
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2138 
ท่ี  กษ 0401.4/-                         วันท่ี  29  มีนาคม  2559 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 501 
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ   
ทั้งน้ี มีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังนี ้

  ด้านกฎหมาย 
  วาระที่ 2 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ 
มอบอํานาจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ 
มอบอํานาจ พ.ศ. 2550 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์การมอบอํานาจให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งของส่วนราชการอ่ืนที่
ได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติราชการภายใน รวมท้ังปรับปรุงหลักเกณฑ์การมอบอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 
และการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศให้คล่องตัวชัดเจนมากขึ้น 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  ด้านเศรษฐกิจ - สังคม 
วาระที่ 3 แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557- 2560) ฉบับ 

ทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) แผนปฏิบติัราชการประจําปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
กลุ่มจังหวัด และคาํของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สาระสาํคญั  คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่เลขาธิการ ก.พ.ร. กรรมการ 
และเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เสนอ 
ดังน้ี 
  1. แผนพัฒนาจังหวัด จํานวน 76 จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จํานวน 18 กลุม่
จังหวัด (พ.ศ. 2557 – 2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2560)  
  2. แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด 76 จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
กลุ่มจังหวัด 18 กลุม่จังหวัด และคําของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจงัหวัด 76 จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  (ก.น.จ.) 
รายงานว่า ในการประชุม  ก.น.จ. ครั้งที่ 3/2558 ได้มมีติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557 – 2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) และ 
 
 

หลักเกณฑ์... 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการกําหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุม่จังหวัด (พ.ศ.2557 – 2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2560) และจัดทํางบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
  ทั้งน้ี ภาพรวมของแผนพัฒนาจังหวัด จํานวน 76 จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
จํานวน 18 กลุ่มจังหวัด ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) ได้ดําเนินการจัดทํา ตามความเห็นของ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและ
ด้านงบประมาณ โดยเห็นว่าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจงัหวัดมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ วิสัยทัศน์
ของประเทศ นโยบายของรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงแผนรายสาขา/เฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนาการเกษตร 
นโยบายโซนน่ิงภาคเกษตร แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย  
แผนจัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทการบริหารจัดการนํ้า ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคง
ของชาติ เขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง สิ่งแวดล้อม (ป่าไม ้ขยะ หมอกควัน) 
ปรองดองสมานฉันท์ ผังเมือง เป็นต้น รวมทัง้ความสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหา และความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 6 การขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรเีม่ือวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ที่เก่ียวข้อง 
กับการดําเนนิงานตามโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล และมติคณะรัฐมนตรเีม่ือ 
วันที่5 มกราคม 2559 ในสว่นที่เก่ียวข้องกับโครงการสาํคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและ 
คนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน และการสนับสนุนการจัดหาเคร่ืองจักรกล 
การเกษตรใหแ้ก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสําคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 

สาระสาํคญั คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังน้ี 
            1. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล 
โครงการสําคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน และ
การสนับสนุนการจัดหาเคร่ืองจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร เฉพาะโครงการที่ได้มีการ
ก่อหน้ีผูกพันจนถึงขั้นจองเงินในระบบ PO (Purchase Order) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยแก้ไขมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 และวันที่ 5 มกราคม 2559 ซึ่งกําหนดให้การดําเนินโครงการ
และเบิกจ่ายงบประมาณ จาก “ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559” เป็น “ใหก้ารดําเนินโครงการและ
เบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตามสญัญา (คาดว่าจะไม่เกินเดือนมิถุนายน 2559)” 
            2. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการโครงการตาม
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ 5 ล้านบาท) และโครงการสําคัญเรง่ด่วนเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างย่ังยืนได้จนถึงเสร็จสิ้นโครงการ รวมถึงการ
ติดตามประเมินผลโครงการซึง่จะต้องดําเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการตามสัญญา 
            3. สําหรับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกิดจากมาตรการฯ การใช้ประโยชน์การบํารุงรักษา 
รวมถึงการโอนทรัพย์สินให้ส่วนราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการให้เป็นไปตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระท่ี... 
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วาระที่ 7 การนําเข้าหัวพันธุมั์นฝรั่ง หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ตามพนัธกรณีความตกลง 

ระหว่างประเทศปี 2559  
สาระสาํคญั คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ ์ประธานกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบการเปิดตลาดหัวพันธ์ุมันฝร่ัง ตามข้อผูกพันองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2559 
ไม่จํากัดจํานวน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 0 (ตามข้อผกูพันร้อยละ 27) และอัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 
125 โดยให้อยู่ภายใต้เง่ือนไขที่คณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมใหญ่ 
และมันฝรั่ง กําหนด และใหก้ารนําเข้ามีผลย้อนหลังต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2559  
  2. เห็นชอบการเปิดตลาดหัวมันฝร่ังสดเพ่ือแปรรูป ตามข้อผูกพัน WTO ปี 2559 ปริมาณ 
ในโควตา 45,000 ตัน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 27 และนอกโควตาร้อยละ 125 โดยให้อยู่ภายใต้เง่ือนไข 
ที่คณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ ่และมันฝร่ัง กําหนด  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 วาระที่ 13 รายงานความคบืหน้าในการพัฒนาบริการใหม่ภายใต้ศนูย์กลางบริหารภาครัฐ
สําหรบัประชาชน (GovChannel) และระบบติดต่อสื่อสารสาํหรบัหนว่ยงานภาครัฐ  
 สาระสาํคญั  คือ  คณะรัฐมนตรีมติมติรับทราบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ทก.) เสนอ  ดังน้ี  
 1. รับทราบความคืบหน้าในการพัฒนาบริการใหม่อย่างต่อเน่ืองภายใต้ศูนย์กลางบริการ
ภาครัฐสําหรับประชาชน (GovChannel)  ตามมติคณะรัฐมนตรีและรับทราบรูปแบบการใช้งานของระบบ
ภาษีไปไหนและระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สําหรับหน่วยงานภาครัฐ (G-Chat)  
 2. มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) เร่งดําเนินการประชาสัมพันธ์ระบบภาษีไปไหน
ให้แก่ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  เพ่ือให้ประชาชนมีช่องทางในการสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลการใช้
จ่ายภาครัฐได้อย่างถูกต้อง และช่วยส่งเสริมความโปร่งใสในการดําเนินการของภาครัฐ  
 3. ให้หน่วยงานภาครัฐนําระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพ่ือการสื่อสารของหน่วยงาน
ภาครัฐ (MailGo Thai)  และระบบ G-Chat ไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารภายในและระหว่าง
หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือ มีความมั่นคง ปลอดภัยของข้อมูล และลดความเสี่ยงในการถูกลักลอบ
นําข้อมูลทางราชการไปใช้ในทางทุจริตและเกิดความเสียหาย 
 สาระสําคัญของเรื่องของ ทก. โดย สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
(สรอ.)   ได้มีการพัฒนาบริการใหม่ภายใต้ GovChannel  อย่างต่อเน่ือง ดังน้ี  
 1. ระบบบริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐแก่ประชาชน  ประกอบด้วย  
    1.1 ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (G-News)  เป็นแอปพลิเคชันกลางที่หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถใช้เป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและยัง
สามารถรองรับการแจ้งเตือนข้อมูลบริการจากภาครัฐเฉพาะรายบุคคลส่งตรงถึงประชาชนได้อีกด้วย   
    1.2 ระบบภาษีไปไหน  เป็นระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จา่ยภาครัฐในรปูแบบเว็บไซต์ซึ่งเป็น
อีกหน่ึงบริการใหม่ โดยเป็นระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ของ
หน่วยงานภาครัฐที่ สนอ. ร่วมกับกรมบัญชีกลางในการดําเนินการภายใต้โครงการ Thailand  Government 
Spending โดยเป็นระบบที่พัฒนาต่อยอดจากชุดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่กรมบัญชีกลางนํามาเปิดเผยใน
รูปแบบของ Open Government  Data ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ  (data.go.th)  นิติบัญญติัแห่งชาติ  
 

ในด้าน... 
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ในด้านการขจัดทุจริตคอร์รัปชัน สร้างความโปร่งใสในประเทศไทย  โดย “ระบบภาษีไปไหน” สามารถใช้งาน
ได้แล้วผ่านเว็บไซต์ช่ือ govspending.go.th  
 2. นอกจากบรกิารใหม่ทั้ง 2 บริการข้างต้นแล้ว สรอ. ยังได้ดําเนินการการพัฒนาระบบ 
ติดต่อสื่อสารสําหรับหน่วยงานของภาครัฐแบบมั่นคงปลอดภัยขึ้น จํานวน 2 ระบบ ได้แก่  

              2.1 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ 
(MailGoThai) เป็นระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือใช้ในการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีความ
ปลอดภัยของข้อมูลสูง มีระบบปฏิบัติการต่อเน่ือง มีการจัดการเพ่ือรองรับการเกิดภัยพิบัติ และช่วยประหยัด
งบประมาณแก่หน่วยงานภาครัฐ โดยได้มีการพัฒนา MailGoThai เว่อร์ชันใหม่ ซึ่งมีการเช่ือมโยงระบบ 
MailGoThai ให้เข้ากับระบบ Government ID  (GovID)  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐสามารถเช้า
ถึงบริการต่าง ๆ  ของภาครัฐได้ด้วยบัญชีเดียว  
                        2.2 ระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สําหรับหน่วยงานภาครัฐ (G-Chat) เป็นการ
ติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานภาครัฐมีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงที่จะถูกลักลอบนํา
ข้อมูลความลับทางราชการที่สนทนาผ่านแอปพลิเคช่ันของต่างประเทศไปใช้ในทางทุจริต  
  ทั้งน้ี ให้หน่วยงานภาครัฐนําระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสก์ลางเพ่ือการสื่อสารของหน่วยงาน
ภาครัฐ (MailGoThai) และระบบ G-Chat ไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารภายในและระหว่าง
หน่วยงานด้วย 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 14 มาตรการภาษีเพือ่สนับสนุนการท่องเท่ียว และจัดอบรมสมัมนาภายใน 
ประเทศ [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และรา่งกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร]  
  สาระสําคญั  คอื  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
ดังน้ี  
  1. เห็นชอบการขยายระยะเวลาของมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว และจัดอบรม
สัมมนาภายในประเทศดังน้ี  
     1.1 กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่า สําหรับ
รายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้องในการอบรมสัมมนา
ภายในประเทศที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดขึ้นให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพ่ือการอบรมสัมมนาดังกล่าว ต้ังแต่วันที่  
1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
     1.2 กําหนดให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนําเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการ
ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักใน
โรงแรมให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม สําหรบัการเดินทางท่องเที่ยวภายใน
ภายในประเทศ มาหักจากเงินได้พึงประเมินเสมือนเป็นค่าลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามจํานวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งน้ี เฉพาะค่าบริการหรือค่าที่พักที่ได้จ่ายไป
ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
  2. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่า
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร รวม 2 ฉบับ 

กค. เสนอ... 
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  กค. เสนอว่า ตามท่ีได้มีมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว และจัดอบรมสัมมนา
ภายในประเทศ ซึ่งสิ้นสุดไปแล้วต้ังแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังน้ัน เพ่ือเป็นการส่งเสริมและฟ้ืนฟูการ
ท่องเที่ยวและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการท่องเที่ยว ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 
จึงเห็นควรขยายระยะเวลาของมาตรการภาษีเพื่อสนบัสนนุการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนา
ภายในประเทศต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  วาระที่ 15 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ร่างกฎกระทรวง  
ฉบับที่  .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร] 
  สาระสําคญั  คอื  คณะรัฐมนตรีมีมติเหน็ชอบและอนุมัติตามที่ กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  
  1. เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังน้ี 
     1.1 กําหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาสาํหรับ
เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็น 1) ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมให้กับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร หรือผู้ประกอบ
ธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 2) ค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบกิจการนําเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์สําหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ หรือ 3) ค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้
ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมตามจํานวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 15,000 
บาท ทั้งน้ี ต้องซื้อสินค้าหรือรบับริการและชําระค่าสินค้าหรือบริการระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2559 ถงึ 17 
เมษายน 2559 จากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
     1.2 กําหนดให้ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าหรือรับบริการเป็นใบกํากับภาษีแบบ
เต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร โดยการซื้ออาหารและเคร่ืองด่ืมที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ไม่รวมถึงการซื้อสุรา เบียร์ และไวน์ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศ
กําหนด 
  2. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
  กค. เสนอว่า 
  1. เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่  
9 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคและท่องเที่ยว 
ในประเทศและกลับไปเย่ียมบุพการีและญาติผู้ใหญใ่ห้มากขึ้น ดังน้ัน เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้
สอยเพ่ิมขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จึงเห็นควรมีมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยผู้เสียภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา โดยกําหนดให้เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าอาหารและค่าเคร่ืองด่ืม [ไม่รวมถึงการซื้อสุรา เบียร์ 
และไวน์] ค่าบรกิารธุรกิจนําเที่ยวมัคคุเทศก์ และค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
  2. มาตรการภาษีดังกล่าวคาดว่าจะมีภาษีสูญเสียประมาณ 1,500 ล้านบาท แต่จะเป็นการ
เพ่ิมยอดขายสินค้าหรือการให้บริการแก่ผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิมอันจะส่งผลดีต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวม 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 

วาระท่ี... 
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  วาระที่ 16 ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปน็เงนิทนุ
หมุนเวียนแก่สถาบนัเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยางพารา (วงเงินสนิเชื่อ 10,000 ล้านบาท) ภายใต้แนวทาง
การพัฒนายางพาราท้ังระบบ 
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ี คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ 
(กนย.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบผลการพิจารณาตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ให้ขยาย
ระยะเวลาดําเนินโครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยางพารา 
(วงเงินสินเช่ือ 10,000 ล้านบาท) ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบต่อไปอีก 1 ปี โดยให้ดําเนินการ
ภายใต้กรอบวงเงินสินเช่ือเดิม (วงเงินสินเช่ือ 10,000 ล้านบาท) เพ่ือให้สอดคล้องกับฤดูการผลิตและรอบปี
บัญชีของสถาบันเกษตรกร โดยเริ่มต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาจ่ายเงินกู้
เริ่มต้ังแต่ 1 เมษายน 2559 ถงึ 31 ธันวาคม 2559 และกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้นไม่เกิน  
12 เดือน ทั้งน้ี ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2560  
  2. เห็นชอบผลการพิจารณาตามมติ กนย. โดยให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
การเกษตร  (ธ.ก.ส.) ต้ังงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือชดเชยดอกเบ้ียเงินกู้ให้แก่สถาบันเกษตรกร ร้อยละ 3  
จํานวน 300 ลา้นบาท และคา่ใช้จ่ายเบ้ียประกันภัยในอัตราร้อยละ 0.5 เป็นเงิน 50 ล้านบาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 350 ล้านบาท ทั้งน้ี การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามข้อสังเกตของสํานักงบประมาณ โดยให้ 
ธ.ก.ส. ต้ังงบประมาณตามค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายชําระ
คืนเงินต้น 
  3. มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับ ธ.ก.ส. ดําเนินการในส่วนทีเ่ก่ียวข้องต่อไป 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 19 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารอนสุัญญา CITES ครั้งที่ 66 (SC66)  

และแผนปฏิบติัการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  สาระสาํคญั  คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังน้ี  
  1. รับทราบสรปุประเด็นสําคัญในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกลสู้ญพันธ์ุ (Convention on International Trade 
in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES) ครั้งที่ 66 ที่เก่ียวขอ้งกับประเทศไทย   
  2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการ  
  3. เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  ทส. ได้จัดทํารา่งแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 6 หมวดกิจกรรม ดังน้ี  
  1. วัตถุประสงค์ เพ่ือควบคุมการค้าและการครอบครองช้างไทยในประเทศ  
  2. ร่างแผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 6 หมวดกิจกรรม ดังน้ี หมวด 1 การ
ออกระเบียบและกฎหมาย หมวด 2 การพัฒนา/ปรับปรุงระบบทะเบียนข้อมูล หมวด 3 การกํากับดูแลและ
การบังคับใช้กฎหมาย หมวด 4 การศึกษาวิจัยและเสริมสร้างศักยภาพ หมวด 5 การประชาสัมพันธ์ หมวด 6 
การติดตามและประเมินผล 
 

3. ระยะเวลา... 
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วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 2 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เศรษฐกิจ-สังคม 3 แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ 2557-2560) ฉบับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด และคําของบประมาณของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

6 การขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 ท่ีเก่ียวกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การดําเนินงานตามโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล
และมติรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2559 ในส่วนท่ีเก่ียวของกับ
โครงการสําคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการ
เสริมสร้างความเข้มแข้งอย่างยั่งยืน และการสนับสนุการจัดหา
เครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการ
สําคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร

7 การนําเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสดเพ่ือแปรรูป ตามพันธกรณี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ความตกลงระหว่างประเทศปี 2559

13 รายงานความคืบหน้าในการพัฒนาบริการใหม่ภายใต้ศูนย์กลางบริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภาครัฐสําหรับประชาชน (GovChannel) และระบบติดต่อสื่อสาร
สําหรับหน่วยงานภาครัฐ

14 มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียว และจัดอบรมสัมมนาภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเทศ [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร] 

15 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ร่างกฎกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ฉบับท่ี  .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร]

16 ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยางพารา (วงเงินสินเชื่อ 
10,000 ล้านบาท) ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราท้ังระบบ 

ต่างประเทศ 19 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งท่ี 66 (SC66) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                          วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559  
 
  วันน้ี (29 มีนาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล   
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตร ี
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ และพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี               
ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสาํคัญดังน้ี 
  

กฎหมาย 
 
  1.   เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาล สภากาชาดไทย  พ.ศ. ….   
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
  3.  เรื่อง   แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557- 2560) ฉบับทบทวนใหม่ 
    (รอบปี พ.ศ.2560) แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ 
    ประจําปีของกลุ่มจังหวัด และคําของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  4.   เรื่อง  ขออนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้า
    สายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว – สําโรง 
  5.  เรื่อง  ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ที่เก่ียวข้องกับการ 
    ดําเนินงานตามโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล เฉพาะ 
    โครงการที่จะต้องขอใช้พ้ืนที่เพ่ือดําเนินโครงการ 
  6.  เรื่อง  การขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ที่เก่ียวข้องกับการ
    ดําเนินงานตามโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล และมติ 
    คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ในส่วนที่เก่ียวข้องกับโครงการสําคัญ 
    เร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่าง
    ย่ังยืน และการสนับสนุนการจัดหาเคร่ืองจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/ 
    กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสําคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 
  7.  เรื่อง  การนําเข้าหัวพันธ์ุมันฝร่ัง หัวมันฝร่ังสดเพ่ือแปรรูป ตามพันธกรณีความตกลง 
    ระหว่างประเทศปี 2559  
  8.  เรื่อง   การกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
  9.   เรื่อง  การดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
    พ.ศ. 2559   
  10.  เรื่อง  แผนอํานวยความสะดวก ปลอดภัยและมั่นคง รองรับการเดินทางของประชาชน 
    ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 ของกระทรวงคมนาคม 
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  11.   เรื่อง  แนวทางและมาตรการรณรงค์การใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่าเน่ืองในประเพณีสงกรานต์ 
    ประจําปี พ.ศ. 2559 (สงกรานต์แบบไทย ใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า) 
 12.  เรื่อง   ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบยานยนต์และ 
   ยางล้อแห่งชาติ และผลการทบทวนในเรื่องพ้ืนที่และแผนการดําเนินการ 
 13.  เรื่อง   รายงานความคืบหน้าในการพัฒนาบริการใหม่ภายใต้ศูนย์กลางบริหารภาครัฐ 
   สําหรับประชาชน (GovChannel) และระบบติดต่อสื่อสารสําหรับหน่วยงาน 
   ภาครัฐ  
  14.  เรื่อง  มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว และจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ 
    [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ 
    ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) 
    ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร]  
  15.  เรื่อง  มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่  .. 
    (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร] 
  16.   เรื่อง  ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน
    แก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยางพารา (วงเงินสินเช่ือ 10,000 ล้านบาท)  
    ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ 
  17.    เรื่อง  โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 

ต่างประเทศ 
 

  18.   เรื่อง การร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนตะวันออก 
    เฉียงใต้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติตามสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ 
    ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2559 
  19.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ 66 (SC66) และ 
    แผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  20.  เรื่อง  การลงนามในร่างบันทึกข้อตกลงโครงการ “Domestication of Endangered, 
    Endemic and Threatened Plant Species in Disturbed Terrestrial  
    Ecosystem in Malaysia and Thailand” 
 

แต่งต้ัง 
 
  21.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
  23.  เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมาธิการและคณะกรรมการซึ่งรับผิดชอบ
    เรื่องเขตแดนทางบกระหว่างไทย-ลาว ไทย-เมียนมา และไทย-มาเลเซีย  

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1.  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาล สภากาชาดไทย  พ.ศ. ….   

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาล สภากาชาดไทย  พ.ศ. …. 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

 สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ              
 1. กําหนดให้สถาบันการพยาบาล สภากาชาดไทย เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาชีพการ

พยาบาล และมีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในกํากับของสภากาชาดไทย 
 2. สถาบันการพยาบาลฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ วิชาชีพการ

พยาบาลช้ันสูง ตลอดจนศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ทําการสอน ทําการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา มีภาระหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
สภากาชาดไทย แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 3. กําหนดให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วยอุปนายกผู้อํานวยการสภากาชาดไทยเป็นนายกสภา
สถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกิน 7 คน ผู้อํานวยการสถาบันและกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือก
กันเองจากคณาจารย์ประจํา จํานวน 2 คน มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดทิศทาง เป้าหมายของสถาบัน และวาง
นโยบาย รวมท้ังอนุมัติแผนพัฒนาของสถาบันที่เก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ออกข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศของสถาบัน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถาบัน ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลการเงิน และอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิก
หลักสูตรการศึกษา 

 4. กําหนดให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วยผู้อํานวยการสถาบันเป็นประธานสภาวิชาการ และ
กรรมการสภาวิชาการซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกสถาบัน  มีอํานาจหน้าที่เสนอแนะเป้าหมาย 
นโยบาย มาตรฐาน แนวทางในการพัฒนา และแผนพัฒนาวิชาการของสถาบันต่อสภาสถาบัน 

 5. กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารสถาบัน มีอํานาจหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศของสถาบันเพ่ือเสนอต่อสภาสถาบัน ตลอดจนดําเนินการเก่ียวกับการบริหารสถาบันตามที่สภา
สถาบันและผู้อํานวยการสถาบันมอบหมายหรือที่มิได้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการใดโดยเฉพาะ โดยมี
ผู้อํานวยการสถาบันเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน 

 6. กําหนดให้สถาบันการพยาบาลฯ จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับของสถาบัน และการ
ประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอนและการวัดผลตามหลักสูตรน้ัน โดยผู้ประเมินซึ่งสภาสถาบันแต่งต้ังจาก
ผู้ซึ่งมิใช่บุคลากรสถาบัน และให้มีการประเมินดังกล่าวทุกห้าปีหรือเร็วกว่าน้ันตามที่สภาสถาบันกําหนด แล้วรายงาน
สภาสถาบันและประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
  7. กําหนดให้ดําเนินการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งหรือการกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ในระหว่าง
ดําเนินการดังกล่าว ให้นําข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย
เพ่ิมเติม พุทธศักราช 2463 ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับพระราชบัญญัติน้ี 
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2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบ
อํานาจ พ.ศ. 2550 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์การมอบอํานาจให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งของส่วนราชการอ่ืนที่ได้รับคําสั่งให้มา
ปฏิบัติราชการภายใน รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การมอบอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดและการมอบอํานาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทนในต่างประเทศให้คล่องตัวชัดเจนมากขึ้น 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
3. เรื่อง  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557- 2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) 
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด และคําของบประมาณของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามท่ีเลขาธิการ ก.พ.ร . กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. แผนพัฒนาจังหวัด จํานวน 76 จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จํานวน 18 กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 
2557 – 2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2560)  
  2. แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด 76 จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่ม
จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด และคําของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 76 จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  (ก.น.จ.) รายงานว่า 
ในการประชุม  ก.น.จ. ครั้งที่ 3/2558 ได้มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557 – 2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) และหลักเกณฑ์และแนวทางการ
กําหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้จังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2557 – 2560) ฉบับทบทวนใหม่ 
(รอบปี พ.ศ. 2560) และจัดทํางบประมาณ พ.ศ. 2560 
  ทั้งน้ี ภาพรวมของแผนพัฒนาจังหวัด จํานวน 76 จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จํานวน 
18 กลุ่มจังหวัด ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) ได้ดําเนินการจัดทํา ตามความเห็นของ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ โดย
เห็นว่าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ วิสัยทัศน์ของประเทศ นโยบายของ
รัฐบาล ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
รวมถึงแผนรายสาขา/เฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนาการเกษตร นโยบายโซนน่ิงภาคเกษตร แผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทการบริหาร
จัดการนํ้า ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ เขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
ขนส่ง สิ่งแวดล้อม (ป่าไม้ ขยะ หมอกควัน) ปรองดองสมานฉันท์ ผังเมือง เป็นต้น รวมทั้งความสอดคล้องกับศักยภาพ 
โอกาส สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
  ส่วนแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด 76 จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
กลุ่มจังหวัด 18 จังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 1) คําของบประมาณของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2) โครงการของกระทรวง กรม ตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
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แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2560 จํานวน 8,001 โครงการ                
3) โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 4,029 โครงการ  
 
4.  เรื่อง ขออนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วง
ลาดพร้าว – สําโรง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
เสนอ ดังน้ี   
  1. อนุมัติให้ดําเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ เป็นระบบ
รถไฟฟ้ารางเด่ียว (Monorail) 
  2. อนุมัติให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ใน
รูปแบบ PPP Net Cost โดยภาครัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา ค่างานระบบ
รถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า และค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ รวมทั้งบริหารการเดินรถและซ่อมบํารุงโครงการ โดย
ให้เอกชนร่วมลงทุนรวมเป็นเวลา 33 ปี 3 เดือน (ระยะเวลาการก่อสร้าง 3 ปี 3 เดือน และระยะเวลาเดินรถ 30 ปี) 
และเอกชนเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสารและรับความเสี่ยงด้านจํานวนผู้โดยสารของโครงการ (Ridership Risk) ทั้งน้ี ให้
กระทรวงคมนาคม (คค.) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดําเนินการตามข้ันตอนของ
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ ปี 2556 โดยเคร่งครัดต่อไป 
  3. อนุมัติค่างานที่เก่ียวข้องกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่าสํารวจอสังหาริมทรัพย์โครงการรถไฟ
สีชมพูฯ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ในกรอบวงเงินรวมจํานวน 6,847 ล้านบาท และ 6,013 ล้านบาท 
ตามลําดับ โดยให้สํานักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณตามความจําเป็นและเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายเงิน
จริงต่อไป 
  4. อนุมัติกรอบวงเงินสนับสนุนแก่เอกชนเป็นเงินสนับสนุนค่างานโยธาในวงเงินไม่เกิน 20,135 
ล้านบาท สําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และไม่เกิน 22,354 ล้านบาท สําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสี
เหลืองฯ ที่เป็นมูลค่าปัจจุบันตามที่ตกลงในสัญญาสัมปทาน โดยทยอยจ่ายให้เอกชนหลังจากเริ่มเปิดเดินรถแล้ว และ
แบ่งจ่ายเป็นรายปี โดยกําหนดระยะเวลาแบ่งจ่ายไม่ตํ่ากว่า 10 ปี ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กค.) และ 
สงป. ร่วมพิจารณาแหล่งเงินและรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการจ่ายเงินสนับสนุนแก่เอกชนต่อไป 
  5. มอบหมายให้ คค. และ รฟม. รับไปดําเนินการ ดังน้ี  
   5.1 กํากับดูแลให้โครงการรถไฟฟ้าสายอ่ืน ๆ สามารถเปิดให้บริการได้ตามแผนงาน เพ่ือลด
ความเสี่ยงด้านปริมาณผู้โดยสาร และพิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าโดยสารที่จะเป็นประโยชน์กับโครงการและ
สามารถช่วยลดภาระเงินสนับสนุนจากภาครัฐ รวมท้ังเร่งดําเนินการใช้ระบบต๋ัวร่วมและการกําหนดอัตราค่าโดยสารท่ี
เหมาะสมในภาพรวม ทั้งในระบบรถไฟฟ้าและระบบขนส่งมวลชนรูปแบบอ่ืน ตลอดจนเร่งรัดการปฏิรูปเส้นทางเดินรถ
โดยสารสาธารณะให้สอดคล้องกับเส้นทางและระยะเวลาการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
   5.2 พิจารณารูปแบบลักษณะการจ่ายเงินสนับสนุนแก่เอกชนที่สามารถส่งเสริม                 
การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ เพ่ือให้เอกชนเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด และเมื่อเอกชนมีผลประกอบการเกินกว่าระดับที่ตกลงกันแล้ว ก็ควรพิจารณาความเหมาะสมใน
การกําหนดส่วนแบ่งรายได้จากผลประกอบการที่ดีขึ้นด้วย 
   5.3 เร่งจัดทําแผนการดําเนินโครงการในรายละเอียดให้ชัดเจนโดยเฉพาะแผนการจัด
กรรมสิทธ์ิที่ดิน และพิจารณาวงเงินขอรับจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินให้เพียงพอและสอดคล้องกับ
ขั้นตอน/ระยะเวลาการดําเนินโครงการ รวมท้ังประสานกระทรวงมหาดไทย (มท.) และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง     
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เพ่ือพิจารณากําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าให้สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้มากขึ้น
ต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการเดินทางของ
ประชาชนท่ีอยู่อาศัยด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (เขตมีนบุรี) และด้านตะวันตกเชื่อมกับเขตจังหวัด
นนทบุรี ให้เดินทางได้สะดวกรวดเร็ว โดยขนส่งผู้โดยสารให้กับระบบหลัก 4 เส้นทาง ได้แก่ 1) รถไฟฟ้าสายสีม่วง 
(แผนเปิดให้บริการปี 2559)  2) รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม (แผนเปิดให้บริการปี 2562) 3) รถไฟฟ้าสายสีเขียว
เข้ม (แผนเปิดให้บริการปี 2563) และ 4) รถไฟฟ้าสายสีส้ม (แผนเปิดให้บริการปี 2565) 
  โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว – สําโรง มีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการเดินทาง
ของประชาชนท่ีอยู่อาศัยด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถเดินทางเข้าออกใจกลางกรุงเทพมหานคร
ได้สะดวก รวดเร็ว และลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว โดยขนส่งผู้โดยสารให้กับระบบหลัก 4 เส้นทาง ได้แก่ 1) รถไฟฟ้า
มหานครสายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน) (เปิดให้บริการแล้ว) 2) รถไฟฟ้าสายสีส้ม (แผนเปิดให้บริการปี 
2565) 3) รถไฟฟ้าเช่ือมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link : ARL) (เปิดให้บริการแล้ว) และ 4) รถไฟฟ้า
สายสีเขียวเข้ม (แผนเปิดให้บริการปี 2563) เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพการจราจรติดขัดโดยเฉพาะบนช่วงถนน
ลาดพร้าวและบริเวณแยกบางกะปิและลําสาลีรวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการซ่ึงเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมหนาแน่นสามารถเดินทางเข้าออกเมืองได้สะดวกมากขึ้น 
 
5. เรื่อง ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการ
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล เฉพาะโครงการที่จะต้องขอใช้พื้นที่เพื่อดําเนินโครงการ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังน้ี 
            1. อนุมัติการขยายระยะเวลาการดําเนินการตามโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล 
เฉพาะโครงการที่จะต้องขอใช้พ้ืนที่ (ป่าสงวนแห่งชาติและที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ) จากหน่วยงานที่มีหน้าที่
พิจารณาตามกฎหมาย 
            2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกํากับดูแลให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งรัดการ
อนุญาตใช้พ้ืนที่เพ่ือดําเนินการโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ 5 ล้านบาท) ทั้งน้ี ต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย 
            สาระสําคัญของเร่ือง 
            มท. รายงานว่า ได้เร่งรัดการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ 5 
ล้านบาท) อย่างต่อเน่ืองและจากการดําเนินการพบปัญหากรณีการขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และการขอใช้
พ้ืนที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เน่ืองจากการดําเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ การ
ทําโครงการจึงต้องดําเนินการในเขตพื้นที่ดังกล่าว ไม่สามารถใช้พ้ืนที่อ่ืนได้ ซึ่งกระบวนการในการขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติและการขอใช้พ้ืนที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ จะมีขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาของส่วนราชการท่ี
แตกต่างกัน ดังน้ี 
            1. ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 13 ทวิ 
บัญญัติให้กรมป่าไม้กําหนดขั้นตอนระยะเวลาดําเนินการ เริ่มต้ังแต่การย่ืนขอใช้พ้ืนที่ การนัดเจ้าหน้าที่เพ่ือทําการ
ตรวจสอบเขตพื้นที่ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ การตรวจสอบผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จนถึงขั้นตอนการส่งเรื่องให้กรมป่าไม้
เพ่ือพิจารณา รวมต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 52 วันต่อโครงการ 
            2. ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 19 บัญญัติ
ให้กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืชกําหนดขั้นตอนระยะเวลาดําเนินการต้ังแต่การย่ืนขอใช้พ้ืนที่ การ
ตรวจสอบพ้ืนที่โดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ การจัดทําผัง การขอความเห็นของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ การจัดทํา
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ผลกระทบ เพ่ือรวบรวมส่งเรื่องให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืชพิจารณา ซึ่งโดยรวมต้องใช้ระยะเวลา
ประมาณ 30 วัน ต่อโครงการ 
            ทั้งน้ี เมื่อโครงการได้รับการพิจารณาให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือดําเนินโครงการแล้ว อําเภอจะต้องดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง และใช้เวลาดําเนินการจนแล้วเสร็จ 
  
6. เรื่อง การขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการ
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 5 มกราคม 2559 ในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
โครงการสําคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน และการ
สนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสําคัญเร่งด่วนเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังน้ี 
            1. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล โครงการ
สําคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน และการสนับสนุนการ
จัดหาเคร่ืองจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เฉพาะโครงการที่ได้มีการก่อหน้ีผูกพันจนถึงขั้นจอง
เงินในระบบ PO (Purchase Order) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2558 และวันที่ 5 มกราคม 2559 ซึ่งกําหนดให้การดําเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ จาก “ให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559” เป็น “ให้การดําเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตาม
สัญญา (คาดว่าจะไม่เกินเดือนมิถุนายน 2559)” 
            2. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการโครงการตามมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ 5 ล้านบาท) และโครงการสําคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและคน
ยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างย่ังยืนได้จนถึงเสร็จสิ้นโครงการ รวมถึงการติดตามประเมินผลโครงการซึ่ง
จะต้องดําเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการตามสัญญา 
            3. สําหรับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกิดจากมาตรการฯ การใช้ประโยชน์การบํารุงรักษา รวมถึง
การโอนทรัพย์สินให้ส่วนราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการให้เป็นไปตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง 
 
7. เรื่อง การนําเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศปี 2559  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธาน
กรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบการเปิดตลาดหัวพันธ์ุมันฝรั่ง ตามข้อผูกพันองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2559 ไม่
จํากัดจํานวน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 0 (ตามข้อผูกพันร้อยละ 27) และอัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 125 โดยให้
อยู่ภายใต้เง่ือนไขที่คณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมใหญ่ และมันฝรั่ง กําหนด 
และให้การนําเข้ามีผลย้อนหลังต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2559  
  2. เห็นชอบการเปิดตลาดหัวมันฝรั่งสดเพ่ือแปรรูป ตามข้อผูกพัน WTO ปี 2559 ปริมาณในโควตา 
45,000 ตัน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 27 และนอกโควตาร้อยละ 125 โดยให้อยู่ภายใต้เง่ือนไขที่คณะอนุกรรมการ
จัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝร่ัง กําหนด  
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8. เรื่อง  การกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) 
เสนอ รวม 5 กลุ่มอุตสาหกรรม 20 สาขาอาชีพ    โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังน้ี  

กลุ่มอุตสาหกรรม  / สาขาอาชีพ อัตราคา่จ้าง 
ไม่น้อยกว่าวันละ (บาท) 
ระดับ 1 ระดับ 2 

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
(1) พนักงานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 360 430 
(2) พนักงานประกอบมอเตอร์สําหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 370 445
(3) ช่างเทคนิคบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลสําหรับอุตสาหรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 410 490
(4) ช่างเทคนิคระบบรักษาความปลอดภัย 400 480

ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์  
(5) ช่างกลึงสําหรับอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 400 480
(6) ช่างเช่ือมมิก – แม็กสําหรับอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 400 480
(7) ช่างเทคนิคบํารุงรักษาเคร่ืงอจักรกลสําหรับอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 400 480
(8) ช่างเทคนิคเคร่ืองกลึงอัตโนมัติสําหรับอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 400 480

ยานยนต์  
(9) ช่างเทคนิคพ่นสีตัวถังสําหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ 400 480
(10)  ช่างเทคนิคพ่นซีลเลอร์ตัวถังสําหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ 400 480
(11)  พนักงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์ (ขั้นสุดท้าย) 400 480
(12)  พนักงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์ (ขั้นสุดท้าย) 400 480

อัญมณี  
(13)  ช่างเจียระไนพลอย 420 550
(14)  ช่างหล่อเคร่ืองประดับ 420 550
(15)  ช่างตกแต่งเคร่ืองประดับ 420 550
(16)  ช่างฝังอัญมณีบนเคร่ืองประดับ 420 550

โลจิสติกส์  
(17)  นักบริหารขนส่งสินค้าทางถนน 415 500
(18)  ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 360 430 

(19)  ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง 350 420
(20)  ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า 340 410

 
  ทั้งน้ี  การกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือจะทําให้แรงงานไทยมีรายได้ที่เหมาะสม เป็นธรรม 
สอดคล้องกับทักษะฝีมือ  ความรู้ ความสามารถ และการจ้างงานในตลาดแรงงาน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้แรงงาน
ไทยมีการพัฒนาฝีมือแรงงานและมีผลิตภาพแรงงานเพ่ิมขึ้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพแรงงานไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ นอกจากน้ี  ยังสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือ
รองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย  ซึ่งจะทําให้ประเทศไทยสามารถผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ได้ใน 2 
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รูปแบบ  คือ รูปแบบที่ 1 การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วใน
ประเทศ   ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ   อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  และ
รูปแบบที่ 2 การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต ซึ่งเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ เพ่ือเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและ
เทคโนโลยี  ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์  อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและ              
เคมีชีวภาพ  อุตสาหกรรมดิจิตอล  และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  โดยอุตสาหกรรมดังกล่าว เป็น
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั่วโลก  ซึ่งจะมีบทบาทสําคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของไทย
ในอนาคต  
 
9.  เรื่อง การดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559   
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
พ.ศ. 2559  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  1. ชื่อในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 ใช้ช่ือว่า
“สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร” 
  2. ช่วงเวลาดําเนินการ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังน้ี   
   2.1 ช่วงการรณรงค์และเสริมสร้างวินัย ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์  - 17 เมษายน 2559 
และดําเนินการอย่างต่อเน่ืองจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
    2.2 ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2559 
  3. เป้าหมายการดําเนินงาน 
   3.1 เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559  
   3.2 จํานวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จํานวนผู้เสียชีวิต และจํานวนผู้บาดเจ็บ (Admit) 
ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด โดยให้จังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กําหนดเป้าหมายการดําเนินงาน
ด้วยตนเอง  
  4. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย 
   4.1 มาตรการด้านการบริหารจัดการ 
    4.1.1 ให้ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย์อํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพหลักบูรณาการการดําเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วน ในลักษณะ
ยึดพ้ืนที่เป็นตัวต้ัง (Area Approach) โดยให้นําข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่มาวิเคราะห์ เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติ
การ แนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ 
    4.1.2 ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง มอบหมายหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน และอํานวยการ กํากับ ติดตาม ประสานการปฏิบัติ และติดตามประเมินผลการดําเนินการช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2559 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
    4.1.3 ให้ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย์อํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร นํานโยบายและแนวทาง “ประชารัฐ” ของรัฐบาลมาใช้เป็นกลไกในการ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงและเฝ้าระวัง กํากับ ป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพ้ืนที่ โดยจัดต้ัง “ด่านชุมชน” เพ่ือลดปัจจัย
เสี่ยงต่างๆ ในพ้ืนที่ 1 หมู่บ้าน หรือ 1 ชุมชน 1 ด่านชุมชน และจัดทําประชาคม เพ่ือกําหนด “กติกาหรือธรรมนูญ
ชุมชน/หมู่บ้าน” ให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบและถือปฏิบัติ รวมทั้งกําหนดบริเวณพ้ืนที่เล่นนํ้าสงกรานต์
ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ทุกชนิด (Zoning) และวิธีปฏิบัติในการเล่นนํ้าสงกรานต์ที่ปลอดภัย 



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

10 

    4.1.4 ให้หน่วยงานที่เ ก่ียวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานคร พิจารณาหา
มาตรการแนวทางในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
พ.ศ. 2559 ทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความปลอดภัยในการสัญจร ทั้งทางบก ทางราง ทางนํ้า และ
ทางอากาศ 
    4.1.5 ให้ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย์อํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร ให้ความสําคัญในการจัดพ้ืนที่เล่นนํ้าสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอด
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ทุกชนิด (Zoning) และวิธีการเล่นนํ้าสงกรานต์ตามวิถีไทย รวมทั้งให้มีมาตรการห้ามการเล่นนํ้า 
บนท้องถนนทั่วไป 
    4.1.6 ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กําหนดมาตรการ
องค์กรและบทลงโทษ เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน และป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อ
อุบัติเหตุทางถนนของบุคลากรในองค์กร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบและปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่าง
เคร่งครัด 
    4.1.7 ให้ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย์อํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดต้ังทีมสืบสวนอุบัติเหตุกรณีเกิดอุบัติเหตุกับ
เด็กที่เมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ โดยให้มีการสืบสวนถึงแหล่งจําหน่ายหรือสถานประกอบการที่จําหน่ายสุราให้เด็ก
ที่ประสบอุบัติเหตุ รวมถึงให้เอาผิดกับผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 
    4.1.8 ให้ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด บูรณาการข้อมูลการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน จํานวนผู้เสียชีวิต และจํานวนผู้บาดเจ็บ ร่วมกันระหว่างตํารวจ สาธารณสุข และอําเภอ ก่อนที่จะ
รายงานมายังศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนส่วนกลาง เพ่ือให้ข้อมูลเป็นเอกภาพเดียวกัน  
   4.2 มาตรการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย 
    4.2.1 ให้ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ประสานหน่วยงานที่มี
อํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลถนนตามกฎหมายให้ตรวจสอบจุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง และจุดที่เกิด
อุบัติเหตุใหญ่ในถนนที่รับผิดชอบ และเร่งปรับปรุง และแก้ไขให้มีความปลอดภัยในการสัญจร 
    4.2.2 ให้ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เตรียมช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) ทางเลี่ยง ทางลัด พร้อมป้ายแนะนําและบอกระยะทาง เพ่ืออํานวยความ
สะดวกด้านจราจรแก่ประชาชน  รวมทั้งสนับสนุนเจ้าหน้าที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติ 
    4.2.3 ให้จังหวัดที่มีทางรถไฟผ่านในพ้ืนที่และกรุงเทพมหานคร ดําเนินการสํารวจ
ตรวจสอบ จุดตัดทางรถไฟที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาต (ทางลักผ่าน) และกําหนดมาตรการ แนวทางในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟที่ไม่มีความปลอดภัยในการสัญจร 
    4.2.4 ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จังหวัด กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของถนน สิ่งอันตรายข้างทาง (Roadside Hazards) ที่อยู่ 
ในความรับผิดชอบ และดําเนินการซ่อมแซมและบํารุงถนนให้มีสภาพที่สมบูรณ์ ตลอดจนปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม
อันตรายข้างทางให้มีความปลอดภัยในการสัญจร อย่าให้เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
    4.2.5 ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานคร สํารวจตรวจสอบ 
ป้ายเตือน ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ สัญญาณจราจร ไฟส่องสว่าง เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ และ
ติดต้ังในบริเวณที่เหมาะสมมองเห็นได้ชัดเจน 
    4.2.6 ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือผู้
รับจ้างก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนน เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จและคืนพ้ืนผิวจราจรก่อนเทศกาลสงกรานต์ และกรณี 
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ยังไม่แล้วเสร็จให้ติดต้ังเคร่ืองหมาย สัญลักษณ์ให้ชัดเจนในระยะที่ปลอดภัย เพ่ือแจ้งผู้ใช้เส้นทางล่วงหน้าก่อนถึง
บริเวณก่อสร้าง 
    4.2.7 ให้ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด หน่วยงานทหาร และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง พิจารณาจัดจุดพักรถเพ่ิมเติม พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสม  
 
   4.3 มาตรการด้านยานพาหนะท่ีปลอดภัย 
    4.3.1 ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ
ทุกประเภทให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
    4.3.2 ให้จังหวัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกําหนดมาตรการ แนวทาง เพ่ือกํากับ 
ควบคุมดูแล ทั้งรถโดยสารสาธารณะและรถโดยสารไม่ประจําทาง เพ่ือให้เกิดการขับขี่ที่ปลอดภัย  
    4.3.3 ให้จังหวัด กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ขอความร่วมมือกลุ่ม
ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้หยุดประกอบกิจการหรือหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. 2559   
   4.4 มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
    4.4.1 ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จริงจัง และ
ต่อเน่ือง อาทิ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2558             
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ พระราชบัญญัติทางหลวง 
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เป็นต้น 
    4.4.2 ให้จังหวัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้องควบคุมการเข้าถึงเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
อันนําไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาแล้วขับ  
    4.4.3 ให้หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง และหน่วยงานปกครองในพ้ืนที่ รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างจิตสํานึกความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
    4.4.4 ให้จังหวัด และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รณรงค์ให้ผู้ขับขี่ตรวจสอบสภาพรถ 
เส้นทางสัญจร และเตรียมความพร้อมสภาพร่างกายก่อนออกเดินทาง 
   4.5 มาตรการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ  
    4.5.1 จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และหน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการติดต่อสื่อสาร การสั่งการ ประสานงาน และการแบ่งมอบพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วย
บริการการแพทย์ฉุกเฉินในเครือข่ายและดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน 
    4.5.2 จัดเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพ และกู้ภัย ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ
วัสดุอุปกรณ์ การสั่งการ ระบบการติดต่อสื่อสาร และดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน 
    4.5.3 จัดเตรียมความพร้อมของระบบการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ
ของแต่พ้ืนที่  
    4.5.4 การให้ความช่วยเหลือและเยียวยาหลังเกิดอุบัติเหตุ และประชาสัมพันธ์
ระบบการช่วยเหลือต่างๆ ที่ผู้ประสบเหตุควรจะได้รับ 
    4.5.5 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะทําประกันภัยตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (ประกันภัย พ.ร.บ.) 
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10. เรื่อง แผนอํานวยความสะดวก ปลอดภัยและม่ันคง รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
2559 ของกระทรวงคมนาคม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนอํานวยความสะดวก ปลอดภัยและมั่นคง รองรับการเดินทางของ
ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 ของกระทรวงคมนาคม (คค.) ตามท่ี คค. เสนอ   
  สาระสําคัญของแผนอํานวยความสะดวก รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2559  

1. การจัดบริการขนส่งสาธารณะ จัดเตรียมพ้ืนที่สถานีขนส่งชานชาลาและพ้ืนที่จอดรถสํารองให้ 
เพียงกับความต้องการเดินทางของประชาชน  รวมท้ังจัดเตรียมและเพ่ิมจํานวนยานพาหนะโดยสารและเที่ยวว่ิง / 
เที่ยวบิน เพ่ือรองรับปริมาณการเดินทางระหว่างวันที่ 8-18 เมษายน 2559 จากจํานวน 351,455 เที่ยว เป็น 
406,248 เที่ยว รองรับผู้โดยสารจํานวน 24,909,951 คน โดยมีมาตรการรองรับการเดินทางของประชาชน  ดังน้ี  

1.1 การจัดเตรียมรถโดยสารประจําทางและรถโดยสารเสริมให้เพียงพอกับความต้องการ 
เดินทางของประชาชนทั่วประเทศ 
   1.2 ขอความรว่มมือสมาคมขนส่งสินค้า สมาคมรถบรรทุกและผู้ประกอบการขนส่ง 
ด้วยรถบรรทุก  ให้หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาล  
   1.3 จัดรถ Shuttle Bus รถเฉพาะกิจฟรี ช่วงวันที่ 8 – 18 เมษายน 2559  
จํานวน 2 เส้นทาง  คือ สาย 3 วงกลมอู่หมอชิต – สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร และสาย 54 อู่หมอชิต 2 – อนุสาวรีย์
ชัยฯ   
   1.4 จัดให้ผู้สูงอายุสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยสารรถไฟฟ้า Airport Rail Link ฟรี
ตลอดทั้งวัน  ต้ังแต่เวลา 06.00 – 24.00 น. วันที่ 13 เมษายน 2559 เพียงแสดงบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ขายต๋ัว
โดยสาร  

2. การอํานวยความสะดวกด้านโครงข่ายถนน  
   2.1 การยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ คือ (1) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 
7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี) (2)  หมายเลข  9 (วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกช่วงบางปะอิน-บางพลี) และ (3) ทางพิเศษ
บูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา - ชลบุรี) เพ่ือบรรเทาปัญหาจราจรบริเวณหน้าด่าน ต้ังแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 9 
เมษายน 2559 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 17 เมษายน 2559 
   2.2 ตรวจสอบ/แก้ไข/ปรับปรุงถนน/สะพานในความรับผิดชอบให้สะดวกและปลอดภัย 
โดยมีเครื่องหมาย/อุปกรณ์จราจรครบถ้วน บูรณาการการติดต้ังป้ายกับหน่วยงานท้องถิ่นให้เห็นได้ชัดเจน รวมทั้ง
ประกาศทางเลี่ยงบนเว็บไซต์ของ คค.  และของหน่วยงาน 
   2.3 มาตรการคืนพ้ืนที่ผิวจราจร โดยหยุดดําเนินการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนและสะพาน
ในช่วงเทศกาลพร้อมทั้งติดต้ังเครื่องหมายเตือน ป้ายแนะนํา และไฟสัญญาณเป็นระยะๆ ให้ชัดเจนก่อนถึงบริเวณ
ก่อสร้าง/ซ่อมบํารุงทาง 
  3. การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกภายในท่าเรือ / สถานีขนส่ง / ท่าอากาศยานและอาคาร 
ผู้โดยสาร / สถานีรถไฟ จัดเจ้าหน้าที่ อํานวยความสะดวกให้มีความพร้อมรองรับปริมาณการใช้บริการของ
ประชาชน เข้มงวดเรื่องความสะอาดของห้องนํ้าภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร และจัดที่จอดรถที่สะดวก  ปลอดภัยและ
เพียงพอ 

4. อํานวยความสะดวกในด้านข้อมูลการจราจร   
   1) ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ (Call Center) สายด่วน 1356 
ตลอด 24 ช่ัวโมง  
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   2) ศูนย์ปฏิบัติการ คค.   (MOTOC) ให้บริการข้อมูลสถิติจํานวนผู้โดยสารและจํานวนเที่ยว
การให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ข้อมูลอุบัติเหตุ (ระบบ TRAMS) และการรายงานสภาพจราจรจากกล้อง CCTV 
โดยดําเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ และบริหารจัดการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
  แผนอํานวยการด้านความปลอดภัยและม่ันคง ประกอบด้วย 7 มาตรการ ดังนี้ 

1. มาตรการด้านการบริหารจัดการผู้ขับขี่/ ผู้โดยสารปลอดภัย 
 

   1) ตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะตรวจวัดแอลกอฮอล์  
          2) ขอความร่วมมือสมาคมขนส่งสินค้า สมาคมรถบรรทุกและผู้ประกอบการขนส่งด้วย
รถบรรทุกหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาล ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2559            
   3) ห้ามจําหน่ายและดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์บนรถและในสถานีขนส่งผู้โดยสาร พร้อมทั้ง
กวดขันการเล่นนํ้าบนท้ายรถกระบะที่ไม่มีหลังคา 

2. มาตรการยานพาหนะปลอดภัย  
 1) ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะทุกคัน 
       2) ต้ังจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสาร ตลอด 24 ช่ัวโมง ในพ้ืนที่ 11 จังหวัด ดังน้ี  

กําแพงเพชร พิษณุโลก ลําปาง ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช 
สงขลา และ ระยอง จํานวน 14 จุด 
   3) ออกประกาศให้รถโดยสารสาธารณะติดต้ัง GPS พร้อมเช่ือมข้อมูลการเดินทาง และ
จัดทําแอพพลิเคช่ัน GPS เพ่ือสามารถติดตามการใช้ความเร็วและช่ัวโมงการเดินทางของรถโดยสารสาธารณะในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 2559 
   4) ตรวจสภาพความพร้อมของเรือโดยสารให้มีความมั่นคง แข็งแรง มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่
พร้อมใช้งาน 
   5) ตรวจความพร้อมของเคร่ืองบิน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินตลอดเวลา 

3. มาตรการถนนปลอดภัย  
1) ตรวจสอบป้ายจราจร เครื่องหมายควบคุมการจราจร สัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสง 

สว่างและไฟกระพริบให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน รวมทั้งปรับปรุงให้ประชาชนสามารถเห็นได้ชัดเจน  
2) ตรวจสอบและแก้ไขพ้ืนที่จุดเสี่ยงจุดอันตรายจุดวิกฤตด้านการจราจรและจุดที่อยู่ 

ระหว่างการซ่อมแซมผิวจราจรที่เสียหาย 
4. มาตรการบังคับใช้กฎหมาย  

1) จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกตรวจจับความเร็วของรถโดยสาร ณ เส้นทางสายหลักเข้า – ออก 
กรุงเทพฯ ไปสู่ภูมิภาคอย่างเข้มข้น 

2) กวดขันผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่น่ัง หากไม่ปฏิบัติตามห้ามออกเดินรถจากสถานี 
อย่างเด็ดขาด  

5. มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ  
1) ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยการประสานองค์กรต่างๆ เช่น หน่วยกู้ภัย มูลนิธิทีม 

อาสาท้องถิ่น   
2) จัดหน่วยเฉพาะกิจทางพิเศษใช้รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ตรวจตรา ดูแล 

และช่วยเหลือได้ทันท่วงที 
 
 
 



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

14 

6. มาตรการด้านความม่ันคง ขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ  ทหารมาดูแลรักษาความ 
ปลอดภัยประจําท่าเรือ/ สถานีขนส่ง/ท่าอากาศยานและอาคารผู้โดยสาร/สถานีรถไฟ ตลอด 24 ช่ัวโมง จัดวางถังขยะ
ในตําแหน่งที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยกล้องวงจรปิด  รวมทั้งห้ามรับฝากสัมภาระสิ่งของไปกับรถโดยสารโดยผู้ฝาก
ไม่ได้เดินทางไปด้วย เว้นแต่จะได้รับการตรวจสอบว่ามิใช่สิ่งของต้องห้ามโดยต้องระบุช่ือที่อยู่ไว้อย่างชัดเจน 

7. มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์  ให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสายด่วนของหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงคมนาคมหรือศูนย์ปลอดภัยคมนาคม Call Center 1356 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
  การรายงานผลการปฏิบัติและการประเมินผล  ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องรายงานสถิติการให้บริการ
ระบบขนส่งสาธารณะ และสถิติอุบัติเหตุ มายังศูนย์ MOTOC ภายในเวลา 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เป็นประจําทุกวัน
ตลอดช่วงเทศกาล ช่วงหลังเทศกาล ภายหลังเสร็จสิ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 หน่วยงานในสังกัด คค.  
ประมวลสรุปผลการปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะให้สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ภายในวันที่ 22 
เมษายน 2559 เพ่ือสรุปผลการดําเนินการเบ้ืองต้นนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ  
 
11.  เรื่อง แนวทางและมาตรการรณรงค์การใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าเนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจําปี พ.ศ. 2559 
(สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการกําหนดแนวทางและมาตรการรณรงค์การใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่าเน่ืองใน
ประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์แบบไทย ใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า” ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  วธ. รายงานว่า 
  1. ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีที่มีสาระอันงดงาม ให้ความสําคัญต่อการแสดงความศรัทธาใน
ศาสนา ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และการแสดงความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน และต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้นํ้าซึ่งมี
คุณูปการต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์เป็นสัญลักษณ์ของการคารวะ เพราะ “นํ้า” เป็นเคร่ืองชําระล้างสิ่งสกปรกหรือ
มลทินต่าง ๆ และยังถือว่าเป็นเคร่ืองหมายของความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งช่วงเดือนเมษายนเป็นฤดูร้อน คนสมัยก่อนจึง
มีการใช้นํ้าสาดกันเพ่ือความสนุกสนานและคลายร้อน รวมถึงใช้สรงพระพุทธรูปและพระสงฆ์เพ่ือความเป็นสิริมงคล 
ใช้รดนํ้าดําหัวผู้ใหญ่เพ่ือขอพรและเป็นการแสดงความกตัญญูและใช้ทําความสะอาดบ้านเรือน เสมือนเป็นการชําระ
ล้างสิ่งสกปรกให้ออกจากบ้านไปอีกด้วย 
  2. อย่างไรก็ดีปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยประสบกับสภาวะภัยแล้ง รัฐบาลจึงมีการณรงค์ส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญของนํ้า ส่งเสริมให้มีการใช้นํ้า
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อย่างรู้คุณค่า ไม่ฟุ่มเฟือย และมีจุดมุ่งหมายในการใช้นํ้า โดยยังคงสืบสานคุณค่าสาระของ
ประเพณีสงกรานต์แบบไทย แต่งกายให้สภาพ ไม่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ รวมไปถึงการเดินทางในช่วงเทศกาล
สงกรานต์และการเล่นนํ้าสงกรานต์ให้มีความปลอดภัย 
  3. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องเน่ืองในประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 
พ.ศ. 2559 เป็นการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในเร่ืองการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
อย่างถูกต้องและเหมาะสม การรณรงค์ให้มีการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ การรักษาสิ่งแวดล้อมการป้องกันและดูแล
รักษาความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลที่
สําคัญของไทย ตลอดจนการรณรงค์ให้ประชาชนเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์โดยคํานึงถึงคุณค่าของนํ้าและการใช้นํ้า
อย่างประหยัด ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสําคัญ 
  4. วธ. ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบใน 3 
ภารกิจที่สําคัญ ได้แก่ การจัดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ การดูแลรักษาความปลอดภัย และการบริหารจัดการนํ้า โดย
ร่วมกันกําหนดแนวทางและมาตรการรณรงค์การใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่าเน่ืองในประเพณีสงกรานต์ รวมทั้งเตรียมการ
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ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2559 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์แบบไทย 
ใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า” ดังน้ี 
   4.1 การรณรงค์ เรื่อง สงกรานต์แบบไทย โดยขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันสืบ
สานประเพณีสงกรานต์แบบไทยให้คงไว้ เช่น การไปทําบุญตักบาตร การสรงนํ้าพระพุทธรูป การสรงนํ้าพระสงฆ์ การ
รดน้ําขอพรผู้ใหญ่ ควรใช้นํ้าสะอาด เล่นนํ้าอย่างสุภาพ แต่งกายด้วยผ้าไทยและแต่งกายให้เหมาะสมในเทศกาล
สงกรานต์ รวมท้ัง จัดให้มีการสวดมนต์ขอพรรับวันขึ้นปีใหม่ไทยเพ่ือรณรงค์ให้คนไทยเข้าวัดมากขึ้นในเทศกาล
สงกรานต์ และรณรงค์ละเว้นอบายมุขและสิ่งมึนเมา เพ่ือลดอุบัติเหตุและลดอาชญากรรมต่าง ๆ ในเทศกาลสงกรานต์ 
   4.2 การรณรงค์ใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า โดยกําหนดสถานที่ให้ประชาชนเล่นนํ้าเป็นการเฉพาะ 
โดยขอความร่วมมือจากประชาชน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดูแล รักษา และควบคุมการใช้ปริมาณน้ํา พร้อมขอความ
ร่วมมือไม่ใช้นํ้าอย่างฟุ่มเฟือย เช่น ไม่นํานํ้าใส่รถกะบะเล่นสาดนํ้ากัน หรือใช้สายยางฉีดนํ้าใส่กันบริเวณท้องถนนหรือ
บริเวณจัดงานต่าง ๆ และกําหนดระยะเวลาและปริมาณการจ่ายนํ้า รวมท้ังจุดบริการนํ้า เพ่ือให้การจัดกิจกรรม               
งานสงกรานต์มีการใช้นํ้าอย่างประหยัด 
 
12. เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ และผลการ
ทบทวนในเรื่องพื้นที่และแผนการดําเนินการ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
โครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ส่วนงบประมาณ
ในการดําเนินการให้กระทรวงที่เก่ียวข้องหารือร่วมกับสํานักงบประมาณ 
 สาระสําคัญของเร่ือง  
 อก. รายงานว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์และยางล้อไทยและภาคการเกษตรท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนธุรกิจต้นนํ้าและธุรกิจต่อเน่ืองได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่รุนแรงจากทั่วโลก  
รวมถึงการแย่งชิงการลงทุนในกิจกรรมการผลิต  การส่งออก การวิจัยพัฒนา และการสร้างนวัตกรรม  โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงจากประเทศคู่แข่งขันในภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งกําลังเร่งการประกาศจัดสร้างศูนย์ทดสอบฯ ในลักษณะเดียวกันน้ี 
ดังน้ัน ประเทศไทยจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเร่งดําเนินการจัดต้ังศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ซึ่งรวมถึง
ศูนย์ทดสอบและสนามทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 ให้มีขึ้นเป็นประเทศแรกในภูมิภาค  เพ่ือดึงดูดให้
บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางล้อจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและสร้าแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ยางล้อต่างชาติที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยอยู่แล้วขยายกําลังการผลิตเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสกัดก้ันมิให้การ
ลงทุนในกิจกรรมวิจัยพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมในสาขาอุตสาหกรรมน้ีไหลไปยังประเทศอ่ืน  เพ่ือสนับสนุนให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยางล้อ  รวมท้ังยานยนต์และช้ินส่วนแบบครบวงจรอย่างแท้จริง ตามนโยบาย 
“Super Cluster อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่” ทําให้ประเทศไทยรักษาสถานภาพและการเป็นผู้นําใน
อุตสาหกรรมยางล้อ  ยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ในอาเซียนไว้ได้    
 
13. เรื่อง  รายงานความคืบหน้าในการพัฒนาบริการใหม่ภายใต้ศูนย์กลางบริหารภาครัฐสําหรับประชาชน 
(GovChannel) และระบบติดต่อสื่อสารสําหรับหน่วยงานภาครัฐ  
 คณะรัฐมนตรีมติมติรับทราบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ  ดังน้ี  

1. รับทราบความคืบหน้าในการพัฒนาบริการใหม่อย่างต่อเน่ืองภายใต้ศูนย์กลางบริการภาครัฐ 
สําหรับประชาชน (GovChannel)  ตามมติคณะรัฐมนตรีและรับทราบรูปแบบการใช้งานของระบบภาษีไปไหนและ
ระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สําหรับหน่วยงานภาครัฐ (G-Chat)  

2. มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) เร่งดําเนินการประชาสัมพันธ์ระบบภาษีไปไหนให้แก่ 
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ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  เพ่ือให้ประชาชนมีช่องทางในการสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐได้
อย่างถูกต้อง และช่วยส่งเสริมความโปร่งใสในการดําเนินการของภาครัฐ  

3. ให้หน่วยงานภาครัฐนําระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพ่ือการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ  
(MailGo Thai)  และระบบ G-Chat ไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารภายในและระหว่างหน่อยงาน เพ่ือให้เกิด
ความน่าเช่ือถือ มีความมั่นคง ปลอดภัยของข้อมูล และลดความเสี่ยงในการถูกลักลอบนําข้อมูลทางราชการไปใช้
ในทางทุจริตและเกิดความเสียหาย 
 สาระสําคัญของเร่ืองของ ทก. โดย สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)   ได้มี
การพัฒนาบริการใหม่ภายใต้ GovChannel  อย่างต่อเน่ือง ดังน้ี  

1. ระบบบริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐแก่ประชาชน  ประกอบด้วย  
  1.1 ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (G-News)  เป็นแอปพลิเคชันกลางที่หน่วยงานภาครัฐ 
สามารถใช้เป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและยังสามารถรองรับ
การแจ้งเตือนข้อมูลบริการจากภาครัฐเฉพาะรายบุคคลส่งตรงถึงประชาชนได้อีกด้วย   
  1.2 ระบบภาษีไปไหน  เป็นระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐในรูปแบบเว็บไซต์ซึ่งเป็น
อีกหน่ึงบริการใหม่ โดยเป็นระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ สนอ. ร่วมกับกรมบัญชีกลางในการดําเนินการภายใต้โครงการ Thailand  Government Spending โดย
เป็นระบบที่พัฒนาต่อยอดจากชุดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่กรมบัญชีกลางนํามาเปิดเผยในรูปแบบของ Open 
Government  Data ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ  (data.go.th)  ซึ่งระบบดังกล่าวแสดงถึงความต้ังใจและความ
จริงใจของรัฐบาลในการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ถึงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินที่มาจากเงินภาษีของ
ประชาชนผ่านโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ  ที่นําไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารประเทศ 
และสอดคล้องกับนโยบายสําคัญของรัฐบาลท่ีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ในด้านการขจัดทุจริตคอร์รัปชัน 
สร้างความโปร่งใสในประเทศไทย  โดย “ระบบภาษีไปไหน” สามารถใช้งานได้แล้วผ่านเว็บไซต์ชื่อ 
govspending.go.th  

2. นอกจากบริการใหม่ทั้ง 2 บริการข้างต้นแล้ว สรอ. ยังได้ดําเนินการการพัฒนาระบบ 
ติดต่อสื่อสารสําหรับหน่วยงานของภาครัฐแบบมั่นคงปลอดภัยขึ้น จํานวน 2 ระบบ ได้แก่  

2.1 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai)  
เป็นระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือใช้ในการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง มี
ระบบปฏิบัติการต่อเน่ือง มีการจัดการเพ่ือรองรับการเกิดภัยพิบัติ  และช่วยประหยัดงบประมาณแก่หน่วยงานภาครัฐ 
โดยได้มีการพัฒนา MailGoThai เว่อร์ชันใหม่ ซึ่งมีการเช่ือมโยงระบบ MailGoThai ให้เข้ากับระบบ Government 
ID  (GovID)  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐสามารถเช้าถึงบริการต่าง ๆ  ของภาครัฐได้ด้วยบัญชีเดียว  
 2.2 ระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สําหรับหน่วยงานภาครัฐ (G-Chat) เป็นการติดต่อสื่อสาร
ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานภาครัฐมีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงที่จะถูกลักลอบนําข้อมูลความลับทาง
ราชการที่สนทนาผ่านแอปพลิเคช่ันของต่างประเทศไปใช้ในทางทุจริต สรอ. ได้ดําเนินการพัฒนาระบบ Chat  ของ
ภาครัฐ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ต้ังช่ือระบบดังกล่าวว่า G-Chat ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นแอปพลิเค
ชันเพ่ือรองรับการสื่อสารภายในและระหว่างหน่วยงานรัฐผ่านคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานและอุปกรณ์สื่อสารแบบเคล่ือนที่ 
(Mobile Device) เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะถูกลักลอบนําข้อมูลความลับทางราชการที่ผ่านการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน
และเสียหายแก่ภาพลักษณ์ โดยมีระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐในระดับสูง (Government 
Mobile Private & Security Chat) และการบริหารจัดการระดับช้ันและสิทธิของแต่ละบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลและ
เข้าใช้งานระบบตามที่แต่ละหน่วยงานภาครัฐกําหนด G-Chat จึงเป็นแอปพลิเคชันที่หน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ใน
การติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานรัฐโดยสามารถสร้างเป็นกลุ่มการใช้งาน
แบบต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นช่องทางในการประกาศแจ้งข่าวสารแบบทางเดียว 
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(Broadcasting) รวมถึงการสื่อสารข้อมูลสําคัญต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย ทราบแหล่งที่มาของข้อมูลชัดเจน โดย
ที่ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559) มีหน่วยงานภาครัฐเริ่มใช้งาน G-Chat แล้วจํานวน 12,308 บัญชีรายช่ือ
จาก 27 หน่วยงาน และกําลังมีหน่วยงานติดต่อขอเปิดใช้บริการเพ่ิมเติมอีก 8 หน่วยงาน  
  ทั้งน้ี ให้หน่วยงานภาครัฐนําระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ 
(MailGoThai) และระบบ G-Chat ไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารภายในและระหว่างหน่วยงานด้วย 
 
14. เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียว และจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ [ร่างพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบบัที่ .. 
(พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร]  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบการขยายระยะเวลาของมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว และจัดอบรมสัมมนา
ภายในประเทศดังน้ี  
   1.1 กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่า สําหรับ
รายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้องในการอบรมสัมมนา
ภายในประเทศที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดขึ้นให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ            
นําเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพ่ือการอบรมสัมมนาดังกล่าว ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม              
พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
   1.2 กําหนดให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนําเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการ
ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรม
ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม สําหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ มาหักจากเงิน
ได้พึงประเมินเสมือนเป็นค่าลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจํานวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้ง
หมดแล้วไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งน้ี เฉพาะค่าบริการหรือค่าที่พักที่ได้จ่ายไปต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
  2. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร รวม 2 ฉบับ  
  กค. เสนอว่า ตามท่ีได้มีมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว และจัดอบรมสัมมนา
ภายในประเทศ ซึ่งสิ้นสุดไปแล้วต้ังแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังน้ัน เพ่ือเป็นการส่งเสริมและฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวและ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ จึงเหน็ควรขยาย
ระยะเวลาของมาตรการภาษีเพื่อสนบัสนนุการท่องเท่ียวและจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศต้ังแต่วันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
  มาตรการดังกล่าวได้กําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังน้ี  
  1. การกําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนา ค่า
ห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้องในการอบรมสัมมนาภายในประเทศที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้
จัดขึ้นให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ เพ่ือการอบรมสัมมนาดังกล่าว ได้เป็นจํานวน 2 เท่าของที่จ่ายจริง จะเป็นการกระตุ้นอุปสงค์ในการใช้
บริการธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในวงกว้าง โดยคาดว่าจะเกิดผลกระทบ
ต่อการจัดเก็บภาษีประมาณ 480 ล้านบาท  
  2. การกําหนดให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนําเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการในการซื้อ
โปรแกรมการท่องเที่ยวภายในประเทศท่ีได้จ่ายให้แก่ธุรกิจนําเที่ยวตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
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หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม สําหรับการเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศจะมีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประมาณ 320 ล้านบาท แต่จะเป็น
การกระตุ้นอุปสงค์ของการท่องเที่ยวภายในประเทศในวงกว้าง 
  สาระสาํคญัของร่างกฎหมาย  
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร             
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสําหรับเงินได้เป็นจํานวนร้อยละ 100 
ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้องในการจัดอบรมสัมมนา
ภายในประเทศให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยว
และมัคคุเทศก์เพ่ือการอบรมสัมมนาดังกล่าว ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
  2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร กําหนดให้เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยว
และมัคคุเทศก์ หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม สําหรับ
การเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศตามจํานวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกินหน่ึงหมื่นห้าพันบาท เป็น            
เงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ เฉพาะค่าบริการหรือ
ค่าที่พักที่ได้จ่ายไปต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
  
15. เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่  .. (พ.ศ. ....) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร] 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ี กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  
  1. เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังน้ี 
   1.1 กําหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับ
เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็น 1) ค่าอาหารและเครื่องด่ืมให้กับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร หรือผู้ประกอบธุรกิจ
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 2) ค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบกิจการนําเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยว
และมัคคุเทศก์สําหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ หรือ 3) ค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมตามจํานวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งน้ี ต้องซื้อสินค้าหรือ
รับบริการและชําระค่าสินค้าหรือบริการระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2559 ถึง 17 เมษายน 2559 จากผู้ประกอบการ            
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
   1.2 กําหนดให้ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าหรือรับบริการเป็นใบกํากับภาษีแบบ
เต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร โดยการซื้ออาหารและเครื่องด่ืมที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ไม่รวมถึงการซื้อสุรา เบียร์ และไวน์ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 
  2. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
  กค. เสนอว่า 
  1. เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 9 เมษายน 
พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคและท่องเที่ยวในประเทศและกลับไป
เย่ียมบุพการีและญาติผู้ใหญ่ให้มากขึ้น ดังน้ัน เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเพ่ิมขึ้นในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว จึงเห็นควรมีมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยกําหนดให้เงินได้
เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าอาหารและค่าเครื่องด่ืม [ไม่รวมถึงการซื้อสุรา เบียร์ และไวน์] ค่าบริการธุรกิจนําเที่ยวมัคคุเทศก์ 
และค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณเพ่ือเสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งจะเป็นปัจจัยหน่ึงในการช่วยกระตุ้นให้มีการบริโภคและการท่องเที่ยวภายในประเทศได้ 
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อันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระภาษีของผู้มีเงินได้ และส่งเสริมให้ประชาชน กลับไปเย่ียม
บุพการี และญาติผู้ใหญ่อันแสดงถึงความกตัญญู และความเอ้ืออาทรที่มีต่อกันในครอบครัวซึ่งคนไทยได้ยึดถือปฏิบัติ
กันมา 
  2. มาตรการภาษีดังกล่าวคาดว่าจะมีภาษีสูณเสียประมาณ 1,500 ล้านบาท แต่จะเป็นการเพ่ิม
ยอดขายสินค้าหรือการให้บริการแก่ผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิมอันจะส่งผลดีต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจโดยรวม 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง กําหนดให้มีเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าอาหารและค่าเครื่องด่ืม
ให้กับผู้ประกอบธุรกิจรา้นอาหาร ภัตตาคาร หรือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ค่าบริการให้แก่
ผู้ประกอบกิจการนําเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ 
ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม สําหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศให้แก่ผู้ประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ในระหว่างวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึง 17 เมษายน 2559 ตามจํานวนที่จ่ายจริง              
แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 15,000 บาท เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณเพ่ือเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา 
 
16.  เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร
เพื่อรวบรวมยางพารา (วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท) ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราท้ังระบบ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ี คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบผลการพิจารณาตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ให้ขยายระยะเวลา
ดําเนินโครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยางพารา (วงเงินสินเช่ือ 
10,000 ล้านบาท) ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบต่อไปอีก 1 ปี โดยให้ดําเนินการภายใต้กรอบวงเงิน
สินเช่ือเดิม (วงเงินสินเช่ือ 10,000 ล้านบาท) เพ่ือให้สอดคล้องกับฤดูการผลิตและรอบปีบัญชีของสถาบันเกษตรกร 
โดยเริ่มต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาจ่ายเงินกู้เริ่มต้ังแต่ 1 เมษายน 2559 ถึง 31 
ธันวาคม 2559 และกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้นไม่เกิน 12 เดือน ทั้งน้ี ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2560  
  2. เห็นชอบผลการพิจารณาตามมติ กนย. โดยให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร             
(ธ.ก.ส.) ต้ังงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือชดเชยดอกเบ้ียเงินกู้ให้แก่สถาบันเกษตรกร ร้อยละ 3 จํานวน 300 ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันภัยในอัตราร้อยละ 0.5 เป็นเงิน 50 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350 ล้านบาท ทั้งน้ี การเบิก
จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามข้อสังเกตของสํานักงบประมาณ โดยให้ ธ.ก.ส. ต้ังงบประมาณตามค่าใช้จ่ายที่จะ
เกิดขึ้นจริงตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายชําระคืนเงินต้น 
  3. มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับ ธ.ก.ส. ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
17.   เรื่อง โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
  คณะ รัฐมนตรี มี ม ติ เห็ นชอบในหลั กการ โคร งการผลิ ตครู เ พ่ื อ พัฒนา ท้องถิ่ น  ตาม ท่ี 
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ  ทั้งน้ี ให้ดําเนินโครงการฯ ในช่วง  3 ปี (2559-2561) ก่อน  ส่วนการดําเนินการใน
ระยะต่อไปให้นําไปบรรจุในแผนปฏิรูปประเทศไทย 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ศธ. รายงานว่า โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน เป็นการนําร่องการผลิตครูระบบจํากัดรับ  
(ระบบปิด) ในสาขาวิชาและพื้นที่ที่เป็นความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครู ได้แก่ สพฐ. สอศ. กทม. กศน. โดย
ดึงดูดคนดี คนเก่ง เข้ามาศึกษาวิชาชีพครู ด้วยหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกอบรม                
ที่เข้มข้น และเมื่อสําเร็จการศึกษาเป็นครูที่มีความรู้ทางวิชาการ เช่ียวชาญทางวิชาชีพและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพครู 
แล้วบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูในภูมิลําเนาของตนเองเพ่ือเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและลดปัญหา
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เรื่องการโยกย้าย โดยในระยะเริ่มแรกมีเป้าหมายการดําเนินงานปีละไม่มาก เพ่ือให้สถาบันผลิตครูมีการปรับลดการ
ผลิต และปรับบทบาทเป็นการพัฒนาครูประจําการในพ้ืนที่ แต่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองในระยะยาวเพื่อให้มีการ
ผลิตครูที่มีคุณภาพจํานวนมากพอที่ส่งกระทบต่อคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพของการศึกษาไทย ทั้งน้ี จะมีการ
คัดเลือกสถาบันอุดมการศึกษาที่มีความเช่ียวชาญและมีศักยภาพเป็นสถาบันผลิตครูในโครงการฯ คํานึงถึงพ้ืนที่เป็น
หลัก (Area Based) มีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่มีภูมิลําเนาตรงกับพ้ืนที่พิเศษและผ่านการคัดเลือกร่วม
โครงการ 
 

ต่างประเทศ 
 

18.  เรื่องการร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติตามสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2559 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ี กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้ กต. ตอบรับการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติตามสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค 
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2559 
  2. เห็นชอบให้ กต. มอบหมายคณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก 
มีหนังสือแลกเปลี่ยนตอบรับข้อตกลงการเป็นประเทศเจ้าภาพ (Host Country Agreement) สําหรับการประชุม            
เชิงปฏิบัติการดังกล่าว 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กต. รายงานว่า  
  1. ศูนย์ภูมิภาคเพ่ือสันติภาพและการลดอาวุธแห่งสหประชาชาติ (United Nations Regional 
Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific: UNRCPD) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
กิจการลดอาวุธแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Disarmament Affairs: UNODA) ได้ทาบทาม            
ให้ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบั ติการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                
ณ กรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 2 วัน (4 – 5 เมษยายน 2559) โดยสหประชาชาติจะเชิญผู้แทนจากประเทศสมาชิก
อาเซียนทุกประเทศ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยมอร์เลสเตเข้าร่วมการประชุม โดยมีวัตถประสงค์เพ่ือสร้างความ
เข้าใจเน้ือหาของสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธอันจะเป็นการเพ่ิมพูนศักยภาพของประเทศในภูมิภาคในการเตรียม
ความพร้อมให้สัตยาบันและปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญาฯ ในอนาคต ทั้งน้ี การประชุมดังกล่าวจะมีวิทยากร
ผู้เช่ียวชาญจากสหประชาชาติและฝ่ายเลขานุการสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธเข้าร่วมด้วย  
  2. การร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าว ประเทศไทยจะต้องมีหนังสือแลกเปลี่ยนตอบรับ
ข้อตกลงการเป็นประเทศเจ้าภาพ (Host Country Agreement: HCA) ซึ่งสหประชาชาติได้ยกร่างขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูดการเสวนาระดับภูมิภาค และแบ่งปันแนวปฏิบัติในด้านการควบคุมการถ่ายโอนอาวุธ              
ตามแบบ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของรัฐสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือปฏิบัติตาม ATT และมีเน้ือหา
เป็นการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบระหว่างสหประชาชาติและประเทศไทยในการจัดการประชุมครั้งน้ี การกําหนดเอกสิทธ์ิ
และความคุ้มกันของวิทยากรและผู้เข้าร่วมการประชุมจากต่างประเทศ การอํานวยความสะดวกด้านการตรวจลงตรา
แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม และการรักษาความปลอดภัยระหว่างการประชุม 
  3. กต. เห็นว่า การร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
ต่อส่วนราชการไทยที่เก่ียวข้องในการพิจารณาให้สัตยาบัน ATT และการเตรียมความพร้อมปฏิบัติตามพันธกรณีของ 
ATT ในฐานะรัฐภาคีต่อไป อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ของไทย กล่าวคือ เป็นการแสดงความมุ่งมั่นของไทย
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ต่อวัตถุประสงค์ ATT และยังเป็นการแสดงบทบาทนําของไทยต่อประเด็นความม่ันคงและการลดอาวุธระดับภูมิภาค
ด้วย 
 
19. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ 66 (SC66) และแผนปฏิบัติการงาช้าง
แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ ดังน้ี  
  1. รับทราบสรุปประเด็นสําคัญในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ (Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES) ครั้งที่ 66 ที่เก่ียวข้องกับประเทศไทย   
  2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการ  
  3. เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ทส. ได้จัดทําร่างแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย
กิจกรรมหลัก 6 หมวดกิจกรรม ดังน้ี  
  1. วัตถุประสงค์ เพ่ือควบคุมการค้าและการครอบครองช้างไทยในประเทศ  
  2. ร่างแผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 6 หมวดกิจกรรม ดังน้ี หมวด 1 การออก
ระเบียบและกฎหมาย หมวด 2 การพัฒนา/ปรับปรุงระบบทะเบียนข้อมูล หมวด 3 การกํากับดูแลและการบังคับใช้
กฎหมาย หมวด 4 การศึกษาวิจัยและเสริมสร้างศักยภาพ หมวด 5 การประชาสัมพันธ์ หมวด 6 การติดตามและ
ประเมินผล   
  3.ระยะเวลาดําเนินการ 8 เดือน (เดือนมกราคม-กันยายน 2559) ทั้งน้ี ในการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการมีหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องรวม 18 หน่วยงาน และร่างแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่ง
ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุประจําประเทศไทยแล้ว  
  4. เพ่ือให้การดําเนินงานตามอนุสัญญา CITES เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรมอบหมายให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการ ดังน้ี  
   4.1 ให้กรมการปกครอง เร่งรัดการแก้ไขพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 ให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการควบคุมช้างบ้านและป้องกันมิให้นําช้างที่ผิดกฎหมายมาจดทะเบียนเป็นช้างบ้าน  
   4.2 ให้กรมการปกครองร่วมกับกรมปศุสัตว์และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
เร่งรัดดําเนินการรวบรวมข้อมูล DNA ของช้างบ้านทั้งหมดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว   
   4.3 ในส่วนของ ทส. โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช จะดําเนินการ ดังน้ี  
    1) พิจารณาความเหมาะสมในการควบคุมการครอบครองสัตว์ในบัญชี CITES ที่
เป็นสัตว์ต่างถิ่น (Non-native species) ทั้งน้ี เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญา CITES  
    2) กําหนดมาตรการที่เข้มงวดมากย่ิงขึ้น ในการควบคุม กํากับ ดูแลสวนสัตว์
สาธารณะและสถานเพาะพันธ์ุสัตว์ป่าที่มีสัตว์ตระกูลแมวใหญ่ของเอเชีย ทั้งน้ี เพ่ือมิให้มีการนําสัตว์ดังกล่าวเข้าสู่
การค้าระหว่างประเทศที่ผิดกฎหมาย  
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20. เรื่อง การลงนามในร่างบันทึกข้อตกลงโครงการ “Domestication of Endangered, Endemic and 
Threatened Plant Species in Disturbed Terrestrial Ecosystem in Malaysia and Thailand” 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ การลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการ “Domestication of 
Endangered, Endemic and Threatened Plant Species in Disturbed Terrestrial Ecosystem in Malaysia 
and Thailand” ตามท่ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ 
  สาระสําคัญของร่างบันทึกข้อตกลงโครงการดังกล่าว เป็นโครงการระดับภูมิภาคโครงการใหม่
ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีว่าด้วยความร่วมมือด้านการป่าไม้ (AFoCo) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาวิจัยเพ่ือปรับสภาพพันธ์ุพืชที่
ใกล้สูญพันธ์ุ พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศพ้ืนดินที่ถูกรบกวนในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย 
เพ่ือเป็นการศึกษา วิจัยความรู้และบทเรียนในวิธีการที่ดีที่สุดในการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมและการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคโดยสํานักงานเลขานุการ ASEAN-Korea Forest Cooperation จะสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน 1,200,000 ดอลลาร์สหรัฐ และมีระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 6 ปี นับจาก
วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง 
 

แต่งต้ัง 
 
21. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ 
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเศรษฐกิจ) ระดับสูง) 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังผู้ว่าการการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอการแต่งต้ังนายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ผู้ว่าการ กนอ.) ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี ตามมติ
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ส่วน
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน รวมทั้งเง่ือนไขการจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเห็น
ของกระทรวงการคลัง ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันที่ลงนามในสญัญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ  
 
23. เรื่อง  การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมาธิการและคณะกรรมการซ่ึงรับผิดชอบเร่ืองเขตแดนทางบก
ระหว่างไทย-ลาว ไทย-เมียนมา และไทย-มาเลเซีย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอการปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะกรรมาธิการและคณะกรรมการซึ่งรับผิดชอบเร่ืองเขตแดนทางบก รวม 3 คณะ ดังน้ี  
  1. คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย-ลาว (ฝ่ายไทย) ซึ่งรับผิดชอบเรื่องการสํารวจและ
จัดทําหลักเขตแดนทางบกไทย-ลาว  
   1.1 แก้ไของค์ประกอบในส่วนของตําแหน่งประธานกรรมาธิการฯ จาก รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

23 

   1.2 เพิ่มองค์ประกอบคณะกรรมาธิการฯ โดยเพ่ิมผู้แทนกองทัพเรือเป็นกรรมาธิการ เพ่ือให้
ครอบคลุมการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนในแม่นํ้าโขง  
  2. คณะกรรมการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย-เมียนมา (ฝ่ายไทย) ซึ่งรับผิดชอบเร่ืองการสํารวจและ
จัดทําหลักเขตแดนทางบกไทย-เมียนมา  
   2.1 แก้ไของค์ประกอบในส่วนของตําแหน่งประธานกรรมการฯ จาก รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (หรือผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจํากระทรวงการต่างประเทศ ในกรณีที่ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ระดับประธาน JBC ไทย-เมียนมา (ฝ่ายเมียนมา) ซึ่งเป็นระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ผ่านมาของไทยที่ประธาน JBC ไทย-เมียนมา (ฝ่ายไทย) เป็นระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ หรือที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ [ต้ังแต่ช่วงปลายปี 2557 เป็นต้นมา ฝ่ายไทยได้ยกระดับให้
ประธาน JBC ไทย-เมียนมา (ฝ่ายไทย) เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็น
การยกระดับฝ่ายเดียว แต่ฝ่ายเมียนมาไม่ได้แสดงท่าทีที่จะยกระดับให้เท่าเทียมกัน]  
   2.2 แก้ไของค์ประกอบในส่วนของกรรมการและที่ปรึกษาของนายเชิดชู รักตะบุตร โดยให้
นายเชิดชู รักตะบุตร พ้นจากตําแหน่งกรรมการและที่ปรึกษา เน่ืองจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดํารง
ตําแหน่งอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ต้ังแต่วันที่ 15 มกราคม 2559 ซึ่งเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง  
  3. คณะกรรมการจัดทําหลักเขตแดนร่วม (LBC)ระหว่างไทย-มาเลเซีย (ฝ่ายไทย) ซึ่งรับผิดชอบ
เรื่องการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนทางบกไทย-มาเลเซีย  
  แก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการฯ โดยเพิ่มนายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย เอกอัครราชทูต ณ 
คูเวต อดีตรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก และอดีตผู้อํานวยการกองเขตแดนซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและมี
ประสบการณ์ เรื่องการเจรจาเก่ียวกับการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนไทย-มาเลเซียในกรอบ LBC และการเจรจา
เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาเขตแดนระหว่างไทย-มาเลเซียในกรอบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นกรรมการและที่ปรึกษาใน LBC 
(ฝ่ายไทย)  

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


