
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2137                          1 
ท่ี  กษ 0401.4/                                        วันท่ี  1  สิงหาคม  2561                              1 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561                                             1 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุม 501 
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
  วาระที่ 1 รา่งพระราชบญัญติัที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพจิารณาก่อนรบัหลักการ  
(ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสตัว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบดังน้ี  
  1. รับทราบผลการพิจารณาและข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไป
พิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ซึ่งนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กับคณะเป็นผู้เสนอ] ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ  
   2. ใหส้่งคืนร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..)            
พ.ศ. .... (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ 
ไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในกําหนดเวลา พร้อมให้แจ้งข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปด้วยว่า ควรชะลอ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
(นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์  เป็นผู้เสนอ)    เพ่ือรอร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัด 
สวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการดําเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือพิจารณา 
ไปในคราวเดียวกันต่อไป  
  3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับข้อสังเกตของกระทรวงมหาดไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบ 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการยกร่าง แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 9 มาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระหน้ีเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องให้ 

เกษตรกรรายย่อยและเห็นชอบวงเงินงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สําหรับวงเงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกู้ของเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2561 
จํานวน 2,724.85 ล้านบาท เพ่ือชดเชยดอกเบ้ียเงินกู้แทนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ   
  สาระสําคัญ 
  กระทรวงการคลังได้หารือร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.)  
เพ่ือพิจารณาจัดทํามาตรการลดภาระหน้ีเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย  ซึ่งประกอบด้วย 2 โครงการ 
 

ได้แก่... 
 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 1 ร่างพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

เศรษฐกิจ-สังคม 9 มาตรการลดภาระหนี้เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                            วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 
 
  วันน้ี (31 กรกฎาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ ผู้ ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ (ร่าง 
    พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) 
    พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดท้องที่งดอนุญาตให้ต้ังสถานบริการ พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
  3.  เรื่อง  ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า  
    เมืองเก่าแม่ฮ่องสอน เมืองเก่ากาญจนบุรี เมืองเก่ายะลา และเมืองเก่านราธิวาส 
    และแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองอู่ทองและเมืองสรรคบุรี 
  4.  เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ของ 
    การรถไฟแห่งประเทศไทย  
  5.  เรื่อง  การเพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่ให้กับกระทรวงการคลังและสํานักงาน  
    คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
  6.  เรื่อง   รายงานผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อํานวยการองค์การมหาชนประจําปี
    งบประมาณ  พ.ศ. 2560 (ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
    ที่ 5/2559 เรื่อง  มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ) 
  7. เรื่อง   การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่าน
    แดนถาวร 
  8.  เรื่อง   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การดําเนินโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า 
    ประจําปีงบประมาณ 2561 (ความร่วมมือกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์   
    ในพระบรมราชูปถัมภ์) 
  9.  เรื่อง  มาตรการลดภาระหน้ีเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย 
  10.  เรื่อง   รายงานเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม ณ บ้านห้วยขาบ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
 

ต่างประเทศ 
  11.  เรื่อง  ท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย – เวียดนาม 
    ครั้งที่ 3 
  12.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน 
    ครั้งที่ 51 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
  13.  เรื่อง  การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มนํ้าโขง 
  14.  เรื่อง  การให้เงินอุดหนุนแก่ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน  
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แต่งต้ัง 

  
  15.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)  
  16.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม) 
  17.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย) 
 
 

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

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ (ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการ
ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบดังน้ี  
  1. รับทราบผลการพิจารณาและข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณา
ก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                 
ซึ่งนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กับคณะเป็นผู้เสนอ] ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ  
   2. ให้ส่งคืนร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..)            
พ.ศ. .... (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการไปยังสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติภายในกําหนดเวลา พร้อมให้แจ้งข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปด้วยว่า ควรชะลอการพิจารณา                 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์      
เป็นผู้เสนอ) เพ่ือรอร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                 
ที่อยู่ระหว่างการดําเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือพิจารณาไปในคราวเดียวกันต่อไป  
  3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับข้อสังเกตของกระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการยกร่าง 
แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดท้องที่งดอนุญาตให้ต้ังสถานบริการ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดท้องที่งดอนุญาตให้ต้ังสถานบริการ 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. ให้ยกเลิก  
    1.1 พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดชัยนาท 
จังหวัดชุมพร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดน่าน จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา 
จังหวัดพังงา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดยโสธร จังหวัดระนอง จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสิงห์บุรี               
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดอุทัยธานี เป็นท้องที่งดอนุญาตให้ต้ัง                
สถานบริการ พ.ศ. 2545 และ  
   1.2 พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตจังหวัดนครนายก จังหวัดพิจิตร จังหวัดสตูล จังหวัด
สุโขทัย และจังหวัดอ่างทอง เป็นท้องที่งดอนุญาตให้ต้ังสถานบริการ พ.ศ. 2545  
  2. กําหนดเขตพ้ืนที่งดอนุญาตให้ต้ังสถานบริการ โดยตัดจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด
หนองบัวลําภู และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (16 พฤษภาคม 2560 และ 11 กรกฎาคม 
2560) กําหนดให้เป็นเขตพ้ืนที่อนุญาตให้ต้ังสถานบริการได้ รวมทั้งปรับรูปแบบกฎหมาย โดยกําหนดจังหวัดที่เป็น
พ้ืนที่งดอนุญาตให้ต้ังสถานบริการที่เหลืออยู่จํานวน 22 จังหวัด ให้รวมอยู่ในร่างพระราชกฤษฎีกาน้ีเพียงฉบับเดียว  
  3. กําหนดให้พระราชกฤษฎีกาน้ีไม่ใช้บังคับแก่สถานบริการที่ได้รับอนุญาตให้ต้ังก่อนวันที่พระราช
กฤษฎีกาน้ีใช้บังคับ และสถานบริการที่จะต้ังขึ้นในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  
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เศรษฐกิจ- สังคม 
 
3. เรื่อง ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เมืองเก่าแม่ฮ่องสอน  
เมืองเก่ากาญจนบุรี เมืองเก่ายะลา และเมืองเก่านราธิวาส และแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองอู่ทองและ
เมืองสรรคบุรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังน้ี 
                   1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่า
แม่ฮ่องสอน เมอืงเก่ากาญจนบุรี เมืองเก่ายะลา และเมืองเก่านราธิวาส เพ่ือประกาศเขตพ้ืนที่เมืองเก่าตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 และกรอบแนวทางการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องนําไปพิจารณาและจัดทํารายละเอียดเพ่ือดําเนินการ
ต่อไป  และเห็นชอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองอู่ทองและเมืองสรรคบุรี เพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่
นําไปปรับใช้ในการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองต่อไป โดยให้ ทส. รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
  2. ให้ ทส. เป็นเจ้าภาพประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่และชุมชนเพ่ือดําเนินการ
ขับเคล่ือนในการนําแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ามี 
ผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
  3. ให้ ทส. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําข้อมูลรายงานผลการดําเนินงาน
ของเมืองเก่ามาประกอบการพิจารณาทบทวนกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเพ่ือปรับให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์และสภาพทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ งให้สอดคล้องกับข้อสั่ งการของนายกรัฐมนตรี               
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณากําหนดแนวทางในการบริหารจัดการพ้ืนที่ที่ได้มีการ
ประกาศให้เป็นพ้ืนที่ที่ราษฎรไม่สามารถครอบครองได้ เช่น เขตพ้ืนที่โบราณสถาน เพ่ือให้ประชาชนที่เข้าครอบครอง
หรือทําประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ก่อนการประกาศฯ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในบริเวณเขตพ้ืนที่ดังกล่าวได้
โดยไม่ขัดกับกฎหมายที่เก่ียวข้องและสอดคล้องกับหลักการมาตรฐานสากล รวมทั้งพิจารณากําหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหากรณีการบุกรุกในเขตพ้ืนที่ดังกล่าวด้วย 
 
4. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ของการรถไฟแห่ง 
ประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี  
  1. อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-
เชียงราย-เชียงของ ในวงเงินรวม 85,345 ล้านบาท ระยะเวลาดําเนินการ 7 ปี โดยดําเนินการประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2549 หรือที่ประกาศใช้ล่าสุด (ในปัจจุบันระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับแล้ว ต้ังแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560) และให้ รฟท. แบ่งสัญญาในการดําเนินโครงการฯ 
เป็น 3 สัญญา  
   2. ให้รัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น โดยให้สํานักงบประมาณ (สงป.) จัดสรร
งบประมาณรายปี และ/หรือกระทรวงการคลัง (กค.) จัดหาแหล่งเงินกู้และค้ําประกันเงินกู้ภายในประเทศให้ตามความ
เหมาะสม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินของโครงการฯ ทั้งน้ี 
เห็นชอบให้ รฟท. กู้เงินตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 มาตรา 39 (4) ตามความเห็น              
ของกระทรวงการคลัง  
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   3. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนของโครงการก่อสร้าง
ทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของเร่ือง  
  1. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ที่ คค. เสนอ เป็นโครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่สายใหม่ เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมพ้ืนที่ของโครงข่ายทางรถไฟในบริเวณภาคเหนือตอนบน และเช่ือมต่อ
การเดินทางและขนส่งสินค้ากับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา                
และสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ อันนําไปสู่การเพ่ิมศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่ง การค้า และการท่องเที่ยว 
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ นอกจากน้ี โครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ                 
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (5 มิถุนายน 2561) เห็นชอบแล้ว  
   2. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ มีระยะทางรวมประมาณ  
323 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นที่สถานีเด่นชัย จังหวัดแพร่ แนวเส้นทางมุ่งไปทางทิศเหนือ ผ่านจังหวัดลําปาง  
จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย ไปสิ้นสุดที่บริเวณด่านพรมแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย และมีวงเงินลงทุน 
รวม 85,345 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ค่าเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ค่าก่อสร้าง และค่าจ้างที่ปรึกษา  
   3. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืนของโครงการก่อสร้างทางรถไฟ 
สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างทางรถไฟ 
และสร้างทางและสะพานข้ามทางรถไฟตามโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ในท้องที่ดังต่อไปน้ี  

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
 
 
 
จังหวัดแพร่ 

อําเภอเด่นชัย  ตําบลเด่นชัย ตําบลปงป่าหวาย
อําเภอสูงเม่น ตําบลนํ้าชํา ตําบลสูงเม่น ตําบลพระหลวง ตําบลสบสาย 

ตําบลดอนมูล ตําบลร่องกาศ 
อําเภอเมืองแพร่  ตําบลนาจักร ตําบลกาญจนา ตําบลเหมืองหม้อ ตําบลทุ่งกวาว 

ตําบลทุ่งโฮ้ง ตําบลแม่หล่าย ตําบลแม่คํามี  
อําเภอสอง  ตําบลหนองม่วงไข่ อําเภอหนองม่วงไข่ ตําบลหัวเมือง ตําบล

แดนชุมพล ตําบลทุ่งน้าว ตําบลห้วยหม้าย ตําบลบ้านขนุน 
ตําบลบ้านกลาง 

จังหวัดลําปาง  อําเภองาว  ตําบลแม่ตีบ ตําบลหลวงใต้ ตําบลบ้านแหง ตําบลหลวงเหนือ 
ตําบลนาแก ตําบลปงเตา ตําบลบ้านร้อง  

 
จังหวัดพะเยา  

อําเภอเมืองพะเยา  ตําบลแม่กา ตําบลจําป่าหวาย ตําบลแม่ตํ๋า ตําบลท่าวังทอง 
อําเภอดอกคําใต้  ตําบลดอกคําใต้ ตําบลห้วยลาน
อําเภอภูกามยาว  ตําบลแม่อิง ตําบลดงเจน ตําบลห้วยแก้ว  

 
 
 
จังหวัดเชียงราย  

อําเภอป่าแดด  ตําบลสันมะค่า ตําบลป่าแดด ตําบลโรงช้าง ตําบลป่าแงะ  
อําเภอเทิง ตําบลเชียงเคียน
อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลดอยลาน ตําบลห้วยสัก ตําบลท่าสาย ตําบลรอบเวียง
อําเภอเวียงชัย ตําบลเวียงชัย ตําบลเวียงเหนือ ตําบลเมืองชุม 
อําเภอเวียงเชียงรุ้ง  ตําบลทุ่งก่อ ตําบลป่าซาง 
อําเภอดอยหลวง  ตําบลโชคชัย 
อําเภอเชียงของ  ตําบลห้วยซ้อ ตําบลศรีดอนชัย ตําบลสถาน ตําบลเวียง  
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5. เรื่อง การเพิ่มอัตราข้าราชการต้ังใหม่ให้กับกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการเพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่ให้กับกระทรวงการคลัง (กค.)  
จํานวน 475 อัตรา และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) จํานวน 78 อัตรา รวมท้ังสิ้น 553 อัตรา 
ตามมติ คปร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และคร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 
2561 ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ 
(คปร.) เสนอ 
 
6. เรื่อง  รายงานผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อํานวยการองค์การมหาชนประจําปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2560 (ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง  มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติราชการ) 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบดังน้ี  
  1. รับทราบรายงานผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อํานวยการองค์การมหาชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และผลการคัดเลือกโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นองค์การมหาชนดีเด่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ  
  2. เห็นชอบตามท่ีสํานักงาน ก .พ .ร .  เสนอ ให้ เ พ่ิมเติมเ ร่ืองการจ่ายค่าตอบแทนผันแปร                
ของผู้อํานวยการองค์การมหาชน  เป็นแนวทางที่เป็นคําแนะนําในการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การ
มหาชนท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามมติคณะรัฐมนตรี                 
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 และให้เป็นคําแนะนําสําหรับคณะกรรมการขององค์การมหาชนที่จัดต้ังตาม
พระราชบัญญัติเฉพาะด้วย  โดยให้ได้รับค่าตอบแทนผันแปรเต็มตามจํานวนเมื่อมีผลการประเมินองค์การมหาชนและ
ผู้อํานวยการองค์การมหาชนอยู่ในระดับ “คุณภาพ” ขึ้นไป และให้เริ่มใช้ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
ทั้งน้ี ให้สํานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องด้วย 
  3. ให้สํานักงาน ก .พ .ร . (คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน )  กํากับดูแล                
ให้องค์การมหาชนที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะนําแนวทางการนํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
องค์การมหาชนที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ  ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552 (เรื่อง กรอบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่จัดต้ังตามพระราชบัญญัติเฉพาะ) ไปปฏิบัติด้วย เพ่ือให้เกิดการศึกษา
และวิเคราะห์แนวทางการบริหารองค์การมหาชนที่จัดต้ังตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่เหมาะสมต่อไป 
  4. ให้สํานักงาน ก.พ.ร. (คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน)  กํากับดูแลให้มีการ
ประเมินองค์การมหาชนและผู้อํานวยการองค์การมหาชนให้ครบถ้วนทุกแห่งอย่างเคร่งครัด  โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของเกณฑ์การประเมินอย่างต่อเน่ืองด้วย 
  
7. เรื่อง  การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวร 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังน้ี 
  1. เห็นชอบการดําเนินการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุด
ผ่านแดนถาวร โดยให้กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่เก่ียวข้อง ตามท่ี
สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ  สําหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินการดังกล่าว                
ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ทั้งน้ี ให้สํานักงานสภาความ
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มั่นคงแห่งชาติ  กระทรวงมหาดไทย  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงกลาโหม กระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้อสังเกตของกระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย 
  2. ให้กระทรวงยุติธรรมนําประเด็นเก่ียวกับการเปิดสํานักงานประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดน  อําเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา ในแผนบริหารจัดการพ้ืนที่รองรับการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้า                 
บ้านฮวก  อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวรไปประสานกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน                 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 
  3. ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป ตามแผนที่
กําหนดไว้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเช่ือมโยงการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน                 
การขนส่ง ศิลปวัฒนธรรมและชาติพันธ์ุในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง  เช่น การก่อสร้างถนนและจุดเปลี่ยน
ช่องจราจร  โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงาน/โครงการในการบริหารจัดการพ้ืนที่ เป็นต้น  
  4. กรณีมีความจําเป็นต้องก่อสร้างหรือดําเนินกิจกรรมใด ๆ บริเวณชายแดน ให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องประสานกรมแผนท่ีทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทยและกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวง                 
การต่างประเทศ  ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนการดําเนินการ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 
(เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการก่อสร้างถนนหรือกระทํากิจการใด ๆ ตามบริเวณชายแดน) และมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 (เรื่อง การระงับการก่อสร้างถนนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์) 
ทั้งน้ี ให้ดําเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัดด้วย  
  5. สําหรับการดําเนินการในระยะต่อไป ที่มีแผนจะดําเนินการก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติมและ                 
การก่อสร้างถนนซึ่งมี พ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ัน 1 ที่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไปด้วย  
  
8. เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การดําเนินโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําประจําปีงบประมาณ 2561 
(ความร่วมมือกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์  ในพระบรมราชูปถัมภ์) 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  จํานวน 468,912,800 บาท ให้กองทัพบก เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า ประจําปีงบประมาณ 2561 (ความร่วมมือกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรม
ร า ชู ป ถั ม ภ์ )  จํ า น ว น  4 7  โ ค ร ง ก า ร  ใ น พ้ื น ที่  9  จั ง ห วั ด  ไ ด้ แ ก่   จั ง ห วั ด แ พ ร่   พ ะ เ ย า   พิ จิ ต ร 
สุโขทัย เพชรบูรณ์  นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี  และพัทลุง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้า การเก็บกัก
นํ้า  รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชน ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอและให้
กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติไปดําเนินการต่อไป และให้กระทรวงกลาโหมส่ง
แผนการดําเนินโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ความร่วมมือกองทัพบก – มูลนิธิ
อุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์) เสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติเพ่ือนําไปประกอบเป็นแผนดําเนินการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศในภาพรวมต่อไปด้วย 
 
9. เรื่อง มาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระหน้ีเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อยและ
เห็นชอบวงเงินงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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สําหรับวงเงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกู้ของเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2561 จํานวน 2,724.85 ล้านบาท เพ่ือ
ชดเชยดอกเบ้ียเงินกู้แทนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ   
  สาระสาํคญั 
  กระทรวงการคลังได้หารือร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) เพ่ือ
พิจารณาจัดทํามาตรการลดภาระหน้ีเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย  ซึ่งประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ 
โครงการขยายเวลาชําระหน้ีให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. และโครงการลดดอกเบ้ียเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี  

1. โครงการขยายเวลาชําระหนี้ให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.  
1.1 วัตถุประสงค์ : เพ่ือบรรเทาและลดภาระหน้ีสินของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. และส่งเสริม 

เกษตรกรลูกคา้ ธ.ก.ส. ฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพ  
1.2 กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส. จํานวน 3.81 ล้านราย  
1.3 ระยะเวลาโครงการ :  วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564  
1.4 วิธีดําเนินโครงการ : เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ได้รับสิทธ์ิขยายระยะเวลาชําระหน้ีต้นเงินกู้ 

เป็นระยะเวลา 3 ปี  ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ตามความสมัครใจ โดยต้องแสดง
ความประสงค์เข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกําหนดให้ชําระดอกเบี้ยเงินกู้อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง หรือในกรณีที่มีหน้ีเงินกู้เป็นภาระหนักให้ดําเนินการตามโครงการสินเช่ือเพ่ือฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพ  หรือ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตามวิธีปฏิบัติของ ธ.ก.ส. เป็นราย ๆ ไป  นอกจากน้ี  เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่เข้าร่วมโครงการ
จะได้รับการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการประกอบอาชีพ  สินเช่ือเพ่ือปรับโครงสร้างการผลิต หรือสินเช่ือเพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและจัดหาปัจจัยการผลิตได้  รวมท้ัง ธ.ก.ส. จะส่งเสริมการออมเงินที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ 

1.5 งบประมาณ : ธ.ก.ส. รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 
2. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  

2.1 วัตถุประสงค์ : เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระดอกเบ้ียที่เกิดขึ้นและเพ่ือลดต้นทุน 
ในการประกอบอาชีพของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. 

2.2 กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ได้รับสิทธ์ิลดดอกเบ้ียเงินกู้เฉพาะต้นเงินกู้ที่ 
ไม่เกิน 300,000 บาท 

2.3 ระยะเวลาโครงการ :  วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
2.4 วิธีดําเนินโครงการ : เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ได้ลดดอกเบ้ียเงินกู้สําหรับต้นเงินกู้ที่ไม่เกิน  

300,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  โดยรัฐบาลชดเชย
ดอกเบ้ียเงินกู้แทนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ให้กับ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี และ ธ.ก.ส. รับภาระดอกเบ้ียเงินกู้
แทนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี  ทั้งน้ี ในส่วนต้นเงินกู้ที่เกินกว่า 300,000 บาท คิดดอกเบ้ียใน
อัตราปกติ   
 
10. เรื่อง  รายงานเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม ณ บ้านห้วยขาบ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม ณ บ้านห้วยขาบ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัด
น่าน ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย เสนอ ดังน้ี 
  เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่จังหวัดน่าน โดยเฉพาะพ้ืนที่อําเภอบ่อ
เกลือ มีปริมาณฝนสะสม 24 ช่ัวโมงมากที่สุด เวลา 03.00 น. เท่ากับ 103 มิลลิเมตร [ข้อมูลจากสถาบันสารสนเทศ
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ทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)] ซึ่งต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มทับบ้านเรือนประชาชน
และเส้นทางคมนาคม 
 สถานการณ์ 
 1. เหตุการณ์ดินโคลนถล่มทับบ้านเรือนประชาชน เวลาประมาณ 06.00 น. เกิดเหตุการณ์ดิน
โคลนถล่มทับบ้านเรือนประชาชน บริเวณบ้านห้วยขาบ หมู่ที่ 7 ตําบลบ่อเกลือเหนือ อําเภอบ่อเกลือ โดยมีบ้านที่              
ถูกดินทับ จํานวน 6 หลัง (ทับทั้งหลัง จํานวน 4 หลัง และทับบางส่วน จํานวน 2 หลัง ต่อมาเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิต 
รวม 8 ราย (ชาย 2 ราย หญิง 6 ราย) ซึ่งเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ถูกดินทับ ดังน้ี (1) นายตุ้ย อักขระอายุ 47 ปี                
(2) นางกาบแก้ว อักขระอายุ 57 ปี (3) นายธนกร อักขระ อายุ 33 ปี (4) นางสาวกมลรัตน์ อักขระ อายุ 34 ปี                
(5) เด็กหญิงชรินรัตน์ อักขระ อายุ 10 ปี (6) นางสาวณัฐทิชา อักขระ อายุ 21 ปี (7) เด็กหญิง ณัฎธิดา อักขระ                
อายุ 3 ปี และ (8) นางกา อักขระ อายุ 64 ปี 
 2. เหตุการณ์ดินโคลนถล่มทับเส้นทางคมนาคม 
   (1) เส้นทางหมายเลข 1333 ตอนแม่สะนาน - ผักเฮือด กิโลเมตร ที่ 33+030 ถึง 33+080                
ทั้งสองช่องทางจราจร มูลดินสูงประมาณ 5 เมตร ยาว 50 เมตร บริเวณบ้านห่างทางหลวง หมู่ที่ 2 ตําบลภูฟ้า                
อําเภอบ่อเกลือ 
   (2) เส้นทางบ้านสะเละ - บ้านบ่อหยวก ตําบลบ่อเกลือเหนือ ห่างจากบ้านห้วยขาบ 
ประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่มาจากอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
   (3) เส้นทางเข้าบ้านห้วยขาบ ตําบลบ่อเกลือเหนือ อําเภอบ่อเกลือ 
   (4) เส้นทางบ้านสว้า ตําบลดงพญา อําเภอบ่อเกลือ ห่างจากตัวอําเภอบ่อเกลือ ประมาณ 3 
กิโลเมตร 
 การดําเนินการให้ความช่วยเหลือ 
 1. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญ
สิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัย จํานวน 261 ชุด ณ โรงเรียนบ้านสว้า  ตําบลดงพญา อําเภอบ่อ
เกลือ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 
 2. จังหวัดน่านได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย              
นํ้าป่าไหลหลาก ในพ้ืนที่อําเภอบ่อเกลือ) และหน่วยงานในพ้ืนที่ ได้แก่ นายอําเภอ บ่อเกลือ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง เทศบาลตําบลบ่อเกลือใต้ องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อเกลือเหนือ องค์การบริหารส่วนตําบลดงพญา 
องค์การบริหารส่วนตําบลภูฟ้า โรงพยาบาลบ่อเกลือ สถานีตํารวจภูธรบ่อเกลือ เหล่ากาชาดจังหวัด สํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หน่วยงานจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช มณฑลทหารบกที่ 38 
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 กองกําลังผาเมือง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 และจิตอาสาในพ้ืนที่ เป็นต้น 
เข้าให้การค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการขนย้ายสิ่งของและทําความสะอาดบ้านเรือนและสถานที่ต่าง ๆ 
 3. จังหวัดน่านได้อพยพประชาชนผู้ประสบภัย จํานวน 61 ครัวเรือน 261 คน ไปยังที่ปลอดภัย                
ณ ศูนย์พักพิงช่ัวคราวโรงเรียนบ้านสว้า ตําบลดงพญา อําเภอบ่อเกลือ (ห่างจากหมู่บ้านที่เกิดเหตุ ประมาณ 5 กิโลเมตร) 
และได้จัดเจ้าหน้าที่และสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับผู้ประสบภัย ดังน้ี 
  (1) ด้านสุขภาพอนามัยของผู้ประสบภัย โรงพยาบาลบ่อเกลือ โรงพยาบาล ค่ายสุริยพงษ์                
จัดแพทย์และพยาบาลเข้าไปดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต เช่น ไข้หวัด และดูแลพูดคุยกับเด็ก ผู้สูงอายุ              
และผู้หญิง ซึ่งอ่อนไหวต่อเหตุการณ์ 
  (2) ด้านอาหาร นํ้า สิ่งของเครื่องใช้ และการจัดการภายในศูนย์พักพิงฯ จังหวัดน่าน                
อําเภอบ่อเกลือ หน่วยทหารในพ้ืนที่ เหล่ากาชาดจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เข้าให้การช่วยเหลือ เช่น 
การสนับสนุนรถผลิตนํ้าประปา จัดหาอุปกรณ์ส่องสว่าง และเคร่ืองป่ันกระแสไฟฟ้า เป็นต้น 
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 4. การแก้ไขกรณีดินโคลนถล่มทับเส้นทางคมนาคม หมวดทางหลวงบ่อเกลือ ได้เข้าก้ันเส้นทาง ตัดก่ิง
ไม้ เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวาง และนําเคร่ืองจักรดําเนินการตักดินโคลนออกจากผิวจราจรแล้ว 
   ทั ้ง นี ้ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์               
เผ่าจินดา) และคณะ ได้เดินทางไปเย่ียมและให้กําลังใจประชาชนผู้ประสบภัย ณ ศูนย์พักพิงช่ัวคราวโรงเรียนบ้านสว้า 
พร้อมทั้ง มอบเงินช่วยเหลือแก่ญาติผู้เสียชีวิตและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย และประชุมเตรียมความ
พร้อมในการจัดการภัยพิบัติร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด จํานวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน พะเยา อุตรดิตถ์ แพร่ 
เชียงราย เชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน ตาก และแม่ฮ่องสอน ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน 
 

ต่างประเทศ 
 
11. เรื่อง ท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 3 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: 
JTC) ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 3 
  2. หากในการประชุมดังกล่าว มีผลให้มีการตกลงเร่ืองความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็น
อ่ืน ๆ นอกเหนือจากประเด็นในท่าทีตามข้อ 1 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้า
สองฝ่ายระหว่างไทยกับเวียดนาม โดยไม่มีการจัดทําเป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมาขอให้ พณ. และผู้แทน
ไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถดําเนินการได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
   3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองผลการประชุม JTC 
ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 3 รวมถึงเอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน (หากมี)  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  พณ. รายงานว่า 
  1. ไทยและเวียดนามมีกลไกสําคัญในการหารือด้านการค้าระดับทวิภาคีคือการประชุม JTC ไทย-
เวียดนาม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทยเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายเวียดนาม โดยการประชุมดังกล่าว
เป็นเวทีการประชุมหารือระดับรัฐมนตรีการค้าเก่ียวข้องกับการกําหนดทิศทางการปฏิสัมพันธ์ทางการค้าและการ
ลงทุนระหว่างไทย – เวียดนาม และแนวทางการจัดทําความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกันหรือ
เอ้ือประโยชน์ต่อกัน ทั้งน้ี การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นมาแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 
2558 ณ กรุงเทพมหานคร 
  2. ในการประชุม JTC ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 3 เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวใน
วันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย พณ. ได้จัดประชุมเตรียมการฝ่ายไทย
กับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนไทยท่ีเก่ียวข้องเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 เพ่ือพิจารณาท่าทีไทยสําหรับการ
ประชุม JTC ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 3 โดยท่าทีสําหรับการประชุมฯ มีสาระสําคัญคือ กําหนดทิศทางการปฏิสัมพันธ์
ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย – เวียดนาม และแนวทางการจัดทําความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ทั้งสองฝ่ายมี
ศักยภาพร่วมกันหรือเอ้ือประโยชน์ต่อกัน ได้แก่ (1) หารือแนวทางเพ่ือบรรลุเป้าหมายทางการค้าระหว่างไทย – 
เวียดนาม (20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2563) (2) หารือถึงการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการค้าระหว่างกัน
ภายใต้ความร่วมมือด้านต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือเพ่ือลดอุปสรรคทางการค้าและการอํานวยความสะดวกด้านการค้า 
ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการค้า ความร่วมมือด้านการเกษตรและประมง ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
ความร่วมมือด้านการเช่ือมโยงการขนส่ง ความร่วมมือด้านการธนาคาร ความร่วมมือด้านการลงทุน ความร่วมมือด้าน
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แรงงาน ความร่วมมือด้านพลังงาน ความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาค ภูมิภาคและพหุภาคี และความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ 
(ความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ความร่วมมือด้าน SMEs ความร่วมมือด้านศุลกากร ความร่วมมือภาครัฐ – 
เอกชน ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความมือด้านมาตรการเยียวยาทางการค้า) โดยการค้า
ระหว่างประเทศของเวียดนามและไทย ปี 2561 เวียดนามเป็นประเทศตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทยในอาเซียน ใน
ขณะเดียวกันไทยเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่อันดับที่ 1 ของเวียดนามในอาเซียน โดยในปี 2560 การค้ารวมไทย-
เวียดนาม มีมูลค่า 16,634.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้ามูลค่า 6,688.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
สินค้าที่เวียดนามส่งออกมายังไทย ได้แก่ โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือและช้ินส่วน นํ้ามันดิบ คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า อะไหล่และส่วนประกอบ เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ และยานพาหนะการขนส่ง
ช้ินส่วน อุปกรณ์และส่วนประกอบ และสินค้าที่เวียดนามนําเข้ามาจากไทย ได้แก่ นํ้ามันทุกชนิด เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
ช้ินส่วน รถยนต์ วัสดุพลาสติก ผักและผลไม้ และเคร่ืองจักร อุปกรณ์เครื่องมือและส่วนประกอบ 
 
12. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 51 และการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมที่เก่ียวข้อง จํานวน 10 ฉบับ และหากมีความ
จําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต. ดําเนินการ
ได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
  2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสาร ทั้ง 
10 ฉบับดังกล่าว 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กต. รายงานว่า 
  1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะไปร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 
51 และการประชุมระดับรัฐมนตรีอ่ืนที่เก่ียวข้อง ได้แก่ (1) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่
เจรจา (2) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 19 (3) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของการ
ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 8 และ (4) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของการประชุมอาเซียนว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum -ARF) ครั้งที่ 25 
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประธานอาเซียนในปีน้ี 
  2. การประชุมดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะปฏิบัติให้เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 ทั้งน้ี ในช่วงการประชุมฯ จะมีการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมที่
เก่ียวข้อง จํานวน 10 ฉบับ ได้แก่ 1) ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 51 เป็น
การแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะส่งเสริมให้ประชาคมอาเซียนมีความเข้มแข็งและมีนวัตกรรม 
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะดําเนินการภายใต้สามเสาหลักประชาคมอาเซียน ดังน้ี (1) ประชาคมการเมือง
และความม่ันคงอาเซียน (2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (3) ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (4) อ่ืน ๆ (ประเด็น
นอกภูมิภาค) และ (5) การประชุมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 2) ร่างแถลงการณ์ของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
และรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 3) ร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการสนับสนุนสตรี สันติภาพ และความมั่นคงในการประชุม
อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (ARF) 4) ร่างแถลงการณ์การ
ประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วน
ทางการบิน : ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน 5) ร่างแถลงการณ์การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและ



 

 

 

12 

ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการภัยพิบัติ 6) ร่างรายการกิจกรรมที่เป็น
ทางการ (Track 1) สําหรับปีกิจกรรม ค.ศ. 2018 – 2019 ของการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมือง
และความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก 7) แผนงานการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและ
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกด้านความมั่นคงทางทะเล ค.ศ. 2018 - 2020 8) แผนงานการประชุมอาเซียน
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกด้านการไม่แพร่ขยายและการลดอาวุธ 9) 
แผนงานการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกด้านการทูต
เชิงป้องกัน และ 10) แผนการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย – 
แปซิฟิกด้านการบรรเทาภัยพิบัติ ค.ศ. 2018 -2020 
  3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การร่วมรับรองในเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ดังกล่าว เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมของประเทศไทยในการสนับสนุนการดําเนินงานต่าง ๆ ในกรอบอาเซียน 
รวมท้ังเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจาในกรอบต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างและส่งเสริมผลประโยชน์
ทางด้านความมั่นคงของประเทศไทย ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหาท้าทายที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยและภูมิภาคใน
ภาพรวมด้วย 
 
13. เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ําโขง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมที่เก่ียวข้อง รวม 5 ฉบับ และหากมีความ
จําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ กต. 
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้า            
คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงทั้ง 4 กรอบ เป็นผู้ร่วมให้              
การรับรองร่างเอกสารดังกล่าว 
  สาระสําคัญของเร่ือง 

 กระทรวงการต่างประเทศได้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการต่อ             
ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม รวม 5 ฉบับ ประกอบด้วย  1) ร่างถ้อยแถลงประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
ลุ่มนํ้าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 11 (Draft Chair’s Statement of the 11th Mekong – Japan Foreign Ministers’ 
Meeting)  2) ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มนํ้าโขง – คงคา ครั้งที่ 9 (Draft Joint 
Ministerial Statement for the 9th MGC Ministerial Meeting) 3) ร่างถ้อยแถลงประธานร่วมการประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 8 (Draft Co-Chairs’ Statement of the Eighth 
Mekong-ROK Foreign Ministers’ Meeting) 4) ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง 
ครั้งที่ 11 (Eleventh Ministerial Meeting of the Lower Mekong Initiative: Draft Joint Statement) และ 5) 
ร่างถ้อยแถลงร่วมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนํ้าในลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง (Draft 
Joint Statement to Strengthen Water Data Management and Information Sharing in the Lower 
Mekong) ซึ่งจะมีการรับรองโดยท่ีประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง ในช่วงการประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 2- 3 สิงหาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งประกอบด้วยกรอบความ
ร่วมมือต่าง ๆ รวม 4 กรอบความร่วมมือ ได้แก่ (1) ความร่วมมือลุ่มนํ้าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 11 (2) ความร่วมมือลุ่มนํ้า
โขง – คงคา ครั้งที่ 9 (3) ความร่วมมือลุ่มนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาเหลี ครั้งที่ 8 และ (4) ข้อริเริ่มลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง 
ครั้งที่ 11 ซึ่งกรอบความร่วมมือลุ่มนํ้าโขงทั้ง 4 กรอบดังกล่าวจะเป็นเวทีที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุ
ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนานอกภูมิภาค ได้แก่ ญี่ปุ่น อินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี และสหรัฐอเมริกา 
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โดยมีเป้าประสงค์หลักเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน ลดความเหล่ือมล้ําของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทาง
สังคม และส่งเสริมการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนของอนุภูมิภาค โดยประเทศไทยเน้นการแสดงบทบาทนําในฐานะ
ผู้ให้ ร่วมกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง ทั้งน้ี ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยส่งเสริม
บทบาทของไทยในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งจะทําให้
เศรษฐกิจประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและของโลก อันจะนําไปสู่การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม การลดความเหลื่อมล้ํา และการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 
14. เรื่อง การให้เงินอุดหนุนแก่ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน  
  คณะรัฐมนตรีมีม ติ เห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี  (พลเอก  ประวิตร  วงษ์สุ วรรณ )                 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอ ให้กระทรวงกลาโหม (กห.) จ่ายเงินอุดหนุนแก่ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน 
(ศูนย์ฯ) เป็นประจําทุกปี ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป จํานวนปีละ 35,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 
1.22 ล้านบาท) โดยไม่ต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นรายปีอีก  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  การจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีของประเทศไทย ในความร่วมมือภายใต้
กรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน เพ่ือการเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยแพทย์ทหารของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็นไปตามผลการประชุมผู้บริหารศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-4 
สิงหาคม 2559 ที่ได้กําหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียน (รวมประเทศไทย) ให้เงินอุดหนุนแก่ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน
ประเทศละ 35,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นประจําทุกปี ต้ังแต่ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป (มีกําหนดให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนจ่ายเงินอุดหนุนครั้งแรกภายในปี 2561) โดยกระทรวงกลาโหมได้จัดเตรียมเงินอุดหนุนแก่ศูนย์แพทย์ทหาร
อาเซียนไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้เสนอขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน
ดังกล่าวไว้ในคําของบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้แล้ว ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมจะได้จัดทําคําขอ
งบประมาณดังกล่าวเป็นประจําทุกปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  
 

แต่งต้ัง 
 
15. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสงู (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามญั สังกัด
กระทรวงการคลัง ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี   
  1. นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  
   2. นางสาววิไล ตันตินนัทธ์นา ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามติ (นักวิชาการสรรพสามิต
ทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพสามิต ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
  3. นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ที่ปรกึษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เพ่ือทดแทนผูท้ี่จะเกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยน
หมุนเวียน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
16. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสงู (กระทรวงคมนาคม) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ัง นายสมัย โชติสกุล รองอธิบดีกรม
ทางหลวงชนบท ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม ต้ังแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
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17. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงมหาดไทย) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ัง นายสธุี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานี สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการปกครอง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) สาํนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคณุสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

.............................. 


