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วันนี้ (
19 กันยายน 2560) เวลา 09.00 น.ณ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
ครั้งที่ 2/2560
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพ)
2.
เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ....
3.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า(ฉบับที่
3) พ.ศ. 2559 พ.ศ. ….
4.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ….
5.
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ- สังคม
6.

เรื่อง

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2560/61
ด้านการตลาด
7.
เรื่อง ความก้าวหน้าในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัยและข้อเสนอแผนงาน
โครงการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ภาคกลาง
8. เรื่อง ขออนุมัติหลักการในการเตรียมความพร้อมโครงการคลองระบายน้าหลาก
บางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9. เรื่อง ขออนุมัติการดาเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการ
ฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560
10. เรื่อง โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
ต่างประเทศ
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซม ครั้งที่ 7
12. เรื่อง การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ 1
13. เรื่อง ร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกการ
ประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (
CICA) ในโอกาสครบรอบ 25 ปี
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14. เรื่อง ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งมาเลเซียว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงระหว่างไทยและมาเลเซีย
15. เรื่อง การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่
10
16. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการรับรองและลงนามเอกสารในการประชุมว่าด้วยความ
ร่วมมือทางวัฒนธรรมภายใต้กรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ณ เมืองหนิงโป
สาธารณรัฐประชาชนจีน
17. เรื่อง การประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้าโขง 6 ประเทศ (
GMS) ครั้งที่ 22 (The 22nd GMS Ministerial
Conference) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
18. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมการประชุมอาเซียน-เมอร์โคซูร์
ระดับรัฐมนตรีในช่วงคู่ขนานการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ
สมัยที่ 72
19. เรื่อง บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุข
แห่งราชอาณาจักรภูฎาน (
Memorandum of Understanding on Health
Cooperation between the Ministry of Public Health of the Kingdom
of the Thailand and the Ministry of Health of the Kingdom of
Bhutan)
แต่งตั้ง
20. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
21. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(สานักนายกรัฐมนตรี)
22. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สานักนายกรัฐมนตรี)
23. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ (สานักนายกรัฐมนตรี)
24. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(สานักนายกรัฐมนตรี)
25. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงยุติธรรม)
26. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
27. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
28. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงศึกษาธิการ)
29. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงสาธารณสุข)
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30. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
31. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพ) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.)
เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดให้ยกเว้นเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัท
ประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร สาหรับการประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ตามจานวนที่จ่ายจริง แต่
ไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับค่าลดหย่อนตามมาตรา 47 (1) (ง) แห่งประมวลรัษฎากร และเงินได้ที่ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องนามารวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามข้อ 2 (61) วรรคหนึ่ง และ ( 94) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126
(พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้
สาหรับเบี้ยประกันภัยที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกาหนด
2. เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
เตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ดศ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม สานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ สานักข่าวกรองแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
ดศ. เสนอว่า เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดเหตุการณ์ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นแล้ว โดย
ผู้กระทาการดังกล่าวได้ข่มขู่และโจมตีระบบหน่วยงานของรัฐจนได้รับความเสียหาย ตามที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ จึงมี
ความจาเป็นที่รัฐจะต้องจัดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยเร่งด่วน แต่โดยที่ร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558
อนุมัติหลักการ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณานั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างดาเนินการ ดังนั้น
ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขึ้นใช้บังคับ จาเป็นต้องกาหนดให้มี
คณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เพื่อเตรียมการด้านการพัฒนาและการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศด้านเศรษฐกิจ สาธารณสุข
พลังงาน การทหาร ระบบการเตือนภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ อีกทั้งสามารถป้องกันหรือ
รับมือกับสถานการณ์ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที อันจะช่วยคุ้มครองและสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาระสาคัญของร่างระเบียบ
1. กาหนดบทนิยามคาว่า “ไซเบอร์” “ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” “หน่วยงานของรัฐ”
“หน่วยงานเอกชน” และ “คณะกรรมการ”
2. กาหนดให้มีคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานคนที่หนึ่ง
และรองประธานคนที่สอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจานวนไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ โดยให้
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. กาหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ เช่น จัดทานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติตามแนวทางในหมวด 2 ของร่างระเบียบฯ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินการประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการระดับชาติหรือ
คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และเตรียมการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
4. กาหนดให้สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานเลขานุการของ
คณะกรรมการ มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่คณะกรรมการหรือ
ประธานกรรมการมอบหมาย
5. กาหนดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติซึ่งมี
แนวทางการดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ เช่น การบูรณาการและการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ
การพัฒนาและการสร้างศักยภาพในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยการ
จัดทาแผนแม่บทด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติขึ้น การปกป้องด้านโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทาง
สารสนเทศ (Critical Information Infrastructures) ของประเทศ เป็นต้น
6. กาหนดในวาระแรกให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ
(Critical Information Infrastructures) ของประเทศ และวางกรอบการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของ
รัฐและหน่วยงานเอกชนโดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หน่วยงานประสานงานกลาง หน่วยงานเผชิญเหตุฉุกเฉิน
และกรอบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ( Cybersecurity Framework) ของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนตามหลักการบริหารความเสี่ยง
7. กาหนดค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
หรือบุคคลใดซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายจาเป็นอย่างอื่นให้เบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สาหรับค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทางาน และบุคคลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
8. กาหนดให้สานักงบประมาณและกระทรวงการคลังสนับสนุนงบประมาณและเงินอื่นใดในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9. กาหนดให้ระเบียบนี้เป็นอันยกเลิก เมื่อกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มี
ผลใช้บังคับแล้ว
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา
31 แห่ง
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
พณ. เสนอว่า มาตรา
31 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ได้เพิ่ม
บทบัญญัติหมวด 1/1 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด เพื่อรองรับหลักการตามพิธีสาร
มาดริด (Madrid Protocol) อันเป็นความตกลงระหว่างประเทศภายใต้กากับขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
(World Intellectual Property Organization : WIPO) ซึ่งจะช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการไทยในการ
ยื่นคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังประเทศต่าง ๆ กว่า
98 ประเทศทั่วโลก และมาตรา 2 แห่ง
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พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ได้บัญญัติให้บทบัญญัติมาตรา 31 จะให้ใช้บังคับเมื่อใดให้
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
เพื่อเป็นการรองรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริดดังกล่าว พณ. จึงได้เสนอ
ร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ. …. มาเพื่อดาเนินการ และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ( 30 พฤษภาคม 2560) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว และ สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.) ได้ตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว โดย สคก. มีความเห็นเพิ่มเติมว่า โดยที่มาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ได้กาหนดให้บทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ภายใต้พิธีสารมาดริดจะใช้บังคับเมื่อใดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ดังนั้น พณ. จึงต้องดาเนินการตามขั้นตอน
ดังกล่าวก่อนที่ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ
ทั้งนี้ พณ. ได้ยื่นภาคยานุวัติสารต่อผู้อานวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกแล้ว เมื่อวันที่
7 สิงหาคม 2560 ซึ่งจะทาให้พิธีสารมาดริดมีผลผูกพันประเทศไทยเมื่อพ้นกาหนด 3 เดือนนับแต่วันดังกล่าว (วันที่ 7
พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป)
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดให้บทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. …. ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ในฐานะรัฐมนตรีกากับดูแลสานักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วดาเนินการต่อไปได้
2. มอบหมายให้สานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย
3. เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี ( 24 พฤศจิกายน 2558) ที่ให้โอนภารกิจด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปไว้ที่สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมอบให้เป็นภารกิจของสานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. …. มี
สาระสาคัญดังนี้
1. กาหนดนิยามคาว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” “ความคิดสร้างสรรค์” “สานักงาน”
“คณะกรรมการ” “ผู้อานวยการ” “เจ้าหน้าที”่ “ลูกจ้าง” และคาว่า “รัฐมนตรี” เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบังคับ
ใช้
2. กาหนดให้สานักงานมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่งเสริม
สนับสนุนนวัตกรรมและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูล สถิติองค์ความรู้ และนวัตกรรมต่าง ๆ
พัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้เกิดการนากระบวนคิดเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
3. กาหนดทุนและทรัพย์สินในการดาเนินงานของสานักงานประกอบด้วยเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับ
โอนมาตามมาตรา 41 เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนจากเอกชน ค่าธรรมเนียม ค่า
บารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดาเนินกิจการ รวมถึงดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจาก
ทรัพย์สินของสานักงาน
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4. กาหนดให้มีคณะกรรมการ ประกอบด้วยประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง กรรมการ
โดยตาแหน่งจานวน 4 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกิน 5 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยมี
ผู้อานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตาแหน่ง
5. กาหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือ
เงินเดือนประจา พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 4 ปี เมื่อพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
6. กาหนดให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสานักงาน อานาจเช่น
ว่านั้นให้รวมถึงการกาหนดนโยบายการบริหารงาน อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน ออกระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือข้อกาหนดเกี่ยวกับสานักงานในเรื่องการแบ่งส่วนงาน การกาหนดตาแหน่ง การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง
วินัยและการลงโทษวินัย การออกจากตาแหน่ง การกาหนดเครื่องแบบผู้อานวยการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง รวมทั้ง
กาหนดเครื่องหมายของสานักงาน เป็นต้น
7. กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงาน โดยกาหนดให้การบัญชี
ของสานักงานให้จัดทาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนดซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี และต้องจัดให้มีการ
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและการพัสดุของสานักงาน และให้ปฏิบัติงานของสานักงานทาหน้าที่เป็น
ผู้ตรวจสอบภายในให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ และการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน และลงโทษวินัย
ของผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้
ความเห็นชอบก่อนดาเนินการ
8. กาหนดบทเฉพาะกาล ในวาระเริ่มแรก ให้ผู้อานวยการหรือรองผู้อานวยการศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2547 ซึง่ ดารง
ตาแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งต้องไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้
บังคับ หากยังไม่สามารถสรรหาได้ให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 60 วัน
5. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับปรุงอีกครั้งเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 11 เมษายน 2560 และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... เป็นการกาหนดให้
พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง และพื้นที่อื่นใดที่อยู่ในภาคตะวันออกตามที่จะได้กาหนด
เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีการบริการภาครัฐ
แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร จัดทาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ และกาหนดการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินอย่างเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่โดยสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เศรษฐกิจ- สังคม
6. เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2560/61 ด้านการตลาด
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติวงเงินงบประมาณที่ใช้ดาเนินโครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
และรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2560/61 ด้านการตลาด ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ จานวน 3
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โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 87,216.17 ล้านบาท (วงเงินสินเชื่อ 33,510.00 ล้านบาท และวงเงินจ่ายขาด 53,706.17
ล้านบาท) ดังนี้
1. โครงการที่ดาเนินการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จานวน 2
โครงการ วงเงิน 86,276.17 ล้านบาท ประกอบด้วย
1.1 โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร วงเงินสินเชื่อ
12,500.00 ล้านบาท วงเงินจ่ายขาด 406.25 ล้านบาท
1.2 โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและ
ปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี วงเงินสินเชื่อ 21,010.00 ล้านบาท วงเงินจ่ายขาด
52,359.92 ล้านบาท
ทั้งนี้ ให้ ธ.ก.ส. ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป
2. โครงการที่ดาเนินการโดย พณ. จานวน 1 โครงการ วงเงิน 940.00 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบ
กลาง รายการเงินสารองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7. เรื่อง ความก้าวหน้าในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัยและข้อเสนอแผนงานโครงการบริหาร
จัดการน้าในพื้นที่ภาคกลาง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความก้าวหน้าในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งและเห็นชอบ
การกาหนดพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และน้าเค็มรุกล้าอย่างเป็นระบบในพื้นที่ภาคกลาง ( Area-based)
จานวน 10 พื้นที่ เพื่อให้มีความชัดเจนในการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามที่
คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ (กนช.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง กรมทรัพยากรน้าในฐานะฝ่ายเลขานุการ กนช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์พื้นที่ภัยแล้งและเสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางพบว่า มีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง จานวนทั้งสิ้น 4.1 ล้านไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 5 ของพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั้งประเทศ และมีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 3.8 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 7 ของพื้นที่เสี่ยง
อุทกภัยทั้งประเทศ นอกจากนี้ ในพื้นที่ภาคกลางมีพื้นที่เสี่ยงภัยจากการรุกล้าของน้าเค็มบริเวณปากแม่น้า จานวน 3
สายที่สาคัญ ประกอบด้วย แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าท่าจีน และแม่น้าแม่กลอง มีระยะทาง รวมทั้งสิ้น 230 กิโลเมตร
ทั้งนี้ พื้นที่ภาคกลางประกอบด้วย 6 ลุ่มน้าหลัก ได้แก่ ลุ่มน้าเจ้าพระยา ลุ่มน้าท่าจีน ลุ่มน้าป่าสัก ลุ่มน้าแม่กลอง ลุ่ม
น้าเพชรบุรี และลุ่มน้าชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ครอบคลุมพื้นที่ 16 จังหวัด โดยมีพื้นที่ลุ่มน้ารวม 40.63 ล้านไร่ เป็น
พื้นที่การเกษตร 19.89 ล้านไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ชลประทาน 8.98 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 45 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด
โดยระบบชลประทานสามารถจัดสรรน้าให้พื้นที่ชลประทานดังกล่าวตามความต้องการประมาณ 22,500 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี ในขณะที่ยังมีความต้องการใช้น้าเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทานอีก 9,900 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อปี ดังนั้น เพื่อการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และการรุกล้าของน้าเค็มในพื้นที่ภาคกลางอย่างเป็น
ระบบ จึงได้กาหนดเป้าหมายการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเชิงพื้นที่ ( Area-based) ในพื้นที่ภาคกลาง จานวน 10 พื้นที่
(ครอบคลุม 16 จังหวัด) ประกอบด้วย 1) ลุ่มน้าแม่กลอง-ท่าจีน ตอนบน 2) ลุ่มน้าสาขาที่ราบแม่น้าท่าจีนตอนบน 3)
ลุ่มน้าสาขาที่ราบแม่น้าเจ้าพระยา 4) ลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนล่าง 5) ลุ่มน้าสาขาที่ราบแม่น้าท่าจีนตอนล่าง 6) ลุ่มน้า
เพชรบุรี 7) ลุ่มน้าสาขาคลองบางสะพานใหญ่ 8) ปากแม่น้าเจ้าพระยา 9) ปากแม่น้าท่าจีน และ 10) ปากแม่น้าแม่
กลอง
แผนพัฒนาระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 มีโครงการตามแผนพัฒนาทรัพยากรน้า
แบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2562 ของทั้งประเทศ รวมจานวน 8,719 โครงการ มีพื้นที่ที่ได้รับ
ประโยชน์ จานวน 1,356,510 ไร่ คิดเป็นปริมาณน้าที่เพิ่มขึ้น 375 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีแผนงานโครงการของ
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ภัยแล้ง และน้าเค็มรุกล้าในพื้นที่ภาคกลางตามการกาหนดพื้นที่บริหารจัดการ 10 พื้นที่ จานวน
952 โครงการ มีพื้นที่รับประโยชน์จานวน 630,752 ไร่ ปริมาณน้าที่เพิ่มขึ้น 7 ล้านลูกบาศก์เมตร และจากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เสนอ
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โครงการเร่งด่วนเพื่อการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กรมชลประทาน จานวน
76 โครงการ) และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 33 โครงการ
แผนพัฒนาระยะที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2569 มีโครงการตามแผนพัฒนาทรัพยากรน้า
แบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2569 ของพื้นที่ภาคกลาง จานวน 352 โครงการ มีพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ จานวน 0.36 ล้านไร่ คิดเป็นปริมาณน้าที่เพิ่มขึ้น 89 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเป็นแผนงานโครงการของพื้นที่
เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในภาคกลางตามการกาหนดพื้นที่บริหารจัดการ 10 พื้นที่ จานวน 107 โครงการ มีพื้นที่รับ
ประโยชน์จานวน 97,337 ไร่ คิดเป็นปริมาณน้าที่เพิ่มขึ้น 26 ล้านลูกบาศก์เมตร
ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ดาเนินการจัดทาแผนการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้าเจ้าพระยา 9 แผนงาน
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) เร่งรัดทาแผนบริหารจัดการน้าให้มีความชัดเจนและนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีโดยเร็ว และให้ กนช. ได้เห็นชอบในหลักการแผนงานดังกล่าวในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เรียบร้อย
แล้ว โดยให้เร่งดาเนินการแผนการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างและแผนระบายน้า
หลากของเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก (ปรับปรุงคลองชัยนาท – ป่าสัก เป็นคลองส่งน้าคู่ขนานคลองระบายน้า) รวมถึง
การดาเนินการโครงการคลองระบายน้าหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ดาเนินงานการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง และได้บูรณาการแผนงานดังกล่าวไว้ในแผนการดาเนินการระยะที่ 2
และระยะที่ 3 แล้ว
8. เรื่อง ขออนุมัติหลักการในการเตรียมความพร้อมโครงการคลองระบายน้าหลากบางบาล – บางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการเตรียมความพร้อมในการดาเนินโครงการคลองระบายน้า
หลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ กษ.
ดาเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งกฎหมายและระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
กษ. รายงานว่า กรมชลประทานได้ดาเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการน้าพื้นที่แม่น้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก แล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม 2557 และได้ศึกษาทบทวนความ
เหมาะสมโครงการคลองระบายน้าหลากบางบาล – บางไทร แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการ
สารวจออกแบบรายละเอียดประกอบการก่อสร้างคลองระบายน้าหลากบางบาล – บางไทร และอาคารประกอบ ซึ่ง
ในกระบวนการออกแบบจะต้องทาการชี้แจงทาความเข้าใจกับราษฎรเพื่อให้เกิดผลกระทบกับราษฎรในพื้นที่น้อยที่สุด
ตามแผนงานจะออกแบบแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562 และสามารถเริ่มกระบวนการก่อสร้างได้ในปี พ.ศ. 2562 โดย
แผนงานก่อสร้างโครงการคลองระบายน้าหลากบางบาล – บางไทร แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
1
. แผนงานระยะเร่งด่วน เป็นการก่อสร้างคลองระบายน้าหลากบางบาล – บางไทร ประตูระบาย
น้าปลายคลอง อาคารจ่ายน้าพร้อมสถานีสูบน้า สถานีสูบน้าแบบ 2 ทาง พร้อมอาคารประกอบ สะพานรถยนต์ข้าม
คลองงานป้องกันตลิ่งบริเวณปลายคลองและคันกั้นน้าโดยรอบพื้นที่โครงการและอาคารประกอบ โดยจะเริ่ม
ดาเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.
แผนงานระยะต่อไป เป็นการก่อสร้างเขื่อนพระนครศรีอยุธยา เพื่อควบคุมและบริหารจัดการน้า
ในแม่น้าเจ้าพระยา ซึ่งจะเริ่มดาเนินการเมื่อมีความพร้อมครบทุกด้านแล้ว
ทั้งนี้
โครงการระบายน้าหลากบางบา ล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการที่มี
ความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดาเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าในลุ่ม
น้าเจ้าพระยา รวมทั้งเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่อาจมีผลกระทบในวงกว้างในด้านการใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้าง
ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและการบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อให้การดาเนินการในส่วนนี้เป็นไปตาม

มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น

10
แผนงานที่วางไว้ ประกอบกับในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้
กษ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณากาหนดแนวทางการบริหารจัดการน้าบริเวณ
ลุ่มน้าเจ้าพระยาเพิ่มเติม โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าในพื้นที่ฝั่งตะวันตกและพื้นที่ฝั่งตะวันออกของ
บริเวณลุ่มน้าดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าดังกล่าว
9. เรื่อง ขออนุมัติการดาเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้าน
การเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติให้ดาเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้าน
การเกษตรแก่เกษตรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560
2. อนุมัติวงเงินงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการ
ฟื้นฟูอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 จานวน 2,295.00 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลางรายการเงินสารองรายจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
สาระสาคัญของเรื่อง
กษ. รายงายว่า
1. ปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่จากพายุเซินกาและตาลัสทาให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงเป็นบริเวณ
กว้างอย่างต่อเนื่อง และได้สร้างความเดือดร้อน ความเสียหายแก่ประชาชน ทั้งในส่วนของบ้านเรือนและทรัพย์สินต่าง
ๆ รวมถึงพื้นที่การเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นเดียวกัน ทาให้เกษตรกรขาด
รายได้จากการประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นจานวนมาก จึงเป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือเพื่อให้
เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยมีอาหารบริโภคในครัวเรือนหลังน้าลด อันเป็นการลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกร ฟื้นฟูอาชีพและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย โดยเร่งสารวจความเสียหาย
ของเกษตรกรทุกรายที่ได้รับความเสียหายด้านการเกษตร เพื่อฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทภัย
ปี 2560 โดยให้ความสาคัญกับชุมชนเป็นผู้กาหนดโครงการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและบริหารจัดการ
ด้วยตนเอง เพื่อฟื้นฟูอาชีพทางการเกษตรโดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็น
กลไกในการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการในระดับพื้นที่และให้ชุมชนมีส่วนร่วม
2. กษ. ได้จัดทาโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้าน
การเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 โดยมีหลักการสาคัญให้ชุมชนเป็นผู้กาหนดโครงการผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและบริหารจัดการด้วยตนเองเพื่อฟื้นฟูอาชีพทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรผู้ประสบ
อุทกภัยและเพื่อให้เกษตรกรสามารถดารงชีวิตอยู่ต่อไปได้ ตลอดจนฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้เลี้ยงครอบครัวใน
ระยะต่อไป
3. โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่
เกษตรกรผู้ประสบอุทภัย ปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยมีอาหารบริโภคในครัวเรือนหลัง
น้าลด อันเป็นการลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรที่
ประสบอุทกภัย โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กษ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
เป้าหมายพื้นที่ ชุมชนตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการ
เกษตรอย่างยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ประสบอุทกภัย จานวน 43 จังหวัด ดังนี้
เชียงใหม่ ลาปาง กาฬสินธุ์ อุดรธานี ลพบุรี
เชียงราย น่าน ร้อยเอ็ด บึงกาฬ สระบุรี
สุโขทัย พะเยา นครราชสีมา หนองบัวลาภู ชลบุรี
อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน สกลนคร อานาจเจริญ จันทรบุรี
พิษณุโลก ตาก นครพนม บุรีรัมย์ ตรัง
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พิจิตร ศรีสะเกษ ยโสธร เลย ชุมพร
นครสวรรค์ ขอนแก่น มุกดาหาร สุรินทร์ สตูล
เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ หนองคาย ชัยนาท
อุทัยธานี มหาสารคาม อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา
เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ 1) เป็นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 2) เป็นเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายและผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอาเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และ 3) เกษตร 1 ครัวเรือน สามารถเลือก
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเท่านั้น
10. เรื่อง โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้
1. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินกู้โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริม
การประกอบอาชีพปศุสัตว์ ปี 2559/60 ออกไปอีก 6 เดือน คือ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2561
2. กาหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการส่งเสริมการ
ผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAPและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยผู้ว่าราชการจังหวัด บูรณาการกับ กษ.
และกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ในการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ ข้าว GAP และข้าวเพื่อสุขภาพระหว่างกลุ่มเกษตรกร
กับผู้ประกอบการค้าในจังหวัด ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
การขยายระยะเวลาการจ่ายเงินกู้โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพปศุสัตว์ ปี 2559/60 นั้น เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรไม่สามาถดาเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ได้ทันกาหนดระยะเวลา
โครงการวันที่ 30 กันยายน 2560 และจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการในกลุ่มที่อยู่ระหว่างขอสินเชื่อ
ทาสัญญา และเบิกจ่ายเงินต้องเสียสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ จึงมีความจาเป็นต้องขยายระยะเวลาการจ่ายเงินกู้
โครงการ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
2. การขอรับการสนับสนุนการดาเนินงานในการซื้อขายข้าวจากโครงการส่งเสริมการผลิตข้าว
คุณภาพของรัฐ
กษ. ได้ดาเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวนาผลิตข้าวคุณภาพมากขึ้น ทั้งข้าวอินทรีย์ ที่มี
เป้าหมายขยายพื้นที่การผลิต ให้ได้ 1 ล้านไร่ และข้าว GAP ที่จะขายให้ได้ 19.38 ล้านไร่ ภายในปี 2564 ซึ่ง พณ.
และ กษ. ได้ร่วมกันดาเนินโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร เพื่อเชื่อมโยงตลาดรองรับ
การขยายตัวของผลผลิตข้าวคุณภาพ ปลอดภัย เพื่อให้ชาวนาขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้นสอดคล้องกับคุณภาพและ
มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม การดาเนินโครงการยังไม่สามารถเชื่อมโยงตลาดได้อย่างทั่วถึง จึงต้องประสานความร่วมมือ
กับส่วนราชการและหน่วยงานในระดับภูมิภาคหลายหน่วยงาน อีกทั้งเพื่อเป็นการหาตลาดรองรับผลผลิตข้าวคุณภาพ
จากโครงการของรัฐที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจาเป็นต้องขับเคลื่อนการดาเนินการเชื่อมโยงตลาดให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่ ควบคู่กับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีตลาดมารองรับผลผลิตข้าว จึงกาหนดนโยบายเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีส่วนช่วยชาวนาไทย ด้วยการสนับสนุนซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพของรัฐ
รวมทั้งให้แต่ละจังหวัดได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ ข้าว GAP และข้าว
เพื่อสุขภาพระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับผู้ประกอบการภายในจังหวัด

มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น

12
ต่างประเทศ
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซม ครั้งที่ 7
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการต่อ (1) ร่างแถลงการณ์ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซม ครั้งที่ 7 (The 7th
ASEM Economic Ministers’ Meeting-7th ASEM EMM) เพื่อสนับสนุนระบบการค้าพหุพาคี ( 2) ร่างเอกสาร
สรุปผลการประชุม ASEM EMM ครั้งที่ 7 ของประธาน และ ( 3) ร่างเอกสารข้อริเริ่มของที่ประชุม ASEM EMM ครั้ง
ที่ 7 ด้านการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้
พณ. ดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์
การประชุม ASEM EMM ครั้งที่ 7
สาระสาคัญของเรื่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ทั้ง 3 ฉบับ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างเอเชียและยุโรป โดยไม่มีผลผูกพันทางกฎมาย ซึ่งเอกสารทั้ง 3 ฉบับ
มีสาระสาคัญดังนี้
ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ
สาระสาคัญ
1. ร่างแถลงการณ์ที่ประชุม
- ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดาเนินการของระบบการค้าพหุภาคี
ASEM EMM ครั้งที่ 7 เพื่อ ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)
สนับสนุนระบบการค้าพหุพาคี - การยอมรับความตกลงว่าด้วยการอานวยความสะดวกทางการค้าภายใต้
WTO เพื่ออานวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ การส่งเสริม
ความโปร่งใส และการสนับสนุนโอกาสของธุรกิจรายย่อยขนาดเล็กและ
ขนาดกลางในการเข้าถึงห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก
- การต่อต้านนโยบายกีดกันทางการค้า
- การสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยขององค์การเพื่อความร่วมมือและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ ( Organization for Economic Co-operation
and Development : OECD) และ WTO เพื่อวิเคราะห์แนวทางและ
ผลกระทบทางการค้าที่อาจเกิดขึ้น
- การส่งเสริมศักยภาพและความโปร่งใสให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ
- การผลักดันความสาเร็จของการประชุม
WTO
Ministerial
Conference ครั้งที่ 11 (MC11) ณ กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศ
อาร์เจนตินา ในเดือนธันวาคม 2560
2. ร่างเอกสารสรุปผลการ
- การส่งเสริมระบบการพหุภาคี และให้ความสาคัญในการกาหนด
ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอา
กฎเกณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่น
เซม ครั้งที่ 7 ของประธาน (ดร. การค้าดิจิทัล การค้าสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม
แพค อุนกยู รัฐมนตรีกระทรวง - การส่งเสริมการอานวยความสะดวกและส่งเสริมการค้าและการลงทุน
การค้า อุตสาหกรรม และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการลงทุน
พลังงานของสาธารณรัฐเกาหลี และการกาหนดนโยบายและกฎเกณฑ์
เป็นประธาน)
- การสร้างความแข็งแกร่งในการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างเอเชียและ
ยุโรป โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงและการค้าในสาขาต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การ
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เชื่อมโยงด้านดิจิทัล การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- การเติบโตที่ยั่งยืนและมีส่วนร่วม เช่น การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4
(นามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีพื้นฐาน) เสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านแรงงาน การปฏิบัติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บทบาท
ของธุรกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง
- การดาเนินการด้านการประชุมภายใต้อาเซม โดยเห็นพ้องร่วมกันในการ
จัดการประชุม ASEM EMM อย่างสม่าเสมอ
3. ร่างเอกสารข้อริเริ่มของที่
- สนับสนุนหลักการและความร่วมมือระหว่างสมาชิกอาเซมเพื่อส่งเสริม
ประชุม ASEM EMM ครั้งที่ 7 การเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันในยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 ซึง่
ด้านการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุค รวมถึงความร่วมมือด้านกฎระเบียบที่รองรับนวัตกรรมยุคใหม่ การ
ที่ 4 (การเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล ส่งเสริมสภาพแวดล้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล การส่งเสริม
และเทคโนโลยีใหม่)
ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง การส่งเสริม
ความร่วมมือด้าน R&D และการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล
- ประเทศสมาชิกอาเซมต้องการให้มีการยกประเด็นการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ในทุกวาระของการประชุม ASEM EMM เพื่อให้มี
การทบทวนความคืบหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้อง
12. เรื่อง การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ 1
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
เสนอ ดังนี้
1. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยสาหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท
สมัยที่ 1
2. เห็นชอบต่อท่าทีของไทยสาหรับใช้ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 1
ทั้งนี้ ในกรณีมีความจาเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขท่าทีของไทยดังกล่าว ที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติ
หรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว หากไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้สามารถ
ดาเนินการได้โดยนาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจาก
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
สาระสาคัญของเรื่อง
องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยสาหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่
1
รวมทั้งสิ้น 37 คน ประกอบด้วย ( 1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้า
คณะผู้แทนไทยฯ (2) ประธานอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะฯ (3) ผู้แทน ทส. (4) ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ( 5)
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ( 6) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ( 7) ผู้แทนกระทรวงการคลัง และ ( 8) ผู้แทน
กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560
กรอบท่าทีของไทยสาหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 1 มีสาระสาคัญ ดังนี้
1. สนับสนุนการดาเนินงานให้เป็นไปตามหลักการและจุดมุ่งหมายของอนุสัญญามินามาตะฯ ในการ
ปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากการปลดปล่อยสู่บรรยากาศและการปล่อยสู่ดินหรือน้าของปรอทและ
สารประกอบปรอทจากกิจกรรมของมนุษย์ให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. คานึงถึงสภาพการณ์ต่าง ๆ และความต้องการจาเพาะของประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะความ
จาเป็นที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถในระดับประเทศ และความร่วมมือในระดับภูมิภาคด้านการจัดการสารเคมีอย่าง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจร โดยผ่านการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและทางด้านการเงิน การถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะฯ
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3. คานึงถึงหลักการความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างกันตามขีดความสามารถและ
สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ
4. สนับสนุนความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกันในการดาเนินงานตามพันธกรณี ข้อตกลง
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่ประเทศไทยเป็นภาคีและข้อตกลงที่สอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถของ
ประเทศ
5. สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทั้งนี้ หากมีข้อเจรจาใดที่นอกเหนือจากท่าทีการ
เจรจานี้ และไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
นอกจากนี้ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่
1 ยังจะพิจารณาทางเลือกในการจัดตั้ง
สานักเลขาธิการถาวรของอนุสัญญามินามาตะฯ และคัดเลือกคณะกรรมการบังคับใช้และปฏิบัติตาม รวมทั้งการ
พิจารณาสนับสนุนการดาเนินงานของสานักเลขาธิการอนุสัญญามินามาตะฯ ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์
ด้านเทคนิควิชาการและวิทยาศาสตร์ ด้านกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และการกากับดูแล ความช่วยเหลือด้าน
เทคนิควิชาการ ทรัพยากรและกลไกการเงิน ด้านการประเมินผลและการรายงานผล และประเด็น อื่น ๆ
13. เรื่อง ร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกการประชุมว่าด้วยการ
ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ( CICA) ในโอกาส
ครบรอบ 25 ปี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้
1. เห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกการ
ประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย
(Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia-CICA) ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ที่
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) แก้ไขตามที่ กต. เสนอ และหากมีความจาเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต. ดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลังพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2558
2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองถ้อยแถลง
ดังกล่าว
สาระสาคัญของเรื่อง
ร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกการประชุมว่าด้วยการ
ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ในโอกาสครบรอบ 25 ปี
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
1. ส่วนแรก เน้นประวัติความเป็นมา หลักการพื้นฐาน กลไกการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ ของ CICA
การดาเนินมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ( Confidence Building Measures-CBMs) ในมิติต่าง ๆ ทั้งในด้าน
การเมืองการทหาร เศรษฐกิจ ภัยคุกคามและความท้าทายรูปแบบใหม่ สิ่งแวดล้อม และมนุษย์
2. ส่วนที่สอง สะท้อนถึงความยึดมั่นในกฎบัตรสหประชาชาติ และหลักการของกฎหมายระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ การเคารพอธิปไตยและเอกราชของแต่ละประเทศ
การแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธี การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ประณามการก่อการร้าย การตระหนักถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ การมุ่งขยายสมาชิกภาพของ CICA ในอนาคต
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14. เรื่อง ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซียว่าด้วย
การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและมาเลเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซียว่า
ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและมาเลเซีย
2. อนุมัติให้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ เพิ่มเติมจากที่คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือ
ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ สมช. สามารถดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจง
เหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2558
สาระสาคัญของเรื่อง
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซียว่าด้วยการ
จัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและมาเลเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้ง
คณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซีย
โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการร่วมฯ ของทั้งสองฝ่าย ดังนี้ ฝ่ายไทย รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รอง
ปลัดกระทรวงกลาโหม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น
ฝ่ายมาเลเซีย เช่น รองเลขาธิการกระทรวงการ
ต่างประเทศ รองเลขาธิการกระทรวงกลาโหม รองเลขาธิการกระทรวงกิจการภายใน เป็นต้น และมีประเด็นความ
ร่วมมือ ได้แก่ การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน การก่อการร้ายสากล และแนวคิดสุดโต่ง ภัยคุกคามความมั่นคง
ข้ามแดนและข้ามชาติ และสาขาความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง กับประเด็นความมั่นคงอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน
ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้ไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจน
ขั้นตอนทางกฎหมาย และจะไม่ถือว่ามีผลในการกาหนดหรือสร้างข้อผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม และมีผลทันทีหลังจากการลงนาม
15. เรื่อง การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ 10
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้
1. เห็นชอบแนวทางการจัดทาบันทึกการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทยลาว ครั้งที่ 10 ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในร่างบันทึกการประชุมที่มิใช่
สาระสาคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้ มท. สามารถดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลังพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
30 มิถุนายน 2558
2. เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลงนามในบันทึกการประชุมดังกล่าว โดย
กระทรวงการต่างประเทศไม่ต้องจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม ( Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งเป็นการดาเนินการทานองเดียวกับการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ 9
สาระสาคัญของเรื่อง
การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่
10 เป็นการทบทวนผล
การดาเนินงานของการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ 9 และมีประเด็นการ
ดาเนินความร่วมมือจากผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-ลาว ครั้งที่ 20 และการประชุม
คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย-ลาว ครั้งที่ 23 รวม 16 ประเด็น เช่น ( 1) การ
จัดระเบียบเรือแม่น้าโขง (2) การผลักดันการขยายเวลาจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้าเหือง การขยายเวลาทา
การจุดผ่อนปรนการค้าบ้านใหม่ชายแดนจังหวัดน่าน ( 3) สนับสนุนให้มีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ จังหวัดบึงกาฬ-
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แขวงบอลิคาไซ โดยไม่ได้กล่าวถึงประเด็นอ่อนไหวที่เกี่ยวกับเขตแดนและประเด็นที่มีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่รัฐบาลทั้งสองยังมิได้เคยทาความตกลงกันไว้ รวมทั้งไม่มีการจัดทาความตกลงใด ๆ ในการประชุมครั้งนี้
ทั้งนี้ แนวทางที่กาหนดไว้ในบันทึกการประชุมอยู่ในขอบเขตอานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สามารถปฏิบัติได้
16. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการรับรองและลงนามเอกสารในการประชุมว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรม
ภายใต้กรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ณ เมืองหนิงโป สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบข้อริเริ่มหนิงโปว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมล้านช้าง-แม่โขง
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมว่าด้วย
ความร่วมมือทางวัฒนธรรมภายใต้กรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ( Lancang-Mekong Cultural Cooperation
Forum) ณ เมืองหนิงโป สาธารณรัฐประชาชนจีน รับรองและลงนามในร่างข้อริเริ่มหนิงโปสาหรับการประชุมดังกล่าว
ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคาของร่างข้อริเริ่มดังกล่าวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสาคัญ หรือที่ไม่
ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยก่อนจะมีการรับรองและลงนามเอกสารดังกล่าว ให้ วธ. สามารถดาเนินการได้
โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวด้วย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ร่างข้อริเริ่มหนิงโปฯ มีสาระสาคัญ ที่เน้นย้าพันธะของประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือหลักที่ได้รับ
การระบุในการประชุมผู้นากรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 1 รวมถึงการเคารพความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ส่งเสริมการเจรจาทางวัฒนธรรมและความร่วมมือข้ามพรมแดน ถ่ายทอดและนาชีวิตใหม่กลับมาสู่
วัฒนธรรมดั้งเดิม แบ่งปันวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชน รวมไปถึงการดาเนินการเพื่อสงวน
รักษาและบริหารจัดการมรดก ถ่ายทอดและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม อุตสาหกรรม ศิลปศึกษา และการเจรจาทาง
วรรณกรรม ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีการเห็นชอบ
รายการข้อริเริ่มหลักด้านวัฒนธรรมภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว และชี้ให้เห็นความสาคัญที่ประเทศสมาชิกควร
สนับสนุนและกาหนดทิศทางในการนาข้อริเริ่มฉบับนี้ไปก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนในอนุภูมิภาคล้านช้าง-แม่โขง
ร่างข้อริเริ่มดังกล่าวเป็นเอกสารการประชุมว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมภายใต้กรอบความ
ร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ซึ่งมีสาระสาคัญเป็นการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศสมาชิกฯ โดยมิได้ใช้ถ้อยคาหรือมีบริบทที่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่
เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
17. เรื่อง การประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ
(GMS) ครั้งที่ 22 (The 22nd GMS Ministerial Conference) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ ( GMS) ครั้งที่ 22 ( Joint Ministerial Statement) และร่างกรอบการลงทุนของภูมิภาค
ปี 2565 (Regional Investment Framework 2022 : RIF-2022) และหากมีความจาเป็นต้องแก้ไขร่างแถลงการณ์
ร่วมฯ และร่างกรอบการลงทุนของภูมิภาค ปี 2565 ให้ สศช. สามารถดาเนินการได้ โดย สศช. จะได้นาเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบในภายหลังหากมีการปรับปรุงแก้ไขพร้อมด้วยเหตุผลประกอบ
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2. เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ได้ร่วมกับรัฐมนตรี
ของประเทศลุ่มแม่น้าโขงให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS ครั้งที่ 22 และร่างกรอบการ
ลงทุนของภูมิภาค ปี 2565 โดยไม่มีการลงนามในการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS ครั้งที่ 22
ในวันที่ 20 กันยายน 2560
สาระสาคัญของเรื่อง
สศช. รายงานว่า
1. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยกระทรวงวางแผนและการลงทุนร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย
(Asian Development Bank ADB) จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเชอราตัน
กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งในวันที่ 20 กันยายน 2560 จะมีการรับรองแถลงการณ์ ร่วมระดับ
รัฐมนตรีและกรอบการลงทุนของภูมิภาคปี 2565
2. ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว มีดังนี้ (1) สร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่นักลงทุนต่างประเทศตามแนวนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( Eastern Economic
Corridor: EEC) (2) เป็นโอกาสในการเสนอบทบาทความเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในอนุภูมิภาคและศูนย์กลางการ
พัฒนาและการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในภูมิภาคด้ายการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินและวิชาการ แก่
ประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิภาค ตลอดจนเป็นโอกาสในการหารือและหาแนวทาง ทางแก้ปัญหาและขจัดข้อจากัด
ทางด้านสังคมและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยประเด็นหารือ ประกอบด้วย ด้านการลงทุน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาพื้นที่ชายแดน ด้านพลังงาน และด้านสิ่งแวดล้อม
สาระสาคัญของร่างแถลงการณ์ฯ มีสาขาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) คมนาคม
2) การอานวยความสะดวกทางการค้าและคมนาคมขนส่ง 3) พลังงาน 4) เกษตร 5) สิ่งแวดล้อม 6) ท่องเที่ยว
7) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 8) การพัฒนาเมืองและชายแดน 9) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 10) การลงทุน
สาหรับกรอบการลงทุนภูมิภาค ปี 2565 ประกอบด้วย 1.ภาพรวมของภูมิภาค โดยมีโครงการ
ความร่วมมือจานวน 226 โครงการ ประกอบด้วย โครงการลงทุน 149 โครงการ และโครงการความช่วยเหลือทาง
วิชาการอีก 77 โครงการ โดยโครงการลงทุนยังมุ่งเน้นแผนงานด้านคมนาคม รวมถึงสาขาความร่วมมือใหม่ ได้แก่
สาขาการพัฒนา สาขา ICT และสาขาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2.ภาพรวมในส่วนของประเทศไทย
มีโครงการความร่วมมือ จานวน 76 โครงการ โดยมีแผนงานที่ได้รับการลงทุนมากที่สุดเรียงลาดับ ดังนี้
1. สาขาคมนาคม จานวน 22 โครงการ 2. สาขาพลังงาน จานวน 15 โครงการ 3. สาขาท่องเที่ยว
จานวน 8 โครงการ 4. สาขาสิ่งแวดล้อม จานวน 5 โครงการ และสาขาอื่น ๆ ได้แก่ ส่งเสริมความปลอดภัยและความ
มั่นคงทางอาหาร การเพิ่มทักษะแรงงานและการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอย่างปลอดภัย การคุ้มครองสุขภาพ
ของแรงงานข้ามแดน การลดความซับซ้อนของมาตรการศุลกากร การพัฒนาบุคลากรสาขา ICT และการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนกับ สปป.ลาว
18. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมการประชุมอาเซียน-เมอร์โคซูร์ ระดับรัฐมนตรีในช่วง
คู่ขนานการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ สมัยที่ 72
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังนี้
1. เห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมการประชุมอาเซียน-เมอร์โคซูร์ ระดับรัฐมนตรี ในช่วงคู่ขนานการ
ประชุมสมัชชาสหประชาติสมัยสามัญ สมัยที่ 72 และหากมีความจาเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต. ดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอีก
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองการ
ออกแถลงข่าวร่วมฯ
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สาระสาคัญของร่างแถลงข่าวร่วมฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิก
อาเซียนและประเทศสมาชิกเมอร์โคซูร์ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจร่วมกันทั้งในระดับทวิภาคึและ
ระดับระหว่างภูมิภาค โดยมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุน และในสาขาอื่น ๆ ทั้งความร่วมมือด้าน
การพัฒนาที่ยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางพลังงาน การท่องเที่ยว ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์
ระหว่างประชาชนกับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย เพื่อ
ส่งเสริมการขยายตัวและความหลากหลายด้านการค้าและการลงทุนของอาเซียน –เมอร์โคซูร์ พร้อมทั้งส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในด้านการค้าและการลงทุนอย่างสม่าเสมอ โดยร่างแถลงข่าวร่วมฯ ไม่มีถ้อยคา
หรือบริบทที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่ใช่สนธิสัญญาตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
19. เรื่อง บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรภูฎาน ( Memorandum of Understanding on Health
Cooperation between the Ministry of Public Health of the Kingdom of the Thailand and
the Ministry of Health of the Kingdom of Bhutan)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
สาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรภูฎาน ( Memorandum of Understanding on Health Cooperation
between the Ministry of Public Health of the Kingdom of the Thailand and the Ministry of Health
of the Kingdom of Bhutan)
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งนี้ หากมี
ความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้
ความเห็นชอบไว้ให้ สธ. ดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและ
ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2558 (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ดัวย และ
ให้ สธ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมต่อยอดให้เกิดการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือตาม
บันทึกความเข้าใจดังกล่าว โดยเฉพาะในเรื่องการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านการแพทย์ดั้งเดิมและสมุนไพรหา
ยากของภูฎานรวมทั้งประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้าดื่มในชนบทของภูฎาน มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
ประเทศไทยต่อไป
บันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีสาระสาคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่าง
ไทยกับภูฎาน โดยเฉพาะประเด็นที่เป็นความสนใจร่วมกันรวม 10 ประเด็น ได้แก่ (1) การควบคุมโรค (2)
การแพทย์ดั้งเดิม (3) ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสาอาง (4) การรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ (5) ทรัพยากรบุคคลด้าน
สาธารณสุข (6) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (7) การให้บริการด้านการบาบัดและรักษายาเสพติด (8) การ
วิจัยและการศึกษาด้านการแพทย์ (9) ระบบการกากับดูแลยาของประเทศ และ (10) สาขาร่วมมืออื่น ๆ โดย
ผลการวิจัยและการศึกษาที่ดาเนินร่วมกันและผลประโยชน์ที่เกิดจากการวิจัยและการศึกษาร่วมกันจะมีการแบ่งปันกัน
ระหว่างคู่ภาคีโดยเท่าเทียมและเสมอภาคกันตามข้อกาหนดที่ได้ตัดสินใจโดยคู่ภาคี ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายสาหรับกิจกรรม
ต้องได้รับการตัดสินใจร่วมกันโดยคู่ภาคีเป็นรายกรณี
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แต่งตั้ง
20. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง
พันตารวจตรี วิชาญ กาญจน
ถวัลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์) กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ กลุ่ม
ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ให้ดารงตาแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้าน
เวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์) กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
21. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง
นายเกียรติศักดิ์ วรจิตรานนท์
นักการข่าวเชี่ยวชาญ กลุ่มงานที่ปรึกษา สานักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงาน
การข่าว (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่
24
กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งเป็นต้นไป
22. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงาน ก.พ. เสนอแต่งตั้ง
นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์ ที่ปรึกษา
ระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ) สานักงาน ก.พ. ให้ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาระบบราชการ
(นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สานักงาน ก.พ. สานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
23.เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอแต่งตั้งข้าราชการพล
เรือนสามัญ สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 2 ราย ดังนี้
1.
นางสาวบงกช อนุโรจน์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดารงตาแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2.
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดารงตาแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนตาแหน่งที่จะว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
24. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
แต่งตั้ง นายวิชญายุทธ บุญชิต ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ดารงตาแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการ
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พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานัก
นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
25. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงยุติธรรม ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 3 ราย ดังนี้
1.
นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ดารงตาแหน่ง
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
2.
นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ดารงตาแหน่ง อธิบดีกรมคุมประพฤติ
3.
นายเรืองศักดิ์ สุวารี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง ทดแทนตาแหน่งที่จะว่าง และทดแทนผู้ที่จะ
เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
26. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้ง นายเพิ่มสุข สัจ
จาภิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง ให้ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็น
ต้นไป เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง
27. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้ง
นางอุมาพร สุข
ม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้ดารงตาแหน่ง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
28. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 6 ราย ดังนี้
1.
นายพีระ รัตนวิจิตร ศึกษาธิการภาค สานักงานศึกษาธิการภาค 9 (ชลบุรี) สานักงาน
ปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
2.
นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค สานักงานศึกษาธิการภาค 2 (ลพบุรี) สานักงาน
ปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3.
นายศรีชัย พรประชาธรรม ศึกษาธิการภาค สานักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่) สานักงาน
ปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4.
นายวีระกุล อรัณยะนาค ศึกษาธิการภาค สานักงานศึกษาธิการภาค 1 (ปทุมธานี) สานักงาน
ปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
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5.
นายพิธาน พื้นทอง ศึกษาธิการภาค สานักงานศึกษาธิการภาค 4 (ราชบุรี)สานักงาน
ปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
6.
นายชาญ ตันติธรรมถาวร ศึกษาธิการภาค สานักงานศึกษาธิการภาค 7 (ภูเก็ต) สานักงาน
ปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
29. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 4 ราย ดังนี้
1.
นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สานักงานปลัดกระทรวง
2.
นายสุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
3.
นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สานักงานปลัดกระทรวง
4.
นายสุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สานักงานปลัดกระทรวง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนตาแหน่งที่จะว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
30. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชุด
ใหม่ รวม 10 คน ดังนี้
1. นายอาพน กิตติอาพน ประธานกรรมการ (สาขา/ด้าน เศรษฐศาสตร์)
2. นายคณิศ แสงสุพรรณ กรรมการ (สาขา/ด้าน เศรษฐศาสตร์)
3. นายวรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการ (สาขา/ด้าน เศรษฐศาสตร์/การศึกษา/สังคม)
4. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการ (สาขา/ด้าน เศรษฐศาสตร์/การศึกษา/สังคม)
5. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน กรรมการ (สาขา/ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/พลังงาน)
6. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการ (สาขา/ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/พลังงาน)
7. นายสนิท อักษรแก้ว กรรมการ สาขา/ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. นายอัชพร จารุจินดา กรรมการ สาขา/ด้าน กฎหมาย
9. นายลักษณ์ วจนานวัช กรรมการ สาขา/ด้าน เกษตร/อุตสาหกรรม
10. นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ กรรมการ สาขา/ด้าน เกษตร/อุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
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31. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จานวน 4 คน ตามมาตรา 24 แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 38/2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ปปง. ดังนี้
1. พลตารวจเอก ชัยยะ ศิริอาพันธ์กุล
2. นายประยงค์ ปรียาจิตต์
3. นายประสงค์ พูนธเนศ
4. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
.........................
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