มติคณะรัฐมนตรี 12 พฤษภาคม 2558
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่บางแห่งใน
เขต
เทศบาลตําบลขุนทะเล อําเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตําบลขุนทะเล อําเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้
สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตําบล
ขุนทะเล อําเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. เรื่อง การนับเวลาราชการเป็นทวีคณ
ู ของข้าราชการซึ่งประจําปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้มกี าร
ประกาศใช้กฎอัยการศึก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการให้เฉพาะข้าราชการทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม และ
ทหารกองประจําการที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ถึง
วันที่ 1 เมษายน 2558 ได้รับสิทธินับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
กห.รายงานว่า
1. ตามที่ได้มีประกาศกองทัพบก ฉบับที่ 1/2557 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก ให้ใช้กฎอัยการศึกทั่วราชการอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม
2557 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 2/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การ
ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรให้ใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม
2557 ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เลิกใช้กฎอัยการศึกตามประกาศ
ทั้งสองฉบับ
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 นั้น
2. กห. พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ให้ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้มีการประกาศใช้
กฎอั ย การศึ ก มี สิ ท ธิ นั บ เวลาราชการในระหว่ า งนั้ น เป็ น ทวี คู ณ ได้ ต ามหลั ก เกณฑ์ ใ นมาตรา 24 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ บํ า เหน็ จ บํ า นาญข้ า ราชการ พ.ศ. 2494 และฉบั บ ที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม อยู่ ใ นอํ า นาจของ
คณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาให้ข้าราชการซึ่งประจําปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกให้
ได้รับสิทธินับเวลาราชการเป็นทวีคูณ ดังนั้น เพื่อเป็นการบํารุงขวัญกําลังใจให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
ราชการสังกัด กห. และทหารประจําการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยากลําบาก และมีความเสี่ยงอันตรายได้รับ
สิทธินับเวลาราชการเป็นทวีคูรโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการให้
ข้าราชการทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ ในสังกัด กห. และทหารกองประจําการที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้
ประกาศใช้กฎอัยการศึกตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2558 ได้รับสิทธินับเวลา
ราชการเป็นทวีคูณ
3. เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การรายงานการไป
ราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไป
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ
และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ โดยให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ ดังนี้
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วันนี้ (17 มีนาคม 2558) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1
ทาเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ร้อยเอก ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วย พลตรี สรรเสริญ แก้วกาเนิด รองโฆษกประจา สานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
สรุปสาระสาคัญดังนี้
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กฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไข
เพิ่มเติมเกี่ยวกับความผิดทางอาญา)
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสาย
บางพลี-สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อาเภอบางพลี อาเภอเมืองสมุทรปราการ
และอาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสิน
พ.ศ. 2542 พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกาหนดหน้าที่ของส่วนราชการ
กองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง
กฎกระทรวงกาหนดส่วนราชการที่ขึ้นต่อกองทัพภาคและเขตพื้นที่ของมณฑล
ทหารบก พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตอานาจศาลมณฑลทหาร
พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลาไย
แห้ง พริกไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลง
เขตการค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1152 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020-บรรจบทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 (ต้าตลาด) ที่บ้านหัวดอย บ้านผางาม บ้านร่องห้า
บ้านสบเปา และเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1421 สายหัวดอย-บ้านใหม่
พัฒนา พ.ศ. ....
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เศรษฐกิจ-สังคม
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ร่างยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เชิงบูรณาการปีพ.ศ. 2557 – 2564
แผนแม่บทและบรรเทาภัยแล้ง
การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลคนหูหนวกชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2558
ขออนุมัติโครงการและการกู้เงินสาหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะที่ 2
ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับค่าครองชีพ
(กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)
โครงการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME
ต่างประเทศ
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ขออนุมัติการจัดทาและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยวทางเรือระหว่างไทยกับสิงคโปร์
ร่างปฏิญญาทางการเมืองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีของการประชุมระดับโลก
ว่าด้วยเรื่องสตรี ครั้งที่ 4
การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของไทยในทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่าง
ประเทศ (International Renewable Energy Agency : IRENA)
การสมัครของไทยเพื่อเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ของกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก
(Pacific Alliance)
ขอความเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ 48
การปรับกฎเฉพาะรายสินค้าจากพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2007
เป็นฉบับปี 2012 ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี
การจัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับสิงคโปร์ ฉบับแก้ไข
การลงนามร่างพิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพื่อดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (Protocol on the Legal Framework
to Implement the ASEAN Single Window)
ขออนุมัติกรอบการหารือสาหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความ
ร่วมมือทวิภาคีไทย – เวียดนาม (JCBC) ครั้งที่ 2
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การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
แต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงศึกษาธิการ)
แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปิโตรเลียม
แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
การขอต่อเวลาการดารงตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (นัก
บริหารระดับสูง) ครั้งที่ 2 (สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
การแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้า
นครหลวง

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผิด
ทางอาญา)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผิดทางอาญา) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป
กค. เสนอว่า บทบัญญัติในประมวลรัษฎากรมีเนื้อหาที่ไม่สอดรับกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน และสร้างความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสภาพบังคับทางกฎหมาย นอกจากนี้บทบัญญัติบางมาตรายังขาดความ
ชัดเจน ทาให้เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมและการใช้บังคับ จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในประมวลรัษฎากร
ดังนี้
1. มาตรา 69 บัญญัติให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมด้วยบัญชี
งบดุล บัญชีทาการ บัญชีกาไรขาดทุน บัญชีรายรับ รายจ่าย หรือบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่าย ที่มีผู้สอบบัญชีภาษี
อากรตามมาตรา 3 สัตต ทาการตรวจสอบและรับรอง แต่ไม่มีบทบัญญัติใดในประมวลรัษฎากรกาหนดมาตรการ
บังคับสาหรับการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว จึงทาให้มาตรา 69 ขาดสภาพบังคับในทางกฎหมาย
2. มาตรา 37 ทวิ บัญญัติให้ผู้ใดเจตนาละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
อากร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจาคุกไม่เกินหกเดือนหรือทั้งปรับทั้งจา ซึ่งมีบทลงโทษที่น้อยกว่าบท
กาหนดโทษกรณีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรตามบทบัญญัติในมาตรา 37 ทาให้สภาพบังคับทางกฎหมายของ
บทบัญญัติทั้งสองนี้มีความแตกต่างกันมาก ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับบทลงโทษทางอาญา
3. มาตรา 90/4 (6) บัญญัติให้บทลงโทษสาหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือ
พยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม กระทาการใด ๆ โดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดทานอง
เดียวกัน ซึ่งคาว่า “เจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม” เป็นถ้อยคาที่อาจให้ความหมายได้
อย่างกว้างขวางและไม่ครอบคลุมถึงความผิดสาหรับการทุจริตในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นเท็จ”
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. แก้ไขเพิ่มเติมกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรา 69 โดยการฝ่าฝืนหน้าที่ในการแนบเอกสารพร้อมการยื่น
แบบแสดงรายการภาษี ต้องระวางโทษปรับ
2. แก้ไขเพิ่มเติมให้การกระทาความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรตามมาตรา 37 ให้
ครอบคลุมถึงการขอคืนภาษีอากรอันเป็นเท็จ
3. แก้ไขเพิ่มเติมให้การกระทาอันเป็นการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรตามมาตรา 37 ทวิ มีอัตรา
โทษเดียวกับมาตรา 37 คือ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองแสนบาท
โดยยกเลิกมาตรา 37 ทวิ
4. แก้ไขเพิ่มเติมให้บทกาหนดโทษเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มให้ครอบคลุมถึงการขอคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่มอันเป็นเท็จ
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... ที่สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
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สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดนิยามคาว่า “ทุนหมุนเวียน” ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ หมายถึงกองทุน กองทุน
หมุนเวียน เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน ทุน หรือทุนหมุนเวียน ที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตให้นารายรับสมทบทุนไว้ใช้
จ่ายได้ โดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และกาหนดนิยามคาว่า “หน่วยงานของรัฐ” “คณะกรรมการ”
“คณะกรรมการบริหาร” “ผู้บริหารทุนหมุนเวียน”
2. กาหนดให้ในกรณีที่ทุนหมุนเวียนใดมีกฎหมายกาหนดบทบัญญัติในเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะ
ให้การดาเนินงานของทุนหมุนเวียนนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายมิได้บัญญัติไว้ ให้นา
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ
3. กาหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยตาแหน่ง
ได้แก่ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสามคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยมีอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ
4. กาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลในส่วนการขอจัดตั้ง การ
บริหาร คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจ้าง การบัญชีและการตรวจสอบ
และการประเมินผล
5. กาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยให้นาบทบัญญัติในส่วน
การขอจัดตั้ง ทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล มาใช้บังคับ และให้นาบทบัญญัติในส่วนการบริหาร
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การบัญชีและการตรวจสอบ และการประเมินผล
ทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล มาใช้บังคับกรณีกฎหมายมิได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะโดยอนุโลม
6. กาหนดให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนมีอานาจรวม หรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน
ที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลและทุนหมุนเวียนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในร่างพระราชบัญญัตินี้
โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
7. กาหนดหลักเกณฑ์การรวมทุนหมุนเวียน เมื่อทุนหมุนเวียนที่จะรวมกันนั้นมีวัตถุประสงค์เดียวกัน
หรือสามารถดาเนินการร่วมกันได้ และจะต้องไม่มีผลเป็นการขยายวัตถุประสงค์เกินกว่าวัตถุประสงค์เดิมของทุน
หมุนเวียนที่นามารวมกันนั้น
8. กาหนดหลักเกณฑ์การยุบเลิกทุนหมุนเวียน กรณีหมดความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง กรณีหยุดการดาเนินงานทุนหมุนเวียนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรณีมีผลการประเมินต่า
กว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนดเป็นเวลาสามปีติดต่อกันและคณะกรรมการเห็นสมควรให้ยุบเลิกทุนหมุนเวียนนั้น
กรณีมีเหตุอื่นต้องยุบเลิกทุนหมุนเวียนตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
9. กาหนดบทเฉพาะกาล ให้นากฎ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ทุนหมุนเวียนซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับไปพลางก่อน เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะได้ออกข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องดาเนินการภายใน
เวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ กาหนดให้กรรมการบริหารทุนหมุนเวียนซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะ
ครบวาระการดารงตาแหน่ง และกาหนดให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของทุนหมุนเวียนตามสัญญาจ้างซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลง
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ในท้องที่
อาเภอบางพลี อาเภอเมืองสมุทรปราการ และอาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายบาง
พลี-สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อาเภอบางพลี อาเภอเมืองสมุทรปราการ และอาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

6
พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ แล้วให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่อาเภอบางพลี อาเภอเมืองสมุทรปราการ และอาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ ภายในแนวเขตตามแผนที่และบัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายท้าย
พระราชบัญญัตินี้ ให้แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ โดยให้ผู้ว่าการการ
ทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน
4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า พ.ศ. 2542 พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. การยุบเลิกสานักงาน ก.ส.ล. และตลาด ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกเป็นประกาศ
โดยให้มีผลเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการซื้อ
ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ในวันถัดจากวันที่ประกาศรัฐมนตรี กาหนดให้ยุบเลิกสานักงานและ
ตลาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2. กาหนดให้คณะกรรมการตลาด มีอานาจกาหนดวันทาการซื้อขายล่วงหน้า วันสุดท้ายของตลาด
และวันทาการซื้อขายล่วงหน้าวันสุดท้าย สาหรับสินค้าเกษตรประเภทหรือชนิดใดชนิดหนึ่งในตลาด กาหนดราคายุติ
กาหนดให้ยุติฐานะการถือครองข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายแก่ลูกค้าและบุคคลที่
ได้รับความเสียหายจากการยุติฐานะการถือครองข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า หรือการดาเนินการอันจาเป็น
อื่น ๆ
3. ในระหว่างที่กฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้ ายังใช้บังคับอยู่มิให้นาบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการขออนุญาตเป็นผู้ค้าล่วงหน้า และนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ที่ปรึกษาการซื้อขายล่วงหน้า ตัวแทนซื้อขาย
ล่วงหน้า และผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้า (มาตรา 26 และมาตรา 44) บทบัญญัติห้ามประกอบกิจการตลาด
นอกจากตลาดที่ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (มาตรา 75) และบทบัญญัติห้ามมิ
ให้ซื้อขายล่วงหน้านอกตลาด (มาตรา 118 (1)) มาใช้บังคับกับศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
4. กาหนดให้การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าของสินค้าเกษตรภายใต้กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าคงรักษาวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา
สินค้าเกษรรในระยะยาว
5. กาหนดให้สานักงาน ก.ส.ล. และตลาด ซึ่งถูกยกเลิกไป ให้ถือว่ายังคงตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จาเป็น
เพื่อการชาระบัญชี โดยให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชาระบัญชีของสานักงาน ก.ส.ล. และคณะกรรมการผู้ชาระ
บัญชีของตลาด ทาหน้าที่ชาระบัญชีให้แล้ วเสร็จแล้ วเสนอรัฐ มนตรีเพื่ออนุมัติและเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ แล้ ว
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยให้ถือว่าเป็นวันสิ้นสุดแห่งการชาระบัญชี
6. ให้บรรจุและแต่งตั้งพนักงานของสานักงาน ก.ส.ล. และตลาด ที่แสดงความจานงจะไปปฏิบัติงาน
ที่สานักงาน ก.ล.ต. หรือบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน (บริษัท) เนื่องจากการยุบ
เลิ กหน่ ว ยงาน เป็ น พนั ก งานของส านั ก งาน ก.ล.ต. หรื อบริษั ท แล้ ว แต่ กรณี ในตาแหน่ งที่ เหมาะสมกั บความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ของพนักงานแต่ละคน โดยให้ได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าที่ได้รับอยู่ รวมทั้งได้รับเงิน
ตอบแทนอื่น สวัส ดิ การและสิ ท ธิป ระโยชน์ ไ ม่น้ อยกว่ า พนั กงานในตาแหน่ งลั กษณะเดี ยวกัน หรือ เที ยบเท่ าของ
สานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้างพนักงานเนื่องจากยุบเลิกหน่วยงาน โดยให้สานักงาน ก.ส.ล. หรือ
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ตลาดจ่ ายเงิน ช่ว ยเหลือพิเศษและสวัสดิการอื่นตามข้อบังคับ เว้นแต่พนักงานมีความจานงจะให้นับเวลาทางาน
ต่อเนื่อง สานักงาน ก.ส.ล. หรือตลาด ไม่ต้องจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ
ในระหว่างที่ส านั กงาน ก.ส.ล. และตลาดยังไม่ได้ยุบเลิ ก หากเห็ นว่าพนักงาน คนใดสมควรไป
ปฏิบัติงานที่สานักงาน ก.ล.ต. หรือบริษัท แล้วแต่กรณีโดยความตกลงของทุกฝ่าย ให้พนักงานคนนั้นไปเป็นพนักงาน
ของสานักงาน ก.ล.ต. หรือบริษัทได้
7. ให้สานักงาน ก.ส.ล. หรือตลาด จ่ายเงินช่ วยเหลือพิเศษและสวัสดิการอื่นตามข้อบังคับให้แก่
พนักงานที่ไม่แสดงความจานงจะไปปฏิบัติงานที่สานักงาน ก.ล.ต. หรือบริษัท โดยให้ถือว่าเป็นการถูกเลิกจ้างเนื่องจาก
การยุบเลิกหน่วยงาน
8. ในระหว่างที่สานักงาน ก.ส.ล. หรือตลาดไม่ได้ยุบเลิก หากพนักงานคนใดไม่ได้แสดงความจานงที่
จะไปปฏิบัติงานที่สานักงาน ก.ล.ต. หรือบริษัท แล้วแต่กรณี และสานักงาน ก.ส.ล. หรือตลาดเห็นว่าไม่จาเป็นต้องจ้าง
พนักงานคนนั้นอีกต่อไป สานักงาน ก.ส.ล. หรือตลาดจะเลิกจ้าง โดยความยินยอมของพนักงานผู้นั้นก็ได้ โดยให้
พนักงานผู้นั้นได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษและสวัสดิการอื่น ตามข้อบังคับของสานักงาน ก.ส.ล. หรือตลาด แล้วแต่กรณี
5. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดให้เครื่องจักรที่จะจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรต้องผ่านการตรวจสอบจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือจากผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชนซึ่งได้รับใบอนุญาต และให้การอนุญาต การไม่อนุญาต การพักใช้
ใบอนุญาต และการอุทธรณ์คาสั่งเกี่ยวกับการอนุญาตดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กาหนด
2. กาหนดให้หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเครื่องจักร การจัดทารายงานผลการตรวจสอบ
เครื่องจักร และมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
3. กาหนดให้การย้ายเครื่องจักรซึ่งโดยปกติวิสัยในการทางานหรือการประกอบกิจการต้อง
เคลื่อนย้ายภายในสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม ไม่ต้องแจ้งความประสงค์จะขอย้ายต่อนายทะเบียน
4. บทกาหนดโทษสาหรับการทุจริตหรือจงใจในการทารายงานเท็จ ของผู้ตรวจสอบเครื่องจักร
เอกชน เจ้าของเครื่องจักรที่ย้ายเครื่องจักรที่จดทะเบียนโดยไม่แจ้งแก่นายทะเบียน รวมทั้งบทกาหนดโทษสาหรับ
กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคล
5. กาหนดให้รัฐมนตรีผู้รักษาการมีอานาจออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม และให้มีการยกเลิก
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม และให้ใช้บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
6. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... และร่าง
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เสนอ แล้วให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
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สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
1.1 แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดตามมติของหรือประกาศ
ภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหปประชาชาติ
1.2 ยกเลิกการกาหนดเงื่อนไขในการพิจารณาพฤติการณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการดาเนินการแทนของบุคคล หรือตามคาสั่ง หรือภายใต้การ
ควบคุมของบุคคลที่ถูกกาหนด ที่ต้องมีพฤติการณ์ดังกล่าวอยู่ในวันที่ศาลมีคาสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกาหนด
1.3. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนด
1.4. ปรับปรุงบทกาหนดโทษกรณีบุคคลที่ถูกกาหนดหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่
ถูกกาหนดหรือการดาเนินงานของนิติบุคคล
1.5 กาหนดให้ความผิดตามที่กาหนดซึ่งนิติบุคคลเป็นผู้กระทาความผิดเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้
2. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2.1 แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคาว่า “ความผิดมูลฐาน” “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด”
และ “สถาบันการเงิน”
2.2 เพิ่มลักษณะการกระทาที่เป็นความผิดฐานฟอกเงิน
2.3 แก้ไขเพิ่มเติมการรายงาน การแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และ
การสั่งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
2.4 ปรับปรุงองค์ประกอบ อานาจหน้าที่ และการประชุมของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และกาหนดวิธีการสรรหา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2.5 ปรับปรุงองค์ประกอบ อานาจหน้าที่ และการประชุมและการออกคาสั่งของคณะกรรมการ
ธุรกรรม และกาหนดวิธีการสรรหา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและการพ้นจากตาแหน่งขอกรรมการธุรกรรม
2.6 แก้ไขเพิ่มเติมการรายงานต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ เมื่อมีการสั่งยับยั้งการทาธุรกรรม
2.7 แก้ไขเพิ่มเติมการคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคาหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ต่อคณะกรรมการธุรกรรม
2.8 กาหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบที่ถูกฟ้องหรือดาเนินคดีให้มีสิทธิ
ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
2.9 ยกเลิกการกาหนดให้คณะกรรมการธุรกรรม และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินทารายงานสรุปการดาเนินการของคณะกรรมการธุรกรรมต่อคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2.10 กาหนดให้สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอานาจเกี่ยวกับการประเมินความ
เสี่ยง จัดทาแผนปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ และส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในการต่อต้านการฟอก
เงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงแจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานที่ฝ่าฝืนไปยังหน่วยงานกากับดูแล
2.11 แก้ไขเพิ่มเติมให้เลขาธิการมีหน้าที่ควบคุมดูแลราชการของสานักงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความอิสระ โดยขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
2.12 กาหนดให้ตาแหน่งเลขาธิการมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และการห้ามดารงตาแหน่งที่กาหนดไว้ภายในสองปีเมื่อพ้นจากตาแหน่งเลขาธิการ
2.13 ปรับปรุงอานาจในการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน และกาหนดให้สานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน มี ใช้และพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
ตลอดจนยุทธภัณฑ์ได้ตามพระราชบัญญัตินี้

9
ขอรับคืน

2.14 แก้ไขเพิ่มเติมระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินก่อนที่จะตกเป็นของกองทุนกรณีที่ไม่มีผู้มา

2.15 แก้ไขเพิ่มเติมการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
2.16 แก้ไขเพิ่มเติมการนาทรัพย์สินที่ศาลมีคาสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินส่งเข้ากองทุนและปรับปรุง
ระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินก่อนที่จะตกเป็นของกองทุนกรณีที่ไม่มีผู้มาขอรับคืน
2.17 กาหนดแนวทางในการพิจารณาดาเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดซึ่ง
สามารถดาเนินการตามกฎหมายอื่นได้
2.18 กาหนดโทษผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่งเลขาธิการซึ่งฝ่าฝืนเงื่อนเวลาในการไปดารงตาแหน่งหรือเป็น
ลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงาน
2.19 แก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษและอัตราโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
3. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2542 เพื่อกาหนดให้สานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นหน่วยงานที่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
7. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดให้มหาวิทยาลัยศิลปากรมีฐานะเป็นหน่วยงานในกากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ
กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและ
กฎหมายอื่น
2. กาหนดให้มหาวิทยาลัยแบ่งส่วนงานออกเป็น สานักงานสภามหาวิทยาลยั สานักงานอธิบดี
วิทยาเขต คณะ และมหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
3. กาหนดให้มหาวิทยาลัยมีรายได้จากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี เงินหรือทรัพย์สินที่
มีผู้อุทิศให้ และเงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นและรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน เป็นต้น และ
ให้รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
4. กาหนดให้มีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรทางการบริหาร โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มา
จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยและองค์กรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยและให้มีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนด
5. กาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ฯลฯ คณะกรรรมการนโยบายวิชาการที่มีหน้าที่
เสนอแนะเป้าหมาย นโยบาย แนวทางในการพัฒนาและแผนพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย ฯลฯ และสภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัยมีอานาจหน้าที่เสนอแนะให้คาปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการ
ทั้งปวงของมหาวิทยาลัย ฯลฯ
6. กาหนดให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
กาหนดวาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่งคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และให้มีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนด
7. กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
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8. กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการการบัญชีและการตรวจสอบทางบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัย
ให้อธิการบดีเป็นผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และให้รัฐมนตรีมีอานาจและหน้าที่กากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย
9. กาหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายได้
การดารงตาแหน่งและคณะกรรมการต่าง ๆ ส่วนราชการ การโอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานของมหาวิทยาลัย ตาแหน่งทางวิชาการ สิทธิเกี่ยวกับการได้รับบาเหน็จบานาญ ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ
หรือประกาศที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นต้น
8. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกาหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพบก กองทัพไทย
กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกาหนดส่วนราชการที่ขึ้นต่อกองทัพภาคและเขตพื้นที่
ของมณฑลทหารบก พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตอานาจศาลมณฑลทหาร พ.ศ. .... รวม 3
ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกาหนดหน้าที่ของส่วน
ราชการกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกาหนดส่วนราชการที่ขึ้น
ต่อกองทัพภาคและเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบก พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตอานาจศาลมณฑล
ทหาร พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง
1. ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกาหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพบก กองทัพ
ไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1.1 กาหนดให้กรมกาลังพลทหารบกมีหน้าที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานการศึกษาในส่วนที่
นอกเหนือจากงานการศึกษาด้านสายงานยุทธการ และให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีหน้าที่ให้การศึกษา
อบรม และฝึกบุคลากรอื่นนอกเหนือจากนักเรียนนายร้อยได้ด้วย
1.2 กาหนดให้เจ้ากรมส่งกาลังบารุงทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบกรมส่งกาลัง
บารุงทหารบก
1.3 กาหนดให้กองทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 2 กองทัพภาคที่ 3 และกองทัพภาคที่ 4 มี
อานาจหน้าที่ รวมทั้งปกครองมณฑลทหารบกตามที่กาหนด
2. ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตอานาจศาลมณฑลทหาร พ.ศ. ....
2.1 กาหนดให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาหนดเขตอานาจศาลจังหวัดทหารและศาลมณฑล
ทหาร พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 กาหนดให้ศาลมณฑลทหารบกแต่ละแห่งมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนด
2.3 กาหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับอานาจในการพิจารณาคดีที่ค้างพิจารณาของศาลมณฑล
ทหารบกและศาลจังหวัดทหารบก เขตอานาจของศาลในระหว่างที่ศาลมณฑลทหารบกยังไม่เปิดทาการ และ
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับศาลจังหวัดทหารบก
3. ร่างกฎกระทรวงกาหนดส่วนราชการที่ขึ้นต่อกองทัพภาคและเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบก
พ.ศ. ....
3.1 กาหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงกาหนดส่วนราชการที่ขึ้นต่อกองทัพภาคและเขตพื้นที่
ของมณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบก พ.ศ. 2552
3.2 กาหนดให้มณฑลทหารบกแต่ละแห่งตามที่กาหนดเป็นส่วนราชการที่ขึ้นต่อกองทัพภาค
ที่ 1 กองทัพภาคที่ 2 กองทัพภาคที่ 3 และกองทัพภาคที่ 4
3.3 กาหนดให้มณฑลทหารบกแต่ละแห่งมีเขตพื้นที่และหน้าที่ตามที่กาหนด
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3.4 กาหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
คาสั่งที่อ้างถึงจังหวัดทหารบก หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายฯ อ้างถึงมณฑลทหารบกตามที่กาหนด
9. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
1. กาหนดให้มีการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทางานขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
2. กาหนดการจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอานาจหน้าที่ของสภาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
3. กาหนดลักษณะของทุน รายได้ และทรัพย์สินในการดาเนินกิจการ
4. กาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อบริหารและดาเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
5. กาหนดผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน
6. กาหนดลักษณะการจัดทาการบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสถาบัน
7. กาหนดให้รัฐมนตรีมีอานาจหน้าที่กากับดูแลการดาเนินกิจการของสถาบันให้เป็นไปตาม
กฎหมาย
10. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลาไยแห้ง พริกไทย และ
เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่
กระเทียม ลาไยแห้ง พริกไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และ ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างประกาศ
กาหนดให้ขยายระยะเวลาการนาเข้าสินค้ามันฝรั่งภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
จากเดิมกาหนดระยะเวลาการนาเข้าช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม เป็น ให้นาเข้าช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ธันวาคม ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป โดยให้ประกาศกระทรวงพาณิชย์ตามที่เสนอนี้มีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 8 เมษายน
2558 เพื่อให้กรมการค้าต่างประเทศออกประกาศกาหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและ การออก
หนังสือรับรอง เพื่อให้ผู้นาเข้าสามารถนาเข้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
11. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
1152 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 (ต้าตลาด) ที่บ้านหัว
ดอย บ้านผางาม บ้านร่องห้า บ้านสบเปา และเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1421 สายหัวดอย-บ้านใหม่
พัฒนา พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020-บรรจบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1020 (ต้าตลาด) ที่บ้านหัวดอย บ้านผางาม บ้านร่องห้า บ้านสบเปา และเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
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หมายเลข 1421 สายหัวดอย-บ้านใหม่พัฒนา พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152 สายแยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1020-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 (ต้าตลาด) ที่บ้านหัวดอย บ้านผางาม บ้าน
ร่องห้า บ้านสบเปา และเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1421 สายหัวดอย-บ้านใหม่พัฒนา ในท้องที่ตาบลท่า
สาย อาเภอเมืองเชียงราย ตาบลเวียงชัย ตาบลดอนศิลา ตาบลผางาม อาเภอเวียงชัย ตาบลแม่เปา ตาบลเม็งราย
อาเภอพญาเม็งราย ตาบลยางฮอม อาเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย มีส่วนกว้างที่สุดเก้าร้อยเมตร และส่วนแคบที่สุด
สี่ร้อยเมตร
เศรษฐกิจ-สังคม
12. เรื่อง ร่างยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการปี
พ.ศ. 2557 – 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการปี พ.ศ. 2557 – 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ
ร่างยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการปี พ.ศ.
2557 – 2564 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และมาตรการ และแผนปฏิบัติการภายใต้
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนาเข้า – ส่งออก มีหน่วยงานหลัก
ในการดาเนินการ คือ ทส. และหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ กระทรวงการคลัง (กค.) และกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการผลิตและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงานหลักในการดาเนินการ ได้แก่ อก. กค. ทส. สถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ อก. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) สถาบันการศึกษา
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบของภาคเอกชน ทุกภาคส่วน และทุกกระทรวง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ มีหน่วยงานหลักในการดาเนินการได้แก่ ทส.กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) อก. และหน่วยงานสนับสนุน
ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย (มท.) และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาปรับปรุงกลไกการคัดแยก เก็บรวบรวม และขนส่งซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีหน่วยงานหลักในการดาเนินการ คือ ทส. และหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ อก.
มท. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างขีดความสามารถของโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากระบบคัดแยก เก็บรวบรวม และขนส่ง ไปจัดการอย่างครบวงจรและ
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงานหลักในการดาเนินการ ได้แก่ อก. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
สธ. และหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ทส. มท. สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กองบังคับการปราบปรามการกระทา
ผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมความตระหนักและความรู้เกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีหน่วยงานหลัก
ในการดาเนินการ ได้แก่ วท. ทส. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ศธ. ทุกภาคส่วน และทุก
หน่วยงาน
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13. เรื่อง แผนแม่บทและบรรเทาภัยแล้ง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้งเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาและบริหารจัดการภัยแล้ง และเป็นแผนสนับสนุนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2558
2. ให้กระทรวง กรม จังหวัด อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มูลนิธิ และองค์กรการ
กุศล ถือปฏิบัติตามแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง
สาระสาคัญของเรื่อง
1. สถานการณ์ภัยแล้งและภาวะฝนท้องช่วงในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะ
เกิดขึ้นเร็ว ยาวนาน และมีความรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมา จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาที่รายงานว่าปริมาณน้าฝน
สะสมปี 2557 ต่ากว่าค่าปกติอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2556 ประกอบกับกรมชลประทานได้สรุปสถานการณ์น้าในอ่าง
เก็บน้าขนาดใหญ่และขนาดกลางปี 2557 น้อยกว่าปี 2556 ถึง 5,310 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวจะ
ส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้จัดทาแผนแม่บทป้องกัน
และบรรเทาภัยแล้งขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนนาไปใช้บริหารจัดการภัยแล้งได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
2. แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้งฉบับนี้จะเป็นแผนแม่บทเพื่อจัดการภัยแล้งของประเทศ
ไทยที่สามารถใช้เป็นมาตรการและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม
และยั่งยืนในขณะที่สถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันยิ่งทวีความรุนแรงและสร้างความเสียหายต่อประเทศเพิ่มมากขึ้น
โดยแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
แผนระยะ 5 ปี ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 19 มาตรการ 49 กิจกรรมหลัก ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบ ประกอบด้วย 7 มาตรการ 18
กิจกรรมหลัก
มาตรการที่ 1 การพัฒนาระบบคาดการณ์และเฝ้าระวังเพื่อการเตือนภัยแล้ง มี 2 กิจกรรมหลัก
มาตรการที่ 2 การจัดทาแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและพื้นที่เสี่ยงภัยซ้าซาก มี 2 กิจกรรมหลัก
มาตรการที่ 3 การพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทสเพื่อการจัดการภัยแล้ง
มี 2 กิจกรรมหลัก
มาตรการที่ 4 การสร้างระบบเครือข่ายอาสาสมัครและฐานข้อมูลเครือข่าย มี 1 กิจกรรมหลัก
มาตรการที่ 5 การพัฒนาแหล่งน้าที่เหมาะสมกับสภาพทรัพยากน้าภูมิประเทศ เศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (ด้านการเพิ่มปริมาณน้าต้นทุน) มี 5 กิจกรรมหลัก
มาตรการที่ 6 การปรับปรุงประสิทธิผลของกลุ่มผู้ใช้น้า (ด้านความต้องการน้า) มี 3 กิจกรรมหลัก
มาตรการที่ 7 การลดผลกระทบและความเสียหายจากปัญหาภัยแล้ง มี 3 กิจกรรมหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเตรียมพร้อมรับภัย ประกอบด้วย 4 มาตรการ 11 กิจกรรมหลัก
มาตรการที่ 1 การเตรียมพร้อมสาหรับการจัดหาน้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
มี 3 กิจกรรมหลัก
มาตรการที่ 2 การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้งมี 2 กิจกรรมหลัก
มาตรการที่ 3 จัดตั้งหน่วยฝึกอบรมและหน่วยบรรเทาทุกข์ให้ความรู้ผู้ประสบภัยแล้ง
มี 3 กิจกรรมหลัก
มาตรการที่ 4 การส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการจัดการภัยแล้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ
และพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง มี 3 กิจกรรมหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย 4 มาตรการ 11 กิจกรรมหลัก
มาตรการที่ 1 การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับ มี 4 กิจกรรมหลัก
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กิจกรรมหลัก

มาตรการที่ 2 การเชื่อมโยงระบบติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานให้ใช้งานได้ตลอดเวลา มี 2

มาตรการที่ 3 การสนธิกาลังเข้าช่วยเหลือและควบคุมเหตุการณ์มี 3 กิจกรรมหลัก
มาตรการที่ 4 การประชาสัมพันธ์ มี 2 กิจกรรมหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการหลังการเกิดภัย ประกอบด้วย 4 มาตรการ 9 กิจกรรมหลัก
มาตรการที่ 1 การให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัยมี 2 กิจกรรมหลัก
มาตรการที่ 2 การรายงานและติดตามประเมินผล มี 3 กิจกรรมหลัก
มาตรการที่ 3 การเรียนรู้จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นมี 2 กิจกรรมหลัก
มาตรการที่ 4 การจัดทาแผนที่ฟื้นฟูความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งด้านการมีงานทา คุณภาพชีวิต และ
สภาพจิตใจ มี 2 กิจกรรมหลัก
14. เรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลคนหูหนวกชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2558
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ดังนี้
1. รับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 20 – 28 พฤษจิกายน 2558 ณ
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการรักษาภาพลักษ์ของประเทศไทยในเรื่องการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ เป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว
2. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทบทวนข้อเสนอในส่วนของโครงสร้างองค์กรบริหารการ
แข่งขันฯ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยหากประสงค์จะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
อานวยการจัดการแข่งขันฯ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดทาองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการดังกล่าวให้ชัดเจน ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
3. เห็นชอบให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดทารายละเอียดงบประมาณเพื่อใช้ในการเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ โดยให้ระบุวงเงินและแหล่งที่มาของงบประมาณให้ชัดเจน แล้วนาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
หนึ่ง
15. เรื่อง ขออนุมัติโครงการและการกู้เงินสาหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้า
และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติให้ดาเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่ง
ทางถนน ระยะเร่งด่วน ภายใต้กรอบวงเงิน 78,294.85 ล้านบาท และในกรณีโครงการใดต้องดาเนินการตามขั้นตอน
ของกฎหมายและระเบี ย บใด ให้ ห น่ วยงานเจ้ าของโครงการดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดด้วย ทั้งนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถเริ่มดาเนินกระบวนการจัดหาพัสดุได้ทันที
หลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดาเนินการโครงการ แต่จะลงนามในสัญญาได้เมื่อได้รับการจัดสรรวงเงินกู้จากสานัก
งบประมาณ (สงป.) แล้ว
2. อนุมัติให้ กค. กู้เงินตราต่างประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในกรอบวงเงินไม่เกิน 80,000
ล้านบาท ตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และถ้าภาวะ
ตลาดการเงินในประเทศเอื้ออานวยและจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และตลาดทุน กค.
สามารถกู้เป็นเงินบาทแทนการกู้เงินตราต่างประเทศก็ได้ และอนุมัติให้จัดสรรเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อใช้ในการดาเนินโครงการตามข้อ 1
3. เห็นชอบร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า และระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน พ.ศ. ....
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4. มอบหมายให้สานักงบประมาณ (สงป.) เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินกู้ และจัดสรรเงินกู้ตามกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ 9
(1) พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีฯ ข้อ 11 พิจารณากาหนดวงเงินกู้สารองจ่าย รวมทั้งวิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการจัดสรรเงิน
สารองจ่ายตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ 15 รวมทั้งการอนุมัติการใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อเป็นเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ 16
5. มอบหมายให้ สงป. พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อ
เป็นค่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการกู้เงินเพื่อดาเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าและ
ระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน
สาระสาคัญของเรื่อง
กค. รายงาน โดยคาดการณ์ว่าในปี 2558 เศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟื้นตัว โดยมีแนวโน้มขยายตัวในอัตรา
ร้อยละ 3.5 – 4.5 อย่างไรก็ดี การเติบโตของเศรษฐกิจไทยยังมีปัจจัยเสี่ยงจากราคาสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นข้อจากั ดต่อ
การขยายตัวของการบริโภคของภาคครัวเรือน รวมถึงความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและความผัน
ผวนของตลาดการเงินโลก อาจส่งผลให้การส่งออกฟื้นตัวล่าช้ากว่าการคาดการณ์ การดาเนินนโยบายการคลังจึงยังมี
ความจ าเป็นในการสนั บสนุ นให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้ตามเป้ าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในประเทศผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ซึ่งโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร
น้า และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 และวันที่ 3 มีนาคม
2558 เป็ น โครงการขนาดกลางและขนาดเล็ ก มีพื้นที่ด าเนินการกระจายในภูมิภ าค และมีความพร้อมสามารถ
ดาเนิ น การได้ทัน ที ในปี งบประมาณ 2558 ดังนั้น จึงเห็นควรดาเนินการโดยเร็ว เพื่อสนับสนุนการขยายตัว ทาง
เศรษฐกิจและเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
16. เรื่อง ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับค่าครองชีพ (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับค่าครองชีพ
(กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558) ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ ดังนี้
สาระสาคัญของเรื่อง
ทก. โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทาการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับค่าครองชีพ
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และสะท้อนปัญหา และ
ผลกระทบที่ได้รับจากภาวะค่าครองชีพในปัจจุบัน ข้อมูลที่ได้จะสะท้อนให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้
เป็นแนวทางในการวางแผน และกาหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยทาการ
สารวจประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ ซึ่งมีประชาชนถูกเลือกเป็นตัวอย่างทั้งสิ้นจานวน 5,800 ราย เก็บ
รวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 7–9 กุมภาพันธ์ 2558 สาระสาคัญได้ดังนี้
1. ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ในภาวะที่น้ามันมีราคาลดลง เมื่อเทียบกับช่วงที่น้ามันมีราคาแพง
พบว่า ครัวเรือนร้อยละ 52.0 มีรายได้พอดีกับค่าใช้จ่าย มีเพียงร้อยละ 12.3 เท่านั้น ที่มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย
ขณะที่มีครัวเรือนประมาณ 1 ใน 3 ที่มีรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 35.7) ซึ่งในจานวนนี้มีวิธีแก้ปัญหารายได้
น้อยกว่าค่าใช้จ่าย โดยการกู้หรือยืมเงินทั้งเสียดอกเบี้ยและไม่เสียดอกเบี้ยมากกว่าวิธีอื่น
โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนครัวเรือนที่มีรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายสูงกว่าภาคอื่น (ร้อยละ
41.3) ขณะที่ภาคอื่นมีประมาณ 1 ใน 3 เท่านั้น
2. เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคโดยภาพรวม ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ 2558 หลังจากราคาน้ามันลดลงค่อนข้างมาก เทียบกับช่วงที่น้ามันมีราคาแพง ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า
สินค้ามีราคาเท่าเดิม ร้อยละ 59.8 มีเพียงร้อยละ 7.6 เท่านั้นที่เห็นว่ามีราคาถูกลง ส่วนผู้ที่เห็นว่าสินค้าราคาแพงขึ้น
มีร้อยละ 32.6 ซึ่งในจานวนนี้มีการตัดสินใจในการซื้อสินค้า โดยการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ซื้อเท่าที่จาเป็นมากกว่า
วิธีอื่น
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โดยประชาชนในกรุงเทพมหานคร เห็นว่าสินค้าอุปโภค-บริโภคโดยภาพรวมมีราคาแพงขึ้นในสัดส่วน
ที่สูงกว่าภาคอื่น (ร้อยละ 49.1) รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง (ร้อยละ 36.7) และภาคใต้ (ร้อยละ 36.6) ส่วนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ มีร้อยละ 24.0 และ 22.6 ตามลาดับ
3. ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่น้ามันมีราคาลดลง ประชาชนส่วนใหญ่ยังรู้สึกว่าสินค้าต่างๆ ยัง
มีราคาเท่าเดิมไม่แตกต่างจากช่วงที่น้ามันมีราคาแพง ส่วนผู้ที่เห็นว่าสินค้ามีราคาถูกลงมีสัดส่วนน้อยกว่าผู้ที่เห็นว่า
สินค้ามีราคาแพงขึ้น โดยสินค้าที่ประชาชนเห็นว่ามีราคาแพงขึ้น 3 อันดับแรก คือ ผลไม้ (ร้อยละ 41.9) อาหาร
ทะเล (ร้อยละ 39.8) และอาหารตามสั่ง (ร้อยละ 38.4)
ทั้งนี้ ประชาชนเห็นว่าสินค้าที่มีราคาแพงขึ้น 3 อันดับแรก ระบุว่าได้รับผลกระทบ ดังนี้
3.1 ผลไม้ ประชาชนที่เห็นว่าผลไม้มีราคาแพงขึ้น (ร้อยละ 41.9) ซึ่งในจานวนนี้ได้รับ
ผลกระทบมากถึงมากที่สุดร้อยละ 15.8 ปานกลางร้อยละ 17.7 และน้อยถึงน้อยที่สุดร้อยละ 7.5 มีเพียงร้อยละ
0.9 ที่ไม่ได้รับผลกระทบ
3.2 อาหารทะเล เช่น กุ้ง ปลาหมึก หอย ฯลฯ ประชาชนที่เห็นว่าอาหารทะเลมีราคาแพง
ขึ้น (ร้อยละ 39.8) ซึ่งในจานวนนี้ได้รับผลกระทบมากถึงมากที่สุดร้อยละ 12.8 ปานกลางร้อยละ 16.4 และน้อยถึง
น้อยที่สุดร้อยละ 9.4 มีเพียงร้อยละ 1.2 ที่ไม่ได้รับผลกระทบ
3.3 อาหารตามสั่ง ประชาชนที่เห็นว่าอาหารตามสั่งมีราคาแพงขึ้น (ร้อยละ 38.4) ซึ่งใน
จานวนนี้ได้รับผลกระทบมากถึงมากที่สุดร้อยละ 16.7 ปานกลางร้อยละ 14.9 และน้อยถึงน้อยที่สุดร้อยละ 6.2
มีเพียงร้อยละ 0.6 ที่ไม่ได้รับผลกระทบ
4. สินค้าที่ประชาชนต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลควบคุมราคาอย่างเร่งด่วน 5 เรื่องแรก คือ
เนื้อหมู (ร้อยละ 43.6) ข้าวสาร (ร้อยละ 43.1) น้ามันที่ได้จากพืช เช่น น้ามันปาล์ม ถั่วเหลือง ฯลฯ (ร้อยละ 22.0)
อาหารตามสั่ง (ร้อยละ 20.6) และปุ๋ยเคมี (ร้อยละ 19.6) ขณะที่สินค้าอื่น มีไม่เกินร้อยละ 16 เช่น ไข่ไก่ กับข้าว
สาเร็จรูป (ใส่ถุง) อาหารทะเล เป็นต้น
โดยประชาชนเกือบทุกภาคต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลควบคุมราคาข้าวสารมากกว่าสินค้าประเภท
อื่น ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องการให้ดูแลควบคุมราคาเนื้อหมูมากกว่าสินค้าประเภทอื่น
5. ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่น้ามันมีราคาลดลง ประชาชนมากกว่าครึ่งระบุว่ามีค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางในชีวิตประจาวันเท่าเดิมไม่แตกต่างจากช่วงที่น้ามันมีราคาแพง (ร้อยละ 61.4) และมีประมาณ 1 ใน 3
ระบุว่าค่าใช้จ่ายลดลงกว่าเดิม (ร้อยละ 35.8) มีเพียงร้อยละ 2.8 เท่านั้น ที่ระบุว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
โดยค่าใช้จ่ายในการเดินทางในปัจจุบันของประชาชนในทุกภาคส่วนใหญ่เท่าเดิม ไม่แตกต่างจากช่วง
ที่น้ามันมีราคาแพง ทั้งนี้ผู้ที่เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลง มีสัดส่วนสูงกว่าผู้ที่ระบุว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งพบ
ได้ในทุกภาค
6. การให้บริการรถโดยสารประจาทาง ไม่ปรับอากาศฟรี เป็นมาตรการที่ภาครัฐให้ ขสมก. จัดรถ
โดยสารประจาทางธรรมดา หรือรถร้อน เพื่อให้บริการประชาชนฟรีในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เมื่อ
สอบถามประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการดังกล่าวเลย (ร้อยละ 89.1) มีเพียงร้อยละ 10.9 เท่านั้นที่ใช้
บริการ โดยผู้ที่ใช้บริการระบุว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เฉลี่ย 204 บาทต่อเดือน
โดยประชาชนในกรุงเทพมหานคร และภาคกลางใช้บริการรถโดยสารประจาทาง ไม่ปรับอากาศฟรี
สูงกว่าภาคอื่น คือ ร้อยละ 49.0 และ 10.2 ตามลาดับ ขณะที่ภาคอื่นมีน้อยกว่าร้อยละ 3
7. ประชาชนร้อยละ 97.7 ระบุว่าพึงพอใจต่อมาตรการให้บริการรถโดยสารประจาทาง ไม่ปรับ
อากาศฟรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (โดยในจานวนนี้มีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดร้อยละ 58.2 ปาน
กลางร้อยละ 34.3 และน้อยถึงน้อยที่สุดร้อยละ 5.2) ส่วนผู้ที่ไม่พึงพอใจเลยมีเล็กน้อย (ร้อยละ 2.3)
8. การให้บริการรถไฟชั้น 3 ไม่ปรับอากาศฟรี เป็นมาตรการที่ภาครัฐให้การรถไฟแห่งประเทศไทย
จัดรถไฟชั้น 3 ไม่ปรับอากาศฟรีไว้บริการประชาชนทั่วประเทศ โดยเป็นขบวนรถชานเมือง รถธรรมดา และรถรวม
เมื่อสอบถามประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการดังกล่าวเลย (ร้อยละ 94.4) มีเพียงร้อยละ 5.6 ที่ใช้บริการ
โดยผู้ที่ใช้บริการระบุว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เฉลี่ย 251 บาทต่อเดือน
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โดยประชาชนในกรุงเทพมหานครใช้บริการรถไฟชั้น 3 ไม่ปรั บอากาศฟรีสูงกว่าภาคอื่น (ร้อยละ
9.3) รองลงมาได้แก่ ภาคใต้ (ร้อยละ 7.8) ภาคกลาง (ร้อยละ 5.1) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 5.1)
ขณะที่ภาคเหนือมีน้อยกว่าภาคอื่น (ร้อยละ 2.5)
9. ประชาชนร้อยละ 98.0 ระบุว่าพึงพอใจต่อมาตรการให้บริการรถไฟชั้น 3 ไม่ปรับอากาศฟรี
ทั่วประเทศ (โดยในจานวนนี้มีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดร้อยละ 59.5 ปานกลาง ร้อยละ 33.8 และน้อยถึง
น้อยที่สุดร้อยละ 4.7) ส่วนผู้ที่ไม่พึงพอใจเลยมีเล็กน้อย (ร้อยละ 2.0)
10. ตามที่รัฐบาลมีแนวทางที่จะกาหนดมาตรการให้บริการรถโดยสารประจาทาง (ขสมก.) ไม่ปรับ
อากาศฟรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งการให้บริการรถไฟชั้น 3 ไม่ปรับอากาศฟรี ทั่วประเทศ ให้กับ
กลุ่มประชาชนที่มีรายได้น้อย เช่น นักเรียน/นักศึกษา ผู้สูงอายุ คนพิการ ฯลฯ ผลสารวจ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว (ร้อยละ 94.3) มีเพียงร้อยละ 5.7 ที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งในจานวนนี้ให้เหตุผลว่าควร
ให้บริการกับประชาชนทุกกลุ่ม ไม่ควรจากัดเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
11. ตามที่รัฐบาลได้ดาเนินการแก้ปัญหาค่าครองชีพของประชาชน เช่น การลดราคาน้ามัน
การให้บริการรถโดยสารประจาทางหรือรถไฟชั้น 3 ไม่ปรับอากาศฟรี การจาหน่ายสินค้าในงานธงฟ้าราคาประหยัด
ฯลฯ ผลสารวจ พบว่า ประชาชนร้อยละ 99.9 ระบุว่าพึงพอใจ (โดยในจานวนนี้มีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดร้อย
ละ 74.2 ปานกลางร้อยละ 23.5 และน้อยถึงน้อยที่สุดร้อยละ 2.2) ส่วนผู้ที่ไม่พึงพอใจเลยมีเล็กน้อย (ร้อยละ 0.1)
เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของ
รัฐบาลในการแก้ปัญหาค่าครองชีพอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอื่น (ร้อยละ 78.6) รองลงมา
ได้แก่ ภาคใต้ (ร้อยละ 76.6) ภาคเหนือ (ร้อยละ 76.0) และภาคกลาง (ร้อยละ 70.8) ขณะที่กรุงเทพมหานครมี
ร้อยละ 68.7
12. ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาค่าครองชีพในปัจจุบัน(กุมภาพันธ์ 2558) ที่
สาคัญ ดังนี้ 1) รัฐบาลควรเข้ามาดูแล ควบคุมราคาสินค้าอย่างจริงจัง (ร้อยละ 80.9) 2) หน่วยงานภาครัฐควรจัด
มหกรรมสินค้าราคาถูก เช่น ธงฟ้าราคาประหยัด ฯลฯ (ร้อยละ 40.0) 3) การใช้กฎหมายลงโทษกับพ่อค้า/แม่ค้าที่
ขายสินค้าเกินราคา (ร้อยละ 36.3) 4) การควบคุมราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตรให้ถูกลง เช่น ปุ๋ย
ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช ฯลฯ (ร้อยละ 33.8) และ 5) ข้อเสนอแนะอื่น (ร้อยละ 1.7) เช่น การสนับสนุนให้บริโภค
สินค้าเกษตรของไทย การปรับเงินเดือนให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน
เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ประชาชนมากกว่าร้อยละ 70 ในทุกภาคต้องการให้รัฐบาลเข้ามา
ดูแลควบคุมราคาสินค้าอย่างจริงจังมากกว่าเรื่องอื่น
17. เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการโครงการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(Small and Medium : SMEs) ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (กขย.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
กขย. รายงานว่า ได้จัดประชุม กขย. ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 โดยมีพลเอก
ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มติเห็นชอบให้นาโครงการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งโครงการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม SMEs ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย และ 5 มาตรการ ดังนี้
1. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า (Policy Loan) เพื่อช่วยเหลือประคับประคองผู้ประกอบการ SMEs
ขนาดเล็กที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ในช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว และสถาบัน
การเงินเอกชนชะลอการปล่อยสินเชื่อ และส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็กที่พอจะมีศักยภาพ จาเป็นต้อง
ปรับปรุงกิจการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้สามารถก้าวข้ามวัฏจักรขึ้นเป็นขนาดกลาง และเพื่อรองรับ
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การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC) สามารถขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาด
AEC ได้ เป็นการสร้างเครดิตให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในการมีสถาบันการเงินของรัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน
2. โครงการ Machine Fund เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และกระบวนการผลิตให้แก่ SMEs
โดยการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงเครื่องจักร ให้มีประสิทธิภาพ รองรับการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงขึ้น และการ
ขาดแคลนแรงงานในอนาคต และเพื่อให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่า
3. มาตรการให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (Specialized Financial Institutions : SFIs)
สามารถผ่อนปรนการวิเคราะห์สินเชื่อให้กับ SMEs ที่ติด Blacklist กับเครดิตบิวโร (บริษัท ข้อมูลเครดิต จากัด)
เพื่อให้ SFIs อื่นที่เข้าร่วม สามารถปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีประวัติ Black List ในเครดิตบิวโรได้
โดยพิจารณาจากความตั้งใจของผู้ประกอบการ สถานะ และการประกอบธุรกิจในปัจจุบันของผู้ประกอบการ SMEs
4. มาตรการผ่อนปรนการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการนโยบายและกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ(คนร.)
วันที่ 17 ธ.ค.57 โดยให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ปล่อยกู้แก่ลูกค้า
ซึ่งได้ขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้น และทาให้วงเงินใหม่เกิน 15 ล้านบาท (ก่อนวันที่ คนร. มีมติห้าม) เป็นไม่เกิน 50 ล้าน
บาทต่อราย และ ลูกค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อรายเช่นเดียวกัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว
5. มาตการเพิ่มวงเงินที่รัฐบาลชาระค่าธรรมเนียมค้าประกันสินเชื่อแทน SMEs ในปีแรกที่ให้
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้าประกันสินเชื่อผ่านโครงการ Portfolio Guarantee
Scheme ระยะที่ 5 เพิ่มอีกจานวน 50,000 ล้านบาท เพื่อช่วยให้ SMEs สามารถได้รับสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน
ได้เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ และช่วยให้เกิดสภาพคล่องทางการเงิน และมีการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจไทย
มากขึ้น
6. มาตรการชะลอการโอนอานาจจากกระทรวงการคลัง กรณีให้ธนาคารแห่งประเทศไทยกากับ
ดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ออกไปจนกว่า
เศรษฐกิจจะฟื้นตัว
7. มาตการทบทวนการกาหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicator : KPI) ของ SFIs ให้
สอดคล้องกับพันธกิจโดยให้พัฒนาจากผลกาไรเป็นตัวชี้วัดหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ของรัฐ โดยมีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับพันธกิจในการพัฒนาและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทั่วไป เกษตรกร
ผู้ประกอบการรายย่อยหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs โดยไม่พิจารณาจาก
ผลกาไรเป็นตัวชี้วัดหลัก
8. โครงการขยายสาขาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(ธพว.) ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นเขตเศรษฐกิจที่สาคัญ เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจที่เติบโตในพื้นที่เศรษฐกิจ
ภูมิภาคที่สาคัญ และเพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการของ ธพว. ได้อย่าง
สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย
9. โครงการจัดตั้ง Website เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจาหน่ายสินค้า และบริการ SMEs ราย
ย่อย เพื่อสร้างช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าในประเทศไทยและในกลุ่ม ASEAN+6 โดยเฉพาะ SMEs ขนาดเล็กและ
รายย่อยให้เข้าถึงผู้ซื้อทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศได้โดยตรง และเพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหา
สินค้าให้กับ SMEs และผู้ซื้อ
10. โครงการศูนย์ให้บริการธุรกิจ SMEs แบบครบวงจร (SME.One-stop Service Center) เพื่อ
จัดตั้งศูนย์บริการ SMEs ครบวงจร เพื่อกระจายการให้บริการส่งเสริม SMEs ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคให้เข้าถึง
นโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริม SME แบบบูรณาการ ลดขั้นตอนระยะเวลาการบริการ และเพื่อสนับสนุนการแก้ไข
ปรับปรุง พัฒนาธุรกิจ SMEs ให้เข้มแข็งยั่งยืนเป็นกลไกทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคง
โครงการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้
SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ และเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้า
และบริการของ SMEs ซึ่งจะทาให้ SMEs มีความเข้มแข็งและส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ดังนั้นจึงมีความ
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จาเป็นที่จะต้องดาเนินการ เพื่อช่วยเหลือ SMEs ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจของประเทศยังไม่ฟื้นตัวให้สามารถยังคงดาเนิน
กิจการต่อไปได้โดยเร็ว
ต่างประเทศ
18. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทาและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทางเรือระหว่าง
ไทยกับสิงคโปร์
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติการจัดทาและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทางเรือ
ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ ทั้งนี้ หากก่อนลงนามมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสาคัญ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้อง
นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร) เป็นผู้ลง
นามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทางเรือระหว่างไทยกับสิงคโปร์ (โดยระบุตาแหน่ง)
ในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์และบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา) ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2558
3. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้ผู้ลงนามที่อ้าง
ถึงข้างต้นในการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ
สาระสาคัญของร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทางเรือระหว่างไทยกับ
สิงคโปร์มี ดังนี้
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันกับผู้ประกอบการเรือสาราญเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การริเริ่มและการพัฒนาสาธารณูปโภคทางเรือ
2. ส่งเสริมแลกเปลี่ยนข้อมูลความสนใจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางเรือของทั้งสองฝ่าย
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเรือ และการพัฒนา และ
4. ส่งเสริมกิจกรรมหรือความสนใจอื่นที่คู่ภาคีเห็นชอบร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร
19. เรื่อง ร่างปฏิญญาทางการเมืองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีของการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรี
ครั้งที่ 4
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีของ
การประชุมระดับ โลกว่าด้ว ยเรื่ องสตรี ครั้ งที่ 4 ระหว่างวันที่ 9 – 20 มีนาคม 2558 ณ นครนิว ยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกาตามที่กระการทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ
สาระสาคัญของร่างปฏิญญาทางการเมืองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีของการประชุมระดับ
โลกว่าด้วยเรื่องสตรี ครั้งที่ 4 สรุปได้ ดังนี้
1. การยื น ยั น พันธกรณีตามปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี และ
ผลลั พธ์จ ากการประชุมสมัย พิเศษ ครั้ งที่ 23 ของสมัช ชาใหญ่ แห่ งสหประชาชาติ และปฏิญญาจากการประชุ ม
คณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี ในวาระครบรอบปีที่ 10 และ 15 ของการประชุมโลกว่าด้วยสตรีครั้งที่ 4
2. การยอมรับการดาเนินการตามปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี และ
การดาเนินการตามพันธกิจภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ต่างก็เอื้อต่อกันเพื่อ
ส่งเสริมการบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี
3. การยืนยันเจตจานงทางการเมือง และขอให้คามั่นในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าและประเด็นท้า
ทายต่าง ๆ ขอแสดงเจตจานงที่จะดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะดาเนินการเพื่อส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเจตคติของสังคม เศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างความ
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เสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมภาวะผู้นาสตรี และการส่งเสริมสิทธิสตรี ตลอดจนเร่งดาเนินการตามปฏิญญาปักกิ่ง
และแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี และผลลัพธ์จากการประชุมสมัยพิเศษ ครั้งที่ 23 ของสมัชชาใหญ่แ ห่ง
สหประชาชาติ โดยผ่านกลไกทางกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพื่อสตรีและเด็กหญิง
4. การเรียกร้องให้ระบบองค์กรสหประชาติดาเนินการอย่างแข็งขันเพื่อบรรลุการส่งเสริมความเสมอ
ภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี ผ่านทางข้อบัญญัติต่าง ๆ รวมทั้งการส่ งเสริมการบูรณาการมิติหญิงชาย การ
จัดสรรทรัพยากรและการสร้างระบบที่ตรวจสอบได้ รวมทั้งให้คามั่นต่อการเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมทั้ง
องค์กรต่าง ๆ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สื่ อมวลชน ภาควิช าการ และองค์กรด้านการวิจัย พรรคการเมือง
เยาวชน รวมทั้งสตรี บุรุษและเด็กชาย มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและ
การเสริมพลังสตรี และสิทธิมนุษยชน
5. ตัดสินใจที่จะใช้ทุกโอกาสที่มีในปี ค.ศ.2015 และปีต่อ ๆ ไป ในประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
สันติภาพและความมั่นคง สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติการเพื่อมนุ ษยชน ภาวะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เพื่อลงมือ
ปฏิบัติการอันจะสร้างประวัติศาสตร์ในการส่งเสริมความก้าวหน้าต่อการบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและการ
เสริมพลังสตรีรวมทั้งสิทธิมนุษยชนของสตรีและเด็กหญิง
ร่างปฏิญญาดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อทบทวนและประเมินประเด็นท้าทายที่
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปักกิ่งและโอกาสในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและ
การเสริมพลังสตรีในวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ.2015 ทั้งนี้ จากการศึกษาร่างปฏิญญาฯ ปรากฏว่ามิได้มีการใช้
ถ้อยคาหรือบริบทใดที่เป็นการแสดงเจตนาอันจะก่อให้เ กิดพันธกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศระหว่างกัน รวมถึง
มติของการประชุมใช้วิธีรับรอง (adopt) โดยไม่มีการลงนาม ดังนั้น ร่างปฏิญญาฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
20. เรื่อง การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิ กของไทยในทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International
Renewable Energy Agency : IRENA)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงพลังงาน (พน.) ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกทบวงการพลังงาน
หมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency : IRENA) ตามที่ พน.เสนอ
ทั้งนี้ พน.พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก IRENA จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับ
การเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร วิชาการ เทคโนโลยี และเครือข่ายด้านพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งโอกาส
ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาวิจัย และพัฒนาโครงการด้านพลังงานหมุนเวียนในรูปของเงินทุน ผู้เชี่ยวชาญ และ
รูปแบบอื่น ๆ เช่น มีสิทธิขอรับเงินกู้ดอกเบี้ยต่าจากกองทุน IRENA/ADFD เพื่อการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน
เป็นต้น นอกจากนี้การเข้าเป็นสมาชิก IRENA สามารถเข้าร่วมในการประชุมใหญ่ ๆ เช่น IRENA Assembly หรือ
IRENA Conference ที่มีสิทธิ์ในการออกเสียงเสนอความเห็นในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งการส่งบุคลากร
ไทยไปประจาการในตาแหน่งบริหารที่สาคัญของ IRENA ซึ่งประเทศไทยสามารถใช้เป็นช่องทางในการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของ IRENA ได้ และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ IRENA สามารถเสนอโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในบริบทการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ
21. เรื่อง การสมัครของไทยเพื่อเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ของกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบการสมัครของไทยเพื่อเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ของกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific
Alliance)
2. เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะ
ผู้ แทนไทยในการประชุ มคณะมนตรี ของกลุ่ มพั นธมิ ตรแปซิ ฟิก รวมทั้ง การประชุม อื่น ๆ ที่เกี่ ย วข้องที่ป ระเทศผู้
สังเกตการณ์ได้รับเชิญ

21
3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องของไทยเพื่อประโยชน์ของไทยในฐานะประเทศผู้สังเกตการณ์ดังกล่าว
22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(สภาซีเมค) ครั้งที่ 48
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภารัฐมนตรี
ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม Royal
Cliff Hotels Group พัทยา จังหวัดชลบุรี ตามที่ ศธ. เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
ศธ. รายงานว่า
1. การจัดประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือการประชุมสภาซีเมค
(Southeast Asian Ministers of Education Council Conference: SEAMEC) จัดขึ้นทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ผู้เข้า
ประชุมประกอบด้วยรัฐมนตรีศึกษาของประเทศสมาชิก 11 ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว
มาเลเซี ย เมีย นมาร์ ฟิลิ ป ปิ น ส์ สิ งคโปร์ ไทย เวี ยดนาม และติมอร์ เลสเต และสมาชิ กสมทบ 8 ประเทศ คื อ
ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี นิว ซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ สเปน และสหราชอาณาจักร เพื่อร่วมวางนโยบาย
ในการกาหนดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของซีมีโอ โดยประเทศสมาชิกจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใน
ประเทศของตน
2. ที่ประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 46 มีมติเห็นชอบให้มีการขยายวาระการดารงตาแหน่งของ
ประธานสภาซีเมค จากเดิม 1 ปี เป็น 2 ปี จึงส่งผลต่อกาหนดการจัดประชุมสภาซีเมคเป็นทุก 2 ปี และไม่ประชุม
คู่ขนานกับการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนอีกต่อไป โดยเป็นการจัดประชุมขึ้นในปีที่ว่างเว้น จากการประชุม
รัฐมนตรีศึกษาอาเซียน โดยในปี 2556 เป็นการประชุม ครั้งที่ 47 ที่ประเทศเวียดนาม และสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุม ครั้งที่ 48 สาหรับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสภาซีเมค ในปี 2564 ซึ่งเป็นการ
ประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 51 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยจะทาหน้าที่เป็นประธานสภาซีเมค
ระหว่างปี 2564 – 2565
3. ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวแล้ว 7 ครั้ง (ครั้งที่ 9 ปี 2517 ครั้งที่ 14 ปี 2522
ครั้งที่ 19 ปี 2527 ครั้งที่ 25 ปี 2533 ครั้งที่ 31 ปี 2539 ครั้งที่ 37 ปี 2545 และครั้งล่าสุดเป็นครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 5
– 8 เมษายน 2552 ที่จังหวัดภูเก็ต)
4. เ นื ่อ ง จา ก ใน ปี 2558 รัฐ บ า ลสิง ค โ ปร์ม ีก า หน ด จัด งา น เฉ ลิม ฉ ลอ ง เอ กร า ช ค รบ 50 ปี
โดยกระทรวงศึก ษาธิก าร หน่ว ยงานด้า นการศึก ษาและสถานศึก ษาต้อ งเตรีย มพร้อ มเพื่อ ร่ว มการจัด งานดัง กล่า ว ดัง นั ้น
กระทรวงศึก ษาธิก ารของสิง คโปร์จึง ขอสลับ วาระการดารงตาแหน่ง ประธานสภาซีเ มคและประธานการประชุม สภาซีเ มคกับ
กระทรวงศึกษาธิการของไทย ประเทศไทยจึงได้รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาซีเมค
ครั้งที่ 48 ในปี 2558
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยจะดารงตาแหน่งประธานสภาซีเมค และทาหน้าที่ประธานการประชุ ม ระหว่างปี
2558-2559
23. เรื่อง การปรับกฎเฉพาะรายสินค้าจากพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2007 เป็นฉบับปี 2012 ภายใต้
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อการปรับกฎเฉพาะรายสินค้าจากพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2007 เป็น
ฉบับปี 2012 ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี
2. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กค.) (กรมศุลกากร) และ พณ.(กรมการค้าต่างประเทศ)
ดาเนินการต่อไปเพื่อให้กฎเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี พิกัดศุลกากร
ระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2012 มีผลบังคับใช้โดยเร็ว
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3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) แจ้งสานักเลขาธิการอาเซียน เพื่อผนวกกฎเฉพาะ
รายสินค้า ฉบับปี 2012 เข้าไปในความตกลงการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้ ให้แจ้ง
เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและกรมศุลกากรดาเนินกระบวนการภายในแล้วเสร็จ
24. เรื่อง การจัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมื อระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติการจัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่ง
ราชอาณาจั ก รไทยกั บ กระทรวงการต่ า งประเทศแห่ ง สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม (Memorandum of
Understanding on Cooperation between the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand
and the Ministry of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Vietnam)
2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามในบันทึกความ
เข้าใจดังกล่าว
3. หากมี ค วามจ าเป็ น ต้อ งแก้ ไขปรั บ ปรุง ถ้ อ ยคาของบัน ทึ ก ความเข้ า ใจดั ง กล่ าวในส่ ว นที่ ไ ม่ ใ ช่
สาระสาคัญเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทยให้ กต. สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
สาระสาคัญของเรื่อง
กต. รายงานว่า
1. ฝ่ายไทยและเวียดนามได้เห็นชอบให้มีการจัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีด้านการต่างประเทศและการทูตระหว่างกันและฝ่ายเวียดนามได้
เห็นชอบกับร่างบันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าวแล้ว
2. ร่างบันทึกความเข้าใจมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกรอบการปรึกษาหารือและกาหนดแนวทางความ
ร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในการเพิ่มพูนและกระชับความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศและการทูต ทั้งในระดับทวิภาคีและ
ระดับพหุภาคีที่ไทยและเวียดนามเป็นสมาชิกและมีผลประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งยังเกื้อหนุนต่อการดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการภายใต้หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย-เวียดนาม ซึ่งมี กต. ของทั้งสองฝ่ายเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าวได้จัดทาขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ลงนาม
3. กต. พิจ ารณาแล้ ว เห็ น ว่า ร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่ าวเป็นความตกลงที่จัดทาขึ้นระหว่าง
หน่ว ยงานระดับ กระทรวง โดยมีสาระส าคัญเป็นเพียงการจัดตั้งกลไกการปรึกษาหารือเพื่อความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ของ กต. ที่จะสามารถดาเนินการตามข้อกาหนดในความตกลงนั้นได้เองโดยไม่มี
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่และการทางานของหน่วยงานอื่น ๆ และไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีในระดับรัฐบาล
ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
25. เรื่อง ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับสิงคโปร์ ฉบับแก้ไข
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. ร่างความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับสิงคโปร์ฉบับแก้ไข ทั้งนี้ เมื่อผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว หากมีการแก้ไขโดยที่ไม่กระทบต่อสาระสาคัญของความตกลงฯ ดังกล่าว ให้ กค.
สามารถทาการแก้ไขได้ทันทีและเมื่อแก้ไขแล้วให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) รับไปดาเนินการทางการทูต เพื่อให้
มีผลใช้บังคับต่อไป
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2. ให้ กต. รั บ ไปด าเนิ น การตามแบบพิ ธี ท างการทู ต และกฎหมายภายในเพื่ อ ให้ ค วามตกลงฯ
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
กค. รายงานว่า
1. การจัดทาความตกลงฯ ดังกล่าวเป็นการปรับปรุงอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่าง
ไทยกับสิงคโปร์ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมกับข้อกฎหมายและลักษณะการประกอบธุรกิจใน
ปัจจุบัน โดยได้กาหนดหลักการที่สาคัญเพื่อขจัดการเก็บภาษีซ้าซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้ระหว่างประเทศที่
เกิดขึ้น อันเนื่ องจากอานาจในการจั ดเก็บ ภาษีของทั้งสองประเทศทาให้ เกิดการจัดเก็บภาษีซ้าซ้อนบนฐานรายได้
จานวนเดียวกัน นอกจากนั้นความตกลงฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการป้องกัน
การหลีกเลี่ยงการเสียภาษีระหว่างประเทศทั้งสอง ตลอดจนมีการจัดสรรรายได้ภาษีระหว่างส องประเทศด้วยการ
กาหนดสิทธิการเก็บภาษีสาหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้ พันธกรณีตามความตกลงฯ มีกฎหมายภายในของไทย
รองรับที่สาคัญ ได้แก่ ประมวลรัษฎากร ประกอบพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505 และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
2. การจั ดทาความตกลงฯ เป็ นไปตามแบบมาตรฐานสากลซึ่ง เป็นที่ย อมรับของนานาประเทศ
เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สาคัญในนโยบายการค้าการลงทุนของไทย เพื่อช่วยส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนระหว่าง
ประเทศ เนื่องจากสามารถสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับภาระภาษีที่ชัดเจนกับนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทย
และนักลงทุนไทยที่ออกไปลงทุนในต่างประเทศ โดยประเทศไทยได้เริ่มเจรจาจัดทาอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการ
เว้นการเก็บภาษีซ้อนกับต่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2507 ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเว้ น
การเก็บภาษีซ้อนที่มีผลใช้บังคับอยู่แล้วจานวน 58 ฉบับ
3. อนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนจะมีผลใช้บังคับได้ต่อเมื่อได้มีการลงนาม
อย่ างเป็ น ทางการ และได้มีการเปลี่ ย นแปลงสั ตยาบันระหว่างกัน โดยก่อ นมีการลงนามอย่า งเป็นทางการ ร่า ง
อนุสัญญาหรือความตกลงฯ ที่ได้ดาเนินการจนแล้วเสร็จนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและอนุมัติให้
กต. รับไปดาเนินการเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป
26. เรื่อง การลงนามร่างพิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพื่อดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว
ของอาเซียน (Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างพิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพื่อดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว
ของอาเซียน
2. เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ลงนามในร่างพิธีสารดังกล่าว
3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers)
เพื่อการลงนามร่างพิธีสารดังกล่าว
ร่างพิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพื่อดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน
มีสาระสาคัญเพื่อเป็นกรอบทางกฎหมายเพื่อการดาเนินการการติดต่อสื่อสาร และการประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์
ของธุรกรรมระหว่างระบบ National Single Window ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหลายภายใน
สภาพแวดล้อม ASEAN Single Window โดยคานึงถึงมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง อันเป็นความ
ตกลงระหว่างประเทศและอนุสัญญาเกี่ยวกับการอานวยความสะดวกทางการค้าและการทาให้เทคนิคและการปฏิบัติ
ทางศุลกากรมีความทันสมัยแนะนาไว้
ร่างพิธีสารดังกล่าวกาหนดขอบเขตการบังคับใช้กับธุรกรรมระหว่างระบบ National Single
Window ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหลาย ภายในสภาพแวดล้อมของ ASEAN Single Window เท่านั้น โดยไม่มี
ผลเป็นการสร้างพันธกรณีต่อประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหลายอันเกี่ยวข้องกับการดาเนินการและการทาธุรกรรม
ภายในระบบ National Single Window ของตน เว้นแต่ข้อบทที่ว่าด้วยความปลอดภัยและความลับของสารสนเทศ
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(“ธุรกรรม” หมายถึง การส่งและการรับสารสนเทศหรือข้อมูลระหว่างระบบ National Single Window ทั้งหลาย)
โดยร่างพิธีสารดังกล่าวกาหนดให้มีผลบังคับใช้ภายหลังจากประเทศสมาชิกทั้งหมด ได้แจ้งส่งมอบเอกสารการให้
สัตยาบันกับเลขาธิการอาเซียน เมื่อได้ดาเนินกระบวนการภายในของตนเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ โดยร่างพิธีสารได้
กาหนดเวลาเร่งรัดสาหรับการดาเนินกระบวนการภายในไว้ไม่เกิน 180 วัน ภายหลังการลงนามร่างพิธีสารดังกล่าว
27. เรื่อง ขออนุมัติกรอบการหารือสาหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย –
เวียดนาม (JCBC) ครั้งที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1.เห็นชอบกรอบการหารือสาหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย –
เวียดนาม (JCBC) ครั้งที่ 2
2. เห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยหารือกับฝ่ายเวียดนามตามประเด็นที่อยู่ในกรอบการหารือ เพื่อส่งเสริม
ผลประโยชน์ของฝ่ายไทยและการส่งเสริมความสัมพันธ์กับเวียดนาม และเมื่อได้จัดทาบันทึกการประชุมแล้ว
กระทรวงการต่างประเทศจะนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
สาระสาคัญของกรอบการหารือดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือทวิภาคีที่ทั้งสอง
ประเทศได้ดาเนินการร่วมกันไว้ ประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะแก้ไข พัฒนาและ/หรือผลักดันให้เกิดความคืบหน้า
เพื่อประโยชน์ของการดาเนินความสัมพันธ์ โดยประเด็นสาคัญที่จะมีการหยิบยกขึ้นหารือระหว่างการประชุมฯ อาทิ
การต่างประเทศ การป้องกันประเทศและความมั่นคง การค้าและการลงทุน การลักลอบเข้ามาทาประมงในน่านน้า
ไทยของเรือประมงเวียดนาม ความเชื่อมโยงในภูมิภาค ความร่วมมือด้านแรงงาน ความร่วมมือด้านการเกษตร ความ
ร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม ความร่วมมือในอนุภูมิภาคและระหว่างประเทศ
แต่งตั้ง
28. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายชูศักดิ์ เกษมศานติ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันโรคทรวงอก
กรมการแพทย์ ให้ดารงตาแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยศาสตร์ กลุ่ม
ภารกิจวิชาการ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่
มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
29. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นางสาวมุกดา หวังวีรวงศ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ให้ดารงตาแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวช
กรรม) กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
30. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดารงตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สานักงานคณะกรรมการการ
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อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
31. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ เป็น
กรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย แทนนายจุฬา สุขมานพ ที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม
2558 เป็นต้นไป
32. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปิโตรเลียม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการปิโตรเลียม จานวน 5 คน ดังนี้ 1. นายวีระชัย ตันติกุล 2. นายสัมพันธ์ สาระธนะ 3. นายนินนาท
ไชยธีรภิญโญ 4. พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 5. นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2558
เป็นต้นไป
33. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งบุคคล
เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จานวนรวม 3 คน เนื่องจากกรรมการเดิมได้ลาออกจาก
ตาแหน่ง ดังนี้ 1. นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ เป็นกรรมการ 2. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ เป็นกรรมการ (กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการคลัง) 3. นายจรูญ อิ่มเอิบสิน เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป
34. เรื่อง การขอต่อเวลาการดารงตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) ครั้งที่ 2
(สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการต่อเวลาการดารงตาแหน่งของ ศาสตราจารย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ต่อไปอีกเป็นครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 28
เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 (เกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2558) ตามที่รัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เสนอ
35. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นประธานกรรมการ และ
กรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง (ชุดใหม่) ทั้งคณะ จานวน 14 คน แทนกรรมการชุดเดิมที่พ้นวาระ
ดังนี้ พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง ประธานกรรมการ กรรมการอื่นประกอบด้วย พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์
พลเอก ธีรชัย นาควานิช นางดัยนา บุนนาค นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย นายรณชิต รัตนารามิก ศาสตราจารย์
บุญเสริม กิจศิริกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย พลตารวจโท ไถง ปราศจากศัตรู นายวิทยา ฉายสุวรรณ
นายกฤษฎา บุญราช รองศาสตราจารย์พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ สถิตศาสตร์ นายสมชัย
สัจจพงษ์ (กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง) โดยมีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป
............................................................

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา จากการประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ
สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์แห่งที่ 2 อาเภอหัวหิน คือ รับทราบการ
แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา จานวน 10 ราย โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานคณะกรรมการ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 84/2558 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ดังนี้
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาด้านการศึกษา ทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
เพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ จึงจาเป็นต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและ
พัฒนาการศึกษา เพื่อกากับ ดูแล ติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบาย
ของรัฐบาลให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นเอกภาพ นั้น
อาศัยอานาจตามมาตรา 11(6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่
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จากเดิม “ให้ส่งรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการวิจัย (เว้นแต่กรณีที่เป็น
เอกสาร หรื อ รายงานที่ ร ะบุ ชั้ น ความลั บ ไว้ ) ไปให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ (วช.) ภายใน
ระยะเวลาไม่ เ กิ น 1 เดื อ น หลั ง จากการเดิ น ทางกลั บ โดยให้ จั ด ทํ า ข้ อ มู ล ในรู ป เอกสาร และรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จํานวนอย่างละ 1 ชุด ตามรูปแบบและวิธีการที่ วช. กําหนด”
ปรับปรุงเป็น “ให้หน่วยงานที่ส่งบุคลากรไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ จัดทําข้อมูลและเก็บ
รวบรวมรายงานการไปราชการฯ ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น ๆ (เว้นแต่กรณีที่เป็นเอกสาร หรือรายงานที่
ระบุชั้นความลับไว้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน หลังจากการเดินทางกลับ”
สาระสําคัญของเรื่อง
วช. รายงานว่า
1. ด้วยในปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเชื่อมโยงผ่านระบบเครือข่ายในทุกแห่ง
ทุกหน่วยงานต่างได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และมีการจัดทําฐานข้อมูลต่าง ๆ ไว้อย่างเป็นระบบ
สามารถสืบค้นหาข้อมูลได้จากทุก ๆ ที่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ประกอบกับในปัจจุบัน วช. ได้ดําเนินการ
ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบวิจัยโดยมุ่งหวังให้เกิดการวิจัยตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา
และมีระบบที่ครอบคลุมกลไก และกระบวนการต่าง ๆ ในโครงสร้างของระบบวิจัย ทั้งระดับนโยบายในการ
กําหนดทิศทาง และวางนโยบายการวิจัยแห่งชาติ การจัดการทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย และโครงสร้างใน
ระดับปฏิบัติการวิจัย โดย วช. ได้ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) และหน่วยงาน
วิจัยต่าง ๆ ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management
System : NRMS) เพื่อเป็นเครื่องมือประสานความร่วมมือด้านการวิจัย และงบประมาณวิจัยระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ และได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศ (National Research Data Base :
NRDB) เพื่อเป็นการบูรณาการข้อมูลด้านการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการตัดสินใจของนักวิชาการ
และผู้บริหาร ทั้งในระดับหน่วยงาน และระดับประเทศ และระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National
Research Repository : TNRR) ขึ้นมาเพื่อเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัย โครงการวิจัย นักวิจัย และ
ผลงานจากโครงการวิจัยของหน่วยงานวิจัยในประเทศไทยในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือกัน
2. การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ
ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งหน่วยงานที่ต้องจัดทํารายงานส่ง วช. ตาม
มติคณะรัฐมนตรี (ข้อ 2) หน่วยงานสามารถดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลด้วยหน่วยงานตนเองได้อย่างสะดวก
กว่าเดิมแล้ว รวมทั้งยังสามารถนําออกมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น ๆ ได้สะดวกรวดเร็ว ซึ่งข้อมูล
จากฐานข้องดังกล่าวจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับหน่วยงานอื่น และประชาชนผู้สนใจได้อย่างมีประสิทธิผล
มากกว่าการมีฐานข้อมูลฯ ไว้ที่ วช. อีกทั้งผู้สนใจข้อมูลนั้น ๆ ยังสามารถปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลได้โดยตรง ทําให้เกิดความชัดเจนได้ดียิ่งขึ้น
3. ที่ ผ่ า นมา วช. ได้ รั บ ข้ อ มูล รายงานการไปราชการ ประชุ ม สั ม มนา ศึ ก ษาฝึ ก อบรม
ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศจากหน่วยงานต่าง ๆ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้น ส่วนข้อมูลในเชิงวิชาการและการวิจัยเป็น
เพียงข้อมูลชั้นปฐมภูมิ ไม่มีรายละเอียดในเชิงวิชาการที่จะนํามาวิเคราะห์/สังเคราะห์สําหรับที่จะนําไปใช้
ประโยชน์ได้มากนัก วช. ได้พิจารณาความคุ้มค่าของการมีฐานข้อมูลดังกล่าวแล้ว เห็นว่าไม่เกิดประสิทธิผล
อย่างเต็มที่กับการดําเนินงานที่ผ่านมา
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4. เรื่อง การมอบเงินช่วยเหลือแก่สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการมอบเงินช่วยเหลือแก่สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
จากยอดเงิ น บริ จ าคบั ญ ชี “หั ว ใจไทย ส่ ง ไปเนปาล” ณ วั น ที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.00 น. มี
จํานวน 150 ล้านบาทเศษ (ประมาณ 4.545 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) ผ่านทางองค์การสหประชาชาติและ
หน่วยงานอื่น ในระยะแรก ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอ ดังนี้
1. มอบให้รฐั บาลเนปาล จํานวน 1 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
2. International Flash Appeal for Nepal ของ United Nations Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA) จํานวน 1 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
3. องค์การอนามัยโลก (WHO) จํานวน 1 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
4. UNICFF จํานวน 1 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
รวมทั้งสิ้น 4 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือ 132 ล้านบาท ซึ่งจะเหลือยอดเงินประมาณ
17 ล้านบาท
ทั้งนี้ ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเตรียมการเรื่องการจัดสรรเงินบริจาค และให้
กระทรวงการต่างประเทศประสานผู้แทนเข้ารับมอบเงินบริจาคจากนายกรัฐมนตรีต่อไป
5. เรื่อง การแต่งตั้งผู้ที่จะดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหารสูง)
(สํานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแต่งตั้ง นางสาว
จารุ ว รรณ เฮงตระกู ล กรรมการร่ า งกฎหมายประจํ า (นั ก กฎหมายกฤษฎี ก าทรงคุ ณ วุ ฒิ ) สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งให้รักษาราชการแทนใน
ตําแหน่งดังกล่าว เพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
6. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดาํ รงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายธีระพงษ์
วงศ์ศิวะวิลาส ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ให้
ดํารงตําแหน่ งรองเลขาธิ การคณะรัฐ มนตรี (นั กบริหารสูง) สํานั กเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี เพื่ อ ทดแทน
ตําแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากผู้ดํารงตําแหน่งปัจจุบันขอลาออกจากราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
7. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดาํ รงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กระทรวง
เกษตร
และสหกรณ์)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
2. นางบริ สุ ท ธิ์ เปรมประพัน ธ์ รองอธิ บดีก รมส่งเสริ ม สหกรณ์ ดํ ารงตํ า แหน่ง ผู้ต รวจ
ราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่าง
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8. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอแต่งตั้ง
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
กลุ่ ม ที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง รองปลั ด กระทรวง สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อ
ทดแทนตําแหน่งที่ว่าง
9. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงพลั ง งานเสนอแต่ ง ตั้ ง นายสุ ช าลี สุ ม ามาลย์
รองผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงพลั งงาน ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ งเป็ นต้นไป เพื่อทดแทน
ตําแหน่งที่ว่าง
10. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
อุตสาหกรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง รองผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดํารง
ตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
2. นายศักดา พันธ์กล้า รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
3. นายมาณพ ชิวธนาสุนทร รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่าง
11. เรื่อง การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ ก.พ.ร.
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. เสนอรั บ โอน นายอารี พ งศ์ ภู่ ช อุ่ ม
ปลัดกระทรวงพลังงาน (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
เลขาธิการ ก.พ.ร. (นักบริหารระดับสูง) ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว
*******************

