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เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560                                            1                 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ  ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 1 ร่างพระราชบญัญติัปาล์มน้ํามันและน้าํมันปาล์ม พ.ศ. ....  
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังน้ี  
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์ม พ.ศ. .... ตามท่ี 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปประกอบ 
การพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป  
  2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  3. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  ร่างพระราชบัญญัติปาลม์นํ้ามันและนํ้ามันปาลม์ พ.ศ. .... มีทั้งหมด 8 หมวด และบทเฉพาะกาล  
รวม 58 มาตรา สรุปได้ดังน้ี กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ กําหนดให้มีการจัดต้ัง
กองทุนปาล์มนํ้ามันและนํ้ามนัปาล์มขึ้นในสาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กษ. กําหนดหน้าที่ของผู้ประกอบการ
ที่มีส่วนเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามนัและนํ้ามันปาล์มทั้งระบบ กําหนดให้ผู้ประกอบการโรงงานสกัด
นํ้ามันปาล์มนําเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กําหนด และกําหนดบทลงโทษผู้ที่
เก่ียวข้องในระบบอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาลม์หากไม่ปฏิบัติหรือกระทําการฝ่าฝืนบทบัญญัติของ
ร่างพระราชบัญญติัฉบับน้ี  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

วาระที่ 3 ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ใหเ้ป็นเขตสาํรวจการจัดรูปที่ดิน 
รวม 2 ฉบับ 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  
ในท้องที่ตําบลท้อแท้ อําเภอวัดโบสถ์ และตําบลมะขามสงู ตําบลบ้านป่า อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก ให้เป็นเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตําบล
ท่างาม ตําบลวัดโบสถ์ ตําบลท้อแท้ อําเภอวัดโบสถ์ และตําบลหอกลอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
 

ให้เป็นเขต... 
 



 2
 
 
ให้เป็นเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่ง 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. กําหนดเขตที่ดิน ในท้องทีตํ่าบลท้อแท้ อําเภอวัดโบสถ์ และตําบลมะขามสูง ตําบลบ้านป่า 
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ใหเ้ป็นเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน  
  2. กําหนดเขตที่ดิน ในท้องทีตํ่าบลท่างาม ตําบลวัดโบสถ์ ตําบลท้อแท ้อําเภอวัดโบสถ์ และ
ตําบลหอกลอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 13 ขอ้ตกลงการยอมรับร่วมรายสาขาว่าด้วยระบบการตรวจสอบและการให ้

การรับรองด้านสุขลักษณะอาหารสําหรับผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรปูของอาเซียน (ASEAN Sectoral 
Mutual Recognition Arrangement for Inspection and Certification Systems on Food 
Hygiene for Prepared Foodstuff Products) 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบและอนุมัติการลงนามข้อตกลงการยอมรับร่วมรายสาขาว่าด้วยระบบการ
ตรวจสอบและการให้การรับรองด้านสุขลักษณะอาหารสําหรับผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปของอาเซียน  
(ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Inspection and Certification Systems 
on Food Hygiene for Prepared Foodstuff Products) 
  2. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามใน
ข้อตกลงฯ ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ระหว่างวันที่ 4-10 กันยายน 2560 ทั้งน้ี หากมคีวาม
จําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญในข้อตกลงฯ มอบหมายให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจ
พิจารณาตามความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full 
Powers) ใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ได้รับมอบหมายอ่ืนเป็นผู้ลงนามข้อตกลงฯ 
  สาระสําคัญของการลงนามข้อตกลงการยอมรับร่วมรายสาขาว่าด้วยระบบการตรวจสอบ 
และการให้การรับรองด้านสุขลักษณะอาหารสําหรับผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปของอาเซียน (ASEAN Sectoral 
Mutual Recognition Arrangement for Inspection and Certification Systems on Food Hygiene for 
Prepared Foodstuff Products) มีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดกรอบของประเทศสมาชิกอาเซียนในการยอมรับ
ร่วมซึ่งกันและกันในระบบการตรวจสอบและการให้การรับรองด้านสุขลักษณะอาหารในอาเซียน ภายใต้พิกัด
ศุลกากร ตอนที่ 16-22 ซึ่งจะเป็นการอํานวยความสะดวกทางการค้า ลดความซ้ําซ้อน และเพ่ิมการคุม้ครอง
ผู้บริโภคในภูมภิาคอาเซียนให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น โดยได้ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องและ 
ที่ประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 แล้ว และจะมีการลงนามร่วมกัน 
ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 49 ซึ่งกําหนดจดัขึ้นระหว่างวันที่ 4-10 กันยายน 2560 
ณ ประเทศฟิลปิปินส์ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด้าน... 

 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 1 ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม พ.ศ. .... กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3 ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ให้เป็นเขตสํารวจการจัดรูปท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รวม 2 ฉบับ

ต่างประเทศ 13 ข้อตกลงการยอมรับร่วมรายสาขาว่าด้วยระบบการตรวจสอบและการให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การรับรองด้านสุขลักษณะอาหารสําหรับผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปของ
ของอาเซียน (ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement 
for Inspection and Certification Systems on Food Hygiene for
Prepared Foodstuff Products) 

แต่งตั้ง 33 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2560

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 

 ม ัน่คง  ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื  

1 

http://www.thaigov.go.th                                                     วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 
 
  วันน้ี (29 สิงหาคม 2560)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี                
ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 
 

กฎหมาย 
 
  1.   เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์ม พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  การดําเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558  
    (ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุด และ
    การนําทุนหรือผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
    พ.ศ. .... ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง รายช่ือ
    หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
    และเง่ือนไขการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียน)  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ให้เป็นเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน  
    รวม 2 ฉบับ 
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
    บางชนิดหรือบางประเภท รวม 4 ฉบับ 
  5.  เรื่อง  ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดจํานวนคน
    ต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ 
    วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  7.  เรื่อง  ขออนุมัติจัดทําโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า  
    ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ประชานิเวศน์ 3) 
  8.  เรื่อง  มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
  9.  เรื่อง  ประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
  10.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างสัญญา 2.2 ที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้าง   
    (Construction Supervision Consultant Services Agreement) โครงการ 
    ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ 
    ประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเช่ือมโยงภูมิภาคช่วง 
    กรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) 
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ต่างประเทศ 

 
  11.   เรื่อง   ท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย – ภูฏาน  
    ครั้งที่ 2 
  12.  เรื่อง  การร่วมรับรองเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 49 
    และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  13.  เรื่อง  ข้อตกลงการยอมรับร่วมรายสาขาว่าด้วยระบบการตรวจสอบและการให้การ 
    รับรองด้านสุขลักษณะอาหารสําหรับผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปของอาเซียน  
    (ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Inspection and 
    Certification Systems on Food Hygiene for Prepared Foodstuff  
    Products)  
  14.  เรื่อง  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการบรรเทาผลกระทบจากการ
    เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน  
    ระยะที่ 2 
  15.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงระหว่างองค์การการศึกษา  
    วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และรัฐบาลไทย ว่าด้วย
    การจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ราชอาณาจักร
    ไทย ในฐานะศูนย์ประเภทที่ 2 ภายใต้ยูเนสโก 
  16.  เรื่อง  ขออนุมัติจัดทําและลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ 
    รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือ
    หนังสือเดินทางทูตและราชการ 
  17.  เรื่อง  ร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีน ระหว่าง 
    รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
    (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  18.  เรื่อง   ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในกรอบเส้นทางเศรษฐกิจสายไหมและ
    เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษท่ี 21 (MoU on Cooperation within 
    the Framework of Silk Road Economic Belt and the 21st Century  
    Maritime Silk Road initiative)   
  19.  เรื่อง   การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือลุ่มนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี   
    ครั้งที่ 7  
  20.  เรื่อง  การเข้าร่วมประชุมระหว่างผู้นํากลุ่มประเทศ BRICS กับประเทศตลาดเกิดใหม่ 
    และประเทศกําลังพัฒนาของนายกรัฐมนตรี 
  21.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในการพัฒนาความ 
    ปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพ่ือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ย่ังยืน 
 

แต่งต้ัง 
 
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงแรงงาน) 
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  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  25.  เรื่อง  สหภาพยุโรปเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรป 
    ประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  26.  เรื่อง  รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจ
    เต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  27.  เรื่อง  รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูต 
    วิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจํา 
    ประเทศ ไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  28.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงแรงงาน) 
  29.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง   
    (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  30.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง                 
    (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  31.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้อํานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
  32.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
    บริหารพัสดุภาครัฐ  
  33.  เรื่อง  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การ 
    ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
  34.  เรื่อง  ขอรับโอนข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการ 
    สํานักนายกรัฐมนตรี  
  35.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
    (นักบริหารสูง) ทดแทนข้าราชการท่ีลาออกจากราชการ  
  36.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง   
    (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  37.  เรื่อง  ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหน่ึงวาระ  
 

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

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1.  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์ม พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปประกอบการพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  3. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  ร่างพระราชบัญญัติปาล์มนํ้ามันและน้ํามันปาล์ม พ.ศ. .... มีทั้งหมด 8 หมวด และบทเฉพาะกาล 
รวม 58 มาตรา สรุปได้ดังน้ี กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ กําหนดให้มีการจัดต้ังกองทุน
ปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์มขึ้นในสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กษ. กําหนดหน้าที่ของผู้ประกอบการที่มีส่วน
เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์มทั้งระบบ กําหนดให้ผู้ประกอบการโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มนํา
เงินสมทบเข้ากองทุนฯ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กําหนด และกําหนดบทลงโทษผู้ที่เก่ียวข้องในระบบ
อุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์มหากไม่ปฏิบัติหรือกระทําการฝ่าฝืนบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี  
 
2. เรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 (ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุด และการนําทุนหรือผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน พ.ศ. .... ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง รายชื่อหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ และร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุด และ
การนําทุนหรือผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. .... และเห็นชอบในหลักการ                
ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง รายช่ือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และร่างประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเง่ือนไขการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียน รวม 3 ฉบับ ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวง
พลังงานไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  2. อนุมัติให้ถอนร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุดและ
การนําทุนหรือผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ .ศ .  . . . .  และร่างประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง การประกาศรายช่ือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และร่างประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียน รวม 3 ฉบับ ที่อยู่ระหว่างการตรวจ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 พฤษภาคม 2559) ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างประกาศ รวม 3 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
เป็นการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างประกาศ รวม 3 ฉบับ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการเมื่อ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และขณะน้ีอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยเป็น
การปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 12) ที่มีความเห็นว่า ร่างกฎหมาย
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ลําดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว มีการบัญญัติเกินอํานาจ
ของกฎหมายแม่บท และขาดหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดให้ต้องมีในกฎหมายลําดับรองดังกล่าว  
  การปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างประกาศ รวม 3 ฉบับ มีรายละเอียดที่สําคัญ ดังน้ี  
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาได้แก้ไขเพิ่มเติมคํานิยามคําว่า จํานวนเงินสะสมสูงสุดและกระแสเงินสด 
แทนการให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน แก้ไข
เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การจัดทําข้อมูลของหน่วยงานของรัฐประกอบการคํานวณจํานวนเงินสะสมสูงสุด และการนําทุน
หรือผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน โดยตัดกําหนดระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูลฯ ออก 
และให้กรมบัญชีกลางมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการคํานวณจํานวน
เงินสะสมสูงสุดและการนําทุนหรือผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน แก้ไขเพิ่มเติมเก่ียวกับ
อํานาจในการนําผลการพิจารณาการนําทุนหรือผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน โดยให้
เป็นอํานาจของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนแทนกระทรวงการคลัง และแก้ไขเพิ่มเติมให้
กระทรวงการคลังใช้อํานาจตามข้อบังคับตามที่กําหนด อันจะทําให้การกํากับดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุนหมุนเวียนมี
ประสิทธิภาพ สามารถเรียกให้ทุนหมุนเวียนนําทุนหรือผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่ง
สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559  
  2. ร่างประกาศคณะกรรมการฯ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยให้เป็นประกาศที่เป็นการกําหนดชื่อ
หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะ ตัดอํานาจของกระทรวงการคลังในการประกาศรายช่ือหน่วยงานของรัฐที่มีการจัดต้ังทุน
หมุนเวียนขึ้นใหม่ และหลักเกณฑ์เก่ียวกับการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐที่ไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับน้ี 
ออก เน่ืองจากร่างประกาศในเรื่องน้ีเป็นอํานาจของคณะกรรมการฯ  
  3. ร่างประกาศกระทรวงการคลังนั้นเป็นการแก้ไขจากร่างประกาศฉบับเดิมเล็กน้อย โดยแก้ไขเรื่อง
ลักษณะของทุนหมุนเวียนที่จะขอต้ังตามข้อ 4 (4) เดิม มากําหนดไว้ในหลักการการจัดต้ังทุนหมุนเวียนในข้อ 3 (4) 
ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากย่ิงขึ้น  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ให้เป็นเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตําบลท้อแท้ 
อําเภอวัดโบสถ์ และตําบลมะขามสูง ตําบลบ้านป่า อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตสํารวจการจัด
รูปที่ดิน พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตําบลท่างาม ตําบลวัดโบสถ์ ตําบลท้อแท้ อําเภอ
วัดโบสถ์ และตําบลหอกลอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... รวม 2 
ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
ดําเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ รับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. กําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตําบลท้อแท้ อําเภอวัดโบสถ์ และตําบลมะขามสูง ตําบลบ้านป่า อําเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน  
  2. กําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตําบลท่างาม ตําบลวัดโบสถ์ ตําบลท้อแท้ อําเภอวัดโบสถ์ และตําบล
หอกลอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภท รวม 4 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ 1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดชัยนาท พ.ศ. .... 2. ร่างกฎกระทรวง
กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่
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จังหวัดระยอง พ.ศ. .... 3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดพิจิตร พ.ศ. .... 4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ....       
รวม 4 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็น
เรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  มท. เสนอว่า   
  1. เน่ืองจากพ้ืนที่บางส่วนในจังหวัดชัยนาท จังหวัดระยอง จังหวัดพิจิตร และจังหวัดกาญจนบุรี 
สมควรกําหนดเป็นบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท เพ่ือประโยชน์ใน
ด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการควบคุมความหนาแน่นของอาคาร เป็น
การเร่งด่วน เพ่ือใช้บังคับต่อจากประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดชัยนาท จังหวัดระยอง จังหวัดพิจิตร และ
จังหวัดกาญจนบุรี ตามนัยมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  2. โดยที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นการช่ัวคราว มีกําหนด 1 ปี ประกอบ
กับพ้ืนที่บางส่วนตามประกาศกระทรวงมหาดไทยข้อ 1. หากเห็นสมควรกําหนดเป็นบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง 
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทใด กฎหมายกําหนดให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของอธิบดีกรมโยธา 
ธิการและผังเมืองมีอํานาจออกกฎกระทรวงได้ภายในหน่ึงปี นับแต่วันที่ประกาศน้ันมีผลใช้บังคับ  
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงรวม 4 ฉบับ มาเพ่ือดําเนินการ  
  ร่างกฎกระทรวงรวม 4 ฉบับ มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดชัยนาท จังหวัดระยอง จังหวัดพิจิตร 
และจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือประโยชน์ในด้านการป้องกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การ
สถาปัตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร ซึ่งคณะกรรมการควบคุมอาคารได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
5. เรื่อง ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดจํานวนคนต่างด้าวซ่ึงจะมีถ่ินที่อยู่
ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย            
เรื่อง กําหนดจํานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ 
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ           
ต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย  
  กําหนดจํานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. 2560 ได้ประเทศละ
จํานวนไม่เกิน 100 คน และคนต่างด้าวไร้สัญชาติ จํานวนไม่เกิน 50 คน ทั้งน้ี เพ่ือให้คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยสามารถย่ืนคําขอมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยต่อไป อันเป็นการส่งเสริมให้คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนและทํางาน
ในประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว  
 
6 .  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
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  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในส่วนของ
คุณสมบัติทั่วไปของ กสทช. การพ้นจากตําแหน่งนอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระของ กสทช. และอํานาจ
หน้าที่ของ กสทช. เช่น กําหนดมาตรการเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระทําที่มีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูล
หรือข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของประชาชน คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจาก
ผู้ประกอบกิจการ ดําเนินการในฐานะหน่วยงานอํานวยการของรัฐในกิจการสื่อสารระหว่างประเทศกับองค์การ
ระหว่างประเทศ รัฐบาลและหน่วยงานต่างประเทศ และดําเนินการรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วง
โคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
7. เรื่อง ขออนุมัติจัดทําโครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(ประชานิเวศน์ 3) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังน้ี 
  1. อนุมัติการจัดทําโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า (TOD) ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล (ประชานิเวศน์ 3) จํานวน 556 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 464.40 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้
ภายในประเทศ 413.82 ล้านบาท เงินรายได้ 50.59 ล้านบาท โดยการเคหะแห่งชาติสามารถดําเนินโครงการได้เมื่อ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
  2. มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาและเป็นผู้ค้ําประกันเงินกู้ จํานวน 413.82 ล้านบาท 
ทั้งน้ี ให้การเคหะแห่งชาติทําการตกลงกับสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
  3. ในการกําหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ซื้อให้การคหะแห่งชาตินําฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
ตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลังที่เป็นปัจจุบันมาพิจารณาประกอบการดําเนินการ 
โดยให้ความสําคัญกับผู้มีรายได้น้อยตามโครงการดังกล่าวเป็นอันดับแรก และในการดําเนินโครงการ ให้การเคหะ
แห่งชาติคํานึงถึงความต้องการท่ีอยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงและเหมาะสม เช่น สภาพขนาด และรูปแบบ
ที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม และเส้นทางการคมนาคม รวมท้ังความคุ้มค่าในการดําเนินการและการพัฒนาที่อยู่อาศัย           
ที่ได้มาตรฐาน โดยให้การเคหะแห่งชาติกําหนดหลักเกณฑ์การซื้อ การบริหารโครงการ และการทําสัญญาซื้อขายให้
รอบคอบเพ่ือให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้อย่างแท้จริงและป้องกันการขายสิทธ์ิต่อหรือ             
การเก็งกําไรของผู้ที่ต้องการแสวงประโยชน์ 
  4. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง             
สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ไปพิจารณาดําเนินการ 
ต่อไปด้วย 
  โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล                
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. เพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับผู้มีรายได้น้อย 
และผู้มีรายได้ปานกลาง ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยใกล้เส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในระดับราคาที่กลุ่มเป้าหมาย
รับภาระได้ 
  2. เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัย และเสริมสร้างความเสมอภาคและโอกาสในการได้รับบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน
จากภาครัฐอย่างเท่าเทียมกัน 
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  3. เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการฟ้ืนฟูภาคธุรกิจการก่อสร้าง ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างย่ังยืน 
 
8. เรื่อง มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และมอบหมายให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการ ตามขั้นตอนของระเบียบและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป โดยมอบหมายให้
กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามการดําเนินงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

  2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของสํานักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เก่ียวข้องไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
                    สาระสําคัญของมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ประกอบด้วย                
5 มาตรการหลัก ดัง น้ี  มาตรการที่ 1 : มาตรการทางด้านการตลาด (Marketing) เ พ่ือกระตุ้นอุปสงค์ใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต/ ธุรกิจบริการให้ เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเป็นหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ (Demand Driven)  โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการท่ีต้องการปรับเปลี่ยนมาใช้หุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติเน่ืองจากการลงทุนซื้อหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมาก ซึ่งประมาณการว่าจะต้องใช้
เงินลงทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ  80-90 ในการทดแทนเครื่อจักรเดิม  จึงจําเป็นต้องมีมาตรการในการจูงใจให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  มาตรการที่ 2 : มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของ System Integrator (SI)  ในประเทศไทย เพ่ือผลักดัน System Integrator (SI)  ให้มีจํานวนเพียงพอในการ
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในอนาคต (ปัจจุบัน SI ที่มีศักยภาพมีจํานวน        
เพียง 200 ราย) มาตรการที่ 3 : มาตรการสร้างอุปทาน (Supply)  เพ่ือยกระดับกระบวนการผลิต มาตรฐานและ
ผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  มาตรการที่ 4 :  มาตรการสร้าง Center of 
Robotics Excellence (CoRE)  สําหรับพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และการส่งเสริมการใช้งานด้านต่าง ๆ  เพ่ือเป็น
กลไกสนับสนุนและเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยบูรณาการความร่วมมือเป็น
เครือข่ายระหว่างหน่วยงานช้ันนําของประเทศ และมาตรการท่ี 5 : มาตรการด้านอ่ืน ๆ  
 
9. เรื่อง ประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการ ตามที่กระทรวงการคลัง
(กค.) เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงพลังงานยกเลิกประกาศ หรือคําสั่งในส่วนที่เก่ียวข้อง เพ่ือมิให้เกิดความ
ซ้ําซ้อนกับแนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าว 
  สาระสําคัญของการจัดทําแนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการ เป็นการให้วงเงินในบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐเพ่ือใช้ชําระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรับชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วงงานหรือร้านค้าที่กําหนด เมื่อ
ชําระค่าสินค้าและบริการแล้ววงเงินจะลดลงตามยอดที่ใช้จ่าย และถึงรอบวันที่ 1 ของทุกเดือน วงเงินจะถูกปรับเป็น
ค่าเริ่มต้นของวงเงินแต่ละสวัสดิการเสมอ ซึ่งวงเงินคงเหลือของเดือนที่ผ่านมาจะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไป 
นอกจากน้ีไม่สามารถถอนวงเงินสวัสดิการจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดได้ 
 
10. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างสัญญา 2.2 ที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้าง (Construction Supervision 
Consultant Services Agreement) โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร – 
หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างสัญญา 2.2 ที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้าง (Construction Supervision 
Consultant Services Agreement) โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเช่ือมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย 
(ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) โดยให้ปรับกรอบวงเงินสัญญา 2.2 ที่ปรึกษาควบคุมงานการ
ก่อสร้าง จากเดิม จํานวน 1,649.08 ล้านบาท เป็น จํานวน 3,500 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7) โดย
วิธีการปรับเกลี่ยจากค่าใช้จ่ายในส่วนอ่ืนเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อวงเงินรวมของโครงการฯ จํานวน 179,412.21 
ล้านบาท ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 
  2. ให้ คค. (การรถไฟแห่งประเทศไทย) กํากับ และบริหารการดําเนินโครงการฯ อย่างเคร่งครัด 
เพ่ือให้กรอบวงเงินรวมของโครงการอยู่ภายใต้กรอบวงเงินรวมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เมื่อวันที่ 11 กรกาคม 2560 
  3. ให้ คค. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งรัดดําเนินการตามเง่ือนไขที่สําคัญตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 โดยเฉพาะในเรื่องการจัดต้ังองค์กรพิเศษและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ 
  ทั้งน้ี การดําเนินการตามร่างสัญญาดังกล่าว คค. (การรถไฟแห่งประเทศไทย) จะต้องดําเนินการ            
ให้ถูกต้องเป็นไปตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ขั้นตอนของฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี               
ที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย  
 

ต่างประเทศ 
 
11.  เรื่อง  ท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย – ภูฏาน ครั้งที่ 2 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: 
JTC) ไทย – ภูฏาน ครั้งที่ 2 
  2. หากในการประชุมดังกล่าว มีผลให้มีการตกลงเร่ืองความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็น
อ่ืน ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่ายระหว่างไทยกับภูฏาน โดยไม่มี
การจัดทําเป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา ให้ พณ. และผู้แทนไทยท่ีเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถ
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองผลการประชุม JTC  
ไทย – ภูฏาน ครั้งที่ 2 รวมถึงเอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน (หากมี)   
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  พณ.รายงานว่า 
  1. ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย – ภูฏาน ครั้งที่ 2 ใน
ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการของภูฏาน (H.E. LyonpoLekeyDorji) เป็นประธานร่วมการประชุม 
  2. การประชุม JTC ไทย – ภูฏาน ครั้งที่ 2 เป็นเวทีการประชุมหารือระดับรัฐมนตรีการค้า             
ซึ่งเก่ียวข้องกับการกําหนดทิศทางความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทนุระหว่างไทยกับภูฏาน และแนวทางจัดทํา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจทีท่ั้งสองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกันหรือเอ้ือประโยชน์ต่อกัน อาทิ การค้า การลงทุน               
การท่องเที่ยว การเกษตร การพัฒนาสินค้าหัตถกรรมและการรักษาพยาบาล 
  3. ท่าทีไทยสําหรับการประชุม JTC ไทย – ภูฏาน ครั้งที่ 2  ประกอบด้วย1) ด้านการค้าและ            
การลงทุน 2) ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 3) ความร่วมมือด้านการเกษตร 4) ความร่วมมือดานการพัฒนาสินค้า
อุตสาหกรรม และ 5) การรักษาพยาบาลของชาวภูฏานในไทย 
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  4. ภูฏานและไทยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในหลายด้าน โดยมีความสัมพันธ์พิเศษกับไทยในระดับ
พระราชวงศ์ มีความเช่ือมโยงทางพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับประชาชนทั้งสอง
ประเทศ และมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน การประชุม JTC ไทย – ภูฏาน ครั้งที่ 2 จะช่วยพัฒนา
ความสัมพันธ์และขยายโอกาสในการเพ่ิมมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับภูฏาน รวมถึงการพัฒนาความ
ร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างกันให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน 
 
12. เรื่อง การร่วมรับรองเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 49 และการประชุม             
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบการประกาศความสําเร็จของการเจรจาจัดทําความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง และ
ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน-ฮ่องกง 
  2. เห็นชอบต่อเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister : 
AEM) ครั้งที่ 49 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่
สาระสําคัญหรือไม่ขัดข้องต่อผลประโยชน์ของไทยให้ พณ. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง 
  3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสาร
ดังกล่าว 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  พณ.รายงานว่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AEM  ครั้งที่ 49 และการประชุม
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ระหว่างวันที่ 6-11 กันยายน 2560 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยในระหว่างการประชุมดังกล่าว 
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งในส่วนของไทยคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะมีการรับรองเอกสารด้าน
เศรษฐกิจ จํานวน 14 ฉบับ ประกอบด้วย เอกสารที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานภายในอาเซียน จํานวน 9 ฉบับ โดยมี
สาระสําคัญเก่ียวกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการอํานวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน ในช่วงระยะปี 
2560-2568 กรอบการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับสูง แผนงานการเสริมสร้างสมรรถนะด้านนโยบายและกฎหมาย
แข่งขันในภูมิภาคของอาเซียน ในช่วงปี 2560-2563 แนวทางการดําเนินการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน 
สําหรับช่วงปี 2560-2563 ขอบเขตการดําเนินการสําหรับการส่งเจ้าหน้าที่ด้านเศรษฐกิจไปประจําการที่คณะผู้แทน
ถาวรประจําอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน แนวคิดธุรกิจแบบมีส่วนร่วมของอาเซียนหรือการสร้างการมีส่วนร่วม
และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของกลุ่มธุรกิจรายย่อยที่เป็นฐานรากของเศรษฐกิจในห่วงโซ่มูลค่าและเครือข่ายการผลติ 
และเอกสารที่ AEM จะรับรองร่วมกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียนจํานวน 5 ฉบับ โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับร่าง
แถลงการณ์ร่วมระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือในการเช่ือมโยงสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
แผนกิจกรรมความร่วมมือภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับสหรัฐอเมริกา แผน
ความร่วมมือเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับประเทศบวกสาม (สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) ในช่วงปี 2560-2561 แผนงานความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียน
กับรัสเซีย 
 
13. เรื่อง ข้อตกลงการยอมรับร่วมรายสาขาว่าด้วยระบบการตรวจสอบและการให้การรับรองด้านสุขลักษณะ
อาหารสําหรับผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปของอาเซียน (ASEAN Sectoral Mutual Recognition 
Arrangement for Inspection and Certification Systems on Food Hygiene for Prepared 
Foodstuff Products)  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบและอนุมัติการลงนามข้อตกลงการยอมรับร่วมรายสาขาว่าด้วยระบบการตรวจสอบและ
การให้การรับรองด้านสุขลักษณะอาหารสําหรับผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปของอาเซียน (ASEAN Sectoral Mutual 
Recognition Arrangement for Inspection and Certification Systems on Food Hygiene for Prepared 
Foodstuff Products) 
  2. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในข้อตกลงฯ 
ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ระหว่างวันที่ 4-10 กันยายน 2560 ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไขถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญในข้อตกลงฯ มอบหมายให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาตามความเหมาะสมท่ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ได้รับมอบหมายอ่ืนเป็นผู้ลงนามข้อตกลงฯ 
  สาระสําคัญของการลงนามข้อตกลงการยอมรับร่วมรายสาขาว่าด้วยระบบการตรวจสอบและ
การให้การรับรองด้านสุขลักษณะอาหารสําหรับผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปของอาเซียน (ASEAN Sectoral 
Mutual Recognition Arrangement for Inspection and Certification Systems on Food Hygiene 
for Prepared Foodstuff Products) มีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดกรอบของประเทศสมาชิกอาเซียนในการยอมรับ
ร่วมซึ่งกันและกันในระบบการตรวจสอบและการให้การรับรองด้านสุขลักษณะอาหารในอาเซียน ภายใต้พิกัดศุลกากร 
ตอนที่ 16-22 ซึ่งจะเป็นการอํานวยความสะดวกทางการค้า ลดความซ้ําซ้อน และเพ่ิมการคุ้มครองผู้บริโภคในภูมิภาค
อาเซียนให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น โดยได้ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและที่ประชุมคณะเจ้าหน้าที่
อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 แล้ว และจะมีการลงนามร่วมกันในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEM) ครั้งที่ 49 ซึ่งกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-10 กันยายน 2560 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ 
 
14. เรื่อง โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน ระยะที่ 2 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลื่ยนของฝ่ายอาเซียนและร่างความตกลงว่าด้วยการดําเนินโครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการบรรเทาผลกระทบจากการเปลื่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการ
ขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน ระยะที่ 2 (Energy Efficiency and Climate Change Mitigation in the Land 
Transport Sector of the ASEAN Region Phase II) 
  2. เห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว 
  ร่างหนังสือแลกเปลื่ยนโครงการฯ ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดการปล่อยมลพิษที่เก่ียวกับการเปลื่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ภาคการขนส่งทางบกในภูมิภาคอาเซียน โดยรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะจัดหาความช่วยเหลือให้กับ
โครงการฯ เป็นงินทั้งสิ้น 3,500,000 ยูโร ในรูปของบุคลากร ข้อมูล และความช่วยเหลือทางการเงินถ้าเหมาะสม 
รัฐบาลจะมอบหมายให้ GIZ ทําหน้าที่ดําเนินการโครงการ ส่วนอาเซียนจะเป็นหุ้นส่วนในการจัดการและการ
ดําเนินการของโครงการฯ สํานักเลขาธิการอาเซียนจะต้องให้การสนับสนุนการดําเนินการของโครงการฯ ภายใน
อาเซียนโดย LTWG จะรับผิดชอบสําหรับการประสานงานการดําเนินการของโครงการฯ ร่วมกับ GIZ ซึ่งรายละเอียด
ของการดําเนินการของโครงการฯ และความช่วยเหลือและภาระผูกพันต่าง ๆ จะกําหนดไว้ในความตกลงว่าด้วยการ
ดําเนินโครงการและงบประมาณ ซึ่งจะทําขึ้นระหว่าง GIZ กับอาเซียน และจะอยู่ใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับที่
ใช้บังคับได้อยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี LTWG กับ GIZ จะร่วมกันร่างแผนงานโดยละเอียด 
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15. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงระหว่างองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และรัฐบาลไทย ว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติ ณ จังหวัด
เชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย ในฐานะศูนย์ประเภทที่ 2 ภายใต้ยูเนสโก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (ยูเนสโก) และรัฐบาลไทย ว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติ ณ จังหวัด
เชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย ในฐานะศูนย์ประเภทที่ 2 ภายใต้ยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization : UNESCO ) ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือดังกล่าวในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้ วท. หารือร่วมกับ
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ แทน
คณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลง
นามในร่างความตกลงดังกล่าว 
  สาระสําคัญของการจัดต้ังศูนย์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1) เพ่ือฝึกอบรมให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ครู 
อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เพ่ือเติมเต็มช่องว่างในการจัดการศึกษาและวิจัยทางด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
2) พัฒนาศักยภาพทางดาราศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ 3) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและวิชาการทางดารา
ศาสตร์ เป็นต้น 
  ขอบข่ายการดําเนินงานของศูนย์ฯ  1) ส่งเสริมบัณฑิตที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับดุษฎี
บัณฑิตทางด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 2) การถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้สู่ครูผู้สอนจากภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา อเมริกาใต้ 
  การสนับสนุนการดําเนินงาน ยูเนสโกจะให้ความช่วยเหลือสําหรับกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
(เช่น สนับสนุนผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านจากยูเนสโก การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ช่ัวคราว) ส่วน รัฐบาลไทย (ศูนย์)
สนับสนุนทางด้านทรัพยากรท้ังหมด (ทางด้านการเงิน หรือด้านอ่ืน ๆ ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินการของศูนย์ฯ)  
  ทั้งน้ี ศูนย์ฯ ดําเนินงานแยกเป็นอิสระจากยูเนสโก โดยยูเนสโกจะเป็นเพียงผู้สนับสนุนการ
ดําเนินงานตามที่ศูนย์ฯ ร้องขอ 
 
16. เรื่อง ขออนุมัติจัดทําและลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
เอลซัลวาดอร์ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
เอลซัลวาดอร์ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ (Agreement between 
the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of El Salvador 
on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official Passports) 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงการต่างประเทศลงนามในความตกลงตามข้อ 1 ระหว่างการ
เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกรอบเวทีความร่วมมือระหว่างอาเชียตะวันออกกับลาติน
อเมริกา ครั้งที่ 8 (8th Foreign Ministers’ Meeting of the Forum for East Asia-Latin America Cooperation: 
FEALACFMM 8)  
  3. มอบหมายให้ กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม (ตามข้อ 2)  
  4. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างความตกลงดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกคร้ัง 
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  สาระสําคัญของร่างความความตกลงฯ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่าง
สองประเทศเพ่ืออํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างพลเมืองของสองประเทศด้วยการตกลงกัน
อย่างฉันมิตรบนพ้ืนฐานของหลักแห่งความเสมอภาคและหลักการต่างตอบแทน  
  ทั้งน้ี ความตกลงดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่รัฐของทั้งสองประเทศ
สามารถเดินทางเพ่ือติดต่อประสานงานระหว่างกันได้สะดวกมากข้ึน โดยผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการของทั้ง
สองประเทศจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับการเดินทางเข้าไปยัง ออกจาก ผ่าน และพํานักในดินแดนของ
อีกฝ่าย ในกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้า โดยความตกลงฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้โดยไม่มี
กําหนดระยะเวลา จนกว่าจะบอกเลิกโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการหรือใช้ความตกลงน้ีจะได้รับการระงับอย่างฉันมิตรด้วยการเจรจาและการปรึกษาหารือระหว่างภาคี
คู่สัญญา 
 
17. เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีน ระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกวาจาและร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์           
ไทย – จีน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม                
ในร่างบันทึกวาจาดังกล่าว 
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกวาจาและร่างแผนปฏิบัติการร่วมดังกล่าว ในส่วน
ที่มิใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยและไม่ขัดหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. 
สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  สาระสําคัญของร่างบันทึกวาจาและร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ มีดังนี้ 
  1. ร่างบันทึกวาจา (Proces Verbal) เป็นการสรุปเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่ายที่มุ่งส่งเสริมและ
กระชับมิตรภาพและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างกันในความร่วมมือทุกสาขาและทุกระดับ
เพ่ือนําไปสู่การประกาศใช้แผนปฏิบัติการร่วมฯ (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  2. ร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ยังคงมีสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการร่วมฯ ฉบับที่ 2 โดยทั้งสองฝ่าย
เห็นพ้องให้ขยายสาขาความร่วมมือเพ่ิมเติม 3 สาขา ตามข้อเสนอของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง คือ สาขาความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยของแรงงาน สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสาขาสื่อและประชาสัมพันธ์ 
รวมเป็น 20 สาขา ประกอบด้วย  1. ด้านการเมือง 2. ด้านการทหาร 3. ด้านความมั่นคง 4. เศรษฐกิจและการค้า             
5. การลงทุน 6. การเงินและการธนาคาร 7. เกษตรกรรม 8. อุตสาหกรรม 9. คมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน                
10. พลังงาน 11. การท่องเที่ยว 12. วัฒนธรรม 13. การศึกษา 14. สาธารณสุข 15. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ของแรงงาน 16. วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม17. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 18. เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 19. สื่อและประชาสัมพันธ์  20. ความร่วมมือในระดับภูมิภาคและพหุภาคี 
 
18. เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในกรอบเส้นทางเศรษฐกิจสายไหมและเส้นทางสายไหมทาง
ทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 (MoU on Cooperation within the Framework of Silk Road Economic Belt 
and the 21st Century Maritime Silk Road initiative)   
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  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  
1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในกรอบเส้นทางเศรษฐกิจสายไหมและ 

เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารดังกล่าว ในส่วนที่มิใช่
สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยและไม่ขัดหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. 
สามารถดําเนินการได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง  

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามใน            
ร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว 
  ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสําคัญ เป็นการมุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือด้านความเช่ือมโยง
ของแนวเขตเศรษฐกิจระหว่างกันในทุกด้าน ได้แก่ (1) ด้านนโยบาย (2) ด้านการอํานวยความสะดวก   (3) ด้าน
การค้าแบบต่อเน่ือง (4) ด้านการรวมกลุ่มทางการเงิน และ (5)  ด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน  โดยผ่านกลไก
การแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้แทนระดับสูงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่มีอยู่จัดต้ังเวที เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกัน การทําวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนบุคลากรและการฝึกอบรม  เป็นต้น ทั้งน้ี ร่างบันทึกความเข้าใจฯ จะไม่
ผูกมัดทางกฎหมายสําหรับคู่เจรจา เน่ืองจากเป็นเพียงการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนความคิดริเริ่มทาง
เศรษฐกิจสายไหมไปข้างหน้าและจะมีผลบังคับใช้ 5 ปี  (ต่ออายุโดยอัตโนมัติอีก 5 ปี หากไม่มีการส่งคําบอกเลิกเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหน่ึง)  
 
19. เรื่อง  การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี  ครั้งที่ 7  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างแผนปฏิบัติการความร่วมมือลุ่มนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี                
ปี 2560 – 2563 และร่างถ้อยแถลงประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือลุ่มนํ้าโขงกับ
สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 7 และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้า 
คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือลุ่มนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 7                
เป็นผู้ร่วมให้การรับรองร่างเอกสารดังกล่าว 
  สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี  
ปี 2560 – 2563 เป็นระบุรายการกิจกรรมและโครงการซึ่งจะมีการดําเนินการต่อไป ในช่วง 3 ปีข้างหน้า เพ่ือการ
บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ระบุไว้ในปฏิญญาแม่นํ้าฮันเพ่ือสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมเพ่ือความ
เจริญรุ่งเรืองร่วมกันของลุ่มนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี  ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว 16 ม.ค. 58  รวมทั้งระบุ
ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของกองทุนและโครงการความร่วมมือลุ่มนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี 
โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวระบุถึงความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ดังน้ี 1. โครงสร้างพ้ืนฐาน  2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 3. การเติบโตสีเขียว 4. การพัฒนาทรัพยากรนํ้า 5. การเกษตรและการพัฒนาชนบท  6. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และ 7. กองทุนความร่วมมือลุ่มนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี  
 
20. เรื่อง การเข้าร่วมประชุมระหว่างผู้นํากลุ่มประเทศ BRICS กับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกําลังพัฒนา
ของนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบร่างถ้อยแถลงของประธานสําหรับการประชุมประเทศตลาดเกิดใหม่และ
ประเทศกําลังพัฒนา (Emerging Markets and Developing Countries Dialogue : EMDCD)  ตามท่ีกระทรวง
การต่างประเทศ (กต.) เสนอ  และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารข้างต้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกคร้ัง 
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  สาระสําคัญของร่างถ้อยของประธานฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้นําของ
ประเทศที่เข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้นํากลุ่มประเทศ BRICS  กับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกําลังพัฒนา  
เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันทางนโยบาย 
โดยเฉพาะการสนับสนุนข้อเสนอของจีนเก่ียวกับความร่วมมือ “BRICS plus”   
 
21. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในการพัฒนาความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัยเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ย่ังยืน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในการพัฒนาความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัยเพ่ือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ย่ังยืน 
  2. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงฯ ในส่วนที่ไม่เป็นสาระสําคัญหรือไม่ขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ รง. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอีกคร้ัง 
  3. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองและลงนามในร่างถ้อย
แถลงดังกล่าว  
  สาระสําคัญของร่างถ้อยแถลงดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่
ตระหนักถึงความสําคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียน ดําเนินงาน
ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบเชิง
ส่งเสริมการดําเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. 2006 โดยจะร่วมกันดําเนินการต่าง ๆ เช่น 1) สร้าง
เสริมสมรรถนะด้านการตรวจกํากับดูแล ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับหน่วยงานและพนักงาน                
2) ส่งเสริมด้านการจัดการความเสี่ยงในการทํางานในภูมิภาคอาเซียน 3) แบ่งปันประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี และ
องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยผ่านการประชุมต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการของเครือข่าย 
ASEAN – OSHNET ที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้บรรลุตามกรอบวาระการพัฒนาที่ย่ังยืนขององค์การ
สหประชาชาติ ค.ศ. 2030 และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์เสาสังคมและวัฒนธรรม ค.ศ. 2025 ของประชาคมอาเซียน 
 

แต่งต้ัง 
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
แรงงาน) 
  คณะ รัฐมนตรี มี ม ติอ นุมั ติ ต ามที่ ก ระทรวงแรง งาน เสนอแ ต่ ง ต้ั ง  พัน ตํ ารวจตรี หญิ ง                
รมยง  สุรกิจบรรหาร รองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน (นักวิชาการ
แรงงานทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ต้ังแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                
(กระทรวงสาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นางสุณี วงศ์คงคาเทพ              
ทันตแพท ย์ เ ช่ี ยวชาญ  ( ด้ านทั นตสาธารณสุ ข )  กลุ่ ม พัฒนาการคุ้ มครองผู้ บ ริ โภค ด้านทั นตสุ ขภาพ                
สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ให้ดํารงตําแหน่ง ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตสาธารณสุข) กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
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24. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานัก
นายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี  
  1. นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวช้ีวัดภาวะสังคม สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต้ังแต่
วันที่ 29 ธันวาคม 2559  
  2. นางธิดา พัทธธรรม ผู้อํานวยการสํานักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและ 
 
แผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต้ังแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
25. เรื่อง สหภาพยุโรปเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจําประเทศไทย 
(กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจําประเทศไทย
ว่า สหภาพยุโรปมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายปีร์กะ ตาปีโอละ (Mr. PirkkaTapiola) ให้ดํารงตําแหน่ง 
เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจําประเทศไทย คนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร             
สืบแทน นายเคซุส มีเกล ซันซ์ เอสโกรีอวยลา (Mr. Jesús Miguel Sanz Escorihuela) ตามที่กระทรวง              
การต่างประเทศเสนอ  
 
26. เรื่อง รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิลประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง                
นางอานา ลูซี เชนเทิล กาบรัล เพเทอร์เซิน (Mrs. Ana Lucy Gentil Cabral Petersen) ให้ดํารงตําแหน่ง 
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจําประเทศไทย คนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก                
ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายฆิลเบร์โต ฟอนเซกา กีมาไรซ์ เด โมว์รา (Mr. Gilberto Fonseca Guimarães de 
Moura) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
27. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็ม
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความประสงค์ขอ
แต่งต้ัง นายแสง สุขะทิวง (Mr. Seng Soukhathivong) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจําประเทศไทย คนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน 
นายหลี บุนค้ํา (Mr. Ly Bounkham) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
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28. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ                
สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังน้ี  
  1. นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน  
   2. นางเพชรรัตน์ สินอวย ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง               
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  3. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง                
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  4. นายสมเกียรติ บุญทอง ที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง            
ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพ่ือทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน                
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
 
29. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบรหิารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ัง นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ 
ศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค 13 (อุบลราชธานี) สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
30 .  เ รื่ อ ง  กา รแ ต่ ง ต้ั ง ข้ า ร า ชก า รพล เ รื อ นส า มัญ ให้ ดํ า ร ง ตํ า แหน่ ง ป ร ะ เ ภทบริ ห า ร ร ะ ดั บสู ง                
(กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ             
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 5 ราย ดังน้ี  
  1. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสด์ิ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง                
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
   2. นายสมบูรณ์ ยินดีย่ังยืน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ดํารงตําแหน่ง              
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  3. นายณัฐพล รังสิตพล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
  4. นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง                
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  5. นายอภิจิณ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง             
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพ่ือสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ                
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป 
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31. เรื่อง การแต่งต้ังผู้อํานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
แต่งต้ัง นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) โดยให้มีผลต้ังแต่
วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และให้ นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ลาออกจาก
การเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย 
 
32. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จํานวน 5 คน ตามมาตรา 20 (3)                
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังน้ี  
  1. นายกมล ตรรกบุตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิศวกร  
   2. พลอากาศตรี หม่อมหลวงประกิตติ เกษมสันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาสถาปนิก  
  3. นายเทพ วงษ์วานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
  4. นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
  5. นายประมนต์ สุธีวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านวิศวกรรม  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป  
    
33. เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รวม 4 คน แทนประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสามปีแล้ว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ดังน้ี  
  1. นายศักด์ิชัย ศรีบุญซื่อ (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจฯ) ประธานกรรมการ  
   2. นายวิทวัส ชัยปาณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  3. นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  4. รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี โพชนุกูล (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจฯ)  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป  
 
34. เรื่อง ขอรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอขอรับโอน พันตํารวจโท 
พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการและ
ทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
35. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ (นักบริหารสูง) ทดแทน
ข้าราชการที่ลาออกจากราชการ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงบประมาณเสนอแต่งต้ัง นางสาวอมรวดี จักรไพวงศ์                
ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
(นักบริหารสูง) แทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 



 

 

 ม ัน่คง  ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื  

19 

36. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอปรับย้ายข้าราชการ เพ่ือเป็นการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน จํานวน 2 ราย และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น จํานวน 1 ราย รวมท้ังสิ้น 3 ราย ดังน้ี  
  1. ย้าย นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภา
การศึกษา  
   2. ย้าย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ดํารงตําแหน่ง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  3. แต่งต้ัง นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ดํารง
ตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
37. เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปีในเดือนกันยายน 2560 คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหน่ึงวาระ จํานวน 5 ราย ดังน้ี   
  1. พลตํารวจโท วรศักด์ิ นพสิทธิพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
   2. นายธวัช สุนทราจารย์    ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข  
  3. พลเอก เจริญ นพสุวรรณ   ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงาน  
  4. พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ   ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  5. นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง    ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงพาณิชย์  
   โดยให้ลําดับที่ 1-4 มีผลต้ังแต่วันที่ 17 กันยายน 2560 และลําดับที่ 5 มีผลต้ังแต่ 
วันที่ 21 กันยายน 2560  
 
 

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


