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วนัน้ี (2 ตลุาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชมุ 501 ตกึบญัชาการ 1 ท าเนียบรฐับาล 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานการประชมุคณะรฐัมนตรี 

  ภายหลงัเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แกว้ก าเนิด โฆษกประจ าส  านกันายกรฐัมนตรี พรอ้มดว้ย 

พนัเอก อธสิทิธิ์ ไชยนุวตั ิและพนัเอกหญงิ ทกัษดา สงัขจนัทร ์ผูช่้วยโฆษกประจ าส  านกันายกรฐัมนตรี ไดร่้วมแถลงผลการ

ประชมุคณะรฐัมนตร ี ซึง่สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

 

กฎหมาย 

   

1.  เรื่อง  ร่างพระราชบญัญตัอิอ้ยและน า้ตาลทราย (ฉบบัที.่.) พ.ศ. ….  

   2.  เรื่อง  ร่างพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยรฐับาลดจิทิลั พ.ศ. ….  

  3.   เรื่อง  ร่างพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  

    (ฉบบัที ่..) พ.ศ. …. (หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการปลอ่ยช ัว่คราว) 

  4.   เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเปลีย่นการใชอ้าคาร 

    บางชนิด หรอื  บางประเภท ในพื้นทีบ่างส่วนในทอ้งทีจ่งัหวดัหนองคาย พ.ศ.  

.... 

  5.  เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และร่าง 

    พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร  

   (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษเีพือ่การจดัต ัง้ส  านกังานเศรษฐกจิและการคา้ 

ทีจ่ดัต ัง้ขึ้นในประเทศไทยตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะรฐัมนตรตีามขอ้ผูกพนัทีไ่ด ้

    ท าขึ้น)  

 

เศรษฐกจิ- สงัคม 

   

6.  เรื่อง  ขอความเหน็ชอบการเพิม่เตมิหลกัเกณฑแ์นวทางการจา้งแรงงานส าหรบั 

โครงการจา้งแรงงานชลประทานสรา้งรายไดแ้ก่เกษตรกร ภายใตม้าตรการ 

พฒันาคุณภาพชวีติ 

  7.  เรื่อง  ร่าง มาตรฐานการศึกษาของชาต ิพ.ศ. .... 

  8.  เรื่อง  มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไมเ่รยีกส าเนา  

   เอกสารทีท่างราชการออกให ้จากประชาชน) 

  9.  เรื่อง  การจดักจิกรรมเน่ืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา 

    ภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 13 ตลุาคม 2561  

 10.  เรื่อง  โครงการแกไ้ขปญัหาหน้ีสนิเกษตรกรสมาชกิกองทนุฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 

   อย่างย ัง่ยนื (ลูกหน้ี ธ.ก.ส.)  

  11.  เรื่อง  การเสนอตวัขอเป็นเจา้ภาพการจดัการแขง่ขนักฬีายูธโอลมิปิกเกมส ์คร ัง้ที ่5  

    พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) 
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ต่างประเทศ 

   

12.   เรื่อง   ขอความเหน็ชอบร่างความตกลงว่าดว้ยพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องอาเซยีน 

  13.   เรื่อง   ร่างพธิสีารเพือ่แกไ้ขเอกสารแนบ 2 ของความตกลงการส ารองขา้วฉุกเฉินของ 

    อาเซยีนบวกสาม 

  14.   เรื่อง   ร่าง Large Grant Agreement (LGA) ส  าหรบัโครงการ Measurable Action  

    for Haze-Free Sustainable Land Management in Southeast Asia  

    (MAHFSA) 

 15.  เรื่อง  การจดัตัง้ส  านกังานเศรษฐกจิและการคา้ฮ่องกงประจ าประเทศไทย  

  16.   เรื่อง   ร่างยุทธศาสตรก์รุงโตเกยีว ค.ศ. 2018 เพือ่ความร่วมมอืลุม่น า้โขงกบัญี่ปุ่น 

  17.   เรื่อง  ขอความเหน็ชอบต่อเอกสารทีจ่ะมกีารลงนามในการประชมุรฐัมนตรอีาเซยีน 

ดา้นการเกษตรและป่าไม ้คร ัง้ที ่40 และการประชมุทีเ่กี่ยวขอ้ง 

  18.  เรื่อง   ร่างแถลงการณร่์วม (Joint Communique) ว่าดว้ยความเป็นหุน้ส่วนระหว่าง 

    รฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและ UNIDO 

19.  เรื่อง   ร่างปฏญิญาระดบัรฐัมนตรใีนการมคีวามร่วมมอืระดบัภมูภิาคเพือ่ใชป้ระโยชน์ 

จากอวกาศเพื่อการพฒันาแบบย ัง่ยนื และแผนปฏบิตัิการว่าดว้ยการใชป้ระโยชน์จาก

อวกาศเพื่อการพฒันาแบบย ัง่ยืนในภูมภิาคเอเชียแปซิฟิก (Asia – Pacific Plan of 

Action on Space Applications for Sustainable Development) ค.ศ. 2018 – 

2030  

 

แต่งตัง้ 

   

20.  เรื่อง  การแต่งต ัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาการระดบั  

   ทรงคุณวุฒ ิ(กระทรวงการคลงั)  

  21.  เรื่อง  การแต่งต ัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาการระดบั  

   ทรงคุณวุฒ ิ(กระทรวงมหาดไทย) 

  22.  เรื่อง  ขออนุมตัแิต่งต ัง้ขา้ราชการพลเรือนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิาร 

ระดบัสูง (กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม) 

  23.  เรื่อง  แต่งต ัง้กรรมการอื่นในคณะกรรมการก ากบัส านกังานการบนิพลเรอืนแห่ง 

    ประเทศไทย  

  24.  เรื่อง  การแต่งต ัง้กรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการที่เป็นผูแ้ทน 

   องคก์รศาสนาอื่นทีพ่น้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ  

  25.  เรื่อง  การมอบหมายผูแ้ทนหน่วยงานภาครฐัเป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการใน   

   คณะกรรมการต่อตา้นการทจุรติแห่งชาตติามค าส ัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ  

    ที ่2/2561  
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  26.  เรื่อง  การโอนขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งในกรอบอตัราก าลงัช ัว่คราวเป็นกรณีพเิศษ 

ในส านกันายกรฐัมนตร ีตามค าส ัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่16/2558  

27.  เรื่อง  การโอนขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งในกรอบอตัราก าลงัช ัว่คราวเป็นกรณีพเิศษ 

ในส านกันายกรฐัมนตร ีตามค าส ัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่ 

16/2558  

  28.  เรื่อง  การแต่งต ัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง  

    (กระทรวงแรงงาน) 

………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

ขอ้มลูจาก : รฐับาลไทย                                                                            วนัที ่2 ตลุาคม 2561 

จดัท าโดย : ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                     4 

กฎหมาย 

  

1. เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัอิอ้ยและน ้ าตาลทราย (ฉบบัที่..) พ.ศ. ….  

   คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัแิละรบัทราบดงัน้ี  

   1. อนุมตัิหลกัการร่างพระราชบญัญตัิออ้ยและน า้ตาลทราย (ฉบบัที่..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวง

อตุสาหกรรมเสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยใหร้บัขอ้สงัเกตของส านกังานศาลยุติธรรม 

และธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาดว้ย แลว้ส่งใหค้ณะกรรมการประส านงานสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ

พจิารณา ก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณาต่อไป  

   2. รบัทราบแผนในการจดัท ากฎหมายล าดบัรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคญัของกฎหมาย

ล าดบัรองตามทีก่ระทรวงอตุสาหกรรมเสนอ  

   สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญตั ิ 
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ประเด็น รายละเอยีดและเหตผุล 

1. แกไ้ขเพิม่เตมิบทนิยามค าว่า “น า้ตาลทราย” และ 

“โรงงาน”  

- เพื่อใหค้รอบคลุมถึงน า้ออ้ยที่จะน าไปใชใ้นการผลิตเป็นผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ 

นอกเหนือจากน า้ตาลทราย  

- ก าหนดใหโ้รงงานซึ่งผลติน า้ตาลทรายตามประเภท วธิีการผลติ และก าลงัการ

ผลติไมเ่กนิทีก่  าหนดไวใ้นกฎกระทรวง ไมเ่ป็นโรงงานภายใตพ้ระราชบญัญตัน้ีิ  

2. ก าหนดบทนิยามใหม่ค าว่า “น า้ออ้ย” และ 

“สมาคมโรงงาน”  

- เพื่อใหส้ามารถน าน ้าออ้ยไปผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ชนิดอื่น ๆ ไดโ้ดยตรง

นอกเหนือจากน า้ตาลทราย 

- เพือ่รองรบัการด าเนินงานของสมาคมโรงงาน ใหต้รงกบัขอ้เทจ็จรงิในทางปฏิบตัิ 

3. เพิม่เตมิใหร้ฐัมนตรผูีร้กัษาการมอี านาจในการ

ก าหนดระเบยีบกฎกระทรวงและประกาศ  

- เดิมรฐัมนตรีรกัษาการมีอ านาจเพียงการก าหนดระเบียบเท่านั้น จึงแกไ้ข

เพิ่มเติมเพื่อใหร้ฐัมนตรีมอี  านาจในการออกอนุบญัญตัิเพิ่มขึ้นคือ กฎกระทรวง 

ระเบยีบและประกาศ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามร่างพระราชบญัญตัน้ีิ  

4. เพิม่จ านวนกรรมการและแกไ้ขคุณสมบตัขิอง

คณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทรายของผูแ้ทนท ัง้ 

3 ภาคส่วน  

- เพิ่มจ านวนผูแ้ทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เดิม 1 คน เป็น 2 

คน กระทรวงพาณิชย ์(พณ.) 2 คน และ อก. 2 คน รวมผูแ้ทนจากส่วนราชการ 

6 คน จากเดมิ 5 คน  

- เพิม่ผูแ้ทนชาวไร่ออ้ยจากเดมิ 9 คน เป็น 12 คน โดยมาจากสถาบนัชาวไร่ออ้ย

ที่เป็นสมาคม 9 คน สถาบนัชาวไร่ออ้ยที่เป็นสหกรณ์ 2 คน และสถาบนัชาวไร่

ออ้ยทีเ่ป็นกลุม่เกษตรกรชาวไร่ออ้ย 1 คน เดมิไมไ่ดก้ าหนดว่าตอ้งมาจากสถาบนั

ใด  

- เพิม่ผูแ้ทนโรงงานจากเดมิ 7 คน เป็น 9 คน  

- แกไ้ขเพิ่มเติมคุณสมบตัิของผูแ้ทนจากส่วนราชการจากเดิมที่ตอ้งไม่เป็นชาวไร่

ออ้ย กรรมการ ผูจ้ดัการ พนกังานหรือลูกจา้งของโรงงานแลว้ จะตอ้งไม่เป็นผูม้ี

ส่วนไดเ้สยีในกจิการทีเ่กี่ยวกบัออ้ยหรอืน า้ตาลทรายดว้ย 

  

- แกไ้ขเพิ่มเติมคุณสมบตัิของผูแ้ทนชาวไร่ออ้ยตอ้งไม่เป็นที่ปรึกษาของโรงงาน 

และคุณสมบตัขิองผูแ้ทนโรงงานตอ้งไมเ่ป็นชาวไร่ออ้ย  

5. แกไ้ขเพิม่เตมิองคป์ระชมุ การเรยีกประชมุ และ

อ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาล

ทราย  

- ในการประชุมกรรมการตอ้งมีองค์ประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่ งหน่ึง โดยก าหนด

เพิ่มเติมว่าตอ้งมผูีแ้ทนจากส่วนราชการ ผูแ้ทนชาวไร่ออ้ย และผูแ้ทนโรงงาน 

อย่างนอ้ยฝ่ายละหน่ึงคนเขา้ร่วมประชมุ จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

- ก าหนดเพิม่เตมิใหร้องประธานกรรมการปฏบิตัิหนา้ที่แทนประธานกรรมการได ้

กรณีประธานกรรมการพน้จากต าแหน่งหรอืไมอ่าจปฏบิตัิหนา้ทีไ่ด ้เดมิก าหนดให ้

ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมเท่านัน้ ท าใหค้ณะกรรมการคณะต่าง ๆ ไม่

สามารถประชมุได ้ 

- ก าหนดใหค้ณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทรายมีหนา้ที่และอ านาจในการ

ก าหนดนโยบายหลกัเท่านัน้ ส่วนอ านาจเดิมในการออกระเบยีบและประกาศต่าง 
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ๆ ใหเ้ป็นของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการออ้ย คณะกรรมการน า้ตาล

ทราย และคณะกรรมการบริหารกองทนุ ในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคณะกรรมการชุด

นัน้ ๆ  

6. แกไ้ขเพิม่เตมิองคป์ระกอบและอ านาจหนา้ที่ของ

คณะ กรรมการบริหาร 

- เดิมมีกรรมการจ านวน 13 คน เพิ่มเป็น 15 คน โดยยกเลิกกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิ และเพิ่มเติมกรรมการผูแ้ทนโรงงานจากเดิม 4 คน เป็น 5 คน 

และผูแ้ทนชาวไร่ออ้ยจากเดมิ 5 คน เป็น 7 คน โดยมาจากสถาบนัทีเ่ป็นสมาคม 

5 คน สถาบนัที่เป็นสหกรณ์ 1 คน และสถาบนัที่เป็นกลุ่มเกษตรกร 1 คน เดิม

ไมไ่ดก้ าหนดว่าจะมาจากสถาบนัใด และก าหนดใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการออ้ย

และน า้ตาลทราย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร  

- เพิ่มเติมใหค้ณะกรรมการบริหารมีหนา้ที่ในการก าหนดระเบยีบและประกาศ

ต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งเดิมเป็นอ านาจของคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาล

ทราย  

7. แกไ้ขเพิม่เตมิองคป์ระกอบของคณะ

กรรมการบริหารกองทนุออ้ยและน า้ตาลทราย และ

แกไ้ขทีต่ ัง้และทีม่าของเงนิกองทุนฯ รวมท ัง้ระบบ

การตรวจสอบบญัช ี 

- เดมิมกีรรมการจ านวน 12 คน เพิม่เป็น 15 คน โดยเพิม่ผูแ้ทนโรงงานจากเดิม 

3 คน เป็น  4 คน และผูแ้ทนชาวไร่ออ้ยจากเดิม 3 คน เป็น 5 คน โดยมาจาก

สถาบนัที่เป็นสมาคม 3 คน สถาบนัที่เป็นสหกรณ์ 1 คน และสถาบนัที่เป็นกลุ่ม

เกษตรกร 1 คน เดมิไมไ่ดก้ าหนดว่าจะมาจากสถาบนัใด  

- แกไ้ขที่ต ัง้ของกองทุนฯ เดิมตัง้อยู่ที่ส  านกังานคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาล

ทราย อก. เป็น กรุงเทพมหานคร หรอืปรมิณฑล  

- แกไ้ขที่มาของเงนิกองทุนฯ โดยตดัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลออก เพื่อให เ้ป็นไป

ตามกรอบขอ้ตกลงการคา้ระหว่างประเทศ  

- เพิ่มเติมการจดัท าระบบบญัชีที่เหมาะสม  โดยแสดงฐานะทางการเงนิ และผล

การด าเนินงาน และการตรวจสอบบญัชี เพื่อใหถู้กตอ้งตามหลกัการบญัชีที่

รบัรองท ัว่ไป  

8. แกไ้ขเพิม่เตมิองคป์ระกอบและอ านาจหนา้ที่ของ

คณะกรรมการออ้ย  

- เดมิมกีรรมการจ านวน 14 คน เพิม่เป็น 17 คน โดยเพิม่ผูแ้ทนโรงงานจากเดิม 

4 คน เป็น 5 คน และผูแ้ทนชาวไร่ออ้ยจากเดิม 6 คน เป็น 8 คน โดยมาจาก

สถาบนัที่เป็นสมาคม 6 คน สถาบนัที่เป็นสหกรณ์ 1 คน และสถาบนัที่เป็นกลุ่ม

เกษตรกร 1 คน  

- แกไ้ขใหค้ณะกรรมการออ้ยมีอ านาจหนา้ที่เพิ่ม เติมจากที่ถ่ายโอนมาจาก

คณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทราย เช่น ก าหนดทอ้งที่ที่เหมาะสมส าหรบั

ส่งเสริมการปลูกออ้ย ก าหนดพนัธุอ์อ้ยที่เหมาะสม ก าหนดปริมาณออ้ยที่ให ้

ชาวไร่ออ้ยผลติ รวมท ัง้ก าหนดระเบยีบต่าง ๆ ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัออ้ย  

9. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละหนา้ที่ของชาวไร่ออ้ย 

หวัหนา้กลุม่ชาวไร่ออ้ย และสถาบนัชาวไร่ออ้ย  

- ก าหนดใหช้าวไร่ออ้ยเป็นสมาชิกสถาบนัชาวไร่ออ้ยที่เป็นสมาคม สหกรณ ์หรือ

กลุม่เกษตรกรชาวไร่ออ้ย ไดเ้พยีงแห่งเดยีว  

- เพิ่มเติมหนา้ที่ของหวัหนา้กลุ่มชาวไร่ออ้ย โดยใหห้วัหนา้กลุ่มชาวไร่ออ้ยตอ้ง

น าส่งส  าเนาสญัญาหรือขอ้ตกลงระหว่างชาวไร่ออ้ยที่อยู่ในสงักดัของตนกบั
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โรงงาน ใหก้บัคณะกรรมการออ้ย และน าส่งเงนิตามสทิธิใหแ้ก่ชาวไร่ออ้ยที่อยู่ใน

สงักดัตน  

-  แกไ้ขเพิ่ม เติมใหม้ีการจดทะเบียนสถาบ ันชาวไร่ออ้ยตามระเบียบที่

คณะกรรมการออ้ยก าหนด และก าหนดหนา้ที่ของสถาบนัชาวไร่ออ้ย เดมิไม่ตอ้ง

จดทะเบยีน  

10. แกไ้ขเพิม่เตมิองคป์ระกอบและอ านาจหนา้ที่

ของคณะกรรมการน า้ตาลทราย  

- แกไ้ขเพิม่เตมิองคป์ระกอบของคณะกรรมการน า้ตาลทรายในส่วนของผูแ้ทน

ชาวไร่ออ้ย 5 คน โดยก าหนดใหม้าจากสถาบนัทีเ่ป็นสมาคม 3 คน สถาบนัทีเ่ป็น

สหกรณ ์1 คน และสถาบนัทีเ่ป็นกลุม่เกษตรกรชาวไร่ออ้ย 1 คน และก าหนด

เพิม่เตมิใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทรายเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการน า้ตาลทราย 

- แกไ้ขใหค้ณะกรรมการน า้ตาลทรายมอี านาจหนา้ทีเ่พิม่เตมิจากทีถ่่ายโอนมาจาก

คณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทราย เช่น ควบคุมดูแลในส่วนที่เกี่ยวกบัการ

ส่งออกน า้ตาลทราย จดัใหม้กีารน าเขา้น า้ตาลทรายกรณีเกิดขาดแคลน รวมท ัง้

ก าหนดระเบยีบต่าง ๆ ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัน า้ตาลทราย  

11. การน าเขา้น า้ตาลทราย  - เดมิหา้มมใิหผู้ใ้ดน าเขา้น า้ตาลทราย เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการ

ออ้ยและน า้ตาลทราย แกไ้ขใหม่เป็นใหน้ าเขา้น า้ตาลทรายไดแ้ต่จะตอ้งไดร้บั

อนุญาตจากคณะกรรมการฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดขององคก์รการคา้

โลก  

12. แกไ้ขเพิม่เตมิเรื่องการก าหนดราคาออ้ยข ัน้ตน้  - แกไ้ขเพิ่มเติมการก าหนดราคาออ้ยข ัน้ตน้ตอ้งไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 และไม่

เกนิรอ้ยละ 95 ของประมาณการรายไดท้ี่ค านวณได ้เพือ่ไมใ่หร้าคาออ้ยข ัน้ตน้สูง

เกนิกว่าประมาณการรายไดท้ีค่  านวณไดแ้ละราคาออ้ยข ัน้สุดทา้ย  

- แกไ้ขผูใ้หค้วามเห็นชอบการก าหนดราคาออ้ยข ัน้ตน้และราคาออ้ยข ัน้สุดทา้ย

จากเดมิคณะรฐัมนตร ีเป็น รฐัมนตรผูีร้กัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิ  

13. แกไ้ขเพิ่มเติมกรณีราคาออ้ยข ัน้สุดทา้ยต า่กว่า

ราคาออ้ยข ัน้ตน้  

- กรณีราคาออ้ยข ัน้สุดทา้ยต า่กว่าราคาออ้ยข ัน้ตน้ เดิม ใหก้องทุนฯ จ่ายเงิน

ชดเชยส่วนต่างใหแ้ก่โรงงาน โดยชาวไร่ออ้ยไม่ตอ้งส่งคืนค่าออ้ยที่ไดร้บัเกิน 

แกไ้ขเป็นใหน้ าส่วนต่างไปหกัออกจากราคาออ้ยข ัน้ตน้หรือออ้ยข ัน้สุดทา้ยในฤดู

ผลติปีถดัไป ตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการก าหนด เพือ่แกไ้ขเรื่องการอุดหนุน

เกษตรกรของกองทนุ 

14. แกไ้ขการก าหนดใหโ้รงงานน าเงนิเขา้กองทนุฯ  - เดิมก าหนดใหโ้รงงานน าเงนิเขา้กองทุนฯ เท่าจ านวนผลต่างระหว่างรายไดสุ้ทธิ

กบัราคาออ้ยข ัน้สุดทา้ย แกไ้ขเป็น ใหโ้รงงานน าเงนิส่งเขา้กองทุนฯ รอ้ยละสอง

ของรายไดสุ้ทธ ิภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการก าหนด  

15. แกไ้ขเพิม่เตมิบทก าหนดโทษ  - ปรบัปรุงบทก าหนดโทษใหม้คีวามเหมาะสม โดยแยกอตัราโทษของชาวไร่ออ้ย

และหวัหนา้กลุ่มชาวไร่ออ้ยออกจากกนั และเพิ่มอตัราโทษเฉพาะโทษปรบัจาก

เดิมเพิ่มขึ้นอีกสี่เท่า แกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญตัิเกี่ยวกบัความรบัผดิของผูแ้ทนนิติ

บคุคล  
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2. เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัว่ิาดว้ยรฐับาลดิจทิลั พ.ศ. ….  

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัแิละรบัทราบ ดงัน้ี  

  1. อนุมตัิหลกัการร่างพระราชบญัญตัิว่าดว้ยรฐับาลดิจิทลั พ.ศ. …. ตามที่ส  านกังานพฒันารฐับาลดิจิทลั 

(องคก์ารมหาชน) เสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหร้บัความเห็นและขอ้สงัเกตของ

กระทรวงการคลงั กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส านกังาน ก.พ.ร. ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ และส านกังานศาลยุติธรรม ไปประกอบการพิจ ารณาดว้ย 

แลว้ส่งใหค้ณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญตัิแห่งชาตพิจิารณา ก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาติต่อไป  

   2. รบัทราบแผนในการจดัท ากฎหมายล าดบัรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคญัของกฎหมาย

ล าดบัรองทีอ่อกตามร่างพระราชบญัญตัดิงักลา่วตามทีส่  านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) เสนอ  

  3. ใหส้  านกังานพฒันารฐับาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน) รบัความเหน็ของกระทรวงคมนาคมและส านักงาน 

ก.พ. ไปพจิารณาด าเนินการต่อไป  

  สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญตั ิ 

  1. ก าหนดค านิยาม “ดิจิทลั” หมายความว่า เทคโนโลยีที่ใชว้ิธีการน าสญัลกัษณ์ศูนยแ์ละหน่ึงหรือ

สญัลกัษณอ์ื่นมาแทนค่าสิง่ท ัง้ปวง เพือ่ใชส้รา้ง หรอืก่อใหเ้กดิระบบต่าง ๆ เพือ่ใหม้นุษยใ์ชป้ระโยชน ์และ “หน่วยงานของรฐั” 

หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิาค ราชการส่วนทอ้งถิ่น รฐัวสิาหกิจ องคก์ารมหาชน องคก์รอิสระตาม

รฐัธรรมนูญ มหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั หน่วยงานอิสระของรฐั และใหห้มายความรวมถึงนิติบุคคล คณะบุคคล หรือ

บคุคล ซึง่มอี  านาจหนา้ทีด่  าเนินงานของรฐัไมว่่าในการใด ๆ   

   2. ก าหนดใหใ้นกรณีที่มกีฎหมายก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกี่ยวกบัเอกสาร การพิสูจนแ์ละยืนยนั

ตวัตน กระบวนการท างานและการบริการของหน่วยงานของรฐัไวโ้ดยเฉพาะ หากหน่วยงานของรฐัไดจ้ดัท าเอกสาร จดัท าการ

พิสูจนแ์ละยืนยนัตวัตน หรือจดัท ากระบวนการท างานและการบริการดว้ยวิธีการทางดิจิทลัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่

ก  าหนดโดยพระราชบญัญตัิน้ีแลว้ ใหถ้ือว่าเอกสาร การพิสูจน์และยืนยนัตวัตนและกระบวนการท างาน และการบริการ

ดงักลา่วมผีลโดยสมบูรณต์ามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการทีก่ฎหมายในเรื่องนัน้ 

ก าหนดไว ้ 

   3. ก าหนดใหม้ีแผนพฒันารฐับาลดิจิทลัเพื่อก าหนดทิศทางการพฒันาประเทศใหม้ีความชดัเจน 

สอดคลอ้งกนัระหว่างทุกหน่วยงานของรฐั และมกีรอบการพฒันาและแผนการด าเนินงานของประเทศ ใหค้ณะกรรมการ

รฐับาลดิจิทลัจดัท าแผนพฒันารฐับาลดิจิทลัใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าติและแผนระดบัชาติที่เกี่ยวขอ้งและ เสนอ

คณะรฐัมนตรี และใหห้น่วยงานของรฐัที่มีหนา้ที่ด  าเนินการตามภารกิจที่ก  าหนดในแผนพฒันารฐับาลดิจิทลัจดัท าหรือ

ปรบัปรุงแผนปฏบิตักิารหรอืแผนงานทีม่อียู่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันารฐับาลดจิทิลั  

   4. ก าหนดใหห้น่วยงานของรฐัตอ้งจดัท าขอ้มูลตามภารกิจหลกัใหอ้ยู่ในรูปแบบข อ้มูลดิจิทลั และตอ้ง

ปรบัปรุงขอ้มูลดิจิทลันัน้ใหม้ขีอ้มูลที่เชื่อถอืได ้มคีวามสมบูรณ์และสามารถใชไ้ด ้รวมท ัง้มคีวามถูกตอ้ง ทนัสมยั สามารถ

เชื่อมโยงกบัหน่วยงานของรฐัอื่น และน าไปประมวลผลต่อได ้หากขอ้มลูดงักล่าวไดจ้ดัท าไวก่้อนพระราชบญัญตัิน้ีใชบ้งัคบั

และไมไ่ดอ้ยู่ในรูปแบบขอ้มลูดจิิทลั ใหห้น่วยงานของรฐัด าเนินการแปลงขอ้มลูดงักล่าวใหอ้ยู่ในรูปแบบขอ้มลูดจิิทลัดว้ย   

- ก าหนดเพิ่มเติมใหม้คีณะกรรมการเปรียบเทยีบปรบั เพื่อใหเ้กิดความสะดวก

รวดเรว็ในการด าเนินการตามพระราชบญัญตัิน้ี  
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   5. ก าหนดใหห้น่วยงานของรฐัที่ตอ้งมกีารเรียกเก็บเงนิค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร ค่าปรบั หรอืค่าใชจ่้ายอื่น

ใดจากประชาชน ใหจ้ดัใหม้รีะบบการช าระเงนิทางดจิิทลัเป็นอีกช่องทางหน่ึงดว้ย และสามารถตกลงกบัหน่วยงานของรฐัแห่ง

อื่นใหจ้ดัเก็บเงนิแทนหน่วยงานตนเองได ้ท ัง้น้ีใหก้ าหนดอตัราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรบั หรือค่าใชจ่้ายอื่นใดใหน้อ้ย

กว่าอตัราทีก่ฎหมายก าหนดหรอือตัราทีใ่ชจ้ดัเกบ็อยู่ หรอืยกเวน้การจดัเก็บ เพือ่ส่งเสรมิใหป้ระชาชนใชบ้ริการทางดจิิทลัของ

หน่วยงาน  

   6. ก าหนดใหห้น่วยงานของรฐัตอ้งด าเนินการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงขอ้มูลดิจิทลัที่มีการจดัท าและ

ครอบครองกบัหน่วยงานของรฐัอื่นผ่านระบบและเครอืขา่ยสารสนเทศและการสือ่สารตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการก าหนด 

โดยอย่างนอ้ยตอ้งค านึงถงึธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครฐั  

   7. ก าหนดใหม้ีศูนยแ์ลกเปลี่ยนขอ้มูลกลางแห่งชาติ เพื่อรองรบัและสนบัสนุนการแลกเปลี่ยนและ

เชื่อมโยงขอ้มลูระหว่างหน่วยงานของรฐัและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง โดยท าหนา้ที่เป็นศูนยก์ลางในการแลกเปลี่ยนขอ้มูลและ

เอกสารทะเบยีนดิจิทลัระหว่างหน่วยงานของรฐั ก าหนดนโยบายและมาตรฐานต่าง ๆ เกี่ยวกบัการแลกเปลีย่นและเชื่อมโยง

ขอ้มูลตามที่คณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบ รวมท ัง้จดัท าบญัชีขอ้มูลหลกัของภาครฐั และจดัเก็บบนัทึกหลกัฐานของการ

แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงขอ้มูล ตลอดจนใหก้ารสนบัสนุนทางเทคนิคแก่หน่วยงานของรฐัเพื่อ ใหส้ามารถแลกเปลี่ยนและ

เชื่อมโยงขอ้มลูระหว่างกนัได ้ 

   8. ก าหนดให ้สพร. จดัท าระบบบริการดิจิทลัภาครฐัแบบเบด็เสร็จ ณ จดุเดยีว เพือ่เชื่อมโยงไปยงับริการ

ดิจิทลัของหน่วยงานของรฐั โดยหน่วยงานของรฐัตอ้งด าเนินการใหร้องรบัการเชื่อมโยงดงักล่าว เพื่ออ านวยความสะดวกให ้

ประชาชนสามารถเขา้ถงึบริการไดอ้ย่างรวดเรว็ และม ัน่คงปลอดภยัในจดุเดยีว  

   9. ก าหนดใหห้น่วยงานของรฐัตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเปิดภาครฐัในรูปแบบดจิิทลัต่อสาธารณะ ซึง่เป็นขอ้มูลที่

มปีระโยชน ์ถูกตอ้งและทนัสมยั และไม่เป็นขอ้มลูส่วนบุคคล หรือขอ้มลูที่มผีลกระทบต่อภาคส่วนอื่ น ๆ เวน้แต่ขอ้มลูนัน้

เป็นขอ้มลูทีม่กีฎหมายก าหนดมใิหม้กีารเปิดเผย โดยเปิดเผยในรูปแบบมาตรฐานเปิด ซึง่สามารถใหเ้ขา้ถงึไดอ้ย่างเสรีโดยไม่

เสยีค่าใชจ่้าย และสามารถน าไปเผยแพร่ใชป้ระโยชน ์หรอืต่อยอดการพฒันาบรกิารและนวตักรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได ้  

   10. ก าหนดใหม้คีณะกรรมการรฐับาลดจิทิลั ซึง่มนีายกรฐัมนตรเีป็นประธานกรรมการ โดยมอี านาจหนา้ที่

ในการจดัท าแผนพฒันารฐับาลดิจิทลั จดัท ามาตรฐานและหลกัเกณฑต์ามที่พระราชบญัญตัิน้ีก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ของ

คณะกรรมการ เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรีในการจดัใหม้ีหรือปรบัปรุงกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัก ารพฒันารฐับาลดิจิทลั 

รายงานคณะรฐัมนตรี เพื่อใหม้มีติส ัง่การหรือยบัย ัง้การด าเนินการของหน่วยงานใดที่ไม่เป็นไปตามแผนพฒันารฐับาลดจิทิลั 

ก ากบัและตดิตามการด าเนินงานของศูนยแ์ลกเปลีย่นขอ้มลูกลางแห่งชาต ิและศูนยก์ลางขอ้มลูเปิดภาครฐั  

   11. ก าหนดใหห้น่วยงานของรฐัด าเนินการตามพระราชบญัญตัิน้ีใหแ้ลว้เสร็จภายในหา้ปี นบัแต่วนัที่

พระราชบญัญตัิน้ีมผีลใชบ้งัคบั หากไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาดงักล่าว ใหห้น่วยงานนัน้ท าแผน

เสนอคณะกรรมการเพื่อเสนอเรื่องต่อคณะรฐัมนตรีพิจารณาต่อไป เวน้แต่กรณีการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั หน่วยงานของรฐั

ตอ้งไมเ่รียกเอกสารส าเนาบตัรประชาชน ทะเบยีนบา้น หนงัสอืรบัรองนิติบุคคล บตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ีหนงัสอืรบัรองการ

จดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่จากบคุคลที่ตอ้งการเป็นผูค้า้กบัภาครฐั เวน้แต่บคุคลหรอื 

นิตบิคุคลดงักล่าวมไิดม้ขีอ้มูลปรากฏอยู่ในระบบฐานขอ้มลูของหน่วยงานของรฐั โดยใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสองปี

นบัแต่วนัที่พระราชบญัญตัิน้ีใชบ้งัคบั หากไม่สามารถด าเนินการได ้ใหร้ฐัมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการไดต่้อ

คณะรฐัมนตรเีพือ่ทราบ  
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3.  เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัิแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. …. (หลกัเกณฑ์

เกีย่วกบัการปล่อยชัว่คราว) 

   คณะรฐัมนตรีมมีติเห็นชอบร่างพระราชบญัญตัิแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(ฉบบัที ่..) พ.ศ. …. (หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการปลอ่ยช ัว่คราว) ของส านกังานศาลยุติธรรม ทีส่  านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ตรวจพิจารณาแลว้ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกคร ัง้หน่ึง แลว้ใหส้่งคณะกรรมการ

ประสานงานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณา ก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาติต่อไป  

   สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญตัิ 

  แกไ้ขเพิ่มเติมหลกัเกณฑใ์นการเรียกประกนัและหลกัประกนัในการปล่อยช ัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจ าเลย 

โดยขยายเพดานอตัราโทษจ าคุกของผูต้อ้งหาหรือจ าเลยที่จะตอ้งหาประกนัหรือหลกัประกนัจากอย่างสูงเกิน 5 ปีขึ้นไป เป็น

อย่างสูงเกนิ 10 ปีขึ้นไป   

 

4.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดบรเิวณหา้มกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเปลี่ยนการใชอ้าคารบางชนิด หรอื                  บาง

ประเภท ในพื้นที่บางสว่นในทอ้งที่จงัหวดัหนองคาย พ.ศ. .... 

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง หรือ                 

เปลี่ยนการใชอ้าคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้ นที่บางส่วนในทอ้งที่จ ังหวดัหนองคาย พ.ศ. . . . .  ตามที่

กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแลว้ด าเนินการ

ต่อไปได ้โดยให ้มท. รบัความเหน็ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิปพจิารณาด าเนินการ

ต่อไปดว้ย 

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง 

  1. ก าหนดบทนิยาม “อาคารพาณิชยกรรมประเภทคา้ปลกีคา้ส่ง” และ “ระดบัพื้นดิน” เพื่อใหเ้กิดความ

ชดัเจนในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

  2. ก าหนดใหท้อ้งที่จงัหวดัหนองคาย เวน้แต่พื้นที่ตามที่ก  าหนดในร่างกฎกระทรวงน้ี เป็นบริเวณหา้ม

ก่อสรา้งอาคารพาณิชยกรรมประเภทคา้ปลกีคา้ส่งที่มพีื้นที่ใชส้อยอาคารรวมกนัเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลงัเดียวกนั

หรอืหลายหลงัต ัง้แต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป เวน้แต่ การก่อสรา้งอาคารตามหลกัเกณฑท์ีก่  าหนด 

  3. หา้มบุคคลใดก่อสรา้งอาคารพาณิชยกรรมประเภทคา้ปลีกคา้ส่งที่มีพื้นที่ใช ส้อยอาคารรวมกนัเพื่อ

ประกอบกิจการในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัต ัง้แต่ 300 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 2 ,000 ตารางเมตร เวน้แต่จะเป็นไป

ตามเงื่อนไขที่ก  าหนด หรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทคา้ปลกีคา้ส่งที่มพีื้นที่ใชส้อยอาคารรวมกนัเพื่อประกอบกิจการใน

อาคารหลงัเดยีวกนัหรอืหลายหลงัเกนิ 2,000 ตารางเมตร เวน้แต่จะเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่  าหนด 

  4. หา้มบุคคลใดดดัแปลงหรือเปลี่ยนการใชอ้าคารใด ๆ ใหเ้ป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลกัษณะ

ตอ้งหา้มภายในบรเิวณพื้นทีท่ีก่  าหนด 

  5. ก าหนดใหอ้าคารที่มอียู่แลว้ในพื้นที่ที่ก  าหนดก่อนหรือในวนัที่กฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั ใหไ้ดร้บัยกเวน้

ไม่ตอ้งปฏิบตัิตามกฎกระทรวงน้ี แต่หา้มดดัแปลงหรือเปลี่ยนการใชอ้าคารดงักล่าวใหเ้ป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มี

ลกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่  าหนด 

  6. ก าหนดใหอ้าคารทีไ่ดร้บัใบอนุญาตหรอืใบรบัแจง้การก่อสรา้ง ดดัแปลงหรอืเปลีย่นการใชต้ามกฎหมาย

ว่าดว้ยการควบคุมอาคาร หรอืทีไ่ดร้บัอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าดว้ยกจิการนัน้ก่อนวนัทีก่ฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั และยงั
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ก่อสรา้ง ดดัแปลง หรือเปลีย่นการใชไ้ม่แลว้เสร็จ ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัิตามกฎกระทรวงน้ี แต่จะขอเปลีย่นแปลงการ

อนุญาตหรอืการแจง้ใหเ้ป็นการขดัต่อกฎกระทรวงน้ีไมไ่ด ้ 

 

5. เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัิแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความ

ในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อการจดัต ัง้ส านักงานเศรษฐกจิและ

การคา้ที่จดัต ัง้ข้ึนในประเทศไทยตามที่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะรฐัมนตรตีามขอ้ผูกพนัที่ไดท้ าข้ึน)  

  คณะรฐัมนตรีมมีติเหน็ชอบหลกัการร่างพระราชบญัญตัิแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. 

.... และร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ

ภาษเีพือ่การจดัต ัง้ส  านกังานเศรษฐกจิและการคา้ทีจ่ดัต ัง้ขึ้นในประเทศไทยตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะรฐัมนตรีตามขอ้ผูกพนั

ทีไ่ดท้  าขึ้น) ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ   

  สาระส าคญัของเรื่อง  

  กระทรวงการคลงัไดก้ าหนดมาตรการภาษีเพื่อการจดัต ัง้ส  านกังานเศรษฐกิจและการคา้ที่จดัต ัง้ขึ้นใน

ประเทศไทยตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะรฐัมนตรตีามขอ้ผูกพนัทีไ่ดท้  าขึ้น ท ัง้น้ี ภายใตห้ลกัการ ดงัน้ี  

1. ก าหนดใหใ้ชอ้ตัรารอ้ยละ 0 ในการค านวณภาษมีลูค่าเพิม่ ส  าหรบัการประกอบกิจการการ 

ขายสินคา้หรือการใหบ้ริการกบัองคก์ารสหประชาชาติ ทบวงการช านญัพิเศษของสหประชชาชาติ  สถานเอกอคัรราชทูต  

สถานทูต  สถานกงสุลใหญ่  สถานกงสุล  องคก์ารระหว่างประเทศอื่น ๆ  ที่ประเทศไทยมีพนัธกรณีตามความตกลงที่

จะตอ้งใหผ้ลปฏบิตัิเท่าเทยีมกบัสถานเอกอคัรราชทูต องคก์ารสหประชาชาติ  หรือทบวงการช านญัพเิศษของสหประชาชาติ  

ส  านกังานเศรษฐกิจและการคา้ที่จดัต ัง้ขึ้นในประเทศไทยตามที่ไดร้บัอนุมตัิตามคณะรฐัมนตรีตามขอ้ผูกพนัที่ไดท้  าขึ้น ท ัง้น้ี 

เฉพาะการขายสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ วธิกีารและเงือ่นไขทีอ่ธบิดกี าหนด  

2. ก าหนดใหย้กเวน้บรรดารษัฎากรประเภทต่าง ๆ ซึง่เรยีกเกบ็ตามประมวลรษัฎากรแก่ 

ส านกังานเศรษฐกิจและการคา้ที่จดัต ัง้ขึ้นในประเทศไทยตามที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะรฐัมนตรีตามขอ้ผูกพนัที่ไดท้  าขึ้น  และ

เจา้หนา้ทีข่องส านกังานนัน้ในส่วนของ  

(1) สถานท าการของส านกังาน ทีอ่ยู่ของหวัหนา้ของส านกังาน 

(2) ยานพาหนะของส านกังาน และรถยนตน์ัง่ส่วนบคุคลของเจา้หนา้ทีข่องส านกังาน 

(3) เงนิเดอืน ค่าตอบแทน  และค่าเบี้ยเลี้ยงทีเ่จา้หนา้ทีข่องส านกังานไดร้บัจาก 

ส านกังาน เน่ืองจากการปฏบิตัหินา้ทีใ่นประเทศไทย  

  ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพนัทีป่ระเทศไทยมกีบัรฐับาลหรอืหน่วยงานของต่างประเทศ 

ทัง้น้ี ใหม้ผีลใชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
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เศรษฐกจิ- สงัคม 

 

6. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเพิ่มเติมหลกัเกณฑแ์นวทางการจา้งแรงงานส าหรบัโครงการจา้งแรงงานชลประทานสรา้ง

รายไดแ้กเ่กษตรกร ภายใตม้าตรการพฒันาคุณภาพชีวิต 

                   คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ   การเพิ่มเติมหลกัเกณฑ์

ส าหรบัโครงการจา้งแรงงานชลประทานสรา้งรายไดแ้ก่เกษตรกร  ซึง่เป็นโครงการทีอ่ยู่ภายใตม้าตรการพฒันาคุณภาพชีวิตผู ้

มบีตัรสวสัดิการแห่งรฐั โดยใหส้ามารถจา้งแรงงานนอกเหนือจากผูท้ี่มบีตัรสวสัดิการแห่งรฐั (มแีนวทางตามขอ้ 2.) ได ้ท ัง้น้ี 

ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่9 มกราคม 2561 

                   สาระส าคญัของเรื่อง 

                    กษ. รายงานว่า 

                    1. กษ. โดยกรมชลประทาน  ไดด้ าเนินงานโครงการจา้งแรงงานชลประทานสรา้งรายไดแ้ก่เกษตรกร แต่

ประสบปญัหาการจา้งแรงงานเฉพาะผูม้บีตัรสวสัดิการแห่งรฐัเพือ่ใหม้าด าเนินการตามโครงการดงักลา่ว โดยเมือ่เปิดรบัสมคัร

แรงงานตามโครงการดงักล่าวแลว้ ปรากฏว่า แรงงานผูม้บีตัรสวสัดิการแห่งรฐัมาสมคัรไม่ครบตามเป้าหมาย เน่ืองจากผูม้ี

บตัรสวสัดิการแห่งรฐับางรายเป็นผูสู้งอายุ  ซึ่งไม่เหมาะสมกบัลกัษณะงานที่ตอ้งด าเนินการ และบางรายมถีิ่นพ านกัที่อยู่

อาศยัห่างไกลพื้นที่ซ่อมแซม/ปรบัปรุง/บ  ารุงรกัษาโครงการชลประทาน  ท าใหแ้รงงานผูม้บีตัรสวสัดิการแห่งรฐัในแต่ละพื้นที่

ด  าเนินการมไีม่เพียงพอ แต่กรมชลประทานจ าเป็นตอ้งเร่งด าเนินการซ่อมแซมปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน

เพือ่ใหส้ามารถพรอ้มใชง้านไดต้ลอดเวลาก่อนฤดูน า้หลาก ปี พ.ศ. 2561 

                    2. จากปญัหาที่เกิดขึ้นตามขอ้ 1 กรมชลประทาน จึงมีแนวทางการจา้งแรงงานโครงการไทยนิยม 

ย ัง่ยนื  รวมถงึโครงการจา้งแรงงานชลประทานสรา้งรายไดแ้ก่เกษตรกร เพื่อใหก้ารด าเนินงานตามโครงการเป็นไปไดอ้ย่างมี

ประสทิธิภาพ โดยยงัคงพจิารณาแรงงานผูม้บีตัรสวสัดิการแห่งรฐัเป็นล  าดบัแรก และใหพ้จิารณาการจา้งแรงงานนอกเหนือผู ้

มบีตัรสวสัดกิารแห่งรฐั ตามล าดบั ดงัน้ี 

   2.1  เกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการลงทะเบยีนผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่รบัสวสัดกิารของรฐั 

   2.2  เกษตรกรในพื้นที ่

  2.3  สมาชกิกลุม่ผูใ้ชน้ า้ของกรมชลประทานในพื้นทีด่  าเนินโครงการ 

   2.4  เกษตรกรทีม่ชีื่ออยู่ในบญัชคีรวัเรอืนเกษตรกรทีข่ึ้นทะเบยีนไวก้บักรมส่งเสรมิการเกษตร  

   2.5  ประชาชนและผูใ้ชแ้รงงานท ัว่ไปในพื้นที่ 

   2.6 หากแรงงานที่ตอ้งการในพื้นที่เป้าหมายมีไม่เพียงพอใหพ้ิจ ารณาจา้งแรงงาน ในพื้นที่

ใกลเ้คียงจากหมูบ่า้น ต าบล  อ าเภอ จงัหวดั และลุม่น า้ ตามล าดบั 

  3. กษ. โดยกรมชลประทาน  ไดด้ าเนินการจา้งแรงงานส าหรบัโครงการดงักลา่วแลว้ ณ วนัที ่17 สงิหาคม 

2561 จ านวน 8,944 คน แบง่ได ้ดงัน้ี 

  3.1  ผูม้ีบตัรสวสัดิการแห่งรฐัที่มีชื่อปรากฏอยู่ในระบบฐานขอ้มูลของกระทรวงการคลงั 

(กค.)  จ านวน 4,131 คน คิดเป็นรอ้ยละ 46.18 

   3.2  ผูม้บีตัรสวสัดิการแห่งรฐัที่ไม่ปรากฏชื่ออยู่ในระบบฐานขอ้มลูของ กค. จ านวน 2,054 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 22.97 
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    3.3 ผูไ้มม่บีตัรสวสัดิการแห่งรฐัแต่มคุีณสมบตัิตามแนวทางทีก่รมชลประทานก าหนดไว ้ตามขอ้ 

2 จ านวน 2,759 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.85 

7. เรื่อง ร่าง มาตรฐานการศึกษาของชาต ิพ.ศ. .... 

                    คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบดงัน้ี 

                    1. เหน็ชอบ ร่าง  มาตรฐานการศึกษาของชาต ิพ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงศึกษาธกิารเสนอ โดยใหส้  านกังาน

เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานเพือ่ใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการศึกษาเขา้ใจ

อย่างชดัเจน  ถูกตอ้ง เพื่อใหส้ามารถแปลงกรอบผลลพัธท์ี่พึงประสงคไ์ปสู่การปฏิบตัิที่สอดคลอ้งเชื่อมโยงและเป็นไปใน

แนวทางเดยีวกนัได ้รวมท ัง้ใหร้บัความเหน็ของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์ กระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย

และพฒันาการศึกษาไปพจิารณาด านินการต่อไปดว้ย 

                    2. ใหทุ้กกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการศึกษาน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ    พ.ศ. 

.... ไปเป็นกรอบในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและหลกัสูตรการศึกษาในแต่ละระดบัและประเภทการศึกษา  การส่งเสริม 

ก ากบัดูแล การตรวจสอบ การประเมนิผล และการประกนัคุณภาพการศึกษา  

                    3. ใหส้  านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ติดตามและประเมนิผลการจดัการศึกษา

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... เป็นระยะ  เพื่อใหส้ามารถน าผลการประเมนิมาปรบัปรุง                  การ

ด าเนินการใหเ้หมาะสม และเกดิการยกระดบัการศึกษาของไทยไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

           ร่าง มาตรฐานการศึกษาของชาตมิสีาระส าคญั ดงัน้ี 

               “มาตรฐานการศึกษาของชาต”ิ หมายถงึ ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัคุณลกัษณะ คุณภาพ ทีพ่งึ 

ประสงคข์องคนไทย เพื่อใหส้ถานศึกษาทุกแห่งยดึเป็นกรอบส าหรบัสรา้งคนไทย 4.0 ที่แมแ้ตกต่างตามบริบทของทอ้งถิ่น

และของสถานศึกษา แต่มจีุดหมายร่วมคือ “ธ ารงความเป็นไทยและแข่งขนัไดใ้นเวทโีลก”  สามารถเป็นก าลงัส าคญั ในการ

พฒันาประเทศท ัง้ในมติเิศรษฐกจิ มติสิงัคม และมติกิารเมอืงต่อไปได ้

                    2. เป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

                              2.1 เพื่อใหส้ถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นแนวทางส าหร ับการพฒันาผู เ้รียนไปสู่ผลลพัธ์                   

ทีพ่งึประสงคข์องการศึกษาและใหห้น่วยงานตน้สงักดัใชเ้ป็นเป้าหมายในการจดัการศึกษาและจดัท ามาตรฐานการศึกษาข ัน้ต า่

ที่จ  าเป็น โดยการก าหนดผลลพัธท์ี่พงึประสงคข์องผูเ้รียนที่เหมาะสมตามช่วงวยัในแต่ละระดบัและประเภทการศึกษาเพื่อให ้

เกดิคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์ึ้นกบัผูเ้รยีนท ัง้ในระหว่างทีก่  าลงัศึกษา และเพือ่วางรากฐาน  ใหผู้เ้รยีนในระหว่างที่ก  าลงัศึกษา

เพือ่ใหเ้กดิคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคห์ลงัจากส าเรจ็การศึกษา 

                              2 . 2  ใ ช ้เ ป็น เ ป้ าหมาย ในการสนับส นุนสถาน ศึกษา ให ้ส าม า รถด า เ นิ นกา ร ต่ า ง  ๆ                             

ไดอ้ย่างสะดวกเพือ่ใหเ้กดิผลลพัธด์งักลา่ว 

                              2.3 เพื่อใหทุ้กหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการจ ัดการศึ กษาใชเ้ป็นแนวทางในการส่ง เสริม                   

การก ากบัดูแล การตรวจสอบ  การประเมนิผล และการประกนัคุณภาพการศึกษา 

                    3. แนวทางการด าเนินการ  

                              3.1 เป็นการใหอ้ิสระสถานศึกษาในการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาและ

ตามความถนดัของผูเ้รียนที่สอดรบักบักฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดว่า สถานศึกษาเป็น
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ผูจ้ดัใหม้ีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  (การประเมินตนเอง) โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดบัและประเภทการศึกษา พรอ้มท ัง้จดัท าแผนพฒันาสถานศึกษา

เพือ่น าไปสู่กรอบผลลพัธท์ีพ่งึประสงค ์ตามบรบิท ระดบัและประเภทการศึกษาของสถานศึกษา 

                              3.2 ใหส้  านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ท าหนา้ที่

ประเมนิภายนอกตามรายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษาและประเด็นอื่น ๆ   ผ่านหน่วยงานตน้สงักดั  โดยุม่ง

หมายใหเ้ป็นการประเมนิเพือ่พฒันา 

                              3.3 หน่วยงานตน้สงักดัและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งตอ้งมีการสนบัสนุน ก ากบั ติดตาม ประเมนิ

และพฒันาคุณภาพของการจดัการศึกษา โดยมุ่งเนน้ความรบัผดิชอบที่ตรวจสอบได ้(accountability)  มรีะบบการบริหาร

จดัการท ัง้ดา้นผูบ้ริหาร ครู  คณาจารยแ์ละบุคลากร หลกัสูตรการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยีดิจิทลั ทรพัยากร สิ่ง

สนบัสนุนการศึกษา  และการประเมนิ ตลอดจนระบบและกลไกการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองที่ท  าใหเ้กิดผลลพัธท์ี่พงึ

ประสงค ์ที่เหมาะสมตามแต่ละระดบัและประเภทการศึกษา  และผลลพัธส์ะสมที่ครอบคลุมระดบัและประเภทการศึกษาที่

ต่อเน่ืองกนั 

                              3.4 สถาบนัผลติและพฒันาครูในฐานะกลไกส าคญัในการพฒันาครูใหม้คุีณภาพจะตอ้งมบีทบาท

ในการเตรียมความพรอ้มครูก่อนประจ าการและส่งเสริมการพฒันาครูประจ าการใหม้สีมรรถนะทางวชิาชีพที่สอดคลอ้งกบั

การจดัการเรยีนรูยุ้คใหม ่เพือ่ผลลพัธท์ีพ่งึประสงคข์องการศึกษา 

                    4. ผลลพัธท์ี่พงึประสงคข์องการศึกษา (Desired  Outcomes of Education, DOE 

Thailand) หมายถงึ คุณลกัษณะของคนไทย 4.0 ทีต่อบสนองวสิยัทศันก์ารพฒันาประเทศสู่ความม ัน่คง  ม ัง่ค ัง่ 

ย ัง่ยนื  โดยคนไทย 4.0 จะตอ้ง ธ ารงความเป็นไทยและแขง่ขนัไดใ้นเวทโีลก นัน่คือเป็นคนด ีมคุีณธรรม ยดึค่านิยมร่วม

ของสงัคมเป็นฐานในการพฒันาตนใหเ้ป็นบคุคลที่มคุีณลกัษณะ 3 ดา้น โดยเป็นคุณลกัษณะข ัน้ต า่ดงัต่อไปน้ี 

                              4.1 ผูเ้รียนรู ้เป็นผูม้คีวามเพยีร ใฝ่เรียนรู ้ และมทีกัษะการเรียนรูต้ลอดชีวิต เพื่อกา้วทนัโลก

ยุคดิจิท ัลและ โลก ในอนาคต   และมีสมรรถนะ  (competency) ที่ เ กิดจ ากคว าม รู ้ คว ามรอบ รู ้ด ้าน ต่ า ง  ๆ                                

มีสุนทรียะ   ร ักษ์และประยุกต์ใชภู้มิป ัญญาไทย มีท ักษะชีวิตเพื่อสร า้งงานหรือส ัมมาอาชีพบนพื้ นฐานของ                      

ความพอเพยีง  ความม ัน่คงในชวีติและคุณภาพชวีติทีด่ ีต่อตนเอง  ครอบครวั และสงัคม 

                              4.2 ผูร้่วมสรา้งสรรคน์วตักรรม  เป็นผูม้ทีกัษะทางปญัญา  ทกัษะศตวรรษที ่21                       

ความฉลาดดจิทิลั (digital intelligence)  ทกัษะการคิดสรา้งสรรค ์ ทกัษะขา้มวฒันธรรม สมรรถนะการบูรณา         

การขา้มศาสตร ์และมคุีณลกัษณะของความเป็นผูป้ระกอบการเพือ่ร่วมสรา้งสรรคแ์ละพฒันานวตักรรมทางเทคโนโลยหีรอื

สงัคม  เพิม่โอกาสและมลูค่าใหก้บัตนเองและสงัคม 

                              4.3 พลเมืองที่เขม้แข็ง เป็นผูม้คีวามรกัชาติ รกัทอ้งถิ่น รูถู้กผิด มจีิตส านึกเป็นพลเมอืงไทย

และพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพฒันาชาติบนหลกัการประชาธิปไตย ความยุติธรรม                 

ความเท่าเทียม เสมอภาค เพื่อการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มที่ย ัง่ยืนและการอยู่ร่วมกนัในสงัคมไทยและ

ประชาคมโลกอย่างสนัต ิ

   โดยผลลพัธท์ี่พงึประสงค ์3 ดา้น ที่เหมาะสมตามช่วงวยั  มคีวามต่อเน่ือง เชื่อมโยง และสะสม

ตัง้แต่ระดบัการศึกษาปฐมวยั การศึกษาข ัน้พื้นฐาน การอาชวีศึกษา จนถงึระดบัอดุมศึกษา 

   ทัง้น้ี  การน ากรอบผลลพัธท์ี่พงึประสงคข์องการศึกษาไปสู่การปฏบิตัิ  ส านกังานเลขาธิการสภา

การศึกษาจะเป็นหน่วยประสานงานในการด าเนินงานของหน่วยงานตน้สงักดัและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการแปลงกรอบ
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ผลลพัธท์ีพ่งึประสงคข์องการศึกษาสู่การจดัท า ก ากบั ตดิตาม และประเมนิมาตรฐานการศึกษาข ัน้ต า่ทีจ่  าเป็น  ส าหรบัแต่ละ

ระดบัและประเภทการศึกษา เพื่อใหเ้กิดการเชื่ อมต่อของผลลพัธท์ี่พึงประสงคข์องแต่ละระดบัและประเภทการศึกษา 

กระบวนการด าเนินงานดงักลา่วควรใชก้ารท างานแบบมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ ใชก้ารวจิยัเป็นฐาน 

  

8. เรื่อง มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให ้จาก

ประชาชน) 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบร่างมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียก

ส าเนาเอกสารทีท่างราชการออกให ้จากประชาชน)  ตามทีส่  านกังาน ก.พ.ร. เสนอ ดงัน้ี 

                    สาระส าคญัของเรื่อง 

                    ส านกังาน ก.พ.ร. เสนอร่างมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส าเนา

เอกสารที่ทางราชการออกใหจ้ากประชาชน) ซึ่งเป็นการด าเนินการตามค าส ัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ 

21/2560 เรื่อง การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ   ที่ก าหนดใหก้ารจดัท าส  าเนา

เอกสารทีท่างราชการออกใหแ้ก่ผูข้อรบัอนุมตั ิอนุญาต หรอืใบอนุญาต หรอืผูย้ืน่ขอจดทะเบยีนหรอื จดแจง้เพือ่ประกอบการ

พจิารณา เป็นหนา้ที่ของผูม้อี  านาจอนุมตัิ  อนุญาต  หรือใบอนุญาตนัน้ อย่างไรก็ตาม  มผูีร้อ้งเรียนมายงัส านกังาน ก.พ.ร. 

เป็นจ านวนมากเกี่ยวกบัการที่ผูม้อี  านาจยงัไม่สามารถปฏิบตัิตามค าส ัง่ดงักล่าวได  ้ ที่ประชุมคณะกรรมการพฒันาระบบ

ราชการ  เมือ่วนัที่ 4 กนัยายน 2561 จึงมมีติเหน็ชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียก

ส าเนาเอกสารทีท่างราชการออกให ้จากประชาชน) เพือ่ใหห้น่วยงานของรฐัภายในฝ่ายบริหารทุกหน่วยงานตอ้งปฏบิตั ิสรุปได ้

ดงัน้ี 

 

 มาตรการ รายละเอยีด 

ระยะส ัน้ 

(ภายในวนัที ่

5 พฤศจกิายน 2561) 

1. ใหห้น่วยงานของรฐัที่มกีฎหมาย  กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัใหป้ระชาชนตอ้งยื่นหรือส่งส าเนา

เอกสารที่ทางราชการออกให ้ด าเนินการเชื่อมโยงขอ้มลูกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง โดยไม่ตอ้ง

ท าบนัทกึขอ้ตกลง (MoU) 

2.เมือ่ประชาชนมาตดิต่อขอรบับริการ  ใหเ้จา้หนา้ที่เป็นผูส้ ัง่พมิพเ์อกสารหรอืหลกัฐานที่ตอ้ง

ใชจ้ากระบบที่เชื่อมโยงไวแ้ละลงนามรบัรอง โดยประชาชนผูม้าติดต่อไม่ตอ้งเป็นผูน้ าส  าเนา

มาและไมต่อ้งลงนามรบัรอง 

3. การใหบ้ริการที่เป็นตวัเงนิแก่ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด รวมท ัง้การจ่ายเงนิและ

สวสัดิการต่าง ๆ ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของรฐั กรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานของ

หน่วยงานของรฐัท ัง้หมด  ใหด้ าเนินการผ่านระบบ National e-Payment ภายในวนัที่  5 

พฤศจกิายน 2561 

4. ใหส้  านกังาน ก.พ.ร. เปิดช่องทางการสื่อสารผ่าน Social network  เพื่อรบัขอ้รอ้งเรียน

จากประชาชนเกี่ยวกบัการไม่ปฏบิตัิตามมาตรการดงักล่าว และใหร้ายงานรฐัมนตรีเจา้สงักดั

ของหน่วยงานนัน้ทราบเพื่อน าไปใชใ้นการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของหวัหนา้หน่วยงาน

ของรฐัทกุหน่วยงานดว้ย  
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ระยะกลาง 

(ภายในปี 2562) 

1. ใหห้น่วยงานพฒันาระบบสารสนเทศหรือแอปพลเิคชนัที่ใหบ้ริการประชาชนเพื่อเชื่อมต่อ

กบั Linkage Center ของกรมการปกครอง เพื่อใหส้ามารถดึงขอ้มูลของประชาชน เพื่อ

กรอกลงในแบบค ารอ้งดจิทิลัของหน่วยงานไดโ้ดยอตัโนมตัิ 

2. ใหห้น่วยงานพจิารณาลดรายการเอกสารส าเนาทีป่ระชาชนตอ้งใชใ้นการขอรบับริการ 

ระยะยาว 

(ภายในปี 2563) 

ใหส้  านกังาน ก.พ.ร. และส านกังานพฒันารฐับาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน)   ร่วมกนัพฒันา

ศูนยก์ลางแลกเปลีย่นขอ้มลูภาครฐั (Government Data Exchange Center : CDX)  ให ้

ครอบคลุมรายการเอกสารที่เชื่อมโยงมากขึ้น  เพื่อใหห้น่วยงานภาครฐัสามารถเรียกดูและ

บนัทกึเอกสารทางราชการระหว่างหน่วยงานไดแ้ละใหบ้ริการออนไลนไ์ด ้

 

9. เรื่อง การจดักจิกรรมเน่ืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 13 

ตลุาคม 2561  

   คณะรฐัมนตรีมติรบัทราบตามที่ส  านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรีเสนอ การจดักิจกรรมเน่ืองในวนั

คลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 13 ตลุาคม 2561 เพือ่เชญิชวนทุกภาค

ส่วน ท ัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชน ท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ ร่วมแสดงความจงรกัภกัดี และร าลกึในพระมหา

กรุณาธคุิณ ดว้ยการจดักิจกรรมบ าเพญ็พระราชกุศลอุทศิถวายพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถ

บพติร โดยยดึแนวปฏบิตัเิดมิที่ไดด้  าเนินการมาแลว้ในปี 2560 เช่น พธิที  าบญุตกับาตร พธิทีางศาสนาของศาสนาต่าง ๆ หรอื

กจิกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ในหว้งก่อนหรอืหลงัวนัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลย

เดช บรมนาถบพติร 13 ตลุาคม 2561 

 

10. เรื่อง โครงการแกไ้ขปญัหาหน้ีสนิเกษตรกรสมาชิกกองทนุฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรอย่างย ัง่ยนื  

(ลูกหน้ี ธ.ก.ส.)  

 คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบและเหน็ชอบตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(กษ.) เสนอ ดงัน้ี  

1. รบัทราบแนวทางปรบัโครงสรา้งหน้ีระหว่างเกษตรกรลูกหน้ีกบัธนาคารเพือ่การเกษตรและ 

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  โดย ธ.ก.ส. จะปรบัโครงสรา้งหน้ีใหก้บัเกษตรกรสมาชิกกองทุนพื้นฟูและพฒันาเกษตรกร

อย่างย ัง่ยนื (กฟก.)  จ านวน 36,605 ราย  ที่เป็นหน้ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPLs)  ณ  วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ดว้ยการพกั

เงนิตน้ครึ่งหน่ึง (รอ้ยละ 50) และดอกเบี้ยท ัง้หมดไวก่้อน ส าหรบัเงนิตน้อีกครึ่งหน่ึง (รอ้ยละ 50) ใหเ้กษตรกรท าสญัญา

ผ่อนช าระตามกรอบเวลาที่ตกลงกนัแต่ไมเ่กิน 15 ปี คิดอตัราดอกเบี้ย MRR-3  เมือ่เกษตรกรผ่อนช าระหน้ีตามสญัญาใหม่

เรยีบรอ้ยแลว้  ดอกเบี้ยทีพ่กัไว ้ธ.ก.ส. จะพจิารณายกใหเ้กษตรกร ส่วนเงนิตน้ทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 50 ใหน้ ามาปรบัโครงสรา้ง

ใหม่ภายใตดุ้ลพนิิจของเจา้หน้ีที่จะพจิารณาศกัยภาพของลูกหน้ีแต่ละราย โดยใชห้ลกัการที่เป็นธรรมและไม่มผีลกระทบต่อ

ภาระของเกษตรกร ท ัง้น้ี ให ้กฟก. ด าเนินการฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรอย่างเขม้ขน้เพือ่ใหเ้กษตรกรมรีายได ้สามารถน ามา

ช าระหน้ีใหก้บัเจา้หน้ีไดภ้ายในก าหนดเวลาและมรีายไดใ้นการประกอบอาชพีอย่างย ัง่ยนื 

2. เหน็ชอบใหก้ารด าเนินการตามโครงการน้ีของ ธ.ก.ส. เป็นงบการเงนิธุรกรรมนโยบายรฐั  

(Public Service Account : PSA)  ภายใตก้ารก ากบัของกระทรวงการคลงั (กค.)  

 โดยใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเร่งปรบั

โครงสรา้งหน้ีเกษตรกรกลุม่เป้าหมายในปีแรกท ัง้จ  านวน 36,605 ราย  และด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 3 ปี  ภายหลงัจาก



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

ขอ้มลูจาก : รฐับาลไทย                                                                            วนัที ่2 ตลุาคม 2561 

จดัท าโดย : ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                     17 

ที่มมีติคณะรฐัมนตรี  ท ัง้น้ี ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ ยวขอ้งรบัความเหน็ของธนาคารแห่งประเทศ

ไทยไปพจิารณาด าเนินการในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไปดว้ย  

 และใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกบักระทรวงการคลงัเร่งรดัตรวจสอบขอ้มูลสถานะหน้ีสินของ

เกษตรกรใหเ้ป็นปจัจุบนั  รวมท ัง้ก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปญัหาหน้ีสนิของเกษตรกรที่เหมาะสมในระยะยาวเพื่อใหก้าร

แกไ้ขปญัหาดงักล่าวเป็นไปอย่างย ัง่ยนื  แลว้น าเสนอคณะรฐัมนตรีต่อไป  ตามนยัมตคิณะรฐัมนตรีเมือ่วนัที ่16 พฤษภาคม 

2559 [เรื่อง การแกไ้ขปญัหาหน้ีสนิเกษตรกร จ านวน 478 ราย ตามโครงการปรบัโครงสรา้งและระบบการผลติการเกษตร 

(คปร.)  และโครงการแผนฟ้ืนฟูการเกษตร (ผกก.)]  

 

11. เรื่อง การเสนอตวัขอเป็นเจา้ภาพการจดัการแข่งขนักฬีายูธโอลมิปิกเกมส ์คร ัง้ที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) 

                   คณะรฐัมนตรีมมีติเห็นชอบในหลกัการใหป้ระเทศไทยแสดงความสนใจที่จะเสนอตวัขอเป็นเจา้ภาพการ

จดัการแข่งขนักีฬายูธโอลมิปิกเกมส ์คร ัง้ที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ 

ส าหรบัภาระงบประมาณในการจดัการแข่งขนัเห็นสมควรใหก้ระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจดัท าแผนการปฏิบตัิงานและ

แผนการใชจ่้ายงบประมาณที่ตอ้งใชใ้นการเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนัอย่าง คุม้ค่าและประหยดั แลว้เสนอคณะรฐัมนตรี

พจิารณาอีกคร ัง้หน่ึง ท ัง้น้ี ควรก าหนดสดัส่วนค่าใชจ่้ายในการแข่งขนัระหว่างคณะกรรมการโอลมิปิกสากลและเมอืงที่เป็น

เจา้ภาพ (ประเทศไทย) ใหช้ดัเจน ส่วนค่าใชจ่้ายในส่วนของเมอืงเจา้ภาพจะตอ้งค านึงถงึความครอบคลุมของงบประมาณและ

การน าเงนิรายไดจ้ากสทิธปิระโยชนพ์จิารณาร่วมดว้ย  ตามความเหน็ของส านกังบประมาณ 

                   สาระส าคญัของเรื่อง 

                   กก. เสนอว่า 

                   1. การจดัการแขง่ขนักฬีายูธโอลมิปิกเกมส ์คร ัง้ที ่5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) เป็นการแขง่ขนัทีจ่ะก่อใหเ้กิด

ประโยชนต่์อวงการกฬีาของไทย และเป็นการแขง่ขนัทีม่คีวามส าคญัอกีรายการหน่ึง ซึง่ผูเ้ขา้ร่วมการแขง่ขนัเป็นคณะนกักฬีา

ระดบัเยาวชนและเจา้หนา้ที ่จากประเทศสมาชิกท ัว่โลก กว่า 200 ประเทศ 

                   2. แผนพฒันาการกฬีาแห่งชาต ิฉบบัที ่6 (พ.ศ. 2560 – 2564) มวีสิยัทศันใ์หก้ารกฬีาเป็นส่วนส าคญัในการ

ส่งเสรมิเศรษฐกจิของประเทศ โดยจดัใหม้โีครงสรา้งพื้นฐานดา้นการกฬีาทีม่มีาตรฐาน และอยู่ในระดบัช ัน้น าของภมูภิาค

เอเชยี รวมท ัง้การสรา้งกจิกรรมดา้นการกฬีาในทกุระดบัเพือ่เป็นส่วนส าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิไทย ผลกัดนัใหภ้าครฐั

และเอกชนมสี่วนร่วมในการสรา้ง ส่งเสรมิและสนบัสนุน อุตสาหกรรมและธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัการกฬีา และส่งเสรมิการ

บริหารจดัการกฬีาใหม้มีาตรฐานทีด่ ี ท  าใหก้ารกฬีาไทยเป็นทีน่่าสนใจส าหรบัคนไทยและต่างชาต ิ ท ัง้นกักฬีา ภาคธุรกจิ และ

ภาคประชาชน 

                   3. การจดัการแขง่ขนักฬีายูธโอลมิปิกเกมส ์คร ัง้ที ่5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการ

กฬีาแห่งชาต ิฉบบัที ่6 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตรท์ี ่4 การพฒันาอตุสาหกรรมกฬีาเพือ่เป็นส่วนส าคญัในการเพิม่มลูค่า

ทางเศรษฐกจิ เพือ่สรา้งใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางกฬีา (Sports Hub) ในอาเซยีน ตามยุทธศาสตรก์ารท่องเที่ยวเชงิกฬีา 

(Sports Tourism) โดยเนน้การจดัแขง่ขนัมหกรรมกฬีาในระดบันานาชาต ิ และการจดัการแขง่ขนักฬีาชนิดต่าง ๆ ในระดบั

ทอ้งถิน่ อกีท ัง้ไดส้่งเสรมิใหม้สีถานทีเ่ก็บตวัฝึกซอ้มกฬีาหลากหลาย 

                   4. ประเทศไทยมศีกัยภาพท ัง้ในดา้นมาตรฐานการจดัการแขง่ขนักฬีา คุณภาพของบคุลากรกฬีาในภาคส่วน

ต่าง ๆ ความพรอ้มของสถานทีจ่ดัการแขง่ขนั อกีท ัง้ระยะเวลาการด าเนินงานทีเ่พยีงพอ ในการจดัการแขง่ขนักฬีายูธโอลมิปิก

เกมส ์คร ัง้ที ่5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) ได ้
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                   5. เพือ่เป็นประโยชนใ์นการพฒันาศกัยภาพของนกักฬีาและบคุลากร ตลอดจนคณะกรรมการจดัการ

แขง่ขนัในภาคส่วนต่าง ๆ จากการจดัการแขง่ขนักฬีายูธโอลมิปิกเกมส ์คร ัง้ที ่5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) 

                   6. เพือ่เป็นการสรา้งกระแส และปลูกฝงัค่านิยมในการออกก าลงักายและการเลน่กฬีาส าหรบัเยาวชนและ

ประชาชน อกีท ัง้ส่งเสรมิใหเ้กดิความสุขจากการชมและเชยีรก์ฬีา 

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

                   1. เป็นประโยชนต่์อการพฒันาวงการกฬีาของประเทศไทย ท ัง้นกักฬีา บคุลากรกฬีา และผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง

ในวงการกฬีา อกีท ัง้การพฒันา ซ่อมแซม รวมถงึการก่อสรา้งสนามแขง่ขนั/ฝึกซอ้มกฬีา สิง่อ  านวยความสะดวกส าหรบัใชใ้น

การจดัการแขง่ขนัอย่างมมีาตรฐานและเป็นทีย่อมรบั จะเป็นปจัจยัช่วยสรา้งใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางกฬีา (Sports Hub) 

ในอาเซยีน ตามยุทธศาสตรก์ารท่องเทีย่วเชงิกฬีา (Sports Tourism)   

                   2. สรา้งภาพลกัษณ์ที่ดีของประเทศไทยสู่สายตาประชาคมโลก และสรา้งความเชื่อม ัน่ใหก้บันกัท่องเที่ยว

และนกัลงทุนนานาชาติ ใหเ้หน็ถงึศกัยภาพความพรอ้มของประเทศในทุก ๆ ดา้น ท ัง้ในดา้นการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สงัคม 

โดยเฉพาะอย่างยิง่จะสามารถสรา้งรายไดแ้ละเงนิหมนุเวยีนในระบบใหก้บัประเทศ กว่า 1,000 ลา้นบาท 

                   3. ประเทศไทยจะมีรายไดจ้ากการใชจ่้ายเงินของนักกีฬาและเจา้หนา้ที่ ผูแ้ทนองค์กรกีฬาต่าง ๆ               

ผูส้งัเกตการณ ์กว่า 10,000 คน เป็นเงนิกว่า 165 ลา้นบาท 

                   4. ประเทศไทยจะมีรายไดจ้ากการใชจ่้ายเงินของนกัท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเขา้ประเทศไทย เพื่อ

ท่องเทีย่วและสนใจติดตามชมการแขง่ขนักฬีายูธโอลมิปิกเกมส ์คร ัง้ที ่5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) กว่า 20 ,000 คน เป็นเงนิ

กว่า 660 ลา้นบาท 

                   5. แสดงความเป็นผูน้ าดา้นอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและกฬีา อกีท ัง้ ยงัสรา้งชื่อเสยีงในฐานะเป็นประเทศ

ทีม่กีารจดักจิกรรมการแขง่ขนัทีย่ิง่ใหญ่ระดบันานาชาต ิขึ้นในแถบภมูภิาคอาเซยีน 

                   6. เป็นโอกาสในการน าเสนอความสวยงามของประเทศไทย แหล่งท่องเที่ยว วฒันธรรมอนัดีงาม           

ผ่านการถ่ายทอดสดการแขง่ขนัไปท ัว่โลก 

                   7. เป็นการกระจายรายไดล้งสู่พื้นทีท่ีใ่ชเ้ป็นสถานทีจ่ดัการแขง่ขนั ท าใหธุ้รกิจในทอ้งถิน่ มโีอกาสในการ

ขยายธุรกจิและกระตุน้การคา้ขายในภาค SME ใหม้ากขึ้นกว่าสภาวการณ์ปกติ 

                   8. เกดิการกระจายรายไดใ้นการจา้งแรงงานในทอ้งถิน่และอาสาสมคัรในประเทศเพิม่ขึ้น เน่ืองจากการ

จดัการแขง่ขนัในแต่ละสนามตอ้งมกีารก่อสรา้งและปรบัปรุง รวมถงึเจา้หนา้ทีร่ะหว่างการแขง่ขนัจ านวนมาก 

                   9. สรา้งแรงบนัดาลใจใหน้กักฬีาไทย และเยาวชนทีร่กัการออกก าลงักายและแขง่ขนักฬีามคีวามมุง่ม ัน่ใฝ่ฝนั

ทีจ่ะกา้วมาเป็นนกักฬีาทมีชาตไิทยต่อไป 

                   10. สรา้งแรงกระตุน้ในการมสี่วนร่วมและความภมูใิจของประชาชนชาวไทย ในการที่ประเทศไทยไดเ้ป็น

ประเทศเจา้ภาพการจดัการแขง่ขนักฬีายูธโอลมิปิกเกมส ์คร ัง้ที ่5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) 

 

 

 

 

 

 



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

ขอ้มลูจาก : รฐับาลไทย                                                                            วนัที ่2 ตลุาคม 2561 

จดัท าโดย : ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                     19 

ต่างประเทศ 

 

12.  เรื่อง  ขอความเหน็ชอบร่างความตกลงว่าดว้ยพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องอาเซียน 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงพาณิชย ์(พณ.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. เหน็ชอบใหส้่งร่างความตกลงว่าดว้ยพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกสข์องอาเซยีน ใหค้ณะกรรมการประสานงาน

สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณา ก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาติใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 

  2. อนุมตัิใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์หรือผูแ้ทนที่ไดร้บัมอบหมายจากรฐัมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย ์ลงนามในร่างความตกลงว่าดว้ยพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องอาเซยีน เมือ่สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตใิหค้วามเหน็ชอบร่าง

ความตกลงดงักล่าวแลว้ ท ัง้น้ี หากมกีารแกไ้ขถอ้ยค าที่มใิช่สาระส าคญัและไม่ขดัต่อผลประโยชนข์องไทย ใหค้ณะรฐัมนตรี

มอบหมายใหผู้ล้งนามเป็นผูใ้ชดุ้ลยพนิิจในเรื่องนัน้ ๆ โดยไมต่อ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาอกี 

  3. มอบหมายใหก้ระทรวงการต่างประเทศด าเนินการออกหนงัสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให ้

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์หรอืผูแ้ทนทีไ่ดร้บัมอบหมายจากรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชยล์งนาม                   ใน

ร่างความตกลงว่าดว้ยพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องอาเซยีน เมือ่สภานิติบญัญตัแิห่งชาตใิหค้วามเหน็ชอบ                        ร่าง

ความตกลงดงักลา่วแลว้ 

  4. มอบหมายให ้พณ. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งด าเนินการเพื่อปฏบิตัิตามพนัธกรณีที่ก  าหนดในร่าง

ความตกลงว่าดว้ยพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องอาเซยีน 

  5. มอบหมายใหก้ระทรวงการต่างประเทศแจ ง้ต่อส านักเลขาธิการอาเซียนว่าไทยพรอ้มที่จะให ้               

ร่างความตกลงว่าดว้ยพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกสข์องอาเซียนมผีลผูกพนัต่อไป เมื่อสภานิติบญัญตัิแห่งชาติมมีติเห็นชอบร่าง

ความตกลงดงักลา่ว 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  ร่างความตกลงว่าดว้ยพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกสข์องอาเซียน (The ASEAN Agreement on Electronic 

Commerce) มวีตัถปุระสงคเ์พือ่อ านวยความสะดวกใหก้บัการท าธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์                   ขา้มพรมแดน

ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน พฒันาความเชื่อม ัน่ของการใชพ้าณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์และส่งเสริมการใชพ้าณิชย์

อิเลก็ทรอนิกสเ์พื่อลดช่องว่างของระดบัการพฒันาและขบัเคลือ่นภูมภิาคไปสู่การเติบโตอย่างท ัว่ถงึ โดยมเีน้ือหาสาระส าคญั

ประกอบดว้ย 19 ขอ้บท แบง่เป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

  1. การอ านวยความสะดวกทางการคา้ ไดแ้ก่ การส่งเสริมการคา้ไรก้ระดาษ โดยขยายการใชเ้อกสารการ

ด าเนินการทางการคา้ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสแ์ละใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการแลกเปลีย่นเอกสารดงักลา่ว และการยนืยนั

ตวับุคคลทางอิเล็กทรอนิกสแ์ละลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยจะไม่ปฏิเสธความถูกตอ้งทางกฎหมายของลายมือชื่อ

อเิลก็ทรอนิกสแ์ละมมีาตรการทีเ่กี่ยวขอ้งบนพื้นฐานของแนวปฏบิตัิสากล 

  2. การพฒันาสภาพแวดลอ้มที่เอื้ออ านวยส าหรบัพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การคุม้ครองผูบ้ริโภค

ออนไลน ์โดยมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูบ้ริโภคที่ใชพ้าณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกสใ์นระดบัที่ใกลเ้คียงกบัการคา้ในรูปแบบอื่น 

การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลออนไลน ์โดยมมีาตรการทีค่  านึงถงึหลกัการและแนวทางสากล ความม ัน่คงไซเบอร ์โดยพฒันา

ความสามารถของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และความโปร่งใสโดยเผยแพร่มาตรการทีเ่กี่ยวขอ้ง 

  3. การส่งเสริมพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสข์า้มพรมแดน ไดแ้ก่ การส่งเสริมการโอนขอ้มลูขา้มพรมแดนดว้ย

วธิีทางอิเลก็ทรอนิกส ์และการไม่ก าหนดใหต้อ้งต ัง้อุปกรณ์ประมวลผลไวใ้นประเทศ ซึ่งจะไม่รวมถงึสาขาบริการทางการเงนิ
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และขึ้นกบักฎระเบียบภายในประเทศ การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์ โดยส่งเสริมระบบที่ปลอดภยัและม ัน่คง มี

ประสิทธิภาพ และท างานร่วมกนัได ้และระบบโลจิสติกส ์โดยใหค้วามส าคญักบัโลจิสติกสข์า้มพรมแดนที่มปีระสิทธิภาพ 

รวมท ัง้จะตอ้งพยายามลดตน้ทนุ ปรบัปรุงความเรว็ และพฒันาความน่าเชื่อถอืของห่วงโซ่อปุทานใหด้ขีึ้น 

  4. ความร่วมมือระหว่างสมาชิกและการมสี่วนรวมของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 

  5. ขอ้บททัว่ไป ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการน าร่างความตกลงฯ ไปบงัคบัใช ้

ทัง้น้ี ร่างความตกลงว่าดว้ยพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องอาเซยีนจะมผีลใชบ้งัคบัเมือ่ไดม้กีารเกบ็รกัษาตราสารการอนุวตัิการให ้

สตัยาบนัหรอืการยอมรบัโดยกลุม่รฐัสมาชิกกบัเลขาธกิารอาเซยีน 

 

13.  เรื่อง  ร่างพธีิสารเพือ่แกไ้ขเอกสารแนบ 2 ของความตกลงการส ารองขา้วฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(กษ.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. เหน็ชอบต่อร่างพธิีสารเพื่อแกไ้ขเอกสารแนบ 2 ของความตกลงการส ารองขา้วฉุกเฉินของอาเซยีนบวก

สาม (ความตกลงแอปเทอร)์  

  ทัง้น้ี หากมคีวามจ าเป็นตอ้งแกไ้ขปรบัปรุงร่างพธิีสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคญัและไม่ขดักบัหลกัการที่

คณะรฐัมนตรีไดใ้หค้วามเห็นชอบไว ้ให ้กษ. ด าเนินการได ้โดยใหน้ าเสนอคณะรฐัมนตรีทราบภายหลงั พรอ้มท ัง้ใหช้ี้แจง

เหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยไดร้บัจากการปรบัเปลี่ยนดงักล่าวตามหลกัเกณฑข์องมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 30 

มถินุายน 2558 (เรื่อง การจดัท าหนงัสอืสญัญาเกี่ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ)   

  2. อนุมตัิใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายลงนามพธิีสารเพื่อแกไ้ข

เอกสารแนบ 2 ของความตกลงแอปเทอร ์และมอบหมายใหก้ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จดัท าหนงัสอืมอบอ านาจเต็ม 

(Full Powers) ใหก้บัรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายเป็นผูล้งนามพิธีสารเพื่อแกไ้ข

เอกสารแนบ 2 ของความตกลงแอปเทอร ์

  3. อนุมตัิการใหส้ตัยาบนั และหลงัจากที่ไดล้งนามพธิีสารเพื่อแกไ้ขเอกสารแนบ 2 ของความตกลงแอป

เทอรแ์ลว้ ให ้กต. จดัท าสตัยาบนัสาร และยืน่สตัยาบนัสารต่อส านกัเลขาธกิารอาเซยีนเพือ่เก็บรกัษา 

  4. เห็นชอบในหลกัการใหส้  านกังบประมาณ (สงป.) สนบัสนุนงบประมาณใหก้บัเงนิทุนด าเนินงานของ

กองทุนแอปเทอร ์ในวงเงนิประมาณปีละ 8,000 ดอลลารส์หรฐัเป็นเวลา 5 ปี รวมเป็นเงนิ 40,000 ดอลลารส์หรฐั ท ัง้น้ี ให ้

กษ. ประสาน สงป. ต่อไป และให ้กษ. รบัความเหน็ของกระทรวงพาณิชยแ์ละส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาตไิปพจิารณาด าเนินการต่อไปดว้ย 

  สาระส าคญัของร่างพธีิสารเพื่อแกไ้ขเอกสารแนบ 2 ของความตกลงการส ารองขา้วฉุกเฉินของอาเซียน

บวกสาม (ความตกลงแอปเทอร)์ เป็นการแกไ้ขเพื่อใหป้ระเทศสมาชิกแอปเทอรซ์ึ่งประกอบดว้ยประเทศสมาชิกอาเซียน 

สาธารณรฐัประชาชนจีน ญี่ปุ่ น และเกาหลใีต ้จ่ายเงนิสนบัสนุนการด าเนินงานของส านกัเลขาธิการแอปเทอรต่์อไปอีก 5 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2565) โดยประเทศไทยจะตอ้งจ่ายเงนิสนบัสนุนส าหรบัเงนิทุนด าเนินงาน ปีละ 8,000 ดอลลารส์หรฐั รวมเป็น

เงนิ 40,000 ดอลลารส์หรฐั (ประมาณ 1.31 ลา้นบาท) ซึง่ กษ. ไดเ้สนอตัง้งบประมาณส าหรบัปี พ.ศ. 2562 รองรบัไวแ้ลว้ 

  ส าหรบัองคก์รส ารองขา้วฉุกเฉินของอาเซยีนบวกสาม (แอปเทอร)์ เป็นกลไกถาวรระหว่างประเทศเพื่อการ

จดัต ัง้ระบบส ารองขา้วไวส้  าหรบัช่วยเหลอืดา้นมนุษยธรรมในระหว่างประเทศสมาชกิดว้ยกนัเองกรณีที่ประเทศสมาชกิประสบ

ภยัพิบตัิฉุกเฉิน ซึ่งเป็นการเสริมสรา้งความม ัน่คงดา้นอาหารในภาวะไม่ปกติใหก้บัภูมภิาคโดยไม่กระทบต่อการคา้ขา้วใน

ตลาดปกต ิโดยแต่ละประเทศจะส ารองขา้วไวใ้นรูปสญัญา (Earmarked Reserve) เพือ่ใหป้ระเทศสมาชกิที่ประสบภยัพิบตัิ
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สามารถจบัคู่ท าสญัญาซื้อขา้วไดอ้ย่างเหมาะสมและรวดเร็ว รวมท ัง้ใหเ้ปล่าขา้วที่มีอยู่จริง (ในรูปขา้วจริงหรือเงินสด) 

(Stockpiled Reserve) เพื่อน าไปช่วยเหลอืประเทศสมาชิกที่ประสบภยัพบิตัิ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยไดบ้ริจาคขา้ว จ านวน 

5,000 ตนั ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัจากพายุไห่เยี่ยนในประเทศฟิลิปปินส ์ขณะที่ประเทศไทยเคยไดร้บัความช่วยเหลือจาก

เหตุการณ์มหาอุทกภยัในปี 2554 เช่นกนั โดยในการบริหารงานจะมสี  านกัเลขานุการแอปเทอร ์(APTERR Secretariat) มี

ที่ต ัง้อยู่ในประเทศไทย ณ อาคารส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรท าหนา้ที่บริหารจดัการด าเนินงานตามนโยบาย แผนงาน/

โครงการตามทีก่  าหนดโดยคณะมนตรแีอปเทอร ์(APTERR Council) ซึง่ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากประเทศสมาชกิ 

  โดยความตกลงแอปเทอรก์ าหนดใหม้ีกองทุนแอปเทอร ์(APTERR Funds) ซึ่งจดัต ัง้ขึ้นเพื่อสนบัสนุน

การด าเนินงานและกิจกรรมของแอปเทอร ์โดยมจี านวนเงนิทุนที่ประเทศสมาชิกตอ้งสนบัสนุนซึ่งระบุไวใ้นเอกสารแนบ 2 

ของความตกลงแอปเทอร ์ประกอบดว้ยเงนิกองทุนที่ใชเ้ฉพาะดอกผล (Endowment Fund - EF) และเงนิทุนด าเนินงาน 

(Operational Cost - OC) เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานในช่วง 5 ปีแรก โดยมแีผนว่าหลงัจากช่วง 5 ปีแรก ส านกั

เลขานุการแอปเทอรจ์ะน าดอกเบี้ยที่ไดจ้ากเงนิกองทุนที่ใชเ้ฉพาะดอกผลมาใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของส านกั

เลขานุการฯ แต่ปรากฏว่าผลตอบแทนจากการฝากเงินกองทุนที่ใชเ้ฉพาะดอกผลของธน าคารในประเทศไทยต า่กว่าที่

คาดการณไ์ว ้ท าใหใ้นระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2559 ไดร้บัดอกเบี้ยเพยีง 1,848.34 ดอลลารส์หรฐั ซึง่ไมเ่พยีงพอกบัค่าใชจ่้าย

ของส านกัเลขานุการฯ (ซึ่งในช่วง 5 ปีแรกก าหนดไวท้ี่ปีละ 299 ,000 ดอลลารส์หรฐั) ที่ประชุมเจา้หนา้ที่อาวุโสของรฐัมนตรี

อาเซียนบวกสามดา้นการเกษตรและป่าไม ้คร ัง้ที่ 16 สมยัพิเศษ (AMAF+3) เมื่อวนัที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ประเทศ

สงิคโปร ์จงึมมีตเิหน็ชอบการสนบัสนุนเงนิทุนด าเนินงานใหก้บัส านกัเลขานุการแอปเทอรต่์อไปอกีเป็นเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 

- 2565) ในจ านวนเงนิเท่ากบัเงนิทุนด าเนินงานส าหรบั พ.ศ. 2556 – 2560 โดยไดม้อบหมายใหส้  านกัเลขาธิการอาเซียน

ด าเนินการจดัท าร่างพธิีสารเพือ่แกไ้ขเอกสารแนบ 2 ของความตกลงแอปเทอรใ์หป้ระเทศสมาชิกพจิารณาและด าเนินการตาม

ข ัน้ตอนภายในประเทศก่อนการลงนามต่อไป 

 

14.  เรื่อง  ร่าง Large Grant Agreement (LGA) ส าหรบัโครงการ Measurable Action for Haze-Free Sustainable 

Land Management in Southeast Asia (MAHFSA) 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง Large Grant Agreement (LGA) ส  าหรบัโครงการ Measurable 

Action for Haze-Free Sustainable Land Management in Southeast Asia (MAHFSA) และใหเ้ลขาธิการอาเซยีน

เป็นผูล้งนามร่าง LGA ส าหรบัโครงการ MAHFSA ดงักล่าว ในนามของอาเซยีนร่วมกบักองทุนระหว่างประเทศเพื่อพฒันา

เกษตรกรรม (International Fund for Agricultural Development - IFAD) ตามที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม (ทส.) เสนอ  

  ส าหร ับในกรณีที่มีความจ า เ ป็นตอ้งปร ับปรุงถอ้ยค าหรือสาระส าคัญของ ร่ างความตกลงฯ                         

ที่คณะรฐัมนตรีไดอ้นุมตัิหรือใหค้วามเห็นชอบไปแลว้ หากการปรบัเปลี่ยนดงักล่าวไม่ขดักบัหลกัการที่คณะรฐัมนตรีได ้

อนุมตัหิรอืใหค้วามเหน็ชอบไว ้ให ้ทส. สามารถด าเนินการไดโ้ดยน าเสนอคณะรฐัมนตรีทราบภายหลงั พรอ้มท ัง้ชี้แจงเหตุผล

และประโยชนท์ีไ่ทยไดร้บัจากการปรบัเปลีย่นดงักลา่วดว้ยตามนยัมตคิณะรฐัมนตร ี(30 มถินุายน 2558)  

  สาระส าคญัของร่าง Large Grant Agreement (LGA) ส าหรบัโครงการ Measurable Action for 

Haze-Free Sustainable Land Management in Southeast Asia (MAHFSA) มีวตัถุประสงค์เพื่อลดปญัหาหมอก

ควนัในภมูภิาคอาเซยีนผ่านการส่งเสรมิขดีความสามารถในการเฝ้าระวงั คาดการณแ์ละด าเนินการเกี่ยวกบัไฟและหมอกควนั 

ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรูแ้ละแนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัการรบัมอืหมอกควนัระหว่างประเทศสม าชิกและหุน้ส่วนภายนอก 
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และสรา้งเวทกีารประสานงานดา้นนโยบายและโครงการต่าง ๆ ดา้นการแกไ้ขปญัหาหมอกควนั โดยโครงการดงักล่าวไดร้บั

การสนบัสนุนงบประมาณจาก IFAD จ านวน 3.5 ลา้นดอลลารส์หรฐั เพื่อแกป้ญัหามลพษิหมอกควนัอนัเน่ืองมาจากป่าพรุ 

โดยมพีื้นที่ด  าเนินการในสาธารณรฐัอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซยี ซึ่งจะเป็นประโยชนต่์อการจดัการปญัหามลพิษหมอก

ควนัขา้มแดน 

 

15. เรื่อง การจดัต ัง้ส านักงานเศรษฐกจิและการคา้ฮอ่งกงประจ าประเทศไทย  

 คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัแิละเหน็ชอบตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดงัน้ี  

1. อนุมตัใินหลกัการของร่างพระราชบญัญตัคุิม้ครองการด าเนินงานของส านกังานเศรษฐกจิและ 

การคา้ฮ่องกงประจ าประเทศไทย พ.ศ. .... 

2. เหน็ชอบหนงัสอืจากรฐับาลสาธารณรฐัประชาชนจนีซึง่แจง้ว่า รฐับาลสาธารณรฐัประชาชน 

จีน ไดใ้หค้วามเห็นชอบต่อการจดัตัง้ HKETO  ประจ าประเทศไทย และร่างหนงัสือตอบจากกระทรวงการต่างประเทศใน

นามรฐับาลไทย ถงึสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัประชาชนจีนประจ าประเทศไทยในนามรฐับาลสาธารณรฐัประชาชนจีน  

และพิจารณาน าเสนอต่อสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไปตามมาตรา 178 วรรคสองของ

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ท ัง้น้ี  หากมกีารปรบัแกไ้ขร่างหนงัสอืตอบจากกระทรวงการต่างประเทศ โดย

ไมใ่ช่สาระส าคญั  กระทรวงการต่างประเทศไม่ตอ้งน าเสนอใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณาอกี 

3. อนุมตัใิหก้ระทรวงการต่างประเทศมหีนงัสอืตอบสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัประชาชน 

จนีประจ าประเทศไทย ในนามรฐับาลไทย เมือ่ร่างพระราชบญัญตัิคุม้ครองการด าเนินงานของส านกังานเศรษฐกิจและการคา้

ฮ่องกงประจ าประเทศไทย พ.ศ. .... มผีลใชบ้งัคบัแลว้  

 ร่างพระราชบญัญตัิคุม้ครองการด าเนินงานของส านักงานเศรษฐกิจและการคา้ฮ่องกง ประจ าประเทศ

ไทย พ.ศ. .... มสีาระส าคญั ดงัน้ี  

1. เพือ่ใหส้ถานะนิตบิคุคลแก่  HKETO ประจ าประเทศไทยและใหถ้อืว่ามภีมูลิ  าเนาในประเทศ 

ไทย (มาตรา 4 (1))  

2. เพือ่ใหเ้อกสทิธิ์และความคุม้กนั รวมท ัง้การอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของ  

HKETO  ประจ าประเทศไทย แก่ส านกังานและเจา้หนา้ทีข่องส านกังาน ตามหนงัสอืแลกเปลีย่นระหว่างรฐับาลไทยกบัรฐับาล

สาธารณรฐัประชาชนจีน ซึง่รวมถงึเอกสารเกี่ยวกบัเอกสทิธิ์และความคุม้กนัส าหรบัการอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน

ของส านกังานเศรษฐกิจและการคา้ฮ่องกงที่กรุงเทพมหานคร   ประเทศไทย และภาคผนวกการอ านวยความสะดวก  เอก

สทิธิ์และความคุม้กนัเพิม่เตมิที่แนบทา้ยหนงัสอืดงักลา่ว (มาตรา 4 (2)) 

 

16.  เรื่อง  ร่างยุทธศาสตรก์รุงโตเกยีว ค.ศ. 2018 เพือ่ความร่วมมือลุ่มน ้ าโขงกบัญี่ปุ่ น 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. เหน็ชอบต่อร่างยุทธศาสตรก์รุงโตเกยีว ค.ศ. 2018 เพือ่ความร่วมมอืลุม่น า้โขงกบัญี่ปุ่น 

  2. ใหน้ายกรฐัมนตรหีรอืผูไ้ดร้บัมอบหมาย ร่วมใหก้ารรบัรองร่างยุทธศาสตรก์รุงโตเกยีวฯ 

  ทัง้น้ี ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งแกไ้ขปรบัปรุงถอ้ยค าของร่างยุทธศาสตรก์รุงโตเกยีวฯ ในส่วนทีไ่มใ่ช่

สาระส าคญัและไมข่ดักบัหลกัการทีค่ณะรฐัมนตรไีดใ้หค้วามเหน็ชอบไว ้ให ้กต. สามารถด าเนินการไดโ้ดยใหน้ าเสนอ

คณะรฐัมนตรีทราบภายหลงั พรอ้มท ัง้ใหช้ี้แจงเหตผุลและประโยชนท์ี่ประเทศไทยไดร้บัจากการปรบัเปลีย่นดงักลา่วดว้ย 
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  สาระส าคญัของร่างยุทธศาสตรก์รุงโตเกยีว ค.ศ. 2018 เพือ่ความร่วมมือลุ่มน ้ าโขงกบัญี่ปุ่ น จดัท าขึ้น

จากการทบทวนความส าเรจ็ของการพฒันาโครงการความร่วมมอืทีผ่่านมาภายใตยุ้ทธศาสตรก์รุงโตเกียว ค.ศ. 2015 เพือ่

ความร่วมมอืลุม่น า้โขงกบัญี่ปุ่น (ฉบบัเดมิ) และเพือ่แสดงเจตนารมณ์และความมุง่ม ัน่ทีจ่ะสานต่อการพฒันาอย่างมคุีณภาพ 

(Quality Growth) และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื ม ัน่คง และค านึงถงึสิง่แวดลอ้ม โดยสาระส าคญัของร่างยุทธศาสตรก์รุงโตเกียว

ฯ ครอบคลุมสาขาความร่วมมอืระหว่างกนั (6 ประเทศ คือ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา ประเทศไทย สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และประเทศญี่ปุ่น) แบง่ออกเป็น 3 เสาหลกั 

ไดแ้ก่ (1) การพฒันาความเชื่อมโยงทีด่ีและมปีระสทิธภิาพที่หลายรูปแบบ ท ัง้ทางบก ทางน า้ และทางอากาศ (2) การสรา้ง

สงัคมทีม่ปีระชาชนเป็นศูนยก์ลางผ่านความเชื่อมโยงระดบัประชาชนและการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์และ (3) การสรา้งความ

เป็นรูปธรรมและความตระหนกัรูต่้ออนุภมูภิาคลุม่น า้โขงสเีขยีว โดยการด าเนินการความร่วมมอืในสาขาดงักลา่วจะ

ด าเนินการภายใตค้วามร่วมมอืที่เกี่ยวขอ้งทีผ่่านมาทีค่รอบคลุมใน 3 ประเดน็ ไดแ้ก่ 1) การด าเนินการตามแผนแม่บท

ยุทธศาสตรค์วามร่วมมอืทางเศรษฐกจิ อริวด ี– เจา้พระยา – แม่โขง ระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2019 – 2023) 2) ยุทธศาสตรอ์นิโด 

– แปซฟิิกทีเ่สรีและเปิดกวา้ง และ 3) เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื นอกจากน้ี ร่างยุทธศาสตรก์รุงโตเกยีวฯ ยงัไดม้กีารระบุ

แนวทางการด าเนินการร่วมกนัที่ใหค้วามส าคญักบัประเดน็ภมูภิาคและโลก เช่น การใชข้ปีนาวุธของเกาหลเีหนือ เป็นตน้ 

ท ัง้น้ี จะมกีารรบัรองร่างยุทธศาสตรก์รุงโตเกียวฯ ในการประชมุผูน้ ากรอบความร่วมมอืลุ่มน า้โขงกบัญี่ปุ่น คร ัง้ที ่10 ทีจ่ะจดั

ขึ้นในวนัที ่9 ตุลาคม 2561 ณ กรุงโตเกยีว ประเทศญี่ปุ่น โดยมนีายกรฐัมนตรีหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายร่วมใหก้ารรบัรองร่าง

ยุทธศาสตรด์งักลา่ว 

 

17.  เรื่อง  ขอความเหน็ชอบต่อเอกสารที่จะมีการลงนามในการประชมุรฐัมนตรอีาเซียนดา้นการเกษตรและป่าไม ้คร ัง้ที่ 

40 และการประชุมที่เกี่ยวขอ้ง 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(กษ.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. เหน็ชอบ และอนุมตัิใหม้กีารลงนามในร่างบนัทกึความเขา้ใจระหว่างรฐับาลของรฐัสมาชิกสมาคม

ประชาชาตแิห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละรฐับาลสาธารณรฐัประชาชนจนีว่าดว้ยความร่วมมอืดา้นอาหารและการเกษตร 

และร่างบนัทกึความเขา้ใจระหว่างรฐับาลของรฐัสมาชกิสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละองคก์ารอาหารและ

เกษตรแห่งสหประชาชาตวิ่าดว้ยการส่งเสรมิความร่วมมอืดา้นการเกษตรและป่าไม ้

  2. อนุมตัใินหลกัการว่า ก่อนทีจ่ะมกีารลงนาม หากมคีวามจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขร่างบนัทกึความเขา้ใจ

ฯ ในประเดน็ทีไ่ม่ใช่หลกัการส าคญั ให ้กษ. ด าเนินการไดโ้ดยไมต่อ้งเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาอกี 

  3. อนุมตัใิหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรอืผูท้ี่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณม์อบหมาย เป็นผูล้งนามในร่างบนัทกึความเขา้ใจฯ 

  4. มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศจดัท าหนงัสอืมอบอ านาจเตม็ (Full Powers) ใหแ้ก่ผูล้งนามในขอ้ 

3  

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  การประชมุรฐัมนตรอีาเซยีนดา้นการเกษตรและป่าไม ้คร ัง้ที ่40 และการประชมุทีเ่กี่ยวขอ้งจะมกีารลง

นามในบนัทกึความเขา้ใจฯ จ านวน 2 ฉบบั โดยมสีาระส าคญั ดงัน้ี 

  1. ร่างบนัทกึความเขา้ใจระหว่างรฐับาลของรฐัสมาชิกสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

และรฐับาลสาธารณรฐัประชาชนจนีว่าดว้ยความร่วมมือดา้นอาหารและการเกษตร 
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   1.1 ร่างบนัทกึความเขา้ใจฯ น้ีมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ส่งเสรมิการแลกเปลีย่นความร่วมมอืระหว่าง

ประเทศภาคี ส่งเสริมการพฒันาทีย่ ัง่ยนืดา้นการเกษตรในภมูภิาค ส่งเสรมิความสามารถในการแขง่ขนัของผลติภณัฑ์

การเกษตร และสรา้งความม ัน่ใจเรื่องความปลอดภยัดา้นอาหารและความม ัน่คงทางอาหารในภมูภิาค 

   1.2 สาขาความร่วมมอืที่ส  าคญัของร่างบนัทกึความเขา้ใจฯ น้ี อาท ิการส่งเสรมิการพฒันาเกษตร

สเีขยีว การท าการเกษตรโดยใชน้วตักรรม การใชท้รพัยากรการเกษตรอย่างย ัง่ยนื การส่งเสรมิความร่วมมอืในการพฒันาการ

เพาะเลี้ยงสตัวน์ า้และการบริหารจดัการดา้นการประมง การส่งเสรมิความร่วมมอืดา้นการวจิยัและพฒันา นโยบาย 

กฎระเบยีบทางการคา้ การแลกเปลีย่นประสบการณด์า้นการผลติทางการเกษตรทีส่ามารถปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ การลดการสูญเสยีอาหารและขยะอาหาร รวมท ัง้การป้องกนัและการบรรเทาผลกระทบจากภยัพบิตัิทางธรรมชาต ิ

การส่งเสรมิการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในดา้นอาหารและการเกษตร การส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของผูผ้ลติรายย่อย 

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม การส่งเสรมิการพฒันาเกษตรกรสหกรณก์ารเกษตรและประมง การส่งเสริมการ

ประสานงานดา้นนโยบายผ่านเวทกีารประชมุความร่วมมอือาเซยีน-จนี ดา้นการเกษตร ความร่วมมอือาเซยีนดา้นการเกษตร

และป่าไมบ้วกสาม ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในอนุภมูภิาคลุม่แมน่ า้โขงและกรอบความร่วมมอืแมโ่ขง-ลา้นชา้ง 

  2. ร่างบนัทกึความเขา้ใจระหว่างรฐับาลของรฐัสมาชิกสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

และองคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติว่าดว้ยการสง่เสรมิความร่วมมือดา้นการเกษตรและป่าไม  ้

   2.1 ร่างบนัทกึความเขา้ใจฯ น้ีเป็นกรอบแนวทางทีม่คีวามสนใจร่วมกนัในการสนบัสนุนความ

พยายามของกลุม่รฐัสมาชกิอาเซยีนในการส่งเสรมิความร่วมมอืระดบัภูมภิาค เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยนืความ

ม ัน่คงดา้นอาหารเพือ่คนท ัง้มวล ภายใตก้รอบการพฒันาดา้นการเกษตรอย่างย ัง่ยนื การขจดัความหวิโหยและภาวะทพุ

โภชนาการ 

   2.2 วตัถปุระสงคข์องบนัทกึความเขา้ใจฉบบัน้ี เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอืดา้นการเกษตร ป่าไม ้

ความม ัน่คงทางอาหารความปลอดภยัดา้นอาหาร ในบริบทของภาคอาหารและการเกษตร การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

อย่างย ัง่ยนื การตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การอนุรกัษค์วามหลากหลายทางชวีภาพ การขจดัความ

ยากจน การส่งเสรมิการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นเทคนิคเพือ่เพิม่ศกัยภาพดา้นการป้องกนัการท าประมงผดิกฎหมาย ขาดการ

รายงาน และไรก้ารควบคุม รวมท ัง้การส่งเสรมิและกระชบัความร่วมมอืทีม่อียู่ระหว่างท ัง้สองฝ่าย 

  ทัง้น้ี การประชมุรฐัมนตรอีาเซยีนดา้นการเกษตรและป่าไม ้คร ัง้ที ่40 และการประชมุทีเ่กี่ยวขอ้งจะจดัขึ้น

ระหว่างวนัที ่11 – 12 ตุลาคม 2561  ณ กรุงฮานอย  สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม 

  

18. เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) ว่าดว้ยความเป็นหุน้สว่นระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและ 

UNIDO 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงอตุสาหกรรม (อก.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. เหน็ชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) ว่าดว้ยความเป็นหุน้ส่วนระหว่างรฐับาลแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยและองค์การพฒันาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United  Nations Industrial Development 

Organization: UNIDO) 

  2. หากมคีวามจ าเป็นตอ้งแกไ้ขปรบัปรุงถอ้ยค าของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนทีม่ใิช่สาระส าคญั เพือ่ให ้

สอดคลอ้งกบัผลประโยชนแ์ละนโยบายของไทย ให ้อก. สามารถพจิารณาด าเนินการได ้โดยไม่ตอ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรี

เพือ่พจิารณาอกีคร ัง้ 
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  3. อนุมตัใิหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูป้ระกาศเจตนารมณ์ตาม

ความร่วมมอืของร่างแถลงการณร่์วมดงักลา่ว 

  สาระส าคญัของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นการกล่าวถึงความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ ของไทยกบั 

UNIDO ตัง้แต่ช่วงเริ่มตน้การเป็นสมาชิกจนถงึปจัจุบนั และระบถุงึการใชโ้อกาสที ่นาย Li Yong ผูอ้  านวยการใหญ่ UNIDO 

มกี าหนดการเดินทางเยอืนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวนัที ่3 – 5 ตลุาคม 2561 ในการกระชบัความเป็นหุน้ส่วน

ระหว่างกนัภายใตก้รอบความร่วมมอืเชงิยุทธศาสตร ์(พ.ศ. 2561 – 2564) ระหว่างไทยและ UNIDO ทีไ่ดล้งนามไปแลว้ เมือ่

วนัที ่28 พฤศจกิายน 2560 ดงัน้ี 

   1. ในปี 2561 ประเทศไทยจะฉลองความสมัพนัธค์รบรอบ 50 ปี ในการเป็นสมาชิก UNIDO 

และยนืยนัทีจ่ะกระชบัความสมัพนัธใ์หแ้น่นแฟ้นยิง่ขึ้น 

   2. กล่าวถึงความกา้วหนา้จากการด าเนินงานภายใตก้รอบความร่วมมอืเชิงยุทธศาสตรฯ์ ซึ่งมี

กิจกรรมที่ไดด้  าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 2 โครงการ ในเดือนกรกฎาคม 2561 ณ กรุ งเทพฯ และก าลงัเตรียมการเพื่อ

ด าเนินโครงการในระยะต่อไป 

   3. กลา่วถงึการด าเนินความร่วมมอืภายใตก้รอบความร่วมมอืเชงิยุทธศาสตรอ์ย่างต่อเน่ืองต่อไป 

รวมถงึแสดงความยนิดีในการจดัการประชุมอุตสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry Conference : GIC) คร ัง้ที่ 5 ระหว่าง

วนัที ่3 -5 ตลุาคม 2561 ณ ประเทศไทย ซึง่จดัโดย UNIDO คณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิและสงัคมแห่งสหประชาชาติประจ า

ภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก (UNESCAP) ร่วมกบัรฐับาลไทย 

   4. กล่าวถงึการรื้อฟ้ืนการจดัท าความตกลงของประเทศเจา้ภาพ (Host Country Agreement) 

ระหว่างไทยกบั UNIDO รวมถงึการตระหนกัร่วมถงึสถานะของประเทศไทยในการเป็นประเทศที่มรีายไดป้านกลางค่อนขา้ง

สูงซึ่งประสบกบัความทา้ทายในการไดร้บัการสนบัสนุนดา้นการเงิน ท ัง้สองฝ่ายจึงตกลงที่จะแสวงหาความร่วมมือจาก

ประเทศใหม ่ๆ ตลอดจนพจิารณาการใชง้บประมาณของไทยในการด าเนินโครงการต่าง ๆ  

 

19. เรื่อง  ร่างปฏญิญาระดบัรฐัมนตรีในการมีความร่วมมือระดบัภูมิภาคเพื่อใชป้ระโยชน์จากอวกาศเพื่อการพฒันาแบบ

ยัง่ยืน และแผนปฏบิตัิการว่าดว้ยการใชป้ระโยชน์จากอวกาศเพื่อการพฒันาแบบยัง่ยืนในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia – 

Pacific Plan of Action on Space Applications for Sustainable Development) ค.ศ. 2018 – 2030  

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม เสนอ ดงัน้ี 

  1. เหน็ชอบ (ร่าง) ปฏญิญาระดบัรฐัมนตรีในการมคีวามร่วมมอืระดบัภูมภิาคเพื่อใชป้ระโยชนจ์ากอวกาศ

เพื่อการพฒันาแบบย ัง่ยนื และ (ร่าง) แผนปฏบิตัิการว่าดว้ยการใชป้ระโยชนจ์ากอวกาศเพือ่การพฒันาแบบย ัง่ยนืในภูมภิาค

เอเชยีแปซฟิิก (Asia – Pacific Plan of Action on Space Applications for Sustainable Development) ค.ศ. 2018 

– 2030  เป็นเอกสารผลลพัธข์องการประชุมรฐัมนตรีว่าดว้ยการใชป้ระโยชนจ์ากอวกาศเพือ่การพฒันาแบบย ัง่ยนืในภูมภิาค

เอเชียและแปซิฟิก สมยัที่ 3 ในวนัที่ 10 ตุลาคม 2561 ซึ่งมีสาระส าคญั คือ การแนะแนวทางการพฒันาอย่างย ัง่ยืนใน

ภูมภิาคเอเชีย – แปซิฟิก ในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีอวกาศ ภูมสิารสนเทศ  และนวตักรรมดิจิทลัที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อการ

ประเมนิ เฝ้าระวงั บริหารจดัการและแกไ้ขประเด็นปญัหาเฉพาะท ัง้หมด 6 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) การบริหารจดัการความเสี่ยง

จากภยัพิบตัิ 2) การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 3) ความเชื่อมโยงในภูมภิาค 4) การพฒันาทางสงัคม 5) พลงังาน 

และ 6) การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  
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  2. อนุมตัิใหร้องนายกรฐัมนตรี รฐัมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม หรือผูแ้ทนที่

ไดร้บัมอบหมายร่วมรบัรองในปฏญิญาฯ และแผนปฏบิตัิการฯ ท ัง้น้ี หากมกีารปรบัปรุงแกไ้ขปฏญิญาฯ และแผนปฏบิตัิการ

ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคญัก่อนการรบัรอง ใหก้ระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมสามารถด าเนินการต่อไปได ้โดยให ้

น าเสนอคณะรฐัมนตรเีพือ่ทราบในภายหลงั 

 

แต่งตัง้ 

20. เรื่อง การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัทรงคุณวุฒ ิ(กระทรวงการคลงั) 

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่กระทรวงการคลงัเสนอแต่งตัง้ นางญาณี แสงศรีจนัทร  ์รองอธิบดี

กรมบญัชีกลาง ใหด้ ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาดา้นพฒันาระบบการเงนิการคลงั (นกัวิชาการคลงัทรงคุณวุฒิ) กรมบญัชีกลาง 

กระทรวงการคลงั ต ัง้แต่วนัที ่13 กรกฎาคม 2561 ซึง่เป็นวนัทีม่คุีณสมบตัคิรบถว้นสมบูรณ ์ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณา

โปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้เป็นตน้ไป  

 

21. เรื่อง การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัทรงคุณวุฒ ิ(กระทรวงมหาดไทย) 

   คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตัง้ นายเสถยีร เจริญเหรียญ ผูอ้  านวยการ

ส านกัวศิวกรรมโครงสรา้งและงานระบบ กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ใหด้ ารงต าแหน่ง วศิวกรใหญ่ (วศิวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) 

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทย ตัง้แต่วนัที ่5 เมษายน 2561 ซึง่เป็นวนัทีม่คุีณสมบตัคิรบถว้นสมบูรณ ์ท ัง้น้ี 

ต ัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งต ัง้เป็นตน้ไป  

 

22. เรื่อง ขออนุมตัแิต่งต ัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสูง (กระทรวงดิจทิลัเพือ่

เศรษฐกจิและสงัคม) 

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามที่กระทรวงดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมเสนอแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืน

สามญั ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง จ านวน 2 ราย ดงัน้ี  

  1. แต่งตัง้ นางวรรณพร เทพหสัดิน ณ อยุธยา เลขาธกิารคณะกรรมการดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาต ิส านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิด ารงต าแหน่ง รองปลดักระทรวง ส านกังาน

ปลดักระทรวง กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม  

   2. รบัโอน นางปิยนุช วฒุสิอน ทีป่รกึษาดา้นนโยบายและแผนงาน (นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน

ทรงคุณวุฒ)ิ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิส านกันายกรฐัมนตร ีและแต่งต ัง้ใหด้  ารง

ต าแหน่ง เลขาธกิารคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ส  านกังานคณะกรรมการดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม โดยผูม้อี  านาจส ัง่บรรจทุ ัง้สองฝ่ายไดต้กลงยนิยอมการโอน  

  ทัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งต ัง้เป็นตน้ไป เพือ่ทดแทนผูเ้กษยีณอายุ

ราชการ และทดแทนต าแหน่งที่จะว่าง ตามล าดบั  
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23. เรื่อง แต่งต ัง้กรรมการอืน่ในคณะกรรมการก ากบัส านักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย  

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตัง้ให ้นางสารณีิ องัศสุงิห ์เป็นกรรมการอื่น 

(ผูท้รงคุณวุฒดิา้นบริหารกจิการการบนิพาณิชย)์ ในคณะกรรมการก ากบัส านกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย ท ัง้น้ี 

ต ัง้แต่วนัที ่2 ตลุาคม 2561 เป็นตน้ไป  

 

24. เรื่อง การแต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการที่เป็นผูแ้ทนองคก์รศาสนาอืน่ที่พน้จาก

ต าแหน่งกอ่นครบวาระ  

  คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบและเหน็ชอบตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดงัน้ี  

  1. รบัทราบกรณี นายปานชยั สงิหส์จัเทพ กรรมการทีเ่ป็นผูแ้ทนองคก์รศาสนาอื่นในคณะกรรมการสภา

การศึกษา ทีพ่น้จากต าแหน่งก่อนครบวาระเมือ่วนัที ่21 กนัยายน 2561 เน่ืองจากลาออก  

   2. เหน็ชอบแต่งต ัง้ นายกติตพินัธ ์ใจดี อปุนายกสมาคมนามธารสีงัคตัแห่งประเทศไทย (ศาสนาซกิข)์ 

เป็นกรรมการทีเ่ป็นผูแ้ทนองคก์รศาสนาอื่นในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนผูท้ีพ่น้จากต าแหน่ง ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที ่2 

ตลุาคม 2561 เป็นตน้ไป  

 

25. เรื่อง การมอบหมายผูแ้ทนหน่วยงานภาครฐัเป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการในคณะกรรมการต่อตา้นการทจุรติ

แห่งชาติตามค าส ัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที่ 2/2561  

  คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบและอนุมตัติามที่ส  านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตใน

ภาครฐั (ส  านกังาน ป.ป.ท.) เสนอ ดงัน้ี  

  1. รบัทราบค าส ัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่2/2561 เรื่อง การปรบัปรุงองคป์ระกอบของ

คณะกรรมการต่อตา้นการทจุรติแห่งชาต ิลงวนัที ่8 มถินุายน พทุธศกัราช 2561 และค าส ัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่

3/2561 เรื่อง แต่งต ัง้คณะกรรมการต่อตา้นการทจุริตแห่งชาต ิลงวนัที ่14 สงิหาคม พทุธศกัราช 2561  

   2. อนุมตัมิอบหมายใหผู้แ้ทนส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรเีป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการใน

คณะกรรมการต่อตา้นการทจุรติแห่งชาตภิายในคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิในส่วนของผูแ้ทนหน่วยงานภาครฐัตามขอ้ 2 

(8) ของค าส ัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่2/2561 เรื่อง การปรบัปรุงองคป์ระกอบของคณะกรรมการต่อตา้นการทจุริต

แห่งชาต ิลงวนัที ่8 มถินุายน พทุธศกัราช 2561  

 

26. เรื่อง การโอนขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งในกรอบอตัราก าลงัชัว่คราวเป็นกรณีพเิศษในส านักนายกรฐัมนตร ีตามค าส ัง่

หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที่ 16/2558  

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามที่รองนายกรฐัมนตร ี(นายวษิณุ เครอืงาม) เสนอรบัโอนและแต่งต ัง้

ขา้ราชการพลเรอืนสามญั ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง และประเภทวชิาการระดบัทรงคุณวุฒ ิรวม 2 ราย ดงัน้ี  

  1. นายชยัพฤกษ ์เสรีรกัษ ์เลขาธกิารสภาการศึกษา (นกับรหิารระดบัสูง) ส านกังานเลขาธกิารสภา

การศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาพเิศษประจ าส  านกันายกรฐัมนตร ี(นกับริหารระดบัสูง) ส านกังาน

ปลดัส านกันายกรฐัมนตร ีส านกันายกรฐัมนตร ี  
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  2. นายมงคลชยั สมอดุร ทีป่รกึษาดา้นมาตรฐานอาชวีศึกษาเกษตรกรรมและประมง (นกัวชิาการศึกษา

ระดบัทรงคุณวุฒ)ิ ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร ด ารงต าแหน่ง นกัวชิาการทรงคุณวุฒพิเิศษ

ประจ าส  านกันายกรฐัมนตร ี(นกัวชิาการศึกษาระดบัทรงคุณวุฒ)ิ ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ีส านกันายกรฐัมนตร ี 

   ทัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งต ัง้เป็นตน้ไป ตามขอ้ 1 วรรคหน่ึง ของ

ค าส ัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่16/2558 ลงวนัที ่15 พฤษภาคม พทุธศกัราช 2558 โดยผูม้อี  านาจส ัง่บรรจทุ ัง้

สองฝ่ายไดต้กลงยนิยอมในการโอนดว้ยแลว้  

 

27. เรื่อง การโอนขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งในกรอบอตัราก าลงัชัว่คราวเป็นกรณีพเิศษในส านักนายกรฐัมนตร ีตามค าส ัง่

หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที่ 16/2558  

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามที่รองนายกรฐัมนตร ี(นายวษิณุ เครอืงาม) เสนอรบัโอน นายบญุสง่ จ าปา

โพธ์ิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชวีศึกษา (นกับริหารระดบัสูง) ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ และแต่งต ัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง ที่ปรกึษาพเิศษประจ าส  านกันายกรฐัมนตร ี(นกับริหารระดบัสูง) ส านกังาน

ปลดัส านกันายกรฐัมนตร ีส านกันายกรฐัมนตร ีต ัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งต ัง้เป็นตน้ไป ตาม

ขอ้ 1 วรรคหน่ึง ของค าส ัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที ่16/2558 ลงวนัที ่15 พฤษภาคม พทุธศกัราช 2558 โดย

ผูม้อี  านาจส ัง่บรรจทุ ัง้สองฝ่ายไดต้กลงยนิยอมในการโอนดว้ยแลว้  

 

28. เรื่อง การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสูง (กระทรวงแรงงาน) 

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งต ัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหาร

ระดบัสูง กระทรวงแรงงาน จ านวน 4 ราย ไดแ้ก่  

  1. ให ้นายสุรเดช วลอีทิธิกลุ พน้จากต าแหน่ง เลขาธกิาร (นกับรหิารสูง) ส านกังานประกนัสงัคม 

กระทรวงแรงงาน และแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง รองปลดักระทรวง (นกับรหิารสูง) ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงแรงงาน  

   2. ให ้นายอนันตช์ยั อทุยัพฒันาชีพ พน้จากต าแหน่ง อธิบด ี(นกับริหารสูง) กรมสวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงาน กระทรวงแรงงาน และแต่งต ัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง เลขาธกิาร (นกับริหารสูง) ส านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน  

  3. ให ้นายววิฒัน์ ตงัหงส ์พน้จากต าแหน่ง รองปลดักระทรวง (นกับรหิารสูง) ส านกังานปลดักระทรวง 

กระทรวงแรงงาน และแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง อธิบด ี(นกับรหิารสูง) กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

  4. ให ้พนัต ารวจตรหีญิง รมยง สุรกจิบรรหาร พน้จากต าแหน่ง ผูต้รวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจ

ราชการกระทรวงสูง) ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงแรงงาน และแต่งต ัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง รองปลดักระทรวง (นกับริหาร

สูง) ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงแรงงาน  

   ทัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งต ัง้เป็นตน้ไป 

 

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

 

 


