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http://www.thaigov.go.th
วันนี้ (
4 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วย พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
1.

กฎหมาย
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
[การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับ
เงินรางวัลจากโครงการการให้ความรู้ และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
(National e-Payment Master Plan)]
2. เรื่อง
ร่างพระราชกฤษฎีการกาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ....
3. เรื่อง
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทาไม้หวงห้าม พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ- สังคม
4. เรื่อง
5. เรือ่ ง

การขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ
โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี2560/61
ต่างประเทศ

6.

เรื่อง

ขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนด้านการส่งกาลัง
บารุงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศออสเตรเลีย
7.
เรื่อง บันทึกความร่วมมือสาขาการดูแลสุขภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน
และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น กับกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย
8.
เรื่อง ท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ
ครั้งที่ 41
9. เรื่อง
การจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ ( SEAMEO Regional
Centre for STEM Education : SEAMEO STEM-ED) ในประเทศไทย
10. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมด้วย
ความร่วมมือไทย – บังกลาเทศ ครั้งที่ 7
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11.
12.
13.
14.

แต่งตั้ง
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงพาณิชย์)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน
*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับเงินรางวัลจากโครงการการให้ความรู้ และ
ส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)]
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย
การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับเงินรางวัลจาก
โครงการการให้ความรู้ และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)] ตามที่กระทรวงการคลัง
(กค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
กค. เสนอว่า
1. โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment master Plan) ตามที่ กค.
เสนอ และแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อผลักดันการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ กรอบเวลา และตัวชี้วัดที่
กาหนด รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อรับผิดชอบโครงการในแผนยุทธศาสตร์ฯ จานวน 5 โครงการ ได้แก่
1) โครงการระบบการชาระเงินแบบ Any ID 2) โครงการการขยายการใช้บัตร 3) โครงการระบบภาษีและเอกสาร
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4) โครงการ e-Payment ภาครัฐ และ 5) โครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งโครงการที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาระค่าสินค้าและบริการ
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตโดยทางราชการจะสุ่มแจกรางวัลให้แก่ผู้ที่ใช้
บัตรเดบิต เพื่อส่งเสริมให้มีการชาระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเดบิตและส่งเสริมการรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยเฉพาะในร้านค้าขนาดเล็ก
2. กค. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาระค่าสินค้าและ
บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และให้ผู้ประกอบการรับชาระค่าสินค้าและบริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
จึงสมควรกาหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับเงินได้พึงประเมินที่ทางราชการจ่ายให้เป็นเงินรางวัล
อันเนื่องมาจากการดาเนินโครงการดังกล่าว สาหรับเงินรางวัลที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
3. การยกเว้นภาษีเงินได้ข้างต้น จะมีผลดังนี้
3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนชาระเงินและเข้าถึงบริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ได้อย่างสะดวก
3.2 สนับสนุนการลดการใช้เงินสด ซึ่งเป็นการลดต้นทุนของประเทศในการบริหาร
จัดการเงินสดและเพิ่มความรวดเร็วของการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจ
3.3 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการติดตั้งอุปกรณ์รับชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการ
การขยายการใช้บัตร อันจะทาให้มีการรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศเพิ่มขึ้น
3.4 ไม่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีตามประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณปัจจุบัน
เนื่องจากการให้รางวัลจากการดาเนินโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นกิจกรรม
พิเศษที่ไม่อยู่ในประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณ
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สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินรางวัลที่ทางราชการจ่ายให้จากการ
ดาเนินโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ซึ่งเมื่อคานวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแล้ว ไม่มีจานวนภาษีที่
ถูกหัก หรือมีจานวนภาษีที่ถูกหักน้อยกว่าร้อยละ 5.0 ของจานวนเงินที่ได้รับ ถ้าผู้มีเงินได้นั้นยอมให้หักภาษีเงินได้
ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 5.0 ของเงินได้ที่ได้รับ เมื่อถึงกาหนดยื่นรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
นาเงินได้ดังกล่าวมารวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้อีก ทั้งนี้ สาหรับเงินรางวัลที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560
เป็นต้นไป
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีการกาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่น
คาขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีการกาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชาระ
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ....ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้
ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน เมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้วหากสภานิติบัญญัติแห่งชาติมิได้มีมติทักท้วง ให้สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีนาร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
1. กาหนดนิยามคาว่า “ใบอนุญาต” “ผู้รับใบอนุญาต” และ “ผู้รับชาระค่าธรรมเนียม”
2. กาหนดให้ผู้อนุญาตต้องจัดให้มีระบบเพื่อรองรับการชาระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคาขอต่อ
อายุใบอนุญาตภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับอย่างน้อยหนึ่งช่องทาง ดังนี้
(1) จุดบริการรับชาระค่าธรรมเนียม (2) ธนาคาร (3) ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (4) ศูนย์บริการ
ร่วมหรือศูนย์รับคาขออนุญาต
3. กาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่จะประสงค์ต่อใบอนุญาตตามพระราชกฤษฎีกานี้ต้องดาเนินการ
ชาระค่าธรรมเนียมก่อนวันที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุลง และเมื่อชาระค่าธรรมเนียมแล้วให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับ
การต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ แล้ว
4. กาหนดให้ผู้รับชาระเงินออกใบสาคัญรับเงินให้แก่ผู้รับใบอนุญาตที่ชาระค่าธรรมเนียมและ
ให้ผู้อนุญาตดาเนินการออกหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาต และจัดส่งหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตพร้อม
ใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้รับใบอนุญาตโดยเร็ว ทั้งนี้ ผู้อนุญาตอาจส่งหลักฐานพร้อมใบเสร็จรับเงินโดยใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้รับใบอนุญาตก็ได้
5. กาหนดให้มีบัญชีท้ายร่างพระราชกฤษฎีกานี้
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทาไม้หวงห้าม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทาไม้หวงห้าม
พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการทาไม้หวงห้าม และกฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
2. กาหนดให้ผู้ที่จะประสงค์ทาไม้หวงห้ามในป่าหรือในที่ดินที่มิใช่ป่ายื่นคาขอรับในอนุญาตทาไม้ต่อ
อธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่กาหนด
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3. กาหนดให้อธิบดีกรมป่าไม้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับในอนุญาตทาไม้ภายในเวลา
ที่กาหนด กรณีมีคาสั่งไม่อนุญาต ให้แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย ในอนุญาตทา
ไม้ให้มีอายุไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
4. กาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตทาไม้ต้องตัดโค่นต้นไม้มิให้เหลือตอสูงเกินครึ่งของขนาดวัดรอบลาต้น
ตรงที่ตัด แต่ต้องสูงไม่เกินหนึ่งเมตรจากพื้นดิน เว้นแต่ไม่ที่กลวง โพรง หรือกาหนดไว้ในใบอนุญาตทาไม้เป็นอย่างอื่น
ต้องทาไม้โดยมิให้เป็นอันตรายแก่ไม้หวงห้ามตันอื่น ต้องจัดการป้องกันมิให้เกิดการเสียหายหรือขัดขวางแก่ทางบก
ทางน้า ฯลฯ
5. กาหนดให้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตทาไม้ต่ออธิบดีกรมป่าไม้ ณ สถานที่และวิธีการตามที่
กาหนด
6. กาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาต่ออายุในอนุญาตทาไม้ เช่น ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทาไม้ต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดการทาไม้ตามที่กาหนดในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาตทาไม้ พิจารณา
อนุญาตตามจานวนไม้ที่เหลืออยู่ และผู้ขอต่ออายุในอนุญาตทาไม้ต้องยังคงมีสิทธิเข้าใช้พื้นที่ป่าโดยชอบด้วยกฎหมาย
ฯลฯ
ให้อธิบดีกรมป่าไม้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทาไม้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด กรณีมีคาสั่งไม่อนุญาต ให้แสดงผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ การต่ออายุ
ใบอนุญาตทาไม้ ให้ต่ออายุได้เพียงครั้งเดียวและมีกาหนดระยะเวลาไม่เกินที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตทาไม้เดิม
7. กาหนดให้กรณีที่ใบอนุญาตทาไม้สูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญผู้รับใบอนุญาตทา
ไม้สามารถยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตทาไม้ต่ออธิบดีกรมป่าไม้ ณ สถานที่ และวิธีการ พร้อมด้วยเอกสารหรือ
หลักฐานตามที่กาหนด
เศรษฐกิจ- สังคม
4. เรื่อง การขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังนี้
1. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐแจ้งรายชื่อฐานข้อมูลที่ต้องใช้ในการบริการประชาชนไปยัง
มท. ภายใน 3 เดือน แล้วให้ มท. รวบรวมรายชื่อฐานข้อมูลดังกล่าวแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลทราบโดยเร็ว
2. ให้หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลจัดเตรียมฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
รายชื่อฐานข้อมูลจาก มท. แล้วให้ มท. ดาเนินการเชื่อมระบบฐานข้อมูลดังกล่าวกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
และเปิดให้หน่วยงานที่ร้องขอใช้งานโดยเร็ว สาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของส่วนราชการฯ ให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสานักงบประมาณ
3. ให้ มท. เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับสานักงาน ก.พ.ร. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในการขับเคลื่อนแนวทางบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการ
ของภาครัฐ ให้บรรลุผลสาเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป รวมทั้งติดตามและประเมินผลการเชื่อมโยงข้อมูลของส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐเป็นระยะ ๆ ต่อไป
4. ให้ มท. รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไปด้วย
5. เรื่อง โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี2560/61
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดาเนินโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าวที่มีการปฏิบัติตาม
ระบบการเกษตรที่ดี (GAP) ครบวงจร ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ
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สาระสาคัญของเรื่อง
พณ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ นบข. รายงานว่า
กษ. ได้จัดทาโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี
2560/61 ซึ่งปัจจุบันใน
ส่วนของโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (เพื่อส่งเสริมให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตราฐานข้าว GAP) มี
ชาวนาเข้าร่วมโครงการ รวม 1,175 แปลง พื้นที่ 1.79 ล้านไร่ (จากเป้าหมายพื้นที่ 1.79 ล้านไร่ ในปีการผลิต 2560)
แต่ราคาข้าวมาตราฐาน GAP ยังมีราคาใกล้เคียงกับข้าวทั่วไป ทาให้ชาวนาขาดแรงจูงใจในการผลิตข้าวมาตรฐาน
GAP กษ. จึงเห็นว่ามีความจาเป็นที่จะต้องสร้างตลาดข้าวมาตรฐาน GAP เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ใน
ราคาที่สอดคล้องกับคุณภาพที่สูงกว่าข้าวทั่วไป ส่วนโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ขณะนี้มีชาวนาสมัครเข้า
ร่วมโครงการ จานวน 25,863 ราย พื้นที่ 269,304 ไร่ (จากเป้าหมายพื้นที่ 300 ,000 ไร่ เป้าหมายผลผลิตข้าวเปลือก
อินทรีย์ จานวน 118 ,000 ตัน ในปีการผลิต 2560) ภาครัฐจึงจาเป็นต้องเร่งสร้างตลาดข้าวอินทรีย์ทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อรองรับผลผลิตจานวนดังกล่าว
โครงการฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมโยงตลาดรองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์ของโครงการส่งเสริมการ
ผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ของโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตลอดจนเพื่อให้ชาวนาสามารถ
ขายข้าวซึ่งอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์ และข้าวที่ได้มาตราฐานอินทรีย์ได้ ในราคาสอดคล้องกับคุณภาพซึ่ง
ควรสูงกว่าข้าวทั่วไป และเพื่อให้ชาวนาสามารถขายข้าว GAP ได้ในราคาสูงขึ้นตามคุณภาพ
พื้นที่ดาเนินการ 77 จังหวัด
กลุ่มเป้าหมาย 1) ชาวนาขายข้าวเปลือกของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ในราคาที่ดีตาม
คุณภาพได้ไม่น้อยกว่า 594,000 ตันข้าวเปลือก ในปีการผลิต 2560-2564 2) ชาวนาขายข้าวเปลือกที่ได้รับรอง GAP
ของโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่ในราคาที่ดีตามคุณภาพได้ไม่น้อยกว่า 10.30 ล้านตันข้าวเปลือก ในปี
การผลิต 2560-2564
ระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี ปีการผลิต 2560-2564
ต่างประเทศ
6. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนด้านการส่งกาลังบารุงระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศออสเตรเลีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้
1. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558
[เรื่องขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนด้านการส่งกาลังบารุงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศ
ออสเตรเลีย]
2. ให้กระทรวงกลาโหม (กห.) จัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนด้านการส่งกาลังบารุง
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศออสเตรเลีย
3. ให้เจ้ากรมส่งกาลังบารุงทหาร เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ
4. หากมีความจาเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างบันทึกความเข้าใจฯ โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อสาระสาคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ให้ กห. พิจารณาดาเนินการได้ตามความเหมาะสม
สาระสาคัญ
การจัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนด้านการส่งกาลังบารุงระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศออสเตรเลีย มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมแต่ละฝ่ายจัดเตรียมหรืออานวยความ
สะดวกในการสนับสนุนการส่งกาลังบารุงร่วมกันภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวิธีปฏิบัติและ
พันธกรณีระหว่างประเทศของตน เช่น การสนับสนุนวัสดุ อะไหล่ ชิ้นส่วนซ่อม การซ่อมบารุงการบริการทางเทคนิค

 มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น

7
ทางการทหาร บริการด้านการแพทย์ การเคลื่อนย้ายการอพยพบุคลากรเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและข้อมูล การจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรร่วมกัน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากฐานอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เห็นชอบการจัดทาบันทึกความเข้าใจฯ
ดังกล่าวแล้วแต่มิได้มีการลงนามระหว่างกันเนื่องจากฝ่ายออสเตรเลียได้เสนอขอปรับแก้ร่างบันทึกความเข้าใจฯ
เพื่อให้มีความอ่อนตัวในการปฏิบัติ และไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย ซึ่งร่างบันทึกความเข้าใจฯ ที่ปรับแก้ใหม่ฉบับนี้ได้
ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของกระทรวงกลาโหมและฝ่ายออสเตรเลีย
แล้ว รวมทั้งกระทรวงกลาโหมแจ้งว่าร่างบันทึกความเข้าใจนี้จะไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีที่ผูกพันทางกฎหมาย จึงไม่เป็น
สนธิสัญญาภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสนธิสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
7. เรื่อง บันทึกความร่วมมือสาขาการดูแลสุขภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศ
ญี่ปุ่น กับกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความร่วมมือสาขาการดูแลสุขภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน
และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น กับกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามบันทึกความร่วมมือฯ ทั้งนี้ หากมีการ
แก้ไขถ้อยคาหรือประเด็นที่มิใช่สาระสาคัญของบันทึกความร่วมมือดังกล่าว มอบหมายให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจใน
เรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
สาระสาคัญของเรื่อง
สธ. เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบบันทึกความร่วมมือสาขาการดูแลสุขภาพระหว่างกระทรวง
สาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น กับกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย ซึ่งทั้งสองประเทศได้
จัดทาและเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือดังกล่าวร่วมกันแล้ว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ลง
นามร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่นระหว่างการประชุม ASEAN –Japan Health Ministers Meeting on Universal Health
Coverage and Population Ageing ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ร่างบันทึกความร่วมมือดังกล่าวมีสาระสาคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือ
ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น รวมทั้งแสวงหาโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือสาขาการดูแลสุขภาพ
ในประเด็นที่ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีความสนใจร่วมกัน โดยกาหนดให้ร่างบันทึกความร่วมมือมีผลบังคับใช้ 5
ปี และต่ออายุอีก 5 ปี โดยอัตโนมัติ เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งเจตนาที่จะสิ้นสุดความร่วมมือไปยังอีกฝ่ายเป็นลาย
ลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อยหกเดือน ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างบันทึกความร่วมมือ
ดังกล่าวไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
8. เรื่อง ท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 41
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อการกาหนดท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัย
สามัญ ครั้งที่ 41 ดังนี้
1.1 ให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมเพื่อแสดงให้เห็นว่า ไทยให้
ความสาคัญต่อการดูแลและอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ และนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา โดยมอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมศิลปากรจัดทาข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการกล่าวถ้วยแถลงของหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
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1.2 กรณีมีประเด็นอื่นที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยใน
การพิจารณากาหนดท่าทีในประเด็นนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้คณะผู้แทนไทยพิจารณาร่วมกันระหว่างการประชุมคณะกรรมการ
มรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 41 โดยคานึงถึงหลักการของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และข้อมูลด้านเทคนิคและวิชาการจากองค์กรที่ปรึกษา
2. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ
ครั้งที่ 41 โดยมอบหมายให้เอกอัครราชทูตไทยประจากรุงปารีส เป็นหัวหน้าคณะและเลขาธิการสานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นรองหัวหน้าคณะ นายบวรเวท รุ่งรุจี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านประวัติศาสตร์ในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กรมศิลปากร กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
สาระสาคัญของเรื่อง
การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 41
ระหว่างวันที่ 2-12 กรกฎาคม 2560
ณ เมืองคราคูฟ สาธารณรัฐโปแลนด์ มีวาระการประชุมที่เกี่ยวกับราชอาณาจักรไทย ดังนี้ 1) รายงานสถานภาพการ
อนุรักษ์แหล่งมรดกโลก ได้แก่ พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ และนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
2) การรายงานข้อมูลแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ พระธาตุพนม กลุ่มสิ่งก่อสร้างทรงประวัติศาสตร์
และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) โดยมอบหมายให้เอกอัครราชทูตไทย
ประจากรุงปารีส เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมเพื่อแสดงให้เห็นว่าไทยให้ความสาคัญต่อ
การดูแลและอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ และนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
โดยสถานภาพการอนุรักษ์ของพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ในภาพรวมอยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นว่าประเทศ
ไทยมีความมานะพยายามแข็งขันและดาเนินการอย่างจริงจังที่จะรักษาคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลในพื้นที่ดังกล่าว
9. เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ ( SEAMEO Regional Centre for STEM
Education : SEAMEO STEM-ED) ในประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การ
รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และให้ ศธ. เน้น
การดาเนินการในฐานะเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้และบูรณาการการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพหรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการ
จัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาเป็นระยะ ๆ ด้วย
สาระสาคัญของเรื่อง
การจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อเป็นศูนย์ที่
เป็นเลิศด้านสะเต็มศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2) เพื่อริเริ่ม วิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านสะเต็ม
ศึกษา 3) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแสวงหาความร่วมมือด้านสะเต็มศึกษากับหน่วยงานและองค์การระหว่งประเทศ
อื่น ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 4) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้คาปรึกษาด้านสะเต็มศึกษา
สาหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บทบาทหน้าที่ 1) พัฒนาบุคลากรของภูมิภาคด้านสะเต็มศึกษา 2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้าน
สะเต็มศึกษาและความรู้ความสามารถที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศสมาชิก 3) ขับเคลื่อนนโยบายความ
ร่วมมือด้านสะเต็มศึกษาในแต่ละด้านของภูมิภาคให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 4) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แน่น
แฟ้นด้านสะเต็มศึกษาทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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10. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วม ว่า ด้วยความร่วมมือไทย –
บังกลาเทศ ครั้งที่ 7
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือไทย – บังกลาเทศ
ครั้งที่ 7 (Draft Agreed Minutes of the 7th Session of the Thailand – Bangladesh Joint Commission on
Cooperation)
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่าง
เอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ 7
3. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่
7 จากที่เสนอในครั้งนี้ โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. และคณะผู้แทน
ไทยที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวสามารถดาเนินการได้ โดยนาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล
และประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมดังกล่าว มีสาระสาคัญเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือทวิภาคีที่ทั้งสอง
ประเทศได้ดาเนินการร่วมกันไว้ และประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะแก้ไข พัฒนาและ/หรือผลักดันให้เกิดความ
คืบหน้าเพื่อประโยชน์ของการดาเนินความสัมพันธ์ โดยมีประเด็นหลักที่หยิบยกขึ้นหารือระหว่างการประชุมฯ ได้แก่
ความร่วมมือด้านการเมืองและความั่นคง การค้าการลงทุน การส่งเสริมความเชื่อมโยง ในภูมิภาคการบินและการ
ท่องเที่ยว ความร่วมมือทางวิชาการ และความร่วมมือในเวทีพหุภาคี เป็นต้น
แต่งตั้ง
11. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
พาณิชย์)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้ง
นางสาวเรวดี วีระวุฒิพล
ผู้อานวยการกองนิติการ [ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับสูง ] กรมการค้าภายใน ให้ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษา
กฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็น
วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
12. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง
นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช
รองอธิบดีกรมสรรพากร ให้ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ซึ่งเป็น
วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
13. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้ง
กรรมการอื่นในคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ จานวน 11 คน แทนกรรมการเดิมที่ดารงตาแหน่งครบวาระสองปีแล้ว
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้ 1. นายดุสิต เวชกิจ 2. พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ 3. นางสาวดรรชนี เอมพันธุ์
4. นายยงยุทธ ไตรสุรัตน์ 5. นายนิคม แหลมสัก 6. นางสาวธารงลักษณ์ ลาพินี 7. นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
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8. นายสุระ พัฒนเกียรติ 9. นายธรรมศักดิ์ ยีมิน 10. นายอนรรฆ พัฒนวิบูลย์ 11. นายศศิน เฉลิมลาภ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
14. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เสนอแต่งตั้ง
นายสมชาย ศิริสมฤทัย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เพิ่มเติม
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
...................................
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