
                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                กลุม่ประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2135                          1 
ท่ี  กษ 0401.4/-                              วันท่ี    7   กันยายน  2559                          0     
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559                                          0 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

 
  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 7 เรื่อง ขอความเหน็ชอบต่อรา่งแถลงการณ์รว่มหนานหนิงในการประชุม 

ระดับรัฐมนตร ีChina-ASEAN Ministerial Meeting on Quality Supervision, Inspection and 
Quarantine (SPS Cooperation) ครั้งที ่5  

สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมหนานหนิงสําหรับการ 
ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน – จีนด้านการควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกัน (ความร่วมมือด้านมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช) [China-ASEAN Ministerial Meeting on Quality Supervision,  Inspection 
and Quarantine (SPS Cooperation)] ครัง้ที่ 5  ตามท่ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กษ. รายงานว่า 
  1. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และรฐับาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมอืด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (ASEAN-
China MOU on SPS) มีขอบเขตความร่วมมือ 4 หลักการ ได้แก่ (1) การจัดทําระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลและ 
การแจ้งเตือน (2) การแลกเปลี่ยน การเยือนของผู้นําประเทศสมาชิก (3) การจัดการฝึกอบรมและสัมมนา  
(4) ความร่วมมือด้านงานวิจัยโดยมีกลไกการประชุม 3 ระดับ ได้แก่ ระดับรัฐมนตรี ระดับอธิบดีหรือ 
ผู้ประสานงานและคณะทํางานระดับเทคนิค โดยมีกําหนดจัดการประชุมแต่ละระดับทุก 2 ปี 
  2. สาธารณรัฐประชาชนจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 5 ต้ังแต่               
วันที่ 9 - 11 กันยายน 2559 ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสรา้งความ
ร่วมมือในด้านการควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันที่เก่ียวข้องกับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
(SPS) ในระดับของผู้นําประเทศสมาชิกอาเชียนและจีน และผลักดันโครงการความร่วมมือที่ได้หารือในการ
ประชุมระดับอธิบดีและระดับเทคนิคให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งน้ี รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้มอบหมายให้ผูช้่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิทยา ผิวผ่อง) เป็นหัวหน้า
ผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
 

ทั้งน้ี... 
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วาระ
เร่ืองที่

ต่างประเทศ 7 ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมหนานหนิงในการประชุม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระดับรัฐมนตรี China-ASEAN Ministerial Meeting on Quality 
Supervision,  Inspection and Quarantine (SPS Cooperation)   
ครั้งท่ี 5

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม. เม่ือวันที่ 6 กันยายน 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ยั่งยืน  
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http://www.thaigov.go.th                                                         วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 
 
  วันน้ี (6 กันยายน 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ และพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี             
ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสาํคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องอบผ้าต้องเป็นไปตาม
    มาตรฐาน  พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต 
    การออกใบแทนใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต และเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ 
    ตรวจสอบเคร่ืองจักรเอกชน พ.ศ. .... และ ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานการ
    ปฏิบัติงานการตรวจสอบเครื่องจักร หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเคร่ืองจักร 
    และการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบเคร่ืองจักร ของผู้ตรวจสอบเคร่ืองจักร 
    เอกชน พ.ศ. ....  รวม 2 ฉบับ  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จําหน่าย หรือมีไว้ 
    ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. .... และร่าง 
    กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จําหน่าย นําเข้า ส่งออก หรือ           
    มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 พ.ศ. ....       
    รวม 2 ฉบับ  
  

เศรษฐกิจ – สงัคม  
 
  4.  เรื่อง  โครงการสานพลังประชารัฐ - การพัฒนาพ้ืนที่บึงบางซื่อ  
  5.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบดําเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง  
    (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สํานักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก)   
 

ต่างประเทศ 
 
  6.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารท่าทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
    สมัยสามัญ ครั้งที่ 71     
  7.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมหนานหนิงในการประชุมระดับรัฐมนตรี 
    China-ASEAN Ministerial Meeting on Quality Supervision, Inspection 
    and Quarantine (SPS Cooperation) ครั้งที่ 5   
   8.  เรื่อง  การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาค 
    ระหว่างเพศ (The East Asia Ministerial Forum on Families and Gender 
    Equality)   
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  9.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมแสดงเจตจํานงว่าด้วยการพัฒนาความ 
    ร่วมมือด้านรถไฟระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
    คมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   
  10.  เรื่อง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - กัมพูชา   
  11.  เรื่อง  บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับ 
    กระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐเม็กซิโกว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ 
  12.  เรื่อง  การลงนามในรา่งบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ 
    รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  13.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารสุดท้ายของการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศ           
    ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ครั้งที่ 17 และร่างปฏิญญาเกาะมาร์การติา  
  14.  เรื่อง  ขออนุมัติร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชน (Joint Press Statement) ของ            
    การประชุมประจําปีระหว่างนายกรัฐมนตรกัีบนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ครั้งที่ 6  
   

แต่งต้ัง 
 
  15.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  16.  เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติให้นําความกราบบังคมทลูพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 
    เลขาธิการ กปร. (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน 
    เน่ืองมาจากพระราชดําริ)  
  17.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงพาณิชย์) 

 
******************* 

 
 

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องอบผ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน              
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่อง             
อบผ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และมอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับไปพิจารณาดําเนินการตาม
ความเห็นสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. กําหนดให้ร่างพระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่            
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
  2. กําหนดให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องอบผ้าต้องเป็น              
ไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2544  
  3. กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคร่ืองอบผ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 1389-2559 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4823 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องอบผ้า เฉพาะด้านความ
ปลอดภัย และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องอบผ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย                
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทน
ใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต และเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน พ.ศ. .... และ             
ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบเคร่ืองจักร หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ
เครื่องจักร และการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบเคร่ืองจักร ของผู้ตรวจสอบเคร่ืองจักรเอกชน พ.ศ. ....                
รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต                
การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต และเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบ
เครื่องจักรเอกชน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบเคร่ืองจักร หลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบเคร่ืองจักร และการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบเคร่ืองจักร ของผู้ตรวจสอบเคร่ืองจักรเอกชน 
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  อก. เสนอว่า โดยท่ีพระราชบัญญัติจดทะเบียนเคร่ืองจักร พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติจดทะเบียนเคร่ืองจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ได้เพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับการกําหนดให้เอกชนเป็น                 
ผู้ตรวจสอบเคร่ืองจักรที่จะจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เพ่ือลดภาระของพนักงานเจ้าหน้าที่ และ
เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบ
แทนใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต และเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน พ.ศ. .... เป็น
การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ประสงค์จะเป็นผู้ตรวจสอบเคร่ืองจักรเอกชน เพ่ือให้
ผู้ตรวจสอบเคร่ืองจักรเอกชนปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องชัดเจน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
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   1.1 กําหนดหน้าที่ของผู้ตรวจเคร่ืองจักรเอกชน โดยกําหนดผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน
เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ผู้ตรวจสอบเครื่องจักรระดับ 1 (มูลค่าเครื่องจักรไม่เกิน 50 ล้านบาท) ผู้ตรวจสอบเครื่องจักร
ระดับ 2 (มูลค่าเคร่ืองจักรไม่เกิน 100 ล้านบาท) และผู้ตรวจสอบเคร่ืองจักรระดับ 3 (ไม่จํากัดมูลค่าเคร่ืองจักร)  
   1.2 กําหนดวิธีการขอใบอนุญาต โดยกําหนดให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสามารถขอเป็น
ผู้ตรวจสอบเคร่ืองจักรเอกชนได้ โดยยื่นขออนุญาตต่อนายทะเบียนเคร่ืองจักรกลาง และได้กําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  
   1.3 กําหนดคุณสมบัติของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะขอเป็นผู้ตรวจสอบเคร่ืองจักร
เอกชนระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3  
   1.4 กําหนดขั้นตอนวิธีการของพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนเคร่ืองจักรกลางในการ
พิจารณาออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต รวมท้ังการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต
ของผู้ตรวจสอบเคร่ืองจักรเอกชน  
  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบเคร่ืองจักร หลักเกณฑ์และ
วิธีการตรวจสอบเครื่องจักร และการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบเคร่ืองจักร ของผู้ตรวจสอบเคร่ืองจักรเอกชน 
พ.ศ. .... เป็นการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบเครื่องจักร เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน
สามารถปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
   2.1 กําหนดให้ผู้ตรวจสอบเคร่ืองจักรเอกชนต้องมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์พร้อมและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน แต่งกายให้เหมาะสม และใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน  
   2.2 กําหนดให้ผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชนต้องตรวจสอบเคร่ืองจักรตามระดับที่ได้รับ
อนุญาต ตรวจสอบรายละเอียดและบันทึกตามแบบรายงานผลการตรวจสอบเครื่องจักร  
   2.3 กําหนดวิธีการจัดทํารายงานและรับรองผลการตรวจสอบเครื่องจักรของผู้ตรวจสอบ
เครื่องจักรเอกชน 
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จําหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จําหน่าย นําเข้า 
ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จําหน่าย หรือมีไว้
ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการ
อนุญาตผลิต จําหน่าย นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5             
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ได้ตรวจ
พิจารณาแล้ว และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สธ. เสนอว่า เน่ืองจาก สคก. (คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 10) ได้จัดทําร่างกฎกระทรวงการขอ
อนุญาตและการอนุญาตผลิต จําหน่าย นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือใน
ประเภท 5 พ.ศ. .... ขึ้นอีกหน่ึงฉบับ เพ่ือปรับปรุงกฎกระทรวงฉบับเดิมและเพ่ือให้การอนุญาตของร่างกฎกระทรวง
ฉบับน้ีสอดคล้องกับร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จําหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้
โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. .... จึงได้ยืนยันให้ดําเนินการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 2 ฉบับต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จําหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติด
ให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับ
ใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การควบคุม และการดําเนินการอ่ืนที่เก่ียวกับเฮมพ์(Hemp) เป็นการเฉพาะ อันเป็น
การรองรับการส่งเสริมการปลูกเฮมพ์  (Hemp) เป็นพืชเศรษฐกิจบนพ้ืนที่สูงในอนาคต และเพ่ือประโยชน์ในการ
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ควบคุมและกํากับดูแลการปลูก การจําหน่าย การมีไว้ในครอบครอง และแปรสภาพเฮมพ์  (Hemp) ให้มีความ
เข้มงวดรัดกุมและป้องกันการนําไปใช้ในทางที่ผิด  
  2. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตอนุญาตและการอนุญาตผลิต จําหน่าย นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 พ.ศ. .... มีสาระสําคญัเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตผลติ จาํหน่าย นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพ
ติดให้โทษในประเภท 4 (คือสารเคมีทีใ่ช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษ ได้แก่ นํ้ายาอะเซติคแอนไฮไดรย์และอะเซติล
คลอไรด์) หรือในประเภท 5 (คือทุกส่วนของพืช กัญชา ทุกส่วนของพืช กระท่อม เห็ดขีค้วาย เป็นต้น) ให้มคีวาม
สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม  
 
4. เรื่อง โครงการสานพลังประชารัฐ - การพัฒนาพื้นที่บึงบางซ่ือ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการสนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐ-การพัฒนาพ้ืนที่บึงบางซื่อ 
ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปดําเนินการภายใต้โครงการสานพลัง
ประชารัฐตามประเด็นที่ภาคเอกชน [บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (บริษัท เอสซีจี)] เสนอขอรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ 

 สาระสําคัญของโครงการสานพลังประชารัฐ เป็นการพัฒนาพ้ืนที่บึงบางซื่อของบริษัท ปูนซิเมนต์
ไทย จํากัด (มหาชน) เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน           
ที่ประชาชนเข้ามาบุกรุกและสร้างเป็นที่พักอาศัยอย่างหนาแน่นในลักษณะชุมชนแออัด จึงทําให้สิ่งสภาพแวดล้อม              
ในบริเวณดังกล่าวมีความเสื่อมโทรม ผู้ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ดังกล่าวไม่สามารถขอทะเบียนราษฎร์และไม่สามารถเข้าถึง
การให้บริการด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของรัฐได้ รวมทั้ง ทางเข้า - ทางออก ที่ชุมชนใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่ได้            
ขออนุญาตการใช้อย่างถูกต้องจากการรถไฟแห่งประเทศไทย  

 ดังน้ัน กระทรวงการคลังจึงเสนอขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ เพ่ือดําเนินโครงการดังกล่าวให้เป็น
โครงการต้นแบบที่ภาคธุรกิจ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนนโยบายประชารัฐ โดยขอความร่วมมือจากการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยในการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ เพ่ือเป็นทางเข้า - ทางออก และพ้ืนที่จอดรถของโครงการฯ และขอให้มีการ
แต่งต้ังคณะทํางาน เพ่ือขับเคลื่อนให้การทํางานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องประสานไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเป็น
โครงการท่ีสอดคล้องกับแนวทางประชารัฐของรัฐบาล ซึ่งเป็นแนวทางขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดย
การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน รวมทั้งเป็นการดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาที่อยู่
อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 
 
5. เรื่อง ขอความเห็นชอบดําเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-
สํานักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการโครงการระบบ
ขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง  (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี–สํานักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  มท. รายงานว่าการดําเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้า             
กรุงธนบุรี–สํานักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) มีวัตถุประสงค์ ในการรองรับการเดินทางจากการพัฒนาพ้ืนที่ฝั่ง
ธนบุรี และส่งเสริมการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ได้มีการกําหนดแนวเส้นทาง ตําแหน่งสถานที่ โรงจอด
และศูนย์ซ่อมบํารุงของระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทองให้มีความสอดคล้องกับการเดินทางและการเชื่อมต่อ
ระบบขนส่งมวลชนทางรางทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและในแผนการพัฒนาต่อไปในอนาคต  
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       โดยความยาวของแนวเส้นทาง แบ่งออกเป็น 2 ระยะ รวมระยะทั้งสิ้น 2.68 กิโลเมตร ดังน้ี  
  ระยะที่  1 ช่วงถนนกรุงธนบุรี แยกคลองสาน (BTS กรุงธนบุรี-โรงพยาบาลตากสิน  รวมระยะทาง 
1.72กิโลเมตร (3 สถานี) เริ่มต้นจากสถานีรถไฟฟ้า BTS  สถานีกรุงธนบุรี โดยแนวเส้นทางจะว่ิงมาตามถนนกรุงธนบุรี
มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเจริญนคร  ผ่านวัดสุวรรณารามมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือไปตามถนน
เจริญนคร ผ่านถนนเจริญรัถผ่านแยกคลองสาน และสิ้นสุดระยะท่ี 1 หน้าโรงพยาบาลตากสิน (คาดว่าจะเปิด
ให้บริการประมาณปี 2561) 
  ระยะที่  2 ช่วงถนนสมเด็จเจ้าพระยา ถนนประชาธิปก (โรงพยาบาลตากสิน–วัดอนงคาราม
วรวิหาร) รวมระยะทาง 0.96 กิโลเมตร 1สถานี) เริ่มจากหน้าโรงพยาบาลตากสินถนนสมเด็จเจ้าพระยา โดยแนว
เส้นทางจะว่ิงคู่ขนานไปกับคลองสมเด็จเจ้าพระยาผ่านสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาข้ามถนนท่าดินแดง มุ่ง
หน้าสู่ถนนประชาธิปกและสิ้นสุดระยะที่ 2 ก่อนถึงบริเวณหน้าวัดอนงคารามวรวิหาร (จะเปิดให้บริการตามการพัฒนา
ของรถไฟฟ้าสายสีม่วงคาดว่าจะเป็นช่วงปลายปี  2565) 
 

ต่างประเทศ 
 
6. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารท่าทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ                
ครั้งที่ 71 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างเอกสารท่าทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 71 และหากมีการแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่มิใช่สาระสําคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย  ให้ กต. 
พิจารณาและดําเนินการได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก ตามที่กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กต. รายงานว่า 
  1. การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 จะเปิดสมัยการประชุมในวันที่ 13 
กันยายน 2559 และดําเนินการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 ณ สํานักงาน
ใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยสหประชาชาติได้กําหนดประเด็นหลักของการประชุมคือ 
“เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน : การผลักดันในระดับสากลเพ่ือการเปลี่ยนแปลงโลกของเรา (The Sustainble 
Development Goals : a universal push to transform our world)” 
  2. ร่างเอกสารท่าทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 71 สอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของประเทศ และทําให้ประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึงบทบาทของไทยในฐานะสมาชิกที่ดีของ
สหประชาชาติ และในฐานะประธานกลุ่ม 77 ซึ่งไทยแสดงบทบาทนําที่แข็งขันและสร้างสรรค์ในการผลักดัน
ผลประโยชน์ของประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสนับสนุนการ   อนุวัติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของสหประชาชาติ ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อหลักของการอภิปรายทั่วไปของที่ประชุมฯ             
ในปีน้ี  โดยร่างเอกสารท่าทีไทยครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่ไทยให้
ความสําคัญในแต่ละหมวด รวมท้ังสิ้น 9 หมวด ได้แก่ 1) การส่งเสริมการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ         
ที่ย่ังยืนตามข้อมติของสมัชชาสหประชาชาติและผลการประชุมสหประชาชาติที่เก่ียวข้อง 2) รักษาสันติภาพและ   
ความมั่นคงระหว่างประเทศ 3) การพัฒนาแอฟริกา 4) การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 5) การประสานงานอย่างมี
ประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม 6) การส่งเสริมความยุติธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ 7) 
การลดอาวุธ 8) การควบคุมยาเสพติด การป้องกันอาชญากรรม และการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ 9) 
การบริหารองค์การและอ่ืน ๆ  
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7. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมหนานหนิงในการประชุมระดับรัฐมนตรี China-ASEAN 
Ministerial Meeting on Quality Supervision,  Inspection and Quarantine (SPS Cooperation)    
ครั้งที่ 5 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมหนานหนิงสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรี
อาเซียน – จีนด้านการควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกัน (ความร่วมมือด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช) 
[China-ASEAN Ministerial Meeting on Quality Supervision,  Inspection and Quarantine (SPS 
Cooperation)] ครั้งที่ 5  ตามท่ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กษ. รายงานว่า 
  1. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (ASEAN-China MOU on 
SPS) มีขอบเขตความร่วมมือ 4 หลักการ ได้แก่ (1) การจัดทําระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลและการแจ้งเตือน (2) การ
แลกเปลี่ยน การเยือนของผู้นําประเทศสมาชิก (3) การจัดการฝึกอบรมและสัมมนา (4) ความร่วมมือด้านงานวิจัย      
โดยมีกลไกการประชุม 3 ระดับ ได้แก่ ระดับรัฐมนตรี ระดับอธิบดีหรือผู้ประสานงานและคณะทํางานระดับเทคนิค 
โดยมีกําหนดจัดการประชุมแต่ละระดับทุก 2 ปี 
  2. สาธารณรัฐประชาชนจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 5 ต้ังแต่               
วันที่ 9 – 11 กันยายน 2559 ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความ
ร่วมมือในด้านการควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันที่เก่ียวข้องกับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ใน
ระดับของผู้นําประเทศสมาชิกอาเชียนและจีน และผลักดันโครงการความร่วมมือที่ได้หารือในการประชุมระดับอธิบดี
และระดับเทคนิคให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิทยา ผิวผ่อง) เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าว 
 
 8. เรื่อง การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ                
(The East Asia Ministerial Forum on Families and Gender Equality) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้าน
ครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ (The East Asia Ministerial Forum on Families and Gender 
Equality) ตามท่ี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  พม. รายงานว่า 
  1. การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัว (East Asia Ministerial Forum on 
Families) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรีที่รับผิดชอบนโยบายด้านครอบครัวในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก ซึ่งจัดขึ้นทุก 2 ปี โดยจัดการประชุมมาแล้ว 6 ครั้ง และการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวันออกด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย (The East Asia Gender Equality Ministerial Meeting)             
มีวัตถุประสงค์เพ่ืออภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในสังคมและ
เศรษฐกิจและหามาตรการในการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย เป็นการประชุม
ประจําปี โดยจัดการประชุมมาแล้ว 5 ครั้ง 
  2. ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย   
ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดที่กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2557 และที่ประชุมประกอบด้วย
ระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัว ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 
2556 ได้มอบหมายให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความ
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เสมอภาคหญิงชาย ในปี 2559 มีกําหนดจัดประชุมฯ ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2559 ผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยระดับรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส และผู้ติดตามจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก รวมท้ังสิ้น 
17 ประเทศ ประมาณ 300 คน การประชุมจะมีรูปแบบ 3 รูปแบบ คือ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส การประชุม
ระดับรัฐมนตรี และการศึกษาดูงาน  หัวข้อหลักของการประชุม คือ “สังคมที่เป็นมิตรกับครอบครัว : การบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนผ่านสถาบันครอบครัวและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ” “ A Family-Friendly 
Society : A contribution to the Achievement of SDGs through Families and Gender Equality” 
 
9. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมแสดงเจตจํานงว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง
กระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมแสดงเจตจํานงว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านรถไฟ ระหว่าง
กระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนลงนามให้ คค. 
ดําเนินการโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย 
  ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 
  1. ขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ
ด้านอุตสาหกรรมระบบราง ผู้ให้บริการเดินรถไฟภายในประเทศ ผู้เช่ียวชาญทางวิชาการ องค์กรที่อยู่ในภาคส่วนของ
ระบบราง และหน่วยงานที่เก่ียวข้องของทั้งสองประเทศโดยแบ่งปันประสบการณ์การบริหาร แลกเปลี่ยน ให้ความรู้ 
และฝึกอบรมผู้เช่ียวชาญ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค จัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และจัดประชุมอ่ืนๆ 
ร่วมกัน 
  สําหรับโครงการร่วมมือในการขนส่งทางรางและระบบขนส่งมวลชนในเมือง  ทั้งสองฝ่ายร่วมกัน
พิจารณาและปรึกษาหารือ รวมถึงสนับสนุนให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือส่งเสริมให้ระบบรางในราชอาณาจักรไทยมี
ความทันสมัยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  2. ผลผูกพันทางกฎหมาย ไม่มี เน่ืองจากจะดําเนินการตามกฎหมายของทั้งสองประเทศภายใต้
ความพร้อมด้านบุคลากรและเงินลงทุนของแต่ละฝ่าย 
  3. การมีผลบังคับใช้ บังคับใช้ในวันที่ทั้งสองฝ่ายลงนาม มีอายุ 3 ปี และอาจมีการต่ออายุได้อีก 2 ปี 
ตามความเห็นชอบของทั้ง 2 ฝ่าย 
  4. การแก้ไข สามารถดําเนินการได้โดยความเห็นชอบร่วมกัน 
 
10. เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - กัมพูชา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย - กัมพูชา ฉบับลงนามวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 
  2. เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของไทยและกัมพูชา 
  3. มอบให้กระทรวงการต่างประเทศ  (กต.) ดําเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผล
ใช้บังคับของบันทึกความเข้าใจฉบับลงนามวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยให้ กต. สามารถปรับถ้อยคําตามความ
เหมาะสมท่ีไม่กระทบสาระสําคัญ 
  สาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-กัมพูชา ฉบับที่ลงนามเม่ือวันที่ 19 พฤษภาคม 
2551 ประกอบด้วย 1) สิทธิความจุความถี่ 2) ใบพิกัดเส้นทางบิน 3) การทําการบินโดยใช้ช่ือเที่ยวบินร่วมกัน 4) การ
ใช้อากาศยานเช่า 5) เที่ยวบินเช่าเหมาลํา 
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 ประโยชน์ที่จะได้รับ ปัจจุบันมีสายการบินของไทยทําการบินไปยังกัมพูชา 4 สายการบิน ได้แก่ 
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด และบริษัท 
ไทยสมายล์แอร์เวย์ส จํากัด ทําการบินรวมจํานวน 108 เที่ยวต่อสัปดาห์ สําหรับสายการบินของกัมพูชา คือ  
Cambodia Angkor Air ทําการบินมายังไทยจํานวน 7 เที่ยวต่อสัปดาห์ ซึ่งปริมาณการจราจรในเส้นทางระหว่างไทย
และกัมพูชามีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในภูมิภาคเอเชียและจาก
การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังน้ัน การเจรจาปรับปรุงสิทธิการบินกับฝ่ายกัมพูชาในครั้งน้ี เป็นไป
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์การทําการบินในปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน
ในอนาคต 
 
11. เรื่อง บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการ
ต่างประเทศแห่งสหรัฐเม็กซิโกว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐเม็กซิโกว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ และหากมีความ
จําเป็นต้องปรับแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ ให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ในนามของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
  ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นจุดริเริ่มในความต้ังใจของคู่ภาคีในการส่งเสริมความ
ร่วมมือทางวิชาการของประเทศทั้งสองบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งได้ส่งเสริมความ
ร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ส่งเสริมการศึกษาและโครงการที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคม การแลกเปลี่ยนผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ สิ่งอํานวยความสะดวกในการฝึกอบรม ความร่วมมือในลักษณะไตรภาคี 
และความร่วมมือในรูปแบบอ่ืนที่ตกลงร่วมกัน  
  ทั้งน้ี การจัดทําบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
ของไทยกับเม็กซิโก แบบใต้ – ใต้ (South – South Cooperation) และการดําเนินการไตรภาคี ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีในระดับรัฐบาลและระดับประชาชน เพ่ิมบทบาทของไทยในฐานะหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในภูมิภาค
ลาตินอเมริกา นอกจากน้ี การดําเนินงานความร่วมมือดังกล่าวยังจะเป็นช่องทางให้ไทยขยายความสัมพันธ์กับประเทศ
ในภูมิภาคลาตินอเมริกา ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบและตลาดใหม่ของภาคธุรกิจไทย อีกทั้งยังส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของไทย
ในเวทีระหว่างประเทศ โดยใช้ความร่วมมือทางวิชาการเป็นเคร่ืองมือในการดําเนินความสัมพันธ์ภายนอกภูมิภาค 
 

12. เรื่อง การลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังน้ี  
  1. รับทราบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เรื่อง ความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนชนลาว ที่มีการ
แก้ไขตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 
  2. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึก
ความเข้าใจฯ ดังกล่าวโดยไม่ต้องให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) 
  3. มอบหมายให้ พน. สามารถดําเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ได้หากมีความ
จําเป็นต้องปรับปรุงในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจาก
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การปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)  
 
13. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารสุดท้ายของการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ครั้งที่ 17 
และร่างปฏิญญาเกาะมาร์การิตา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างเอกสารสุดท้าย (Draft Final Document) ของการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศไม่
ฝักใฝ่ฝ่ายใด ครั้งที่ 17  
  2. เห็นชอบร่างปฏิญญาเกาะมาร์การิตา (Draft Declaration of the Island of Margarita)  
  3. ให้ กต. รับรองร่างเอกสารสุดท้ายฯ และร่างปฏิญญาเกาะมาร์การิตา  
  4. หากมีการแก้ไขร่างเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าวที่มิใช่สาระสําคัญ หรือขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย ให้ กต. พิจารณาและดําเนินการได้เลย โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก  
  สาระสําคัญของร่างเอกสาร 2 ฉบับ มีดังน้ี  
  1. ร่างเอกสารสุดท้าย (Final Document) ของการประชุมฯ ซึ่งสะท้อนท่าที พัฒนาการ และ
การดําเนินการของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในเรื่องต่าง ๆ ในระดับโลกและภูมิภาค เช่น ปัญหาการเมือง ความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานกลุ่มประเทศไม่
ฝักใฝ่ฝ่ายใด ณ นครนิวยอร์ก เป็นผู้ดําเนินการเจรจาและจัดทําร่างเอกสาร เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมสุดยอดฯ พิจารณา 
อย่างไรก็ตาม อาจมีการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติม ก่อนที่จะได้รับการรับรองในที่ประชุมสุดยอดฯ  
  2. ร่างปฏิญญาเกาะมาร์การิตา (Draft Declaration of the Island of Margarita)เป็นการยํ้า
หลักการต่าง ๆ ที่กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดให้ความสําคัญ เช่น การเคารพในอํานาจอธิปไตย สิทธิการกําหนดใจ
ตนเองของประชาชน การระงับกรณีพิพาทโดยสันติ การงดเว้นจากการคุกคามและใช้กําลัง การพัฒนาที่ย่ังยืน การ
คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม ร่างปฏิญญาฯ ยังอยู่ระหว่างการเจรจาปรับถ้อยคํา และหาก
ประเทศสมาชิกตกลงได้ จะเสนอให้ที่ประชุมสุดยอดฯ รับรองต่อไป ในส่วนของไทย คณะผู้แทนถาวรไทยประจํา
สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์กแจ้งข้อคิดเห็นว่าในหลักการ เอกสารดังกล่าวไม่ขัดกับท่าทีและผลประโยชน์ของไทย 
จึงน่าจะยอมรับเอกสารดังกล่าวได้  
 
14. เรื่อง ขออนุมัติร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชน (Joint Press Statement) ของการประชุมประจําปี
ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ครั้งที่ 6  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชน (Joint Press Statement) ของการประชุมประจําปี
ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ครั้งที่ 6 (The Sixth Annual Consultation between the 
Prime Minister of Thailand and the Prime Minister of Malaysia)  
  2. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนดังกล่าวโดยไม่ขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. ดําเนินการได้ โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว  
  สาระสําคัญ ร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนฯ มีสาระสําคัญเก่ียวกับประเด็นความร่วมมือทวิภาคี
ที่ทั้งสองประเทศได้ดําเนินการร่วมกัน ประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งรัด พัฒนา และ/หรือผลักดันให้เกิดความ
คืบหน้าเพ่ือประโยชน์ของการดําเนินความสัมพันธ์ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง โดยประเด็นสําคัญที่จะมีการหยิบยกขึ้น
หารือระหว่างการประชุมฯ ประกอบด้วย ความร่วมมือด้านความมั่นคง และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ  
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แต่งต้ัง 
 
15. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                
(สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
แต่งต้ัง นางสาวจารุนันท์ สุทธิประภา ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
16. เรื่อง การพิจารณาอนุมัติให้นําความกราบบังคมทลูพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเลขาธิการ กปร. 
(สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริเสนอแต่งต้ัง นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ ให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เพ่ือ
ทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
17. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ                
สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังน้ี  
  1. นางนนัทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมการค้า
ภายใน  
  2. นางสาวบรรจงจิตต์ อังศสุิงห์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
  3. นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพนัธ ์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดํารงตําแหน่ง                        
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  4. นายวิชัย โภชนกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง                       
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน                  
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
 
 

--------------------------------------------- 


