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  วันนี้ (21 กรกฎาคม 2558) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1  
ทําเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จส้ินการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด และพลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค            
รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญดังนี้ 
  

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ตํารวจกองประจําการ)  
  7.   เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ... 
  8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการ 
    สอบสวนคดีพิเศษ  (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  9.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุย
    วิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ....  
  10.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทาน เป็นทางน้ําชลประทาน 
    ท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน จํานวน 10 ฉบับ 
 

สังคม – เศรษฐกิจ 
 
  11.   เรื่อง   การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับข้ึนเงินเดือนร้อยละ 4 ให้กับพนักงาน 
    มหาวิทยาลัยท่ีจ้างโดยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
  12.   เรื่อง   ขออนุมัติดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
    กําลังคนด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ตามมติคณะรัฐมนตรี 
    เมื่อวันท่ี 26 และวันท่ี 31 มีนาคม 2556 
  13.  เรื่อง  ร่างข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว 
    (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  14.   เรื่อง   ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในงานบริการภาครัฐเพื่อป้องกัน
    การทุจริต 

 15.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งท่ี 1/2558 และ 
   ครั้งท่ี 2/2558  

  16.  เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อน                
    จากภัยแล้ง 
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  17.  เรื่อง  การขอขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
    ส่ิงแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในบริเวณ 
    พื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
    พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงฯ ในบริเวณพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี (ฉบับท่ี 2)  
    พ.ศ. 2555 รวม 4 ฉบับ ออกไปอีก 1 ปี  
 18.  เรื่อง  การขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558   
  19.  เรื่อง  การให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเงินเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
    ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
    พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  
 

ต่างประเทศ 
 
  20.  เรื่อง  การลงนามในร่างพิธีสารว่าด้วยการเปิดตลาดทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับ 
    ไลบีเรียภายใต้กระบวนการภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของ 
    ไลบีเรีย 
  21.  เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ 
    ซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธ์ (CITES) ต่อรายงานความก้าวหน้าการ 
    ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ฉบับแก้ไข (Thailand’s  
    Revised National lvory Action Plan - NIAP) 
  22.  เรื่อง  ร่าง Joint Statement of ASEAN Plus Three Health Ministers’ Special  
    VDO Conference on the Threat of MERS-CoV in the Region 
  23.  เรื่อง  ขออนุมัติจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง 
    สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ว่าด้วยยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือ 
    เดินทางธรรมดา  
 

แต่งต้ัง 
 
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษาด้านการประสานงานโครงการ 
    อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)  
    (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
    พระราชดําริ)  
  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงพลังงาน)  
  27.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ  
  28.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับ
    ออกไปนอกราชอาณาจักร 
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  29.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง   
    กระทรวงมหาดไทย  
  30.  เรื่อง  คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี  184/2558 เรื่อง  ปรับปรุงการมอบหมายและมอบ
    อํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาม
    กฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
 

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

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง 
(กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการท่ี
เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อน
เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  กค. เสนอว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ได้มีการประกาศใช้มาเป็นระยะ
เวลานาน อีกท้ังมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้ง ส่งผลให้มีพระราชบัญญัติศุลกากรหลายฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับท่ี 7) พุทธศักราช 2480 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี 8) พุทธศักราช 2480 พระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับท่ี 9) พุทธศักราช 2482 และพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2497 ทําให้กฎหมายศุลกากร
กระจัดกระจาย ไม่สะดวกในการใช้งาน สมควรปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับการค้าระหว่าง
ประเทศในปัจจุบัน ตลอดจนรวบรวมกฎหมายท่ีใช้อยู่ ทุกฉบับให้เป็นพระราชบัญญัติฉบับเดียว อีกท้ังยังสมควร
ปรับปรุงแก้ไขให้มีมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ ในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN  Economic  Community) สมควร
ปรับปรุงแก้ไขและจัดทําเป็นร่างพระราชบัญญัติศุลกากรเพียงฉบับเดียว  
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ  
  1. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ เรื่อง การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
กล่าวคือ ให้ลดอัตราการจ่ายเงินรางวัล ซึ่งจ่ายให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการจับกุมจากเดิม ร้อยละ 25 จากเงินค่าขาย
ของกลางหรือค่าปรับ เป็นร้อยละ 15 จากเงินค่าขายของกลางหรือค่าปรับ และให้มีเพดานสูงสุดอยู่ท่ี 5 ล้านบาทต่อ
คดี ส่วนเงินสินบนท่ีจ่ายให้แก่สายลับผู้แจ้งความนําจับให้คงไว้ในอัตราเดิม คือ ร้อยละ 30 จากเงินค่าขายของกลาง
หรือค่าปรับ แต่ให้มีเพดานสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อคดี  
  2. แก้ไขอัตราโทษตามมาตรา 27 ซึ่งเป็นความผิดหลายฐานความผิดอยู่ในมาตราเดียวกัน โดยแยก
เป็น 3 กรณี ได้แก่  1) ความผิดฐานนําหรือพาของท่ียังมิได้เสียภาษี หรือของท่ียังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้อง เข้ามา
ในหรือส่งหรือพาของดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักร (ลักลอบหนีศุลกากร) 2) ความผิดฐานหลีกเล่ียงอากร และ 
3) ความผิดฐานหลีกเล่ียงข้อห้าม ข้อจํากัด โดยเพิ่มเติมความผิดฐานท่ี 3 นี้ ให้ครอบคลุมถึงของท่ีนําเข้า เพื่อการผ่าน
แดนและการถ่ายลําด้วย นอกจากนี้ ยังได้ทําการปรับปรุงเรื่องอัตราโทษและเจตนาของการกระทําความผิดตาม
มาตรา 27 ดังกล่าวให้เหมาะสมข้ึน  
  3. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ เรื่อง ของต้องจํากัด ซึ่งต้องได้รับอนุญาตก่อนการนําเข้า โดยกําหนดให้
ถือว่าของนั้นยังมิได้นําเข้าจนกว่าจะได้ตรวจมอบไปจากอารักขาของศุลกากร เพื่อแก้ไขปัญหากรณีท่ีไม่สามารถออก
ใบอนุญาตหลังการนําเข้าได้  
  4. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ เรื่อง ระยะเวลาในการตรวจสอบภายหลังการตรวจปล่อย (Post Audit) 
โดยกําหนดให้กระทําภายใน 5 ปี นับแต่วันท่ีนําของเข้าหรือวันท่ีส่งของออก เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาเก็บ
เอกสาร และมีระยะเวลาส้ินสุดชัดเจน  
  5. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ เรื่อง ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ โดยกําหนดระยะเวลาการพิจารณาเป็น 180 วัน นับแต่วันท่ีพนักงานศุลกากรได้รับอุทธรณ์และเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน และกําหนดให้สามารถมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้หลายคณะ  
  6. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ เรื่อง การยกอุทธรณ์ โดยให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจ          
ยกอุทธรณ์ ในกรณีท่ีผู้อุทธรณ์ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 204 (กรณีไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไม่ให้ถ้อยคํา) โดยไม่มี
เหตุอันควร และกรณีผู้อุทธรณ์ยื่นคําร้องขอถอนอุทธรณ์เท่านั้น  
  7. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มกรณีชําระภาษีไม่ครบ ต้องชําระภาษีเพิ่มเติม
พร้อมเงินเพิ่ม โดยกําหนดให้มีเพดานการจ่ายเงินเพิ่มร้อยละหนึ่งต่อเดือน ไม่เกินค่าภาษีอากรท่ีต้องชําระ  
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  8. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ เรื่อง ระยะเวลาในการรายงานเรือ เพื่อให้การรายงานอากาศยานเข้า-
ออก สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยกําหนดให้เป็นไปตามท่ีอธิบดีกําหนด 
  9. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ เรื่อง ของตกค้างโดยกําหนดระยะเวลาของของตกค้างให้เร็วขึ้นจาก 2 
เดือน เหลือ 30 วัน หลังจากครบ 30 วันแล้ว เมื่อตัวแทนเรือได้รับคําบอกกล่าวจากอธิบดีครบ 15 วัน ให้ถือว่าของ
นั้นเป็นของตกค้าง เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและเพื่อให้การใช้พื้นท่ีบริเวณเขตท่าเป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอดจน
กําหนดให้การเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร เป็นไปตามระยะเวลาท่ีอธิบดีกําหนดเพื่อป้องกัน
ปัญหาของล้นคลังสินค้า โดยไม่มีมาตรการรองรับ  
  10. เพิ่มเติมนิยามและบทบัญญัติ เรื่อง อํานาจทางศุลกากรในเขตเศรษฐกิจจําเพาะและเขตไหล่
ทวีป เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของกรมศุลกากรและสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค .ศ. 
1982 เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาฯ ดังกล่าวแล้ว จึงมีผลผูกพัน 
  11. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ เรื่อง การนับอายุความกรณีหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงอากร ท่ี
ให้นับเช่นเดียวกับอายุความกรณีเรียกเก็บอากรขาดเพราะเหตุอันเกี่ยวกับชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ําหนัก หรือราคา
แห่งของใดๆ หรือเกี่ยวกับอัตราอากรสําหรับของใดๆ โดยกําหนดให้มีอายุความ 10 ปี นับแต่วันท่ีนําของเข้าหรือวันท่ี
ส่งของออก และแก้ไขอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องขอคืนเงินอากรท่ีชําระไว้เกินจํานวนท่ีพึงต้องเสียจริง จากเดิม 
2 ปี เป็น 3 ปี นับจากวันท่ีนําของเข้าหรือวันท่ีส่งของออก เพื่อให้สอดคล้องกับประมวลรัษฎากร 
  12.  เพิ่มเติมนิยามและบทบัญญัติ เรื่อง ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight 
Forwarder) เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในทางกฎหมาย โดยกําหนดท้ังสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดของผู้รับจัดการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศทํานองเดียวกับนายเรือ สอดคล้องกับทางปฏิบัติ และเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้รับจัดการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ 
  13.  แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ เรื่อง การจัดต้ังคลังสินค้าทัณฑ์บนสําหรับทําการผลิต ผสม ประกอบ 
บรรจุ หรือดําเนินการตามท่ีอธิบดีเห็นสมควรกับของท่ีนําเข้ามาและเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน  
โดยให้อธิบดีมีอํานาจอนุมัติการจัดต้ังคลังสินค้าทัณฑ์บนได้ในกรณีท่ีอธิบดีเห็นสมควร ตลอดจนสามารถกําหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระยะเวลาในการเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บนได้ 
  14.  แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ เรื่อง การกําหนดให้นําบทบัญญัติเรื่อง การเก็บของในคลังสินค้ามาใช้
บังคับกับการนําของเข้า การเก็บรักษา การส่งของออก การควบคุม การขนย้ายในเขตปลอดอากร และอํานาจ
พนักงานศุลกากรโดยอนุโลม โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและระยะเวลาท่ีอธิบดีกําหนด 
  15. เพิ่มเติมนิยามและบทบัญญัติ เรื่อง สินค้าท่ีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากสินค้าท่ี
ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นสินค้าท่ีต้องห้ามในการนําเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรอย่าง
หนึ่ง ซึ่งตามกระบวนการพนักงานศุลกากรมีหน้าท่ีต้องตรวจของทุกชนิด  เมื่อมีการนําเข้ามาหรือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร ดังนั้น การตรวจปล่อยสินค้าท่ีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาก็ควรต้องอยู่ในกระบวนการเดียวกัน 
เพื่อให้การตรวจของเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับหลักสากลท่ีกําหนดให้กรมศุลกากรและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องป้องกันและปราบปรามการละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  
  16. แก้ไขเพิ่มเติมโดยการตัดบทบัญญัติ เรื่อง ทําเนียบท่าเรือ โรงพักสินค้า และท่ีมั่นคงตามมาตรา 
7 (1) ออก เพราะเป็นบทเฉพาะกาล ท่ีบังคับใช้ก่อนมีพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 หากคงไว้จะทําให้ 
ทําเนียบท่าเรือ โรงพักสินค้า และท่ีมั่นคง ท่ีไม่ถูกต้องในปัจจุบันกลายเป็นทําเนียบท่าเรือ โรงพักสินค้า และท่ีมั่นคงท่ี
ได้รับอนุมัติแล้ว 
  17. แก้ไขบทบัญญัติ เรื่อง การให้ทําเอกสารและสําเนาคู่ฉบับก่อนขนของลงเรือ หรือย้ายขนไปเพื่อ
บรรทุกลงเรือ ส่งออกนอกราชอาณาจักร โดยตัดบทบัญญัติตามมาตรา 47 ออก ซ้ําซ้อนกับ มาตรา 45    
  18. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ เรื่อง การบังคับคดี โดยกําหนดให้พนักงานศุลกากรมีอํานาจหน้าท่ีใน
การยึด อายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ เช่นเดียวกับท่ีกําหนดไว้ในประมวลรัษฎากร  
  19. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ เรื่อง อํานาจของอธิบดี เกี่ยวกับการบังคับบัญชา การให้เงินเดือนและ
เงินรางวัล และการกําหนดระเบียบเพิ่มเติมตามท่ีกฎหมายให้อํานาจไว้ เพื่อให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น  
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  20. เพิ่มเติมบทบัญญัติ เรื่อง การขนส่งด้วยคอนเทนเนอร์ โดยให้อธิบดีมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการขนส่งด้วยคอนเทนเนอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศได้ ท้ังนี้ หากมิได้มีความ
ตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องดังกล่าวเป็นการเฉพาะ ให้การขนส่งด้วยคอนเทนเนอร์เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร  
  21. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการดําเนินพิธีการศุลกากรหรือการให้บริการทาง
ศุลกากร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกําหนดในกฎกระทรวง 
  22. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ เรื่อง การนําของท่ีได้รับยกเว้นหรือคืนอากรเมื่อส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร หากนําของนั้นเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนให้ถือว่าเป็นการส่งออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งได้รับการ
ยกเว้นหรือคืนอากรโดยให้อธิบดีมีอํานาจกําหนดระเบียบปฏิบัติได้ 
  23. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ เรื่อง ความหมายของการนําเข้าสําเร็จทางไปรษณีย์ เพื่อให้มีความ
ชัดเจนตามกฎหมายยิ่งขึ้น 
  24. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ เรื่อง การยกเว้นอากรท่ีเก็บแก่ของใดๆ ท่ีนําเข้ามาในหรือส่งออกไป
นอกราชอาณาจักรโดยผ่านเขตแดนใดๆ ทางบกหรือตอนใดแห่งเขตแดนนั้น จากเ ดิมต้องออกพระราชกฤษฎีกาให้
ยกเว้นอากร กําหนดให้ออกเป็นประกาศกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแทน 
  25. เพิ่มเติมบทบัญญัติ เรื่อง การผ่านแดนและการถ่ายลํา โดยกําหนดให้นําข้อห้ามข้อจํากัดไปใช้
กับของท่ีนําเข้ามาเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลําได้เท่าท่ีจําเป็น เช่น ข้อห้าม ข้อจํากัดอันเกี่ยวกับศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน นโยบายสาธารณะความปลอดภัยของสาธารณชน การปกป้องชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ หรือพืช 
และการปกป้องการครอบครองสมบัติของชาติในด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ หรือค่านิยมทางโบราณคดี หรือ
การปกป้องทรัพย์สินทางการค้าหรืออุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
  26. แก้ไขบทบัญญัติ มาตรา 27 ทวิ เรื่อง การซื้อหรือรับไว้ซึ่งของอันเนื่องด้วยความผิดตามมาตรา 
27 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขมาตรา 27 ซึ่งได้มีการปรับปรุงอัตราโทษ และปรับปรุงหลักเกณฑ์เรื่องเจตนาในการ
กระทําผิดให้เหมาะสมข้ึน โดยได้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 27 ทวิ เดิม ให้เป็น 3 วรรค ได้แก่ วรรคแรก ความผิดฐานนํา
หรือพาของท่ียังมิได้เสียภาษี หรือของท่ียังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
(ลักลอบหนีศุลกากร) วรรคสอง ความผิดฐานหลีกเล่ียงอากร และวรรคสาม ความผิดฐานหลีกเล่ียงข้อห้าม ข้อจํากัด 
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 27 เดิม ท่ีได้แก้ไขใหม่ ให้เป็น 3 ฐานความผิด   โดยบัญญัติเป็น 3 มาตรา ได้แก่ มาตรา 
147 มาตรา 148 และมาตรา 149 อีกท้ัง ได้ปรับปรุงอัตราโทษปรับและโทษจําคุกใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแต่ละฐาน
ความผิด โดยอัตราโทษจําคุกสูงสุดจะกําหนดไว้ไม่เกิน 5 ปี      
  27.  แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ เรื่อง เมืองกําเนิดเป็นเท็จ โดยกําหนดให้นําหลักการตาม
พระราชบัญญัติห้ามนําของท่ีมีการสําแดงกําเนิดเป็นเท็จเข้ามา พุทธศักราช 2481 มาบัญญัติไว้ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีกรม
ศุลกากรมีหน้าท่ีโดยตรง และกฎหมายฉบับดังกล่าวมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง    เป็นผู้รักษาการ ส่งผลให้ไม่
เกิดความซ้ําซ้อนกับการปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงาน เมื่อนํามาบัญญัติในร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... และให้
นําบทลงโทษในเรื่องการลักลอบตามมาตรา 147 และเรื่องหลีกเล่ียงข้อห้าม ข้อจํากัด ตามมาตรา 149 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม เพราะความผิดกรณีนี้สามารถมีได้ 
ท้ังกรณีลักลอบและกรณีผ่านพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้องแต่สําแดงเมืองกําเนิดเป็นเท็จ  
  28. เพิ่มเติมให้การนําของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลํา โดยหลีกเล่ียงข้อจํากัดหรือข้อห้าม 
เป็นความผิดตามมาตรา 149 แห่งร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ท่ีกําหนดให้ของนําผ่านหรือของถ่ายลําต้องอยู่ภายใต้ข้อจํากัดหรือข้อห้ามด้วย  
  
2. เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย (ฉบับท่ี ..)             
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.)  เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา  ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป  
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  คค. เสนอว่า  
  กรมเจ้าท่า ต้องดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงาน
ประมงและการทําประมงผิดกฎหมาย (IUU FISHING) โดยจําเป็นต้องมีการกํากับดูแลเรือท่ีเดินเข้าออกจาก
ราชอาณาจักร และเรือท่ีเดินภายในราชอาณาจักรบางประเภทเป็นพิเศษ รวมถึงการกํากับดูแลบุคคลท่ีทําการในเรือ
หรือผู้รับจ้างทํางานในเรือ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ประเทศไทยหลุด
พ้นจากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหภาพยุโรปการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต
เกี่ยวกับส่ิงล่วงลํ้าลําน้ํา และเพิ่มประสิทธิผลในการบังคับใช้กฎหมายสําหรับกรณีการล่วงลํ้าลําน้ําตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และการดําเนินการเพื่อมอบอํานาจให้สถาบันจัดช้ันเรือ (CLASSIFICATION SOCIETY) 
สามารถตรวจเรือและออกใบสําคัญการตรวจเรือได้ โดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่เจ้าของเรือในการนําเรือเข้ารับ
การตรวจสภาพเรือและออกใบสําคัญรับรองตามข้อกําหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 ท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถดําเนินการในเรื่องต่างๆ ตาม
กฎหมายให้บรรลุผลตามมาตรการดังกล่าวได้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ํา
ไทย พระพุทธศักราช 2456 ให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
     (1) แก้ไขช่ือหมวดท่ี 2  ในภาค 1 โดยเพิ่มหน้าท่ีนายเรือเมื่อเวลาเรือเข้ามาหรือออกจากน่านน้ํา
ไทย หรือเดินเรือในน่านน้ําไทย  
     (2) เพิ่มบทบัญญัติให้เรือกําป่ันตามประเภทและขนาดท่ีเจ้าท่าประกาศกําหนด เมื่อจะเดินเรือใน
น่านน้ําไทย นายเรือต้องแจ้งและรายงานต่อเจ้าท่าตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเจ้าท่าประกาศกําหนด เพื่อให้สามารถ
ติดตามการเคล่ือนไหวของเรือท่ีเดินในน่านน้ําไทยได้  โดยเฉพาะเรือท่ีมีขนาดตํ่ากว่า 60 ตันกรอส ให้เข้ามาในระบบ
ตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ 
     (3) เพิ่มเติมบทบัญญัติลงโทษกรณีมีผู้ฝ่าฝืนประกาศกําหนดให้เรือกําป่ันตามประเภทและขนาดท่ี
กําหนดเมื่อจะเดินในน่านน้ําไทยนายเรือต้องแจ้งหรือรายงานต่อเจ้าท่า 
     (4) แก้ไขเพิ่มเติมบทลงโทษกรณีมีผู้ฝ่าฝืนปลูกสร้างส่ิงล่วงลํ้าลําน้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ                 
ปลูกสร้างส่ิงล่วงลํ้าลําน้ําไม่เป็นไปตามท่ีได้รับอนุญาต ซึ่งมีโทษจําคุกและโทษปรับเป็นรายวัน  
     (5) เพิ่มบทบัญญัติให้อํานาจเจ้าท่าอนุญาตให้สถาบันจัดช้ันเรือดําเนินการตรวจเรือและ                    
ออกใบสําคัญรับรองตามข้อกําหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราค่าธรรมเนียมท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง เพื่อให้สถาบันจัดช้ันเรือได้รับมอบอํานาจ 
     (6) เพิ่มบทบัญญัติให้อํานาจเจ้าท่าในการออกหนังสือสําคัญประจําตัวคนทําการในเรือ หรือผู้รับ
จ้างทํางานในเรือ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ รูปแบบ และอัตราค่าธรรมเนียมท่ีกําหนดในกฎกระทรวง เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมง  และการทําประมงผิดกฎหมาย (IUU 
FISHING)  
 
3. เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ..)              
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป  ท้ังนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาด้วย  
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ  มีดังนี้  

1. แก้ไขเพิ่มเติมนิยามคําว่า “ปี” ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยให้หมายความว่า ระยะเวลาสิบ  
สองเดือน โดยเริ่มนับต้ังแต่วันเริ่มต้นฤดูการประกอบเกษตรกรรมแห่งท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงวันเริ่มต้นฤดู
ตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญา 
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2. เพิ่มเติมนิยามคําว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” “หมู่บ้าน” และ “คณะกรรมการหมู่บ้าน”  
3. แก้ไขเพิ่มเติมคณะกรรมการใน คชก. จังหวัด และ คชก. ตําบล และอํานาจหน้าท่ีของ คชก .  

และอํานาจหน้าท่ีของ คชก. ตําบล ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
4. กําหนดให้มี คชก. อําเภอ และมีอํานาจหน้าท่ี เช่น ให้ข้อเสนอแนะแก่ คชก . จังหวัด และ คชก.  

ตําบล ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการเช่าในเขตท้องท่ี 
5. แก้ไขเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีประกาศยกเว้นไม่ต้องมี คชก. อําเภอ หรือ คชก. ตําบล ในเขตหรือ 

แขวงของกรุงเทพมหานครได้ 
6. แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการเลือกผู้เช่าและผู้แทนผู้ให้เช่าใหม่ให้มีความเหมาะสม  
7. ยกเลิกการแต่งต้ังข้าราชการอื่นเป็นกรรมการแทนกรรมการโดยตําแหน่งใน คชก.  ตําบล และ 

ยกเลิกอํานาจหน้าท่ีนายอําเภอในการให้คําปรึกษา คชก . จังหวัดกํากับดูแล คชก.  ตําบล และประสานงานระหว่าง 
คชก. จังหวัด กับ คชก. ตําบล  

8. แก้ไขเพิ่มเติมวาระการเป็นผู้แทนผู้เช่าและผู้แทนผู้ให้เช่าเนื่องจากการมี คชก . อําเภอ เพิ่มขึ้น  
9. แก้ไขเพิ่มเติมมาตราท่ีเกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าท่ีของ คชก. อําเภอ คือ การประชุม การเรียกมา 

ให้ถ้อยคําหรือการเรียกเอกสาร การเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นท่ีการเก็บค่าเช่าในพื้นท่ีท่ีมีประกาศพระราช
กฤษฎีกาเกินกว่าอัตราข้ันสูงท่ี คชก. อําเภอ กําหนด  

10. แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท่ี คชก. ตําบล ต้องแจ้งผลการวินิจฉัยข้อพิพาทให้คู่กรณีทราบภายใน  
สามสิบวัน  

11. แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการเช่านาให้สามารถทําหลักฐานการเช่าเป็นหนังสือและให้ใช้บังคับตาม  
ระยะเวลาในหนังสือได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าสองปี  

12. แก้ไขเพิ่มเติมกรณีต่าง ๆ ท่ีเมื่อ คชก. ตําบล ดําเนินการแล้วต้องรายงานให้ คชก . อําเภอทราบ  
ได้แก่ การทําหลักฐานการเช่านา  การบอกเลิกการเช่านา การขอเปล่ียนแปลงการปลูกข้าว หรือพืชไร่ การขอ
ปรับปรุงนา 

13. แก้ไขเพิ่มเติมการจัดทําประกาศอัตราค่าเช่าขั้นสูง ผลผลิตขั้นสูงเป็นรายหมู่บ้าน  
14. ยกเลิกการกําหนดอัตราค่าเช่าขั้นสูงของ คชก. ตําบล โดยนําไปรวมกับมาตรา 40 โดยให้ 

คณะกรรมการหมู่บ้านกําหนดแทน 
15. แก้ไขเพิ่มเติมการจัดทําประกาศท้องท่ีท่ีเสียหายเพื่อลดค่าเช่านา หรืองดเก็บค่าเช่านา เนื่องจาก  

ภัยธรรมชาติ กรณีการเสียค่าเช่านาลดลงตามส่วนเนื่องจากผลผลิตตํ่าและการเก็บค่าเช่านาในอัตราท่ีสูงกว่าอัตราตาม
ประกาศของ คชก. อําเภอ 

16. แก้ไขเพิ่มเติมการยื่นอุทธรณ์คําวินิจฉัยของ คชก. ตําบล 
17. แก้ไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษกรณีเรียกรับค่าเช่านาเกินกว่าอัตราค่าเช่านาท่ี คชก . อําเภอ  

กําหนด 
 
4. เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ แล้วให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ   

1. กําหนดให้ปรับเปล่ียนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากมหาวิทยาลัยท่ีเป็นส่วนราชการเป็น  
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินและ
กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและ
กฎหมายอื่นแต่อยู่ในกํากับของรัฐบาล 
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2. กําหนดให้กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อย
กว่าท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะ
ข้าราชการบํานาญแล้วให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้การบังคับกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมแต่ไม่ตัดสิทธิที่จะ
ประกันตนด้วยความสมัครใจ 

3. กําหนดให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการซื้อ ขาย สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้  
เช่าซื้อ แลกเปล่ียน จําหน่าย ทํานิติกรรมใด ๆ  ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  
หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สิน และจําหน่ายสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ท้ังภายในและภายนอก
ราชอาณาจักร รวมท้ังรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้ และมหาวิทยาลัยสามารถกู้ยืมเงิน  และให้กู้ยืมเงินโดยมี
หลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน  และร่วมลงทุนหรือลงทุน ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ สามารถกําหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ  รวมท้ังสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และประโยชน์อย่าง
อื่นให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสามารถปกครอง  ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช้และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  และท่ี
ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ  

4. กําหนดให้รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ท่ีต้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่า 
ด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

5. กําหนดให้บรรดาอสังหาริมทรัพย์ท่ีมหาวิทยาลัยได้มาจากการให้หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของ 
มหาวิทยาลัย หรือแลกเปล่ียนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือได้มาโดยวิธีอื่น ไม่ถือเป็นท่ีราชพัสดุและให้เป็น
กรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย  

6. กําหนดให้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยท่ีใช้เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ 
ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีท้ังปวง  รวมท้ังการบังคับทางปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาใน
การครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้ 
 
5. เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาต่อไป  
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
  2. กําหนดวัตถุประสงค์ ภาระหน้าท่ี การแบ่งส่วนงาน หลักเกณฑ์การจัดต้ัง การรวม และการยุบ
เลิกส่วนงาน การรับสถานศึกษาอื่นเข้าสมทบ และอํานาจหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย  
  3. กําหนดให้มหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ฯลฯ แต่
พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว แต่ไม่
ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ  
  4. กําหนดให้มหาวิทยาลัยมีรายได้ส่วนหนึ่งจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี เงินหรือ
ทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้ และเงินกองทุนท่ีรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดต้ังขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน 
รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ท่ีต้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วย
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วิธีการงบประมาณ และในกรณีท่ีรัฐบาลปรับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่
ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยในสัดส่วนเดียวกัน 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย  
  5. กําหนดให้มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
และนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรีโดยให้เป็นไปตามระเบียบท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด  
  6. กําหนดให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยตามท่ีกําหนด กรรมการ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งและการพ้น
จากตําแหน่ง อํานาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย และให้มีสํานักงานสภามหาวิทยาลัยท่ีจัดต้ังขึ้นตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย  
  7. กําหนดให้มีสภาวิชาการ สภาคณาจารย์ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล และคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยให้องค์ประกอบ ท่ีมาของกรรมการ อํานาจหน้าท่ี
เป็นไปตามท่ีกําหนด และให้จํานวนคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง 
ตลอดจนการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
  8. กําหนดให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
กําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด  
  9. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย  
  10. กําหนดหลักเกณฑ์ ระบบบัญชี การตรวจสอบทางบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัย ให้สภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินงานของอธิการบดี และให้อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี หัวหน้าและรองหัวหน้าส่วนงานตามท่ีกําหนด เป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และให้รัฐมนตรีมีอํานาจและหน้าท่ีกํากับและดูแลโดยท่ัวไป 
ซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย  
  11. กําหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณและรายได้ การ
ดํารงตําแหน่ง และคณะกรรมการต่าง ๆ ส่วนราชการ การโอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน
ของมหาวิทยาลัย ตําแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับ หรือประกาศท่ีมีอยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ เป็นต้น  
 
6. เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ต ารวจกองประจ าการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ตํารวจกอง
ประจําการ) ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ท้ังนี้ ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติรับความเห็น
คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐไปพิจารณาด้วย  
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดบทนิยามคําว่า “ตํารวจกองประจําการ” “เครื่องแบบตํารวจ”  
  2. กําหนดให้ตํารวจกองประจําการมีหน้าท่ีสนับสนุนภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร ตามท่ีผู้บังคับบัญชาได้มีคําส่ัง การปฏิบัติหน้าท่ีตามคําส่ัง
ให้ตํารวจกองประจําการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และมีอํานาจหน้าท่ีเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
  3. กําหนดอัตราเงินเดือนและการให้ได้รับเงินเดือนของตํารวจกองประจําการ ให้นํากฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการทหารมาใช้บังคับโดยอนุโลม ตลอดจนเงินเพิ่มอื่น หรือเงินช่วยเหลือเช่นเดียวกับท่ีทหารกอง
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ประจําการมีสิทธิได้รับตามท่ีกําหนดโดยคณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงการคลัง (กค.) หรือโดย ตช. ตามท่ีได้ตกลงกับ 
กค.  
  4. กําหนดวินัย การรักษาวินัย โทษทางวินัย และการดําเนินการทางวินัยของตํารวจกองประจําการ 
ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร.  
  5. กําหนดให้ตํารวจกองประจําการท่ีได้เข้ารับราชการในกองประจําการจนครบกําหนดแล้ว ให้
ดําเนินการปลดจากกองประจําการเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  
 
7.  เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. ... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ได้ปรับปรุงแก้ไขร่างมาตรา 22 วรรคสอง และร่างมาตรา 25 ให้
เป็นไปตามหลักการที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสังเกต ตลอดจนได้เพิ่มกลไกการตรวจการบริหารกองทุนให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล  ตามท่ี สคก.เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก่อนเสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติต่อไป ดังนี้ 
  1. การส่งเงินกองทุนเป็นรายได้แผ่นดินตามร่างมาตรา 22 วรรคสอง ได้กําหนดให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกับมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 
โดยกําหนดให้กองทุนมีเงินและทรัพย์สินในแต่ละปีงบประมาณไม่เกินห้าพันล้านบาท เงินและทรัพย์สินของกองทุนท่ี
เกินจากวงเงินสูงสุดท่ีกําหนดไว้ ให้กองทุนนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แต่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอํานาจใน
การปรับเพิ่มวงเงินสูงสุดของกองทุนได้ 
  2. องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารกองทุนตามร่างมาตรา 25 ได้กําหนดองค์ประกอบให้เป็นไป
ตามร่างเดิมท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฤษฎีกา (คณะท่ี1) แล้ว 
  3. กําหนดกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุน ได้เพิ่มบทบัญญัติให้
มีการเปิดเผยรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนให้ประชาชนทราบเป็นการท่ัวไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และตรวจสอบได้  
 
8. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ            
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดคดีพิเศษเพิ่มเติม ได้แก่ คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า คดี
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาติ และคดีความผิดตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  
 
9. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและ                  
เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ .ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดําเนินการต่อไปได้  
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  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. กําหนดให้ร่างพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา         
เป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติมาตรา 4 (1) เฉพาะสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมาตรา 6 (8) ให้ใช้บังคับ
ต้ังแต่วันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป  
  2. กําหนดให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2552  
  3. กําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อ ครุยวิทยฐานะ สีประจําคณะ และสาขาวิชา รวมท้ัง
เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 
10. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทาน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
จ านวน 10 ฉบับ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทาน เป็นทางน้ําชลประทานท่ีจะ
เรียกเก็บค่าชลประทาน รวม 10 ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
                   1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝ่ังซ้ายคลองน้ําแดง เป็นทางน้ํา
ชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
                   2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บน้ําห้วยไผ่เป็นทางน้ําชลประทานท่ีจะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
                   3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บน้ําห้วยทราย เป็นทางน้ําชลประทานท่ีจะ
เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
                   4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดใหท้างน้ําชลประทานแม่น้ํายม เป็นทางน้ําชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 
                   5. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานคลองท่าแนะ เป็นทางน้ําชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
                   6. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บน้ําหนองสิเป็นทางน้ําชลประทานท่ีจะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
                   7. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานแม่น้ําน่าน (ลําน้ําเดิม) เป็นทางน้ําชลประทานท่ีจะ
เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
                   8. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานแม่น้ํานครนายก เป็นทางน้ําชลประทานท่ีจะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
                   9. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บน้ําเข่ือนขุนด่านปราการชล เป็นทางน้ํา
ชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... และ 
                   10. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บน้ําเข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นทางน้ํา
ชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
                   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
                   1. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1 กําหนดให้ทางน้ําชลประทานคลองส่งน้ํา สายใหญ่ฝ่ังซ้าย คลองน้ําแดง 
จากกิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องท่ีตําบลพรุเตียว อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ถึงกิโลเมตรที่ 9.800 ในท้องท่ีตําบล                      
เขาดิน อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ตามแนวเขตแผนท่ีท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ําชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ               
ค่าชลประทาน 
                   2. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 2 กําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บน้ําห้วยไผ่ ในท้องท่ีตําบลท่าเย่ียม 
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ภายในแนวเขตตามแผนท่ีท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ําชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน 
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                   3. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 3 กําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บน้ําห้วยทราย ในท้องท่ีตําบล             
ละลมใหม่พัฒนา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ภายในแนวเขตตามแผนท่ีท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ํา
ชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
                   4. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 4 กําหนดให้ทางน้ําชลประทานแม่น้ํายม จากศูนย์กลางฝายแม่ยม ใน
ท้องท่ีตําบลบ้านหนุน อําเภอสอง จัหวัดแพร่ ไปทางเหนือน้ําถึงกิโลเมตรที่ 0.760 ในท้องท่ีตําบลบ้านหมุน อําเภอ
สอง จังหวัดแพร่ ไปทางท้ายน้ําถึงกิโลเมตรที่ 0.900 ในท้องท่ีตําบลบ้านหมุน อําเภอสอง จังหวัดแพร่ ตามแนวเขต
แผนท่ีท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ําชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
                   5. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 5 กําหนดให้ทางน้ําชลประทานคลองท่าแนะ จากศูนย์กลางฝายคลอง  
ท่าแนะ กิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องท่ีตําบลเขาย่า อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ไปทางเหนือน้ําถึงกิโลเมตรที่ 4.200 
ในท้องท่ีตําบลเขาย่า อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ไปทางท้ายน้ําถึงกิโลเมตรที่ 1.100 ในท้องท่ีตําบลเขาย่า                 
อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ตามแนวเขตแผนท่ีท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ําชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน              
                   6. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 6 กําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บน้ําหนองสิ ในท้องท่ีตําบลสิ และ
ตําบลโนนสูง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ภายในแนวเขตตามแผนท่ีท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ําชลประทาน  
ท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
                   7. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 7 กําหนดให้ทางน้ําชลประทานแม่น้ําน่าน (ลําน้ําเดิม) จากกิโลเมตรที่ 
0.000 ในท้องท่ีตําบลหนองแขม และตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ถึงกิโลเมตรที่ 5.150          
ในท้องท่ีตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวเขตแผนท่ีท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ํา
ชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
                   8. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 8 กําหนดให้ทางน้ําชลประทานแม่น้ํานคนนายก จากศูนย์กลาง             
อ่างเก็บน้ําเข่ือนขุนด่านปราการชล กิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องท่ีตําบลหินต้ัง อําเภอเมืองนคนนายก จังหวัดนครนายก 
ถึงกิโลเมตรที่ 33.000 ในท้องท่ีตําบลนครนายก อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ตามแนวเขตแผนท่ีท้าย
กฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ําชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
                   9. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 9 กําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บน้ําเข่ือนขุนด่านปราการชล               
ในท้องท่ีตําบลนาหินลาด อําเภอปากพลี และตําบลหินต้ัง อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ภายในแนวเขต
ตามแผนท่ีท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ําชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน  
                   10. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 10 กําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บน้ําเข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ ใน
ท้องท่ีตําบลลํานารายณ์ ตําบลท่าดินดํา ตําบลชัยบาดาล ตําบลม่วงค่อม ตําบลมะกอกหวาน อําเภอชัยบาดาล               
ตําบลท่าหลวง ตําบลแก่งผักกูด อําเภอท่าหลวง ตําบลโคกสลุง ตําบลมะนาวหวาน ตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี และตําบลวังม่วง ตําบลคําพราน อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ภายในแนวเขตตามแผนท่ีท้าย
กฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ําชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
 

สังคม – เศรษฐกิจ 
 
11.  เร่ือง  การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้าง
โดยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเหน็ชอบให้สถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นส่วนราชการและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ
แผ่นดินในแนวทางเดียวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนภาคราชการ เพิ่มในอัตราร้อยละ 4 (ระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 
2557 – 30 กันยายน 2558 รวมเป็นจํานวน 10 เดือน) ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 68,707 คน โดยมีผล
บังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2557 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ 
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12.  เร่ือง  ขออนุมัติด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนก าลังคนด้าน
สาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 26 และวันที่ 31 มีนาคม 2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกําลังคนด้านสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 26 และ
วันท่ี 31 มีนาคม 2556 โดยครอบคลุมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข เสนอ  
  สธ. รายงานว่า 

 การจ่ายค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจ่ายเป็นมาตรการหนึ่งในอีกหลายมาตรการที่ใช้ในการแก้ปัญหาขาดแคลน
และสร้างแรงจูงใจให้มีกําลังคนด้านสาธารณสุขไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทุกระดับโดยเฉพาะในพื้นท่ีห่างไกล ซึ่ง
ส่งผลให้มีการกระจายกําลังคนในสาขาขาดแคลน เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ ไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเพิ่มมาก
ขึ้น สําหรับการเบิกจ่ายค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจ่าย สธ. ได้กําหนดเงื่อนไขท่ีต้องทุ่มเทการทํางานให้กับหน่วยงานอย่างเต็มท่ี
จึงจะสามารถเบิกจ่ายได้ และได้เริ่มการศึกษาการคงอยู่ของกําลังคนท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ ซึ่งจะนํา
ผลการศึกษาดังกล่าวมาจัดทําข้อเสนอในการปรับระบบค่าตอบแทนและการพัฒนาเงื่อนไขการปฏิบัติงาน
ประกอบการเบิกจ่ายต่อไปในอนาคต 
 
13. เร่ือง ร่างข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์
ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  กห. เสนอว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อผศ.) ได้เสนอขอแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว พ .ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 เพื่อให้การ
ช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยปรับเพิ่มวงเงินกู้ยืมประเภทสวัสดิการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน             
รวมท้ังส้ินไม่เกินเก้าเท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง เป็นกู้ยืมได้รวมท้ังส้ินไม่เกินสิบห้าเท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง 
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน โดยไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมแต่
อย่างใด เนื่องจาก อผศ. มีเงินกองทุนท่ีสามารถช่วยเหลือให้ผู้ปฏิบัติงานกู้ยืมเงินได้อย่างเพียงพอ โดยสภาทหารผ่าน
ศึกได้มีมติให้ความเห็นชอบด้วยแล้วเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2558  
  สาระส าคัญของร่างข้อบังคับ  
  แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว พ.ศ. 
2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว (ฉบับท่ี 9) 
พ.ศ. 2552 โดยกําหนดให้ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิขอกู้เงินจากกองทุนสงเคราะห์ประเภทการสวัสดิการ เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนรวมท้ังส้ินจากเดิม “ไม่เกินเก้าเท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง” เป็น “ไม่เกินสิบห้าเท่าของเงินเดือนหรือ
ค่าจ้าง”  
 
14.  เร่ือง  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในงานบริการภาครัฐเพื่อป้องกันการทุจริต 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในงานบริการภาครัฐ เพื่อป้องกันการทุจริต เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงาน
โครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตต่อหน้าท่ี การ
กระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการตามนัยมาตรา 19 (11) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) เสนอ  
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  ท้ังนี้ มอบหมายให้สํานักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สํานัก
งบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อมาตรการในการป้องกันการทุจริตและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและให้สํานักงาน ก .พ.ร. และ
กระทรวงการคลังจัดทํารายงานผลการพิจารณาหรือผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวมเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคําส่ัง 
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  สํานักงาน ก.พ.ร. รายงานว่า  ได้นําเสนอถึงความจําเป็นเร่งด่วนท่ีต้องดําเนินการใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในงานบริการภาครัฐ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. อยู่ระหว่างดําเนินโครงการบูรณาการงานภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาของระบบบริการภาครัฐในปัจจบัน ให้สามารถเช่ือมโยงระบบงานบริการภาครัฐโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยยกระดับบริการอํานวยความสะดวก   ลดภาระประชาชนและภาคธุรกิจ ลดการติดต่อและ
การใช้ดุลพิจนิจ ซึ่งจะสร้างความโปร่งใสและลดความเส่ียงการทุจริตได้ โดยมีแผนดําเนินการในงานบริการหลัก
ภายใน 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560) โดยให้บริการภาครัฐผ่านระบบออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์และ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในภาพรวม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถป้องกัน/ลดความเส่ียง
ต่อการทุจริต และการเอื้อประโยชน์ต่าง ๆ เกิดความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนและภาคธุรกิจ ลดต้นทุน
และลดขั้นตอนการดําเนินการและสร้างโอกาสในการแข่งขัน เป็นต้น โดยเสนอมาตรการที่รัฐบาลควรดําเนินการ ดังนี้ 
  1. มาตรการเร่งด่วน รัฐบาลควรส่งเสริมโครงการบูรณาการงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพของ
สํานักงาน ก.พ.ร. และสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุผล โดยนําร่องในโครงการเกี่ยวกับการ
นําเข้า – ส่งออก [โดยเฉพาะในสินค้าส่งออกที่ส่งผลกระทบต่อยอดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 
Product: GDP)ประกอบด้วย ยางพารา ข้าวทั่วไป ข้าวหอมมะลิ อาหารทะเลแช่แข็ง ช้ินส่วนรถยนต์ และเครื่องทํา
ความเย็นและตู้แช่แข็ง ] เพื่อให้ทันต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเดือนธันวาคม 2558 โดยอาจบรรจุ
โครงการดังกล่าวเป็นมาตรการเสริมในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 2 (พ.ศ. 
2556 – 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เรื่องบูรณาการการทํางานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ 
  2. มาตรการระยะยาว รัฐบาลควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการนําระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ  โดยเฉพาะในระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการและเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชนท่ีรับบริการ อีกท้ังยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการ
ติดตามตรวจสอบให้สามารถทําได้ง่ายข้ึนและลดความเส่ียงต่อการเกิดทุจริต  
 
15. เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ คร้ังที่ 1/2558 และคร้ังที่ 2/2558  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) 
ครั้งท่ี 1/2558 เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2558 และครั้งท่ี 2/2558 เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 ตามท่ี
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเสนอ 
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  กนย. รายงานว่า  ผลการประชุม กนย. ครั้งท่ี 1/2558 เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติเห็นชอบ
ในหลักการและมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการ ดังนี้  
  1.เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติการบริหารจัดการน้ ายางสดและยางก้อนถ้วยจากเกษตรกร
รายย่อยท่ี อ.ส.ย. นําเสนอ โดยให้ อ.ส.ย. รับข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํายางสดท่ีรับซื้อในโครงการฯ เพื่อ
ไม่ให้เกิดความเสียหาย พร้อมท้ังให้จัดสัดส่วนเงินระหว่างการซื้อน้ํายางสดและยางก้อนถ้วยให้เหมาะสม 
  2. เห็นชอบในหลักการโครงการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ยางใช้ภายในประเทศโดย
มอบหมายให้ กษ. (กรมวิชาการเกษตร และ อ.ส.ย.) นําโครงการไปผนวกรวมกับโครงการแปรรูปยางพาราเป็น
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ผลิตภัณฑ์ยางใช้ภายในประเทศของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เพื่อเสนอเป็นภาพรวมของประเทศ
ต่อไป 
  3. เห็นชอบในหลักการให้โครงการร่วมค้าเพื่อการซ้ือขายล่วงหน้ายางพาราในตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าประเทศไทย (AFET) เป็นมาตรการเสริมภายใต้โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง โดย
มอบให้ อ.ส.ย. จัดทํารายละเอียดข้อเสนอโครงการนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
  4. เห็นชอบในหลักการการปรับแผนการดําเนินโครงการพัฒนาตลาดตามแผนแม่บทปรับ
โครงสร้างระบบตลาดยางพารา และมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรจัดทํารายละเอียดข้อเสนอโครงการนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณดําเนินการปี 2558 โดยใช้งบกลาง จํานวน 
818.23 ล้านบาท 
  5. เห็นชอบการทบทวนมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2557 จากเดิมท่ี
กําหนดให้ กษ. เป็นผู้เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี เป็น “ให้ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เป็นผู้ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี” และเห็นชอบการขยายกลุ่มเป้าหมายสนับสนุนสินเช่ือตามโครงการ
สนับสนุนสินเช่ือสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา (วงเงินสินเช่ือ 5,000 ล้านบาท) จากเดิมให้การสนับสนุนสินเช่ือ
เฉพาะสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร) เป็น “ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นสหกรณ์ทุก
ประเภท วิสาหกิจชุมชน และองค์การวิสาหกิจอื่นท่ีทําธุรกิจยางพารา” 
  สําหรับผลการประชุม กนย. ครั้งท่ี 2/2558 เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 มีมติเห็นชอบใน
หลักการให้มีการขับเคล่ือนด้านยางพาราภายใต้กรอบนโยบายเดิมโดยการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ท่ีเป็นอุปสรรค
และจุดอ่อนของโครงการท่ีได้ดําเนินการแล้วในปี 2557/2558 ให้สอดคล้องกับข้อเสนอของภาคเกษตรกร 
ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขับเคล่ือนให้มีประสิทธิภาพในปี 2558/2559 และมอบหมายให้หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการ ดังนี้ 
  1. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุมเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง ท่ีส้ินสุดระยะเวลา
โครงการแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2558 ให้ อก. รับข้อเสนอของกรรมการผู้แทนสมาคมน้ํายางข้นไทยท่ีขอให้ขยาย
ระยะเวลาโครงการนี้ออกไปอีก 1 ปี ไปพิจารณาหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุป 
  2. โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการรวบรวมยาง (วงเงิน
สินเช่ือ 10,000 ล้านบาท) เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ของ ธ.ก.ส. จากส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 
ออกไปเป็นส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 รวมท้ังขยายระยะเวลาโครงการท่ีสถาบันเกษตรกรต้องส่งคืนเงินกู้ออกไป
อีก 3 เดือน จากเดิมภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เป็นภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2559 
  3. โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง เห็นชอบให้ยกเลิกแนวทางเดิมเนื่องจาก
ไปต่อไม่ได้เพราะคุณสมบัติของผู้กู้ไม่ผ่านเงื่อนไขตามท่ีธนาคารออมสินกําหนด โดยมอบรองนายกรัฐมนตรี (หม่อม
ราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) พิจารณาในรายละเอียดเพื่อทบทวนแนวทางในการดําเนินการท่ีเหมาะสมต่อไป 
  4. โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง เห็นชอบให้ยกเลิกระบบเดิมและให้
ดําเนินการตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี ประธาน กนย. โดยให้ใช้เงินท่ีเหลืออยู่ของโครงการฯ รับซื้อยางเฉพาะจาก
เกษตรกรเท่านั้น และให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐเป็นผู้ตรวจสอบ โดยไม่ใช้ระบบเดิม 
  5. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม เห็นชอบให้
ขยายระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ โดยเปิดรับสมัครเกษตรกรให้เต็มตามวงเงินสินเช่ือ 10,000 ล้านบาท 
  6. โครงการควบคุมปริมาณการผลิตยาง มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม (ทส.) เข้าไปควบคุมพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุกทําสวนยางให้เป็นไปตามกฎหมายรวม 6 แสนไร่ และ กษ. โค่นยาง
เก่าปีละ 4 แสนไร่ รวม 1 ล้านไร่ เพื่อลดปริมาณอุปทานยางในปลายปี 2558/2559 รวม 1.5 – 2 แสนตัน 
  7. โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทางการ
ใช้สิทธิ์ของเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2557 โดยให้จ่ายเงินตามโครงการ
ชดเชยรายได้เข้าบัญชีเกษตรกรตามข้อมูลท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรรับข้ึนทะเบียนแล้ว แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการ
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ตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขของโครงการ ท้ังนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้รับเงินโดยเร็วซึ่งเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อน และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สัตยาบันการปรับปรุงแนวทางการใช้สิทธิ์ของเกษตรกรชาวสวนยาง
ดังกล่าว 
 
16. เร่ือง แนวทางการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อน
จากภัยแล้ง  และมอบหมายให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  (สลค.) เสนอ 
แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป  
  สาระส าคัญของเร่ือง  
  เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งในระยะต่อไป ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
และใหค้วามช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ดังนี้  
  

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
(1) การแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน  

(1.1) การท าความเข้าใจเกี่ยวกับการปล่อยน้ าจากเขื่อน  
โดยให้มีการชี้แจงให้ประชาชนทราบว่า รัฐบาลพยายามบริหารจัดการด้าน
ชลประทานให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดกับภาคการเกษตรโดยเฉพาะการทํานาท่ีใกล้
ออกรวงและพืชสวนหรือผลไม้ โดยจะต้องพิจารณาจากปริมาณน้ําต้นทุนท่ีมีอยู่ใน
ขณะนี้ของแต่ละพื้นท่ีด้วย 

กระทรวงมหาดไทย(มท.) 
และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.)  

(1.2) การรณรงค์เพื่อช่วยกันประหยัดน้ า   
- ให้ใช้น้ําอย่างประหยัดและรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ําอย่าง 

ประหยัดและคุ้มค่า เช่น การซักล้าง  การรดน้ําต้นไม้ และพิจารณาวิธีนําน้ําท่ีใช้แล้ว
มาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก 

ทุกส่วนราชการ 

- ให้ขอความร่วมมือจากส่ือต่างๆ ร่วมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ 
ให้ประชาชนใช้น้ําอย่างประหยัดผ่านส่ือทุกช่องทาง  ท้ังโทรทัศน์และส่ือออนไลน์
อย่างต่อเนื่องทุกช่วงเวลาด้วย 

กรมประชาสัมพันธ์ 

(1.3) การบริจาคและจัดหาน้ าด่ืม  
- กรณีมีข่าวว่าจะมีการขาดแคลนน้ําด่ืม ให้เตรียมการในเรื่อง 

ดังกล่าว นอกจากนี้ รัฐบาลจะประกาศเชิญชวนให้บริจาคน้ําด่ืมให้แก่ผู้ท่ีประสบ
ความเดือร้อนเช่นเดียวกับท่ีได้ระดมความช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติไปต่างประเทศ 

ทุกส่วนราชการ  

- ในพื้นท่ีต่างจังหวัดให้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ 
บริจาคน้ําขวดสําหรับด่ืมเพื่อเพิ่มเติมไปยังจุดจ่ายน้ําพระราชทานทุกจุด 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

(2) การด าเนินโครงการตามแผนบริหารจัดการน้ า  
  (2.1) การก าหนดให้ภัยแล้งเป็นวาระแห่งชาติ ให้กําหนดการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นวาระแห่งชาติต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้มีการบูรณาการการ
ทํางานของทุกกระทรวง 

มท. เป็นเจ้าภาพ 

  (2.2) การจัดท าแผนงานโครงการระยะที่ 1-3 ให้รายงานความ
คืบหน้าการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการน้ําปี 2557-2569 ให้ชัดเจน ดังนี้  
   -  ส่วนท่ีดํานินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในปัจจุบัน 
 
 

ทุกส่วนราชการท่ีมีโครงการ
ตามแผนบริการจัดการน้ําปี 
2557-2569  
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   -  ส่วนท่ีต้องดําเนินการในระยะต่อไปในปี 2559-2560, 
2561-2564 และ 2565-2569 พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโดย           
ท่ัวกันด้วย  
  (2.3) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูก  

- ให้นําความรู้จากศูนย์เกษตรกรจังหวัด ปราชญ์ชาวบ้านและ 
ประสบการณ์จากพื้นท่ีซึ่งประสบความสําเร็จในการดูแลและพึ่งตนเองได้เผยแพร่
ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี เพื่อให้ปรับเปล่ียนการเพาะปลูกมาเป็นพืชท่ีใช้น้ําน้อยท่ี
เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีตามแนวทางของการจัดพื้นท่ีทางการเกษตร (zoning) ใน
ระยะยาว 

กษ.และมท. ประสาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 

- ให้จัดจําหน่ายผลผลิตท่ีได้จากการปลูกพืชท่ีใช้น้ําน้อยดังกล่าว  
ข้างต้น เช่น จัดตลาดจําหน่ายในพื้นท่ี รวบรวมและขนส่งผลผลิตไปยังตลาดนอก
พื้นท่ี ท้ังนี้ ให้คํานึงถึงความต้องการใช้และความสามารถในการผลิตให้สมดุลกันด้วย  

กระทรวงพาณิชย์และ กษ. 

 
 
17. เร่ือง การขอขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง 
ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงฯ ในบริเวณพื้นที่จังหวัดชลบุรี (ฉบับที่ 2)              
พ.ศ. 2555 รวม 4 ฉบับ ออกไปอีก 1 ปี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรวม 4 ฉบับ 
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ                                   
ร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระส าคัญของร่างประกาศ  
  ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง กําหนด
เขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม รวม 4 ฉบับ ต่อไปอีก 1 ปี ต้ังแต่วันท่ี 31 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อประกาศ วันสิ้นสุดการใช้
บังคับ 

การขยายระยะเวลา
วันสิ้นสุดการใช้บังคับ 

1. ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการ 
 
คุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในบริเวณพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต 
พ.ศ. 2553  

30 กรกฎาคม 2558  30 กรกฎาคม 2559  

2. ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการ
คุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในบริเวณพื้นท่ีอําเภอบางละ
มุง และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 

30 กรกฎาคม 2558 30 กรกฎาคม 2559 
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3. ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการ
คุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในบริเวณพื้นท่ีอําเภอบ้าน
แหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอท่ายาง และ
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน และ
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 
2553  

30 กรกฎาคม 2558 30 กรกฎาคม 2559 

4. ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการ
คุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในบริเวณพื้นท่ีอําเภอบางละ
มุง และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง กําหนด
พื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในบริเวณ
พื้นท่ีอําเภอบางละมุงและอําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555  

30 กรกฎาคม 2558 30 กรกฎาคม 2559 

 
18. เร่ือง การขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทย เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบการดําเนินการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล จํานวน 1,173  บ่อ แยกเป็นพื้นท่ีท่ีมีไฟฟ้า จํานวน 
928 บ่อ และไม่มีไฟฟ้า จํานวน 245 บ่อ งบประมาณ 372 ,880,620 บาท โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แผนงาน  : พัฒนาประสิท ธิภาพการบริหารราชการ
แผ่นดิน ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ
ความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ําเดิมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย แผนงาน/โครงการบูรณะแหล่งน้ําเดิมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย ซึ่งมีวงเงิน
งบประมาณคงเหลือใช้ได้ จํานวน 374 ,268,769 บาท ซึ่งเมื่อใช้งบประมาณดําเนินการโครงการดังกล่าวแล้ว                 
จะคงเหลืองบประมาณจํานวน 1,388,149 บาท  
  2. เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัย สามารถพิจารณาเรื่อง
การเปล่ียนแปลงจุดดําเนินการได้ ตามวัตถุประสงค์เดิม โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง  
  3. ภายหลังดําเนินการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลแล้ว ให้มีการจัดทําทะเบียนคุม และระบุพิกัดท่ีต้ัง                
ให้ชัดเจน พร้อมท้ังส่ง มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี เพื่อประโยชน์ในการใช้ประโยชน์และบํารุงรักษา
ต่อไป 
 
19. เร่ือง การให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเงินเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.)  เสนอ ดังนี้  
  1. ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบในการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ .ศ. 
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2556 ข้อ 18 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เพื่อให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมทุกมิติ สําหรับประชาชนท่ัวประเทศ ท้ังในเขตและนอกเขตชลประทาน 
ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช . ในกรณี ท่ีวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งไม่พอ ให้จังหวัดสามารถขอ
ขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่มเติมต่อกระทรวงการคลังได้  
  2.  ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วางหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติและติดตามผลการปฏิบัติ
ให้เป็นรูปธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  
  สาระส าคัญของเร่ือง  
  มท. รายงานว่า 
  การแก้ไขปัญหาในปัจจุบันของการใช้เงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ถือปฏิบัติสองกรณีดังนี้ 
  1. กรณีที่ 1 เป็นการช่วยเหลือก่อนการประกาศเขตการให้ความช่ว ยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน ป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งมีวงเงินต้ังไว้ที่สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
จังหวัดละ 10 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเ ฉิน แต่มีเงื่อนไขและอุปสรรคในการทํางานของผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องจากแนวทางปฏิบัติยังไม่
ครอบคลุมในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล เช่น กรณีการจ้างแรงงานในเชิงกระตุ้นเศรษฐกิจสําหรับประชาชนในพื้นท่ี                     
ท่ีคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติท้ังทางตรงและทางอ้อมรวมถึงผลกระทบในเชิงวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป อีกท้ังวงเงินท่ีจังหวัด
มีอยู่ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน   หากสํานักงบประมาณไม่โอนกลับมาให้ และไม่สามารถขอขยายวงเงินทดรอง
ราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งได้ 
  2. กรณีที่ 2 เป็นการช่วยเหลือหลังจากมีการประกาศเขตการให้ความช่ วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินแล้ว ซึ่งมีวงเงินต้ังไว้ที่สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จังหวัดละ 20 ล้านบาท ซึ่ง
สามารถขยายวงเงินได้ในกรณีจําเป็นต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในวงกว้าง 
  ท้ังนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีท่ีคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติ สมควรใช้
แนวทางในการใช้เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เป็นแนวทางปฏิบัติ และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 96/2557 ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2557 จากกรณีการป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาทุกระดับในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบท้ัง
ทางตรงและทางอ้อมจากภัยพิบัติ 
  สําหรับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีท่ีคาดว่าจะ เกิดภัยพิบัติให้บูรณาการ
การดําเนินการของกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการ
พัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  ส่วนในพื้นท่ีจังหวัด ให้ศูนย์ดํารงธรรมและส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด ดําเนินการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
มีผู้แทนจาก กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอ งมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนหน่วยทหารใน
พื้นท่ี หรือผู้แทนหน่วยงานอื่นตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร และให้หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัยจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ  
 

ต่างประเทศ 
 
20. เร่ือง การลงนามในร่างพิธีสารว่าด้วยการเปิดตลาดทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับไลบีเรียภายใต้
กระบวนการภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของไลบีเรีย 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในสารัตถะของร่างพิธีสารว่าด้วยการเปิดตลาดทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับไลบีเรีย
ภายใต้กระบวนการภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ของไลบีเรีย 
  2. มอบหมายให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การการค้าโลกหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนาม  
ในร่างพิธีสารฯ  
  3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย ให้ พณ. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  พณ. รายงานว่า 
  1. ไทยและไลบีเรียได้เจรจาเปิดตลาดทวิภาคีระหว่างไทยกับไลบีเรียตามกระบวนการภาคยานุวัติ
เป็นสมาชิก WTO ของไลบีเรีย และได้สรุปผลรวมท้ังจัดทําร่างพิธีสารว่าด้วยการเปิดตลาดทวิภาคีระหว่างไทยกับ
ไลบีเรีย โดยไลบีเรียต้องลงนามร่างพิธีสารฯ กับประเทศสมาชิก WTO ท่ีเจรจาทวิภาคีรวมท้ังไทย เพื่อให้กระบวนการ
ภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิก WTO ของไลบีเรียแล้วเสร็จภายในการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลกสมัยสามัญ
ครั้งท่ี 10 (WTO ministerial Conference: MC10) ซึ่งจะมีข้ึนในช่วงปลายปี 2558 
  2. ร่างพิธีสารฯ เป็นเพียงตราสารที่จัดทําขึ้นเพื่อให้แสดงให้เห็นถึงผลการเจรจาของประเทศท่ีกําลัง
จะเข้าเป็นสมาชิก WTO คือ สาธารณรัฐไลบีเรียกับประเทศสมาชิก WTO ซึ่งในกรณีนี้ คือ ไทย เพื่อนําไปสู่การบรรลุ
ข้อตกลงในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางการค้าท่ีประเทศนั้นจะให้ในกรอบ WTO โดยผลการเจรจาระหว่างไทยกับ
ไลบีเรียในการลดภาษีสินค้าน าเข้าของไลบีเรียต่อไทยที่บรรจุอยู่ในร่างพิธีสารฯ จะถูกน าไปรวมกับผลการเจรจา
กับประเทศสมาชิกอื่นในตารางข้อผูกพันการเข้าสู่ตลาดในเร่ืองสินค้าและบริการ (schedules of market access 
commitments in goods and services agreed between the acceding government and WTO       
Members) ถือเป็นส่วนหนึ่งของ accession pakage ของไลบีเรีย ซึ่งจะมีผลใช้บังคับต่อเมื่อไลบีเรียได้ยื่นพิธีสาร
ภาคยานุวัติ (Protocol of Accession) แล้ว 30 วัน ดังนั้น ร่างพิธีสารฯ เป็นเพียงกระบวนการหนึ่งในการเจรจาเพื่อ
เข้าเป็นภาคีสมาชิกของ WTO ของไลบีเรีย และไม่มีสถานะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แต่ประการใด 
 
21. เร่ือง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซ่ึงชนิดสัตว์ป่า 
และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ (CITES) ต่อรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาช้าง                     
แห่งประเทศไทย ฉบับแก้ไข (Thailand’s Revised National lvory Action Plan - NIAP) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species 
of Wild fauna and Flora : CITES) ต่อรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศ
ไทย ฉบับแก้ไข (Thailand’s Revised National lvory Action Plan - NIAP) ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม (ทส.) เสนอ และ มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินตามท่ี ทส. เสนอ 
                   สาระส าคัญของเร่ือง 
                   ทส. แจ้งว่า 
                   1. คณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES พิจารณารายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ฉบับแก้ไข (Thailand’s Revised National lvory Action Plan - NIAP) 
แล้วเห็นว่า ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการดําเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 65 [Standing 
Committee (SC) 65] ครบถ้วนท้ัง 3 ประเด็นอย่างมีนัยสําคัญและประเมินว่าประเทศไทยประสบความสําเร็จอย่าง
เป็นท่ีน่าพอใจในการดําเนินการดังกล่าว ซึ่งทําให้ประเทศไทยไม่ถูกเสนอระงับการค้าซ่ึงชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่า
ตามอนุสัญญา CITES จากคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES แต่ยังคงมีสถานะเป็นประเทศที่น่ากังวลอย่าง
มาก (Primary concern) อยู่ และยังคงต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการงาช้าง ฯ และส่งรายงาน
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ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนฯ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2558 ให้ส านักเลขาธิการ CITES เพื่อเสนอให้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES คร้ังที่ 66 (SC 66) ซ่ึงจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม 
2559 พิจารณาต่อไป 
                   2. คณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ขอให้ประเทศไทยชี้แจงเพิ่มเติมในรายงาน
ความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ครั้งต่อไปภายในวันท่ี 15 กันยายน 2558 ซึ่งได้แก่ 1) คําช้ีแจง
เกี่ยวกับบทลงโทษกรณีครอบครองและค้างาช้างแอฟริกา 2) คําช้ีแจงเกี่ยวกับอายุของช้างบ้านท่ีกําหนดให้ต้อง               
จดทะเบียนตามกฎหมาย 3) คําช้ีแจงเกี่ยวกับการตรวจสอบการแจ้งครอบครองงาช้างบ้าน 
                   3. เพื่อให้การช้ีแจงด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับข้อชี้แจงต่อคณะ
กรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ทส. จึงเห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
                             3.1 ให้กรมการปกครอง มีมาตรการทางกฎหมายในการกําหนดอายุช้างบ้านต้ังแต่แรกเกิด
จนถึง 3 เดือน ต้องจดทะเบียนทําต๋ัวรูปพรรณ และให้มีมาตรการทางกฎหมายท่ีเข้มงวดและรัดกุมในการป้องกันไม่ให้
มีการนําช้างผิดกฎหมายมาแจ้งจดทะเบียนเป็นช้างบ้าน รวมท้ังกํากับดูแลและควบคุมการตัดงาของช้างบ้านด้วย 
                             3.2 ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีมาตรการที่เข้มงวดและรัดกุมในการ
ตรวจสอบการแจ้งครอบครองงาช้างบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนํางาช้างแอฟริกามาแจ้งครอบครองเป็นงาช้างบ้าน 
รวมท้ังมีมาตรการที่เข้มงวดกวดขันในการกํากับดูแลและควบคุมร้านค้างาช้างให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย โดยหาก
พบการกระทําผิดให้ดําเนินการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดต่อไป 
 
22. เร่ือง ร่าง Joint Statement of ASEAN Plus Three Health Ministers’ Special VDO Conference 
on the Threat of MERS-CoV in the Region 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบร่าง Joint Statement of ASEAN Plus Three Health Ministers’ Special VDO 
Conference on the Threat of MERS-CoV in the Region  และหากมีการแก้ไขถ้อยคําหรือประเ ด็นท่ีมิใช่
สาระสําคัญ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
อีกครั้ง  
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายร่วมรับรองแถลงการณ์
ดังกล่าว 
  สาระส าคัญของร่าง 2 ฉบับมี ดังนี้ 
  1. ร่าง Joint Statement of ASEAN Plus Three Health Ministers’ Special VDO 
Conference on the Threat of MERS-CoV in the Region เป็นการแสดงเจตจํานงของประเทศสมาชิกอาเซียน
บวกสามในการดําเนินความร่วมมือเพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์  2012 
ท้ังนี้ ร่าง Joint Statement ดังกล่าว มีสาระสําคัญเพื่อตอกย้ําการดําเนินงานต่อเนื่องจากแถลงการณ์ร่วมของการ
ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสามสมัยพิเศษว่าด้วยการเตรียมพร้อมและรับมือกับการระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสอีโบลา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2557 
  2. ร่าง Joint Statement of ASEAN Plus Three Health Ministers’ Special VDO 
Conference on the Threat of MERS-CoV in the Region ไม่มีถ้อยคําท่ีก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับ 
ของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่มีประเด็นเกี่ยวข้องท่ีจะต้องดํา เนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับช่ัวคราว พ.ศ. 2557 มาตรา 23  
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23. เร่ือง ขออนุมัติจัดท าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ว่าด้วยยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ว่าด้วยยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้
กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง  
  2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามในความตกลง
ดังกล่าว  
  สาระส าคัญของร่างความตกลงฯ ฉบับแก้ไขล่าสุดมีเนื้อหาคล้ายคลึงกับร่างความตกลงฯ ฉบับท่ี
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2556 โดยมีรายละเอียดท่ีแตกต่าง ดังนี้  
  1. ข้อ 1 อนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของแต่ละฝ่ายท่ีเดินทางเข้าประเทศ ผ่านทางท่า
อากาศยานนานาชาติได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและพํานักในประเทศผู้รับได้เป็นเวลาไม่เกิน 14 วัน  
  2. ข้อ 5 การปฏิเสธการเข้าเมือง การลดระยะเวลา และการบอกเลิกการอนุญาต พํานัก สามารถทํา
ได้โดยจะแจ้งเหตุผลหรือไม่ก็ได้ (ร่างความตกลงฯ เดิมระบุว่า “สามารถทําได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล”) 
  3. ข้อ 8 วรรค 2 การยกเลิกความตกลงฯ จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางทางการทูต 
และความตกลงฯ จะส้ินสุดลงและไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไปหลังจาก 90 วัน (ร่างความตกลงฯ เดิมระบุท่ี 60 วัน) จาก
วันท่ีได้มีการแจ้ง ซึ่งจํานวนวันท่ีระบุในร่างความ ตกลงฯ อ้างอิงจากกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการยกเว้นการ
ตรวจลงตรา (ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption) ซึ่งได้มีการลงนามเม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 
2549 
  4. ยกเลิกข้อความภาคผนวกเอ (จุดผ่านแดนระหว่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตซึ่งจัดต้ังโดย
ราชอาณาจักรไทย) และภาคผนวกบี (จุดผ่านแดนระหว่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตซึ่งจัดต้ังโดยสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ 
 

แต่งต้ัง 
 
24. เร่ือง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (ส านัก
นายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
แต่งต้ัง นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันท่ี 9 มกราคม 2558 ซึ่งเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
25. เร่ือง การแต่งต้ังข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริเสนอแต่งต้ัง นายประสาท พาศิริ ท่ีปรึกษาด้านการประสานงงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ให้ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 



 

 ม ัน่คง  ม ัง่คัง่ ย ัง่ยนื  

24 

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
26. เร่ือง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพลังงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ัง นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
พลังงาน ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตําแหน่งท่ีว่าง  
 
27. เร่ือง การแต่งต้ังกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งต้ัง            
นายพิทักษ์ ดิเรกสุนทร ผู้อํานวยการสํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร รักษาการในตําแหน่งท่ีปรึกษาด้าน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ แทน            
นายชาญณัฏฐ์ แก้วมณี ท่ีเกษียณอายุราชการและขอลาออก ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป  
 
28. เร่ือง แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร จํานวน 7 คน เนื่องจาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้ดํารงตําแหน่งครบวาระ 3 ปีแล้ว ดังนี้ 1. นายไพศาล พฤติพร ผู้เช่ียวชาญด้าน
แรงงาน 2. นายพลศักดิ์ เศรษฐนันท์  ผู้เช่ียวชาญด้านแรงงาน 3. นายปั้น วรรณพินิจ ผู้เช่ียวชาญด้านแรงงาน                  
4. นายวีรศักดิ์ ลดาคม ผู้เช่ียวชาญด้านแรงงาน 5. นางสินี จงจิตต์ ผู้เช่ียวชาญด้านการเงิน 6. นายสุวรรณ                         
สุขประเสริฐ ผู้เช่ียวชาญด้านอุตสาหกรรม 7. นายชาติพงษ์ จีระพันธุ ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย ท้ังนี้ ต้ังแต่              
วันท่ี 21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป 
 
29. เร่ือง การแต่งต้ังข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย จํานวน 9 ราย ดังนี้   
  1. นายกฤษฎา บุญราช อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมการปกครอง ให้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวง  
(นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
  2. นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง
อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมการพัฒนาชุมชน  
  3. นายจรินทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารง
ตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
  4. นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารง
ตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมท่ีดิน  
  5. ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสมุทรสาคร รักษาการใน
ตําแหน่งรองปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมการปกครอง  
  6. นายชยพล ธิติศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครสวรรค์ ให้ดํารงตําแหน่ง         
รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
  7. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนราธิวาส ให้ดํารงตําแหน่ง           
รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
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  8. นายประทีป กีรติเลขา ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอุบลราชธานี ให้ดํารง
ตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
  9. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดชัยนาท ให้ดํารงตําแหน่ง                 
รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
  ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
30. เร่ือง ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี  184/2558 เร่ือง  ปรับปรุงการมอบหมายและมอบอ านาจให้รอง
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี  184/2558 เรื่อง  ปรับปรุงการมอบหมาย
และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตามกฎหมาย และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี  
  ตามท่ีได้มีการมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจํา 
สํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ 
ตามคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 120/2557 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2557 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี นั้น 
  เพื่อให้การมอบหมายและมอบอํานาจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 
2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 จึงให้ปรับปรุงการมอบหมายและมอบอํานาจ
ตามคําส่ังดังกล่าวดังต่อไปนี้ 
  1. ให้ยกเลิกความในข้อ 2.1.6 ของคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 120/2557 ลงวันท่ี 30 กันยายน 
2557 
  2. ให้ยกเลิกความในข้อ 4.1.3 และข้อ 4.1.4 ของคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 120/2557 ลงวันท่ี 
30 กันยายน 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “4.1.3 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
    4.1.4 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ 
    4.1.5 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก” 
  3. ให้ยกเลิกความในข้อ 5.2.6 และข้อ 5.2.7 ของคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 120/2557 ลงวันท่ี 
30 กันยายน 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
  “5.2.6 คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ   
    5.2.7 คณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม และ 
    5.2.8 กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษถนนราชดําเนิน” 
  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  14   กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 

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


