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วันนี้ ( 1 มีนาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ประชุมร่วมกับคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.)
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึง่ สรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย

3.

6.
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1.
เรื่อง
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. .....
2.
เรือ่ ง
ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทางชาระค่าปรับ)
เรื่อง
ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร
พันธสัญญาทีเ่ ป็นธรรม พ.ศ. ....
4.
เรื่อง
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟูองคดีอาญา
5.
เรื่อง
ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร พ.ศ. ....
เรื่อง
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้ง
สานักงานใหญ่ข้ามประเทศ
เรื่อง
ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติปุาแม่แคม ปุาแม่ก๋อน และปุาแม่สาย
และปุา ลาน้า น่านฝัง่ ขวา ปุาจริม และปุาน้าปาด บางส่วน ในท้องทีต่ าบลช่อแฮ
อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และตาบล น้าหมัน ตาบลจริม อาเภอท่าปลา
จังหวัด อุตรดิตถ์ พ.ศ. ....
8.
เรื่อง
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ พ.ศ. ....
.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ – สังคม
10.

11.

เรื่อง

เรื่อง

ร่างข้อบังคับการรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกาหนดอัตราค่า
โดยสารวิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกาหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
ชาระค่าโดยสารรถไฟฟูามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. ....
แผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559
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แต่งตั้ง
12.

เรื่อง
13.

14.
15.

เรื่อง
เรื่อง

17.
18.

16.
เรื่อง
เรื่อง

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงสาธารณสุข)
เรื่อง การขอปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพื่อพิจารณาทาความ
ตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจา
ขอปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการแม่น้าโขงแห่งชาติไทย
รัฐบาลสาธารณรัฐรวันดาเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจาประเทศไทย
(กระทรวงการต่างประเทศ)
เรื่อง
การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ
ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้อานวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการกาหนดเปูาหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐแทน
กรรมการทีล่ าออก

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. .....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. ..... ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสานักงาน
ศาลปกครอง และฝุายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดให้มีกองทุนเพื่อการศึกษา มีฐาน
ะเป็นนิติบุคคล ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ อยู่ในการกากับดูแลของ กค. มีวัตถุประสงค์ แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมี
ความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ นักเรียน นักศึกษา ที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาที่กองทุนมุ่งส่งเสริม
เป็นพิเศษ และให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม เงินมีหน้าที่ต้อง
คืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้รับไปทั้งหมดคืนให้กองทุน
2. กาหนดให้มี
คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน มี
ผู้จัดการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้คณะกรรมการมีหน้าที่กาหนดนโยบายและกรอบแนวทางในการ
ดาเนินงาน กาหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
3. กาหนดให้มี
สานักงานกองทุน ทาหน้าที่เป็นสานัก งาน เลขานุการของคณะกรรมการ และ
ดาเนินงานต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและนโยบายของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานกับส่วนราชการ
และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. กาหนดให้มี
ผู้จัดการกองทุน มีอานาจหน้าที่บริหารและจัดการเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด โดยผู้จัดการสามารถจ้างสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลใด ๆ ตามความเหมาะสม
เพื่อทาหน้าที่แทนกองทุนในการบริหารและจัดการการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการดาเนินการติดตามเร่งรัดการ
ชาระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
5. กาหนดให้คณะกรรมการกองทุนกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขสาหรับสถานศึกษาที่จะ
เข้าร่วมดาเนินงานให้ เงิน กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยให้มีคณะอนุกรรมการกากับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วม
ดาเนินงานให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบและกากับดูแลสถานศึกษา
6. กาหนดให้นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน
กู้เพื่อการศึกษาประเภทใดให้ยื่นคาขอ
ต่อคณะกรรมการฯ สาหรับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแต่ละประเภทนั้น และ ผู้กู้ยืมเงินต้องยินยอมให้กองทุนเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการชาระเงินคืนกองทุน รวมถึงการให้
ความยินยอมในขณะทาสัญญากู้ยืมเงิน
7. กาหนดให้
นักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินที่สาเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว มีหน้าที่
ต้องชาระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้รับไปคืนให้กองทุน ตามจานวน ระยะเวลา และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
8. กาหนดให้เมื่อผู้กู้ยืมเงินเข้าทางานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้บุคคล คณะบุคคล หรือ
นิติบุคคล ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ส่งข้อมูล
บุคลากรในสังกัดให้กองทุนตรวจสอบ ว่าเป็นผู้กู้ยืมเงินหรือไม่ และมีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินใน
ลาดับเดียวกับหนี้ค่าภาษีอากร
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทางชาระค่าปรับ)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทางชาระ
ค่าปรับ ) ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติเสนอ และส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดให้แก้ไขคาว่า
“อธิบดี” ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นคาว่า “ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ” ทุกแห่ง
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2. เพิ่มวิธีการและสถานที่ชาระค่าปรับตามใบสั่งสาหรับผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถในกรณีไม่มีการเรียก
เก็บใบอนุญาตขับขี่โดยเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ชาระค่าปรับตามจานวนและภายในวันที่ระบุไว้
ในใบสั่ง โดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิตหรือวิธีการอื่นโดยผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการรับชาระ
เงิน
3. เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็น
ธรรม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. .... ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ดาเนินการ
ต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างระเบียบ
1. กาหนดความหมายของนิยามคาว่า
“ระบบเกษตรพันธสัญญา ” “ผู้ประกอบการธุรกิจทาง
การเกษตร” “เกษตรกร” “เกษตรกรรม” “หน่วยงานของรัฐ” “คณะกรรมการ” “รัฐมนตรี”
2. กาหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม ประกอบด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรอง
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเกาตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุด ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย นายกสภาทนายความ และผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นกรรมการโดย
ตาแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกิน 10 คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ตามที่กาหนด โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกณ์มอบหมายเป็นกรรมการ
และเลขานุการ และรองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมายเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม
4. กาหนดให้เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรมแล้ว ให้
คณะกรรมการกาหนดแนวทางหรือมาตรการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว
5. กาหนดให้มีค่าใช้จ่ายสาหรับเบี้ยประชุม หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการที่จาเป็น
ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานให้เป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ย
ประชุมกรรมการหรือตามระเบียบทางราชการ แล้วแต่กรณีโดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6. กาหนดให้ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้กรรมการประกอบด้วย
กรรมการโดยตาแหน่ง เพื่อทาหน้าที่คณะกรรมการไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟูองคดีอาญา
พ.ศ. .... ขอ
กระทรวงยุติธรรม ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดบทนิยามคาว่า
“การไกล่เกลี่ยคดีอาญา ” “คู่กรณี ” “ผู้ไกล่เกลี่ย ” และ “การ
ชะลอการฟูอง”
2. กาหนดให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอัยการสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่
เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของตน
3. กาหนดมาตรการแทนการฟูองคดีอาญา ได้แก่ การไกล่เกลี่ยคดีอาญาและการชะลอการ
ฟูอง โดยไม่ให้ใช้บังคับกับคดีที่อยู่ในอานาจศาลเยาวชนและครอบครัว แต่คดีที่อยู่ในอานาจศาลทหารและมีเหตุที่อาจ
ใช้มาตรการแทนการฟูองคดีอาญาได้ ให้ใช้บังคับได้โดยอนุโลม ส่วนในคดีที่อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาล
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แขวง เมื่อมีคาสั่งให้ใช้มาตรการแทนการฟูองคดีอาญา มิให้นาบทบัญญัติในเรื่องการฟูองและการผัดฟูองมาใช้บังคับ
และเมื่อได้มีคาสั่งให้ใช้มาตรการแทนการฟูองคดีอาญาแล้ว ให้ถือเป็นเหตุอายุความสะดุดหยุดอยู่ ตลอดจนห้ามมิให้
รับฟังพยานหลักฐาน คารับสารภาพ หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการใช้มาตรการแทนการฟูองคดีอาญา
เป็นพยานหลักฐานในการดาเนินคดี
4. กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการไกล่เกลี่ย เช่น กาหนดคดีความผิดที่
สามารถไกล่เกลี่ยได้ กาหนดพฤติการณ์ของการกระทาที่ได้รับการไกล่เกลี่ย กาหนดการไกล่เกลี่ยคดีกรณีที่มีผู้เสียหาย
หลายคน รวมทั้งกาหนดอานาจจัดการแทนผู้เสียหาย
5. กาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น
ผู้ไกล่เกลี่ย และกาหนดให้การยื่นคาขอ การรับขึ้นทะเบียน และการตรวจคุณสมบัติการถอนชื่อ ให้กาหนดใน
กฎกระทรวง
6. กาหนดกระบวนการไกล่เกลี่ยคดีอาญา เช่น กาหนดระยะเวลานัดไกล่เกลี่ยระยะเวลา
ไกล่เกลี่ยคดีอาญาให้แล้วเสร็จ การจัดหาล่าม กาหนดให้ผู้ไกล่เกลี่ยยุติการไกล่เกลี่ยเมื่อมีเหตุตามที่กาหนด
7. กาหนดเกี่ยวกับผลของการไกล่เกลี่ยคดีอาญา เช่น ผู้เสียหายจะฟูองคดีมิได้จนกว่า
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการจะมีคาสั่งให้ดาเนินคดีต่อไป การไกล่เกลี่ยไม่ตัดอานาจพนักงานสอบสวน
ที่จะทาการสอบสวนต่อไป
8. กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชะลอการฟูอง เช่น กาหนดมูลเหตุที่พนักงานอัยการอาจ
พิจารณามีคาสั่งให้ชะลอการฟูองได้ และในการพิจารณามีคาสั่งให้ชะลอการฟูอง พนักงานอัยการอาจดาเนินการ
ตามที่กาหนดได้
9. กาหนดเกี่ยวกับผลของคาสั่งชะลอการฟูอง เช่น ให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาในกรณีที่ถูกคุมขัง
อยู่ ผู้เสียหายจะฟูองคดีมิได้จนกว่าพนักงานอัยการจะมีคาสั่งให้ดาเนินคดีต่อไป กาหนดมูลเหตุที่พนักงานอัยการจะ
พิจารณาสั่งให้ดาเนินคดีอาญาต่อไป
5. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์
ในการจัดเก็บภาษีอากร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง
(กค.) เสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอานาจเสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการดาเนินการตามความตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีแต่ละฉบับได้ โดย
พระราชกฤษฎีกาอย่างน้อยต้องมีการกาหนดในเรื่องต่าง ๆ อาทิ คู่สัญญา ผู้มีหน้าที่รายงาน ข้อมูลที่ถูกต้องรายงาน
การกาหนดขั้นตอนและวิธีการในการรายงาน เป็นต้น
2. กาหนดอานาจหน้าที่โดยทั่วไปของเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจซึ่งจะทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่สัญญา โดยมีอานาจหน้าที่ในการเรียก รับ หรือจัดให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลจากผู้มีหน้าที่รายงาน การส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของคู่สัญญา การเรียกและรับข้อมูลจากผู้มีหน้าที่
รายงานของคู่สัญญาผ่านเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของคู่สัญญา เป็นต้น
3. กาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา โดยมี
อานาจหน้าที่ในการเข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้มีหน้าที่รายงานหรือ ในสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการ
ธุรกิจที่เป็นการสนับสนุนแก่ผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
4. กาหนดให้อานาจผู้มีหน้าที่รายงานในการเปิดเผยข้อมูลและส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ
และให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจมีอานาจในการส่งข้อมูลดังกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งตามความตกลงได้
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5. กาหนดให้มีบทบัญญัติในการคุ้มครองการเปิดเผยข้อมูล โดยให้เปิดเผยข้อมูลเท่าที่เป็นการดาเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ และมีบทลงโทษแก่บุคคลที่นาข้อมูลไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น
6. กาหนดบทลงโทษสาหรับผู้มีหน้าที่รายงานที่ฝุาฝืนตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ที่ขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตาม
คาสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ และกาหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ
6. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสานักงานใหญ่
ข้ามประเทศ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาฯ
ให้ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่สานักงานใหญ่ข้ามประเทศ สาหรับรายรับจากการบริหารเงินให้แก่
วิสาหกิจในเครือ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2558
7. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าแม่แคม ป่าแม่ก๋อน และป่าแม่สาย และป่าลาน้าน่าน
ฝั่งขวา ป่าจริม และป่าน้าปาด บางส่วน ในท้องที่ตาบลช่อแฮ อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และตาบลน้าหมัน
ตาบลจริม อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติปุาแม่แคม ปุา
แม่ก๋อน และปุาแม่สาย และปุาลาน้าน่านฝั่งขวา ปุาจริม และปุาน้าปาด บางส่วน ในท้องที่ตาบลช่อแฮ อาเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ และตาบลน้าหมัน ตาบลจริม อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทส. เสนอว่า
1. กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอใช้พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติลาน้าน่านใน
ท้องที่ตาบลจริม ตาบลน้าหมัน อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 1,140 ไร่ และในท้องที่ตาบลช่อแฮ อาเภอเมือง
จังหวัดแพร่ เนื้อที่ 625 ไร่ รวมเนื้อที่ 1,765 ไร่ เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้าห้วยน้ารี อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
แต่เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติลาน้าน่านตามพระราชกฤษฎีกากาหนด
บริเวณที่ดินปุาแม่แคม ปุาแม่ก๋อน และปุาแม่สาย ในท้องที่ตาบลสวนเขื่อน ตาบลปุาแดง ตาบลช่อแฮ อาเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ และปุาลาน้าน่านฝั่งขวา ปุาจริม และปุาน้าปาด ในท้องที่ตาบลท่าแฝก ตาบลนางพญา ตาบลน้า
หมัน ตาบลจริม ตาบลท่าปลา ตาบลผาเลือด อาเภอท่าปลาและตาบลแสนตอ อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็น
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2541 ดังนั้น จึงต้องดาเนินการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเสียก่อน เพื่อให้สามารถเข้า
ดาเนินการก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าวได้
2. คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ได้พิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน 2556 มีมติเห็นชอบให้การเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติลาน้าน่านบางส่วน เพื่อให้กรมชลประทาน
ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้า ห้วยน้ารี อันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยมีเงื่อนไขว่า ภายหลังการก่อสร้างอ่างเก็บน้า
แล้วเสร็จให้คืนพื้นที่ดังกล่าวให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช เพื่อกาหนดเป็นอุทยานแห่งชาติอีกครั้ง
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
เพิกถอนอุทยานแห่งชาติ ปุาแม่แคม ปุาแม่ก๋อน และปุาแม่สาย และปุาลาน้าน่านฝั่งขวา ปุาจริม
และปุาน้าปาด บางส่วน ในท้องที่ตาบลช่อแฮ อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และ ตาบลน้าหมัน ตาบลจริม อาเภอท่า
ปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมเนื้อที่ 1,628 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวาออกจากการเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามที่กาหนดไว้โดย
พระราชกฤษฎีกากาหนดบริเวณที่ดินปุาแม่แคม ปุาแม่ก๋อน และปุาแม่สาย ในท้องที่ตาบลสวนเขื่อน ตาบลปุาแดง
ตาบลช่อแฮ อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และปุาลาน้าน่านฝั่งขวา ปุาจริม และปุาน้าปาด ในท้องที่ตาบลท่าแฝก
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ตาบลนางพญา ตาบลน้าหมัน ตาบลจริม ตาบลท่าปลา ตาบลผาเลือด อาเภอท่าปลา และตาบลแสนตอ อาเภอน้า
ปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2541 ภายในแนวเขตที่เพิกถอนตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียน
เฉพาะความพิการ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดคานิยาม
1.1 “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับ
คนพิการระดับจังหวัด
1.2 “ผู้จัดการศึกษา” หมายความว่า ผู้ยื่นคาขอจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการไม่
ว่าบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น
หรือผู้ใดที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการให้จัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
2. กาหนดให้ผู้จัดการศึกษาอาจจัดการศึกษาสาหรับคนพิการทั้งนอกระบบและตามอัธยาศัยรวมถึง
การให้บริการการฟื้นฟูสมรรถภาพ พัฒนาศักยภาพในการดารงชีวิตอิสระ พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จาเป็น ฝึกอาชีพ
และจัดกิจกรรมการศึกษาสาหรับคนพิการ โดยจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
3. กาหนดให้ผู้จัดการศึกษายื่นคาขอเป็นหนังสือต่อคณะอนุกรรมการพร้อมทั้งแนบแบบคาขอที่
สานักงานกาหนด และแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ โดยให้แผนการจัดการศึกษามี
รายการตามกาหนด
4. กาหนดให้คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการกาหนดนโยบายการบริหารและการจัด
การศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนและสอดคล้องกับนโยบายแผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กากับและดูแลระบบการประเมินคุณภาพ
5. กาหนดให้มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของพัฒนาการของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการกาหนด กรณีที่มีการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษาอื่น ให้มีการวัดผลและประเมินผลร่วมกัน
6. กาหนดให้ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการออกหลักฐานทางการศึกษาแก่ผู้เรียนหรือผู้สาเร็จ
การศึกษาจากศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการตามหลักศูนย์ของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการนั้น
7. กาหนดให้ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการได้รับสิทธิประโยชน์ด้านเงินอุดหนุน สิ่งอานวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรเอกชนอื่นสาหรับการจัด
การศึกษาได้
8. การเลิกศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ให้ผู้จัดการศึกษาร่วมกับสานักงานจัดหาศูนย์การเรียน
เฉพาะความพิการหรือสถานศึกษาอื่นให้แก่ผู้เรียน โดยให้สานักงานเรียกคืนเงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลืออื่น ๆ ของ
รัฐ ที่ยังคงเหลืออยู่จากศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการที่เลิก เพื่อนาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
9. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อรองรับการเปิดทาการศาลจังหวัดชุมแพ รวม 4 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อรองรับการเปิดทาการศาลจังหวัดชุมแพ
รวม 4 ฉบับ ตามที่สานักงานศาลยุติธรรม (ศย.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็น
เรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
1. ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดวันเปิดทาการศาลจังหวัดชุมแพ พ.ศ. ....
2. ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอานาจศาลแขวงขอนแก่น พ.ศ. ....
3. ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นาวิธีพิจารณาความอาญา
ในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 บังคับสาหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น

8
4. ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอานาจศาลจังหวัดชุมแพ พ.ศ. ....
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
1. ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดวันเปิดทาการศาลจังหวัดชุมแพ พ.ศ. .... กาหนดให้เปิดทาการ
ศาลจังหวัดชุมแพตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
2. ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอานาจศาลแขวงขอนแก่น พ.ศ. .... กาหนดให้บรรดา
คดีของท้องที่อาเภอชุมแพ อาเภอภูผาม่าน อาเภอภูเวียง อาเภอสีชมพู อาเภอหนองนาคา และอาเภอหนองเรือ อยู่
ในเขตอานาจศาลจังหวัดชุมแพเพียงแห่งเดียวและเปลี่ยนแปลงเขตอานาจของศาลแขวงขอนแก่นในบางท้องที่ที่ทับ
ซ้อนกับศาลจังหวัดชุมแพ
3. ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นาวิธีพิจารณาความ
อาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 บังคับสาหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
.... กาหนดให้นาวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัดสาหรับคดีอาญาที่อยู่ในอานาจศาล
แขวงซึ่งเกิดขึ้นในท้องที่อาเภอชนบท อาเภอชุมแพ อาเภอโนนศิลา อาเภอบ้านไผ่ อาเภอเปือยน้อย อาเภอพล อาเภอ
ภูผาม่าน อาเภอภูเวียง อาเภอแวงน้อย อาเภอแวงใหญ่ อาเภอสีมชมพู อาเภอหนองนาคา อาเภอหนองเรือ และ
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (เดิม “ในท้องที่อาเภอชนบท บ้านไผ่ นอกจากตาบลโคกสาราญ ตาบลโนน
สมบูรณ์ ตาบลบ้านแฮด และตาบลหนองแซง อาเภอพล อาเภอแวงน้อย อาเภอแวงใหญ่ อาเภอหนองสองห้อง และ
กิ่งอาเภอเปือยน้อย อาเภอบ้านไผ่”)
4. ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอานาจศาลจังหวัดชุมแพ พ.ศ. ..... กาหนดให้พระราช
กฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป และกาหนดให้ศาลจังหวัดชุมแพมีเขตตลอดท้องที่
อาเภอชุมแพ อาเภอภูผาม่าน อาเภอภูเวียง อาเภอเวียงเก่า อาเภอสีชมพู อาเภอหนองนาคา และอาเภอหนองเรือใน
จังหวัดขอนแก่น

เศรษฐกิจ – สังคม
10. เรื่อง ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกาหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการ
จัดเก็บค่าโดยสาร และการกาหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชาระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สาย
เฉลิมรัชมงคล พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างข้อบังคับการรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการ
กาหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกาหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชาระค่า
โดยสารรถไฟฟูามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
คค. เสนอว่า
1. สัญญาโครงการระบบรถไฟฟูามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว่างการรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย (รฟม.) กับ บริษัท รถไฟฟูากรุงเทพ จากัด (มหาชน) (BMCL) วันที่ 1 สิงหาคม 2543 กาหนดว่าอัตราค่าโดยสาร
ระบบรถไฟฟูา (MRTA Initial System Fare Rates) จะมีผลใช้บังคับเป็นเวลา 24 เดือน แล้วจึงมีการปรับให้เท่ากับ
อัตราค่าโดยสารพื้นฐานอ้างอิง ( Basic Reference Fare Rates) ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่มีการปรับอัตราค่าโดยสาร
ระบบรถไฟฟูาตามวิธีการคานวณในผนวก VI ของสัญญาฯ บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริงของ
ดัชนีราคาผู้บริโภค ( Consumer Price Index : CPI) ซึ่ง รฟม.ได้มีการปรับอัตราค่าโดยสารตามสัญญาฯ แล้ว 6
ครั้ง โดยครั้งล่าสุด เมื่อ พ.ศ. 2557 มีอัตราเริ่มต้นที่ 16 บาท สูงสุด 42 บาท โดยเป็นไปตามอัตราค่าโดยสารพื้นฐาน
อ้างอิง ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
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2. อัตราค่าโดยสารในปัจจุบันของ รฟม.จะครบกาหนด 24 เดือน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 สมควรมีการ
ปรับอัตราค่าโดยสารตามสัญญาข้อ 1 ซึ่ง รฟม.ได้ดาเนินการคานวณอัตราค่าโดยสารพื้นฐานอ้างอิงตามวิธีการคานวณ
ตามที่กาหนดในสัญญาแล้ว โดยใช้ดัชนีราคาผู้บริโภคของสานักงานนโยบายและธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็น
ข้อมูลในการคานวณ และในคราวประชุมคณะกรรมการ รฟม.ครั้งที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ได้มีมติ
อนุมัติการปรับอัตราค่าโดยสารฯ ใหม่ ซึ่งมีอัตราเริ่มต้นที่ 16 บาท สูงสุด 42 บาทเท่ากับอัตราค่าโดยสารที่บังคับ
ใช้อยู่ในปัจจุบัน ยกเว้นสถานีที่ 5 ,8 และ 11 ซึ่งจะมีอัตราค่าโดยสารลดลงจากปัจจุบัน 1 บาท โดยให้มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 (รวม 24 เดือน) ทั้งนี้ จะต้องมีการประกาศต่อ
สาธารณะก่อนบังคับใช้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ตามข้อกาหนดในสัญญาโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สาย
เฉลิมรัชมงคล (ก่อนวันที่ 4 มิถุนายน 2559)
สาระสาคัญของร่างข้อบังคับ
1. กาหนดให้ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
2. กาหนดให้ยกเลิกข้อบังคับ รฟม.ว่าด้วยการกาหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการ
กาหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชาระค่าโดยสารสาหรับโครงการรถไฟฟูามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
พ.ศ.2557
3. กาหนดให้ค่าโดยสารรถไฟฟูามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เป็นไปตามตารางอัตราค่าโดยสารรถไฟฟูาท้าย
ข้อบังคับนี้ (เริ่มต้นที่ 16 บาท สูงสุด 42 บาท)
4. กาหนดประเภทบุคคลที่ได้ลดหย่อนค่าโดยสารและได้รับการยกเว้นไม่ต้องชาระค่าโดยสาร
5. กาหนดให้คณะกรรมการ รฟม. มีอานาจออกประกาศลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟูาได้เป็นครั้งคราวเพื่อ
ส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟูา หรือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล
11. เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ทส.)
เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี 2559 เพื่อกาหนดให้เป็น
นโยบายรัฐบาล และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติต่อไป
2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น วงเงินรวม 93.8180 ล้านบาท เพื่อดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขหมอกควัน
ภาคเหนือ ปี 2559 ในส่วนของการดาเนินงานของ 9 จังหวัด
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559
เน้นการปูองกันก่อนเกิดเหตุไม่ให้เกิดการเผาและการลุกลามของไฟจนยากที่จะควบคุม เพื่อลด
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด เน้นการระดมสรรพกาลังจากทุกภาคส่วน เครือข่ายอาสาสมัคร อุปกรณ์
เครื่องมือ เพื่อเฝูาระวังและปูองกันการเผาและไฟปุาในพื้นที่เสี่ยง รวมถึงให้ความรู้และเข้าถึงชุมชนเพื่อสร้างความ
ตระหนักและการมีส่วนร่วมในการลดการเผาตลอดช่วงวิกฤต ปี 2559 และในช่วงวิกฤตหมอกควันที่จังหวัดกาหนด
จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ลักลอบเผา โดยบูรณาการและสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบศูนย์
สั่งการแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)
พื้นที่เปูาหมาย 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง แพร่ น่าน พะเยา
แม่ฮ่องสอน และตาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักนายกรัฐมนตรี (นร.) และ 12 กระทรวง ประกอบด้วย (1)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทส. (2) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) (3)
กระทรวงการคลัง (กค.) (4) กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) (5) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) (6)
กระทรวงกลาโหม (กห.) (7) กระทรวงคมนาคม (คค.) (8) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) (9)
กระทรวงพลังงาน (พน.) (10) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) (11) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และ (12)
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
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กลไกกากับดูแล กากับและติดตามผลการดาเนินงานโดยศูนย์อานวยการปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ปุาและหมอกควัน (ศอ.ปกป)
แต่งตั้ง
12. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง
นายสรศักดิ์ โล่จินดารัตน์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ให้ดารงตาแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวช
กรรม) กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
13. เรื่อง การขอปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพื่อพิจารณาทาความตกลงว่า
ด้วยการขนส่งทางอากาศกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอการปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพื่อพิจารณาทาความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจา
จานวน 4 คน โดยให้มีอานาจหน้าที่คงเดิม ดังนี้
1. ลาดับที่ 7
เปลี่ยนจาก อธิบดีกรมการบินพลเรือน กรรมการ เป็น ผู้อานวยการสานักงานการ
บินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรรมการ
2. ลาดับที่ 8
เปลี่ยนจาก รองอธิบดีกรมการบินพลเรือน (ฝุายเศรษฐกิจ) กรรมการและเลขานุการ
เป็น รองผู้อานวยการสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรรมการและเลขานุการ
3. ลาดับที่ 9
เปลี่ยนจาก ผู้อานวยการสานักกากับกิจการขนส่งทางอากาศ กรมการบินพลเรือน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เป็น ผู้จัดการฝ่ายการต่างประเทศ สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4. ลาดับที่ 12
เปลี่ยนจาก หัวหน้ากลุ่มความตกลงและเจรจาสิทธิการบิน สานักกากับกิจการขนส่ง
ทางอากาศ กรมการบินพลเรือน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เป็น หัวหน้ากองความตกลงระหว่างประเทศ ฝ่าย
การต่างประเทศ สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14. เรื่อง ขอปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการแม่น้าโขงแห่งชาติไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอให้
ปรับปรุง
องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแม่น้าโขงแห่งชาติไทย ในส่วนที่ 3 บทบาทและอานาจหน้าที่
ของสานักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้าโขงแห่งชาติไทย และส่วนที่ 4 องค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยในคณะ
มนตรีและคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้าโขง ดังนี้
1.
ส่วนที่ 3 แก้ไข ข้อ 3.1 จากเดิม รองอธิบดี รับผิดชอบงานคณะกรรมการแม่น้าโขงแห่งชาติไทย
เป็น รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้า จานวน 2 คน ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ามอบหมายเป็นรองเลขาธิการ
2.
ส่วนที่ 4
2.1
ยกเลิก องค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยในคณะมนตรีและคณะกรรมการร่วม
คณะกรรมาธิการแม่น้าโขง ในลาดับที่ 2 (ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และลาดับที่ 3 (รอง
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้าในแผ่นดิน)
2.2
แก้ไขเพิ่มเติม ลาดับที่ 4 จากเดิม อธิบดีกรมทรัพยากรน้า เป็นเลขาธิการ
คณะกรรมการแม่น้าโขงแห่งชาติไทย ผู้แทนไทยสารอง ในคณะกรรมการร่วม เป็น อธิบดีกรมทรัพยากรน้าเป็น
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เลขาธิการคณะกรรมการแม่น้าโขงแห่งชาติไทย และ เป็นผู้แทนไทยในคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้า
โขง
2.3 แก้ไขเพิ่มเติม ลาดับที่ 5 จากเดิม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้า ผู้รับผิดชอบงาน
คณะกรรมการแม่น้าโขงแห่งชาติไทย เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้าโขงแห่งชาติไทย ผู้แทนสารองใน
คณะกรรมการร่วม เป็น รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้า จานวน 2 คน ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ามอบหมาย เป็นรอง
เลขาธิการคณะกรรมการแม่น้าโขงแห่งชาติไทย และ เป็นผู้แทนถาวรไทยสารองในคณะกรรมการร่วมกรรมาธิการ
แม่น้าโขง
15. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐรวันดาเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจาประเทศไทย (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐรวันดามีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นางสาวเวเนเซีย
เซบูดันดี (Miss Venetia Sebudandi) ให้ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐรวันดา
ประจาประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพานัก ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุน สืบแทน นายชาลส์ มูริกันเด
(Mr. Charles
Murigande) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
16. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ แต่งตั้ง
นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการในคณะกรรมการการเคหะ
แห่งชาติ แทนนายพิทักษ์ ดิเรกสุนทร ที่ลาออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
17. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้อานวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอการแต่งตั้ง
นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ผู้อานวยการ ขสมก.) ตามมติคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ส่วนค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์อื่นรวมทั้งเงื่อนไขการจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
18. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐแทนกรรมการที่
ลาออก
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการกาหนดเปูาหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.)
เสนอแต่งตั้ง นายสมภพ อมาตยกุล เป็น กรรมการ คปร. แทนนายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ ที่ลาออกจากการเป็น
กรรมการแล้ว เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
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