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วันนี้ (
14 มีนาคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ และพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี ได้
ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เรื่อง

ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กาหนด พ.ศ. ....
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560)
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการบารุงรักษารถไว้ในใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง พ.ศ. ....
เรื่อง
ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออก
ใบอนุญาตขับรถและการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้เขตทะเลชายฝั่งมีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไป
น้อยหรือมากกว่าสามไมล์ทะเล พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เรื่อง (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
พ.ศ. 2560 – 2569
เศรษฐกิจ- สังคม
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9. เรื่อง
(ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
10. เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560-2564
11. เรื่อง
โครงการระบบดาวเทียมสารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)
12. เรื่อง
การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับ
ประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี พ.ศ. 2560
. เรื่อง การกาหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจาหน่าย
น้าตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2558/2559
. เรื่อง ขออนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้า
เจ้าพระยา

 มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น
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ต่างประเทศ
15.
16.
17.
18.
19.

20.

เรื่อง

การยกเลิกข้อสงวนในความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ในการให้สิทธิ
ประโยชน์แก่นักลงทุนซึ่งเป็นนิติบุคคลนอกภาคีอาเซียนที่มีการประกอบธุรกิจ
อย่างมีนัยสาคัญในประเทศสมาชิกอาเซียน
เรื่อง ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีความตกลงการทาประมงสาหรับพื้นที่ทาง
ตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement
: SIOFA)
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาเวียงจันทร์ว่าด้วยการขนส่งในชนบทอย่างยั่งยืนเพื่อ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี ค.ศ. 2030
เรื่อง ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือในการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
เรื่อง การเข้าเป็นภาคีความตกลงสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของ
อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมายทะเล ฉบับลงวันที่ 10 ธันวาคม 2525
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการประชากรสัตว์น้าชนิดที่ข้ามเขตและอพยพย้าย
ถิ่นไกล
เรื่อง ขออนุมัติร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนของการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
ของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์
แต่งตั้ง

21.
22.
23.
24.
25.

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)
เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและการเกษตร
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....
และร่างพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้นาผลการรับฟังความคิดเห็นของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... มีผลใช้บังคับต่อไป
2. มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดาเนินการดังนี้
2.1 จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายทั้งสองฉบับอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ตามมาตรา 77 ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช .... และให้ส่งผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาต่อไป
2.2 จัดเตรียมแผนการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ดาเนินการเพื่อให้การจัดทาแผนการปฏิรูปประเทศหรือการจัดทายุทธศาสตร์ชาติบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบ
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
2.3 จัดทาแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสาคัญของ
กฎหมายลาดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าวด้วย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
19 เมษายน 2559 [เรื่อง การดาเนินการจัดทากฎหมายลาดับรองและแผนการเสนอกฎหมายลาดับรอง และ
การเร่งรัดดาเนินการเสนอกฎหมาย หรือปรับปรุงกฎหมายสาคัญ ] และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560
[เรื่อง การเสนอแผน กรอบสาระสาคัญ และระยะเวลาการจัดทากฎหมายลาดับรอง]
สาระสาคัญของพระราชบัญญัติ
1. ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... เป็นการกาหนดให้
มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการจัดทาแผนการปฏิรูปประเทศ
สภาพบังคับของแผนการปฏิรูปประเทศ การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกาหนดกลไก
การมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ร่างพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... เป็นการกาหนดให้มีคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ การกาหนด
เป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย สาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ และกลไกการติดตาม การตรวจสอบ และ
การประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งกาหนดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง
ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับเป็นกฎหมายที่ต้องตราตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช .... ที่ผ่านการออกเสียงประชามติ ซึ่งกาหนดให้ต้องดาเนินการประกาศใช้บังคับภายในหนึ่งร้อยยี่สิบ
วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กาหนด พ.ศ. .... (ยกเว้นค่าธรรมเนียมช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กาหนด พ.ศ. .... (ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560) ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแล้วดาเนินการต่อไปได้
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คค. เสนอว่า
1. เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี 2560 มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน คาดว่าจะมีประชาชน
จานวนมากเดินทางกลับภูมิลาเนาเป็นผลให้การจราจรติดขัดในทุกสายทางที่ออกและเข้ากรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึ่งการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทาให้การจราจรมีความคล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดการใช้พลังงานของประเทศ
2. การกาหนดช่วงระยะเวลาให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บน
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ตั้งแต่เวลา 16.00 นาฬิกา
ของวันที่ 10 เมษายน ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 16 เมษายน) ยังไม่เหมาะสมกับช่วงระยะเวลาการเดินทาง
ของประชาชน สมควรกาหนดระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษดังกล่าวในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ของปี 2560 เสียใหม่ โดยสมควรให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมสาหรับเทศกาลสงกรานต์ของปี
พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่
18 เมษายน พ.ศ. 2560
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
(สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบังและทางแยกเข้าพัทยา และ
บนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน-บางพลี
ตั้งแต่เวลา
00.01 นาฬิกา ของวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการบารุงรักษารถไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการบารุงรักษารถไว้ใน
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวงฯ เป็นการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งให้
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ต้องจัดให้มีการบารุงรักษารถที่ใช้ในการขนส่งเมื่อครบกาหนดระยะทางหรือ
ระยะเวลาการบารุงรักษารถตามที่กาหนด เนื่องจากสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของรถส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพเครื่อง
อุปกรณ์และส่วนควบของรถ ก่อนที่จะพิจารณาอนุญาตให้ใช้รถโดยการรับจดทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียนรถนั้น
เนื่องจากโดยสภาพการใช้งานของรถเป็นการใช้งานที่ก่อให้เกิดความสึกหรอ หากไม่มีการตรวจสอบความชารุด
บกพร่องและบารุงรักษารถเป็นประจาสม่าเสมอ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถได้
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการ
ขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
และการออกใบอนุญาตขับรถและการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
คมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสานักงานตารวจแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต
ขับรถ และการขอต่ออายุและการขออนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2548
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2. กาหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวและใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
ส่วนบุคคลชั่วคราวต้องใช้หลักฐานผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกาหนดจาก
โรงเรียนการขนส่งหรือโรงเรียนสอนขับรถเป็นหลักฐานประกอบคาขอตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
3. กาหนดนิยามคาว่า “โรงเรียนการขนส่ง” และ “โรงเรียนสอนขับรถ”
4. กาหนดให้ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
ส่วนบุคคลชั่วคราว ให้ยื่นคาขอตามแบบที่อธิบดีกาหนด พร้อมด้วยบัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัว
คนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางและใบสาคัญถิ่นที่อยู่ หรือเอกสารหลักฐานแสดง
ที่พักอาศัยในราชอาณาจักร หรือใบอนุญาตทางาน พร้อมด้วยภาพถ่าย ใบรับรองแพทย์ และหลักฐานการรับรอง
ซึ่งแสดงว่าได้ผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกาหนดจากโรงเรียนการขนส่งหรือ
โรงเรียนสอนขับรถ
5. กาหนดให้ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานส่วนบุคคล ให้ยื่นคาขอตามแบบที่อธิบดีกาหนด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน และ
ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบอนุญาต
ขับรถจักรยาน ยนต์ ส่วนบุคคลชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
ใบอนุญาต ขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พร้อมด้วยภาพถ่าย แล้วแต่
กรณี
ในกรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าวต้องมิใช่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเพื่อการท่องเที่ยว การเล่นกีฬา
การเดินทางผ่านราชอาณาจักร หรือแรงงานต่างด้าวซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้
ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ
6. กาหนดให้ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ
หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ให้ยื่นคาขอตามแบบที่อธิบดีกาหนดพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน และ
ใบอนุญาตขับรถรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบอนุญาตขับ
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาต
ขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล พร้อมด้วยภาพถ่าย แล้วแต่กรณี
ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่มีโรคประจาตัวอันอาจเป็นอันตราย และไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อที่น่ารังเกียจ ได้แก่ วัณโรคใน
ระยะแพร่กระจายเชื้อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม รวมทั้งหลักฐานแสดงว่าไม่เคย
เป็นผู้ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความคิดที่กาหนด
7. กาหนดให้ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ให้
ยื่นคาขอตามแบบที่อธิบดีกาหนด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานและใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถซึ่งยังไม่สิ้นสุดอายุ พร้อมด้วย
ภาพถ่าย แล้วแต่กรณี รูปถ่าย และในกรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าวต้องมิใช่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเพื่อการท่องเที่ยว
การเล่นกีฬา การเดินทางผ่านราชอาณาจักร หรือแรงงานต่างด้าวซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศ
ไทยได้ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ
8. กาหนดให้ผู้ที่จะต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถบดถนน ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ หรือใบอนุญาตขับรถ
ชนิดอื่นตามที่กาหนด ให้ยื่นคาขอล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตขับรถเดิมสิ้นอายุไม่เกิน 30 วัน ตามแบบที่อธิบดีกาหนด
พร้อมด้วยใบอนุญาตขับรถเดิม บัตรประจาตัวประชาชน ใบรับรองแพทย์ ในกรณีที่ผู้ขอเป็นคนต่างด้าวต้องมิใช่เป็นผู้
ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเพื่อการท่องเที่ยว การเล่นกีฬา การเดินทางผ่านราชอาณาจักร หรือแรงงานต่างด้าว
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ และให้ยื่นใบสาคัญประจาตัว
คนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางและใบสาคัญถิ่นที่อยู่ หรือเอกสารหลักฐานแสดง
ที่พักอาศัยในราชอาณาจักร หรือใบอนุญาตทางาน พร้อมด้วยภาพถ่าย
9. กาหนดให้ผู้ที่จะต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ
หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ให้ยื่นคาขอล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตขับรถเดิมสิ้นอายุไม่เกิน 30 วัน
ตามแบบที่อธิบดีกาหนด พร้อมด้วยใบอนุญาตขับรถเดิม บัตรประจาตัวประชาชนใบรับรองแพทย์ และเอกสาร
หลักฐานแสดงว่าไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจาคุกตามที่กาหนด
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10. กาหนดให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของแพทยสภาอาจกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออก
ใบรับรองแพทย์สาหรับใช้เป็นหลักฐานในการขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
11. กาหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ หรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถต้องผ่านการอบรมและ
ทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ซึ่งอย่างน้อยต้องทาการทดสอบความสามารถของปฏิกิริยาและสายตา การอบรม
และทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยความรู้ด้านกฎหมายและข้อบังคับการเดินรถ จิตสานึกและ
มารยาทในการขับรถ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน การเตรียมความพร้อมก่อนขับรถ และการทดสอบ
ขับรถ
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้เขตทะเลชายฝั่งมีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่าสาม
ไมล์ทะเล พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดให้เขตทะเลชายฝั่งมีระยะนับจาก
แนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่าสามไมล์ทะเล พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดให้จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดชลบุรี จังหวัดระนอง จังหวัดตราด จังหวัดพังงา
จังหวัดสตูล จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 9 จังหวัด มีเขตทะเลชายฝั่งนับจากแนวชายฝั่งทะเล
ออกไปน้อยหรือมากกว่าสามไมล์ทะเล ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้น
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของสานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
มท. เสนอว่า โดยที่พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16
มกราคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมี
อานาจออกกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ประกอบกับมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติกาหนดให้การดาเนินการออกกฎกระทรวงตาม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดังนั้น เพื่อให้
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. .... มาเพื่อดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และยกเว้น
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ออกข้อกาหนดของท้องถิ่น
รวมทั้ง การปรับลดและยกเว้นค่าธรรมเนียม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ที่

รายการ

1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ออกข้อกาหนดของท้องถิ่น ต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียม
ดังนี้

อัตราค่าธรรมเนียม
ตามร่างกฎกระทรวงฯ

 มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น

อัตราท้าย
พระราชบัญญัติฯ
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(1) การรับทาการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(2) การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(3) การหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
2. ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ออกข้อกาหนดของท้องถิ่นต้องเป็นไป
ตามอัตรา ดังนี้
(1) การจัดเก็บและขนมูลฝอย ในลักษณะรายเดือน
- กรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือนไม่เกิน 120 กิโลกรัม
หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตรให้เก็บเดือนละ

(2) การกาจัดมูลฝอย ในลักษณะรายเดือน
- กรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือนไม่เกิน 120 กิโลกรัม
หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตรให้เก็บเดือนละ

(3) การเก็บและขนมูลฝอย หรือการกาจัดมูลฝอยใน
ลักษณะครั้งคราว
- การเก็บและขน หรือการกาจัดมูลฝอยเป็นรายครั้ง
ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร
หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมหน่วยละ
200 บาท หากปริมาณเกิน 240 กิโลกรัม หรือ 1,200
ลิตร หรือ 1.2 ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มได้
ในอัตราที่กาหนด

ฉบับละ 5,000 บาท
ฉบับละ 37,500 บาท
ฉบับละ 25,000 บาท

ฉบับละ 10,000 บาท
ฉบับละ 50,000 บาท
ฉบับละ 50,000 บาท

ไม่น้อยกว่า 60 บาท เดือนละ 150 บาท
แต่ไม่เกิน 102 บาท
หากมีปริมาณมากกว่า
ให้เก็บค่าธรรมเนียม
เพิ่มเป็นหน่วยตาม
อัตราที่กาหนด
ไม่น้อยกว่า 40 บาท เดือนละ 200 บาท
แต่ไม่เกิน 70 บาท
หากมีปริมาณมากกว่า
ให้เก็บค่าธรรมเนียม
เพิ่มเป็นหน่วยตาม
อัตราที่กาหนด

หน่วยละ 200 บาท

(4) การเก็บและขนสิ่งปฏิกูล หรือการกาจัดสิ่งปฏิกูลใน
ลักษณะครั้งคราว
- การเก็บและขนสิ่งปฏิกูลเป็นรายครั้ง ให้คิดเป็น
หน่วยละ 250 บาท
หน่วย หน่วยละ 100 กิโลกรัม หรือ 500 ลิตร หรือ 0.5
ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมหน่วยละ 250 บาท
หากปริมาณสิ่งปฏิกูลเกิน 200 กิโลกรัม หรือ 1,000 ลิตร
หรือ 1 ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มได้ในอัตรา
ที่กาหนด
- การกาจัดสิ่งปฏิกูลเป็นรายครั้ง ให้คิดเป็นหน่วย
หน่วยละไม่เกิน
หน่วยละ 100 กิโลกรัม หรือ 500 ลิตร หรือ 0.5
300 บาท
ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมหน่วยละไม่เกิน 300
บาท หากปริมาณสิ่งปฏิกูลเกิน 200 กิโลกรัม หรือ 1,000
ลิตร หรือ 1 ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มได้ใน

 มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น

หน่วยละ 200 บาท

หน่วยละ 250 บาท

หน่วยละ 300 บาท
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อัตราที่กาหนด
(5) เศษเกินกึ่งหนึ่งของหน่วยตามที่กาหนด ให้คิดเป็นหนึ่ง
หน่วย
3. กาหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อกาหนดของท้องถิ่นปรับอัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บและขนมูลฝอย
และกาจัดมูลฝอย เพิ่มขึ้นอีกร้อยละห้าของอัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูงของการเก็บและขน และการกาจัดมูล
ฝอยรายเดือนทุก ๆ 2 ปี แต่ไม่เกินขั้นสูงของอัตราค่าธรรมเนียมนั้น
4. กาหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาลดค่าธรรมเนียมการเก็บและขน และการกาจัดมูลฝอยให้แก่ผู้
ก่อให้เกิดมูลฝอยที่สามารถคัดแยกมูลฝอยเป็นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น
5. กาหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยดังกล่าว สาหรับบุคคล หรือชุมชน หรือหมู่บ้าน
ที่มีการจัดการปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยจนปราศจากสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือพื้นที่ในห้วงเวลาซึ่งได้มีการ
ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาต
ภัย แผ่นดินไหว
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผน
ปัจจุบัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556
โดยกาหนดให้ผู้รับอนุญาตสามารถขายยาบรรจุเสร็จสาหรับสัตว์ที่เป็นยาควบคุมพิเศษ ตามใบสั่งยาของผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งได้ และเปลี่ยนผู้ดาเนินกิจการ หรือเปลี่ยนผู้รับอนุญาตให้เสมือนเป็นผู้รับอนุญาตราย
เดิมได้ โดยให้มีผลใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
8. เรื่อง (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ และให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการดาเนินการต่อไป
สาระสาคัญของร่างนโยบายฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมนานาชาติสาหรับการ
ใช้พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ใน
ภาวะปกติและให้มีมาตรการเผชิญภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบการ
ผลิตและพัฒนากาลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยมีองค์
ความรู้และเชื่อมั่นในความปลอดภัยด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ โดยมี 4 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
1) ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 2) การกากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
3) การผลิตและพัฒนากาลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ และ 4) การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการ
พัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจ- สังคม
9. เรื่อง (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวต่อไป

 มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น
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ทั้งนี้ ให้ ศธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการตามแผนฯ และมีการติดตามและประเมินผล
เป็นระยะ ๆ เพื่อให้สามารถปรับปรุงแนวทางการดาเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วน
อย่างถูกต้อง ชัดเจน และให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งเรื่อง (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 – 2579 ให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ดาเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการยุทธศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์
ชาติ ตลอดจน เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึก
กาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับ
ดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศลดลง
โดยมี 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สาคัญ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่งคงของสังคมและ
ประเทศชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
และการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา
10. เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560-2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ
พ.ศ. 2560-2564 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี โดยเฉพาะในระยะ 5 ปี
แรก และดาเนินการตามยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 – 2564 ต่อไป ตาม
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ
โดยให้ ทส. รับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไป
ประกอบการพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สาหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
และปีต่อ ๆ ไป ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณ
ทั้งนี้ ให้ ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึง
โทษและอันตรายที่เกิดขึ้นจากมลพิษต่าง ๆ หากไม่ดาเนินการอย่างจริงจังเพื่อให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือและเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และให้สานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งเรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560-2564 ให้
คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการ
เตรียมการยุทธศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
ทส. รายงานว่า
1. รัฐบาลได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อใช้เป็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว และมีความประสงค์ที่จะให้ประเทศไทยมีการกาหนดแนวทางในการ
ดาเนินงานด้านต่าง ๆ ในระยะยาวให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ทส. โดยกรมควบคุมมลพิษ
ฐานะหน่วยงานหลักในการเสนอนโยบายการจัดการมลพิษของประเทศได้จัดทายุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี
และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560-2564 เพื่อกาหนดทิศทางการจัดการมลพิษของประเทศไทยในระยะยาว และ
กาหนดแนวทางการดาเนินงานในแต่ละช่วงทุก 5 ปี โดยในระยะ 5 ปีแรก จัดทาเป็นแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 25602564 โดยให้ความสาคัญกับความสอดคล้องและการถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล และแผนแม่บทอื่น ๆ มาเป็นกรอบแนวทาง รวมทั้งได้รับ
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ฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
เอกชน สมาคมต่าง ๆ และเครือข่ายภาคประชาชน
2. ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี แบ่งการดาเนินงานออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน ลด และควบคุมมลพิษที่มีประสิทธิผล สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการมลพิษ
ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการมลพิษ และสร้างหุ้นส่วน
การมีส่วนร่วมในการจัดการมลพิษ
แนวทางการดาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา
(1) ช่วงที่ 1 คือ ระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560 – 2564) จะเรียกว่า “แผนจัดการมลพิษ
พ.ศ. 2560 – 2564” โดยจะวางแนวทางการดาเนินงานในเรื่องที่มีความเร่งด่วน
การเร่งแก้ไขปัญหาที่มีความ
วิกฤติ จัดระบบการบริหารจัดการมลพิษมีการดาเนินงานชัดเจน สะดวกต่อการนาไปปฏิบัติ
(2) ช่วงที่ 2 คือ ระยะหลัง 5 ปีแรก จนถึง 20 ปี (พ.ศ. 2565-2579) จะเป็นการวางทิศทางการ
ดาเนินงานจากช่วง 5 ปีแรก ปรับเปลี่ยนไปสู่ระยะ 20 ปี ซึ่งสอดรับกับภาพในอนาคตที่ต้องการจะเห็นการเกิดผล
การดาเนินงาน และผลลัพธ์ในระยะยาว โดยยังไม่ได้ระบุรายละเอียดแนวทางการดาเนินงานในแต่ละช่วง ทุก 5
ปี เช่นเดียวกับช่วงที่ 1 เนื่องจากจะต้องมีการปรับและพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
ของโลก และของประเทศ ตลอดจนการแก้ไขปัญหา จุดอ่อน อุปสรรคที่เกิดจากการดาเนินงานในช่วง 5 ปีแรก
สาหรับแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560-2564 (ช่วงที่ 1 ระยะ 5 ปีแรก ของยุทธศาสตร์ การจัดการ
มลพิษ 20ปี) ได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการบาบัดกาจัดของเสียและควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิด
ยุทธศาสตร์
ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษ
11. เรื่อง โครงการระบบดาวเทียมสารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการดาเนินโครงการระบบดาวเทียมสารวจเพื่อการพัฒนา (
THEOS-2)
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
วท. รายงานว่า
1. ในปี 2547 วท. (สทอภ.) ได้พัฒนาโครงการระบบดาวเทียมสารวจทรัพยากรของประเทศไทย
หรือ ธีออส (Thailand Earth Observation System: THEOS) (ประกอบด้วยดาวเทียมไทยโชตและสถานีควบคุม
ภาคพื้นดิน) ซึ่งเป็นดาวเทียมสารวจทรัพยากรเชิงปฏิบัติการดวงแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตในหลายด้าน เช่น การเกษตร การสารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภารกิจด้านความมั่นคง การติดตามสถานการณ์ การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งในภาค
การเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ดาวเทียมไทยโชตได้ขึ้นสู่วงโคจรครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 และมีอายุการ
ใช้งานตามการออกแบบ 5 ปี ( ครบกาหนดไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2556 ) อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์สถานภาพของ
ระบบต่าง ๆ ของดาวเทียมคาดว่าจะสามารถใช้งานได้ถึงปี 2560 ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สทอภ. ได้ใช้งานดาวเทียมไทยโชต
ร่วมกับการรับสัญญาณหรือจัดหาภาพจากกลุ่มดาวเทียมนานาชาติกว่า 30 ดวง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ที่หลากหลายข้างต้น
2. จากเหตุผลข้างต้น สทอภ. จึงมีความจาเป็นที่จะต้องจัดหาดาวเทียมดวงใหม่ทดแทนดาวเทียม
ไทยโชตที่ครบกาหนดอายุการใช้งานไปเมื่อปี 2556 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศเพื่อการบริการข้อมูลและภูมิสารสนเทศจากดาวเทียมในภารกิจสาคัญ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งหากล่าช้า อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความต่อเนื่องของการได้มาซึ่งข้อมูลดาวเทียม
ของประเทศไทยที่ผู้แทนจาหน่ายจากต่างประเทศไม่สามารถให้หลักประกันได้ว่าจะจัดหาให้ได้ตามความต้องการ
โดยเฉพาะในสถานการณ์เร่งด่วน ฉุกเฉิน และในพื้นที่ที่เป็นผลประโยชน์ของชาติได้ เช่น การติดตามและประเมินภัย
พิบัติ และการถ่ายภาพพื้นที่ตามแนวชายแดน พื้นที่ประมงทะเล รวมทั้งการพัฒนาระบบดาวเทียมต้องใช้ระยะเวลา
ในการดาเนินการประมาณ 3 - 4 ปี ดังนั้น สทอภ. จึงได้เริ่มดาเนินกระบวนการขอแบบแนวคิด ( Request for
Conceptual Model: RCM) เพื่อรวบรวมข้อมูลทางเทคโนโลยีการสารวจโลกด้วยดาวเทียมสาหรับใช้ประกอบการ
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พิจารณาแนวคิดของระบบดาวเทียมสารวจโลก ระยะที่ 2 ในการนี้ สทอภ. จึงได้ส่งเอกสาร RCM ให้แก่ประเทศที่มี
ศักยภาพ ด้านเทคโนโลยีอวกาศ โดยมีประเทศที่ตอบรับและส่งเอกสารกรอบแนวคิดกลับมาทั้งสิ้น 10 ประเทศ
3. จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารของทั้ง 10 ประเทศ พบว่ามีประเทศที่มีศักยภาพด้านเทคนิค
สูงตามเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติจานวน 8 ประเทศ
[มติคณะรัฐมนตรี (19
พฤษภาคม 2558) ] ซึ่ง สทอภ. ได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดทางเทคนิคของประเทศที่มีศักยภาพต่าง ๆ
เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบสาหรับการจัดทารายละเอียดกาหนดขอบเขตของงาน ( TOR) และรายละเอียดต่าง ๆ
ผ่านคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสนสารเทศแต่งตั้งขึ้นโดย
โครงการ (THEOS-2) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อจัดหาดาวเทียมสารวจดวงใหม่ของประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติทั้งในประเทศ
นอกประเทศ และในสถานการณ์วิกฤต 2) เพื่อเพิ่มศักยภาพและต่อยอดงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข้งทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ ผ่านศูนย์วิจัยและพัฒนา
ดาวเทียม รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อนาไปสู่การ
สร้างมูลค่าเพิ่มในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้านเศรษฐกิจอวกาศ ( Space Economy) 3) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากรไทยผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Technology Transfer) และการอบรมเพื่อต่อยอดพัฒนา
องค์ความรู้ในการออกแบบและสร้างดาวเทียม การนาภาพดาวเทียมไปใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและโซลูชั่น ด้าน
ภูมิสารสนเทศ และ 4) เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบองค์รวมใน 6 ด้าน ตามความต้องการ
ของผู้ใช้หลัก (วท. กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานราชการอื่น ๆ ) ดังนี้ 1. ด้านการเกษตรและ
ความมั่นคงทางอาหาร 2. ด้านการบริหารจัดการน้าแบบองค์รวม 3. ด้านการจัดการภัยพิบัติ 4. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ 5. ด้านความปลอดภัยทางสังคมและความมั่นคงของชาติ และ 6. ด้านการจัด
การเมือง
12. เรื่อง การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อ
ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี พ.ศ. 2560
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทาง
กลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจาปี พ.ศ. 2560 ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) โดยมอบหมาย
ให้หน่วยงานต่าง ๆ รับไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
รง. รายงานว่า
1. การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ซึ่งออ ก
ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยด้านหลังบัตรประจาตัวฯ (บัตรสีชมพู) ระบุวันหมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวันที่
31 มีนาคม 2561 รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบัตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี เดินทางกลับประเทศ
ต้นทางเพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 เมษายน 2560 โดยการเดินทาง
กลับภูมิลาเนาเพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี พ.ศ. 2560 ไม่ถือว่าเป็นการออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดที่
จัดทาทะเบียนประวัติ หรือจังหวัดที่ได้รับอนุญาตให้ทางาน
2. แรงงานต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งได้รับการตรวจลงตรา
(Visa) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว ( Non-Immigrant L-A) และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่
หมดอายุ (แรงงานที่นาเข้าอย่างถูกกฎหมายภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทาไว้กับ
รัฐบาลต่างประเทศ ( MOU) และแรงงานที่ผ่านการตรวจสัญชาติ) รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าว
ดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี ที่ถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจลงตรา ( Visa)
ประเภทผู้ติดตาม และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่หมดอายุ อนุญาตให้เดินทางกลับประเทศต้น
ทาง เพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี พ.ศ. 2560 และกลับเข้ามาในราชอาณาจักรในช่วงเวลาดังกล่าว
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3. กาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ซึ่งประจา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ทุกแห่งซึ่งแรงงานต่างด้าวเดินทางออก ประทับตรา วัน เดือน ปี ที่แรงงานต่างด้าวเดินทางออกจากราชอาณาจักร
และประทับตรา วัน เดือน ปี ที่เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรในเอกสารดังต่อไปนี้
3.1 หนังสือรับรองที่กรมการจัดหางานหรือหน่วยงานในสังกัดออกให้กับแรงงานต่างด้าว
ที่ได้รับการผ่อนผันฯ
3.2 หนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของแรงงานต่างด้าว
ทั้งนี้ เมื่อแรงงานต่างด้าวเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองแห่งใด ให้กลับ
เข้ามาในราชอาณาจักร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองแห่งนั้น
4. แรงงานจะต้องเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรตามกาหนด หากพ้นกาหนด ให้ดาเนินการ
ตามกฎหมายปกติ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศต้นทาง เป็นการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและส่งเสริมภาพลักษณ์การใช้แรงงานต่างด้าวของประเทศไทยต่อนานา
ประเทศ รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้กับแรงงานต่างด้าวที่มาทางานในประเทศไทย สร้างความรับรู้และเข้าใจ
ถึงความปรารถนาดีของประเทศไทยที่มีต่อแรงงานต่างด้าว
13. เรื่อง การกาหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการ
ผลิตปี 2558/2559
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกาหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจาหน่าย
น้าตาลขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2558/2559 เป็นรายเขต 9 เขต โดยราคาเฉลี่ยทั่วประเทศในอัตราตันอ้อยละ
881.47 บาทณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส และกาหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 52.89 บาทต่อ 1
หน่วย ซี.ซี.เอส ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายเท่ากับ 377.77 บาทต่อตันอ้อย
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ โดยให้หักเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้าตาลทรายตามมาตรา 57 แห่ง
พระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. 2527 ในอัตราตันอ้อยละ 11 บาท ในเขตคานวณราคาอ้อยที่ 1 , 2, 3, 4,
6, 7, และ 9 (ในส่วนของชาวไร่อ้อย 7.70 บาท/ตันอ้อย และในส่วนของโรงงานน้าตาล 3.30 บาท/ตันอ้อย) ตามที่
คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย (กอน.) เสนอ
14. เรื่อง ขออนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้า
เจ้าพระยา ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้จ่ายเงินช่วยเหลือให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ดาเนินการโครงการฯ ทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ขนย้าย โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ก่อสร้าง
อาคารหรือสิ่งล่วงล้าลาน้าในแม่น้าเจ้าพระยา และจากการขาดรายได้ของผู้ประกอบการ โดยนาหลักเกณฑ์และ
วิธีการคิดเงินค่าทดแทน การรื้อถอน ขนย้ายโ
รงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและค่าทดแทนความเสียหายตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาเป็นแนวทางในการกาหนดเงินช่วยเหลือสาหรับ
งบประมาณในการดาเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทย
(กรุงเทพมหานคร) รับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
2. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากาหนดค่าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ
พัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา
ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินค่าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาดังกล่าว
ไม่ควรสูงกว่าหรือได้รับประโยชน์มากกว่าการให้เงินค่าทดแทนกรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามกฎหมายที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันเพื่อไม่ให้มีผู้บุกรุก พื้นที่สาธารณะเพิ่มขึ้นอีก ทั้งนี้ ให้กรุงเทพมหานครกากับดูแลการจ่ายเงินฯ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกาหนดเงื่อนไขไม่ให้มีการใช้สิทธิเรียกร้องอื่นเพิ่มเติมในภายหลัง
ตลอดจน
ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย
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สาระสาคัญของเรื่อง
มท. (กทม.) รายงานว่า
1. การออกแบบโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาได้กาหนดแผนการดาเนินงานไว้ในระยะ
ที่ 1 มีการจัดทาทางเดินน้า การปรับภูมิทัศน์เขื่อน การพัฒนาท่าเรือ การพัฒนาศาลาท่าน้า การพัฒนาพื้นที่บริเวณ
สาธารณะให้เป็นศูนย์บริการต่าง ๆ การพัฒนาเส้นทางเข้าพื้นที่และมีการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบคมนาคม เช่น
ระบบรถไฟฟ้า
2. รูปแบบโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาจะเป็นการสร้างทางจักรยานทางเดินริมแม่น้ากว้าง
ประมาณ 10 เมตร ซึ่งในการออกแบบได้นาปัญหาและข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้คัดค้านมาพิจารณาประกอบเพื่อลด
ผลกระทบต่าง ๆ ได้แก่ การบดบังทัศนียภาพของแม่น้า แม่น้าจะแคบลง การเดินเรือต่าง ๆ จะได้รับผลกระทบ การ
ก่อสร้างเมื่อวางตอม่อลงไปในแม่น้าจะทาให้น้าไหลช้า กระทบกับระบบนิเวศ และประชาชนเข้าถึงโครงการได้น้อย
3. การประชาสัมพันธ์ มีกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลัก ในการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อคัดค้าน การตอบข้อสงสัยและเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงทางโทรทัศน์ วิทยุ
หนังสือพิมพ์และสื่อโซเชียลมีเดีย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติได้จัดรายการเดินหน้าปฏิรูป ตอนเลียบฝั่งเจ้าพระยา เพื่อหาทางออกที่จะทาให้ดาเนินงาน
ร่วมกันได้
4. การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา
คณะอนุกรรมการ
โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาด้านกฎหมาย มีอัยการสูงสุดเป็นประธาน ได้พิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบฯ โดยจัดแบ่งผู้ได้รับผลกระทบฯ ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากกรม
เจ้าท่า ผู้ปลูกสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างล่วงล้าลาน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต (ผู้บุกรุก) และทรัพย์สินของหน่วยงาน
ราชการที่โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาพาดผ่าน ทั้งนี้ เมื่อโครงการฯ ได้รูปแบบที่ชัดเจนแล้ว ให้ กทม. ส่ง
รายละเอียดรูปแบบให้หน่าวยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป
ต่างประเทศ
15. เรื่อง การยกเลิกข้อสงวนในความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ในการให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนซึ่งเป็น
นิติบุคคลนอกภาคีอาเซียนที่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญในประเทศสมาชิกอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.)
เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ฉบับที(Third
่ 3 Protocol to
Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement)
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามร่างพิธีสารฯ ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคา
ที่มิใช่สาระสาคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2558 และเมื่อลงนามแล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา แล้วเสนอสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบพิธีสารฯ ก่อนแสดงเจตนาให้พิธีสารมีผลผูกพันต่อไป
3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการออกหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Power) ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามในพิธีสารดังกล่าว
4. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการยื่นสัตยาบันสารหรือสารให้ความยอมรับแก่
เลขาธิการอาเซียน เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบพิธีสารดังกล่าวแล้ว
5. มอบหมายให้ สกท. จัดให้มีมาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบกับผู้ประกอบการไทยอันเนื่องมาจาก
การยกเลิกข้อสงวนนี้ ทั้งนี้ การยกเลิกข้อสงวนดังกล่าวควรครอบคลุมเฉพาะนักลงทุนนอกภาคีอาเซียน
ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญในประเทศไทย รวมทั้งต้องไม่ขัดกับกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องด้วย
6. มอบหมายให้ สกท. รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
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ร่างพิธีสารฯ มีสาระสาคัญเป็นการยกเลิกรายการข้อสงวนในความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียนที่
ประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์การเปิดเสรีให้เฉพาะนักลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนเท่านั้น โดยไม่ให้สิทธิ์กับนักลงทุน
นอกภาคีอาเซียนที่ลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นแล้วขยายการลงทุนมาไทย ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเดียวใน
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่สงวนสิทธิ์ดังกล่าว โดยการขอยกเลิกรายการดังกล่าวกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่าไม่ได้ขัด
กับพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542 และไม่ต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขบทบัญญัติ
ใด ๆ ของกฎหมายฉบับนี้ ประกอบกับ สกท. รายงานว่า การยกเลิกข้อสงวนดังกล่าวข้างต้น จะเป็นประโยชน์ต่อ
การดึงดูดการลงทุน และจะทาให้นักลงทุนต่างชาติเห็นว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมี
ความเชื่อมั่นในการขยายการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งยัง ไม่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย เนื่องจากข้อ
ผูกพันภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน ไม่ได้เกินขอบข่ายที่กาหนดภายใต้กฎหมายภายในประเทศที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน
16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีความตกลงการทาประมงสาหรับพื้นที่ทางตอนใต้ของมหาสมุทร
อินเดีย (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement : SIOFA)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงสาหรับพื้นที่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย ( Southern Indian Ocean Fisheries Agreement :
SIOFA) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นผู้ลงนามในเอกสารตอบรับเข้าเป็นภาคีความตกลงดังกล่าวไปยังผู้อานวยการใหญ่ขององค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO)
สาระสาคัญของเรื่อง
กษ.รายงานว่า
1. ความตกลงการทาประมงสาหรับพื้นที่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย ( SIOFA) เป็นความ
ตกลงระหว่างประเทศเพื่อจัดตั้งองค์การจัดการด้านการประมงระดับภูมิภาค ( Regional Fishery Management
Organization : RFMOS) ที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงจาพวกอื่น ๆ (นอกเหนือจากปลาทูน่าและ
ปลาที่คล้ายปลาทูน่า) สาหรับพื้นที่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรอย่างยั่งยืน โดยความตกลงดังกล่าวได้รับความเห็นชอบ
จากมติที่ประชุมผู้มีอานาจเต็ม (Conferrence of Plenipotentiaries) ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 และ
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2555 เป็นต้นมา SIOFA เป็นความตกลงที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กระบวนการตัดสินใจ
ของ FAO แต่ FAO เป็นองค์กรรับฝากตราสารการเข้าร่วมเป็นสมาชิก ( Depositary) ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก 8
ประเทศ ได้แก่ เครือรัฐออสเตรเลีย หมู่เกาะคุก สหภาพยุโรป สาธารณรัฐฝรั่งเศล ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐมอริเซียส และสาธารณรัฐเซเชลล์ นอกจากนี้ ยังมีประเทศที่ร่วมลงนามแต่ยังมิได้ให้สัตยาบัน หรือให้ความ
เห็นชอบต่อข้อตกลงจานวน 5 ประเทศ ได้แก่ สหภาพคอโมโรส สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐมาดากัสการ์
สาธารณรัฐโมซัมบิก และประเทศนิวซีแลนด์
2. วัถตุประสงค์ของความตกลง SIOFA คือ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในกลุ่มประเทศสมาชิกเพื่อ
ร่วมพิจารณากาหนดระเบียบปฏิบัติ ระเบียบการเงิน มาตรการบริหารการจัดการ การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากร
ประมงจาพวกอื่น ๆ (นอกเหนือจากปลาทูน่าและปลาที่คล้ายปลาทูน่า) อย่างสมเหตุสมผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ซึ่งอาจรวมถึงการกาหนดโควตาการจับ และกาหนดเครื่องมือประมงสาหรับทาการประมง บริเวณพื้นท้องน้า
โดยคานึงถึงผลกระทบจากการทาประมงพื้นท้องน้าทั่วทั้งพื้นที่ภายใต้ข้อตกลง SIOFA (SIOFA – WideBottom
Fishing Impact Assessment : SIOFA BFIA) เพื่อให้มั่นใจว่าการทาประมงสาหรับพื้นที่ภายใต้ข้อตกลงเป็นไปอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันมีกองเรือจากหลายสัญชาติได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในบริเวณดังกล่าวมากขึ้น
17. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาเวียงจันทร์ว่าด้วยการขนส่งในชนบทอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในปี ค.ศ. 2030
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่ กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้
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1. เห็นชอบต่อร่างปฏิญญาเวียงจันทร์ว่าด้วยการขนส่งในชนบทอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในปี ค.ศ. 2030 และหากมีความจาเป็นต้องแก้ไขร่างปฏิญญาฯ ที่ไม่ใช่สาระสาคัญและเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศไทยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะผู้แทนไทยโดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพิชิต อัคราทิตย์) ให้การรับรองร่างปฏิญญา
ดังกล่าว
ร่างปริญญาเวียงจันทร์ฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศที่เข้าร่วมการประชุมด้าน
การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2560 โดยมีสาระสาคัญ
เป็นการให้คามั่นว่าประเทศสมาชิกจะดาเนินการ ดังนี้
1. ส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการขนส่งในชนบทที่ครอบคลุม เข้าถึงง่าย และ
มีความยั่งยืน
2. ตระหนักว่าการสร้างการเข้าถึงระบบขนส่งในชนบทนั้นมิได้มีเพียงการก่อสร้างถนนสายใหม่ ๆ
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการบารุงรักษาถนนหรือโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิม ซึ่งจาเป็นต้องมีการจัดสรร
งบประมาณที่จาเป็นอย่างเพียงพอ
3. ร่วมกันหาแนวทางลงทุนด้านถนนและโครงสร้างพื้นฐานในชนบทที่สามารถรับมือกับสภาพ
ภูมิอากาศในพื้นที่ได้ดี อีกทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่ชุมชนว่าสามารถใช้สัญจรได้ตลอดฤดูกาล
4. ส่งเสริมการขนส่งในชนบทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ระบบการขนส่งคาร์บอนต่า และ
หลีกเลี่ยงการพัฒนาถนนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบการขนส่งในชนบทที่มีประสิทธิภาพ
6. ให้ความสาคัญต่อโครงการพัฒนาระบบขนส่งในชนบทและริเริ่มการพัฒนายุทธศาสตร์ระดับชาติ
รวมถึงกรอบนโยบายเพื่อปรับปรุงการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างพื้นที่ชนบทกับโครงข่ายการขนส่งระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ และระดับภูมิภาค
7. สร้างความปลอดภัย ความยั่งยืน และประสิทธิภาพในการขนส่งในพื้นที่ชนบท รวมถึงกาหนดให้มี
การตรวจสภาพและบารุงรักษารถยนต์ พร้อมทั้งจัดหลักสูตรอบรมสาหรับผู้ขับขี่และช่างเครื่อง มีการกากับดูแลเรื่อง
คุณภาพน้ามันเชื้อเพลิง การวางแผนที่ครอบคลุมและเทคนิคการบริหารจัดการ
8. ใช้ประโยชน์จากผลวิจัยสาหรับระเบียบวิธีวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างการเชื่อมโยงในชนบท
ที่ยั่งยืน
9. เรียกร้องให้มีการสร้างความร่วมมือทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
เพื่อสนับสนุนให้มีการทบทวนความก้าวหน้าในการดาเนินงาน การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้ การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการวิจัยและพัฒนา เพื่อหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงความเชื่อมโยงระหว่างเมืองกับ
ชนบทเพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เข้าถึงระบบขนส่งในชนบทที่ปลอดภัยและ
ยั่งยืน เพื่อให้เข้าถึงแหล่งการขนส่งที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการก่อมลภาวะต่ออากาศและน้า รวมถึง
การมีแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
18. เรื่อง ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วย
ความร่วมมือในการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือในการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากรัฐมนตรีว่า
การกระทรวงพลังงาน) เป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงดังกล่าว และให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ออกหนังสือ
มอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม
3. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงดังกล่าวในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญหรือไม่
ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ พน. นาเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

 มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น

16
สาระสาคัญของเรื่อง
พน. รายงานว่า
การพัฒนาความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติกับสาธารณรัฐประชาชน
จีนจะก่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงาน ในด้านองค์ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์การใช้พลังงานนิวเคลียร์
สาหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าและเป็นโอกาสอันดีที่ทรัพยากรบุคคลจากประเทศไทยจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีและมี
ประสบการณ์จริงในการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากประเทศไทยมีความจาเป็นต้อง
สร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอนาคต อย่างไรก็ตาม
ประเภทและเทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ จึงจาเป็นต้องดาเนินการให้
เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติสากล รวมทั้งแนวปฏิบัติของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ( International
Atomic Energy Agency : IAEA) ซึ่งทั้งสองประเทศต่างเป็นสมาชิก ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายจึงร่วมกันจัดทาร่างความ
ตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือในการ
ใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (Agreement Between the Government of the Kingdom of Thailand and
the Government of the People’ s Republic of China for Cooperation in the Peaceful Uses of
Nuclear Energy) ขึ้น เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และเพื่อให้ การดาเนิน
โครงการต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือข้างต้นมีข้อตกลงระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศอย่างเป็นทางการ
19. เรื่อง การเข้าเป็นภาคีความตกลงสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญา
สหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมายทะเล ฉบับลงวันที่ 10 ธันวาคม 2525 เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการ
ประชากรสัตว์น้าชนิดที่ข้ามเขตและอพยพย้ายถิ่นไกล
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีความตกลงสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมายทะเลฉบับลงวันที่ 10 ธันวาคม 2525 เกี่ยวกับการอนุรักษ์
และการจัดการประชากรสัตว์น้าชนิดที่ข้ามเขตและอพยพย้ายถิ่นไกล ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ
และให้ส่งความตกลงดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา แล้วเสนอสภานิติ
บัญญติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557 ก่อนแสดงเจตนาให้ความตกลงมีผลผูกพันต่อไป
โดยมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ
ดาเนินการยื่นภาคยานุวัติสารหรือสารให้ความยอมรับแก่เลขาธิการสหประชาชาติ เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้
ความเห็นชอบความตกลงดังกล่าวแล้ว
สาระสาคัญของความตกลงดังกล่าวเป็นการวางกรอบหลักการทั่วไปสาหรับการอนุรักษ์และจัดการ
ประชากรสัตว์น้าที่ข้ามเขตและอพยพย้ายถิ่นไกล โดยจะต้องอยู่บนพื้นฐานของแนวทางการป้องกันล่วงหน้า
(precautionary approach) หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ (The best scientific evidence
available) และแนวทางระบบนิเวศ (ecosystem approach) ซึ่งรัฐภาคีจะต้องนาบทบัญญัติตามความตกลงฯ ไป
ใช้ปฏิบัติในทะเลหลวงและนาบทบัญญัติในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไปใช้ปฏิบัติภายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจจาเพาะของตน
ด้วย รวมทั้งได้กาหนดให้รัฐชายฝั่งและรัฐที่ทาการประมงในทะเลหลวงจะต้องทาให้มั่นใจว่ามาตรการอนุรักษ์และ
จัดการที่ใช้บังคับในเขตเศรษฐกิจจาเพาะและในทะเลหลวงมีความสอดคล้องกัน
20. เรื่อง ขออนุมัติร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนของการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดี
ฟิลิปปินส์
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชน ( Joint Press Statement) ของ
การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานา ธิบดีฟิลิปปินส์ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ทั้งนี้หากมี
ความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ต่อสื่อมวลชนนอกเหนือจากที่ปรากฏในร่างแถลงการณ์ดังกล่าว โดยไม่
ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. ดาเนินการได้โดยนาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
ร่างแถลงการณ์ฯ มีสาระสาคัญครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น 1) ด้านความร่วมมือด้านความมั่นคง
และทหาร 2) ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 3) ด้านความมั่นคงทางอาหาร 4) ความร่วมมือด้านการเกษตร
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ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ จานวน 3 ฉบับ ได้แก่ (1) บันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่อยู่ภายใต้การควบคุม
ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ระหว่างสานักงานตารวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านยาเสพติดของฟิลิปปินส์ และ
(2) ความตกลงระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และรัฐบาลราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ (3) ข้อปฏิบัติว่าด้วยความร่วมมือในสาขาเฉพาะระหว่างศูนย์กระบือนม สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ และกรมปศุสัตว์เกี่ยวกับการเลี้ยงกระบือปลักและกระบือนม
แต่งตั้ง
21. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง
นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง
22. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 5 ราย ดังนี้
1.
นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักร
เบลเยียม ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูต หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจาสหภาพยุโรป อีกตาแหน่งหนึ่ง
2.
นางสาวภาสพร สังฆสุบรรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูต คณะผู้แทน
ถาวรไทยประจาอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
3.
นางกาญจนา ภัทรโชค รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ดารงตาแหน่ง อธิบดีกรม
องค์การระหว่างประเทศ
4.
นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราช
อาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ดารงตาแหน่ง อธิบดีกรมพิธีการทูต
5.
นายสุริยา จินดาวงษ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน ดารงตาแหน่ง อธิบดีกรมอาเซียน
ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง ซึ่ง
การแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตประจาต่างประเทศ ตามข้อ 1. และ 2. ได้รับความเห็นชอบ
จากประเทศผู้รับ
23. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ จานวน 6 คน
เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้ดารงตาแหน่งครบวาระสี่ปี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
2559 ดังนี้
1. นายราเชนทร์ พจนสุนทร ประธานกรรมการ
2. นายภูเก็ต คุณประภากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายบุญกิต จิตรงามปลั่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นางสาวฐิภา นววัฒนทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายสุริยน ศรีอรทัยกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
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24. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและ
การเกษตร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร ดังนี้
1.
นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย (ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ)
แทนนายศิวะพร ทรรทรานนท์
2.
นายธาดา เตียประเสริฐ (ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ)
แทนนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
25. เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามลาดับ ตามที่กระทรวง
พลังงานเสนอ โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยดังนี้
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ)
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
..........................

 มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น

