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เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561                                              1 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
  วาระที่ 6 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทาํการประมงน้าํจืดใน 
ที่จับสัตว์น้ําทีเ่ป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. .... และรา่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้ทําการประมงพื้นบา้น พ.ศ. .... 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการ 
อนุญาตให้ทําการประมงน้ําจืดในที่จับสัตว์นํ้า ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงพ้ืนบ้าน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปได้ด้วย 
  กษ. เสนอว่า เน่ืองจากกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทาํการประมงน้ําจืด 
ในที่จับสัตว์นํ้าที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้ทําการประมงพ้ืนบ้าน พ.ศ. 2559 ทีใ่ช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ
ขออนุญาตและการอนุญาตสําหรับเคร่ืองมือการทําประมงที่ต้องใช้วิธีลงหลัก ปัก ผูก ขงึ รั้ง ถ่วง หรือวิธีอ่ืนใด
อันทําให้เครื่องมือน้ันอยู่กับที่ขณะทําการประมง ทําให้ไมส่ามารถควบคุมการบริหารจัดการการทําประมงด้วย
เครื่องมือดังกล่าวได้ สมควรปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าวทั้ง 2 ฉบับ เพ่ือกําหนดเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงด้วยเครื่องมือลงหลัก ปัก ผูก ขึง รั้ง ถ่วง หรือ
วิธีการอ่ืนใดอันทําให้เครื่องมอืน้ันอยู่กับที่ขณะทําการประมงได้  อันจะทาํให้การทําประมงด้วยวิธีดังกล่าวมี 
การบริหารจัดการอย่างเหมาะสมทั้งจํานวนเครื่องมือและพ้ืนที่ที่ให้ติดต้ังทําการประมง ตลอดจนเพ่ือประโยชน์
ในการทําการประมงได้อย่างย่ังยืน 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงน้ําจืดในที่จับสัตว์นํ้าที่เป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. .... เป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการ
ประมงน้ําจืดในที่จับสัตว์นํ้าที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559 โดยกําหนดเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตทําการประมงที่ต้องใช้วิธีลงหลัก ปัก ผูก ขงึ รั้ง ถ่วง หรือวิธีอ่ืนใด
อันทําให้เครื่องมือน้ันอยู่กับที่ขณะทําการประมง  
  2. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงพ้ืนบ้าน พ.ศ. ....                     
เป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงพ้ืนบ้าน พ.ศ. 2559 โดยกําหนด 
 
 

เพ่ิมเติม... 
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เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตทําการประมงที่ต้องใช้วิธีลงหลัก  
ปัก ผูก ขึง รั้ง ถ่วง หรือวิธีอ่ืนใดอันทําให้เครือ่งมือน้ันอยู่กับที่ขณะทําการประมง  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

  ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 12 เรือ่ง การทบทวนโครงการสนิเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี  

ปีการผลิต 2561/62 
 สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติทบทวนมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว  
ปีการผลิต 2561/62  โครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/61 ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)  ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอดังน้ี 

1. กรณีเกษตรกรฝากเก็บข้าวไว้ที่สหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกร ให้ปรับปรุงให้ค่าเก็บรักษา 
ข้าวเปลือกตันละ 1,500 บาท จากมติคณะรัฐมนตรี  (24 กรกฎาคม 2561) เดิมให้สหกรณ์ตันละ 1,000 บาท 
และเกษตรกรได้รับตันละ 500 บาท ปรับเป็น “ให้เกษตรกรได้รับตันละ 1,000 บาท และสหกรณ์ได้รับ 
ตันละ 500 บาท”  

2. เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ต้องเก็บรักษาข้าวเปลือกหลักประกันไว้ในยุ้งฉางหรือ 
สถานที่เก็บของตนเองเท่าน้ัน 

3. ปรับปรุงวิธีการเก็บรักษาข้าวเปลือกของสถาบันเกษตรกร ต้องเก็บรักษาข้าวเปลือก 
โดยบรรจุข้าวเปลือกในกระสอบป่านหรือถุง Big bag และวางเรียงในยุ้งฉางหรือสถานที่เก็บเพ่ือสะดวกใน 
การตรวจสอบ หรือเก็บข้าวในยุ้งฉางที่ยกพ้ืนสูง  หรือไซโล (SILO)  ยกเว้นกรณีเทกองจะต้องมีระบบการ 
ระบายอากาศ เพ่ือการรักษาคุณภาพข้าวเปลือกไม่ให้เสื่อมสภาพ ตลอดระยะเวลาโครงการ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านแต่งตั้ง 
  วาระที่ 24 เรือ่ง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง  
นางสาวอมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล ผู้เช่ียวชาญด้านสัตว์นํ้าและพรรณไม้นํ้าสวยงาม (นักวิชาการประมงเช่ียวชาญ) 
กรมประมง ใหดํ้ารงตําแหน่ง ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการประมง (นักวิชาการประมงทรงคุณวุฒิ) กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้ังแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์  
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 30 เรือ่ง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
จํานวน 8 ราย ดังน้ี  
  1. นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ดํารงตําแหน่ง                
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง 

3.นาย... 
 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 6 ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงน้ําจืด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในท่ีจับสัตว์น้ําท่ีเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. .... และร่าง
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงพ้ืนบ้าน 
พ.ศ. ….

เศรษฐกิจ-สังคม 12 การทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2561/62

แต่งตั้ง 24 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

30 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2561

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                           เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 
 
  วันน้ี (11 กันยายน 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน  
    พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดําเนินกิจการ
    รถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณพ้ืนที่ป่าแม่แจ่ม และป่าขุนแม่ลาย ในท้องที่
    ตําบลปางหินฝน ตําบลช่างเค่ิง ตําบลบ้านทับ ตําบลท่าผา ตําบลกองแขก อําเภอ
    แม่แจ่ม และตําบลบ่อหลวง ตําบลบ่อสลี อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  
    ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติแม่โถ) 
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงน้ําจืดในที่จับ 
    สัตว์นํ้าที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขอ 
    อนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงพ้ืนบ้าน พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  7.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ 2562              
    ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและการรถไฟแห่งประเทศไทย 
  8.  เรื่อง  ขอต่ออายุเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
    แห่งประเทศไทย 
  9.  เรื่อง   ขออนุมัติโครงการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เน่ืองในโอกาสมหามงคล             
    พระชนมายุ  60 พรรษา 
  10.  เรื่อง  ขอยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการนําเงินนอกงบประมาณไปใช้
    ในการบรรจุแต่งต้ังเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
 11.  เรื่อง ขออนุมัติผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในข้อตกลงซื้อสะพานเคร่ืองหนุนมั่น (Modular 
   Fast Bridge) จํานวน 2 ชุด 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีฉบับวันที่ 11 กันยายน 2561) 
ด้วยการสแกน QR Code 

 
 



 

 

 

2 

 12.  เรื่อง   การทบทวนโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/62  
 13.  เรื่อง  การขอ รับ เ งิ นจั ดส รร เ ป็นทุ นประ เ ดิมและ เ งิน อุดห นุน ใ ห้ แ ก่ กองทุ น                 
   เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาปีงบประมาณ 2561 
  14.  เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบาย 
    กําลังคนภาครัฐเก่ียวกับมาตรการด้านกําลังคนภาครัฐ 
 

ต่างประเทศ 
 15.  เรื่อง  การเพ่ิมทุนแบบสามัญและเฉพาะเจาะจงของกลุ่มธนาคารโลก ปี 2561 
  16.  เรื่อง   การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งประชาชาติเก่ียวกับ 
    สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 
  17.   เรื่อง  การรับรองร่างปฏิญญาคํามั่นร่วมกันเ ก่ียวกับปฏิบัติการรักษาสันติภาพ                
    ของสหประชาชาติ (Declaration of Shared Commitments on UN  
    Peacekeeping Operations) 
  18.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการจัดทําโครงการและลงนามหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
    กับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) 
  19.  เรื่อง  ร่างสัญญาประธานในการจ้างธนาคารโลกเป็นที่ปรึกษาแบบมีค่าใช้จ่าย 
  20.  เรื่อง  การขอรับจัดสรรงบเงินอุดหนุนแก่มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation)  
  21.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาการประชุมรัฐมนตรีด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
    อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหล ีครั้งที่ 1 
  22.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารท่าทีไทยสาํหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 
    สมัยสามญั ครัง้ที่ 73  
  23.  เรื่อง   การรับรองร่างแนวปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายโลกที่ปราศจากการก่อการร้าย  
    (Code of Conduct: Towards Achieving a World Free of Terrorism)  
 

แต่งต้ัง 
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้ที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจํา  
    (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  26.  เรื่อง   คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ีที่ 218/2561 เรื่อง  ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและ          
    มอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี               
    ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
  27.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  28.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  29.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)  
  30.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  31.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการท่าเรือ 
    แห่งประเทศไทย  
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  32.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปทีดิ่นเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  
  33.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (ตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
    ฝ่ายการเมือง)  

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผู้โยกย้ายถ่ินฐาน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน               
พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ และสํานักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ทั้งน้ี ให้เสนอ
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไม่ก่อนการเสนอพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้
โยกย้ายถิ่นโดยทางบก ทางทะเล และทางอากาศ เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้าม
ชาติที่กระทําโดยองค์กรอาชญากรรม ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ  
   3. ให้สํานักงานอัยการสูงสุดรับความเห็นของฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  4. ให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งรัดดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ให้สัตยาบันพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นโดยทางบก ทางทะเล และทางอากาศ เสริม
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่กระทําโดยองค์กรอาชญากรรม ต่อคณะรัฐมนตรี
โดยด่วน 
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ  
  เป็นการกําหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน โดย
กําหนดลักษณะความผิดฐานลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน กําหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิดดังกล่าว และกําหนดแนวทางในการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด
ดังกล่าวทั้งระหว่างหน่วยงานภายในและระหว่างประเทศ โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีเป็นการรองรับการให้
สัตยาบันพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นโดยทางบก ทางทะเล และทางอากาศ เสริมอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่กระทําโดยองค์กรอาชญากรรมที่ประเทศไทยได้ลงนามเป็น
ภาคีไว้ อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยต่อประชาคมโลกท่ีแสดงถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของ
ประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ซึ่งจะทําให้ประเทศไทยได้รับความเช่ือถือ 
และเป็นที่เหมาะสมต่อการลงทุนและการท่องเที่ยว และทําให้เกิดการพัฒนาและขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีความ
มั่นคงและย่ังยืนต่อไป ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่มีความสอดคล้องกับพันธกรณีตามพิธีสารดังกล่าว  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดให้ก่อนย่ืนฟ้องคดีแพ่ง ผู้ที่จะเป็นคู่ความอาจย่ืนคําร้องต่อศาล เพ่ือขอให้ศาลมีคําสั่ง
แต่งต้ังผู้ประนีประนอมยอมความทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีที่เก่ียวข้องได้ตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกัน
ในข้อพิพาท  
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   2. กําหนดให้ในกรณีที่มีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความกัน คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงสามารถ
ย่ืนคําร้องขอต่อศาลให้มีคําพิพากษาตามยอมได้  
  3. กําหนดให้ศาลสามารถไต่สวนสัญญาประนีประนอมยอมความที่คู่สัญญาได้ย่ืนต่อศาลเพ่ือขอให้
พิพากษาตามยอม โดยหากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าสัญญาดังกล่าวมีความมุ่งหมายที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมายเพ่ือ
คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือความชอบธรรมทั้งต่อนโยบายสาธารณะหรือบุคคลภายนอก ให้ศาลมีอํานาจไต่สวน
และปฏิเสธการพิพากษาตามสัญญาน้ันได้  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังน้ี  
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ปรับแก้ไขร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมติคณะรัฐมนตรี               
(11 เมษายน 2560 และ 6 มิถุนายน 2560) แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป   
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดคํานิยาม “พิสูจน์และยืนยันตัวตน” หมายความว่า การระบุตัวตน การแสดงตน การ
พิสูจน์ตัวตน การแสดงหลักฐานใด ๆ และการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับผู้ขอใช้บริการ และการยืนยัน
ตัวตนของผู้ขอใช้บริการ ทั้งน้ี ให้หมายความรวมถึงการแสดงเจตนา การให้ความยินยอม การทํานิติกรรมสัญญาใด ๆ 
หรือการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เป็นไปตามความประสงค์หรือเจตนาของผู้ใช้บริการ และ “ระบบการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนของดิจิทัล” หมายความว่า ระบบและเครือข่ายกลางในการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างสมาชิก 
หน่วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งพัฒนาและบริหารจัดการโดยบริษัทผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัล  
   2. กําหนดให้มี “คณะกรรมการกํากับดูแลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมเป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนอีกจํานวนสิบสองคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งน้ี ให้สํานักงาน
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ  
  3. กําหนดให้คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่ในการกํากับดูแลโครงข่ายระบบการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเป็นการทั่วไป อํานาจและหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึงการออกประกาศหรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี การออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับบริษัทผู้ให้บริการระบบ
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล รวมถึงการกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับระบบ
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล การสั่งให้บริษัทผู้ให้บริการย่ืนรายงานเก่ียวกับการดําเนินกิจการของบริษัทเป็น
การทั่วไป หรือเป็นการเฉพาะ โดยมีรายการและระยะเวลาตามที่คณะกรรมการกําหนด การพิจารณาวินิจฉัยคํา
อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติน้ี การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือกํากับดูแลการใช้บริการระบบ การพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทัลของธุรกิจในแต่ละภาคอุตสาหกรรม และปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดให้เป็นอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ  
  4. กําหนดให้การให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล จะกระทําได้ต่อเมื่อได้จัดต้ัง
ในรูปบริษัทและได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี  
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  5. กําหนดให้บริษัทผู้ให้บริการและผู้ให้บริการระบบทําการแทน ดําเนินการเข้ารหัส (Encryption) 
หรือดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลในโครงข่ายระบบการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล โดยต้องมีมาตรฐานการเข้ารหัสหรือการดําเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการกําหนดเป็น
อย่างน้อย  
  6. กําหนดให้บริษัทผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการระบบทําการแทนหรือสมาชิก ผู้ใดจงใจหรือประมาท
เลินเล่อเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้แก่ผู้อ่ืน หรือเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง แต่มิใช่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ีจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิก ผู้ใช้บริการ หรือเจ้าของข้อมูล บริษัท ผู้ให้บริการระบบ
ทําการแทนหรือสมาชิกผู้เปิดเผยแล้วแต่กรณี ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการน้ัน  
  7. กําหนดให้บริษัทผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบทําการ
แทนหรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขที่คณะกรรมการฯ หรือคณะอนุกรรมการกําหนด
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหน่ึงหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะ
ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง  
   
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดําเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ดําเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และ
ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็น
ของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  เป็นการกําหนดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดําเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต เพ่ิมเติมจากปัจจุบันที่สามารถดําเนินกิจการได้เพียงในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเท่าน้ัน อันเป็นการเพ่ิมรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีด
ความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในภูมิภาค  
 
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณพ้ืนที่ป่าแม่แจ่ม และป่าขุนแม่ลาย ในท้องที่ตําบลปางหินฝน ตําบล
ช่างเคิ่ง ตําบลบ้านทับ ตําบลท่าผา ตําบลกองแขก อําเภอแม่แจ่ม และตําบลบ่อหลวง ตําบลบ่อสลี               
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติแม่โถ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณพ้ืนที่ป่าแม่แจ่ม และป่าขุน              
แม่ลาย ในท้องที่ ตําบลปางหินฝน ตําบลช่างเคิ่ง ตําบลบ้านทับ ตําบลท่าผา ตําบลกองแขก อําเภอแม่แจ่ม                 
และตําบลบ่อหลวง ตําบลบ่อสลี อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติ              
แม่โถ) ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  กําหนดบริเวณพ้ืนที่ดินป่าแม่แจ่ม และป่าขุนแม่ลาย ในท้องที่ตําบลปางหินฝน ตําบลช่างเคิ่ง             
ตําบลบ้านทับ ตําบลท่าผา ตําบลกองแขก อําเภอแม่แจ่ม และตําบลบ่อหลวง ตําบลบ่อสลี อําเภอฮอด                 
จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ 
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6.  เรื่ อง  ร่ างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทํ าการประมงน้ํ า จืดใน ท่ี จับสัต ว์น้ํ า                
ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมง
พื้นบ้าน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทํา                
การประมงนํ้าจืดในที่จับสัตว์นํ้า ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้ทําการประมงพ้ืนบ้าน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับ
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปได้ด้วย 
  กษ. เสนอว่า เน่ืองจากกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงน้ําจืดในที่จับ
สัตว์นํ้าที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการ
ประมงพ้ืนบ้าน พ.ศ. 2559 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตและ
การอนุญาตสําหรับเคร่ืองมือการทําประมงที่ต้องใช้วิธีลงหลัก ปัก ผูก ขึง รั้ง ถ่วง หรือวิธีอ่ืนใดอันทําให้เครื่องมือน้ัน
อยู่กับที่ขณะทําการประมง ทําให้ไม่สามารถควบคุมการบริหารจัดการการทําประมงด้วยเครื่องมือดังกล่าวได้ สมควร
ปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าวทั้ง 2 ฉบับ เพ่ือกําหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้ทําการประมงด้วยเครื่องมือลงหลัก ปัก ผูก ขึง รั้ง ถ่วง หรือวิธีการอ่ืนใดอันทําให้เครื่องมือน้ันอยู่กับ             
ที่ขณะทําการประมงได้  อันจะทําให้การทําประมงด้วยวิธีดังกล่าวมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมทั้งจํานวน
เครื่องมือและพ้ืนที่ที่ให้ติดต้ังทําการประมง ตลอดจนเพ่ือประโยชน์ในการทําการประมงได้อย่างย่ังยืน 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงน้ําจืดในที่จับสัตว์น้ําที่เป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. .... เป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมง
นํ้าจืดในที่จับสัตว์นํ้าที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559 โดยกําหนดเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ในการขออนุญาตและการอนุญาตทําการประมงที่ต้องใช้วิธีลงหลัก ปัก ผูก ขึง รั้ง ถ่วง หรือวิธีอ่ืนใดอันทําให้เครื่องมือ
นั้นอยู่กับที่ขณะทําการประมง ดังน้ี 
   1.1 กําหนดให้ผู้ประสงค์จะทําการประมงต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามแบบคําขอ โดยให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายกําหนดช่วงเวลาย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาต โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน 
   1.2 กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบจุดติดต้ังและพ้ืนที่ที่จะทําการติดต้ัง
เครื่องมือทําการประมงก่อนการอนุญาต 
   1.3 กําหนดให้การพิจารณาอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยให้
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พ้นกําหนดเวลาท่ีประกาศ
กําหนด และคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ใบอนุญาตให้มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่
ออกใบอนุญาต 
   1.4 กําหนดให้การออกใบอนุญาต ต้องระบุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และจํานวนของ
เครื่องมือทําการประมง และระบุพ้ืนที่ที่ติดต้ังเคร่ืองมือทําการประมงดังกล่าวด้วย 
   1.5 กําหนดข้อยกเว้นมิให้มีการต่ออายุใบอนุญาตสําหรับการทําประมงที่ต้องใช้วิธีลงหลัก 
ปัก ผูก ขึง รั้ง ถ่วง หรือวิธีอ่ืนใดทําให้เครื่องมือน้ันอยู่กับที่ขณะทําการประมง เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปตามความ
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
  2. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงพ้ืนบ้าน พ.ศ. ....                 
เป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงพ้ืนบ้าน พ.ศ. 2559 โดยกําหนด
เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตทําการประมงที่ต้องใช้วิธีลงหลัก ปัก ผูก ขึง 
รั้ง ถ่วง หรือวิธีอ่ืนใดอันทําให้เครื่องมือน้ันอยู่กับที่ขณะทําการประมง ดังน้ี 
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   2.1 กําหนดให้ผู้ประสงค์จะทําการประมงต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามแบบคําขอ โดยให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายกําหนด
ช่วงเวลาการย่ืนคําขอรับใบอนุญาต โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน 
   2.2 กําหนดให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายนัดวันและเวลาโดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับขอ
ใบอนุญาตทราบเพ่ือทําการตรวจสอบจุดติดต้ังเครื่องมือทําการประมงและตรวจสอบพ้ืนที่ที่จะให้ติดต้ังเคร่ืองมือทํา
การประมงน้ันให้ตรงกับที่ระบุในคําขอรับใบอนุญาต 
   2.3 กําหนดให้การพิจารณาอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยให้
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พ้นกําหนดเวลาที่ประกาศกําหนด              
และคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ใบอนุญาตให้มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต 
   2.4 กําหนดให้การออกใบอนุญาตต้องดําเนินการสําหรับเรือประมงแต่ละลํา และต้องระบุ
ประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และจํานวนของเคร่ืองมือทําการประมงไว้ในใบอนุญาตด้วยและกรณีที่เป็นการออก
ใบอนุญาตสําหรับการใช้เครื่องมือทําการประมงที่ต้องใช้วิธีลงหลัก ปัก ผูก ขึง รั้ง ถ่วง หรืออ่ืนใดอันทําให้เครื่องมือ
น้ันอยู่กับที่เวลาทําการประมง ให้ระบุพ้ืนที่ที่ติดต้ังเคร่ืองมือทําการประมงนั้นด้วย 
   2.5 กําหนดข้อยกเว้นมิให้มีการต่ออายุใบอนุญาตสําหรับการทําประมงที่ต้องใช้วิธีลงหลัก 
ปัก ผูก ขึง รั้ง ถ่วง หรือการอ่ืนใดอันทําให้เคร่ืองมือน้ันอยู่กับที่ขณะทําการประมง เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปตาม
ความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
7. เรื่อง  ขอความเห็นชอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ 2562 ขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพและการรถไฟแห่งประเทศไทย 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี  
  1.      เห็นชอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ 2562 ขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จํานวน 2,251.644 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (คณะ
กรรมการฯ) 
  2.      เห็นชอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ 2562 ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (รฟท.) จํานวน 3,333.371 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการฯ 
  3.      ให้ ขสมก. และ รฟท. รายงานภาระที่รัฐต้องรับชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ ใน
การดําเนินกิจกรรมมาตรการ หรือโครงการตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 28  แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้ กค. (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) ทราบ  เพ่ือสํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะได้ดําเนินการ
จัดเก็บข้อมูลยอดคงค้างให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงต่อไป 
  ทั้งน้ี เพ่ือให้การประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (ต้นทุนของการให้บริการสาธารณะ) ในการขอรับ
เงินอุดหนุนบริการสาธารณะขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นไปอย่างเหมาะสม 
สามารถสะท้อนรายไ ด้และต้นทุนที่ แท้จริ งของการใ ห้บริการสาธารณะไ ด้อ ย่างถูก ต้อง  เห็นควรใ ห้
กระทรวงการคลัง  กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งรัดการดําเนินการตามข้อ 1) -3) ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วต่อไป ดังน้ี 
   1)     ให้กระทรวงคมนาคม (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและการรถไฟแห่งประเทศไทย) 
เร่งจัดทําต้นทุนมาตรฐานเพ่ือใช้ในการกํากับดูแลอัตราค่าโดยสารและคุณภาพการให้บริการให้แล้วเสร็จโดย
ด่วน ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้มีมติมอบหมายไว้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบตามมติ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 และ 4 เมษายน 2560 ด้วยแล้ว ทั้งน้ี เพ่ือนําข้อมูล
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ต้นทุนมาตรฐานดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของคณะกรรมการเงิน
อุดหนุนบริการสาธารณะต่อไป 
   2)     ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจที่เข้าข่ายต้องขอรับ
เงินอุดหนุนบริการสาธารณะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2554 รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับ
สภาพการณ์จริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
    3)     ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งรัดดําเนินการ
จัดทําข้อตกลงการให้บริการสาธารณะและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบริการสาธารณะให้มีความรวดเร็วมากย่ิงขึ้นเพ่ือลด
ปัญหาการขาดสภาพคล่องของรัฐวิสาหกิจและภาระดอกเบ้ียที่เกิดจากการกู้ยืมเงินมาให้บริการสาธารณะ                
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 
  
 8. เรื่อง ขอต่ออายุเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังน้ี 
  1.      เห็นชอบให้กระทรวงพลังงาน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ต่ออายุเงินกู้ระยะสั้น
แบบ Credit Line ในวงเงิน 10,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี นับต้ังแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (11 กันยายน 2561) 
ภายใต้เง่ือนไขเดิม  ประกอบด้วย กู้เบิกเกินบัญชี  ต๋ัวสัญญาใช้เงินการทํา Trust Receipt (T/R)  และการทําสัญญากู้
เงินเมื่อทวงถาม (Call Loan)  โดยพิจารณาทําสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินที่เสนอรูปแบบที่มีต้นทุนตํ่าที่สุดตาม
อัตราดอกเบ้ียตลาด กระทรวงการคลังไม่ค้ําประกันเงินต้นและดอกเบ้ียจากการกู้เงินดังกล่าว ทั้งน้ี ให้กระทรวง
พลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย 
  2.      ในอนาคตหากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังมีความจําเป็นต้องต่ออายุเงินกู้ระยะสั้น
แบบ Credit Line ให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดดําเนินการนําเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อน
วันที่วงเงินกู้เดิมจะหมดอายุ เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 43 (4) และป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารจัดการสภาพคล่องของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต่อไป 
  
9. เรื่อง  ขออนุมัติโครงการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ  60 พรรษา 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังน้ี 
                    1. เห็นชอบในหลักการโครงการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เน่ืองในโอกาสมหามงคล                 
พระชนมายุ  60 พรรษา ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (รจภ.) เสนอ สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดังกล่าว
ให้เป็นตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
                    2. ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ส่งข้อมูลเก่ียวกับการเตรียมกําลังคนด้านการวิจัยและวิชาการของราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมถึงโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ  เพ่ือพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์  และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ และโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ  เพ่ือพัฒนาผู้
มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐไป
ประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกําลังคนและภารกิจบริการด้านสาธารณสุข ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรี (28 พฤษภาคม 2561) ด้วย 
                    3. ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงบประมาณ และสํานักงาน 
ก.พ. ไปพิจารณาและดําเนินการต่อไปด้วย 
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  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการเฉลิม   
พระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา ภายในกรอบวงเงิน 10,232.731               
ล้านบาท โดยดําเนินโครงการต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  - 2574 ประกอบด้วย  1. โครงการศูนย์การเรียนรู้และ
วิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2567)  2. โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพ่ือพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2574)  3. โครงการทุนเฉลิม              
พระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพ่ือพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2571) 4. โครงการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์ (ระยะที่ 1) (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566) 
  
10. เรื่อง ขอยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการนําเงินนอกงบประมาณไปใช้ในการบรรจุแต่งต้ัง
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังน้ี 
  1.      อนุมัติให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ได้รับการยกเว้น                
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 (เรื่อง การเพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่ให้กับส่วนราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) ในการจัดจ้างลูกจ้างช่ัวคราวได้เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 70 อัตรา โดยใช้
เงินจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้สํานักงาน ปปง. รับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปดําเนินการต่อไปด้วย 
  2.      ให้สํานักงาน ปปง . เร่งดําเนินการบรรจุข้าราชการในอัตราที่ ไ ด้รับการจัดสรรตาม                 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 (เรื่อง การเพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่ของสํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) และอัตราว่างที่เหลืออยู่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในปีงบประมาณ 
2562 รวมทั้ง ยกเลิกการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวดังกล่าวตามนัยความเห็นของสํานักงาน ก.พ. และฝ่ายเลขานุการร่วม
คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ 
  3.      ให้สํานักงาน ปปง. ปรับปรุงการบริหารจัดการและกระบวนการปฏิบัติงาน และพิจารณา
จัดทําแผนอัตรากําลังที่เหมาะสมร่วมกับคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 (เรื่อง ขอยกเว้นการดําเนินการนัยมติคณะรัฐมนตรีในการนําเงินนอก
งบประมาณไปใช้ในการบรรจุแต่งต้ังเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานในหน่วยงาน) ต่อไปด้วย 
 
11. ขออนุมัติผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในข้อตกลงซ้ือสะพานเครื่องหนุนม่ัน (Modular Fast Bridge)  
จํานวน 2 ชุด 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ ให้ผู้บัญชาการทหารบกหรือผู้แทน  (เจ้ากรม
การทหารช่าง) เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในข้อตกลงการจัดซื้อสะพานเครื่องหนุนมั่น (Modular Fast Bridge) 
จํานวน 2 ชุด ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการลงนามในเอกสารการแก้ไขข้อตกลง
ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญโดยไม่เพ่ิมวงเงินจากที่ได้รับอนุมัติไว้ในภายหลัง  
 
12. เรื่อง  การทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/62  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติทบทวนมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/62  
โครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/61 ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการ
ข้าว (นบข.)  ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอดังน้ี 

1. กรณีเกษตรกรฝากเก็บข้าวไว้ที่สหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกร ให้ปรับปรุงให้ค่าเก็บรักษา 
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ข้าวเปลือกตันละ 1,500 บาท จากมติคณะรัฐมนตรี  (24 กรกาคม 2561) เดิมให้สหกรณ์ตันละ 1,000 บาท และ
เกษตรกรได้รับตันละ 500 บาท ปรับเป็น “ให้เกษตรกรได้รับตันละ 1,000 บาท และสหกรณ์ได้รับตันละ  
500 บาท”  

2. เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ต้องเก็บรักษาข้าวเปลือกหลักประกันไว้ในยุ้งฉางหรือสถานที่ 
เก็บของตนเองเท่าน้ัน 

3. ปรับปรุงวิธีการเก็บรักษาข้าวเปลือกของสถาบันเกษตรกร ต้องเก็บรักษาข้าวเปลอืกโดยบรรจุ 
ข้าวเปลือกในกระสอบป่านหรือถุง Big bag และวางเรียงในยุ้งฉางหรือสถานที่เก็บเพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ หรือ
เก็บข้าวในยุ้งฉางที่ยกพ้ืนสูง  หรือไซโล (SILO)  ยกเว้นกรณีเทกองจะต้องมีระบบการระบายอากาศ เพ่ือการรักษา
คุณภาพข้าวเปลือกไม่ให้เสื่อมสภาพ ตลอดระยะเวลาโครงการ 
 
13. เรื่อง การขอรับเงินจัดสรรเป็นทุนประเดิมและเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ปีงบประมาณ 2561 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ถึงวันทําการ
สุดท้ายของเดือนมีนาคม 2562 แล้ว ให้แก่กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี  
  1. ทุนประเดิมงวดแรกให้แก่กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา จํานวน 700,000,000 บาท 
(เจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน)  
  2. เงินรายปีสําหรับดําเนินภารกิจของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา จํานวน 
499,187,400 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านหน่ึงแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
ตามนัยพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอ่ืน และ
ขอให้กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาใช้จ่ายตามแผนการใช้เงินที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาแล้ว โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสําคัญ รวมถึง
การใช้จ่ายเงินสําหรับการดําเนินภารกิจดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด โดยพิจารณา
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน ประโยชน์ที่ภาครัฐและประชาชนจะได้รับ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิในการบริหารจัดการกองทุนฯ อย่างย่ังยืน ตามนัยของพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของภาครัฐ พ.ศ. 2561 ต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
 
14. เรื่อง รายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐเก่ียวกับ
มาตรการด้านกําลังคนภาครัฐ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐเก่ียวกับมาตรการด้านกําลังคนภาครัฐ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบาย
กําลังคนภาครัฐเสนอ และให้คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐเร่งรัดการกําหนดมาตรการ
บริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐระยะถัดไปให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งน้ี ให้พิจารณาให้สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูป
และร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐด้วย 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ได้รายงานผลการดําเนินการ
ของ คปร. เกี่ยวกับมาตรการด้านกําลังคนภาครัฐ รวม 2 เรื่อง สรุปได้ดังน้ี 
  1. แนวทางการดําเนินการเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของ
ข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน คปร. ได้กําหนดเป็น “แนวทางการดําเนินการ” เพ่ือให้ส่วนราชการและ
องค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลที่เก่ียวข้องนําไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาดําเนินการตาม



 

 

 

12 

แนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มี
มติเห็นชอบเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 โดยกําหนดให้แนวทางดังกล่าวใช้บังคับในวันที่ 1 ตุลาคม 2561  
  ทั้งน้ี การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการฯ ในส่วนของข้าราชการพลเรือน
สามัญได้แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 1) ส่วนราชการที่มีอัตราข้าราชการไม่เกิน 1,000 อัตรา ให้จัดสรรอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุของข้าราชการคืนส่วนราชการเดิมทั้งหมด 2) ส่วนราชการที่มีอัตราข้าราชการเกิน 1,000 อัตราให้จัดสรร
อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการตําแหน่งประเภทบริหาร/อํานวยการ คืนส่วนราชการเดิมทั้งหมด               
ส่วนตําแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป ให้จัดสรรคืนส่วนราชการเดิมร้อยละ 20 ที่เหลืออีกร้อยละ 80 ให้ อ.ก.พ. 
กระทรวงพิจารณาตามหลักเกณฑ์การทดแทนด้วยการจ้างรูปแบบอ่ืน อย่างไรก็ดี คปร. ได้กําหนดกรณียกเว้น
เฉพาะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว้ด้วย เน่ืองจากเป็นระยะเปลี่ยนผ่านของการดําเนินการตามมาตรการฯ แนว
ทางการทดแทนฯ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกรณีตําแหน่ง
หัวหน้าหน่วยงานมีผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นพนักงานราชการ/ลูกจ้างช่ัวคราวจํานวนมาก เช่น ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล หัวหน้าอุทยาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
   นอกจากน้ี ได้กําหนดแนวทางการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับ
การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืนด้วย เช่น ให้ทดแทนอัตรา
ข้าราชการเกษียณ 1 อัตรา ต่อพนักงานราชการ 1 อัตรา (1 : 1)  
  2. ผลการดําเนินการบรรจุและแต่งต้ังอัตราข้าราชการต้ังใหม่ของส่วนราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 และการกําหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่ส่วนราชการเป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินการ
ตามมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557-2561) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเม่ือวันที่ 15 
ตุลาคม 2556 โดย คปร. ได้รายงานว่า ส่วนราชการได้บรรจุ/แต่งต้ังข้าราชการแล้ว 21,685 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 
75.52 จากที่ได้รับอนุมัติอัตราข้าราชการต้ังใหม่ 28,713 อัตรา ใน 25 ส่วนราชการ นอกจากน้ี ได้กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารอัตราข้าราชการต้ังใหม่ของส่วนราชการ โดยให้ส่วนราชการดําเนินการบรรจุ/แต่งต้ังให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว หรือภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
 

ต่างประเทศ 
 
15. เรื่อง การเพิ่มทุนแบบสามัญและเฉพาะเจาะจงของกลุ่มธนาคารโลก ปี 2561 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการซื้อหุ้นเพ่ิมทุนแบบสามัญ (General Capital Increase)  และการซื้อ
หุ้นเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจง  (Selective Capital Increase)  ของธนาคารระหว่างประเทศเพ่ือการบูรณะและ
วิวัฒนาการ (International Bank for Reconstruction and Development : IBRD)   และบรรษัทการเงิน
ระหว่างประเทศ (The International Finance Corporation : IFC)  ในวงเงินจํานวน 77.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน
ระยะเวลา 5 ปี หรือประมาณ 2,652 ล้านบาท (คํานวณ ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ 34 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) โดย
แบ่งออกเป็น (1) ส่วนของ IBRD จํานวน 38.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  หรือประมาณ 1,307 ล้านบาท และ (2) ส่วน
ของ IFC จํานวน 39.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,345 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ   
สําหรับภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ้นเพ่ิมทุนฯ ดังกล่าวให้กระทรวงการคลังจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณภายใต้กรอบวงเงินและแผนการชําระเงิน โดยคํานึงถึงห้วงเวลาในการชําระเงินที่เหมาะสม เพ่ือให้การใช้
จ่ายเงินเป็นไปอย่างคุ้มค่า ประหยัด และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามข้ันตอนและวิธีการงบประมาณ
ต่อไป  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  
16. เรื่อง  การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งประชาชาติเก่ียวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
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  1. เห็นชอบรับรองการดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Security Council: UNSC) ที่ 2078 (ค.ศ. 2012) ที่ 2136 (ค.ศ. 2014) ที่ 2198 (ค.ศ. 2015) ที่ 2293 
(ค.ศ. 2016) ที่ 2360 (ค.ศ. 2017) และ ที่ 2424 (ค.ศ. 2018) เก่ียวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 
  2. กรณีที่ UNSC ได้ออกข้อมติเพ่ือคงไว้ซึ่งมาตรการลงโทษเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
เป็นประจําทุกปี และเน้ือหาของข้อมติใหม่มิได้เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของมาตรการลงโทษที่มีอยู่เดิม เห็นชอบให้ 
กต. ดําเนินการไปได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และหากกรณีที่ UNSC จะรับรองข้อมติเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญหรือยกเลิกมาตรการลงโทษกรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เห็นชอบให้ กต. เสนอเรื่อง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญหรือยกเลิกมาตรการลงโทษดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
  3. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการคลัง (กค.) 
กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
(สมช.) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน (สํานักงาน ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.) ถือปฏิบัติและปรับปรุงฐานข้อมูลเก่ียวกับมาตรการลงโทษสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 
โดยเฉพาะรายช่ือบุคคลและองค์กรที่ต้องถูกมาตรการลงโทษให้ทันสมัยตามข้อมูลเว็บไซต์ของสหประชาชาติ (United 
Nations: UN) https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1533) และแจ้งผลการดําเนินการในส่วน                 
ที่เก่ียวข้องให้ กต. ทราบ เพ่ือประโยชน์ในการรายงานต่อ UN ต่อไป ทั้งน้ี UN จะปรับปรุงรายช่ือบุคคลและองค์กร             
ที่ถูกมาตรการลงโทษภายใต้หัวข้อ “Sanctions List Materials” เป็นระยะ 
  สาระสําคัญของเร่ือง กต. ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองการดําเนินการ
ตามข้อมติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council : UNSC) ที่ 2078 
(ค.ศ. 2012) ที่ 2136 (ค.ศ. 2014) ที่ 2198 (ค.ศ. 2015) ที่ 2293 (ค.ศ. 2016) ที่ 2360 (ค.ศ. 2017) และที่ 2424 
(ค.ศ. 2018) เก่ียวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และหากกรณีที่ UNSC จะรับรองข้อมติเพ่ือเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญหรือยกเลิกมาตรการลงโทษกรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเห็นควรให้ความเห็นชอบให้กระทรวง
การต่างประเทศเสนอเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญหรือยกเลิกมาตรการลงโทษดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป ซึ่งที่ผ่านมา UNSC ได้มีข้อมติเพ่ือกําหนดมาตรการลงโทษสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมาแล้ว        
โดยในครั้งน้ี UNSC ได้รับรองข้อมติเพ่ือต่ออายุมาตรการลงโทษสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ซึ่งประกอบด้วย
มาตรการทางอาวุธ การห้ามเดินทาง และการอายัดทรัพย์สิน ได้แก่ ข้อมติฯ ที่ 2078 (ค.ศ. 2012) ที่ 2136                 
(ค.ศ. 2014) ที่ 2198  (ค.ศ. 2015) ที่ 2293 (ค.ศ. 2016) ที่ 2360 (ค.ศ. 2017) และ ที่ 2424 (ค.ศ. 2018) โดยข้อ
มติที่ 2424 (ค.ศ. 2018) เป็นข้อมติล่าสุดซึ่งได้รับการรับรองเม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เพ่ือขยายเวลาการบังคับใช้
มาตรการลงโทษดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  
 
17.  เรื่อง การรับรองร่างปฏิญญาคําม่ันร่วมกันเก่ียวกับปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ 
(Declaration of Shared Commitments on UN Peacekeeping Operations) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบการรับรองร่างปฏิญญาคํามั่นร่วมกันว่าด้วยปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ 
(Declaration of Shared Commitments on UN Peacekeeping Operations) โดยหากมีความจําเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุงร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญก่อนการรับรอง หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการ                 
ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลังพร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
  2. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) และหน่วยงานที่ส่ง
บุคลากรเข้าร่วมภารกิจของสหประชาชาติในพ้ืนที่ต่าง ๆ ถือปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวข้อง 
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  สาระสําคัญของเร่ือง กต. ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับรอง                 
ร่างปฏิญญาคํามั่นร่วมกันว่าด้วยปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (Declaration of Shared Commitments on 
UN Peacekeeping Operations) เพ่ือ กต. จะได้แจ้งสหประชาชาติทราบภายในวันที่ 19 กันยายน 2561 ก่อนที่จะ
มีการรับรองอย่างเป็นทางการในระหว่างการประชุม High-level Meeting on Action for Peacekeeping (HLM 
on A4P) ซึ่งร่างปฏิญญาดังกล่าวครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 1. การส่งเสริมการแก้ไขความขัดแย้งโดยวิธีทาง
การเมืองและการยกระดับผลทางการเมืองของการรักษาสันติภาพ 2. การเสริมสร้างการคุ้มครองพลเรือนโดย
ปฏิบัติการรักษาสันติภาพ 3. การพัฒนาความปลอดภัยและความมั่นคงของเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพ 4. การสนับสนุน
การทํางานที่มีประสิทธิภาพและการตรวจสอบได้ของทุกภาคส่วนในการรักษาสันติภาพ  5. การเสริมสร้างผลของการ
รักษาสันติภาพต่อการทําให้สันติภาพย่ังยืน (sustaining peace) 6. การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนในการรักษา
สันติภาพ 7. การเสริมสร้างการปฏิบัติของปฏิบัติการและบุคลากรในการรักษาสันติภาพ ซึ่งได้มีการมอบหมายให้ส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และหน่วยงานท่ีส่งบุคลากรเข้าร่วมภารกิจของสหประชาชาติ ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ถือปฏิบัติ              
ในส่วนที่เก่ียวข้อง 
 
18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดทําโครงการและลงนามหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการกับองค์การพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังน้ี 
  1. ให้ อก. โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization : UNIDO) ดําเนินโครงการส่งเสริมการ
นําแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวทางการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดมาใช้ลดการปลดปล่อยสารมลพิษที่
ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจจากโรงงานหลอมโลหะผ่านการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานของเศษโลหะให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Greening the Scrap Metal Value Chain through Promotion of BAT/BEP to 
Reduce U-POPs Releases from Recycling Facilities) 
  2. ร่างหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ กับ UNIDO 
  3. ให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ลงนามหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ  
  สําหรับค่าใช้จ่ายที่ฝ่ายไทยต้องร่วมสนับสนุนในการดําเนินการผ่านหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องในปี
แรกและที่จะเกิดขึ้นในปีต่อ ๆ ไป ให้ อก. ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ทั้งน้ี ให้ อก. และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับข้อสังเกตของสํานักงบประมาณและความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  สาระสําคัญของเร่ือง อก. แจ้งว่า อก. โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ร่วมกับ
องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) จัดทําโครงการ Greening the Scrap Metal Value 
Chain through Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs Releases from Recycling Facilities เพ่ือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการนําแนวทางด้าน
เทคนิคที่ดีที่สุดและแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดมาใช้ลดการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน
ประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ เช่น ไดออกซินและฟิวแรนจากโรงงานหลอมโลหะ โดยกําหนดเป้าหมายการลดการ
ปลดปล่อยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติหน้าที่ Operational Focal Point ได้ให้การรับรองข้อเสนอโครงการดังกล่าวแล้ว และ GEF ได้พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณในการดําเนินโครงการแล้วในรูปเงินสด จํานวน 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยรวมเข้ากับงบประมาณ
สนับสนุน (Co-Financing) จากหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องและผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ จํานวน 33.7 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ 
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  จากการดําเนินโครงการฯ ไทยจะได้รับประโยชน์ เช่น (1) พัฒนาแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพ
อนามัย และมาตรการความปลอดภัยในการรีไซเคิลโลหะ (2) ปรับปรุงและบูรณาการนโยบายและระเบียบปฏิบัติใน
การป้องกันสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนจากกิจกรรมในการนําโลหะกลับมาใช้ใหม่ (3) การฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่เทคนิคและภาคส่วนที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ซึ่งมีศักยภาพเก่ียวกับการใช้แนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและ              
แนวทางการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BAT/BEP) (4) ผลที่ได้รับจากโครงการสาธิตได้รับการเผยแพร่เพ่ือขยาย
ผลต่อไป 
 
19. เรื่อง ร่างสัญญาประธานในการจ้างธนาคารโลกเป็นที่ปรึกษาแบบมีค่าใช้จ่าย 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างสัญญาประธานในการจ้างธนาคารโลกเป็นที่ปรึกษาแบบมีค่าใช้จ่าย 
และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ลงนามในร่างสัญญาประธานในการจ้างธนาคารโลกเป็นที่
ปรึกษาแบบมีค่าใช้จ่าย เพ่ือใช้เป็นสัญญาประธานในการจ้างธนาคารโลกเป็นที่ปรึกษาแบบมีค่าใช้จ่ายของทุก
หน่วยงานรัฐต่อไป ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  
   ทั้งน้ี ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างสัญญาประธานในการจ้างธนาคารโลกเป็นที่
ปรึกษาแบบมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กค. สามารถดําเนินการได้ โดยให้
นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปล่ียนดังกล่าว 
ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงการคลังเสนอร่างสัญญาประธานในการจ้างธนาคารโลกเป็นที่ปรึกษาแบบมีค่าใช้จ่าย 
(Reimbursable Advisory Services: RAS) ซึ่งเป็นรูปแบบหน่ึงของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างธนาคารโลก
และประเทศต่าง ๆ โดยร่างสัญญาประธานดังกล่าวที่กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่างขึ้นมานั้น              
จะเป็นการกําหนดแนวทางความร่วมมือ ข้อกําหนดและเง่ือนไขที่ธนาคารโลกในฐานะผู้ให้บริการให้คําปรึกษาและ
หน่วยงานของรัฐในฐานะผู้รับบริการการให้คําปรึกษาต้องปฏิบัติตาม ทั้งน้ี ในส่วนของรูปแบบสัญญาในการจ้างที่
ปรึกษาน้ัน คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีความเห็นว่า กระทรวงการคลังได้
ดําเนินการตามมาตรา 93 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                
ที่บัญญัติให้ในกรณีที่ร่างสัญญาขึ้นใหม่ให้ส่งร่างน้ันไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ซึ่ง
กรณีดังกล่าวข้างต้นน้ี สํานักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจพิจารณาร่างสัญญาประธานฉบับภาษาอังกฤษแล้ว และเมื่อร่าง
สัญญาประธานในการจ้างธนาคารโลกเป็นที่ปรึกษาแบบมีค่าใช้จ่ายมีผลบังคับใช้ หน่วยงานของรัฐก็จะสามารถ
ดําเนินการเจรจารายละเอียดทางด้านเทคนิคในส่วนที่เก่ียวข้องกับโครงการที่จะจ้างที่ปรึกษาโดยที่ไม่ต้องจัดทําร่าง
สัญญาเฉพาะรายโครงการและส่งให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาอีก ดังน้ัน ร่างสัญญาประธานในการจ้าง
ธนาคารโลกเป็นที่ปรึกษาแบบมีค่าใช้จ่ายที่กระทรวงการคลังเสนอมาในครั้งน้ีจะสามารถช่วยลดระยะเวลาในการ
เจรจาข้อสัญญา ทําให้หน่วยงานของรัฐสามารถดําเนินการโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
20. เรื่อง การขอรับจัดสรรงบเงินอุดหนุนแก่มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ต้ังคําของบประมาณ               
เพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ กต. งบเงินอุดหนุน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิอาเซียน 
จํานวนปีละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 492,210 บาท) ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยไม่ต้อง
เสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก ตามท่ี กต. เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง กต. ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการให้ต้ังคําขอ
งบประมาณเพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ กต. งบเงินอุดหนุน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ
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มูลนิธิอาเซียน จํานวนปีละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 492,210 บาท (32.814 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ 
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561) ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป็นต้นไป เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิฯ เช่น การสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้เรื่องอาเซียนและ                
อัตลักษณ์ของอาเซียน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเสริมสร้างศักยภาพ และการจัดการปัญหาความแตกต่าง
ทางสังคม เศรษฐกิจ และขจัดความยากจน ซึ่งการบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิฯ จะเป็นการ
ส่งเสริมบทบาทนําของไทย รวมถึงให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากการดําเนินโครงการของมูลนิธิฯ เพ่ือ
สนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี การบริจาคเงินจํานวนดังกล่าวเป็นการ
ดําเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังมูลนิธิอาเซียนที่ไทยได้ลงนามและให้สัตยาบันแล้ว โดยบันทึก
ความเข้าใจดังกล่าวกําหนดให้คณะกรรมการอํานวยการเป็นผู้กําหนดนโยบายสําหรับการจัดหาและการใช้จ่าย
เงินกองทุนของมูลนิธิฯ และให้เงินทุนของมูลนิธิฯ มาจากการบริจาคของประเทศสมาชิก ซึ่งที่ผ่านมาต้ังแต่ปี 2555 
คณะกรรมการดังกล่าวได้เห็นชอบให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศบริจาคเงิน จํานวน 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ
เป็นประจําทุกปี ซึ่ง กต.ได้เจียดจ่ายเงินเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิฯ จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ของ กต. มาโดยตลอด 
 
21.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาการประชุมรัฐมนตรีด้านโครงสร้างพืน้ฐาน อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหล ี
ครั้งที่ 1 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างปฏิญญารัฐมนตรีด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 และ
หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะผู้แทนไทยโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
  2. อนุมัติให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงคมนาคมร่วมรับรองร่างปฏิญญารัฐมนตรีด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 
  สาระสําคัญของร่างปฏิญญาฯ  
  ร่างปฏิญญาการประชุมรัฐมนตรีด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1                
มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งดําเนินความร่วมมือเชิงนโยบายในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอัจฉริยะ                 
ที่เก่ียวข้องในด้านการขนส่งและการเชื่อมต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือการสร้างเมืองที่มีการบูรณาการทางเทคโนโลยี             
ที่ก้าวหน้าในด้านพลังงานสะอาด สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสร้างประชาคมอาเซียน รวมถึง
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งย่ิงขึ้น และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของสาธารณรัฐเกาหลี โดยในภาคผนวกแนบท้ายปฏิญญาจะมีรายช่ือโครงการ             
ความร่วมมืออาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะร่วมดําเนินการภายใต้ปฏิญญา
ดังกล่าว 
  ทั้งน้ี ร่างปฏิญญาฯ จะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อาเซียน-
สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 
 
22.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารท่าทีไทยสาํหรับการประชมุสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ                
ครั้งที่ 73  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างเอกสารท่าทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 73  ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ โดยหากมีการแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่มิใช่สาระสําคัญหรือ
ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย อนุมัติให้ กต. พิจารณาและดําเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ                 
จากคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
  สาระสําคัญของร่างเอกสารฯ 
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  1. ร่างเอกสารท่าทีไทยฉบับน้ีจัดทําขึ้นสําหรับคณะผู้แทนไทยเพ่ือพิจารณาใช้สําหรับการเข้าร่วม
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 73 โดยมีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศ และส่งเสริมให้
ประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึงบทบาทของไทยในฐานะสมาชิกที่ดีของสหประชาชาติ ที่ผ่านมา ไทยได้แสดง
ท่าทีและบทบาทที่แข็งขันและสร้างสรรค์ในการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยได้เผยแพร่หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะแนวทางหน่ึงที่สามารถนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนได้ รวมทั้งได้แสดง
ท่าทีในประเด็นต่าง ๆ ระดับโลกที่มีความสําคัญและเป็นข้อห่วงกังวลของประชาคมระหว่างประเทศอย่างครบถ้วน 
เช่น สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การพัฒนาสตรี เด็ก และผู้พิการ สิทธิมนุษยชน และความมั่นคง 
  2. ร่างเอกสารท่าทีไทยครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมสมัชชาฯ 
สหประชาชาติที่ไทยให้ความสําคัญในแต่ละหมวด รวมทั้งสิ้น 9 หมวด ได้แก่ 1) หมวด A การเจริญเติบโต                 
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 2) หมวด B การรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ 3) หมวด C               
การพัฒนาทวีปแอฟริกา 4) หมวด D สิทธิมนุษยชน 5) หมวด E การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 6) หมวด F 
ความยุติธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ 7) หมวด G การลดอาวุธ 8) หมวด H การควบคุมสารเสพติด                
การป้องกันอาชญากรรมและการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศทุกรูปแบบ และ 9) หมวด I การบริหาร
จัดการอ่ืน ๆ  
  ทั้งน้ี เอกสารดังกล่าวเป็นข้อมูลและข้อเสนอแนะท่าทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 
สมัยสามญั ครัง้ที่ 73 โดยมิให้มีเจตนาให้เป็นความตกลงที่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่าง 
ประเทศ จึงไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งการประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 73 จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่สํานักงานใหญ่สหประชาชาติ 
นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 
 
23. เรื่อง  การรับรองร่างแนวปฏิบัติเพื่อบรรลเุปา้หมายโลกที่ปราศจากการก่อการร้าย (Code of Conduct: 
Towards Achieving a World Free of Terrorism)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการรับรองร่างแนวปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายโลกที่ปราศจากการก่อการ
ร้าย (Code of Conduct: Towards Achieving a World Free of Terrorism) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ 
(กต.) เสนอ โดยหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแนวปฏิบัติฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญก่อนการรับรอง ให้ 
กต. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง
ถือปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวข้อง 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ร่างแนวปฏิบัติฯ มีประเด็นสําคัญ ดังน้ี 
  1. การปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศและข้อมติ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับการก่อการร้าย 
  2. การไม่อนุญาตให้มีการกระทําใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการก่อการร้ายทั้งทางตรงและทางอ้อมภายใน
ดินแดนของรัฐสมาชิก และการใช้มาตรการท่ีจําเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
  3. การสนับสนุนการดําเนินการของสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่มี
เพ่ือป้องกันและต่อต้านการก่อการร้าย 
  4. การกําจัดเง่ือนไขต่าง ๆ ที่นําไปสู่หรือเอ้ือให้เกิดการก่อการร้าย 
  5. การเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศเพื่อป้องกันและต่อต้านการก่อ
การร้าย 
  6. การใช้มาตรการเพ่ือป้องกันและต่อต้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดย
ผู้ก่อการร้ายและผู้สนับสนุนผู้ก่อการร้าย 
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  7. การผลักดันให้ประชาคมโลกมีการดําเนินการร่วมกันเพ่ือต่อสู้กับการก่อการร้าย และการ
สนับสนุนให้สหประชาชาติเป็นหน่วยงานนําในการสร้างแนวทางและผลักดันความพยายามเพ่ือต่อต้านการก่อการร้าย 
  ทั้งน้ี ร่างเอกสารดังกล่าวระบุด้วยว่าแนวปฏิบัติฯ เป็นไปตามความสมัครใจ โดยไม่มีผลผูกพันทาง
กฎหมาย 
 

แต่งต้ัง 
 
24. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง นางสาวอมรรัตน์                
เสริมวัฒนากุล ผู้เช่ียวชาญด้านสัตว์นํ้าและพรรณไม้นํ้าสวยงาม (นักวิชาการประมงเช่ียวชาญ) กรมประมง ให้ดํารง
ตําแหน่ง ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการประมง (นักวิชาการประมงทรงคุณวุฒิ) กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ต้ังแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังผู้ที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) (สํานัก
นายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแต่งต้ัง นางสาวอัญชลิตา 
กองอรรถ กรรมการร่างกฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกาเช่ียวชาญ) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ดํารง
ตําแหน่ง กรรมการร่างกฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก
นายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
26. เรื่อง  คาํสั่งสาํนักนายกรัฐมนตร ีที่ 218/2561 เรื่อง  ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้                
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตร ี
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบคาํสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ีที่ 218/2561 เรื่อง  ปรับปรุงคําสั่งมอบหมาย
และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตร ีดังน้ี  

ตามท่ีได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 323/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้ 
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 ธันวาคม 
2560 ซึ่งต่อมาได้มีการปรับปรุงการมอบหมายและมอบอํานาจในส่วนของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน  
จั่นตอง)  โดยคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 122/2561 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 
2561 น้ัน 

เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และ
มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 จึงให้ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 122/2561 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 
และปรับปรุงการมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในส่วนของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง) โดยให้ยกเลิกความในข้อ 
2.2 ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 323/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน     
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       “2.2 มอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 
 2.2.1 สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
 2.2.2 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
 2.2.3 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 2.2.4 สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
 2.2.5 สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)” 

ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
 
27. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานกังบประมาณ (สํานักนายกรฐัมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรมีติอนุมัติตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ีให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) 
สํานักงบประมาณ ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี  
   2. นางพิมพร โอวาสิทธิ์ ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สํานัก
งบประมาณ ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี  
    ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพ่ือทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
28. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศ 
จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่ง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561  
   2. นางอุรีรัชต์ เจริญโต กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก  
  ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุ
ราชการ และทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ตามลําดับ ซึ่งการแต่งต้ังข้าราชการให้ไปดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจํา
ต่างประเทศดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ    
 
29. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งต้ัง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังน้ี  
  1. นายจีระศักด์ิ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นางพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  3. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
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  4. นายสุทธิ จันทรวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง และทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
30. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 8 ราย ดังน้ี  
  1. นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ดํารงตําแหน่ง                
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
  3. นายมีศักด์ิ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง                
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   4. นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
  5. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
   6. นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  
  7. นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
  8. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
   ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพ่ือทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
31. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย แทนผู้ที่ลาออก และแต่งต้ังเพ่ิมเติม รวม 2 คน ดังน้ี  
  1. นายสมศักด์ิ ห่มม่วง (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) เป็นประธานกรรมการ 
แทน นายสุรงค์ บูลกุล  
   2. พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ เป็นกรรมการ (เพ่ิมเติม)  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 11 กันยายน 2561 เป็นต้นไป  
 
32. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ จํานวน 4 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระ
สองปี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ดังน้ี      
   1. ผู้แทนจากสถาบันหรือองค์การ  
    1.1 นายอาคม เวพาสยนันท์ ผู้แทนสมาคมนักผังเมืองไทย  
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    1.2 นางสาวจุฑาทิพย์ มณีพงษ์ ผู้แทนสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  
   2. กลุ่มบุคคลผู้มีคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ  
    2.1 นายสมศักย์ ภูรีศรีศักด์ิ ผู้มีคุณวุฒิทางด้านการพัฒนาเมืองและการจัดรูปที่ดิน  
    2.2 นายสุพล ศรีพันธ์ุ ผู้มีคุณวุฒิทางด้านการพัฒนาเมืองและการจัดรูปที่ดิน  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 11 กันยายน 2561 เป็นต้นไป และให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการแต่งต้ัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ในครั้งต่อไปให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การดําเนินการแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย  
 
 
33. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (ตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เสนอการแต่งต้ัง  
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 11 กันยายน 2561 เป็นต้นไป  

……………….………………. 


