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วันนี้ (29 สิงหาคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แกวกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ไดแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
กฎหมาย
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เรื่อง
เรื่อง
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เรื่อง
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เรื่อง

รางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม พ.ศ. ....
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
(รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑในการกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุด และ
การนําทุนหรือผลกําไรสวนเกินของทุนหมุนเวียนสงคลังเปนรายไดแผนดิน
พ.ศ. .... รางประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง รายชื่อ
หนวยงานอื่นของรัฐ และรางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน)
รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ใหเปนเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน
รวม 2 ฉบับ
รางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท รวม 4 ฉบับ
รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดจํานวนคน
ตางดาวซึ่งจะมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ประจําป พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ- สังคม
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ขออนุมัติจัดทําโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยตามแนวเสนทางรถไฟฟา
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ประชานิเวศน 3)
มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ
ประชารัฐสวัสดิการ การใหความชวยเหลือผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
ขอความเห็นชอบรางสัญญา 2.2 ที่ปรึกษาควบคุมงานการกอสราง
(Construction Supervision Consultant Services Agreement) โครงการ
ความรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคชวง
กรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ชวงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา)

 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
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ตางประเทศ
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ทาทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการรวมทางการคา (JTC) ไทย – ภูฏาน
ครั้งที่ 2
การรวมรับรองเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 49
และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ขอตกลงการยอมรับรวมรายสาขาวาดวยระบบการตรวจสอบและการใหการ
รับรองดานสุขลักษณะอาหารสําหรับผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปของอาเซียน
(ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Inspection and
Certification Systems on Food Hygiene for Prepared Foodstuff
Products)
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานและการบรรเทาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนสงทางบกของภูมิภาคอาเซียน
ระยะที่ 2
ขออนุมัติการจัดทําและลงนามรางความตกลงระหวางองคการการศึกษา
วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และรัฐบาลไทย วาดวย
การจัดตั้งศูนยฝกอบรมดาราศาสตรนา นาชาติ ณ จังหวัดเชียงใหม ราชอาณาจักร
ไทย ในฐานะศูนยประเภทที่ 2 ภายใตยูเนสโก
ขออนุมัติจัดทําและลงนามความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแหงสาธารณรัฐเอลซัลวาดอรวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือ
หนังสือเดินทางทูตและราชการ
รางแผนปฏิบัติการรวมวาดวยความรวมมือเชิงยุทธศาสตรไทย - จีน ระหวาง
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
(พ.ศ. 2560 - 2564)
รางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในกรอ บเสนทางเศรษฐกิจสายไหมและ
เสนทางสายไหมทางทะเลแหงศตวรรษที่ 21 (MoU on Cooperation within
the Framework of Silk Road Economic Belt and the 21st Century
Maritime Silk Road initiative)
การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศความรวมมือลุมน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี
ครั้งที่ 7
การเขารวมประชุมระหวางผูนํากลุมประเทศ BRICS กับประเทศตลาดเกิดใหม
และประเทศกําลังพัฒนาของนายกรัฐมนตรี
ขอความเห็นชอบตอรางถอยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในการพัฒนาความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
แตงตั้ง
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การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงแรงงาน)
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การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี)
สหภาพยุโรปเสนอขอแตงตั้งเอกอัครราชทูตหัวหนาคณะผูแทนสหภาพยุโรป
ประจําประเทศไทย (กระทรวงการตางประเทศ)
รัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐบราซิลเสนอขอแตงตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจ
เต็มแหงสหพันธสาธารณรัฐบราซิลประจําประเทศไทย (กระทรวงการตางประเทศ)
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเสนอขอแตงตั้งเอกอัครราชทูต
วิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจํา
ประเทศ ไทย (กระทรวงการตางประเทศ)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงแรงงาน)
การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงศึกษาธิการ)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงอุตสาหกรรม)
การแตงตั้งผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองคการ
สงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
ขอรับโอนขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี
การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
(นักบริหารสูง) ทดแทนขาราชการที่ลาออกจากราชการ
การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง
(กระทรวงศึกษาธิการ)
ใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรีคงอยูปฏิบัติหนาที่อีกหนึ่งวาระ
-------------------------------------------------------

สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้
1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม พ .ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ (กษ.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไปประกอบการพิจารณ า แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
3. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
รางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม พ .ศ. .... มีทั้งหมด 8 หมวด และบ ทเฉพาะกาล
รวม 58 มาตรา สรุปไดดังนี้ กําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ กําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุน
ปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมขึ้นในสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กษ . กําหนดหนาที่ของผูประกอบการที่มีสวน
เกี่ยวของในอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมทั้ง ระบบ กําหนดใหผูประกอบการโรงงานสกัดน้ํามันปาลมนํา
เงินสมทบเขากองทุนฯ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการฯ กําหนด และกําหนดบทลงโทษผูที่เกี่ยวของในระบบ
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมหากไมปฏิบัติหรือกระทําการฝาฝนบทบัญญัติของรางพระราชบัญญัติฉบับนี้
2. เรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ .ศ. 2558 (รางพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑในการกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุด และการนําทุนหรือผลกําไรสวนเกินของทุนหมุนเวียนสงคลังเป น
รายไดแผนดิน พ .ศ. .... รางประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง ร ายชื่อหนวยงานอื่น
ของรัฐ และรางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบดังนี้
1. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑในการกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุด และ
การนําทุนหรือ ผลกําไรสวนเกินของทุนหมุนเวียนสงคลังเปนรายไดแผนดิน พ .ศ. .... และเห็นชอบในหลักการ
รางประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง รายชื่อหนวยงานอื่นของรัฐ และรางประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน รวม
3 ฉบับ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใ หรับความเห็นของกระทรวง
พลังงานไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได
2. อนุมัติใหถอนรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑในการกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุดและ
การนําทุนหรือผลกําไรสวนเกินของทุนหมุนเวียนสงคลังเปนรายไดแผนดิน พ
.ศ. .... และรางประกาศ
คณะกรรม การนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง การประกาศรายชื่อหนวยงานอื่นของรัฐ และรางประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน รวม 3 ฉบับ ที่อยูระหวางการตรวจ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ) ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ แลวแจงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบตอไป
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกาและรางประกาศ รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
เปนการปรับปรุงแกไขรางพระราชกฤษฎีกาและรางประกาศ รวม 3 ฉบับ ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุ มัติหลักการเมื่อ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และขณะนี้อยูระหวางการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยเปน
การปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 12) ที่มีความเห็นวา รางกฎหมาย
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ลําดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ทั้ง 3 ฉบับดังกลาว มีการบัญญัติเกินอํานาจ
ของกฎหมายแมบท และขาดหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดใหตองมีในกฎหมายลําดับรองดังกลาว
การปรับปรุงแกไขรางพระราชกฤษฎีกาและรางประกาศ รวม 3 ฉบับ มีรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้
1. รางพระราชกฤษฎีกาไดแกไขเพิ่ มเติม คํานิยามคําวา จํานวนเงินสะสมสูงสุดและกระแสเงินสด
แทนการใหกรมบัญชีกลางเปนผูกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน แกไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑการจัดทําขอมูลของหนวยงานของรัฐประกอบการคํานวณจํานวนเงินสะสมสูงสุด และการนําทุน
หรือผลกําไรสวนเกิ นของทุนหมุนเวียนสงคลังเปนรายไดแผนดิน โดยตัดกําหนดระยะเวลาในการจัดสงขอมูลฯ ออก
และใหกรมบัญชีกลางมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ เพิ่มเติมหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณจํานวน
เงินสะสมสูงสุดและการนําทุนหรือผลกําไรสวนเกินของทุนหมุนเวียนสงคลังเปนรายได แผนดิน แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อํานาจในการนําผลการพิจารณาการนําทุนหรือผลกําไรสวนเกินของทุนหมุนเวียนสงคลังเปนรายไดแผนดิน โดยให
เปนอํานาจของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนแทนกระทรวงการคลัง และแกไขเพิ่มเติมให
กระทรวงการคลังใชอํานาจตามขอบังคับตามที่กํา หนด อันจะทําใหการกํากับดูแลการใชจายเงินกองทุนหมุนเวียนมี
ประสิทธิภาพ สามารถเรียกใหทุนหมุนเวียนนําทุนหรือผลกําไรสวนเกินของทุนหมุนเวียนสงคลังเปนรายไดแผนดิน ซึ่ง
สอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559
2. รางประกาศคณะกรรมการฯ เปนการแกไขเพิ่ มเติมโดยใหเปนประกาศที่เปนการกําหนดชื่อ
หนวยงานของรัฐโดยเฉพาะ ตัดอํานาจของกระทรวงการคลังในการประกาศรายชื่อหนวยงานของรัฐที่มีการจัดตั้งทุน
หมุนเวียนขึ้นใหม และหลักเกณฑเกี่ยวกับการดําเนินการของหนวยงานของรัฐที่ไมอยูภายใตพระราชบัญญัติฉบับนี้
ออก เนื่องจากรางประกาศในเรื่องนี้เปนอํานาจของคณะกรรมการฯ
3. รางประกาศกระทรวงการคลังนั้นเปนการแกไขจากรางประกาศฉบับเดิมเล็กนอย โดยแกไขเรื่อง
ลักษณะของทุนหมุนเวียนที่จะขอตั้งตามขอ 4 (4) เดิม มากําหนดไวในหลักการการจัดตั้งทุนหมุนเวียนในขอ 3 (4)
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ใหเปนเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลทอแท
อําเภอวัดโบสถ และตําบลมะขามสูง ตําบลบานปา อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ใหเปนเขตสํารวจการจัด
รูปที่ดิน พ.ศ. .... และรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลทางาม ตําบลวัดโบสถ ตําบลทอแท อําเภอ
วัดโบสถ และตําบลหอกลอ ง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ใหเปนเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน พ .ศ. .... รวม 2
ฉบับ ตามที่กระ ทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว
ดําเนินการตอไปได และมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงพาณิชย รับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
1. กําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลทอแท อําเภอวัดโบสถ และตําบลมะขามสูง ตําบลบานปา อําเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ใหเปนเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน
2. กําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลทางาม ตําบลวัดโบสถ ตําบลท อแท อําเภอวัดโบสถ และตําบล
หอกลอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ใหเปนเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน
4. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภท รวม 4 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ 1. รางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่จังหวัดชัยนาท พ .ศ. .... 2. รางกฎกระทรวง
กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่
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จังหวัดระยอง พ .ศ. .... 3. รางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่จังหวัดพิจิตร พ .ศ. .... 4. รางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้ นที่บางสวนในทองที่จังหวัดกาญจนบุรี พ .ศ. ....
รวม 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปน
เรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
มท. เสนอวา
1. เนื่องจากพื้นที่บางสวนในจังหวัดชัยนาท จังหวัดระยอง จังห วัดพิจิตร และจังหวัดกาญจนบุรี
สมควรกําหนดเปนบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท เพื่อประโยชนใน
ดานการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการควบคุมความหนาแนนของอาคาร เปน
การเรงดวน เพื่อใชบังคับตอจากประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่จังหวัดชัยนาท จังหวัดระยอง จังหวัดพิจิตร และ
จังหวัดกาญจนบุรี ตามนัยมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ. 2522 ซึ่งขณะนี้อยูร ะหวางดําเนินการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2. โดยที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกลาวมีผลใชบังคับเปนการชั่วคราว มีกําหนด 1 ป ประกอบ
กับพื้นที่บางสวนตามประกาศกระทรวงมหาดไทยขอ 1. หากเห็นสมควรกําหนดเปนบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง
หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทใด กฎหมายกําหนดใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของอธิบดีกรมโยธา
ธิการและผังเมืองมีอํานาจออกกฎกระทรวงไดภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงรวม 4 ฉบับ มาเพื่อดําเนินการ
รางกฎกระทรวงรวม 4 ฉบับ มีสาระสําคัญ เปนการกําหนดบริเวณห ามกอสราง ดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่จังหวัดชัยนาท จังหวัดระยอง จังหวัดพิจิตร
และจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประโยชนในดานการปองกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การ
สถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร ซึ่งคณะกรรมการควบคุมอาคารไดใหความเห็นชอบแลว
5. เรื่อง รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดจํานวนคนตางดาวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู
ในราชอาณาจักร ประจําป พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการรางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง กําหนดจํานวนคนตางดาวซึ่งจะมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ประจําป พ .ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการ
ตอไปได
สาระสําคัญของรางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย
กําหนดจํานวนคนตางดาวซึ่งจะมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ประจําป พ .ศ. 2560 ไดประเทศละ
จํานวนไมเกิน 100 คน และคนตางดาวไรสัญชาติ จํานวนไมเกิน 50 คน ทั้งนี้ เพื่อใหคนตางดาวที่เดินทางเขามาใน
ประเทศไทยสามารถยื่นคําขอมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยตอไป อันเปนการสงเสริมใหคนตางดาวเขามาลงทุนและทํางาน
ในประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมืองไดมีมติเห็นชอบดวยแลว
6. เรื่อง รางพระราชบัญญัติองคกรจัด สรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน กสทช .
เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
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สาระสําคัญ ของรางพระราชบัญญัติดังกลาว เปนการแกไ ขเพิ่มเติ มพระราชบัญญั ติองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 2553 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม โดยแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ในสวนของ
คุณสมบัติทั่วไปของ กสทช. การพนจากตําแหนงนอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระของ กสทช . และอํานาจ
หนาที่ของ กสทช. เชน กําหนดมาตรการเพื่อปองกันมิใหมีการกระทําที่มีผลเปนการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูล
หรือขาวสารที่ถูกตองตามความเปนจริงของประชาชน คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิ ใหถูกเอาเปรียบจาก
ผูประกอบกิจการ ดําเนินการในฐานะหนวยงานอํานวยการของรัฐในกิจการสื่อสารระหวางประเทศกับองคการ
ระหวางประเทศ รัฐบาลและหนวยงานตางประเทศ และดําเนินการรักษาไวซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเขาใชวง
โคจรดาวเทียมอันเปนสมบัติของชาติ
เศรษฐกิจ- สังคม
7. เรื่อง ขออนุมัติจัดทําโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยตามแนวเสนทางรถไฟฟาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(ประชานิเวศน 3)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติการจัดทําโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยตามแนวเสนทางรถไฟฟา (TOD) ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล (ประชานิเวศน 3) จํานวน 556 หนวย วงเงินลงทุนรวม 464.40 ลานบาท ประกอบดวยเงินกู
ภายในประเทศ 413.82 ลานบาท เงินรายได 50.59 ลานบาท โดยการเคหะแหงชาติสามารถดําเนินโครงการไดเมื่อ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว
2. มอบหมายใหกระทรวงการคลังเปนผูจัดหาและเปนผูค้ําประกันเงินกู จํานวน 413.82 ลานบาท
ทั้งนี้ ใหการเคหะแหงชาติทําการตกลงกับสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
3. ในการกําหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูซื้อใหการคหะแหงชาตินํา ฐานขอมูลผูมีรายไดนอย
ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐของกระทรวงการคลังที่เปนปจจุบันมาพิจารณาประกอบการดําเนินการ
โดยใหความสําคัญกับผูมีรายไดนอยตามโครงการดังกลาวเปนอันดับแรก และในการดําเนินโครงการ ใหการเคหะ
แหงชาติคํานึงถึงความตองการที่อยูอาศัยของกลุมเปาหมายอยางแทจริงและเหมาะสม เชน สภาพขนาด และรูปแบบ
ที่อยูอาศัย สภาพแวดลอม และเสนทางการคมนาคม รวมทั้งความคุมคาในการดําเนินการและการพัฒนาที่อยูอาศัย
ที่ไดมาตรฐาน โดยใหการเคหะแหงชาติกําหนดหลักเกณฑการซื้อ การบริหารโครงการ และกา รทําสัญญาซื้อขายให
รอบคอบเพื่อใหผูมีรายไดนอยไดมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองไดอยางแทจริงและปองกันการขายสิทธิ์ตอหรือ
การเก็งกําไรของผูที่ตองการแสวงประโยชน
4. ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรับความเห็นของกระทรวงการคลัง
สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไปดวย
โครงการพัฒนาที่อยูอาศัยตามแนวเสนทา งรถไฟฟาในกรุง เทพมหานครและปริมณฑล
มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาที่อยูอาศัยที่ไดมาตรฐานในชุมชนที่มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับผูมีรายไดนอย
และผูมีรายไดปานกลาง ที่ตองการมีที่อยูอาศัยใกลเสนทางรถไฟฟาขนสงมวลชน ในระดับราคาที่กลุมเปาหมาย
รับภาระได
2. เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาที่อยูอาศัยใ
หแกประชาชนกลุมเปาหมาย
ยกระดับคุณภาพชีวิตดานการอยูอาศัย และเสริมสรางความเสมอภาคและโอกาสในการไดรับบริการโครงสรางพื้นฐาน
จากภาครัฐอยางเทาเทียมกัน
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3. เพื่อกระตุนเศรษฐกิจโดยการฟนฟูภาคธุรกิจการกอสราง ตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน
8. เรื่อง มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ และมอบหมายให
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ตามขั้นตอนของระเบียบและขอกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป
โดยมอบหมายให
กระทรวงอุตสาหกรรมเปนหนวยงานหลักในการติดตามการดําเนินงานใหเห็นผลเปนรูปธรรมตอไป
2. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมและหนวยงานที่เกี่ยวของรับความเห็นของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีและหนวยงานที่เกี่ยวของไปพิจารณาดําเนินการดวย
สาระสําคัญของมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ
ประกอบดวย
5 มาตรการหลัก ดังนี้ มาตรการที่ 1 : มาตรการทางดานการตลาด (Marketing) เพื่อกระตุนอุปสงคใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต /ธุรกิจบริการใหเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเปนหุนยน
ตและระบบ
อัตโนมัติ (Demand Driven) โดยกลุมเปาหมายคือ ผูประกอบการที่ตองการปรับเปลี่ยนมาใชหุนยนตและระบบ
อัตโนมัติเนื่องจากการลงทุนซื้อหุนยนตและระบบอัตโนมัติ ตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก ซึ่งประมาณการวาจะตองใช
เงินลงทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 80-90 ในการทดแทนเครื่อจักรเดิม จึงจําเปนตองมีมาตรการในการจูงใจใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนเปนหุนยนตและระบบอัตโนมัติ
มาตรการที่ 2 : มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของ System Integrator (SI) ในประเทศไทย เพื่อผลักดัน System Integrator (SI) ใหมีจํานวนเพียงพอใ นการ
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตหุนยนตและระบบอัตโนมัติในอนาคต (ปจจุบัน SI ที่มีศักยภาพมีจํานวน
เพียง 200 ราย) มาตรการที่ 3 : มาตรการสรางอุปทาน (Supply) เพื่อยกระดับกระบวนการผลิต มาตรฐานและ
ผลิตภัณฑหุนยนตและระบบอัตโนมัติใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล มาตรการที่ 4 : มาตรการสราง Center of
Robotics Excellence (CoRE) สําหรับพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนตและการสงเสริมการใชงานดานตาง ๆ เพื่อเปน
กลไกสนับสนุนและเรงรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมหุนย นตและระบบอัตโนมัติ โดยบูรณาการความรวมมือเปน
เครือขายระหวางหนวยงานชั้นนําของประเทศ และมาตรการที่ 5 : มาตรการดานอื่น ๆ
9. เรื่อง ประชารัฐสวัสดิการ การใหความชวยเหลือผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการ ตามที่กระทรวงการคลัง
(กค.) เสนอ และมอบหมายใหกระทรวงพลังงานยกเลิกประกาศ หรือคําสั่งในสวนที่เกี่ยวของ เพื่อมิใหเกิดความ
ซ้ําซอนกับแนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการ การใหความชวยเหลือผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐดังกลาว
สาระสําคัญของการจัดทําแนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการ เปนการใหวงเงินในบัตรสวัสดิการ
แหงรัฐเพื่อใชชําระคาสินคาและบริการผานเครื่องรับชําระเงินอิเล็กทรอนิกสของหนวงงานหรือรานคาที่กําหนด เมื่อ
ชําระคาสินคาและบริการแลววงเงินจะลดลงตามยอดที่ ใชจาย และถึงรอบวันที่ 1 ของทุกเดือน วงเงินจะถูกปรับเปน
คาเริ่มตนของวงเงินแตละสวัสดิการเสมอ ซึ่งวงเงินคงเหลือของเดือนที่ผานมาจะไมมีการสะสมในเดือนถัดไป
นอกจากนี้ไมสามารถถอนวงเงินสวัสดิการจากบัตรสวัสดิการแหงรัฐเปนเงินสดได
10. เรื่อง ขอความเห็นชอบร างสัญญา 2.2 ที่ปรึกษาควบคุมงานการกอสราง (Construction Supervision
Consultant Services Agreement) โครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แหงสาธารณรั ฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟ ความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคชวงกรุงเทพมหานคร –
หนองคาย (ระยะที่ 1 ชวงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา)
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบรางสัญญา 2.2 ที่ปรึกษาควบคุมงานการกอสราง (Construction Supervision
Consultant Services Agreement) โครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบา ลแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคชวงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย
(ระยะที่ 1 ชวงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา ) โดยใหปรับกรอบวงเงินสัญญา 2.2 ที่ปรึกษาควบคุมงานการ
กอสราง จากเดิม จํานวน 1,649.08 ลานบาท เปน จํานวน 3,500 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7) โดย
วิธีการปรับเกลี่ยจากคาใชจายในสวนอื่นเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอวงเงินรวมของโครงการฯ จํานวน 179,412.21
ลานบาท ตามที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติไวเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
2. ให คค . (การรถไฟแหงประเทศไทย ) กํากับ และบริหารการดําเนินโครงการฯ อยางเครงครัด
เพื่อใหกรอบวงเงินรวมของโครงการอยูภายใตกรอบวงเงินรวมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไวเมื่อวันที่ 11 กรกาคม 2560
3. ให คค. และหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดดําเนินการตามเงื่อนไขที่สําคัญตามมติคณะรั ฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 โดยเฉพาะในเรื่องการจัดตั้งองคกรพิเศษและการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรู
ทั้งนี้ การดําเนินการตามรางสัญญาดังกลาว คค . (การรถไฟแหงประเทศไทย ) จะตองดําเนินการ
ใหถูกตองเปนไปตามคําสั่งหัวหนาคณะรั กษาความสงบแหง ชาติ ขั้นตอนของฎ หมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวของตอไปดวย
ตางประเทศ
11. เรื่อง ทาทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการรวมทางการคา (JTC) ไทย – ภูฏาน ครั้งที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบทาทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการรวมทางการคา (Joint Trade Committee:
JTC) ไทย – ภูฏาน ครั้งที่ 2
2. หากในการประชุมดังกลาว มีผลใหมีการตกลงเรื่องความรวมมือดานเศรษฐกิจการคาในประเด็น
อื่น ๆ อันจะเปนประโยชนตอการสงเสริมความสัม พันธทางเศรษฐกิจการคาสองฝายระหวางไทยกับภูฏาน โดยไมมี
การจัดทําเปนความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา ให พณ . และผูแทนไทยที่เขารวมการประชุมดังกลาวสามารถ
ดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
3. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยหรือผู ที่ไดรับมอบหมายรับรองผลการประชุม JTC
ไทย – ภูฏาน ครั้งที่ 2 รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เปนผลจากการหารือขยายความรวมมือเฉพาะดาน (หากมี)
สาระสําคัญของเรื่อง
พณ.รายงานวา
1. ไทยจะเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมการรวมทางการคา (JTC) ไทย – ภูฏาน ครั้งที่ 2 ใน
ระหวางวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐการของภูฏาน (H.E. LyonpoLekeyDorji) เปนประธานรวมการประชุม
2. การประชุม JTC ไทย – ภูฏาน ครั้งที่ 2 เปนเวทีการประชุมหารือระดับรัฐมนตรีการคา
ซึ่งเกี่ยวของกับการกําหนดทิศทางความสัมพันธทางการคาและการลงทุนระหวางไทยกับภูฏาน และแนวทางจัดทํา
ความรวมมือทางเศรษฐกิจที่ทั้งสองฝายมีศักยภาพรวมกันหรือเอื้อประโยชนตอกัน อาทิ การคา การลงทุน
การทองเที่ยว การเกษตร การพัฒนาสินคาหัตถกรรมและการรักษาพยาบาล
3. ทาทีไทยสําหรับการประชุม JTC ไทย – ภูฏาน ครั้งที่ 2 ประกอบดวย1) ดานการคาและ
การลงทุน 2) ความรวมมือดานการทองเที่ยว 3) ความรวมมือดานการเกษตร 4) ความรวมมือดานการพัฒนาสินคา
อุตสาหกรรม และ 5) การรักษาพยาบาลของชาวภูฏานในไทย
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4. ภูฏานและไทยมีความสัมพันธอันดีตอกันในหลายดาน โดยมีความสัมพันธพิเศษกับไทยในระดับ
พระราชวงศ มีความเชื่อมโยงทางพุทธศาสตรและวัฒนธรรมที่เสริมสรางความสัมพันธในระดับประชาชนทั้
งสอง
ประเทศ และมีความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางกัน การประชุม JTC ไทย – ภูฏาน ครั้งที่ 2 จะชวยพัฒนา
ความสัมพันธและขยายโอกาสในการเพิ่มมูลคาการคาและการลงทุนระหวางไทยกับภูฏาน รวมถึงการพัฒนาความ
รวมมือในดานตาง ๆ ระหวางกันใหเปนรูปธรรมมากขึ้น
12. เรื่อง การรวมรับรองเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 49 และการประชุม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ ดังนี้
1. รับทราบการประกาศความสําเร็จของการเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีอาเซียน- ฮองกง และ
ความตกลงดานการลงทุนอาเซียน-ฮองกง
2. เห็นชอบตอเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister :
AEM) ครั้งที่ 49 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และหากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขเอกสารดังกลาวที่ไมใช
สาระสําคัญหรือไมขัดของตอผลประโยชนของไทยให พณ
. ดําเนินการไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
3. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายรวมรับรองเอกสาร
ดังกลาว
สาระสําคัญของเรื่อง
พณ.รายงานวา สาธารณรัฐฟลิปปนสจะเปนเจาภาพจัดการประชุม AEM ครั้งที่ 49 และการประชุม
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ระหวางวันที่ 6-11 กันยายน 2560 ณ สาธารณรัฐฟลิปปนส โดยในระหวางการประชุมดังกลาว
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งในสวนของไทยคือรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย จะมีการรับรองเอกสารดาน
เศรษฐกิจ จํานวน 14 ฉบับ ประกอบดวย เอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานภายในอาเซียน จํานวน 9 ฉบับ โดยมี
สาระสําคัญเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ดานการอํานวยความสะดวกทางการคาของอาเซียน ในชวงระยะป
2560-2568 กรอบการคุมครองผูบริโภคในระดับสูง แผนงานการเสริมสรางสมรรถนะดานนโยบายและกฎหมาย
แขงขันในภูมิภาคของอาเซียน ในชวงป 2560-2563 แนวทางการดําเนินการดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของอาเซียน
สําหรับชวงป 2560-2563 ขอบเขตการดําเนินการสําหรับการสงเจาหนาที่ดานเศรษฐกิจไปประจําการที่คณะผูแทน
ถาวรประจําอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน แนวคิดธุรกิจแบบมีสวนรวมของอาเซียนหรือการสรางการมีสวนรวม
และสรางโอกาสทางเศรษฐกิจของกลุมธุรกิจรายยอยที่เปนฐานรากของเศรษฐกิจในหวงโซมูลคาและเครือขายการผลิต
และเอกสารที่ AEM จะรับรองรวมกับประเทศคูเจรจาของอาเซียนจํานวน 5 ฉบับ โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับราง
แถลงการณรวมระหวางอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยความรวมมือในการเชื่อมโยงสาธารณูปโภคพื้นฐาน
แผนกิจกรรมความรวมมือภายใตกรอบความตกลงดานการคาและการลงทุนระหวางอาเซียนกับสหรัฐอเมริกา แผน
ความรวมมือเพื่อกระชับความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางอาเซียนกับประเทศบวกสาม (สาธารณรัฐประชาชนจีน
ญี่ปุน และสาธารณรัฐเกาหลี ) ในชวงป 2560-2561 แผนงานความรวมมือดานการคาและการลงทุนระหวางอาเซียน
กับรัสเซีย
13. เรื่อง ขอตกลง การยอมรับ รวมรายสาขาวาดวยระบบการตรวจสอบและการใหการรับรองดานสุขลักษณะ
อาหารสําหรับผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปของอ าเซียน (ASEAN Sectoral Mutual Recognition
Arrangement for Inspection and Certification Systems on Food Hygiene for Prepared
Foodstuff Products)
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบและอนุมัติการลงนามขอตกลงการยอมรับรวมรายสาขาวาดวยระบบการตรวจสอบและ
การใหการรับรองดานสุขลักษณะอาหารสําหรับผลิตภัณฑอาหารสําเร็จ รูปของอาเซียน (ASEAN Sectoral Mutual
Recognition Arrangement for Inspection and Certification Systems on Food Hygiene for Prepared
Foodstuff Products)
2. มอบหมายใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในขอตกลงฯ
ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ระหวางวันที่ 4-10 กันยายน 2560 ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองปรับปรุง
แกไขถอยคําที่มิใชสาระสําคัญในขอตกลงฯ มอบหมายใหผูลงนามเปนผูใชดุ ลยพินิจพิจารณาตามความเหมาะสมที่จะ
เปนประโยชนตอประเทศไทย และรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบตอไป
3. มอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยหรือผูไดรับมอบหมายอื่นเปนผูลงนามขอตกลงฯ
สาระสํา คัญของการลงนามขอตกลงการยอมรับรวมรายสาขา วาดวยระบบการตรวจสอบและ
การใหการรับรองดานสุขลักษณะอาหารสําหรับผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปของอาเซียน (ASEAN Sectoral
Mutual Recognition Arrangement for Inspection and Certification Systems on Food Hygiene
for Prepared Foodstuff Products) มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดกรอบของประเทศสมาชิกอาเซียนในการยอมรับ
รวมซึ่งกันและกันในระบบการตรวจสอบและการใหการรับรองดานสุขลักษณะอาหารในอาเซียน ภายใตพิกัดศุลกากร
ตอนที่ 16-22 ซึ่งจะเปนการอํานวยความสะดวกทางการคา ลดความซ้ําซอน และเพิ่มการคุ มครองผูบริโภคในภูมิภาค
อาเซียนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยไดผานการพิจารณาจากหนวยงานที่เกี่ยวของและที่ประชุมคณะเจาหนาที่
อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 แลว และจะมีการลงนามรวมกันในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEM) ครั้งที่ 49 ซึ่งกําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ 4-10 กันยายน 2560 ณ ประเทศฟลิปปนส
14. เรื่อง โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานและการบรรเทาผลกระทบจากการเป ลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในภาคการขนสงทางบกของภูมิภาคอาเซียน ระยะที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบรางหนังสือแลกเปลื่ยนของฝายอาเซียนและรางความตกลงวาดวยการดําเนินโครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานและการบรรเทาผลกระทบจากการเปลื่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาค การ
ขนสงทางบกของภูมิภาคอาเซียน ระยะที่ 2 (Energy Efficiency and Climate Change Mitigation in the Land
Transport Sector of the ASEAN Region Phase II)
2. เห็นชอบใหเลขาธิการอาเซียนหรือผูแทนเปนผูลงนามในรางหนังสือทั้ง 2 ฉบับดังกลาว
รางหนังสือแลกเปลื่ยนโครงการฯ ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
การในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และลดการปลอยมลพิษที่เกี่ยวกับการเปลื่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ภาคการขนสงทางบกในภูมิภาคอาเซียน โดยรัฐบาลแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีจะจัดหาความชวยเหลื อใหกับ
โครงการฯ เปนงินทั้งสิ้น 3,500,000 ยูโร ในรูปของบุคลากร ขอมูล และความชวยเหลือทางการเงินถาเหมาะสม
รัฐบาลจะมอบหมายให GIZ ทําหนาที่ดําเนินการโครงการ สวนอาเซียนจะเปนหุนสวนในการจัดการและการ
ดําเนินการของโครงการฯ สํานักเลขาธิการอาเซียนจะตองใหการสนับ สนุนการดําเนินการของโครงการฯ ภายใน
อาเซียนโดย LTWG จะรับผิดชอบสําหรับการประสานงานการดําเนินการของโครงการฯ รวมกับ GIZ ซึ่งรายละเอียด
ของการดําเนินการของโครงการฯ และความชวยเหลือและภาระผูกพันตาง ๆ จะกําหนดไวในความตกลงวาดวยการ
ดําเนินโครงการและงบประมาณ ซึ่งจะทําขึ้นระหวาง GIZ กับอาเซียน และจะอยูใตบังคับของกฎหมายและขอบังคับที่
ใชบังคับไดอยูในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี LTWG กับ GIZ จะรวมกันรางแผนงานโดยละเอียด
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15. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามรางความตกลงระหวางองคการการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรม
แหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และรัฐบาลไทย วาดวยการจัดตั้งศูนยฝกอบรมดาราศาสตรนานาชาติ ณ จังหวัด
เชียงใหม ราชอาณาจักรไทย ในฐานะศูนยประเภทที่ 2 ภายใตยูเนสโก
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบรางความตกลงระหวางองคการการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ (ยูเนสโก ) และรัฐบาลไทย วาดวยการจัดตั้งศูนยศูนยฝกอบรมดาราศาสตรนานาชาติ ณ จังหวัด
เชียงใหม ราชอาณาจักรไทย ในฐานะศูนยประเภทที่ 2 ภายใตยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization : UNESCO ) ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของรางบันทึกขอตกลง
ความรวมมือดังกลาวในสวนที่มิใชสาระสําคัญ หรือไมขัดตอผลประโยชนและนโยบายของไทย ให วท . หารือรวมกับ
กรมสนธิสัญญาและกฎหมา ย กระทรวงการตางประเทศ (กต.) เพื่อพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทน
คณะรัฐมนตรี โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุมัติ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลง
นามในรางความตกลงดังกลาว
สาระสําคัญของการจัดตั้งศูนย มี วัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อฝกอบรม ให แกนัก วิจัยรุนใหม ครู
อาจารย นักเรียน นักศึกษา เพื่อเติมเต็มชองวางในการจัดการศึกษาและวิจัยทางดานดาราศาสตรและวิทยาศาสตร
2) พัฒนาศักยภาพทางดาราศาสตรที่มีประสิทธิภาพ 3) เสริมสรางค วามเขมแข็งดานการวิจัยและวิชาการทางดารา
ศาสตร เปนตน
ขอบขายการดําเนินงาน ของศูนยฯ 1) สงเสริมบัณฑิตที่มีความประสงคจะศึกษาตอในระดับดุษฎี
บัณฑิตทางดานดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร 2) การถายทอดและแบงปนองคความรูสูครูผูสอนจากภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต แอฟริกา อเมริกาใต
การสนับสนุนการดําเนินงาน ยูเนสโกจะใหความชวยเหลือสําหรับกิจกรรมตาง ๆ ตามที่เห็นสมควร
(เชน สนับสนุนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจากยูเนสโก การแลกเปลี่ยนเจาหนาที่ชั่วคราว
) สวน รัฐบาลไทย (ศูนย )
สนับสนุนทางดานทรัพยากรทั้งหมด (ทางดานการเงิน หรือดานอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับการดําเนินการของศูนยฯ)
ทั้งนี้ ศูนยฯ ดําเนินงาน แยกเปนอิสระจากยูเนสโก โดยยูเนสโกจะเปนเพียงผูสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามที่ศูนยฯ รองขอ
16. เรื่อง ขออนุมัติจัดทําและลงนามความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณ าจักรไทยกั บรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ
เอลซัลวาดอรวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบตอราง ความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณ าจักรไทยกั บรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ
เอลซัลวาดอรวาดวยการยกเวนการตรวจ ลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ (Agreement between
the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of El Salvador
on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official Passports)
2. อนุมัติใหรัฐมนตรีชวยวากระทรวงการตางประเทศลงนามในความตกลงตามขอ 1 ระหวางการ
เดินทางไปเขารวมการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศของกรอบเวทีความรวมมือระหวางอาเชียตะวันออกกับลาติน
อเมริกา ครั้งที่ 8 (8th Foreign Ministers’ Meeting of the Forum for East Asia-Latin America Cooperation:
FEALACFMM 8)
3. มอบหมายให กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแกผูลงนาม (ตามขอ 2)
4. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของรางความตกลงดังกลาวในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ
เพื่อใหสอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของไทย ให กต. สามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้ง
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สาระสําคัญของ รางความความตกลงฯ มีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมความสัมพันธฉันมิตรระหวาง
สองประเทศเพื่ออํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางพลเมืองของสองป ระเทศดวยการตกลงกัน
อยางฉันมิตรบนพื้นฐานของหลักแหงความเสมอภาคและหลักการตางตอบแทน
ทั้งนี้ ความตกลงดังกลาวจะชวยสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหเจาหนาที่รัฐของทั้งสองประเทศ
สามารถเดินทางเพื่อติดตอประสานงานระหวางกันไดสะดวกมากขึ้น โดยผูถือหนังสือเดินทาง ทูตและราชการของทั้ง
สองประเทศจะไดรับการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับการเดินทางเขาไปยัง ออกจาก ผาน และพํานักในดินแดนของ
อีกฝาย ในกําหนดระยะเวลาไมเกิน 90 วัน นับจากวันที่เดินทางเขา โดยความตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับใชโดยไมมี
กําหนดระยะเวลา จนกวาจะบอกเลิกโดยแจงเป นลายลักษณอักษร และในกรณีที่มีขอพิพาทใด ๆ เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการหรือใชความตกลงนี้จะไดรับการระงับอยางฉันมิตรดวยการเจรจาและการปรึกษาหารือระหวางภาคี
คูสัญญา
17. เรื่อง รางแผนปฏิบัติการรวมวาดวยความรวมมือเชิงยุทธศาสตรไทย - จีน ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักร
ไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2560 - 2564)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบตอรางบัน ทึกวาจาและรางแผนปฏิบัติการรวมวาดวยความรวมมือเชิงยุทธศาสตร
ไทย – จีน ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2560 – 2564)
2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนาม
ในรางบันทึกวาจาดังกลาว
3. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางบันทึกวาจาและรางแผนปฏิบัติการรวมดังกลาว ในสวน
ที่มิใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทยและไมขัดหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ให กต .
สามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
สาระสําคัญของรางบันทึกวาจาและรางแผนปฏิบัติการรวมฯ มีดังนี้
1. รางบันทึกวาจา (Proces Verbal) เปนการสรุปเจตนารมณของทั้งสองฝายที่มุงสงเสริมและ
กระชับมิตรภาพและความเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตรอยางรอบดานระหวางกันในความรวมมือทุกสาขาและทุกระดับ
เพื่อนําไปสูการประกาศใชแผนปฏิบัติการรวมฯ (พ.ศ. 2560 – 2564)
2. รางแผนปฏิบัติการรวมฯ ยังคงมีสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการรวมฯ ฉบับที่ 2 โดยทั้งสองฝาย
เห็นพองใหขยายสาขาความรวมมือเพิ่มเติม 3 สาขา ตามขอเสนอของสวนราชการที่เกี่ยวของ คือ สาขาความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยของแรงงาน สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสาขาสื่อและประชาสัมพันธ
รวมเปน 20 สาขา ประกอบดวย 1. ดานการเมือง 2. ดานการทหาร 3. ดานความมั่นคง 4. เศรษฐกิจและการคา
5. การลงทุน 6. การเงินและการธนาคาร 7. เกษตรกรรม 8. อุตสาหกรรม 9. คมนาคมและโครงสรางพื้นฐาน
10. พลังงาน 11. การทองเที่ยว 12. วัฒนธรรม 13. การศึกษา 14. สาธารณสุข 15. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ของแรงงาน 16. วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม 17. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 18. เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 19. สื่อและประชาสัมพันธ 20. ความรวมมือในระดับภูมิภาคและพหุภาคี
18. เรื่อง รางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในกรอบเสนทางเศรษฐกิจสายไหมและเสนทางสายไหมทาง
ทะเลแหงศตวรรษที่ 21 (MoU on Cooperation within the Framework of Silk Road Economic Belt
and the 21st Century Maritime Silk Road initiative)

 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

14
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบตอรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในกรอบเสนทางเศรษฐกิจสายไหมและ
เสนทางสายไหมทางทะเลแหงศตวรรษที่ 21 และหากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงเอกสารดังกลาว ในสวนที่มิใช
สาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทยและไมขัดหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ให กต
.
สามารถดําเนินการได โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนามใน
รางบันทึกความเขาใจดังกลาว
รางบันทึกความเขาใจฯ มีสาระสําคัญ เปนการมุงเนนการสงเสริมความรวมมือดานความเชื่อมโยง
ของแนวเขตเศรษฐกิจระหวางกันในทุกดาน ไดแก (1) ดานนโยบาย (2) ดานการอํานวยความสะดวก (3) ดาน
การคาแบบตอเนื่อง (4) ดานการรวมกลุมทางการเงิน และ (5) ดานการปฏิสัมพันธระหวางประชาชน โดยผานกลไก
การแลกเปลี่ยนการเยือนของผูแทนระดับสูงระหวางภาครัฐและภาคเอกชนที่มีอยูจัดตั้งเวที เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางกัน การทําวิจัยรวม การแลกเปลี่ยนบุคลากรและการฝกอบรม เปนตน ทั้งนี้ รางบันทึกความเขาใจฯ จะไม
ผูกมัดทางกฎหมายสําหรับคูเจรจา เนื่องจากเปนเพียงการแสดงเจตนารมณรวมกันในการขับเคลื่อนความคิดริเริ่มทาง
เศรษฐกิจสายไหมไปขางหนาและจะมีผลบังคับใช 5 ป (ตออายุโดยอัตโนมัติอีก 5 ป หากไมมีการสงคําบอกเลิกเปน
ลายลักษณอักษรจากอีกฝายหนึ่ง)
19. เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศความรวมมือลุมน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 7
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการตอรางแผนปฏิบัติการความรวมมือลุมน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี
ป 2560 – 2563 และรางถอยแถลงประธานรวมการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศความรวมมือลุมน้ําโขงกับ
สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 7 และหากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางเอกสารดังกลาวในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ
หรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย ให กต. ดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหเปนหัวหนา
คณะผูแทนไทยเขารวมการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศความรวมมือลุมน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่
7
เปนผูรวมใหการรับรองรางเอกสารดังกลาว
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการความรวมมือลุมน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี
ป 2560 – 2563 เปนระบุรายการกิจกรรมและโครงการซึ่งจะมีการดําเนินการตอไป ในชวง 3 ปขางหนา เพื่อการ
บรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายที่ระบุไวในปฏิ ญญาแมน้ําฮันเพื่อสถาปนาความเปนหุนสวนที่ครอบคลุมเพื่อความ
เจริญรุงเรืองรวมกันของลุมน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งคณะรัฐมนตรีมี มติเห็นชอบแลว 16 ม.ค. 58 รวมทั้งระบุ
ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของกองทุนและโครงการความรวมมือลุมน้ําโขงกับสาธารณรัฐเ กาหลี
โดยแผนปฏิบัติการดังกลาว ระบุถึงความรวมมือในสาขาตาง ๆ ดังนี้ 1. โครงสรางพื้นฐาน 2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 3. การเติบโตสีเขียว 4. การพัฒนาทรัพยากรน้ํา 5. การเกษตรและการพัฒนาชนบท 6. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย และ 7. กองทุนความรวมมือลุมน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี
20. เรื่อง การเขารวมประชุมระหวางผูนํากลุมประเทศ BRICS กับประเทศตลาดเกิดใหมและประเทศกําลังพัฒนา
ของนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีรับทราบรางถอยแถลงของประธานสําหรับการประชุมประเทศตลาดเกิดใหมและ
ประเทศกําลังพัฒนา (Emerging Markets and Developing Countries Dialogue : EMDCD) ตามที่กระทรวง
การตางประเทศ (กต.) เสนอ และหากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางเอกสารขางตนโดยไมสงผลกระทบตอ
สาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ให กต. สามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้ง
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สาระสําคัญของรางถอยของประธานฯ เปนการแสดงเจตนาร มณทางการเมืองของผูนําของ
ประเทศที่เขารวมการประชุมระหวางผูนํากลุมประเทศ BRICS กับประเทศตลาดเกิดใหมและประเทศกําลังพัฒนา
เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางกันในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางปร ะเทศที่มีผลผูกพันทางนโยบาย
โดยเฉพาะการสนับสนุนขอเสนอของจีนเกี่ยวกับความรวมมือ “BRICS plus”
21. เรื่อง ขอความเห็นชอบตอรางถอยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในการพัฒนาความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบตอรางถอยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในการพัฒนาความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
2. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางถอยแถลงฯ ในสวนที่ไมเปนสาระสําคัญหรือไมขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไว ให รง . ดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอีกครั้ง
3. ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายรวมรับรองและลงนามในรางถอย
แถลงดังกลาว
สาระสําคัญของ รางถอยแถลงดังกลาวเปนการแสดงเจตนารมณของประเทศสมาชิกอาเซียนที่
ตระหนักถึงความสําคัญดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงสนับสนุนใหประเทศสมาชิกอาเซียน ดําเนินงาน
ตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ ไดแก อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 187 วาดวยกรอบเชิง
สงเสริมการดําเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค .ศ. 2006 โดยจะรวมกันดําเนินการตาง ๆ เชน 1) สราง
เสริมสมรรถ นะดานการตรวจกํากับดูแล ดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใหกับหนวยงานและพนักงาน
2) สงเสริมดานการจัดการความเสี่ ยงในการทํางานในภูมิภาคอาเซียน 3) แบงปนประสบการณ แนวปฏิบัติที่ดี และ
องคความรูดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยผานการประชุมตาง ๆ เชน การจัดประชุมวิชาการของเครือขาย
ASEAN – OSHNET ที่จัดขึ้นเปนประจําทุกป เพื่อใหบรรลุตามกรอบวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคก าร
สหประชาชาติ ค.ศ. 2030 และสอดคลองกับวิสัยทัศนเสาสังคมและวัฒนธรรม ค.ศ. 2025 ของประชาคมอาเซียน
แตงตั้ง
22. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
แรงงาน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแตงตั้ง
พันตํารวจตรีหญิง
รมยง สุรกิจบรรหาร รองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม ใหดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน (นักวิชาการ
แรงงานทรงคุณวุฒิ ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ซึ่งเปนวันที่มี
คุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
23 . เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้ง
นางสุณี วงศคงคาเทพ
ทันตแพทยเชี่ยวชาญ
(ด านทันตสาธารณสุข ) กลุมพัฒนาการคุมครองผูบริโภคดานทันตสุขภาพ
สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ใหดํารงตําแหนง ทันตแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานทันตสาธารณสุข ) กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
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24. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(สํานัก
นายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
จํานวน 2 ราย ตั้งแตวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ดังนี้
1. นางปยนุช วุฒิสอน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน
(นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ ) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแต
วันที่ 29 ธันวาคม 2559
2. นางธิดา พัทธธรรม ผูอํานวยการสํานักวิเคราะหโครงการลงทุนภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตวันที่ 16 มีนาคม 2560
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
25. เรื่อง สหภาพยุโรปเสนอขอแตงตั้งเอกอัครราชทูตหัวหนาคณะผูแทนสหภาพยุโรปประจําประเทศไทย
(กระทรวงการตางประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ไดรับแจงจากสํานักงานคณะผูแทนสหภาพยุโรปประจําประเทศไทย
วา สหภาพยุโรปมีความประสงคขอแตงตั้ง นายปรกะ ตาปโอละ (Mr. PirkkaTapiola) ใหดํารงตําแหนง
เอกอัครราชทูตหัวหนาคณะผูแทนสหภาพยุโรปประจําประเทศไทย คนใหม โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุ งเทพมหานคร
สืบแทน นายเคซุส มีเกล ซันซ เอสโกรีอวยลา (Mr. Jesús Miguel Sanz Escorihuela) ตามที่กระทรวง
การตางประเทศเสนอ
26. เรื่อง รัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐบราซิลเสนอขอแตงตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสหพันธ
สาธารณรัฐบราซิลประจําประเทศไทย (กระทรวงการตางประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐบราซิลมีความประสงคขอแตงตั้ง
นางอานา ลูซี เชนเทิล กาบรัล เพเทอรเซิน (Mrs. Ana Lucy Gentil Cabral Petersen) ใหดํารงตําแหนง
เอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสหพันธสาธารณรัฐบราซิลประจําประเทศไทย คนใหม โดยมีถิ่นพํานัก
ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายฆิลเบรโต ฟอนเซกา กีมาไรซ เด โมวรา (Mr. Gilberto Fonseca Guimarães de
Moura) ตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ
27. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเสนอขอแตงตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็ม
แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจําประเทศไทย (กระทรวงการตางประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความประสงค ขอ
แตงตั้ง นายแสง สุขะทิวง (Mr. Seng Soukhathivong) ใหดํารงตําแหนง เอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจําประเทศไทย คนใหม โดยมี ถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน
นายหลี บุนค้ํา (Mr. Ly Bounkham) ตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ
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28. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดกระทรวงแรงงาน ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. นายสุทธิ สุโกศล ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง อธิบดีกรม
พัฒนาฝมือแรงงาน
2. นางเพชรรัตน สินอวย ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
3. นายวิวัฒน ตังหงส ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
4. นายสมเกียรติ บุญทอง ที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ ) สํานักงานปลัดกระทรว ง
ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนผูที่จะเกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
29. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแตงตั้ง
นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน
ศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค 13 (อุบลราชธานี ) สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนง ผูตรวจ
ราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
แตงตั้งเปนตนไป เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง
30 . เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงอุตสาหกรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 5 ราย ดังนี้
1. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง
อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
2. นายสมบูรณ ยินดียั่งยืน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ดํารงตําแหนง
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
3. นายณัฐพล รังสิตพล ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
4. นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
5. นายอภิจิณ โชติกเสถียร ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนผูที่จะเกษียณอายุราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
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31. เรื่อง การแตงตั้งผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ
แตงตั้ง นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย ดํารงตําแหนงผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) โดยใหมีผลตั้งแต
วันที่ลงนามในสัญญาจางเปนตนไป แตไมกอนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และให นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย ลาออกจาก
การเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจกอนลงนามในสัญญาจางดวย
32. เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ จํานวน
5 คน ตามมาตรา 20 (3)
แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. นายกมล ตรรกบุตร กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากสภาวิศวกร
2. พลอากาศตรี หมอมหลวงประกิตติ เกษมสันต กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากสภาสถาปนิก
3. นายเทพ วงษวานิช กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากสภาหอการคาแหงประเทศไทย
4. นายนิกร สุศิริวัฒนนนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
5. นายประมนต สุธีวงศ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ผูมีความรู ความเชี่ยวชาญดานวิศวกรรม
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เปนตนไป
33. เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหง
ประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอแตงตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย รวม
4 คน แทนประธาน
กรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหนงครบวาระสามปแลว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ดังนี้
1. นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ (เปนบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจฯ) ประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส ชัยปาณี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. นายพงศกานต หงสกุล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารยปทมาวดี โพชนุกูล (เปนบุคคลในบัญชีรา ยชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจฯ )
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เปนตนไป
34. เรื่อง ขอรับโอนขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ขอรับโอน พันตํารวจโท
พงศพร พราหมณเสนห ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อประโยชนแกทางราชการและ
ทดแทนตําแหนงที่วาง ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
35. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ (นักบริหารสูง ) ทดแทน
ขาราชการที่ลาออกจากราชการ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงบประมาณเสนอแตงตั้ง
นางสาวอมรวดี จักรไพวงศ
ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะหงบประมาณทรงคุณวุฒิ) ใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
(นักบริหารสูง) แทนตําแหนงที่วาง ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
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36. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอปรับยายขาราชการ เพื่อเปนการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน จํานวน 2 ราย และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น จํานวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 3 ราย ดังนี้
1. ยาย นายชัยพฤกษ เสรีรักษ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหดํารงตําแหนงเลขาธิการสภา
การศึกษา
2. ยาย นายการุณ สกุลประดิษฐ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหดํารงตําแหนง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. แตงตั้ง นายบุญรักษ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให ดํารง
ตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
37. เรื่อง ใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรีคงอยูปฏิบัติหนาที่อีกหนึ่งวาระ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรี
ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหนง 1 ปในเดือนกันยายน 2560 คงอยูปฏิบัติหนาที่อีกหนึ่งวาระ จํานวน 5 ราย ดังนี้
1. พลตํารวจโท วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผูชวยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
2. นายธวัช สุนทราจารย
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข
3. พลเอก เจริญ นพสุวรรณ
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงาน
4. พลเอก ปฐมพงศ ประถมภัฏ ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ
5. นายวินิจฉัย แจมแจง
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงพาณิชย
โดยใหลําดับที่ 1-4 มีผลตั้งแตวันที่ 17 กันยายน 2560 และลําดับที่ 5 มีผลตั้งแต
วันที่ 21 กันยายน 2560
-------------------------------------------------------
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