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  วันนี้ (16 ตุลาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี    
แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติ 
    สมาคมการค้า (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. และการสมัครเข้าเป็นภาคี 
    สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  
                                          (WIPO Copyright Treaty)  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  3.  เรื่อง  ร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564 
 

ต่างประเทศ 
 
  4.   เรื่อง   การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้น าเอเชีย – ยุโรป  
    ครั้งที่ 12  
  5.  เรื่อง   การขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ 
    ด้านการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ 25  
  6.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบปฏิญญาบาลาคลาวาว่าด้วยการเสริมสร้างบทบาททาง 
                                          เศรษฐกิจของสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญ 
                                          สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
  7.  เรื่อง  ขออนุมัติลงนามเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะท างานสาขาความร่วมมือ 
    เศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง  ครั้งที่ 2 
  8.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและ 
                                          ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศ 
    คู่เจรจา รวมทั้งร่างเอกสารความร่วมมือในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม 
    อาเซียน 
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  9.  เรื่อง  ขออนุมัติให้ความช่วยเหลือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการ 
    ซ่อมแซมบูรณะความเสียหายสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – ค าม่วน)  
                                          และสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ –ห้วยทราย) 
  10.   เรื่อง   การรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่ก ากับดูแลงานด้าน 
                                          วัฒนธรรมและศิลปะ ครั้งที่ 8 และการประชุมที่เก่ียวข้องกับประเทศคู่เจรจา  
                                          ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
  11.  เรื่อง  การรับรองร่างปฏิญญารัฐมนตรีหัวข้อ “Navigating policy with data to  
                                          leave no one behind” ส าหรับการประชุมคณะกรรมการด้านสถิติ 
                                          ภายใต้เอสแคป สมัยที่ 6 
 

แต่งตั้ง 
 
  12.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
                                         (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  13.  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง  
  14.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  
  15.  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและ 
    น้ าตาลทราย พ.ศ. 2527  
  16.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงแรงงาน) 
  17.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  
    (กระทรวงอุตสาหกรรม) 
  18.  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
 
 
 

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ..)              
พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และ 
ร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อน
เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไป   
   สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ  

ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
ประเด็นที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดและเหตุผล 

1. เพ่ิมบทนิยาม “สมาคมการค้า”  เพ่ือให้ครอบคลุมถึงสมาคมซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายอ่ืนที่มี
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการค้า การบริการ การประกอบ
อาชีพอิสระ อุตสาหกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ อันมิใช่การ
หาก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน ให้สามารถสมัครและใช้สิทธิ
ในฐานะสมาชิกสามัญของหอการค้าได้  

2. แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่ของหอการค้า  เพ่ือให้หอการค้าสามารถด าเนินการเพ่ือส่งเสริมการค้า สามารถ
ท าสัญญากับภาครัฐ มีอ านาจในการเป็นพยานรับรองลายมือชื่อ
ของบุคคลในเอกสารที่มีผู้ขอรับรอง (Notary Public) และจัด
ส่งเสริมการค้าบริการตามที่มีกฎหมายระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หอการค้า หรืออาจร่วมมือกับองค์กรอ่ืนโดยมีการจัดสรร
ค่าตอบแทนระหว่างกันได้  

3. แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของหอการค้า  เดิมห้ามไม่ให้หอการค้าประกอบวิสาหกิจทุกประเภท แต่เพ่ือให้
การท างานมีความคล่องตัวมากขึ้น จึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยก าหนด
ข้อยกเว้นหากเป็นการประกอบวิสาหกิจเพ่ือเป็นไปตามหน้าที่
ของหอการค้า ตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติหอการค้า 
พ.ศ. 2509 เช่น ส่งเสริมการค้า การบริการ การประกอบ
วิชาชีพอิสระ รับปรึกษาและให้ข้อแนะน าแก่สมาชิกเกี่ยวกับ
การค้าให้สามารถกระท าการได้  

4. แก้ไขเพ่ิมเติมการเลิกหอการค้า  เดิมไม่ได้ก าหนดสัดส่วนของการลงมติ ให้ เลิกหอการค้า                    
จึงก าหนดสัดส่วนโดยใช้เสียงส่วนใหญ่ในการนับคะแนน คือ 3 
ใน 4 ของสมาชิกท้ังหมด จึงจะเลิกหอการค้าได้  
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5. ปรับปรุงบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ  ใบอนุญาตหอการค้า เดิมฉบับละ 500 บาท เป็น 2 ,000 บาท 
ใบแทนใบอนุญาตหอการค้า เดิมฉบับละ 50 บาท เป็น  
200 บาท การขอตรวจหรือคัดเอกสาร เดิมครั้งละ 5 บาท เป็น 
50 บาท เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
 

6. แก้ไขชื่อรัฐมนตรีรักษาการ  แก้ไขให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการ เดิมเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการรักษาการ เพ่ือให้เป็นไป
ตามข้อเท็จจริง  

ร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
ประเด็นที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดและเหตุผล 

1. แก้ไขเพ่ิมเติมการใช้ชื่อของสมาคมการค้า เดิมมาตรา 13 (1) ก าหนดว่าสมาคมการค้ามีเพียงชื่อเรียกโดย
ไม่ต้องระบุว่าเป็นสมาคมการค้า แก้ไขเป็นต้องมีค าว่า สมาคม
การค้า น าหน้าชื่อด้วย เพื่อความชัดเจน  

2. แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของสมาคมการค้า  แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้สมาคมการค้าประกอบวิสาหกิจเพ่ือ
ส่งเสริมการค้าได้มากขึ้น เช่น ประกอบวิสาหกิจที่อยู่ ใน
วัตถุประสงค์ของสมาคมการค้านั้น ๆ  

3. แก้ไขเพ่ิมเติมเรื่องผู้ร้องขอเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่
ของสมาคมการค้า  

เดิมก าหนด “ให้สมาชิกคนหนึ่งคนใดหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ร้องขอ” เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ของสมาคมการค้า ที่เป็น
การฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคมการค้า เป็น  
“ให้สมาชิกคนหนึ่งคนใดร้องขอ” โดยยกเลิกอ านาจของ
พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมแก่
สมาชิกของสมาคมการค้า  

4. แก้ไขอ านาจของรัฐมนตรีรักษาการกรณีสั่งให้เลิก
สมาคมการค้า  

เป็นการยกเลิกอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
กรณีเม่ือสมาคมการค้าไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไป หรือหยุด
ด าเนินกิจการตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ไปเป็นอ านาจของนายทะเบียน  

5. ปรับปรุงบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ  ใบอนุญาตสมาคมการค้า เดิมฉบับละ 500 บาท เป็น 1 ,500 
บาท ใบแทนใบอนุญาตสมาคมการค้า เดิมฉบับละ 50 บาท 
เป็น 200 บาท การขอตรวจหรือคัดเอกสาร เดิมครั้งละ 5 บาท 
เป็น 50 บาท เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  

6. แก้ไขชื่อรัฐมนตรีรักษาการ  แก้ไขให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการ เดิมเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการรักษาการ เพ่ือให้เป็นไป
ตามข้อเท็จจริง  
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2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี …) พ.ศ. …. และการสมัครเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์
ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ อนุมัติ และรับทราบ ดังนี้  
   1. เห็นชอบการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และ
ให้ส่งสนธิสัญญาดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 178 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป 
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  
    2. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม กระทรวงวัฒนธรรม และส านักงานอัยการสูงสุด ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   3. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายล าดับรองท่ีต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  
  4. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  
  5. ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าและด าเนินการยื่นภาคยานุวัติสารต่อผู้อ านวยการใหญ่ของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบสนธิสัญญาฯ และร่างพระราชบัญญัติ
ฯ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว  
   สาระส าคัญของเรื่อง    
  1. สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก มีสาระส าคัญเป็นการ
คุ้มครองสิทธิแก่ผู้สร้างสรรค์ในการน างานลิขสิทธิ์ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และก าหนดให้คุ้มครองงานภาพถ่ายตลอดอายุผู้สร้างสรรค์และต่อไปอีก 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย 
ตลอดจนก าหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยี และการคุ้มครองข้อมูลบริหารสิทธิที่อยู่ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
   2. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. เป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โดยให้การ
คุ้มครองงานภาพถ่ายตลอดอายุผู้สร้างสรรค์และต่อไปอีก 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย เพ่ือให้
สอดคล้องกับสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก โดยก าหนดเพ่ิมเติมข้อจ ากัดความรับ
ผิดของผู้ให้บริการ และก าหนดให้เฉพาะการหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีส าหรับควบคุมการเข้าถึงเป็น
ความผิดฐานละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี และแก้ไขข้อยกเว้นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการ
ยกระดับการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และยังเป็นการแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้
สอดคล้องกับสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ปัจจุบันสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก มีภาคีสมาชิกเข้าร่วมแล้ว 96 ประเทศ  
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เศรษฐกิจ- สังคม 
 
3. เรื่อง ร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560 – 2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564 
  2. เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเพ่ือขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) จัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนและแผนปฏิบัติการ              
ของจังหวัด ท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดตั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  4. เห็นชอบให้ พม. ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามแผนฯ เป็นรายปี                
ระยะครึ่งแผน และระยะสิ้นสุดแผน 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมฉบับที่ 2 ของประเทศไทย ซึ่งได้น าหลักการและบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 การศึกษาประเด็นท้าทายที่มีผลต่อการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศไทยและมาตรฐานสากลมาพิจารณาประกอบในการยกร่างแผนดังกล่าว  
โดยมีกระบวนการจัดท าอย่างเป็นขั้นตอนและเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในระดับชาติและระดับท้องถิ่นให้
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมบทบาทและระดมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
และยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยในแต่ละยุทธศาสตร์จะมี
การก าหนดเป้าประสงค์ มาตรการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามและประเมินผล โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเป็น
กลไกส าคัญ 
 

ต่างประเทศ 
 
4.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้น าเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ 12  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมผู้น าเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ 12 (12th ASEM 
Summit Meeting – ASEM 12)  
  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าของร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ ในส่วน
ที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้  ให้ กต.  สามารถด าเนินการได้  
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โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการ
ปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
  2. อนุมัติให้นายกรัฐมนตรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม                   
การประชุมฯ เป็นผู้ร่วมให้การรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กต. รายงานว่า นายกรัฐมนตรีมีก าหนดการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมผู้น าเอเชีย – ยุโรป  
ครั้งที่ 12 (12th ASEM Summit Meeting – ASEM 12) ภายใต้หัวข้อหลัก “หุ้นส่วนระดับโลกเพ่ือความท้าทาย
ระดับโลก” โดยนายโดนัลด์ ทุสก์ ประธานคณะมนตรียุโรป เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย 
1) ประมุขรัฐและหัวหน้ารัฐบาลหรือผู้แทนระดับสูงของประเทศในเอเชียและยุโรปรวม 51 ประเทศ และ 2) 
ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและเลขาธิการอาเซียน ทั้ งนี้  จะมีการรับรองเอ กสารผลลัพธ์ของการ 
ประชุมฯ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศสมาชิกการประชุมเอเชีย – ยุโรป (Asia-Europe Meeting - 
ASEM) ในการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่สมาชิก ASEM ให้ความส าคัญ โดยจะมีการเผยแพร่เมื่อเสร็จสิ้นการ
ประชุมดังกล่าวแล้ว 
  ส าหรับสาระส าคัญของร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ เป็นการกล่าวถึงบทบาทของ 
ASEM ในการส่งเสริมระเบียบความร่วมมือระหว่างประเทศแบบพหุภาคีและการค้าระหว่างประเทศที่มีพ้ืนฐานบน
ระเบียบกฎเกณฑ์ เพ่ือให้ความร่วมมือเรื่องต่าง ๆ บรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เกิดความเท่า
เทียมทางเพศ สร้างความเชื่อมโยงในกรอบ ASEM รวมทั้งเพ่ือรับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศได้อย่างเท่าทัน โดยสาขาความร่วมมือ ด าเนินการภายใต้ 3 เสาหลัก ดังนี้ เสาที่ 1 การเมืองและ
ความม่ันคง ได้แก่ 1) ความมั่นคงและเสรีภาพทางไซเบอร์ 2) การต่อต้านการก่อการร้าย 3) การโยกย้ายถิ่นฐาน  
4) สมุทราภิบาลและความมั่นคงทางทะเล เสาที่ 2 เศรษฐกิจและการเงิน ได้แก่ 1) การสนับสนุนองค์การการค้า
โลกและระบบการค้าที่มี พ้ืนฐานบนระเบียบกฎเกณฑ์ 2) การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืน  
3) การเพ่ิมบทบาททางเศรษฐกิจของสตรี 4) ภาษีและการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลของเศรษฐกิจ เสาที่ 3 สังคมและ
วัฒนธรรม ได้แก่ 1) การศึกษา 2) ความเท่าเทียมทางเพศ  3) การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 4) การทูตวัฒนธรรม  
5) มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป  
  ทั้งนี้ กต. แจ้งว่าการให้ความเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ จะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย เช่น การส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย การอ านวยความสะดวกด้านการค้า  
การส่งเสริมความร่วมมือการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นต้น โดยการประชุมผู้น าเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 12 จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม 
 
5. เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและ
ความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ 25  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบต่อขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกลุ่มศึกษาว่าด้วยการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพ่ือ
ลดความเสี่ยงจากความขัดแย้งที่สืบเนื่องจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กลุ่มศึกษาฯ) 
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  2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของกลุ่มศึกษาฯ โดย กต. จะมีหนังสือแจ้งสิงคโปร์ในฐานะประธานการประชุมอาเซียนว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum - ARF) และประเทศ            
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป 
  สาระส าคัญของขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกลุ่มศึกษาว่าด้วยการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ 
เพื่อลดความเสี่ยงจากความขัดแย้งที่สืบเนื่องจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ซึ่งเป็นเอกสาร
ผลลัพธ์ของการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN 
Regional Forum - ARF) ครั้งที่ 25 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2561 โดยในการประชุมดังกล่าวได้เสนอให้
มีการพิจารณารับรองร่างขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกลุ่มศึกษาฯ [เป็นเอกสารเพ่ิมเติมนอกเหนือจากเอกสารที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบไว้แล้ว (วันที่ 31 กรกฎาคม 2561)] ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดให้กลุ่ม
ศึกษาฯ จัดท าข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและข้อเสนอในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับความ
มั่นคงและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และขั้นตอนต่าง ๆ 
ของการท างานของกลุ่มศึกษาฯ เช่น ผู้เข้าร่วมประชุม การบริหารจัดการ และการเผยแพร่เอกสาร โดยในเบื้องต้น 
ฝ่ายไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) ได้พิจารณาร่างขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกลุ่มศึกษาดังกล่าวแล้ว  
ไม่มีข้อขัดข้องในหลักการและเห็นว่า เอกสารดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างและส่งเสริมผลประโยชน์ทางด้านความ
มั่นคงและผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย รวมถึงแก้ไขความเสี่ยงจากเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสารที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยและภูมิภาคในภาพรวม  
 
6.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบปฏิญญาบาลาคลาวาว่าด้วยการเสริมสร้างบทบาททางเศรษฐกิจของสตรีและ
ความเสมอภาคระหว่างเพศ ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปฏิญญาบาลาคลาวาว่าด้วยการเสริมสร้างบทบาททางเศรษฐกิจของ
สตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ด าเนินงานต่อไป 
  สาระส าคัญของปฏิญญาบาลาคลาวาว่าด้วยการเสริมสร้างบทบาททางเศรษฐกิจของสตรีและ
ความเสมอภาคระหว่างเพศ ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มีสาระส าคัญเกี่ยวกับแนวทางการ
เสริมสร้างบทบาททางเศรษฐกิจของสตรี ด้านการค้าการลงทุน และบทบาทของสตรีกับสมดุลทางเศรษฐกิจภาค
ทะเลซึ่ งประเทศไทยได้ เห็นชอบในหลักการของปฏิญญาดังกล่าวแล้วในการประชุมระดับรัฐมนตรี   
เรื่อง การเสริมสร้างบทบาททางเศรษฐกิจของสตรี  ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่  
26 – 31 สิงหาคม 2561 ณ สาธารณรัฐมอริเชียส แต่ยังไม่ได้มีการรับรอง เนื่องจากต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีก่อน ทั้งนี้ ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปฏิญญาดังกล่าว พม. จะด าเนินการรายงานความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไปยังเลขาธิการสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย เพ่ือรับรองปฏิญญาดังกล่าวต่อไป  
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7. เรื่อง ขออนุมัติลงนามเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะท างานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน
ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง  ครั้งที่ 2 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะท างานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจ
ข้ ามพรมแดน   ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่ โขง –ล้ านช้าง  (Mekong-Lancang Cooperation : MLC)  
(ประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา  สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และจีน)  ครั้งที่ 2 และอนุมัติ
ให้อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ 
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ  
                    ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเอกสารผลลัพธ์ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว และให้
กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป   
                    สาระส าคัญของเรื่อง 
                    สาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะท างานสาขาความ
ร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 
2561 ณ นครคุนหมิง  สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ประชุมได้จัดท าเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะท างานฯ เพ่ือให้
ประเทศสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้างลงนามในเอกสารดังกล่าว ซึ่งประเทศสมาชิกทุก
ประเทศ ยกเว้นไทยได้ลงนามในเอกสารดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ เอกสารผลลัพธ์การประชุม
ฯ ดังกล่าว เป็นเอกสารสรุปผลการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าการค้าระหว่าง
ประเทศสมาชิกให้ถึง 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ภายในปี 2563 ตามท่ีได้ประกาศไว้ในแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรี
เศรษฐกิจประเทศสมาชิกแม่โขง – ล้านช้าง เพ่ือกระชับความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน  โดยประเทศสมาชิก
เห็นพ้องกันในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่  การเสนอให้มีความร่วมมือในการส่งเสริมการค้า  การอ านวยความสะดวกทาง
การค้าและการเพ่ิมมูลค่าการค้าโดยจีนจะเปิดตลาดให้กับสินค้าน าเข้าจากประเทศสมาชิกมากขึ้น  การกระชับ
ความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  การส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุน การจัดท าแผนพัฒนาระยะ 5 ปี 
ส าหรับความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน การส่งเสริมการอ านวยความสะดวกทางการค้าในภูมิภาคโดยใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง 
 
8. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและร่างแถลงการณ์ร่วม                
ของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา รวมทั้งร่างเอกสารความร่วมมือในกรอบ
การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เสนอดังนี้ 
  1.  ร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของอาเซียน ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่
เจรจา และร่างเอกสารความร่วมมือในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน รวมจ านวน 10 ฉบับ 
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  2. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างปฏิญญาร่วมฯ และรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ รวมทั้งร่าง
เอกสารความร่วมมือฯ 
                    ทั้งนี้  ในกรณีที่มีความจ าเป็นจะต้องปรับปรุงถ้อยค าหรือสาระส าคัญของร่างเอกสารฯ  
ที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติหรือเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้
อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ  ให้สามารถด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั้งชี้แจง
เหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 
                    สาระส าคัญของเรื่อง 
                    ร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของอาเซียน จ านวน 1 ฉบับ ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศ
คู่เจรจา   จ านวน 2 ฉบับ  และร่างเอกสารความร่วมมือในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนที่เสนอโดย
ประเทศสมาชิกอาเซียน จ านวน 7 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 10 ฉบับมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
 

เอกสาร สาระส าคัญ ลงนาม/รับรอง 
ร่างปฏิญญาร่วมฯ 
จ านวน 1 ฉบับ 

เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของอาเซียนโดยแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อน
ความร่วมมือด้านความมั่นคงและเสริมสร้างความเป็น
หุ้นส่วนกับประเทศคู่เจรจา  

ลงนาม 

ร่างแถลงการณ์ ร่วมฯ จ านวน 
2 ฉบับ 

เพ่ือป้องกันและต่อต้านภัยคุกคามของการก่อการร้าย 
เช่น การมุ่งมั่นที่จะประสานงานอย่างใกล้ชิดผ่านกลไก
และเวทีของอาเซียนเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย  

รับรอง 

ร่างเอกสารความร่วมมือฯ 
จ านวน 7 ฉบับ 

เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือต่าง ๆ ในกรอบการประชุม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน เช่น  การสร้างความไว้เนื้อเชื่อ
ใจในเชิงปฏิบัติและการเตรียมพร้อมด้านการต่อต้านการ
ก่อการร้ายในภูมิภาคเพ่ือเผชิญหน้ากับภัยคุกคามด้าน
สารเคมี ชีวภาพ  และรังสี การก าหนดข้อปฏิบัติส าหรับ
ประเทศผู้สังเกตการณ์ในกิจกรรมของคณะท างาน
ผู้เชี่ยวชาญด้าน ต่าง ๆ ในกรอบการประชุมรัฐมนตรี
กลาโหมอาเซียนกับรั ฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่
เจรจา พัฒนาแนวทางปฏิบัติส าหรับอากาศยานทหาร
เมื่อเกิดเหตุการณ์อากาศยานทหารเผชิญหน้ากัน   
การก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกผสมทางทะเล
ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐอเมริกา  การยกระดับความ

รับรอง 
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ร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างกลาโหม
ประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านต่าง ๆ 

 
     โดยจะมีการลงนามและรับรองเอกสารทั้งหมดในการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน  (ASMM)  ครั้งที่ 12 
และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา  (ADMM-Plus) ครั้งที่ 5  ระหว่าง
วันที่ 18-20 ตุลาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีสาระส าคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์
ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงและเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับประเทศคู่เจรจาเพ่ือให้
อาเซียนมีความเข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรมและเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับอาเซียนในการป้องกันและ
เตรียมความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงของภูมิภาค 
 
9. เรื่อง ขออนุมัติให้ความช่วยเหลือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการซ่อมแซมบูรณะ                      
ความเสียหายสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – ค าม่วน) และสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ –ห้วยทราย) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในการซ่อมแซมบูรณะความเสียหายสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – ค าม่วน)  
และสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) ในวงเงิน 27 ล้านบาท โดยการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย (เงินเหลือจ่าย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมทางหลวง ตามท่ีกระทรวงคมนาคม 
(คค.) เสนอ 
  ส าหรับวงเงินงบประมาณในการซ่อมแซมบูรณะนั้น ให้ คค. โดยกรมทางหลวงค านึงถึงแหล่งเงิน
นอกงบประมาณ และเร่งด าเนินการขอท าความตกลงในรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ทันต่อสถานการณ์อย่างเหมาะสม
กับส านักงบประมาณ (สงป.) อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ให้กรมทางหลวงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ                         
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุด               
ของทางราชการเป็นส าคัญด้วย ตามความเห็นของ สงป. และให้ คค. รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศไป
พิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กระทรวงคมนาคม รายงานว่าการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่รัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในการซ่อมแซมบูรณะความเสียหายสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม –                  
ค าม่วน) และสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) ในวงเงิน 27 ล้านบาท เนื่องจาก สปป.ลาว ไม่สามารถ            
ตั้งงบประมาณส าหรับการซ่อมแซมเร่งด่วนฉุกเฉินในครั้งนี้ได้ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในความตกลงระหว่างรัฐบาล              
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว ว่าด้วยกรรมสิทธิ์การใช้ การบริหาร และการบ ารุงรักษาสะพาน
มิตรภาพ 3 (นครพนม – ค าม่วน) และ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) ซึ่งก าหนดให้ประเทศไทยและ สปป.ลาว ร่วมกัน
ออกค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมสะพานและส่วนประกอบของสะพานฝ่ายละครึ่งหนึ่ง และสะพาน
มิตรภาพทั้งสองแห่งมีความจ าเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมโดยด่วน มิเช่นนั้น อาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้า
และการเดินทางของประชาชน รวมถึงเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและการค้าของทั้งสองประเทศ  
(ปัจจุบันสะพานมิตรภาพ 3 และ 4 ยังเปิดใช้งานตามปกติเนื่องจากเป็นสะพานส าคัญที่ใช้ในการสัญจรของ
ประชาชนและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยกรมทางหลวงและกรมขัวทาง สปป.ลาว ได้ร่วมกันก าหนด
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มาตรการเพ่ือป้องกันความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นเพ่ิมเติม เช่น จ ากัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง  
และควบคุมน้ าหนักรถบรรทุกให้เป็นไปตามพิกัดที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยเริ่มด าเนินมาตรการ ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2561 เป็นต้นมา) 
 
10.  เรื่อง  การรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่ก ากับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ  
ครั้งที่ 8 และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับประเทศคู่เจรจา ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบต่อร่างปฏิญญายอกยาการ์ตาว่าด้วยการน้อมรับหลักการวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน
เพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียนส าหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่ก ากับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ  
ครั้งที่ 8 และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับประเทศคู่เจรจา 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนที่ก ากับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ครั้งที่ 8 และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับประเทศคู่เจรจา 
รับรองในร่างปฏิญญายอกยาการ์ตาฯ ส าหรับการประชุมดังกล่าว 
  3. หากมีการปรับเปลี่ยนถ้อยค าของร่างปฏิญญาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระส าคัญ หรือที่ไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ก่อนจะมีการรับรองและเห็นชอบเอกสารดังกล่าว ให้ วธ. สามารถด าเนินการได้โดย
ไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
  สาระส าคัญของร่างปฏิญญายอกยาการ์ตาว่าด้วยการน้อมรับหลักการวัฒนธรรมแห่งการ
ป้องกันเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Yogyakarta Declaration on Embracing the Culture of 
Prevention to Enrich the ASEAN Identity) (สถานะล่าสุด) มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการสนับสนุนวัฒนธรรม
การป้องกัน โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสันติภาพและความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม และส่งเสริม
วัฒนธรรมในการสนับสนุนคุณค่าของทางสายกลางผ่านความร่วมมือข้ามสาขาและระหว่างเสาความร่วมมือในด้าน
ต่าง ๆ ในอาเซียน ทั้งนี้ ปฏิญญาดังกล่าวส่งเสริมการลดความขัดแย้งระหว่างกัน ซึ่งจะน าไปสู่ความเข้าใจในความ
แตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ตลอดจนความเข้าใจในลักษณะเฉพาะของประชากรและสังคมที่หลากหลายในอาเซียน 
ซึ่งการให้ความเห็นชอบต่อปฏิญญาดังกล่าว จะเป็นการสนับสนุนความร่วมมือของไทยกับประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ 
เพ่ือด าเนินงานด้านวัฒนธรรมเชิงปฏิบัติอันน าไปสู่สันติภาพในภูมิภาคต่อไป 
  โดยการประชุมดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2561 ณ เมืองยอกยาการ์ตา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 
11. เรื่อง การรับรองร่างปฏิญญารัฐมนตรีหัวข้อ “Navigating policy with data to leave no one  
behind” ส าหรับการประชุมคณะกรรมการด้านสถิติภายใต้เอสแคป สมัยท่ี 6 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญารัฐมนตรีหัวข้อ “Navigating policy with data to 
leave no one behind” ส าหรับการประชุมคณะกรรมการด้านสถิติภายใต้เอสแคป สมัยที่ 6 ตามที่กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงถ้อยค าที่มิใช่สาระส าคัญ  
และไม่ขัดต่อหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้  ให้ ดศ. ด าเนินการได้ โดยให้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุงดังกล่าว 
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  สาระส าคัญของร่างปฏิญญารัฐมนตรีหัวข้อ “Navigating policy with data to leave no 
one behind”  เป็นบันทึกเจตนารมณ์ของรัฐมนตรี  และตัวแทนของสมาชิกและสมาชิกสมทบของ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส าหรับเอเชียและแปซิฟิก ณ ที่ประชุมคณะกรรมการด้าน
สถิติภายใต้เอสแคป สมัยที่ 6 ระหว่างวันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร โดยร่างปฏิญญาฯ เป็น
เอกสารด้านนโยบายส าหรับด าเนินการตามวาระเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เพ่ือร่วมกันติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการตามวาระเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ทั้งในระดับภูมิภาคและระดั บโลก 
สาระส าคัญของร่างปฏิญญาฯ มีดังนี้ 
  1. ข้อมูลสถิติที่เชื่อได้และทันต่อเวลา เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ต่อการตัดสินใจ ต่อนโยบายและต่อ
หลักการพื้นฐานของความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ 
  2. สถิติทางการ (Official Statistics) เป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในระบบสารสนเทศของสังคม
ประชาธิปไตย ที่ให้บริการแก่รัฐบาล เศรษฐกิจ และสาธารณชน 
  3. การปฏิรูปการผลิตและการใช้ข้อมูลสถิติทางการ จ าเป็นต่อความส าเร็จในการด าเนินการตาม
วาระเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (the 2030 Agenda for Sustainable Development)  
  4. การมีสถิติทางการและสถิติทางการถูกน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิผลและ
การตัดสินใจนโยบายที่โปร่งใส 
  5. ความพยายามของประชาคมสถิติของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในการพัฒนาสถิติทางการ 
เพ่ือติดตามวาระเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ผ่านวิสัยทัศน์ว่า ภายใน ค.ศ. 2030 ระบบสถิติแห่งชาติจะ
ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างให้สามารถมีบทบาทน า สร้างผลผลิตและบริการอย่างมีนวัตกรรม เชื่อถือได้และทัน
ต่อเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านสถิติที่เร่งด่วนและเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ  
  6. ประชาคมสถิติของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจะปรับปรุงกระบวนงานทางสถิ ติเสริมสร้าง
ทักษะใหม่ ๆ และพัฒนาสถิติ ให้เกิดการวิเคราะห์อย่างบูรณาการ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการตามวาระเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 
  7. การด าเนินการเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ อยู่ เหนือขีดความสามารถของระบบสถิติแห่งชาติ  
และต้องการความร่วมมือจากหน่วยงานทุกหน่วยงานในรัฐบาล ในการยึดหลักการการเชื่อมโยงนโยบายกับข้อมูล  
การจัดสรรงบประมาณให้กับระบบสถิติแห่งชาติและการพัฒนาให้หน่วยงานสถิติในชาติสามารถท างานร่วมกัน
อย่างบูรณาการเป็นหนึ่งเดียว 
  8. การด าเนินการตามวิสัยทัศน์ร่วมอย่างบูรณาการและร่วมแรง ร่วมใจ ระหว่างผู้ก าหนดนโยบาย
และผู้ผลิตสถิติ ผ่านข้อปฏิบัติการในระดับชาติ ดังนี้ 
   8.1 จะมีการบูรณการการพัฒนาด้านสถิติ เข้าไปสู่นโยบายและแผนการพัฒนาระดับชาติ 
โดยมีการก าหนดเป้าหมายส าหรับการพัฒนาด้านสถิติ 
   8.2 จะมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนากรอบการติดตามระดับชาติ เพ่ือการ
สร้างหลักฐานที่มั่นคงส าหรับการพัฒนานโยบายและการติดตาม ตามความเหมาะสม 
   8.3 จะมีการจัดตั้งหน่วยที่ปรึกษาระดับสูงในระบบสถิติแห่งชาติ เพ่ือท าหน้าที่เป็น
ตัวแทนในการก าหนดความต้องการและความสนใจของผู้ก าหนดนโยบายและผู้ใช้ข้อมูลอ่ืน ๆ  
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   8.4 จะก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และกลไกการประสานงานของระบบสถิติ
แห่งชาติ ในส่วนที่จ าเป็น 
   8.5 ให้อ านาจแก่หัวหน้าส านักงานสถิติแห่งชาติ ในการรับบทบาทน าในการประสานงาน
ของระบบสถิติแห่งชาติ 
   8.6 จะพัฒนากฎระเบียบและกลไกเชิงสถาบันที่จ าเป็น ตามความเหมาะสม ในการท าให้
ระบบสถิติแห่งชาติสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างเต็มที่ 
   8.7 จะพัฒนาการสื่อสารข้อมูลสถิติ และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสถิติ เพ่ืออ านวยการ
ให้เกิดการน าข้อมูลไปวิเคราะห์อย่างแม่นย าและเกิดผล ในกระบวนการจัดท านโยบายและการบริหารจั ดการ
ภาครัฐที่โปร่งใสเพื่อน าไปสู่ความมุ่งหมายที่จะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง 
   8.8 จะทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ระดับชาติ และกฎระเบียบต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม 
  9. ร้องขอให้เครือข่ายหน่วยงานด้านการพัฒนา สนับสนุนความช่วยเหลือด้านเทคนิคและ
งบประมาณ 

 10. ร้องขอให้เลขาธิการ (ของเอสแคป) 
 10.1 สนับสนุนประเทศสมาชิกในการด าเนินการตามวิสัยทัศน์ให้เกิดขึ้นอย่างบูรณาการ 

และเป็นไปตามแผนงานของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในการด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 10.2 ร่วมมือกับหน่วยงานด้านการพัฒนา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือท าให้การ

ด าเนินการตามปฏิญญานี้และวิสัยทัศน์ร่วม มีความก้าวหน้าต่อเนื่อง มีการประสานงานและมีประสิทธิภาพ 
 10.3 จัดท าภาพรวมของความก้าวหน้าในการด าเนินการตามปฏิญญาฯ ทุก ๆ สองปี 

เพ่ือเข้าสู่การทบทวนโดยคณะกรรมการสถิติของเอสแคป 
 
 

แต่งตั้ง 
 
12. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 7 ราย ดังนี้  
   1. นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง   
   2. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง    
   3. นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง    
   4. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ส านักงานปลัดกระทรวง    
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   5. นายส าราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร  
   6. นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมการข้าว  
   7. นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมหม่อนไหม  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนผู้
เกษียณอายุราชการ และทดแทนต าแหน่งที่ว่าง  
 
13. เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ด ารงต าแหน่งผู้ว่าการ 
การไฟฟ้านครหลวง (ผู้ว่าการ กฟน.) และการก าหนดอัตราค่าตอบแทนตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  
(ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงในการประชุมครั้งที่ 698 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 และครั้งที่ 699 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ  
ส่วนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน รวมทั้งเงื่อนไขการจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ให้นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ลาออกจากการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจก่อนลง
นามในสัญญาจ้างด้วย  
 
14. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เสนอแต่งตั้ง  
นายศุกรีย์ สิทธิวนิช ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
แทน นายธงชัย ศรีดามา ที่จะพ้นจากต าแหน่งในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
15. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 
2527  
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้ง นายจิตเกษม พรประพันธ์ 
ผู้อ านวยการส านักเศรษฐกิจอุปทาน ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน เป็นกรรมการผู้ แทนธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 แทน  
นายสุวัชชัย ใจข้อ กรรมการผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
16. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงแรงงาน จ านวน 2 ราย ดังนี้  
  1. ให้ นางเพชรรัตน์ สินอวย พ้นจากต าแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมการจัดหางาน  
กระทรวงแรงงาน  
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   2. ให้ นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช พ้นจากต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน และแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่ง รองปลัดกระทรวง  
(นักบริหารสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
17. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวง
อุตสาหกรรม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
จ านวน 2 ราย ให้ด ารงต าแห่งประเภทบริหาร ระดับสูง ดังนี้  
  1. นายประกอบ วิวิธจินดา  รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง)  
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม  
   2. นายเอกภัทร วังสุวรรณ รองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับต้น) ส านักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้ าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระดบัสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม   
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
18. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
   คณะรั ฐมนตรีมีมติ เห็นชอบตามที่ ส านั ก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอการแต่ งตั้ ง  
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง ต าแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี  
(พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
 
 

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


