นํ า ผ่ า น สั ต ว์ นํ้ า ห รื อ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า 

ฉบับละ 200 บาท 

4. การจดทะเบียนเรือเป็นเรือ
ขนถ่ายสัตว์นํ้าหรือเก็บรักษา
สัตว์นํ้า 

1 .  เ รื อขน ถ่ ายสั ต ว์ นํ้ าหรื อ เ ก็บรั กษาสั ต ว์ นํ้ า ใน เขตทะ เลนอกชายฝั่ ง 
(ขนาด 30 ตันกรอสข้ึนไป แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส) ฉบับละ 2,000 บาท 
2 .  เ รื อขน ถ่ายสั ต ว์ นํ้ าหรื อ เ ก็บรั กษาสั ต ว์ นํ้ า  ใน เขตทะ เลนอกชาย ฝ่ั ง 
(ขนาด 60 ตันกรอสข้ึนไป) ฉบับละ 5,000 บาท 
3. เรือขนถ่ายสัตว์ นํ้าหรือเก็บรักษาสัตว์ นํ้าในเขตทะเลนอกน่านนํ้าไทย 
ฉบับละ 8,000 บาท

5 .  ใบอ นุญาตให้ทํ า งานใน
เรือประมง 

ฉบับละ 100 บาท 

6. ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 50 บาท
7. การโอนใบอนุญาต ฉบับละ 50 บาท
8. การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
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   4. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอน
ใบอนุญาตทําการประมงโดยไม่ใช้เรือประมง พ.ศ. .... กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการทําการประมง
โดยไม่ใช้เรือประมง เช่น 
  4.1 กําหนดให้ผู้ประสงค์จะทําการประมงโดยไม่ใช้เรือประมงแต่ใช้เครื่องมือตามประเภทและ
ขนาดที่อธิบดีกําหนด ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอําเภอท้องที่ที่เป็นแหล่งทําการประมง 
  4.2 กําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสามารถทําการประมงได้ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมง
ในเขตการประมงไทย 
  4.3 กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน เครื่องมือทําการ
ประมงให้ตรงกับที่ระบุในคําขอ ในกรณีที่เป็นเคร่ืองมือทําการประมงที่ต้องใช้วิธีลงหลัก ปัก ผูก ขึง รั้ง ถ่วง หรือวิธีอ่ืน
ใดอันทําให้เครื่องมือน้ันอยู่กับที่ในเวลาทําการประมง ให้ตรวจสอบพ้ืนที่และกําหนดจุดพิกัดให้ต้ังเคร่ืองมือน้ัน 
   5. ร่างกฎกระทรวงการขอจดทะเบียน และการรับจดทะเบียนเรือประมงให้เป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา พ.ศ. .... กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจดทะเบียนเรือประมงให้เป็นเรือขน
ถ่ายสัตว์นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์นํ้า เช่น  
  5.1 กําหนดให้ผู้ประสงค์จะจดทะเบียนเรือประมงให้เป็นเรือขนถ่ายสัตว์นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์
นํ้า ให้ย่ืนคําขอจดทะเบียนเรือประมงให้เป็นเรือขนถ่ายสัตว์นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์นํ้า พร้อมด้วยเอกสารหรือ
หลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
  5.2 กําหนดให้ใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์นํ้าให้ใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะมี
การแจ้งยกเลิกหรือเพิกถอนทะเบียน 
  5.3 กําหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์นํ้าหรือเรือ
เก็บรักษาสัตว์นํ้า นําใบทะเบียนดังกล่าวติดไปกับเรือประมง 
   6. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนําเข้า ส่งออก นําผ่าน เพาะเลี้ยง หรือ
มีไว้ในครอบครองซ่ึงสัตว์น้ําบางชนิด พ.ศ. .... กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการนําเข้า ส่งออก นําผ่าน 
เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์นํ้าบางชนิด เช่น 
  6.1 กําหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตนําเข้า ส่งออก นําผ่านซึ่งพันธ์ุสัตว์นํ้าที่หายาก หรือสัตว์
นํ้าที่อาจก่อให้เกิดโรคระบาด ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่กําหนด 
  6.2 กําหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครองครองซึ่งพันธ์ุสัตว์นํ้าที่หา
ยาก หรือสัตว์นํ้าที่อาจก่อให้เกิดโรคระบาด ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่กําหนด 
  6.3 กําหนดการพิจารณาอนุญาตให้พิจารณาชนิดพันธ์ุและจํานวนสัตว์นํ้าที่มีอยู่ในประเทศ 
ผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศ และสอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ประเทศไทยมีความ
ผูกพัน หากเห็นควรอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นําเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายลงนามในใบอนุญาต และ
กรณีใบอนุญาตให้นําเข้า ส่งออก และนําผ่าน ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนด รวมทั้งให้กรมประมง
ประกาศความตกลงระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ผู้ขออนุญาตต้อง
ปฏิบัติ 
   7. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตทําการประมง
พาณิชย์ พ.ศ. .... กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการทําประมงพาณิชย์ เช่น 
  7.1 กําหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะทําการประมงพาณิชย์ย่ืนคําขออนุญาต พร้อมด้วยเอกสารหรือ
หลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่กําหนด 
  7.2 กําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสามารถทําการประมงได้ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมง
ในเขตการประมงไทย 
  7.3 กําหนดให้การอนุญาตต้องพิจารณาปริมาณสัตว์นํ้าสูงสุดที่อนุญาตให้ทําการประมง พ้ืนที่ใน
การทําการประมง หรือห้วงเวลาที่จะอนุญาตให้ทําการประมงให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการทําการประมง
และปริมาณผลผลิตสูงสุดของสัตว์นํ้าที่สามารถทําการประมงได้อย่างย่ังยืน 
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   8. ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางานของคนประจําเรือ 
พ.ศ. .... กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดให้มีระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการ
ทํางานของคนประจําเรือ เช่น 
  8.1 กําหนดให้ผู้ควบคุมเรือต้องให้ความรู้ในเรื่องการใช้เครื่องมือเคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ประจําเรือ 
การใช้เครื่องมือทําการประมง ความรู้และหลักเกณฑ์ในการทําการประมงแก่คนประจําเรือตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย และความปลอดภัยในการทํางานบนเรือประมง แก่คนประจําเรือก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ในเรือประมง 
  8.2 กําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ต้องจัดหาอุปกรณ์และชุดป้องกันภัยส่วน
บุคคลสําหรับคนประจําเรือให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบและการทําการประมงแต่ละประเภท 
  8.3 กําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์สําหรับเรือประมงขนาดต้ังแต่สามสิบตัน
กรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส ต้องดําเนินการดังต่อไปน้ี 
   1) ต้องจัดให้มีอาหาร นํ้าด่ืม ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และมีปริมาณที่เพียงพอ ให้เหมาะสมกับ
การทํางานและระยะเวลาการใช้ชีวิตในเรือประมง 
   2) ต้องจัดให้มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับการพักผ่อนในเรือประมง 
   3) ต้องจัดให้มีและตรวจสอบเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นที่เหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในเรือประมง 
   4) ต้องจัดให้คนประจําเรือได้รับการตรวจสุขภาพ 
   5) ต้องจัดให้คนประจําเรือมีเวลาพักตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงานในงานประมงทะเล 
  8.4 กําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์สําหรับเรือประมงขนาดต้ังแต่หกสิบตัน
กรอสขึ้นไปต้องดําเนินการดังต่อไปน้ี 
    1) ต้องจัดสุขอนามัยและสวัสดิภาพในการทํางานของคนประจําเรือตามที่กําหนดไว้ในกรณี
เรือประมงขนาดต้ังแต่สามสิบตันกรอสข้ึนไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส 
   2)  ต้องจัดให้มีพ้ืนที่สําหรับการพักผ่อน รับประทานอาหารและสันทนาการ ให้เหมาะสม
กับจํานวนคนประจําเรือและระยะเวลาในการออกไปทําการประมง 
   3) ต้องจัดให้มีห้องส้วมอย่างน้อยจํานวนหน่ึงห้องซึ่งมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าหน่ึงตารางเมตร 
   4) ต้องจัดให้มีคนประจําเรืออย่างน้อยหน่ึงคนซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นจากสถาบันหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ 
    9. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอน
ใบอนุญาตทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในท่ีจับสัตว์น้ําซ่ึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ....  เป็นการกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการขออนุญาตทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน เช่น 

(1) กําหนดให้ผู้ประสงค์จะทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้า ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ 
ของแผ่นดิน ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงานประมงพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร  กรณีจะทําการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าในเขตกรุงเทพมหานคร หรือที่ว่าการอําเภอท้องที่ที่ผู้ย่ืนคําขอ
ประสงค์จะทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้ากรณีจะทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในจังหวัดอ่ืน 

(2) กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพ้ืนที่ที่จะขอรับอนุญาตภายในสามวัน  
(3) กําหนดให้ใบอนุญาตมีอายุสองปีนับแต่วันออกใบอนุญาต 
(4) กําหนดให้ผู้ประสงค์จะโอนใบอนุญาตยื่นคําขอโอนใบอนุญาตและผู้รับโอนจะต้องเป็น 

บุพการี คู่สมรส หรือผู้สืบสันดานกับผู้รับใบอนุญาต  
  10. ร่างกฎกระทรวงกําหนดชนิดหรือลักษณะของสัตว์น้ํา หรือประเภท รูปแบบ ขนาด หรือ
วัตถุประสงค์ของกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม พ.ศ. .... กําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการกําหนดชนิดหรือลักษณะของสัตว์นํ้า ประเภท รูปแบบ ขนาด หรือวัตถุประสงค์
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ของกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม เช่น กําหนดชนิดหรือลักษณะของสัตว์นํ้า  
หรือประเภท รูปแบบ ขนาด หรือวัตถุประสงค์ของกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าดังต่อไปนี้ เป็นกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้าควบคุม  (1) การเลี้ยงปลาในกระชัง (2) การเลี้ยงหอยทะเล (3) การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (4) การเพาะเลี้ยง
จระเข้  (5) การเพาะเลี้ยงชนิดพันธ์ุสัตว์นํ้าต่างถิ่น  
 11. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอน
ใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านน้ําไทย พ.ศ. .... กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการทําประมง          
นอกน่านนํ้าไทย เช่น  

(1) กําหนดให้ผู้จะใช้เรือประมงไทยทําการประมงในเขตทะเลนอกน่านนํ้าไทย ให้ย่ืนคํา 
ขอรับใบอนุญาต  ณ กองบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง  หรือสถานที่และวิธีการอ่ืนตามที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   (2) กําหนดให้การออกใบอนุญาต ให้ออกสําหรับเรือประมงแต่ละลําและต้องระบุจํานวน
และประเภทเครื่องมือทําการประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทําการประมงและถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์จะทําการ
ประมงในเขตของรัฐชายฝั่ง  หรือในเขตที่อยู่ในความควบคุมดูแลขององค์การระหว่างประเทศ  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้อง
แสดงหลักฐานว่าตนเป็นผู้มีสิทธิในการทําการประมงในเขตดังกล่าว และอยู่ในสถานะที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 
หลักเกณฑ์ และมาตรการของรัฐชายฝั่งหรือองค์การระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องได้  
   (3) กําหนดให้ใบอนุญาตมีอายุสองปีนับแต่วันออกใบอนุญาต  
  12. ร่างกฎกระทรวงการขอจดทะเบียน และการรับจดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. .... 
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการจดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมง เช่น  

(1) กําหนดให้ใบทะเบียนท่าเทียบเรือประมง  ให้ใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะมีการแจ้ง 
ยกเลิกหรือเพิกถอนทะเบียน 

(2) กําหนดให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงที่ได้จดทะเบียนแล้ว มีหน้าที่ต้องบันทึก 
ข้อมูลเก่ียวกับเรือประมงทุกลําที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์นํ้า  หรือนําสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าขึ้นท่า
เทียบเรือประมง  และต้องเก็บบันทึกไว้เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
10. เรื่อง เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจําปี 2559  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป้าหมายของนโยบายการเงินประจําปี 2559 พร้อมข้อตกลงระหว่าง
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการกําหนดเป้าหมายนโยบายการเงิน
ประจําปี 2559 และเป้าหมายนโยบายการเงินระยะปานกลางที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ กนง. ได้
เห็นชอบร่วมกัน ซึ่งกําหนดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีที่ร้อยละ 2.5+ 1.5 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
 
11. เรื่อง  การเตรียมความพร้อมแก่กําลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบให้ รง. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ 
หน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดให้มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาดําเนินการให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนได้รับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนสําเร็จการศึกษาตามกระบวนการแนะแนว
ครบถ้วนทุกขั้นตอนโดย รง. ให้การสนับสนุนแบบทดสอบศักยภาพต่าง ๆ  และการประมวลการทดสอบในระบบ
ออนไลน์  (Online)  แก่นักเรียนและสนับสนุนข้อมูลอาชีพและข้อมูลเก่ียวกับทิศทางของตลาดแรงงานแก่เครือข่าย
ครูแนะแนวของสถานศึกษา  

2. กําหนดให้การแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษา 
ตอนปลายเป็นเป้าหมายและตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานประจําปีของสถานศึกษาด้วย  
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12. เรื่อง ขออนุมัติหลักการยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ.2558-2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2558-2562 ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณากําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ฯ ให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรับความเห็นของ
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กษ.รายงานว่า 
  1. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 อนุมัติในหลักการยุทธศาสตร์พัฒนา
ผลไม้ไทย พ.ศ. 2553-2557 ตามที่ กษ.เสนอ กษ.และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ดําเนินงานโครงการต่างๆภายใน
ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2553-2557 มีผลการดําเนินงานเกี่ยวกับผลไม้เศรษฐกิจหลัก 6 ชนิด ได้แก่ เงาะ 
มังคุด ลองกอง ทุเรียน มะม่วง ลําไย สรุปได้ดังน้ี 
 

รายการ ปี 2553 ปี 2557 
มูลค่าการส่งออกร่วม (ล้านบาท) 14,440 36,530
มูลค่าผลไม้เศรษฐกิจหลัก 6 ชนิด ตามราคาที่เกษตรกรขายได้ (ล้านบาท) 79,723 134,216
กําไรสุทธิเฉลี่ยที่เกษตรกรได้รับเพ่ิมขึ้น (บาทต่อไร่) 6,930 11,945
 
ทั้งน้ี การดําเนินงานที่มีความสําคัญในการพัฒนาเป็นลําดับแรกและมีความต่อเน่ืองในการดําเนินการต่อไป ได้แก่ การ
พัฒนาคุณภาพผลผลิต การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต การพัฒนาตลาดในประเทศและตลาดส่งออกและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
  2. ขณะนี้สิ้นสุดระยะเวลาตามยุทธศาสตร์ผลไม้ไทย พ.ศ. 2553-2557 แล้ว คณะกรรมการพัฒนา
และบริหารจัดการผลไม้ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 เห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2558-
2562 และให้นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติหลักการ 
  3. (ร่าง) ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2558-2562 มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
       3.1 หลักการสําคัญ 
    1) ให้ความสําคัญในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจหลัก 7 ชนิด ได้แก่ 
ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลําไย ลิ้นจี่ และมะม่วง 
    2) ผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของคู่ค้า 
    3) สนับสนุนให้กลไกตลาดผลไม้ภายในประเทศดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    4) ดําเนินงานตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Area:FTA) และ
กฎระเบียบ มาตรการต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผลไม้ไทย 
    5) ดําเนินงานเพ่ือมุ่งไปสู่ เป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิต 
การตลาด การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
       3.2 วิสัยทัศน์ ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตและตลาดผลไม้เมืองร้อนที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
       3.3 พันธกิจ 
    1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นการลดต้นทุน การพัฒนาคุณภาพและขยาย
การผลิตนอกฤดู และการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือสร้างโอกาสการตลาดและเพ่ิมรายได้จากการผลิต 
    2) เพ่ิมมูลค่าของผลผลิต โดยพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปที่เน้นการต่อยอด
ผลงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม 
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    3) ขยายตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกต่างประเทศ โดยพัฒนาตลาดกลาง
ผลไม้สนับสนุนการกระจายสินค้าของภาคเอกชน การเช่ือมโยงการตลาด รวมทั้งให้ความสําคัญทั้งตลาดหลักเดิม 
ตลาดใหม่และตลาดเพ่ือนบ้านชายแดนและการเจรจาแก้ไขปัญหาอันเน่ืองมาจากกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ส่งออก 
    4) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การบริโภคผลไม้ไทยทั้งในและต่างประเทศ 
    5) พัฒนาองค์กรและเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 
    6) พัฒนาการรับรองคุณภาพสินค้าไม้ผลเมืองร้อน 
    7) จัดทําระบบฐานข้อมูลไม้ผลให้มีครบถ้วนในทุกด้าน ถูกต้อง ทันเหตุการณ์และ
เป็นเอกภาพ 
       3.4 วัตถุประสงค์ 
    1) เพ่ือให้มีกรอบทิศทางการพัฒนาผลผลิต การตลาด และการบริหารจัดการผลไม้
อย่างเป็นระบบมีเอกภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาผลไม้ได้อย่างย่ังยืน 
    2) เพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้มีความมั่นคงในอาชีพ รายได้ และมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น 
    3) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลไม้ไทยและขยายการส่งออกให้มากขึ้น 
    4) เพ่ือให้มีฐานข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้ 
       3.5 เป้าหมายหรือเป้าประสงค์ 
    1) สร้างเสถียรภาพราคาผลไม้ โดยค่าเฉล่ียของราคาที่เกษตรกรขายได้จะไม่ตํ่า
กว่าต้นทุนการผลิต ส่งผลให้มูลค่าของผลไม้ตามราคาที่เกษตรกรขายได้เพ่ิมขึ้น และเพ่ิมผลตอบแทนให้แก่เกษตรกร
เป้าหมายผู้ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจหลักไม่น้อยกว่า 7 ชนิด โดยมีกําไรสุทธิเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจาก 10,000 บาท/ไร่ ในปี 2558 
เป็น 13,000 บาท/ไร่ ในปี 2562  
    2) เพ่ิมมูลค่าการส่งออกผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีอัตราการเจริญเติบโต
เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
    3) พัฒนาผลไม้คุณภาพที่ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
       3.6 ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 
ของแต่ละหน่วยงาน รวมวงเงินทั้งสิ้น 773.60 ล้านบาท 
  4. หน่วยงานร่วมดําเนินการขับเคลื่อน 5 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย หน่วยงานสังกัด กษ. 
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) อก. กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทย และบริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) 
  5. แผนปฏิบัติการ 
       5.1 แผนระยะที่ 1 (ปี 2558-2560) มุ่งเน้นการจัดต้ังกลุ่ม สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความ
เข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพ ในพ้ืนที่การผลิตตามเขตความเหมาะสม (Zoning) โดยส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพผลผลิต รับรองมาตรฐานการผลิต GAP และ GMP และมาตรฐานสินค้าเกษตร ด้านไม้ผล เพ่ือให้มี
ผลไม้คุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล 
       5.2 แผนระยะที่ 2 (ปี 2561-2562) มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปเพ่ือการเพ่ิม
มูลค่าผลผลิต ในการขยายตลาดทั้งภายในประเทศและตลาดต่างประเทศและผลักดันการส่งออกตลาดต่างประเทศ 
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ และพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพ่ือให้การส่งออกผลไม้สดและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
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13. เรื่อง ขออนุมัติแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติดและความม่ันคงพื้นที่ อําเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(สํานักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังน้ี 
            1. อนุมัติแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติด และความม่ันคงพ้ืนที่อําเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) 
            2. ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องจัดทําคําของบประมาณในการดําเนินงานตามแผนแม่บทการแก้ไข
ปัญหาฝิ่น ยาเสพติด และความม่ันคงพ้ืนที่อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
            สาระสําคัญของเร่ือง 
            ยธ.รายงานว่า สํานักงาน ป.ป.ส.ร่วมกับศูนย์อํานวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพ้ืนที่พิเศษ อําเภอ
อมก๋อย ศูนย์บริหารกิจการบ้านเมืองส่วนท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่างย่ังยืน ได้ดําเนินการยกร่างแผนแม่บทฯ โดยมี
สาระสําคัญ ดังน้ี 
            1. วัตถุประสงค์ 
                      1.1 เพ่ือลดพื้นที่ปลูกฝิ่นและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในอําเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ 
                      1.2 เพ่ือควบคุมและดําเนินการกับกลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับการปลูก การค้า 
การรับจ้างที่เก่ียวข้องฝิ่น ยาเสพติดและความมั่นคงภายใต้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจัง 
                      1.3 เพ่ือแก้ไขปัญหาการเสพติดฝิ่นและยาเสพติด โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และการมี
ส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดในระยะ
ยาวอย่างมีคุณภาพ 
                      1.4 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ผ่านการบําบัดฝิ่นและยาเสพติด พร้อมทั้งครอบครัว 
โดยได้รับการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ อย่างมีคุณภาพเพ่ือป้องกันการเสพติดซ้ํา โดยใช้แนวทางโครงการหลวง หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือตามความเหมาะสมของวัฒนธรรมชนเผ่าในอําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
                      1.5 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาไม่ให้มีโอกาส
เข้าไปเก่ียวข้องกับฝิ่นและยาเสพติด รวมท้ังการสร้างจิตสํานึกในกลุ่มผู้ใหญ่และวัยแรงงานให้มีความเข้มแข็งห่างไกล
จากวงจรฝิ่นและยาเสพติด 
                      1.6 เพ่ือสร้างความมั่นคงทางการบริโภคและอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย  ประชากร
เป้าหมาย รวมทั้งเสริมศักยภาพชุมชนเข้มแข็งเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝิ่นและยาเสพติด ในระยะยาว 
                     1.7 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและเอกภาพการบริหารจัดการเพ่ือการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาฝิ่น ยาเสพติดและความมั่นคงในพ้ืนที่อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
            2. ยุทธศาสตร์แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติดและความม่ันคงพื้นที่อําเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) 
                      2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูล Intelligent Database คือ การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูลที่รวบรวมและใกล้เคียงความเป็นจริง เพ่ือรองรับการดําเนินงาน
ตามแผนแม่บทและการคาดการณ์สถานการณ์พ้ืนที่ปลูกฝิ่นและการแพร่ระบาดของฝ่ิน โดยระบบเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ มีฐานข้อมูลสนับสนุนการทํางานด้านสังคมเศรษฐกิจ 
                         หน่วยงานเจ้าภาพและภาคีดําเนินงาน ได้แก่ ศูนย์อํานวยการแก้ไขปัญหาความม่ันคง
พ้ืนที่อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สํานักงานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดภาค 5 และคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                     2 .2  ยุทธศาสตร์ที่  2  : การควบคุมพื้ นที่ และบุ คคลที่ เ ก่ี ยวข้ อง  (Affective 
Controlling) คือการควบคุมพ้ืนที่และบุคคลที่เก่ียวข้อง (Affective Controlling) ดําเนินการลดสถานการณ์พ้ืนที่
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ปลูกฝิ่นและจัดการผู้เก่ียวข้องกับฝิ่น ประกอบด้วยเจ้าของแปลงฝิ่น นายทุน ผู้รับจ้างปลูกและกรีดฝิ่น ผู้ค้า ในพ้ืนที่ลง
ได้ตามเป้าหมาย ส่งผลให้สถานการณ์ฝิ่นในพ้ืนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของอําเภออมก๋อย 
                        หน่วยงานเจ้าภาพและภาคีดําเนินงาน ได้แก่ กองทัพภาคที่ 3 ตํารวจภูธร 5 กรมทหาร
พรานที่ 36 และตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภออมก๋อย 
                     2.3 ยุทธศาสตร์ที่  3 : การบําบัดรักษา  ติดตาม  ฟื้นฟูอย่างครบวงจร  (Easy 
Accessibility for Treatment) คือ พ้ืนที่อําเภออมก๋อย มีการบําบัด ติดตาม ฟ้ืนฟูและดูแลต่อเน่ืองในกลุ่มผู้ผ่าน
การบําบัดและครอบครัว พัฒนารูปแบบ/วิธีการบําบัดฟ้ืนฟูที่เข้าถึงง่ายและหลากหลายวิธีตามวิถีชนเผ่า  พัฒนา
กระบวนการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดให้ง่ายและคล่องตัว มีกลุ่มจิตอาสาในพ้ืนที่คอยติดตามผู้ผ่านการ
บําบัดมีชุดเคลื่อนที่ Mobile Clinic บริการและสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองมีอัตรากําลังผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาและพ้ืนที่ 
                         หน่วยงานเจ้าภาพและภาคีดําเนินงาน ได้แก่ โรงพยาบาลอมก๋อย โรงพยาบาลธัญญารักษ์ 
จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สํานกงานสาธารณสุขอําเภออมก๋อย โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลในพ้ืนที่อําเภออมก๋อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อําเภออมก๋อย และสถาบันบําบัดรักษาผู้ติด
ยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
                    2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การป้องกันแก้ไขปัญหาฝิ่นและยาเสพติด คือยุทธศาสตร์
กระบวนการป้องกันแก้ไขปัญหาฝิ่นและยาเสพติดให้เกิดภูมิคุ้มกันไม่ไปเก่ียวข้องกับฝิ่นและยาเสพติดชนิดอ่ืน ๆ 
พัฒนาหลักสูตรการจัดการชีวิตทั้งในและนอกสถานศึกษา  มีผู้นําเยาวชนรุ่นใหม่อําเภออมก๋อย และพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ในพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ความภาคภูมิใจ 
                        หน่วยงานเจ้าภาพและภาคีดําเนินงาน ได้แก่ สํานักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาเขต 5 
สํานักงานพ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต 34 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออมก๋อย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านศาสนาในอําเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือ
แก้ปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่างย่ังยืนและสํานักงานเกษตรอําเภออมก๋อย 
                     2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง อาชีพและการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
(Active Community) คือประชากรอําเภออมก๋อยมีความมั่นคงจากการปลูกพืชระยะสั้น พืชหมุนเวียนเพ่ือสร้าง
รายได้ มีระบบตลาดกลางรองรับผลผลิตทรัพยากรป่าต้นนํ้าได้รับการดูแล ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าตามวิถีชนเผ่าและมี
บูรณาการหน่วยงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และมีการสร้างศักยภาพภาคประชาชน ชุมชนและเครือข่ายชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีกระบวนการ
ทํางานให้สามารถควบคุมปัญหาฝิ่นและยาเสพติด โดยในระยะยาวมีการพัฒนากลุ่มผู้นํารุ่นใหม่ภายใต้แนวการพัฒนา
รูปแบบโรงเรียนผู้นําชนเผ่า และการเสริมสร้างการดําเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                        หน่วยงานเจ้าภาพและภาคีดําเนินงาน ได้แก่ อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์
อํานวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพ้ืนที่อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาชุมชนอําเภออมก๋อย คณะรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านอําเภออมก๋อย และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
                     2.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การอํานวยการบริหารจัดการ (Modern Management) คือมี
การจัดโครงสร้างการบริหารจัดการที่เหมาะสม โดยใช้กลไกการมีเจ้าภาพรับผิดชอบรายยุทธศาสตร์ โดยการ
อํานวยการภายใต้กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 3 และภาคีในยุทธศาสตร์อย่างคล่องตัว มีการบูรณา
การแผนงาน งบประมาณของทุกหน่วยงานและทุกแหล่งงบประมาณเช่ือมโยงกับการจัดทําแผนท้องถิ่นและ
แผนพัฒนาจังหวัด มีระบบการกํากับติดตามการรายงานผลการดําเนินงานตามช่องการรายงานผลที่กําหนดภายใต้
โครงการประเมินติดตามผลการดําเนินงาน โดยมีการถ่ายโอนโครงการเม่ือมีการสถาปนาความมั่นคงให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในปี พ.ศ.2564 
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                        หน่วยงานเจ้าภาพและภาคีดําเนนิงาน ได้แก่ ศูนย์อํานวยการแก้ไขปัญหาความม่ันคงพ้ืนที่
อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 3 สาํนักงาน ป.ป.ส. คณะรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
             3. กรอบงบประมาณแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติดและความมั่นคงพ้ืนที่อําเภอ
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 
 
14. เรื่อง การเยียวยาผู้ได้รบัผลกระทบจากการปรบัอัตราคา่จ้างแรกบรรจุของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศ
ไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติเป็นการเฉพาะกรณีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ตามท่ี
กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ  ดังน้ี  

1. ให้ กฟผ. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องวันที่มีผลใช้บังคับตามมติ 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มนีาคม 2558 เรื่องการปรับค่าจ้างชดเชยให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตรา
ค่าจ้างแรกบรรจุของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ  

2. ให้การปรับค่าจ้างชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างแรกเข้าทํางานของ กฟผ. ม ี
ผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป 
 
15. เรื่อง ขอขยายระยะเวลามาตรการสง่เสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการ
ลงทนุขนาดเลก็ของรัฐบาลทัว่ประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังน้ี  
  1. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการดําเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้านโดยให้กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง  ย่ืนคําขอกู้และทํานิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 หรือภายใน
กรอบวงเงินที่กําหนด  60,000 ล้านบาท (ธนาคารออมสิน 30,000 ล้านบาท และ ธ.ก.ส. 30,000 ล้านบาท) แล้วแต่
อย่างใดอย่างหน่ึงถึงกําหนดก่อน ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
  2. โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศท่ีใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วงเงิน 16,000 ล้านบาท ที่ไมส่ามารถก่อหน้ีและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทัน
ภายในไตรมาสท่ี 1 อนุมัติใหก่้อหน้ีได้จนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2559 และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 สําหรับโครงการ/รายการที่ไม่สามารถดําเนินการก่อหน้ีและเบิกจ่ายงบประมาณได้ ให้ยกเลิก
โครงการและสง่คืนงบประมาณเพ่ือนําไปใช้ในโครงการสําคัญเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลต่อไป ตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ  
  3. โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ทีใ่ช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
วงเงิน 24,000 ล้านบาท ที่ไมส่ามารถก่อหน้ีและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อนุมัติให้
ยกเลิกโครงการ ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการ ให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 แจ้งตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที ่นร 0505/ว 108 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ต่อไป ตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ  
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16. เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขนัดาราศาสตร์และฟสิิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปกิระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 
ในประเทศไทย พ.ศ. 2560 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 6 
ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตภูเก็ต ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  ศธ. รายงานว่า 
  มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้า
พ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานมูลนิธิฯ ร่วมกับศูนย์ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และ ศธ. จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที ่11 ในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 27 
พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2560 ณ ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ตเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                       
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนื่องในวโรกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา และเป็นโอกาสที่ประเทศไทย
จะได้จัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศขึ้น เพ่ือเป็น
การสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระองค์ทรงมีต่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของประเทศนานัปการ อีก
ทั้งยังเป็นการช่วยให้เยาวชนไทยในระดับโรงเรียนได้มีการพัฒนาความรู้และศักยภาพ ด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์
ดาราศาสตร์ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้มีการเรียนการสอนดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา
เพ่ิมขึ้น เพ่ือสรา้งนักดาราศาสตร์สมัยใหม่ให้กับประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ นอกจากน้ียังสร้างเกียรติ
ประวัติของประเทศไทยในวงการโอลิมปิกวิชาการนานาชาติด้วย 
 
17.  เรื่อง ของขวัญปีใหม่สาํหรับประชาชน 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โครงการที่สํานักงาน ก.พ.ร. จะดําเนินการ
เพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่สาํหรับประชาชน ดังน้ี  
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  สํานักงาน ก.พ.ร. รายงานว่า  
  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 1  ธันวาคม 2558 และวันที่ 8 ธันวาคม 2558 น้ัน สํานักงาน ก.พ.ร. 
ได้จัดทําโครงการของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน 2 โครงการ ดังน้ี  
  1. โครงการเผยแพร่หลักธรรมาภิบาลให้แก่ประชาชน โดยผลิตสื่อจํานวน 7,855 ชุด บันทึกบนแผ่น 
DVD เพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับหลายพื้นที่ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบออนไลน์ได้ผ่านองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ผ่าน Youtube และ เว็บไซต์สํานักงาน ก.พ.ร. ที่ www.opdcacademy.com ด้วย 
  2. โครงการปรับปรุงงานบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน (Fast Service) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมใหห้น่วยงานของรัฐอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน ยกระดับการพัฒนาการให้บริการ
ของหน่วยงานของรัฐ ให้ประชาชนพึงพอใจมากย่ิงขึ้น โดยจะร่วมกับหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ คัดเลือกงานบริการ
ประชาชนที่ปัจจุบันใช้ระยะเวลาดําเนินการ 2 -3 วันมาวิเคราะห์จัดกลุ่มและมีข้อเสนอในการปรับปรุงเพ่ือให้
ดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 วัน (One Day Business) และจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผลสําเรจ็
ของการปรับปรุงงานบริการดังกล่าวต่อไป ทั้งน้ี จะใช้ระยะเวลาดําเนินโครงการระหว่างเดือนมกราคม – เดือน
พฤษภาคม 2559 
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18. เรื่อง  ขอขยายวงเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการชดเชยดอกเบีย้ให้ผูป้ระกอบการคา้ข้าวในการเก็บสต็อก  
ปีการผลิต 2558/2559  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติวงเงินชดเชยดอกเบ้ียตามโครงการชดเชยดอกเบ้ียให้ผู้ประกอบการค้าข้าว
ในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2558/59 ตามมติคณะกรรมการนโนยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เพ่ิมเติม 
จํานวน 204 ลา้นบาท โดยใช้วงเงินงบประมาณคงเหลือจากโครงการชดเชยดอกเบ้ียให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการ
เก็บสต็อก ปีการผลิต 2557/58 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ  
 
19. เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหน่วยงานดําเนนิการจัดมหกรรมเรือสําราญและมารีนา่ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ  เปลี่ยนแปลงหน่วยงานดําเนินการจัด
มหกรรมเรือสาํราญและมารน่ีา โดยให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินการจัดมหกรรมเรือสําราญและมารีน่า และมีกรมเจ้าท่าร่วมดําเนินการโดยใช้
งบประมาณในการดําเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ และกรอบวงเงินงบประมาณเดิม จํานวน 15 ล้านบาท โดยให้การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทาํความตกลงการใช้งบประมาณกับสํานักงบประมาณโดยตรงต่อไป 
 
20. เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ ตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอดังน้ี 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map)  
ได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการ รวม 5 คณะ โดยคณะอนุกรรมการเทคนิคการปรับปรุงแผนที่แนว
เขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) เป็นประธาน มีอํานาจหน้าที่กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับปรุงแนวเขต
ที่ดินของรัฐให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน รวมทั้งจัดทําคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังกล่าว ได้เสนอหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการต่อคณะกรรมการฯ พิจารณา ซึ่ง
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบและให้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
  การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 13 ข้อ ดังน้ี 
  1. กรณีป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกับป่าไม้ถาวร พิจารณาดังน้ี 
       1.1 ป่าไม้ถาวรที่คณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ตามแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ให้ใช้แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีการประกาศตามกฎหมายเป็นหลัก 
       1.2 ป่าสงวนแห่งชาติที่มีวัตถุประสงค์ประกาศตามแนวเขตป่าไม้ถาวรทั้งแปลง ให้ใช้แนว
เขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีการประกาศตามกฎหมายเป็นหลัก 
       1.3 ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีและป่าสงวนแห่งชาติที่ไม่มีวัตถุประสงค์ให้ใช้แนวเขต
เดียวกัน ให้ใช้แนวเขตตามพ้ืนที่ป่าน้ันๆ 
  2. กรณีป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า พิจารณา ดังน้ี 
  หากแนวเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ซึ่งมีเจตนาใช้แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือ
เส้นแนวเขตในแผนที่มีความใกล้เคียงสอดคล้องกัน ให้ใช้แนวเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเป็นหลัก 
สําหรับแนวเขตที่มิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้ใช้แนวเขตตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน 
  3. กรณีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคุ้มครอง และพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้นอกเขตป่าสงวน
แห่งชาติที่มีแนวเขตชัดเจนทับซ้อนเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้ใช้แนวเขตตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน 
  4. กรณีป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับซ้อนกับ            
ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ใช้แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้ามล่า
สัตว์ป่า เป็นหลัก กรณีแนวเขตป่าชายเลนอยู่นอกแนวเขตพ้ืนที่ป่าข้างต้น ให้ใช้แนวเขตป่าชายเลน 
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  5. กรณีป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) พิจารณาดังน้ี 
       5.1 กรณีป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้แนวเขตตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตปฏิรูปที่ดินที่มีแผนงานดําเนินการแล้วเป็นหลัก และอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบ ส.ป.ก. 
   กรณีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินทั้งตําบล/อําเภอ ให้ใช้แนวเขตปฏิรูปที่ดิน
ตามแผนที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้ ส.ป.ก.รวมทั้งพ้ืนที่ที่ ส.ป.ก. กันคืน (RF) ตามบันทึกข้อตกลง
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2538 
       5.2 กรณีพ้ืนที่ที่ ส.ป.ก. ได้รับมอบจากการจําแนกประเภทที่ดินออกจากป่าไม้ถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินที่มีรูปแผนที่แสดงแนวเขตที่ชัดเจนแล้ว ให้ใช้แนวเขตปฏิรูป
ที่ดินเป็นหลัก 
   กรณีพ้ืนที่ที่ ส.ป.ก. ได้รับมอบจากการจําแนกประเภทที่ดินออกจากป่าไม้ถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินทั้งตําบล/อําเภอ ให้ใช้แนวเขตตามแผนที่จําแนกประเภท
ที่ดินที่ส่งมอบพ้ืนที่ให้ ส.ป.ก.เป็นหลัก พร้อมระบุรายละเอียดเก่ียวกับมติคณะรัฐมนตรีให้ชัดเจน 
       5.3 กรณีขอบเขตพ้ืนที่กันคืนกรมป่าไม้ตามแผนที่ตรวจสอบสภาพป่า (RF) ตามบันทึก
ข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้ และ ส.ป.ก. คลาดเคลื่อน พิจารณาดังน้ี 
    5.3.1 กรณีตําแหน่งพ้ืนที่กันคืนกรมป่าไม้ตามแผนที่ตรวจสอบสภาพป่า (RF) 
คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ หากพ้ืนที่ยังมีสภาพเป็นป่าให้ปรับเส้นแนวเขตตามข้อเท็จจริง 
    5.3.2 กรณีตําแหน่งพ้ืนที่กันคืนกรมป่าไม้ตามแผนที่ตรวจสอบสภาพป่า (RF) ใน
บันทึกข้อตกลงซึ่งปัจจุบันสภาพป่าได้หมดไป ให้ยึดเส้นแนวเขตตามตําแหน่ง RF เดิม 
  6. กรณีอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ที่ทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน 
พิจารณา ดังน้ี 
       6.1 กรณีกรมป่าไม้ส่งมอบพ้ืนที่ให้ ส.ป.ก.และได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นเขต
ปฏิรูปที่ดินก่อนการกําหนดให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้ใช้แนวเขตปฏิรูป
ที่ดินเป็นหลัก เว้นแต่เป็นพ้ืนที่ที่ไม่สมควรนําไปปฏิรูปที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2537 ให้ใช้แนว
เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นหลัก 
       6.2 กรณีกรมป่าไม้ส่งมอบพ้ืนที่ให้ ส.ป.ก. และได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นเขต
ปฏิรูปที่ดินหลังการกําหนดให้เป็นแนวเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ให้ใช้แนวเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าดังกล่าว เป็นหลัก 
  7. กรณีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคุ้มครอง และพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้นอกเขตป่าสงวน
แห่งชาติที่มีแนวเขตชัดเจน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับซ้อนกับนิคมสร้างตนเอง
หรือนิคมสหกรณ์ พิจารณาดังน้ี 
       7.1 กรณีนิคมสร้างตนเอง นิคมสหกรณ์ ที่มีแนวเขตตามกฎหมายบังคับก่อนการกําหนด
แนวเขตป่าไม้ข้างต้น ให้ใช้เขตนิคมสร้างตนเองหรือเขตนิคมสหกรณ์ที่ไม่มีสภาพป่าเป็นหลัก โดยระบุรายละเอียด
เก่ียวกับแผนที่ที่มีสภาพป่าให้ชัดเจน 
       7.2 กรณีนิคมสร้างตนเอง นิคมสหกรณ์ ที่มีแนวเขตตามกฎหมายบังคับภายหลังการ
กําหนดแนวเขตป่าไม้ข้างต้น ให้ใช้แนวเขตป่าไม้ข้างต้นเป็นหลัก 
  8. กรณีนิคมสร้างตนเองหรือนิคมสหกรณ์ทับซ้อนเขตปฏิรูปที่ดิน และนิคมสร้างตนเองหรือนิคม
สหกรณ์ที่ยังไม่มีกฎหมายกําหนดพ้ืนที่ พิจารณาดังน้ี 
       8.1 กรณีแนวเขตนิคมสร้างตนเองหรือนิคมสหกรณ์ทับซ้อนแนวเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ยึดแนว
เขตที่ประกาศเป็นกฎหมายก่อนเป็นหลัก 
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       8.2 กรณีนิคมสร้างตนเองหรือนิคมสหกรณ์ที่ยังไม่มีการกําหนดตามกฎหมาย ให้ใช้แนวเขต
ตามแผนที่จําแนกประเภทที่ดินที่มีการส่งมอบให้จัดต้ังนิคมสร้างตนเองหรือนิคมสหกรณ์เป็นหลักพร้อมระบุ
รายละเอียดตามมติคณะรัฐมนตรีให้ชัดเจนด้วย 
  9. กรณีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคุ้มครอง และพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ นอกเขตป่าสงวน
แห่งชาติที่มีแนวเขตชัดเจน อุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  ทับซ้อนกับที่ราชพัสดุ 
พิจารณาดังน้ี  
   9.1  กรณีแนวเขตพ้ืนที่ป่าไม้ข้างต้นทับซ้อนในลักษณะคาบเก่ียวหรือมีเจตนาให้เป็นแนว
เขตเดียวกัน  ให้ใช้แนวเขตที่ราชพัสดุที่มีการออกหนังสือสําคัญตามประมวลกฎหมายที่ดินไว้แล้วเป็นหลัก  
         กรณีนอกเหนือจากน้ี ให้ใช้แนวเขตตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน 
   9.2 กรณีแนวเขตพ้ืนที่ป่าไม้ข้างต้นทับซ้อนกับที่ราชพัสดุที่ยังไม่มีการออกหนังสือสําคัญ
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ใช้แนวเขตพ้ืนที่ตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน 
  10. กรณีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคุ้มครอง และพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ นอกเขตป่าสงวน
แห่งชาติที่มีแนวเขตชัดเจน  อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า  และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  ทับซ้อนกับที่
สาธารณประโยชน์ที่มีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ไว้แล้ว หากแนวเขตพ้ืนที่ป่าไม้ข้างต้นทับซ้อนใน
ลักษณะคาบเกี่ยวหรือมีเจตนาให้เป็นแนวเขตเดียวกันกับแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ที่มีการออก น.ส.ล. ไว้แล้ว  ให้
ใช้แนวเขต น.ส.ล. ที่โตกว่าเป็นหลัก  พ้ืนที่ทับซ้อนส่วนอ่ืนให้ใช้แนวเขตตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน  

 11. กรณีแนวเขตที่ดินของรัฐที่มีการกําหนดโดยใช้แนวธรรมชาติหรือแนวเขตตามส่ิงก่อสร้าง ให้ใช้
แนวธรรมชาติหรือสิ่งก่อสร้างที่ปรากฏลวดลายในแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียมปีที่กําหนดแนว
เขต  หากไม่มีแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียมปีที่กําหนดแนวเขตให้ใช้แผนที่ภาพถ่ายคร้ังแรก
ภายหลังจากการกําหนดแนวเขต 
  12.  กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถหาข้อยุติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ได้  ให้สรุปเรื่องราว
พร้อมรายละเอียดที่เก่ียวข้อง เสนอคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือให้ได้ข้อยุติตามลําดับ ดังน้ี  
   12.1 คณะอนุกรรมการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000  
(One Map)  ระดับภาค 
   12.2 คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 
มาตราส่วน 1:4000 (One Map)   
   12.3 คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 
(One Map)   
   กรณีพิจารณาแล้วไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คณะกรรมการฯ จะกําหนดหลักเกณฑ์
การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการเพ่ิมเติมในภายหลัง 
   ในการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
พร้อมระบุไว้ในรายงานว่าใช้หลักเกณฑ์ข้อใด  ห้ามมิให้ใช้ดุลยพินิจในการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ  
  13. ให้คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดรวบรวมข้อมูลระวางแผนท่ีของกรมที่ดินที่มีการรับรองแนว
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวร ป่าชายเลน อุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ไว้เป็นข้อมูล
เบ้ืองต้น สําหรับใช้ในการดําเนินการภายหลัง  
   ให้คณะทํางานการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพ้ืนที่ป่าไม้และเขตปฏิรูปที่ดินระหว่าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานท่ีได้
ข้อยุติจากคณะทํางานฯ ส่งให้คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1:4000 
(One Map)   เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 
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ต่างประเทศ  
 
21. เรื่อง การประชุมระดับรฐัมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 9 (The 9th 
AMRDPE) และการประชุมที่เก่ียวข้อง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังน้ี  
  1. มอบหมายให้หน่วยงานซึ่งมีภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงานสอดคล้องกับโครงการและ
กิจกรรมที่ประเทศไทยได้รับมอบหมายตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ฉบับปี 2016-
2020 (Framework Action Plan on Rural Development and Poverty Eradication: FAPRDPE 2016-2020) 
รับโครงการและกิจกรรมดังกล่าวไปดําเนินการภายในห้วงเวลาตามแผนปฏิบัติการตามมติที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่
อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทฯ ครั้งที่ 12  
  2. มอบหมายให้สํานักงบประมาณจัดหางบประมาณให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเพ่ือใช้ในการ
ดําเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ฉบับปี 2016-2020 
(FAPRDPE 2016-2020)  อย่างเพียงพอ  
 
22. เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาวสําหรับโครงการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี  

1. อนุมัติให้สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน)   
(สพพ.) ดําเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  เพ่ือใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว ในวงเงินรวม 313.37 ล้านบาท  

2. อนุมัติแหล่งทีม่าของเงินทุน รูปแบบ วิธีการ และเง่ือนไขทางการเงินสําหรับการให้ความ 
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป. ลาว  และให้ความเห็นชอบให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพ่ือชดเชย
ดอกเบ้ียส่วนต่างให้ สพพ.  

สาระสาํคญัของเร่ือง  
กค. รายงานว่า  
1. สปป. ลาว มีกําหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Summit ในปี 2559 ซึ่งจะจดัขึ้น 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 จึงมคีวามจาํเป็นต้องเร่งรัดจัดเตรียมความพร้อมของนครหลวงเวียงจันทน์  โดยการ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ  ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ดังน้ัน จึงได้ขอให้รัฐบาลไทยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในนครหลวงเวียงจันทน์   ได้แก่ ถนน 14 เส้นทางและร่องระบายนํ้า  เพ่ือรองรับคณะผู้นํา
จากประเทศต่าง ๆ ที่จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยได้มีการหารือเพ่ือขอการสนับสนุนดังกล่าวจากไทย
จํานวน 2 ครั้ง   

2. กระทรวงการเงิน สปป. ลาว  ได้มีหนังสือเลขที่ 748/MOF  ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 แจ้ง 
ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเป็นทางการ ถึง สพพ. เพ่ือขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ เพ่ือรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Summit            
ในปี 2559  

3. สพพ. ได้จัดส่งคณะผู้แทนไปสํารวจและประเมินศักยภาพของโครงการร่วมกับคณะผู้แทน สปป.  
ลาว เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของโครงการและประเมินมูลค่าที่เหมาะสมตามหลักเทคนิควิศวกรรม โดยมีหลักการ 
คือ ถนนที่จะให้ความช่วยเหลือเพ่ือปรับปรุงในครั้งน้ีจะต้องเป็นเส้นทางหลักที่ใช้สัญจรระหว่างการประชุมฯ และ/
หรือ เป็นเส้นทางที่ใช้เดินทางไปยังสถานที่จัดประชุมที่เก่ียวข้อง  โดยงานก่อสร้างต่าง ๆ  จะต้องสามารถดําเนินการ
ได้แล้วเสร็จก่อนเร่ิมการประชุม ASEAN Summit ในเดือนพฤศจิกายน 2559  
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4. ภายหลังการร่วมสํารวจและประเมินศักยภาพของโครงการฯ สพพ. ได้กําหนดขอบเขตการ 
ดําเนินงานและแนวทางในการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์ จํานวน 4 เส้นทาง ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (คพพ.) ในคราวประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 19 
สิงหาคม 2558 มมีติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป. ลาว ในวงเงินรวม 313.37 ล้านบาท  
 
23. เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรฐัมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครัง้ที่ 14 และการประชุมสุดยอด
กรอบความร่วมมือเอเชีย ครัง้ที่ 2 และการประชุมทีเ่ก่ียวข้อง  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 14 
ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 ที่กรุงเทพฯ  
  2. เห็นชอบในหลักการรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD 
Summit) ครั้งที่ 2 และการประชุมที่เก่ียวข้องในช่วงระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 ที่กรงุเทพฯ  
  3. ใหม้ีการจัดต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานต่าง ๆ ประกอบด้วยส่วนราชการที่เก่ียวข้องใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมการสําหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACD Summit ครั้งที่ 2 และการประชุมที่
เก่ียวข้อง  
 
24. เรื่อง ผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่  15 ที่เมืองปาดัง  สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  

1. รับทราบผลการประชุมสภารัฐมนตรสีมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 15 และมอบหมายให้ 
หน่วยงานที่มีภารกิจเก่ียวเน่ืองดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

2. ให้ความเห็นชอบต่อข้อมติเรื่องการจัดต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือพัฒนาเอกสาร The India  
Ocean Rim Association (IORA)  Concord และอนุมติัให้ กต. รับรองเอกสารดังกล่าว  
  สาระสาํคญัของข้อมติเรื่องการจัดต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพฒันาเอกสาร IORA  
Concord  ซึ่ง กต. จะร่วมรบัรองมีดังน้ี  

1. ยํ้าถึงพันธกรณีในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนโดยการปรับปรุงมาตรฐาน 
ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต 

2. รัฐสมาชิกสมาคมมหาสมุทรอินเดียตกลงที่จะสนับสนุนและพัฒนาเอกสาร IORA   
Concord   ภายในปี ค.ศ. 2017 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเจ้าหน้าที่อาวุโสจัดต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจ
เก่ียวกับการพัฒนาเอกสาร IORA  Concord  และมอบหมายให้คณะกรรมการเจ้าหน้าที่อาวุโสหารือและตกลง
เก่ียวกับขอบเขตของคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ทั้งน้ี ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบ รูปแบบวิธีการ และการแบ่งงานของ
คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ทั้งน้ี  ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเจ้าหน้าที่อาวุโสรายงานต่อที่ประชุมสภารัฐมนตรีใน
การประชุมครั้งต่อไป ในปี ค.ศ. 2016 เก่ียวกับความคืบหน้าในการดําเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ  

3. เอกสารข้อมติฯ ได้รับการรับรองโดยรัฐมนตรีของรัฐสมาชิกสมาคมมหาสมุทรอินเดีย เมื่อ 
วันที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ เมอืงปาดัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย   

ข้อมติเรื่องการจัดต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือพัฒนาเอกสาร IORA  Concord  เป็นเอกสาร 
ที่แสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองซึ่งไม่มีถ้อยคําหรือบริบทที่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ดังน้ัน เอกสารข้อมติฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญา
ตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557  
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25. เรื่อง  ผลการเยือนไทยอย่างเปน็ทางการของนายกรัฐมนตรีกัมพชูา  และการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 2 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  

1. รับทราบผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และ 
การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรอีย่างไม่เป็นทางการไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 2 และมอบหมายหน่วยงานที่
เก่ียวข้องผลักดันประเด็นความร่วมมือตามที่สองฝา่ยได้ตกลงกันไว้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

2. รับทราบการขอรับความช่วยเหลือเป็นเงินกู้เง่ือนไขผ่อนปรนจากไทยโครงการพัฒนาจุดผ่าน 
แดนถาวรสตึงบทและถนนเช่ือมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ในราชอาณาจักรกัมพูชา  จํานวน 928 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 1.5 และเงินให้เปล่าในการก่อสร้างสะพานข้ามพรมแดนที่บ้านหนองเอ่ียน – สตึงบท จํานวน 170 
ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังดําเนินการในส่วนของความช่วยเหลือเป็นเงินกู้เง่ือนไขผ่อนปรน และกระทรวง
คมนาคมดําเนินการในส่วนของเงินให้เปล่า ทั้งน้ี ให้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่
เก่ียวข้องต่อไป 
 
26. เรื่อง  การให้ความช่วยเหลือทางการเงินสาํหรบัโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยง
ไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.)  เสนอ ดังน้ี  

1. อนุมัติให้สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน)  
(สพพ.) ดําเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กัมพูชาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาจุดผ่านแดน
ถาวรสตึงบทและถนนเช่ือมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา  ในรูปแบบเงินกู้เง่ือนไขผ่อนปรน ใน
วงเงินรวม 928,110,681 บาท  

2. อนุมัติแหล่งทีม่าของเงินทุน รูปแบบ  วิธีการ และเง่ือนไขทางการเงินสําหรับการให้ความ 
ช่วยเหลือทางการเงินแก่กัมพูชา และเห็นชอบให้สํานักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณเป็นรายปีให้ สพพ.  
 
27.  เรื่อง การจัดทําบนัทึกความเข้าใจว่าด้วยการหารอืระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย
กับกระทรวงการต่างประเทศแห่งรัฐสลุต่านโอมาน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติการจัดทําและให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหารือระหว่าง กต. แห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับ กต. แห่งรัฐสุลต่านโอมาน (Memorandum of Understanding between the Ministry of 
Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Foreign Affairs of the Sultanate of 
Oman on Political Consultations) โดยหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่
กระทบต่อสาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ และไม่ขัดผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต. สามารถพิจารณา
ดําเนินการได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในบันทึก
ความเข้าใจ 
  สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ  สรุปได้ ดังน้ี 
  1. วัตถุประสงค์ : เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี พัฒนาความร่วมมือตลอดจนการจัดการประชุม
ปรึกษาหารือระหว่าง กต. แห่งราชอาณาจักรไทยกับ กต. แห่งรัฐสุลต่านโอมาน โดยมีระดับของประธานร่วมตามแต่คู่
ภาคีจะตกลงกันผ่านช่องทางทางการทูต 
  2. คู่ภาคีจะส่งเสริมให้มีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความร่วมมือทวิ
ภาคี ซึ่งครอบคลุมในทุกสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน อาทิ ด้านการทูต เศรษฐกิจ การค้า วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรม เป็นต้น 
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  3. บันทึกความเข้าใจฯ จะมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ลงนามโดยจะมีผลบังคับใช้ห้าปีและจะขยาย
ออกไปคราวละห้าปี โดยอัตโนมัติ จนกว่าจะมีการแจ้งบอกยกเลิกโดยภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้าสามเดือน 
  ร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นความตกลงท่ีจัดทําขึ้นระหว่างหน่วยงานระดับกระทรวง โดยมี
สาระสําคัญเป็นการจัดต้ังกลไกทางการเมืองสําหรับการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทั้งเพ่ือเสริมสร้าง
ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายซึ่ง อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวงการ
ต่างประเทศที่จะสามารถดําเนินการตามข้อกําหนดในความตกลงนั้นได้ และไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับ
ของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญ 
 
28.  เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบ ดังน้ี 
 1. รับทราบรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการนํา
งบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงท่ีได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิด
กฎหมายไปจ่ายให้กับผู้ประกอบการประมงที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมายเห็นชอบให้
ผ่านการอุทธรณ์ จํานวน 873 ราย ซึ่งอยู่ภายในกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 
 2. มอบหมายให้สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยช้ีแจงผลกระทบและ
รายละเอียดเก่ียวกับการพิจารณาอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย สามารถทํางานต่อเน่ืองได้เป็นเวลา 4 ปี โดย
ไม่ต้องเดินทางกลับประเทศต่อผู้แทนสหภาพยุโรปที่จะเดินทางมาตรวจติดตามความคืบหน้าในเดือนมกราคม 2559 
   

แต่งต้ัง 
 
29. เรื่อง การแต่งต้ังผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสทิธิมนุษยชนวาระปี                
2559 – 2561  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบต่อการแต่งต้ัง ดร. เสรี นนทสูติ เป็นผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) สําหรับ
วาระระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559-31 ธันวาคม 2561  
  2. ให ้กต. มีหนังสือแจ้งการแต่งต้ัง ดร. เสรี นนทสูติ เป็นผู้แทนไทยใน AICHR วาระปี 2559-2561 
ให้เลขาธิการอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนทราบ 
 
30. เรื่อง ขออนุมัติแต่งต้ังกงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิประจํานครบรสิเบน รฐัควีนส์แลนด์ เครือรัฐออสเตรเลียคนใหม่ 
สืบแทน นายวิลเลียมเจมส์ จอห์น ดันน์ (Mr. William James John Dunn) ซ่ึงประสงค์ขอลาออกจาก
ตําแหน่งด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นายแอนดรูว์  เวนต์เวิร์ท
พารก์  (Mr. Andrew Wentworth Park) ดํารงตําแหน่ง กงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิ ประจํานครบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ 
เครือรัฐออสเตรเลีย สืบแทน นายวิลเลียมเจมส์ จอห์น ดันน์ (Mr. William James John Dunn) ซึ่งขอลาออกจาก
ตําแหน่งด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ  
 
31. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งเลขาธกิารราชบัณฑิตยสภา (บริหารระดับสูง) 
(สํานักงานราชบัณฑิตยสภา)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (หมอ่มหลวงปนัดดา ดิศกุล) 
เสนอแต่งต้ัง นายพงษ์ศักด์ิ ศริิวงษ์ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา สํานักงานราชบัณฑิตยสภา ให้ดํารงตําแหน่ง 
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เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา สํานักงานราชบัณฑิตยสภา ต้ังแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่ง
ที่ผู้ครองตําแหน่งอยู่เดิมได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
32. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. นายธนา  เวสโกสิทธิ ์อธิบดีกรมสนธิสญัญาและกฎหมาย ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี  
  2. นายเชิดชู รักตะบุตร เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน เนการาบรูไน
ดารุสซาลาม ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
  3. นายพีรวิช สุวรรณประเทศ เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารง
ตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดารเ์สรีเบกาวัน เนการาบรูไนดารุสซาลาม  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่างและ
สับเปลี่ยนหมนุเวียน ซึ่งการแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศตามข้อ 1 และ 3 ได้รับความเห็นชอบจาก
ประเทศผู้รับ  
 
33. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศ 
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแลว้ จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. นายมานพชัย วงศ์ภักดี อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ดํารงตําแหน่ง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
  2. นายสชุาติ เลียงแสงทอง กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ ่ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  
  ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
34. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบรหิารระดับสงู (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งต้ัง 
นายสัมพันธ์ สุวรรณทับ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็น
ต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
35. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (กระทรวง
แรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงแรงงาน ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังน้ี  
  1. นายอนุรักษ์ ทศรัตน ์รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
  2. นายสงิหเดช ชูอํานาจ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
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  3. นายสทุธิ สโุกศล ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สาํนักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  4. นายบุญเลศิ ธีระตระกูล ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน (นักวิชาการแรงงานทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง 
 
36. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผูท้รงคณุวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน จํานวน 3 คน ดังน้ี 1. นายกฤษฎา บุณยสมิต กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 2. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร                               
3. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ธนวรรธน์ พลวิชยั กรรมการผูท้รงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 29 ธันวาคม 
2558 เป็นต้นไป  
 
37. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝา่ยขา้ราชการประจํา 
ด้านประสานกิจการภายในประเทศ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) (สาํนักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายอิสระ ศิริวรภา 
ผู้อํานวยการสํานักประสานงานการเมือง สาํนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ีให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ฝ่ายข้าราชการประจํา ด้านประสานกิจการภายในประเทศ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
38. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง ที่ปรกึษารัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 
(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอการแต่งต้ัง 
นายอัครวัฒน ์เทพหสัดิน ณ อยุธยา เป็นขา้ราชการการเมือง ตําแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป  
 
   

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


