
                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                กลุม่ประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2135                          1 
ท่ี  กษ 0401.4/-                              วันท่ี    21  กันยายน   2559                          0     
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559                                          0 

เรียน ผู้อํานวยการสาํนักบรหิารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
วาระที่ 12 เรือ่ง การฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใชธ้งไตรรงค ์เป็นธงชาติไทย 
สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี  

เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก  
โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกําหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วย เพ่ือเป็นการสร้าง
ความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรําลึกถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) 
ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ตามที่สํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) [(สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี (สปน.)] เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่องการกําหนดให้มีวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National  
Flag Day)  มดัีงน้ี 
  1. การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย ได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2460 
ตามพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพระพุทธศักราช 2460 ปัจจบัุนมีประเทศทีกํ่าหนดให้มีวันธงชาติ 
(Flag Day) จํานวน 54 ประเทศ จากจํานวนประเทศทั่วโลก 261 ประเทศ ซึ่งในจํานวนน้ีมีประเทศทีกํ่าหนด 
ให้มีวันธงชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนนาดา สหราชอาณาจักร รัสเซีย โปรตุเกส ออสเตรเลีย บราซิล อินเดีย 
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และมีประเทศที่ไม่มีการกําหนดวันธงชาติ เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 
มาเลเซีย อินโดนิเซีย สิงคโปร์ ลาว 
  2. การกําหนดวันสําคัญของประเทศ ในหลกัการ หากเป็นกรณีที่กําหนดให้เป็นวันหยุดราชการ
จะดําเนินการโดยการออกเป็นประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดให้วันน้ัน ๆ เป็นวันหยุดราชการ และหาก
เป็นกรณีที่กําหนดให้เป็นวันสําคัญโดยมิได้ให้เป็นวันหยุดราชการจะดําเนินการโดยการให้คณะรฐัมนตรีมีมติ
กําหนดให้วันน้ัน ๆ เป็นวันสําคัญ ทั้งน้ี ไม่มีการกําหนดวันสําคัญไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 
แต่ประการใด 
  3. ประเทศไทยมีการกําหนดวันชาติ (National Day) หรือวันเฉลิมฉลองของชาติไทยเป็น                 
วันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ (5 ธันวาคม) ตามนัยประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 
พฤษภาคม 2503 ซึ่งวันชาติ (National Day) มใิช่วันในความหมายเดียวกันกับวันพระราชทานธงชาติไทย 
(Thai National Flag Day) แต่อย่างใด 
  สําหรับ การจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค ์เป็นธงชาติไทย น้ัน 
  ปัจจุบัน นร. โดย สปน. สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติอยู่ระหว่างการดําเนินการขอ
อนุมัติเพ่ือจัดกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือให้ทันกับวาระในการฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์  
 

เป็นธงชาติ... 
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วาระ
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ-สังคม 12 การฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ต่างประเทศ 19 ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาเพียวร่าว่าด้วยความม่ันคงอาหารเอเปค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 20 กันยายน 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                     วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 
 
  วันน้ี (20 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 ผู้ ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตาย่าง เตาป้ิง  และเคร่ือง
    ทําอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
    ควบคุม พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
    เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509  
  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างเพ่ือนําส่งเข้ากองทุนเพ่ือการ
    ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
  8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขอข้ึนทะเบียน การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน และการ 
    เพิกถอนการข้ึนทะเบียนที่ดินเป็นถิ่นกําเนิดของสมุนไพรหรือที่จะใช้ปลูกสมุนไพร 
    พ.ศ. .... 
  9.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
  10.   เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
    พ.ศ. 2559  รวม 6 ฉบับ 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
  11.  เรื่อง  แผนปฏิบัติการ "ประเทศไทย ไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ระยะ 1 ปี  
    (พ.ศ. 2559 - 2560) 
  12.  เรื่อง  การฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย 
 

ต่างประเทศ 
 
  13.   เรื่อง การขอความความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองระหว่างการประชุม 
    รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ที่นครนิวยอร์ก 
  14.  เรื่อง  การประชุมภาคีสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า              
    ที่ใกล้สูญพันธ์ุ ครั้งที่ 17 (CITES CoP17) การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
    อนุสัญญา CITES ครั้งที่ 67 และคร้ังที่ 68 (SC67 – SC68) และการประชุมระดับ
    รัฐมนตรี (Ministerial Lekgotla) 
  15.   เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 34 และ
    การประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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  16.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชา
    สหประชาชาติเรื่องการด้ือยาต้านจุลชีพ (Political Declaration of the High-
    level Meeting of the General Assembly on Antimicrobial Resistance) 
  17.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
    รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งมาเลเซีย ว่าด้วยโครงการบูรณาการ
    ด้านไฟฟ้าระหว่าง ลาว ไทย และมาเลเซีย 
  18.  เรื่อง  การรับรองร่างปฏิญญาตุนหวง (ความคิดริเริ่มตุนหวง) ของงานมหกรรมเส้นทาง
    สายไหมทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  19.  เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาเพียวร่าว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค 
  20.   เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการกํากับดูแลความ 
    ร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐ 
    ประชาชนจีนและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย 
  21.   เรื่อง  การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ 
    เครือรัฐบาฮามาส 
  22.  เรื่อง  การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย  
    อินโดนิเซีย – มาเลเซีย - ไทย (IMT–GT) และร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุม 
    ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22  แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนิเซีย - 
    มาเลเซีย - ไทย (IMT–GT) 
 

แต่งต้ัง 
 
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  24.  เรื่อง  การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิและการแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิราชรัฐลักเซมเบิร์ก
    ประจําจังหวัดภูเก็ต (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย 
(มท.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  มท. เสนอว่า เน่ืองจากบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองซึ่งใช้บังคับอยู่ ไม่มีมาตรการทาง
กฎหมายเพียงพอที่จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมืองได้ มท. จึงได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง               
พ.ศ. 2518 ทั้งฉบับ เพ่ือปรับรูปแบบและวิธีการวางและจัดทําผังเมืองทั้งระบบ โดยการกําหนดประเภทของผังเมือง
ออกเป็นผังในระดับนโยบาย ได้แก่ ผังประเทศ ผังภาค ผังจังหวัด และผังระดับปฏิบัติ ได้แก่ ผังเมืองรวม ผังเมือง
เฉพาะ ภายใต้การกํากับของคณะกรรมการผังเมืองในแต่ละระดับดังกล่าว กําหนดให้มีการกระจายอํานาจให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองในพ้ืนที่ของตน การกําหนดรูปแบบและวิธีการรับ
ฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทําผัง  ตลอดถึงการบริหารจัดการผังเมือง เพ่ือให้
รูปแบบ การดําเนินการ และการบริหารจัดการเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันโดยสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง เพ่ือให้การผังเมืองเป็นกรอบนโยบายต้ังแต่ในระดับประเทศ ระดับภาค และถ่ายทอดลง
ไปตามลําดับจนถึงผังเมืองในระดับปฏิบัติ โดยสามารถช้ีนําการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง อีกทั้ง
เป็นการแก้ไขปัญหาการดําเนินงานด้านผังเมืองให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการพัฒนาและการควบคุมซึ่งเป็นการ
แก้ไขปัญหาในระยะยาว ทั้งน้ี กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
นักวิชาการ และบุคคลภายนอกผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติน้ี 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
  2 .  กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการผั ง เมืองแห่งชาติ  โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือ                 
รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหน่ง และปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่กําหนดนโยบาย เป้าหมายที่เก่ียวกับการผังเมืองของประเทศ 
เช่น หลักเกณฑ์การใช้ที่ดิน การพัฒนาและการดําเนินการตามผังเมือง ให้ความเห็นชอบผังประเทศ และผังภาค                
เป็นต้น  
  3. กําหนดให้มีคณะกรรมการผังเมือง โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ                
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่กําหนดมาตรฐานผังเมือง ให้ความ
เห็นชอบผังจังหวัดและผังเมืองรวมท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทําผัง ให้ความเห็นชอบผังเมืองเฉพาะ                 
ช้ีขาดปัญหาต่าง ๆ ในการวางผังเมือง เป็นต้น  
  4. กําหนดให้มีคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ         
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้วางและจัดทําผัง เป็นต้น  
  5. กําหนดหลักเกณฑ์การจัดทําและหลักเกณฑ์การใช้บังคับผังประเทศ ผังภาค ผังจังหวัด ผังเมือง
รวม และผังเมืองเฉพาะ  
  6. กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น โดยในเขตกรุงเทพมหานครให้                
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ และในเขตจังหวัดอ่ืน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
กรรมการ  
  7. กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการอุทธรณ์ และกําหนดให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์ โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ  
  8. กําหนดให้ผังเมืองแต่ละประเภทไม่มีอายุการใช้บังคับ แต่ใช้ระบบประเมินผลผังในระรอบ
ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี  
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2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... และ                 
ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้นําข้อสังเกตของนายกรัฐมนตรี (ในคราวประชุมสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559) และความเห็นของสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการกําหนดค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  2. มอบให้สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติไปดําเนินการตามข้ันตอนของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ    
วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ) ตามความเห็น
ของสํานักงาน ก.พ.ร. แล้วให้แจ้งผลการดําเนินการไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือประกอบการพิจารณา
ของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป 
  3. รับทราบแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติฯ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเรียกโดยย่อว่า 
“นปท.” โดยมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน องค์ประกอบของ นปท. 
ประกอบด้วย รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ผู้บัญชาการเหล่าทัพ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เลขาธิการสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ และเสนาธิการทหารเรือ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                
มีหน้าที่กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล และมาตรการในการรักษาผลประโยชน์                
ของชาติทางทะเล การวางนโยบายเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ ศรชล. และหน่วยงานทางทะเล เป็นต้น 
  2. กําหนดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพ่ือผลประโยชน์ของชาติทางทะเล              
เรียกโดยย่อว่า “ทจชล.” ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง นปท. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้
ความเช่ียวชาญด้านกิจการทางทะเล ด้านกฎหมาย ด้านการทหารเรือ หรือด้านอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มีหน้าที่ให้คําปรึกษาข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นทางวิชาการเก่ียวกับการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ แผนความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล และมาตรการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ
ความเห็นทางวิชาการแก่หน่วยงานรัฐ รวมทั้งการจัดการเก่ียวกับองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล เป็นต้น 
  3. กําหนดให้มีสํานักงานคณะกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพ่ือผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล เรียกโดยย่อว่า “สํานักงาน ทจชล.” มีหน้าที่สํารวจ ศึกษาและวิเคราะห์เรื่องที่จะต้องเสนอให้ ทจชล. พิจารณา 
และรับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการให้แก่ ทจชล. เป็นต้น 
  4. กําหนดให้จัดต้ังศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเรียกโดยย่อว่า “ศรชล.”             
มีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดยมี นายกรัฐมนตรีเป็นผู้อํานวยการ ศรชล.                
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นรองผู้อํานวยการและเสนาธิการทหารเรือ เป็นเลขาธิการ และให้อํานาจผู้อํานวยการ ศรชล. 
ในการแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพ่ือประโยชน์ในการอํานวยการและ
ประสานการปฏิบัติของ ศรชล. และกําหนดให้ ศรชล. มีหน้าที่วางแผน อํานวยการประสานงาน สั่งการ ติดตาม 
ตรวจสอบประเมินภัยคุกคาม และสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในภารกิจด้านการรักษาผลประโยชน์
ทางทะเล ทั้งในภาวะปกติและภาวะไม่ปกติ รวมถึงเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงความสําคัญของผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล เป็นต้น 
  5. กําหนดให้จัดต้ังศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคเรียกโดยย่อว่า “ศรชล.
ภาค” โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือภาค เป็นผู้อํานวยการ ศรชล.ภาค มีอํานาจหน้าที่และรับผิดชอบเก่ียวกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคและจังหวัดชายทะเลตามท่ี ผู้อํานวยการ ศรชล. 
มอบหมายและผู้อํานวยการ ศรชล. อาจแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา ศรชล.ภาค เพ่ือให้คําปรึกษาหรือช่วยเหลือ 
ศรชล.ภาค และกําหนดให้จัดต้ังศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “ศรชล.
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จังหวัด” ในจังหวัดชายทะเลขึ้นตรงต่อ ศรชล.ภาค โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อํานวยการ ศรชล.จังหวัด มีอํานาจ
หน้าที่และรับผิดชอบเก่ียวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของจังหวัดชายทะเล 
  6. การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในภาวะปกติกรณีทั่วไปให้เป็นไปตามกลไกของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องตามขอบเขตอํานาจตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่ กรณีเกินขีดความสามารถของหน่วยงานทาง
ทะเล หรือไม่มีหน่วยงานของรัฐใดรับผิดชอบ หรือต้องมีการบูรณาการในการปฏิบัติงาน ศรชล. จะเป็นผู้ควบคุม
บังคับบัญชา กํากับดูแล และอํานวยการในการจัดการหรือแก้ไขปัญหาโดยบูรณาการขีดความสามารถของหน่วยงาน
ทางทะเล ในภาวะไม่ปกติ ในกรณีที่ปรากฏสถานการณ์ใด ๆ ที่กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล หรือกิจกรรมทางทะเลอย่างกว้างขวาง หรือรุนแรง คณะรัฐมนตรีจะมีมติมอบหมายให้ ศรชล. เป็นผู้ควบคุม
บังคับบัญชากํากับดูแล ป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับย้ัง และแก้ไขบรรเทาเหตุในพ้ืนที่และเวลาที่กําหนด โดยให้
นายกรัฐมนตรีประกาศให้ทราบ และเมื่อสถานการณ์สิ้นสุดลงก็ให้ประกาศสิ้นสุดภารกิจของ ศรชล. และรายงาน 
นปท. และคณะรัฐมนตรีทราบตามลําดับต่อไป โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายใน
พ้ืนที่ที่กําหนด อาจได้รับสิทธิและค่าตอบแทนพิเศษตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด ผู้ใดเจ็บป่วย เสียชีวิต ทุพพลภาพ 
พิการหรือสูญเสียอวัยวะอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจากที่มีกฎหมายกําหนด 
ทั้งน้ี ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
  7. กําหนดโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของ ทจชล. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท และ
กําหนดโทษผู้ฝ่าฝืนคําสั่งในภาวะไม่ปกติ น้ัน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ และกําหนดโทษผู้ฝ่าฝืนข้อกําหนด ห้ามเข้าหรือให้ออกจากบริเวณเขตทางทะเลหรือทางนํ้าอ่ืน ๆ ตลอดจน
พ้ืนที่ทางบกหรือสถานที่ที่กําหนดให้มีโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เว้นแต่
กรณีหากการกระทําความผิดเก่ียวกับการประมงหรือสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจจําเพาะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
สิบล้านบาท 
 
3. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ .ศ . . . . . และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา                 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  2 .  เ ห็นชอบใ ห้ยก เ ว้นการป ฏิ บั ติตามม ติคณะรั ฐมนตรี เ มื่ อ วันที่  6  ธั นวาคม  2554                
(เรื่อง ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดต้ังมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวม ยุบรวม 
สถาบันอุดมศึกษา) ที่กําหนดให้การจัดต้ังมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่ให้ใช้แนวทางการหลอรวม ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให้มีการจัดต้ัง “สถาบันภูมิราชธรรม” เป็นนิติบุคคลมีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ 
และอยู่ในอุปถัมภ์ของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
  2. กําหนดให้สถาบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงก่อต้ังขึ้นเพ่ือเฉลิม                
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะบุกเบิก แสวงหา และเป็นคลัง
ความรู้ ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง สร้างบัณฑิต วิจัย เป็นแหล่งรวม
สติปัญญาและบริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งสืบสานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่งและย่ังยืน
ของสังคมและประเทศชาติฯ 
  3. กําหนดรายได้ของสถาบัน ได้แก่ เงินที่สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มอบให้เพ่ือจัดต้ัง
กองทุนหรือมอบสมบทภายหลัง และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้
เป็นรายปีเงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบัน เงินกองทุนที่สถาบันจัดต้ังขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จาก 
กองทุนดังกล่าวเป็นต้น 
  4. กําหนดให้สภาสถาบันประกอบด้วย นายกสภาสถาบัน กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ         
โดยตําแหน่ง สภาสถาบันมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี 



 

 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ยั่งยืน  

6 

  5. กําหนดให้มีกองทุนต้ังขึ้นโดยเงินที่สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มอบให้หรือมอบ
สมทบ 
  6. กําหนดให้อธิการบดีเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย             
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (มาตรา 48) 
  7. กําหนดให้รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสถาบันให้เป็นไป             
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันตามมาตรา 6 และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับ
สถาบันเป็นการเฉพาะ 
 
4. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตาย่าง เตาปิ้ง  และเคร่ืองทําอาหารเคลื่อนย้าย
ได้ที่คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตาย่าง   
เตาป้ิง  และเคร่ืองทําอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม
(อก.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้ อก.                
รับไปพิจารณาดําเนินการตามความเห็นสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไปด้วย   
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  

1. กําหนดให้ร่างพระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

2. กําหนดให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตาไฟฟ้าชนิด  ต้องความ 
ร้อนแบบเปลือยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  พ.ศ. 2536  

3. กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตายา่ง เตาป้ิง และเคร่ืองทําอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1641 – 2552 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่ 4093 (พ.ศ. 2552) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ .ศ .  2511 เรื่องยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานท่ัวไปที่มีลักษณะคล้ายกัน  
ข้อกําหนดเฉพาะสําหรับเคร่ืองป้ิงขนมปัง  เครื่องย่าง เครื่องอบ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะคล้ายกันและกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตาย่าง  เตาป้ิง และเค ร่ือทําอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน เฉพาะ                 
ด้านความปลอดภัย ลงวันที่ 14 กันยายน 2552  
 
5. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้   
  มท. เสนอว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้มีข้อตกลงระหว่างประเทศในการเปิดเสรีการค้าและบริการ             
ซึ่งครอบคลุมถึงบริการด้านวิศวกรรม  ที่ต้องมีการเปิดตลาดการค้าบริการให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสามารถ
เคลื่อนย้ายทํางานภายในระหว่างประเทศที่ได้มีการข้อตกลงร่วมกันไว้ได้ เช่น  ข้อตกลงการค้าเสรี  [free Trade  
Area : FTA] กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซ๊ยน [ASEAN  Framework Agreement  on Service : 
AFAS]  และข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม [ASEAN Mutual Recognition Arrangement  
on Engineering service]  แต่พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ยังไม่มีบทบัญญัติในการกําหนดวัตถุประสงค์ 
อํานาจหน้าที่ของสภาวิศวกรได้อย่างชัดเจน  ในการกําหนดหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพข้ามชาติ
เพ่ือให้มีบทบัญัติที่รองรับการดําเนินการในเร่ืองดังกล่าว  ตามข้อผูกพันระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ทําไว้แล้ว
และที่จะมีขึ้นในอนาคต  เพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์เพ่ิมเติมของสภาวิศวกรในการรับรองความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  และรับจดทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ซึ่งมีความ
ประสงค์จะประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ รวมถึงการจดทะเบียนวิศวกรต่างด้าวที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรมหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 
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  สาระสําคัญของร่างฎกระทรวง 
  กําหนดวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรเพ่ิมเติม ดังน้ี  

1. รับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  
2. รับจดทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งมีความประสงค์จะ 

ประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ  ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้ารบริการวิศวกรรม หรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศอ่ืน ๆ   

3. จดทะเบียนวิศวกรต่างด้าวที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรมหรือข้อตกลงระหว่างประเทศอ่ืน ๆ   
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2509  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ . ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  มท. เสนอว่า คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. 2542 ได้ปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นจากเดิมระบบซี เป็นระบบจําแนกตําแหน่งเป็น
ประเภทและสายงานตามลักษณะงาน (ระบบแท่ง) เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ตําแหน่งประเภทวิชาการ และตําแหน่งประเภทท่ัวไป ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 
เป็นต้นไป ดังน้ัน เพ่ือให้การแต่งเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการและเคร่ืองแบบพิธีการของพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปตาม
ระบบจําแนกตําแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงานท่ีกําหนดขึ้นและถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 ที่กําหนดไว้ จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 มาเพ่ือดําเนินการ  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542) และฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2548) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 ดังน้ี  
  1. แก้ไขนิยามคําว่า “พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เป็น “พนักงานส่วนท้องถิ่น” และ
นิยามคําว่า “ลูกจ้างประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เป็น “ลูกจ้างประจํา”  
  2. กําหนดเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการและเครื่องแบบพิธีการของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบ
จําแนกตําแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงานคือ ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น 
ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป และประเภทพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  3. กําหนดเคร่ืองแบบของลูกจ้างประจําเป็นกลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน กลุ่มงานสนับสนุนหรือกลุ่มงาน
อ่ืน ๆ รวมทั้งกําหนดให้มีเครื่องแบบพิธีการของลูกจ้างประจํา  
  4. กําหนดให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา และสายงานสอนนอกประจําการที่มีสิทธิ
แต่งเคร่ืองแบบอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้เครื่องแบบและเคร่ืองหมายตําแหน่งแบบอินทรธนูได้
ตามเดิม   
 
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างเพ่ือนําส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว                
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างเพ่ือนําส่งเข้า
กองทุนเพ่ือการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
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  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง เป็นการให้ขยายระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างเพ่ือนําส่ง
เข้ากองทุนเพ่ือการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร จากเดิมต้ังแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 24 
มิถุนายน 2559 ออกไปอีกเป็นเวลา 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2561 โดยให้เริ่มหัก
เงินต้ังแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป  
 
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขอขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญการข้ึนทะเบียน และการเพิกถอนการ             
ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นถ่ินกําเนิดของสมุนไพรหรือที่จะใช้ปลูกสมุนไพร พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขอขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียน และการเพิกถอนการข้ึนทะเบียนที่ดินเป็นถิ่นกําเนิดของสมุนไพรหรือที่จะใช้ปลูกสมุนไพร พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วให้ดําเนินการต่อไป
ได้  
  สธ. เสนอว่า โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 
มาตรา 64 บัญญัติว่าเพ่ือสนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพร เจ้าของหรือ              
ผู้ครอบครองที่ดินที่เป็นถิ่นกําเนิดของสมุนไพรหรือที่ดินที่จะใช้ปลูกสมุนไพร มีสิทธินําที่ดินน้ันไปขอขึ้นทะเบียนต่อ
นายทะเบียนเพ่ือขอรับความช่วยเหลือ หรือขอรับการสนับสนุนตามพระราชบัญญัติน้ี และมาตรา 65 บัญญัติให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 64 มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับการ
สนับสนุนตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะได้กําหนดระเบียบให้
สอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับน้ีเมื่อมีผลใช้บังคับแล้วต่อไป ในการน้ี เพ่ือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน รวมถึงผู้ที่
ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งประสงค์จะใช้ที่ดินของตนที่มีลักษณะเฉพาะพ้ืนที่
อันเป็นถิ่นกําเนิดของสมุนไพร หรือที่จะใช้ที่ดินในการปลูกสมุนไพร สามารถนําที่ดินของตนมาขอขึ้นทะเบียนที่ดิน              
ต่อนายทะเบียน (นายทะเบียนกลาง คืออธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรือ                 
นายทะเบียนจังหวัด คือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด) และมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับการสนับสนุน 
 สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการขอขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน และ
การเพิกถอนการข้ึนทะเบียนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนที่ดินที่เป็นถิ่นกําเนิดสมุนไพรหรือที่จะใช้ปลูกสมุนไพร  
 
9. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ของสํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาการตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป     
  2. รับทราบแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติขายตรง
และตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ดังน้ี 
  1. เพ่ิมบทนิยามคําว่า “ห้างหุ้นส่วน” และ “บริษัท” 
  2. กําหนดห้ามประธานกรรมการและกรรมการในคระกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงดํารง
ตําแหน่งหรือถือหุ้นเกินจํานวนที่กําหนดในบริษัทที่ประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง 
  3. กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงต้องเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทและได้จดทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง 
  4. กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและผู้จําหน่ายอิสระร่วมรับผิดต่อผู้บริโภคในความชํารุด
บกพร่องของสินค้าหรือผู้บริการท่ีผู้จําหน่ายอิสระขายให้แก่ผู้บริโภคหรือความเสียหายที่ผู้จําหน่ายอิสระน้ันได้ก่อขึ้น
จากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ 
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  5. กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงแจ้งการย้ายสํานักงานและ
ส่งรายงานเก่ียวกับการประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียน 
  6. กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงมีหน้าที่จัดทําเอกสารการ
ซื้อขายสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้บริโภค และกําหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
  7. กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาด
แบตรง โดยกําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต้องเป็นบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด ที่มีทุนจดทะเบียนและชําระแล้วไม่ตํ่ากว่าสิบล้านบาท 
  8. กําหนดให้ต้องมีการวางหลักประกันรวมทั้งหลักเกณฑ์ในการจ่ายหลักประกันเพ่ือชดเชยความ
เสียหายแก่ผู้บริโภค 
  9. กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคําขอจดทะเบียนของนายทะเบียน 
  10. กําหนดหลักเกณฑ์การโอนกิจการและการเลิกประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง และ
กําหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน 
  11. กําหนดเหตุเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงและเหตุอุทธรณ์ 
  12. กําหนดบทลงโทษสําหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียน 
  13. กําหนดบทลงโทษสําหรับการสื่อสารข้อมูลเพ่ือเสนอขายสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที่เก่ียวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านการโฆษณา 
 
10.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพือ่สุขภาพ พ.ศ. 2559                   
รวม 6 ฉบับ 
                คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวง รวม 6 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข  
(สธ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบพิจารณาแล้วดําเนินต่อไปได้ ดังน้ี  
                   1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดบริการอ่ืนในกิจการสปา พ.ศ. ....  มสีาระสําคัญเป็นการกําหนดให้
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประกอบกิจการสปา จะต้องให้บริการที่เก่ียวกับการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดย
วิธีการบําบัดด้วยนํ้าและการนวดร่างกายเป็นหลักประกอบกับต้องจัดให้มีบริการอ่ืนอีกอย่างน้อยสามอย่างในกิจการ
สปา  ได้แก่ 1.  การบริการที่ใช้ความร้อน  2. การบริการที่ใช้ความเย็น   3. การบริการผิวกาย  4.  โภชนาการเพ่ือ
สุขภาพ 
                2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับสถานประกอบกิจการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... 
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม ได้แก่ 1. ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
ตามมาตรา 3 (1) 2. ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามมาตรา 3 (2) และมาตรา 3 (3)  
3. ใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการ 4. ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพรายปีของสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพตามมาตรา 3 (2 )  และมาตร 3 (3)                

3. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสขุภาพ พ.ศ. ....  
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดนิยามคําว่า “ใบอนุญาต” และ “มาตราฐาน สบส.” การย่ืนคําขอใบอนุญาต การต่ออายุ
ใบอนุญาต การขอโอนใบอนุญาต การรับโอนใบอนุญาต การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต การชําระ ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการในการพิจารณาคําขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ หลักเกณฑ์ วิธีการในการต่ออายุใบอนุญาต วิธีการชําระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพรายปี วิธีการขอโอนใบอนุญาต วิธีการขอและการออกใบแทนใบอนุญาต และวิธีการการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขรายการในใบอนุญาต               
  4. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยผู้ดําเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
เป็นการนิยามของคําว่า “ใบอนุญาต” วิธีการการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต วิธีการขอและการออกใบ
แทนใบอนุญาตในกรณี ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ วิธีการการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการใน
ใบอนุญาต 
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                5. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
เป็นการกําหนดนิยามคําว่า “ใบรับรอง” วิธีการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ วิธีการขอและการออกใบแทนใบรับรอง  
และวิธีการการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบรับรอง 
                6. ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัยและการให้บริการในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ....  มสีาระสําคัญเป็นการกําหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ด้านความปลอดภัยและ               
ด้านการให้บริการ 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
11. เรื่อง แผนปฏิบัติการ "ประเทศไทย ไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ  
ดังน้ี 

 1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทย ไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ระยะ 1 ปี                 
(พ.ศ. 2559 - 2560) 

 2. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกํากับดูแลงานให้จังหวัดและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

 3.  ให้ ทส. กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

 สาระสาํคญัของแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทย ไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ระยะ 1 ปี 
(พ.ศ. 2559 - 2560) มีดังนี ้

 1. กรอบการดําเนนิงาน แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
 1.1 ระยะต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะมลูฝอยและมีการคัดแยกขยะมลูฝอย                         

ที่ครัวเรือน สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ และสถานประกอบการ 
 1.2 ระยะกลางทาง คือ การเก็บ และขนที่มีประสิทธิภาพ 
 1.3 ระยะปลายทาง คือ การจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และ 

ประสิทธิภาพ 
 แผนปฏิบัติการฯ เป็นแผนปฎิบัติการในระยะสั้น โดยมุ่งดําเนินการใน 2 ระยะแรกเท่าน้ัน ได้แก่ 

ระยะต้นทาง คือการลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางบนพ้ืนฐานแนวคิด 3R เพ่ือลด
ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยและขยะอันตราย โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกและนําขยะมูลฝอยและขยะอันตราย
กลับมาใช้ประโยชน์ และเพ่ือเพ่ิมมูลค่าที่ระยะต้นทาง และระยะกลางทาง คือ การจัดทําระบบเก็บและขนที่มี
ประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับสถานการณ์ขยะในพ้ืนที่ เพ่ือนําไปสู่การจัดการขยะมูลฝอยในระยะปลายทาง
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 

 2.  มาตรการดําเนินการ ประกอบด้วย 1) มาตรการลดและคัดแยกที่แหล่งกําเนิด 2) มาตรการเพ่ิม
ศักยภาพการเก็บขน 3) มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการ 

 3.  กลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังน้ี กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการขยะอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 3 การจัดการมูลฝอยติดเช้ืออย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพกลยุทธ์ที่ 5 การสนับสนุนการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
12. เรื่อง การฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย 
(Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้ง
กําหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วย เพ่ือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการ
น้อมรําลึกถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย 
ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) [(สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.)] เสนอ 
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  สาระสําคัญของเร่ืองการกําหนดให้มีวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)               
มีดังน้ี 
  1. การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย ได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2460 ตาม
พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพระพุทธศักราช 2460 ปัจจุบันมีประเทศที่กําหนดให้มีวันธงชาติ (Flag Day) 
จํานวน 54 ประเทศ จากจํานวนประเทศทั่วโลก 261 ประเทศ ซึ่งในจํานวนน้ีมีประเทศที่กําหนดให้มีวันธงชาติ เช่น 
สหรัฐอเมริกา แคนนาดา สหราชอาณาจักร รัสเซีย โปรตุเกส ออสเตรเลีย บราซิล อินเดีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และ              
มีประเทศที่ไม่มีการกําหนดวันธงชาติ เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนิเซีย สิงคโปร์ 
ลาว 
  2. การกําหนดวันสําคัญของประเทศ ในหลักการ หากเป็นกรณีที่กําหนดให้เป็นวันหยุดราชการจะ
ดําเนินการโดยการออกเป็นประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดให้วันน้ัน ๆ เป็นวันหยุดราชการ และหากเป็นกรณีที่
กําหนดให้เป็นวันสําคัญโดยมิได้ให้เป็นวันหยุดราชการจะดําเนินการโดยการให้คณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดให้                
วันนั้น ๆ เป็นวันสําคัญ ทั้งนี้ ไม่มีการกําหนดวันสําคัญไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติแต่ประการใด 
  3. ประเทศไทยมีการกําหนดวันชาติ (National Day) หรือวันเฉลิมฉลองของชาติไทยเป็น                
วันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ (5 ธันวาคม) ตามนัยประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 
2503 ซึ่งวันชาติ (National Day) มิใช่วันในความหมายเดียวกันกับวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag 
Day) แต่อย่างใด 
  สําหรับ การจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทยน้ัน 
  ปัจจุบัน นร. โดย สปน. สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติอยู่ระหว่างการดําเนินการขออนุมัติ
เพ่ือจัดกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือให้ทันกับวาระในการฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย 
คณะรัฐมนตรีจึงควรกําหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag 
Day) และเร่ิมในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่กําหนดให้เป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกําหนดให้มีการชัก
และประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วย เพ่ือเป็นการสร้างความภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรําลึกถึงการที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย 
 

ต่างประเทศ 
 
13.  เรื่อง การขอความความเห็นชอบต่อร่างเอกสารท่ีจะมีการรบัรองระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียนและการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ที่นครนิวยอรก์ 

 คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านการ

พัฒนาที่ย่ังยืน (ASEAN Foreign Minister's Statement on ASEAN Cooperation on Sustainable 
Development) และร่างกรอบความร่วมมืออาเซียน - กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (ASEAN - Pacific Alliance 
Framework for Cooperation) และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารข้างต้นในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่
ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 

 2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสาร
ข้างต้น จํานวน 2 ฉบับ 

 สาระสาํคญัของร่าง 2 ฉบับ มีดังนี้  
     1. ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน เป็นการแสดงความตระหนักถึงความสําคัญและการมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายข้างต้น และเพ่ือเห็นชอบ
ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาจัดลําดับประเด็นสําคัญเร่งด่วนที่อาจดําเนินการได้ทันที (Priority Areas) เช่น 
การขจัดความยากจน การบริหารจัดการภัยพิบัติ การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างย่ังยืน  สาธารณสุข การเสริมสร้าง
ศักยภาพสตรี หลักธรรมาภิบาลที่ดี และการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมท้ังพัฒนาแผนงาน (Roadmap) ในการ
ส่งเสริมความเช่ือมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. 2030 ของ
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สหประชาชาติ รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติและองค์กรเฉพาะทางอาเซียนในการ
ผลักดันเป้าหมายทั้งสองให้เก้ือกูลซึ่งกันและกัน  

 2. ร่างกรอบความร่วมมืออาเซียน - กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก เป็นกรอบความร่วมมือซึ่งระบุถึง
เจตจํานงของอาเซียนและกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกที่จะผลักดันความสัมพันธ์ของทั้งสองภูมิภาคให้แน่นแฟ้นย่ิงขึ้น โดย
กําหนดขอบเขตและสาขาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ รวมท้ัง เปิดโอกาสให้เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสอง
ภูมิภาคเพ่ิมเติมในอนาคตด้วย โดยร่างกรอบความร่วมมือฯ ระบุถึงการจัดลําดับความสําคัญของสาขาความร่วมมือใน
ด้านต่าง ๆ ดังน้ี  1) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 2) การศึกษาและปฎิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน 3) วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ 4) การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 
14. เรื่อง การประชุมภาคีสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 17 
(CITES CoP17) การประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ 67 และครั้งที่ 68 (SC67 – SC68) 
และการประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Lekgotla) 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังน้ี 
            1. เห็นชอบ (ร่าง) กรอบท่าทีของประเทศไทยต่อวาระการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ ครั้งที่ 17 (The 17th  meeting of the Conference of 
the Parties to CITES : CITES CoP 17) ทั้งในส่วนของวาระการประชุมที่เก่ียวกับการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
อนุสัญญา CITES (Working documents) และข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงบัญชีชนิดพันธ์ุ (Proposals) 
            2. หากมีท่าทีต่อวาระหรือต่อข้อเสนอการประชุมใดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากกรอบท่าทีที่กําหนดไว้
แล้วและไม่เกิดผลเสียหายต่อประเทศไทย ให้คณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมประชุมที่เก่ียวข้อง สามารถใช้ดุลยพินิจ
ตัดสินใจได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
            สาระสําคัญของเร่ือง 
            ทส.รายงานว่า การประชุม CITES CoP17 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 5 ตุลาคม 2559              
ณ นครโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โดยจะมีการลงมติรับรองมติที่ประชุม (Resolutions) และข้อตัดสินใจ 
(Decisions) เพ่ือให้ภาคีแห่งอนุสัญญา  CITES ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญา รวมทั้งการลงมติ
รับรองการเปลี่ยนแปลงบัญชีชนิดพันธ์ุ CITES นอกจากน้ีจะมีการประชุมที่จัดขึ้นก่อนการประชุม CITES 
CoP17 จํานวน 2 การประชุม ได้แก่ การประชุม SC67 และการประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Lekgotla)                
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2559 และจะมีการประชุมที่จัดขึ้นหลังการประชุม CITES CoP17 จํานวน 1               
การประชุม ได้แก่ การประชุม SC68 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2559  
 
15.  เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 34 และการประชุมอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 34 (The 34th  
ASEAN  Ministers  on Energy  Meeting : AMEM)  ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
พลังงาน +3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้)  ครั้งที่ 13 (The 13th  ASEAN+3 (China, Japan  and  Korea)  Ministers 
on Energy  Meeting)  ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมสุดยอดรัฐมนตรีพลังงานเอเชียตะวันออก  ครั้งที่ 10 
(The 10th  East Asia Summit  Energy  Ministers  Meeting)  และร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีพลังงาน
อาเซียนกับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (ASEAN Ministers on Energy Meeting-International  Energy  
Agency Dialogue : AMEM-IEA Dialogue) ครั้งที่ 6 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  (หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงพลังงาน)  เป็นผู้ให้การรับรองในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ น้ี  ร่วมกับรัฐมนตรีพลังงานของกลุ่มประเทศสมาชิก
ดังกล่าวได้ 

3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน 
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พลังงาน ครั้งที่ 34 และการประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศ
ไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ให้ พน. และคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าวสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง  
 สาระสําคัญของรา่งแถลงการณ์ร่วมฯ 4 ฉบับ  มีดังนี้  

(1) ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 34 เป็นแถลงการณ์ 
ร่วมสรุปผลการประชุม ประกอบด้วยสาระหลัก คือ  การให้ความสําคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการฯ 
ระยะที่ 1 ปี ค .ศ . 2016-2020 ซึ่งให้ความสําคัญกับสัดส่วนในการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 23                
ในปี  ค.ศ. 2025 และวางเป้าหมายการลดความเข้มการใช้พลังงานในภูมิภาคอาเซียนให้ได้ร้อยละ 20 ในปี ค.ศ. 
2020 (โดยใช้ปี ค.ศ. 2025 เป็นปีฐาน) เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ส่งเสริมความเช่ือมโยงและความมั่นคงด้านพลังงานผ่านโครงการเช่ือมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน (TAGP)  
ท่าเรือขนถ่าย LNG  (LNG Receiving   Terminals) และโครงการเช่ือมโยงสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (APG)  การให้
ความสําคัญในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด  รวมถึงเพ่ิมพูนความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาและ         
องค์กรระหว่างประเทศ  

(2) ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน +3 ครั้งที่ 13 เป็นแถลงการณ์ร่วมสรุปผล 
การประชุม ประกอบด้วยสาระหลัก คือ การให้ประเทศในกลุ่มอาเซียน +3 สนับสนุนการแบ่งปันข้อมูลด้านนโยบาย
และประสบการณ์ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของประเทศสมาชิกและประเทศคู่เจรจา การพัฒนาแนวทางการ
สํารองนํ้ามันในอาเซียน เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาค  จัดกิจกรรมการประชุมในเวทีของภาครัฐ
และธุรกิจด้านตลาดนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนการสนับสนุนด้านการแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ความรู้
ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

(3) ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีพลังงานแห่งเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 10 เป็นแถลงการณ์ 
ร่วมสรุปผลการประชุม ประกอบด้วยสาระหลัก คือ การส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยด้านพลังงานใน
มิติต่าง ๆ  ด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานสะอาด
ในการขนส่ง  เพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  

(4) ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนกับทบวงพลังงานระหว่างประเทศ  
ครั้งที่ 6  เป็นแถลงการณ์สรุปผลการประชุม ประกอบด้วยสาระหลัก คือ การเน้นยํ้าความสําคัญของการเตรียมความ
พร้อมรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียนให้มากย่ิงขึ้น  และพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างภูมิภาคอาเซียนกับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศในการเพ่ิมพูนความร่วมมือในเรื่องข้อตกลงอาเซียนว่า
ด้วยความมั่นคงทางปิโตรเลียมและมาตรการการตอบสนองต่อภาวะฉุกฉิน 
 
16. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติเรื่อง
การด้ือยาต้านจุลชีพ (Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on 
Antimicrobial Resistance) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติ                 
เรื่องการด้ือยาต้านจุลชีพ (Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on 
Antimicrobial Resistance) และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ สธ. และกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
  2. ให้ สธ. และ กต. ร่วมรับรองร่างปฏิญญาดังกล่าว 
  ร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติเรื่องการด้ือยาต้าน
จุลชีพ มีสาระสําคัญสรุปดังน้ี 
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  1. ส่งเสริมความตระหนักรู้เก่ียวกับการด้ือยาต้านจุลชีพในเวทีสหประชาชาติ 
  2. ผลักดันให้รัฐสมาชิกให้คํามั่นทางการเมืองในการร่วมกันจัดการกับปัญหาการด้ือยาต้านจุลชีพ 
โดยการส่งเสริมการจัดทําแผนระดับชาติที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระดับโลกเก่ียวกับการด้ือยาต้านจุลชีพ 
(Global Action Plan on Antimicrobial Resistance) ขององค์การอนามัยโลก 
  3. สง่เสริมการลงทุนในการวิจัยและการพัฒนายาปฏิชีวนะชนิดใหม่ 
  4. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมของสหประชาชาติ และองค์การ
ระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ในการรับกับปัญหาการด้ือยาต้านจุลชีพ ทั้งน้ี รัฐสมาชิกส่วนใหญ่เห็นพ้องกันในร่างปฏิญญาฯ 
ในประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว 
 
17. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  รัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งมาเลเซีย ว่าด้วยโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่าง ลาว ไทย และ
มาเลเซีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.
ลาว) รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งมาเลเซียว่าด้วยโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย 
และมาเลเซีย 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน) เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ และให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ออกหนังสือมอบ
อํานาจเต็ม (Full Powers) แก่ผู้ลงนาม 
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ พน. แก้ไขได้โดย
หารือกับ กต. โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสําคัญสรุป ดังนี้ 
  1. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ระบุว่าผู้ร่วมโครงการทั้งหลายจะดําเนินโครงการนําร่องที่รู้จักกันในนาม 
โครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย และมาเลเซียเพ่ือศึกษาการซื้อขายไฟฟ้าข้ามแดนบนพ้ืนฐานความเท่า
เทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน และเพ่ือส่งเสริมการเช่ือมโยงโครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน ให้เกิดผลสําเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม 
  2. ขอบเขตของความร่วมมือภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายแห่งชาติของแต่ละ
ประเทศ ได้กําหนดให้มีการซื้อขายไฟฟ้าข้ามแดนภายใต้โครงการนําร่องน้ีขนาดไม่เกิน 100 เมกะวัตต์จากลาวไป
มาเลเซีย โดยผู้รว่มโครงการทั้งหลายประสงค์ที่จะร่วมมือกัน ดังน้ี ก) ค้นหาความเป็นไปได้ทางเทคนิคในการใช้ระบบ
เช่ือมโยงสายส่งไฟฟ้าที่มีอยู่ ข) แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านแหล่งผลิตไฟฟ้าและความต้องการไฟฟ้าที่มีอยู่ในแผนของผู้ร่วม
โครงการแต่ละราย ค) ระบุประเด็นกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการซื้อขายไฟฟ้าข้ามแดนระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหลาย ง) ค้นหาเตรียมการเชิงพาณิชย์ที่เป็นไปได้สําหรับการซื้อขายไฟฟ้าข้ามแดนระหว่าง ผู้ร่วมโครงการท้ังหลาย 
แต่ไม่จํากัดรูปแบบทางธุรกิจที่เป็นไปได้ และ จ) ความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ เก่ียวกับการซื้อไฟฟ้าข้ามแดนตามแต่ผู้ร่วม
โครงการทั้งหลายจะตัดสินใจร่วมกัน 
 
18. เรื่อง การรับรองร่างปฏิญญาตุนหวง (ความคิดริเริ่มตุนหวง) ของงานมหกรรมเส้นทางสายไหมทาง
วัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบต่อร่างปฏิญญาตุนหวง (ความคิดริเริ่มตุนหวง) สําหรับงานมหกรรมเส้นทางสายไหมทาง
วัฒนธรรม ครั้งที่ 1  
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมงาน
มหกรรมเส้นทางสายไหมทาง วัฒนธรรม  ครั้ งที่  1  ร่ วมกับประเทศที่ เข้ าร่ วมดังกล่ าว  ใ ห้การ รับรอง                 
ร่างปฏิญญาฯ อันนําไปสู่ฉันทามติร่วมกันต่อไป 
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  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ วธ. ดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อม
ทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะมนตรีเมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศ) ด้วย 
  ร่างปฏิญญาฯ มีสาระสําคัญที่มุ่งเน้นให้มีการเจรจา การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทาง
วัฒนธรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และปฏิญญา
สากลว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมบนหลักการพ้ืนฐาน ประกอบด้วย การเช่ือมั่นในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ความเท่าเทียม และความไม่แบ่งแยก  การปกป้องมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของทุกประเทศ 
การเพ่ิมพูนระดับการเจรจาทางวัฒนธรรมและความร่วมมือในหลายระดับ และการเสริมสร้างความร่วมมือและการค้า
ทางวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม โดยการดําเนินการตามหลักการพ้ืนฐานน้ีจะนําไปสู่การพัฒนาและสันติภาพ
ของโลกต่อไป 
 
19. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาเพียวร่าว่าด้วยความม่ันคงอาหารเอเปค 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการต่อปฏิญญาเพียวร่าว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค และหากมคีวาม
จําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขที่ไม่ใช่สาระสําคญัหรือขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ (กษ.) ดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมรับรองร่าง
ปฏิญญาฯ ดังกล่าว 
  สาระสาํคญัของร่างปฏิญญาเพียวร่าว่าด้วยความม่ันคงอาหารเอเปค ประกอบด้วย 7 หัวข้อหลัก 
ดังน้ี 1) ข้อมูลทั่วไป ความทา้ทายและโอกาสสําหรับความม่ันคงอาหารในภูมิภาค 2) ตลาดอาหารในภูมิภาคและ
การค้า 3) ความย่ังยืนสําหรับระบบอาหารที่มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ 4) นวัตกรรมและเทคโนโลยี 5) การพัฒนา
ชนบทและเขตเมอืง 6) โครงสร้างพ้ืนฐานการลงทุนและการบริการเพ่ือความมั่นคงอาหาร และ 7) การเข้าสู่ระบบ
อาหารในปี ค.ศ. 2020 
 
20.  เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการกํากับดูแลความร่วมมือด้านการท่องเท่ียว
ระหว่างสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

 คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ดังน้ี 
 1. อนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการกํากับดูแลความร่วมมือด้านการ

ท่องเที่ยวระหว่างสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและ กก. แห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งน้ี หาก
ก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ ให้ กก. พิจารณา
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 

 2. อนุมัติให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์) เป็นผู้ลงนามในบันทึก
ความเข้าใจฯ (โดยระบุตําแหน่ง) 

 สาระสาํคญัของร่างบนัทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการขยายความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยวระหว่างไทยและจีน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อทั้ง 2 ฝ่าย เช่น การดูแลความเรียบร้อยในการทอ่งเที่ยว เพ่ิม
คุณภาพการบริการด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนให้เกิดความเรียบร้อยในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของทั้งสองประเทศ ได้แก่ 1) การจัดต้ังกลไกในด้านการสื่อสารและความร่วมมือ 2) การสร้างกลไกในความร่วมมือ
และการปฏิบัติ และ 3) การสร้างกลไกในความเข้าใจกันและฝึกอบรม 
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21.  เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเครือรัฐบาฮามาส 

 คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
 1. อนุมัติให้ กต. ดําเนินการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเครือรัฐ

บาฮามาส ด้วยการลงนามในแถลงการณ์รว่มสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเครือรฐั
บาฮามาส ฉบับภาษาอังกฤษและคู่ฉบับภาษาไทย และมหีนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติแจ้งการสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูต 

 2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเครือรัฐบาฮามาส 

 3. อนุมัติให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็นผู้ลงนามหนังสือ
ถึงเลขาธิการสหประชาชาติแจ้งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต 

 4. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างแถลงการณ์ร่วมสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเครือรัฐบาฮามาส และร่างหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติแจ้งการ
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคญั เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทยให้ 
กต. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง  
 
22. เรื่อง การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนิเซีย – มาเลเซีย 
- ไทย (IMT–GT) และร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22  แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่าย อินโดนิเซีย - มาเลเซีย - ไทย (IMT–GT) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) เสนอ ดังน้ี 
  1. ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 แผนงาน IMT–GT (Draft Joint 
Ministerial Statement of the Twenty Second Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle 
Ministerial Meeting) ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและขัดกับหลักการท่ี
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ก่อนมีการรับรอง ให้ สศช. สามารถดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (เรื่องการจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) ด้วย 
  2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทน
ระดับรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําแผนงาน IMT–GT ของไทยร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าว โดยไม่มีการ
ลงนาม ในการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 22 แผนงาน IMT–GT ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ จังหวัดพังงาน 
  ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 แผนงาน IMT–GT มีสาระสําคัญ
เก่ียวข้องกับการดําเนินงานในปี 2559 ครอบคลุมแผนการดําเนินงานของคณะทํางาน 6 สาขาความร่วมมือ (เดิม) 
และรายงานของที่ประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 13 รวมถึงรายงานของโครงการในพื้นที่
รัฐและจังหวัดต่าง ๆ ในพ้ืนที่ IMT–GT เช่น 1) ข้อเสนอโครงการชูปิงแวลลีย์ (Chuping Valley) ในรัฐปะลิส ซึ่งเป็น
โครงการสําหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในฝ่ังมาเลเซีย (ฝั่งไทย คือ โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา 
และโครงการเมืองยางพารา) 2) การเร่งรัดการดําเนินงานด้านการอํานวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่ง 3) 
การพัฒนาห่วงโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ 4) โครงการความเช่ือมโยงทางทะเล เช่น การให้บริการขนส่งโดย
เรือ Roll on/Roll off ระหว่าง มะละกา–ดูไม รวมทั้งการรับทราบถึงกระบวนการจัดทําแผนดําเนินงานระยะห้าปี 
ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งอยู่ในขั้นสุดท้ายก่อนจะเร่ิมต้นใช้ในเดือนมกราคม 2560 และกรอบวิสัยทัศน์
เป้าหมายและทิศทางยุทธศาสตร์ IMT-GT ในระยะ 20 ปีข้างหน้า ซึ่งจะกําหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ที่จะนําไปสู่การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในอนุภูมิภาค  
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แต่งต้ัง 
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจําจังหวัดสุราษฎรธ์าน ี(กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีม ติอ นุมั ติ  กรณีรั ฐบาลสาธารณรัฐฝรั่ ง เศสมีความประสงค์ขอแต่ง ต้ั ง                
นายอาเล็กซ็องดร์ กาปอราลี (Mr. Alexandre  Caporali) ให้ดํารงตําแหน่ง กงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สืบแทน นายชูล  เจร์มานุซ  (Mr. Jules 
Germanos) ซึ่งขอลาออกและพ้นหน้าที่ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
24. เรื่อง การเปิดสถานกงสลุกิตติมศักด์ิและการแต่งต้ังกงสุลกิตติมศกัด์ิราชรัฐลักเซมเบิร์กประจําจังหวัดภูเก็ต 
(กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลราชรฐัลักเซมเบิร์กเสนอขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิราชรัฐ
ลักเซมเบิร์กประจําจังหวัดภูเก็ต และแต่งต้ัง นายโกลด  บอลต์ (Mr. Claude Baltes) ให้ดํารงตําแหน่ง กงสุล
กิตติมศักด์ิราชรัฐลักเซมเบิร์กประจําจังหวัดภูเก็ต ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 

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


