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วันนี้ (20 กันยายน 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ
ผู้ช่วยโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ได้ร่วมแถลงผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
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ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่อง
ทาอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างเพื่อนาส่งเข้ากองทุนเพื่อการ
ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขอขึ้นทะเบียน การออกใบสาคัญการขึ้นทะเบียน และการ
เพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นถิ่นกาเนิดของสมุนไพรหรือที่จะใช้ปลูกสมุนไพร
พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
พ
.ศ. 2559 รวม 6 ฉบับ

11.

เรื่อง

12.

เรื่อง

เศรษฐกิจ – สังคม
แผนปฏิบัติการ "ประเทศไทย ไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ระยะ 1 ปี
(พ.ศ. 2559 - 2560)
การฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย
ต่างประเทศ

13.
14.

15.

เรื่อง

การขอความความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองระหว่างการประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่นครนิวยอร์ก
เรื่อง การประชุมภาคีสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ปุาและพืชปุา
ที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 17 (CITES CoP17) การประชุมคณะกรรมการบริหาร
อนุสัญญา CITES ครั้งที่ 67 และครั้งที่ 68 ( SC67 – SC68) และการประชุมระดับ
รัฐมนตรี (
Ministerial Lekgotla)
เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 34 และ
การประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
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เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชา
สหประชาชาติเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ (
Political Declaration of the Highlevel Meeting of the General Assembly on Antimicrobial Resistance)
เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งมาเลเซีย ว่าด้วยโครงการบูรณาการ
ด้านไฟฟูาระหว่าง ลาว ไทย และมาเลเซีย
เรื่อง การรับรองร่างปฏิญญาตุนหวง (ความคิดริเริ่มตุนหวง) ของงานมหกรรมเส้นทาง
สายไหมทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาเพียวร่าว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทาและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการกากับดูแลความ
ร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างสานักงานการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย
เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
เครือรัฐบาฮามาส
เรื่อง การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝุาย
อินโดนิเซีย – มาเลเซีย - ไทย (IMT–GT) และร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุม
ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝุาย อินโดนิเซีย มาเลเซีย - ไทย (
IMT–GT)
แต่งตั้ง

23.
24.

เรื่อง

การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสประจาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(กระทรวงการต่างประเทศ)
เรื่อง การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์และการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
ประจาจังหวัดภูเก็ต (กระทรวงการต่างประเทศ)
*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย
(มท.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และฝุายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
มท. เสนอว่า เนื่องจากบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองซึ่งใช้บังคับอยู่ ไม่มีมาตรการทาง
กฎหมายเพียงพอที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมืองได้ มท. จึงได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 ทั้งฉบับ เพื่อปรับรูปแบบและวิธีการวางและจัดทาผังเมืองทั้งระบบ โดยการกาหนดประเภทของผังเมือง
ออกเป็นผังในระดับนโยบาย ได้แก่ ผังประเทศ ผังภาค ผังจังหวัด และผังระดับปฏิบัติ ได้แก่ ผังเมืองรวม ผังเมือง
เฉพาะ ภายใต้การกากับของคณะกรรมการผังเมืองในแต่ละระดับดังกล่าว กาหนดให้มีการกระจายอานาจให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองในพื้นที่ของตน การกาหนดรูปแบบและวิธีการรับ
ฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทาผัง ตลอดถึงการบริหารจัดการผังเมือง เพื่อให้
รูปแบบ การดาเนินการ และการบริหารจัดการเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันโดยสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง เพื่อให้การผังเมืองเป็นกรอบนโยบายตั้งแต่ในระดับประเทศ ระดับภาค และถ่ายทอดลง
ไปตามลาดับจนถึงผังเมืองในระดับปฏิบัติ โดยสามารถชี้นาการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง อีกทั้ง
เป็นการแก้ไขปัญหาการดาเนินงานด้านผังเมืองให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการพัฒนาและการควบคุมซึ่งเป็นการ
แก้ไขปัญหาในระยะยาว ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นจากภาครัฐ ภาคเอกชน
นักวิชาการ และบุคคลภายนอกผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัตินี้
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กาหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยตาแหน่ง และปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอานาจหน้าที่กาหนดนโยบาย เปูาหมายที่เกี่ยวกับการผังเมืองของประเทศ
เช่น หลักเกณฑ์การใช้ที่ดิน การพัฒนาและการดาเนินการตามผังเมือง ให้ความเห็นชอบผังประเทศ และผังภาค
เป็นต้น
3. กาหนดให้มีคณะกรรมการผังเมือง โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอานาจหน้าที่กาหนดมาตรฐานผังเมือง ให้ความ
เห็นชอบผังจังหวัดและผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทาผัง ให้ความเห็นชอบผังเมืองเฉพาะ
ชี้ขาดปัญหาต่าง ๆ ในการวางผังเมือง เป็นต้น
4. กาหนดให้มีคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้วางและจัดทาผัง เป็นต้น
5. กาหนดหลักเกณฑ์การจัดทาและหลักเกณฑ์การใช้บังคับผังประเทศ ผังภาค ผังจังหวัด ผังเมือง
รวม และผังเมืองเฉพาะ
6. กาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น โดยในเขตกรุงเทพมหานครให้
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ และในเขตจังหวัดอื่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
กรรมการ
7. กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอุทธรณ์ และกาหนดให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์ โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ
8. กาหนดให้ผังเมืองแต่ละประเภทไม่มีอายุการใช้บังคับ แต่ใช้ระบบประเมินผลผังในระรอบ
ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
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2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... และ
ให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้นาข้อสังเกตขอ งนายกรัฐมนตรี (ในคราวประชุมสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559) และความเห็นของสานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรีและสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนพิเศษสาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
2. มอบให้สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติไปดาเนินการตามขั้นตอนของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ) ตามความเห็น
ของสานักงาน ก.พ.ร. แล้วให้แจ้งผลการดาเนินการไปยังสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณา
ของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป
3. รับทราบแผนการจัดทากฎหมายลาดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติฯ
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเรียกโดยย่อว่า
“นปท.” โดยมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน องค์ประกอบของ นปท.
ประกอบด้วย รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ผู้บัญชาการเหล่าทัพ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เลขาธิการสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ และเสนาธิการทหารเรือ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล และมาตรการในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล การวางนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ศรชล. และหน่วยงานทางทะเล เป็นต้น
2. กาหนดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
เรียกโดยย่อว่า “ทจชล.” ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง นปท. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านกิจการทางทะเล ด้านกฎหมาย ด้านการทหารเรือ หรือด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มีหน้าที่ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดทา
ยุทธศาสตร์ แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล และมาตรการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ
ความเห็นทางวิชาการแก่หน่วยงานรัฐ รวมทั้งการจัดการเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล เป็นต้น
3. กาหนดให้มีสานักงานคณะกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล เรียกโดยย่อว่า “สานักงาน ทจชล.” มีหน้าที่สารวจ ศึกษาและวิเคราะห์เรื่องที่จะต้องเสนอให้ ทจชล. พิจารณา
และรับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการให้แก่ ทจชล. เป็นต้น
4. กาหนดให้จัดตั้งศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเรียกโดยย่อว่า “ศรชล.”
มีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีโดยมี นายกรัฐมนตรีเป็นผู้อานวยการ ศรชล.
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นรองผู้อานวยการและเสนาธิการทหารเรือ เป็นเลขาธิการ และให้อานาจผู้อานวยการ ศรชล.
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อประโยชน์ในการอานวยการและ
ประสานการปฏิบัติของ ศรชล. และกาหนดให้ ศรชล. มีหน้าที่วางแผน อานวยการประสานงาน สั่งการ ติดตาม
ตรวจสอบประเมินภัยคุกคาม และสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภารกิจด้านการรักษาผลประโยชน์
ทางทะเล ทั้งในภาวะปกติและภาวะไม่ปกติ รวมถึงเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงความสาคัญของผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล เป็นต้น
5. กาหนดให้จัดตั้งศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคเรียกโดยย่อว่า “ศรชล.
ภาค” โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือภาค เป็นผู้อานวยการ ศรชล.ภาค มีอานาจหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคและจังหวัดชายทะเลตามที่ ผู้อานวยการ ศรชล.
มอบหมายและผู้อานวยการ ศรชล. อาจแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา ศรชล.ภาค เพื่อให้คาปรึกษาหรือช่วยเหลือ
ศรชล.ภาค และกาหนดให้จัดตั้งศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “ศรชล.
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จังหวัด” ในจังหวัดชายทะเลขึ้นตรงต่อ ศรชล.ภาค โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อานวยการ ศรชล.จังหวัด มีอานาจ
หน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดชายทะเล
6. การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในภาวะปกติกรณีทั่วไปให้เป็นไปตามกลไกของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตอานาจตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่ กรณีเกินขีดความสามารถของหน่วยงานทาง
ทะเล หรือไม่มีหน่วยงานของรัฐใดรับผิดชอบ หรือต้องมีการบูรณาการในการปฏิบัติงาน ศรชล. จะเป็นผู้ควบคุม
บังคับบัญชา กากับดูแล และอานวยการในการจัดการหรือแก้ไขปัญหาโดยบูรณาการขีดความสามารถของหน่วยงาน
ทางทะเล ในภาวะไม่ปกติ ในกรณีที่ปรากฏสถานการณ์ใด ๆ ที่กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล หรือกิจกรรมทางทะเลอย่างกว้างขวาง หรือรุนแรง คณะรัฐมนตรีจะมีมติมอบหมายให้ ศรชล. เป็นผู้ควบคุม
บังคับบัญชากากับดูแล ปูองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขบรรเทาเหตุในพื้นที่และเวลาที่กาหนด โดยให้
นายกรัฐมนตรีประกาศให้ทราบ และเมื่อสถานการณ์สิ้นสุดลงก็ให้ประกาศสิ้นสุดภารกิจของ ศรชล. และรายงาน
นปท. และคณะรัฐมนตรีทราบตามลาดับต่อไป โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายใน
พื้นที่ที่กาหนด อาจได้รับสิทธิและค่าตอบแทนพิเศษตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด ผู้ใดเจ็บปุวย เสียชีวิต ทุพพลภาพ
พิการหรือสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากที่มีกฎหมายกาหนด
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
7. กาหนดโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของ ทจชล. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และ
กาหนดโทษผู้ฝุาฝืนคาสั่งในภาวะไม่ปกติ นั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้ง
จาทั้งปรับ และกาหนดโทษผู้ฝุาฝืนข้อกาหนด ห้ามเข้าหรือให้ออกจากบริเวณเขตทางทะเลหรือทางน้าอื่น ๆ ตลอดจน
พื้นที่ทางบกหรือสถานที่ที่กาหนดให้มีโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ เว้นแต่
กรณีหากการกระทาความผิดเกี่ยวกับการประมงหรือสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจจาเพาะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สิบล้านบาท
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. .... และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
2. เห็นชอบให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554
(เรื่อง ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวม ยุบรวม
สถาบันอุดมศึกษา) ที่กาหนดให้การจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่ให้ใช้แนวทางการหลอรวม ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดให้มีการจัดตั้ง “สถาบันภูมิราชธรรม” เป็นนิติบุคคลมีฐานะเป็นหน่วยงานในกากับของรัฐ
และอยู่ในอุปถัมภ์ของสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
2. กาหนดให้สถาบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะบุกเบิก แสวงหา และเป็นคลัง
ความรู้ ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สร้างบัณฑิต วิจัย เป็นแหล่งรวม
สติปัญญาและบริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งสืบสานทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
ของสังคมและประเทศชาติฯ
3. กาหนดรายได้ของสถาบัน ได้แก่ เงินที่สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มอบให้เพื่อจัดตั้ง
กองทุนหรือมอบสมบทภายหลัง และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้
เป็นรายปีเงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบัน เงินกองทุนที่สถาบันจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จาก
กองทุนดังกล่าวเป็นต้น
4. กาหนดให้สภาสถาบันประกอบด้วย นายกสภาสถาบัน กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ
โดยตาแหน่ง สภาสถาบันมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
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5. กาหนดให้มีกองทุนตั้งขึ้นโดยเงินที่สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มอบให้หรือมอบ
สมทบ
6. กาหนดให้อธิการบดีเป็นผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต (มาตรา 48)
7. กาหนดให้รัฐมนตรีมีอานาจหน้าที่กากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสถาบันให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันตามมาตรา 6 และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับ
สถาบันเป็นการเฉพาะ
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทาอาหารเคลื่อนย้าย
ได้ที่คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตาย่าง
เตาปิ้ง และเครื่องทาอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
(อก.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ และให้ อก.
รับไปพิจารณาดาเนินการตามความเห็นสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไปด้วย
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
1. กาหนดให้ร่างพระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. กาหนดให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตาไฟฟูาชนิด ต้องความ
ร้อนแบบเปลือยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2536
3. กาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทาอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1641 – 2552 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4093 (พ.ศ. 2552)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟูาสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน
ข้อกาหนดเฉพาะสาหรับเครื่องปิ้งขนมปัง เครื่องย่าง เครื่ องอบ และเครื่องใช้ไฟฟูาที่มีลักษณะคล้ายกันและกาหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่อทาอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน เฉพาะ
ด้านความปลอดภัย ลงวันที่ 14 กันยายน 2552
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้วดาเนินการต่อไปได้
มท. เสนอว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้มีข้อตกลงระหว่างประเทศในการเปิดเสรีการค้าและบริการ
ซึ่งครอบคลุมถึงบริการด้านวิศวกรรม ที่ต้องมีการเปิดตลาดการค้าบริการให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสามารถ
เคลื่อนย้ายทางานภายในระหว่างประเทศที่ได้มีการข้อตกลงร่วมกันไว้ได้ เช่น ข้อตกลงการค้าเสรี
[free Trade
Area : FTA] กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซ๊ยน [ASEAN Framework Agreement on Service :
AFAS] และข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม [ASEAN Mutual Recognition Arrangement
on Engineering service] แต่พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ยังไม่มีบทบัญญัติในการกาหนดวัตถุประสงค์
อานาจหน้าที่ของสภาวิศวกรได้อย่างชัดเจน ในการกาหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพข้ามชาติ
เพื่อให้มีบทบัญัติที่รองรับการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว ตามข้อผูกพันระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ทาไว้แล้ว
และที่จะมีขึ้นในอนาคต เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์เพิ่มเติมของสภาวิศวกรในการรับรองความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และรับจดทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งมีความ
ประสงค์จะประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ รวมถึงการจดทะเบียนวิศวกรต่างด้าวที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรมหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
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สาระสาคัญของร่างฎกระทรวง
กาหนดวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรเพิ่มเติม ดังนี้
1. รับรองความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
2. รับจดทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งมีความประสงค์จะ
ประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้ารบริการวิศวกรรม หรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศอื่น ๆ
3. จดทะเบียนวิศวกรต่างด้าวที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรมหรือข้อตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2509
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มท. เสนอว่า คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 ได้ปรับปรุงระบบจาแนกตาแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นจากเดิมระบบซี เป็นระบบจาแนกตาแหน่งเป็น
ประเภทและสายงานตามลักษณะงาน (ระบบแท่ง) เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตาแหน่ง
ประเภทอานวยการท้องถิ่น ตาแหน่งประเภทวิชาการ และตาแหน่งประเภททั่วไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการและเครื่องแบบพิธีการของพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปตาม
ระบบจาแนกตาแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงานที่กาหนดขึ้นและถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 ที่กาหนดไว้ จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 มาเพื่อดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542) และฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2548) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 ดังนี้
1. แก้ไขนิยามคาว่า “พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เป็น “พนักงานส่วนท้องถิ่น” และ
นิยามคาว่า “ลูกจ้างประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เป็น “ลูกจ้างประจา”
2. กาหนดเครื่องแบบปฏิบัติราชการและเครื่องแบบพิธีการของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบ
จาแนกตาแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงานคือ ประเภทอานวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น
ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป และประเภทพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. กาหนดเครื่องแบบของลูกจ้างประจาเป็นกลุ่มงานบริการพื้นฐาน กลุ่มงานสนับสนุนหรือกลุ่มงาน
อื่น ๆ รวมทั้งกาหนดให้มีเครื่องแบบพิธีการของลูกจ้างประจา
4. กาหนดให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจา และพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา และสายงานสอนนอกประจาการที่มีสิทธิ
แต่งเครื่องแบบอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้เครื่องแบบและเครื่องหมายตาแหน่งแบบอินทรธนูได้
ตามเดิม
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างเพื่อนาส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างเพื่อนาส่งเข้า
กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
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สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง เป็นการให้ขยายระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อนาส่ง
เข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร จากเดิมตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 24
มิถุนายน 2559 ออกไปอีกเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2561 โดยให้เริ่มหัก
เงินตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขอขึ้นทะเบียน การออกใบสาคัญการขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการ
ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นถิ่นกาเนิดของสมุนไพรหรือที่จะใช้ปลูกสมุนไพร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขอขึ้นทะเบียน การออกใบสาคัญการขึ้น
ทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นถิ่นกาเนิดของสมุนไพรหรือที่จะใช้ปลูกสมุนไพร พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วให้ดาเนินการต่อไป
ได้
สธ. เสนอว่า โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
มาตรา 64 บัญญัติว่าเพื่อสนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพร เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองที่ดินที่เป็นถิ่นกาเนิดของสมุนไพรหรือที่ดินที่จะใช้ปลูกสมุนไพร มีสิทธินาที่ดินนั้นไปขอขึ้นทะเบียนต่อ
นายทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ หรือขอรับการสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 65 บัญญัติให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 64 มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับการ
สนับสนุนตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะได้กาหนดระเบียบให้
สอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับนี้เมื่อมีผลใช้บังคับแล้วต่อไป ในการนี้ เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน รวมถึงผู้ที่
ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งประสงค์จะใช้ที่ดินของตนที่มีลักษณะเฉพาะพื้นที่
อันเป็นถิ่นกาเนิดของสมุนไพร หรือที่จะใช้ที่ดินในการปลูกสมุนไพร สามารถนาที่ดินของตนมาขอขึ้นทะเบียนที่ดิน
ต่อนายทะเบียน (นายทะเบียนกลาง คืออธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรือ
นายทะเบียนจังหวัด คือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด) และมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับการสนับสนุน
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียน การออกใบสาคัญการขึ้นทะเบียน และ
การเพิกถอนการขึ้นทะเบียนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนที่ดินที่เป็นถิ่นกาเนิดสมุนไพรหรือที่จะใช้ปลูกสมุนไพร
9. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ของสานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาการตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
2. รับทราบแผนการจัดทากฎหมายลาดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติขายตรง
และตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ตามที่สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอ
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ดังนี้
1. เพิ่มบทนิยามคาว่า “ห้างหุ้นส่วน” และ “บริษัท”
2. กาหนดห้ามประธานกรรมการและกรรมการในคระกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงดารง
ตาแหน่งหรือถือหุ้นเกินจานวนที่กาหนดในบริษัทที่ประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง
3. กาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงต้องเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทและได้จดทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง
4. กาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและผู้จาหน่ายอิสระร่วมรับผิดต่อผู้บริโภคในความชารุด
บกพร่องของสินค้าหรือผู้บริการที่ผู้จาหน่ายอิสระขายให้แก่ผู้บริโภคหรือความเสียหายที่ผู้จาหน่ายอิสระนั้นได้ก่อขึ้น
จากการไม่ปฏิบัติหน้าที่
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5. กาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงแจ้งการย้ายสานักงานและ
ส่งรายงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียน
6. กาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงมีหน้าที่จัดทาเอกสารการ
ซื้อขายสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้บริโภค และกาหนดบทลงโทษผู้ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
7. กาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาด
แบตรง โดยกาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต้องเป็นบริษัทจากัดหรือบริษัท
มหาชนจากัด ที่มีทุนจดทะเบียนและชาระแล้วไม่ต่ากว่าสิบล้านบาท
8. กาหนดให้ต้องมีการวางหลักประกันรวมทั้งหลักเกณฑ์ในการจ่ายหลักประกันเพื่อชดเชยความ
เสียหายแก่ผู้บริโภค
9. กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคาขอจดทะเบียนของนายทะเบียน
10. กาหนดหลักเกณฑ์การโอนกิจการและการเลิกประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง และ
กาหนดบทลงโทษผู้ฝุาฝืน
11. กาหนดเหตุเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงและเหตุอุทธรณ์
12. กาหนดบทลงโทษสาหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของนายทะเบียน
13. กาหนดบทลงโทษสาหรับการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านการโฆษณา
10. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ
.ศ. 2559
รวม 6 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง รวม 6 ฉบับ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข
(สธ.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบพิจารณา แล้วดาเนินต่อไปได้ ดังนี้
1. ร่างกฎกระทรวงกาหนดบริการอื่นในกิจการสปา พ.ศ. ... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพประกอบกิจการสปาจะต้องให้บริการที่เกี่ยวกับการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยวิธีการ
บาบัดด้วยน้าและการนวดร่างกายเป็นหลักประกอบกับต้องจัดให้มีบริการอื่นอีกอย่างน้อยสามอย่างในกิจการสปา
ได้แก่ 1. การบริการที่ใช้ความร้อน 2. การบริการที่ใช้ความเย็น 3. การบริการผิวกาย 4. โภชนาการเพื่อสุขภาพ
2. ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมสาหรับสถานประกอบกิจการเพื่อสุขภาพ มีสาระสาคัญ
เป็นการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม ได้แก่ 1. ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามมาตรา 3
(1) 2. ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามมาตรา 3 (2) และมาตรา
3 (3) 3. ใบอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการ 4. ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปีของ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามมาตรา 3 (2 ) และมาตร 3 (3)
3. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ เป็นการกาหนด
นิยามคาว่า “ ใบอนุญาติ ” และ “มาตราฐาน สบส.” ให้การยื่นคาขอใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอโอน
ใบอนุญาต การรับโอนใบอนุญาต การขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต การชาระ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนอนุญาต
หลักเกณฑ์ วิธีการในการพิจารณาคาขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหลักเกณวิธีการในการ
ต่ออายุใบอนุญาตวิธีการชาระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปี วิธีการขอโอน
ใบอนุญาตโดยกาหนดผู้รับอนุญาตสามารถโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั้งในกรณี
การโอน อนุญาตให้แก่บุคคลอื่นและการโอนใบอนุญาตกรณีผู้รับอนุญาตตาย วิธีการขอและการออกใบแทน
ใบอนุญาตในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทาลายในสาระสาคัญ และวิธีการการเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายการใน
ใบอนุญาต
4. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการเพื่อสุขภาพ พ .ศ. .... มีสาระสาคัญ เป็นการนิยาม
ของคาว่าใบอนุญาตรวมถึงกาหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ดาเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หลักเกณฑ์
วิธีการการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตในการพิจารณาคาขออนุญาตเป็นผู้ดาเนินการในสถาน

 มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น

10
ประกอบการเพื่อสุขภาพวิธีการขอและการออกใบแทนใบอนุญาต ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทาลาย วิธีการ
การเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายการในใบอนุญาต
5. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ เป็นการกาหนด
นิยามคาว่า “ใบรับรอง” วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ วิธีการขอและการออกใบแทนใบรับรอง และวิธีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบรับรอง
6. ร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตราฐานด้านสถานที่ความปลอดภัยและการให้บริการในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ .ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ด้านความปลอดภัย และ
ด้านการให้บริการ
เศรษฐกิจ – สังคม
11. เรื่อง แผนปฏิบัติการ "ประเทศไทย ไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ
ดังนี้
1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทย ไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ระยะ
1 ปี
(พ.ศ. 2559 - 2560)
2. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกากับดูแลงานให้จังหวัดและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
3.
ให้ ทส. กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทย ไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ระยะ 1 ปี
(พ.ศ. 2559 - 2560) มีดังนี้
1. กรอบการดาเนินงาน แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่
1.1 ระยะต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยและมีการคัดแยกขยะมูลฝอย
ที่ครัวเรือน สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ และสถานประกอบการ
1.2 ระยะกลางทาง คือ การเก็บ และขนที่มีประสิทธิภาพ
1.3 ระยะปลายทาง คือ การจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และ
ประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการฯ เป็นแผนปฎิบัติการในระยะสั้น โดยมุ่งดาเนินการใน 2 ระยะแรกเท่านั้น ได้แก่
ระยะต้นทาง คือการลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางบนพื้นฐานแนวคิด 3R เพื่อลด
ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยและขยะอันตราย โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกและนาขยะมูลฝอยและขยะอันตราย
กลับมาใช้ประโยชน์ และเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ระยะต้นทาง และระยะกลางทาง คือ การจัดทาระบบเก็บและขนที่มี
ประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับสถานการณ์ขยะในพื้นที่ เพื่อนาไปสู่การจัดการขยะมูลฝอยในระยะปลายทาง
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
2. มาตรการดาเนินการ ประกอบด้วย 1) มาตรการลดและคัดแยกที่แหล่งกาเนิด 2) มาตรการเพิ่ม
ศักยภาพการเก็บขน 3) มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการ
3. กลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการขยะอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 3 การจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพกลยุทธ์ที่ 5 การสนับสนุนการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ
12. เรื่อง การฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกาหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย
(Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้ง
กาหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการ
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น้อมราลึกถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
ตามที่สานักนายกรัฐมนตรี (นร.) [(สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (สปน.)] เสนอ
สาระสาคัญของเรื่องการกาหนดให้มีวันพระราชทานธงชาติไทย ( Thai National Flag Day)
มีดังนี้
1. การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย ได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2460 ตาม
พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพระพุทธศักราช 2460 ปัจจุบันมีประเทศที่กาหนดให้มีวันธงชาติ ( Flag Day)
จานวน 54 ประเทศ จากจานวนประเทศทั่วโลก 261 ประเทศ ซึ่งในจานวนนี้มีประเทศที่กาหนดให้มีวันธงชาติ เช่น
สหรัฐอเมริกา แคนนาดา สหราชอาณาจักร รัสเซีย โปรตุเกส ออสเตรเลีย บราซิล อินเดีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และ
มีประเทศที่ไม่มีการกาหนดวันธงชาติ เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุน มาเลเซีย อินโดนิเซีย สิงคโปร์
ลาว
2. การกาหนดวันสาคัญของประเทศ ในหลักการ หากเป็นกรณีที่กาหนดให้เป็นวันหยุดราชการจะ
ดาเนินการโดยการออกเป็นประกาศสานักนายกรัฐมนตรีกาหนดให้วันนั้น ๆ เป็นวันหยุดราชการ และ หากเป็นกรณีที่
กาหนดให้เป็นวันสาคัญโดยมิได้ให้เป็นวันหยุดราชการจะดาเนินการโดยการให้คณะรัฐมนตรีมีมติกาหนดให้
วันนั้น ๆ เป็นวันสาคัญ ทั้งนี้ ไม่มีการกาหนดวันสาคัญไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติแต่ประการใด
3. ประเทศไทยมีการกาหนดวันชาติ ( National Day) หรือวันเฉลิมฉลองของชาติไทยเป็น
วันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ (5 ธันวาคม) ตามนัยประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 พฤษภาคม
2503 ซึ่งวันชาติ (National Day) มิใช่วันในความหมายเดียวกันกับวันพระราชทานธงชาติไทย ( Thai National Flag
Day) แต่อย่างใด
สาหรับ การจัดกิจกรรมเพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทยนั้น
ปัจจุบัน นร. โดย สปน. สานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติอยู่ระหว่างการดาเนินการขออนุมัติ
เพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ทันกับวาระในการฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย
คณะรัฐมนตรีจึงควรกาหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ( Thai National Flag
Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่กาหนดให้เป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกาหนดให้มีการชัก
และประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการสร้างความภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมราลึกถึงการที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
ต่างประเทศ
13. เรื่อง การขอความความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียนและการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่นครนิวยอร์ก
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ( ASEAN Foreign Minister's Statement on ASEAN Cooperation on Sustainable
Development) และร่างกรอบความร่วมมืออาเซียน - กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก ( ASEAN - Pacific Alliance
Framework for Cooperation) และหากมีความจาเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารข้างต้นในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่
ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต. ดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสาร
ข้างต้น จานวน 2 ฉบับ
สาระสาคัญของร่าง 2 ฉบับ มีดังนี้
1. ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาที่
ยั่งยืน เป็นการแสดงความตระ หนักถึงความสาคัญและการมีส่วนร่วมในการบรรลุเปูาหมายข้างต้น และเพื่อเห็นชอบ
ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาจัดลาดับประเด็นสาคัญเร่งด่วนที่อาจดาเนินการได้ทันที ( Priority Areas) เช่น
การขจัดความยากจน การบริหารจัดการภัยพิบัติ การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน สาธารณสุข การเสริมสร้าง
ศักยภาพสตรี หลักธรรมาภิบาลที่ดี และการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งพัฒนาแผนงาน ( Roadmap) ในการ
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ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของ
สหประชาชาติ รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติและองค์กรเฉพาะทางอาเซียนในการ
ผลักดันเปูาหมายทั้งสองให้เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
2. ร่างกรอบความร่วมมืออาเซียน - กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก เป็นกรอบความร่วมมือซึ่งระบุถึง
เจตจานงของอาเซียนและกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกที่จะผลักดันความสัมพันธ์ของทั้งสองภูมิภาคให้แน่นแฟูนยิ่งขึ้น โดย
กาหนดขอบเขตและสาขาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง เปิดโอกาสให้เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสอง
ภูมิภาคเพิ่มเติมในอนาคตด้วย โดยร่างกรอบความร่วมมือฯ ระบุถึงการจัดลาดับความสาคัญของสาขาความร่วมมือใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 2) การศึกษาและปฎิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน 3) วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ 4) การพัฒนาอย่างยั่งยืน
14. เรื่อง การประชุมภาคีสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 17
(CITES CoP17) การประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ 67 และครั้งที่ 68 ( SC67 – SC68)
และการประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Lekgotla)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบ (ร่าง) กรอบท่าทีของประเทศไทยต่อวาระการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ปุาและพืชปุาที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 17 ( The 17th meeting of the Conference of
the Parties to CITES : CITES CoP 17) ทั้งในส่วนของวาระการประชุมที่เกี่ยวกับการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
อนุสัญญา CITES (Working documents) และข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงบัญชีชนิดพันธุ์ (Proposals)
2. หากมีท่าทีต่อวาระหรือต่อข้อเสนอการประชุมใดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากกรอบท่าทีที่กาหนดไว้
แล้วและไม่เกิดผลเสียหายต่อประเทศไทย ให้คณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ดุลยพินิจ
ตัดสินใจได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
สาระสาคัญของเรื่อง
ทส.รายงานว่า การประชุม CITES CoP17 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 5 ตุลาคม 2559
ณ นครโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โดยจะมีการลงมติรับรองมติที่ประชุม ( Resolutions) และข้อตัดสินใจ
(Decisions) เพื่อให้ภาคีแห่งอนุสัญญา CITES ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญา รวมทั้งการลงมติ
รับรองการเปลี่ยนแปลงบัญชีชนิดพันธุ์
CITES นอกจากนี้จะมีการประชุมที่จัดขึ้นก่อนการประชุม
CITES
CoP17 จานวน 2 การประชุม ได้แก่ การประชุม SC67 และการประชุมระดับรัฐมนตรี ( Ministerial Lekgotla)
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2559 และจะมีการประชุมที่จัดขึ้นหลังการประชุม
CITES CoP17 จานวน 1
การประชุม ได้แก่ การประชุม SC68 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2559
15. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 34 และการประชุมอื่นที่
เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 34 (The 34th
ASEAN Ministers on Energy Meeting : AMEM) ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
พลังงาน +3 (จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต้) ครั้งที่ 13 (The 13th ASEAN+3 (China, Japan and Korea) Ministers
on Energy Meeting) ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมสุดยอดรัฐมนตรีพลังงานเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 10
(The 10th East Asia Summit Energy Ministers Meeting) และร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีพลังงาน
อาเซียนกับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (ASEAN Ministers on Energy Meeting-International Energy
Agency Dialogue : AMEM-IEA Dialogue) ครั้งที่ 6
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน) เป็นผู้ให้การรับรองในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ นี้ ร่วมกับรัฐมนตรีพลังงานของกลุ่มประเทศสมาชิก
ดังกล่าวได้
3. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
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พลังงาน ครั้งที่ 34 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศ
ไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ให้ พน. และคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าวสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
สาระสาคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ 4 ฉบับ มีดังนี้
(1) ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 34 เป็นแถลงการณ์
ร่วมสรุปผลการประชุม ประกอบด้วยสาระหลัก คือ การให้ความสาคัญในการบรรลุเปูาหมายตามแผนปฏิบัติการฯ
ระยะที่ 1 ปี ค.ศ. 2016-2020 ซึ่งให้ความสาคัญกับสัดส่วนในการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 23
ในปี ค.ศ. 2025 และวางเปูาหมายการลดความเข้มการใช้พลังงานในภูมิภาคอาเซียนให้ได้ร้อยละ 20 ในปี ค.ศ.
2020 (โดยใช้ปี ค.ศ. 2025 เป็นปีฐาน) เพื่อนาไปสู่การพัฒนาพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ส่งเสริมความเชื่อมโยงและความมั่นคงด้านพลังงานผ่านโครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน
(TAGP)
ท่าเรือขนถ่าย LNG (LNG Receiving Terminals) และโครงการเชื่อมโยงสายส่งไฟฟูาอาเซียน (APG) การให้
ความสาคัญในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด รวมถึงเพิ่มพูนความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาและ
องค์กรระหว่างประเทศ
(2) ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน +3 ครั้งที่ 13 เป็นแถลงการณ์ร่วมสรุปผล
การประชุม ประกอบด้วยสาระหลัก คือ การให้ประเทศในกลุ่มอาเซียน +3 สนับสนุนการแบ่งปันข้อมูลด้านนโยบาย
และประสบการณ์ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของประเทศสมาชิกและประเทศคู่เจรจา การพัฒนาแนวทางการ
สารองน้ามันในอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาค จัดกิจกรรมการประชุมในเวทีของภาครัฐ
และธุรกิจด้านตลาดน้ามันและก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนการสนับสนุนด้านการแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ความรู้
ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
(3) ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีพลังงานแห่งเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 10 เป็นแถลงการณ์
ร่วมสรุปผลการประชุม ประกอบด้วยสาระหลัก คือ การส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยด้านพลังงานใน
มิติต่าง ๆ ด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานสะอาด
ในการขนส่ง เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
(4) ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนกับทบวงพลังงานระหว่างประเทศ
ครั้งที่ 6 เป็นแถลงการณ์สรุปผลการประชุม ประกอบด้วยสาระหลัก คือ การเน้นย้าความสาคัญของการเตรียมความ
พร้อมรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียนให้มากยิ่งขึ้น และพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างภูมิภาคอาเซียนกับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศในการเพิ่มพูนความร่วมมือในเรื่องข้อตกลงอาเซียนว่า
ด้วยความมั่นคงทางปิโตรเลียมและมาตรการการตอบสนองต่อภาวะฉุกฉิน
16. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติเรื่อง
การดื้อยาต้านจุลชีพ ( Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on
Antimicrobial Resistance)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติ
เรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ ( Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on
Antimicrobial Resistance) และหากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ สธ. และกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
2. ให้ สธ. และ กต. ร่วมรับรองร่างปฏิญญาดังกล่าว
ร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติเรื่องการดื้อยาต้าน
จุลชีพ มีสาระสาคัญสรุปดังนี้
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1. ส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพในเวทีสหประชาชาติ
2. ผลักดันให้รัฐสมาชิกให้คามั่นทางการเมืองในการร่วมกันจัดการกับปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ
โดยการส่งเสริมการจัดทาแผนระดับชาติที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระดับโลกเกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพ
(Global Action Plan on Antimicrobial Resistance) ขององค์การอนามัยโลก
3. ส่งเสริมการลงทุนในการวิจัยและการพัฒนายาปฏิชีวนะชนิดใหม่
4. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมของสหประชาชาติ และองค์การ
ระหว่างประเทศอื่น ๆ ในการรับกับปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ ทั้งนี้ รัฐสมาชิกส่วนใหญ่เห็นพ้องกันในร่างปฏิญญาฯ
ในประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว
17. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งมาเลเซีย ว่าด้วยโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่าง ลาว ไทย และ
มาเลเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.
ลาว) รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาล แห่ง มาเลเซียว่าด้วยโครงการบูรณาการด้านไฟฟูาระหว่างลาว ไทย
และมาเลเซีย
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน) เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ และให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ออกหนังสือมอบ
อานาจเต็ม (Full Powers) แก่ผู้ลงนาม
3. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ พน. แก้ไขได้โดย
หารือกับ กต. โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสาคัญสรุป ดังนี้
1. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ระบุว่าผู้ร่วมโครงการทั้งหลายจะดาเนินโครงการนาร่องที่รู้จักกันในนาม
โครงการบูรณาการด้านไฟฟูาระหว่างลาว ไทย และมาเลเซียเพื่อศึกษาการซื้อขายไฟฟูาข้ามแดนบนพื้นฐานความเท่า
เทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบสายส่งไฟฟูาอาเซียน ให้เกิดผลสาเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม
2. ขอบเขตของความร่วมมือภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายแห่งชาติของแต่ละ
ประเทศ ได้กาหนดให้มีการซื้อขายไฟฟูาข้ามแดนภายใต้โครงการนาร่องนี้ขนาดไม่เกิน 100 เมกะวัตต์จากลาวไป
มาเลเซีย โดยผู้ร่วมโครงการทั้งหลายประสงค์ที่จะร่วมมือกัน ดังนี้ ก) ค้นหาความเป็นไปได้ทางเทคนิคในการใช้ระบบ
เชื่อมโยงสายส่งไฟฟูาที่มีอยู่ ข) แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านแหล่งผลิตไฟฟูาและความต้องการไฟฟูาที่มีอยู่ในแผนของผู้ร่วม
โครงการแต่ละราย ค) ระบุประเด็นกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายไฟฟูาข้ามแดนระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหลาย ง) ค้นหาเตรียมการเชิงพาณิชย์ที่เป็นไปได้สาหรับการซื้อขายไฟฟูาข้ามแดนระหว่าง ผู้ร่วมโครงการทั้งหลาย
แต่ไม่จากัดรูปแบบทางธุรกิจที่เป็นไปได้ และ จ) ความร่วมมือด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับการซื้อไฟฟูาข้ามแดนตามแต่ผู้ร่วม
โครงการทั้งหลายจะตัดสินใจร่วมกัน
18. เรื่อง กา รรับรองร่างปฏิญญาตุนหวง (ความคิดริเริ่มตุนหวง) ของงานมหกรรมเส้นทางสายไหมทาง
วัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
และอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อร่างปฏิญญาตุนหวง (ความคิดริเริ่มตุนหวง) สาหรับงานมหกรรมเส้นทางสายไหมทาง
วัฒนธรรม ครั้งที่ 1
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมงาน
มหกรรมเส้นทางสายไหมทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ร่วมกับประเทศที่เข้าร่วมดัง
กล่าว ให้การรับรอง
ร่างปฏิญญาฯ อันนาไปสู่ฉันทามติร่วมกันต่อไป
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3. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ วธ. ดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อม
ทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจา กการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะมนตรีเมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศ) ด้วย
ร่างปฏิญญาฯ มีสาระสาคัญ ที่มุ่งเน้นให้มีการเจรจา การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทาง
วัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และปฏิญญา
สากลว่าด้วย ความหลากหลายทางวัฒนธรรมบนหลักการพื้นฐาน ประกอบด้วย การเชื่อมั่นในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ความเท่าเทียม และความไม่แบ่งแยก การปกปูองมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของทุกประเทศ
การเพิ่มพูนระดับการเจรจาทางวัฒนธรรมและความร่วมมือในหลายระดับ และการเสริมสร้างความร่วมมือและการค้า
ทางวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม โดยการดาเนินการตามหลักการพื้นฐานนี้จะนาไปสู่การพัฒนาและสันติภาพ
ของโลกต่อไป
19. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาเพียวร่าว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการต่อปฏิญญาเพียวร่าว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค และหากมีความ
จาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ (กษ.) ดาเนินการต่อไปโดยไม่ต้องขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมรับรองร่าง
ปฏิญญาฯ ดังกล่าว
สาระสาคัญของร่างปฏิญญาเพียวร่าว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค ประกอบด้วย 7 หัวข้อหลัก
ดังนี้ 1) ข้อมูลทั่วไป ความท้าทายและโอกาสสาหรับความมั่นคงอาหารในภูมิภาค 2) ตลาดอาหารในภูมิภาคและ
การค้า 3) ความยั่งยืนสาหรับระบบอาหารที่มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ 4) นวัตกรรมและเทคโนโลยี 5) การพัฒนา
ชนบทและเขตเมือง 6) โครงสร้างพื้นฐานการลงทุนและการบริการเพื่อความมั่นคงอาหาร และ 7) การเข้าสู่ระบบ
อาหารในปี ค.ศ. 2020
20. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทาและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการกากับดูแลความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
ระหว่างสานักงานการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติการจัดทาและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการกากับดูแลความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยวระหว่างสานักงานการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและ กก. แห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ หาก
ก่อนลงนามมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ ให้ กก. พิจารณา
ดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุมัติให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์) เป็นผู้ลงนามในบันทึก
ความเข้าใจฯ (โดยระบุตาแหน่ง)
สาระสาคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยวระหว่างไทยและจีน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อทั้ง 2 ฝุาย เช่น การดูแลความเรียบร้อยในการท่องเที่ยว เพิ่ม
คุณภาพการบริการด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนให้เกิดความเรียบร้อยในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของทั้งสองประเทศ ได้แก่ 1) การจัดตั้งกลไกในด้านการสื่อสารและความร่วมมือ 2) การสร้างกลไกในความร่วมมือ
และการปฏิบัติ และ 3) การสร้างกลไกในความเข้าใจกันและฝึกอบรม
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21. เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเครือรัฐบาฮามาส
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติให้ กต. ดาเนินการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเครือรัฐ
บาฮามาส ด้วยการลงนามในแถลงการณ์ร่วมสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเครือรัฐ
บาฮามาส ฉบับภาษาอังกฤษและคู่ฉบับภาษาไทย และมีหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติแจ้งการสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูต
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเครือรัฐบาฮามาส
3. อนุมัติให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็นผู้ลงนามหนังสือ
ถึงเลขาธิการสหประชาชาติแจ้งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
4. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคาของร่างแถลงการณ์ร่วมสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเครือรัฐบาฮามาส และร่างหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติแจ้งการ
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทยให้
กต. สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
22. เรื่อง การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนิเซีย – มาเลเซีย
- ไทย (IMT–GT) และร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่าย อินโดนิเซีย - มาเลเซีย - ไทย (IMT–GT)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) เสนอ ดังนี้
1. ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 แผนงาน
IMT–GT (Draft Joint
Ministerial Statement of the Twenty Second Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle
Ministerial Meeting) ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและขัดกับหลักการที่
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ก่อนมีการรับรอง ให้ สศช. สามารถดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (เรื่องการจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) ด้วย
2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทน
ระดับรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจาแผนงาน IMT–GT ของไทยร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าว โดยไม่มีการ
ลงนาม ในการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 22 แผนงาน IMT–GT ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ จังหวัดพังงาน
ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 แผนงาน
IMT–GT มีสาระสาคัญ
เกี่ยวข้องกับ การดาเนินงานในปี 2559 ครอบคลุมแผนการดาเนินงานของคณะทางาน 6 สาขาความร่วมมือ (เดิม)
และรายงานของที่ประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 13 รวมถึง รายงานของโครงการในพื้นที่
รัฐและจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ IMT–GT เช่น 1) ข้อเสนอโครงการชูปิงแวลลีย์ ( Chuping Valley) ในรัฐปะลิส ซึ่งเป็น
โครงการสาหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในฝั่งมาเลเซีย (ฝั่งไทย คือ โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา
และโครงการเมืองยางพารา) 2) การเร่งรัดการดาเนินงานด้านการอานวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่ง 3)
การพัฒนาห่วงโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ 4) โครงการความเชื่อมโยงทางทะเล เช่น การให้บริการขนส่งโดย
เรือ Roll on/Roll off ระหว่าง มะละกา –ดูไม รวมทั้งการรับทราบถึงกระบวนการจัดทาแผนดาเนินงานระยะห้าปี
ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งอยู่ในขั้นสุดท้ายก่อนจะเริ่มต้นใช้ในเดือนมกราคม 2560 และกรอบวิสัยทัศน์
เปูาหมายและทิศทางยุทธศาสตร์ IMT-GT ในระยะ 20 ปีข้างหน้า ซึ่งจะกาหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ที่จะนาไปสู่การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในอนุภูมิภาค
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แต่งตั้ง
23. เรื่อง การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสประจาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความประสงค์ขอแต่งตั้ง
นายอาเล็กซ็องดร์ กาปอราลี (Mr. Alexandre Caporali) ให้ดารงตาแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ประจาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สืบแทน นายชูล เจร์มานุซ (Mr. Jules
Germanos) ซึ่งขอลาออกและพ้นหน้าที่ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
24. เรื่อง การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์และการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ราชรัฐลักเซมเบิร์กประจาจังหวัดภูเก็ต
(กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลราชรัฐลักเซมเบิร์กเสนอขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ราชรัฐ
ลักเซมเบิร์กประจาจังหวัดภูเก็ต และแต่งตั้ง นายโกลด บอลต์ (Mr. Claude Baltes) ให้ดารงตาแหน่ง กงสุล
กิตติมศักดิ์ราชรัฐลักเซมเบิร์กประจาจังหวัดภูเก็ต ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
------------------------------
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