
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2135                          1 
ท่ี  กษ 0401.4/ -                                        วันท่ี   15  กุมภาพันธ์  2561                            1 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561                                            4              

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์      

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 

วาระที ่7 รา่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการดําเนนิงานด้านการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

สาระสาํคญั คอื  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้สง่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่าง 
อนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ  
  แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี 
คณะกรรมการนโยบาย

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติ (กนภ.) 

ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วย
การดําเนินงานด้านการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2550 และท่ี

แก้ไขเพิ่มเติม 

ร่างระเบียบฯ ที่ ทส. เสนอ 

องค์ประกอบ ข้อ 4 (4) กรรมการโดยตําแหน่ง  
ได้แก่ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง 
การต่างประเทศ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม 
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ปลดักระทรวงพลังงาน 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
  

ข้อ 4 (4) กรรมการโดยตําแหน่ง 
ได้แก่ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี       
ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์ปลัดกระทรวงคมนาคม 
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ปลดักระทรวงพลังงาน 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

 
ปลัดกระทรวง... 
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คณะกรรมการนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาติ 

(กนภ.) 

ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วย
การดําเนินงานด้านการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2550 และท่ี

แก้ไขเพิ่มเติม 

ร่างระเบียบฯ ที่ ทส. เสนอ 

 
 
 

ปลัดกรุงเทพมหานคร   เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   และผู้อํานวยการ
สํานักงบประมาณ 

ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัด
กรุงเทพมหานคร เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และผู้อํานวยการ
สํานักงบประมาณ 

อํานาจหน้าที ่ ข้อ 8 (8) พิจารณาเสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรใีนการแต่งต้ังกรรมการ
ในคณะกรรมการองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก  

ตัดออก 

 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

  วาระที ่8 เรื่อง ขอความเห็นชอบการชดเชยค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะขาดทุนจากการดําเนนิ
โครงการสินเชือ่ชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 ใหธ้นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการชดเชยภาวะขาดทุนจากการดําเนินโครงการ 
สินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 จํานวน 906.82 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลัง 
(กค.) เสนอ ใหแ้ก่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผ่านการขอรบัการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีต่อไป และให้ ธ.ก.ส. จัดทาํรายละเอียดและหลักฐานแสดงผลการดําเนินโครงการดังกล่าว 
ที่ขาดทุน พร้อมทั้งจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสม ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  ทั้งน้ี ในกรณทีีจ่ะมีการดําเนินโครงการในลกัษณะดังกล่าวในอนาคต หากมีกําไรให้ ธ.ก.ส. 
ส่งคืนเงินกําไรเป็นรายได้แผ่นดินตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ต่อไป 
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  โครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีเป็นโครงการภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตร
และรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2558/59 และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลด้านการเพ่ิมศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาตํ่าผิดปกติให้สูงขึ้น 
ตามสมควร ซึ่งโครงการดังกล่าวช่วยให้เกษตรกรและสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการจํานวน 74,497 ราย  
สามารถนําข้าวเปลือกมาเป็นหลักประกันในการขอสินเช่ือโดยที่ข้าวเปลือกน้ันยังอยู่ในยุ้งฉางของตนเองหรือ 
 

ของสหกรณ์... 
 





สรป มติ ครม   เมื่อวันท่ี 13 กมภาพันธ์ 2561 สรุป มต ครม.  เมอวนท 13 กุมภาพนธ 2561 
เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฉพาะวาระทเกยวของกบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

วาระ
่ ่

วาระ
่ ่

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
เร่ืองท่ี

ดาน เรอง หนวยงานเกยวของ
เรองท

่ ี ํ ั ั ี ่ ้ ํ ิ ้ ์กฎหมาย 7 ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดําเนินงานด้าน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฎ ฐ
ป ี่ ป ิ ั ี่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....การเปลยนแปลงสภาพภูมอากาศ (ฉบบท ..) พ.ศ. ....

็เศรษฐกิจ-สังคม 8 ขอความเห็นชอบการชดเชยค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะขาดทนจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เศรษฐกจ สงคม 8 ขอความเหนชอบการชดเชยคาใชจายกรณเกดภาวะขาดทุนจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ
่โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59โครงการสนเชอชะลอการขายขาวเปลอกนาป ปการผลต 2558/59 

ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใหธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณการเกษตร

หมายเหต การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคณภาพหมายเหตุ การขบเคลอนการพฒนางาน : มตงานเชงคุณภาพ
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http://www.thaigov.go.th                                               วันอังคารที่  13  กุมภาพันธ์  2561 
 
  วันน้ี (13 กุมภาพันธ์ 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี           
ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
   
  1.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน 
    แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  การกําหนดโทษทางอาญาในกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา 77 ของ 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ
    การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกา 
    ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทาง 
    อิเล็กทรอนิกสข์องสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2559 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเฉพาะประเภท ลักษณะ และ
    ขนาด หรือที่มีการให้บริการหรือธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และการดําเนินการ
    ของสถานประกอบกิจการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ของลูกจ้างซึ่ง
    เป็นวัยรุ่น พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง  ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับ
    เงินประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  7.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
    ภูมิอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  8.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบการชดเชยค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะขาดทุนจากการดําเนิน 
    โครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 ให้ธนาคาร 
    เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
  9.  เรื่อง  การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าภาระโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้ 
    สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบังของการท่าเรือแห่งประเทศไทย  
  10.  เรื่อง  การกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
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ต่างประเทศ 
 
  11.  เรื่อง   การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับ 
    สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียและรัฐเอริเทรยี 
  12.   เรื่อง   ร่างสัญญาการให้ (Grant Contract) ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปของ 
    กิจกรรมการเสริมสร้างขีดความสามารถของสํานักเลขาธิการอาเซียนภายใต้ 
    โครงการ ARISE Plus  
  13.  เรื่อง   การแจ้งวันที่แน่ชัด (Definitive Dates)  ของบทบัญญัติที่ไทยต้องการระยะเวลา
    ปรับตัว (Category B) ของความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้า 
    (TFA)  ภายใต้องค์การการค้าโลก  (WTO)   
  14.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์สําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมร
    ระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ 
    รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ครั้งที่ 3 
 

แต่งต้ัง 
 
  15.  เรื่อง  การขอเลื่อนฐานะกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐอิตาลีประจําจังหวัดภูเก็ต เป็น  
    กงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิสาธารณรัฐอิตาลี ณ จังหวัดภูเก็ต และการขอยกระดับสถาน
    กงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐอิตาลีประจําจังหวัดภูเก็ต เป็น สถานกงสุลใหญ่ 
    กิตติมศักด์ิสาธารณรัฐอิตาลี ณ จังหวัดภูเก็ต (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  16.  เรื่อง  รัฐบาลสาธารณรัฐแซมเบียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็ม 
    แห่งสาธารณรัฐแซมเบียประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  17.  เรื่อง  การแต่งต้ังโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม 
  18.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  19.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) 
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
    แห่งชาติ แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตําแหน่ง  
  21.   เรื่อง  การปรับปรุงคณะกรรมการขบัเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน  
    (กขป.)  
  22.  เรื่อง  การปรับปรุงช่ือหน่วยงานขององค์ประกอบภายใต้คณะกรรมการที่แต่งต้ังโดยมติ
    คณะรัฐมนตรีตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  
    กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 
 

****************** 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 
ด้วยการสแกน QR Code 
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กฎหมาย 
   
1. เรื่อง  ร่างพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพธิภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)             
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้สง่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรุงเทพมหานครไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   2. มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. และกรุงเทพมหานครไป
พิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  3. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ  
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. เพ่ิมบทนิยามคําว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และ “ข้อบัญญัติท้องถิ่น”   
   2. กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการและดูแลรักษา
โบราณสถานและโบราณวัตถุเฉพาะท่ีมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์ และความสําคัญในระดับชุมชนและระดับท้องถิ่น โดย
ให้มีอํานาจในการประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานที่มิได้อยู่ในความครอบครองของผู้ใดและมิได้มีการประกาศขึ้น
ทะเบียนไว้  
   3. กําหนดให้โบราณสถานที่กรมศิลปากรประกาศข้ึนทะเบียนไว้แล้ว กรมศิลปากรอาจทําความ          
ตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือมอบหมายให้เป็นผู้อนุรักษ์ คุ้มครอง รักษาและบํารุงโบราณสถานน้ัน
ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ รวมท้ังสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมจากประชาชนได้ 
ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด และรายได้ที่ได้รับจากการดําเนินการดังกล่าวเมื่อหักส่ง
กองทุนโบราณคดีตามอัตราที่อธิบดีกําหนดแล้ว ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน  
  4. กําหนดให้โบราณสถานท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศขึ้นทะเบียนแล้วให้มีหน้าที่อนุรักษ์ 
คุ้มครอง รักษา และบํารุงโบราณสถานน้ัน รวมท้ังสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชม
จากประชาชนได้  
  5. กําหนดให้อธิบดีกรมศิลปากรมีอํานาจสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระงับการดําเนินการใด ๆ 
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดไว้  
 
2. เรื่อง การกําหนดโทษทางอาญาในกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการกรอบแนวทางการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพ่ือป้องกัน           
มิให้มีการใช้ประโยชน์จากโทษอาญาที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวม 3 ประการ คือ (1) หลักเกณฑ์
ในการกําหนดโทษอาญาสําหรับกฎหมายที่จะตราข้ึนในอนาคต (2) การดําเนินการกับกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาใน
ปัจจุบันเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกําหนดโทษอาญาท่ีกําหนดในข้อ (1) และ (3) ข้อเสนอแนะอ่ืนเพ่ิมเติม ที่
คณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพ่ือป้องกันมิให้มีการใช้ประโยชน์จากโทษอาญาตาม
กฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายจัดทํา ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอดังน้ี 
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  1. ให้ส่วนราชการที่จะเสนอกฎหมายใหม่หรือที่ต้องทบทวนกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกาการ
ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 นําหลักเกณฑ์ในการกําหนดโทษอาญาสําหรับกฎหมายที่จะตราขึ้น
ในอนาคต ทั้ง 3 ประการ ตามข้อ (1) ของข้อ 3.2 ไปใช้ในการดําเนินการร่างกฎหมายหรือทบทวนกฎหมาย 
  2. เห็นชอบให้ สคก. โดยคณะอนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ดําเนินการกับ
กฎหมายที่มีโทษทางอาญาในปัจจุบันเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกําหนดโทษอาญาตามข้อ (1) ของข้อ 3.2 
ตามแนวทางที่เสนอให้ข้อ (2) ของข้อ 3.2 แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  3. มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาในสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ดําเนินการพิจารณาทบทวนสัดส่วนอัตราโทษสําหรับความผิดในประมวลกฎหมายอาญาและการพิจารณา
แยกโทษสําหรับนิติบุคคลจากโทษสําหรับบุคคลธรรมดา ตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในข้อ (3) ของข้อ 3.2 แล้วนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กรอบแนวทางการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพ่ือป้องกันมิให้มีการใช้ประโยชน์จากโทษอาญาที่ไม่
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่อนุกรรมการเสนอฯ เน่ืองจากเห็นว่า การกําหนดโทษอาญาในการตรา
กฎหมายตามที่มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญฯ กําหนดกรอบแนวทางไว้น้ัน เป็นการสะท้อนสภาพปัญหาของการมี
กฎหมายอาญาเฟ้อและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ก่อให้เกิดผลกระทบหลายประการ เช่น ทําให้กฎหมาย
อาญาขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กับพฤติกรรมที่เป็นภัยคุกคามอย่างแท้จริง ทําให้เกิดปัญหาการบริหารงาน
ยุติธรรมทางอาญาซึ่งต้องมีขนาดค่อนข้างใหญ่เพ่ือรองรับปริมาณคดีจํานวนมากและให้มีค่าใช้จ่ายสูงมาก ทําให้เกิด
ปัญหาคดีล้นศาลและนักโทษล้นเรือนจํา รวมไปถึงการรับผิดทางอาญาที่ไม่เหมาะสม ทําให้ผู้กระทําความผิดที่รับโทษ
อาญาโดยที่ไม่สมควรได้รับ จะได้รับผลกระทบไปถึงการประกอบอาชีพหรือการดํารงชีพในหลายเรื่อง เน่ืองจากมี
ประวัติอาชญากรติดตัว (criminal record) 
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงนิทาง
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2551 พ.ศ. .... และรา่งพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแล
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2559 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2551 พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิก          
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และใหส้่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. .... มสีาระสําคญั ดังน้ี  
    1.1 กําหนดให้ร่างพระราชกฤษฎีกาน้ีใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 16 เมษายน 2561 เป็นต้นไป   
   1.2 กําหนดให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551  
   1.3 กําหนดให้บรรดาความผิดที่ได้กระทําก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาน้ีใช้บังคับ ให้ผู้มี
หน้าที่ตามกฎหมายหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการดําเนินการเกี่ยวกับความผิดน้ันดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ ทั้งน้ี
ตามท่ีบัญญัติไว้ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551  
 



 

 

 

5 

  2. ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกสข์องสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2559 พ.ศ. ....   
   2.1 กําหนดให้ร่างพระราชกฤษฎีกาน้ีใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 16 เมษายน 2561 เป็นต้นไป  
   2.2 กําหนดให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2559  
   2.3 กําหนดให้บรรดาความผิดที่ได้กระทําก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาน้ีใช้บังคับ ให้ผู้มี
หน้าที่ตามกฎหมายหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการดําเนินการเกี่ยวกับความผิดน้ันดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ ทั้งน้ี
ตามท่ีบัญญัติไว้ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2559  
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเฉพาะประเภท ลักษณะ และขนาด หรือที่มีการ
ให้บริการหรือธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเฉพาะ
ประเภท ลักษณะ และขนาด หรือที่มีการให้บริการหรือธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน พ .ศ .  . . . .  ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  และมอบหมายให้กระทรวงการคลังรับ
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. กําหนดผู้มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาล            
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษี
อากรระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560 ซึ่งผู้มีหน้าที่รายงานตามร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี ได้แก่ นิติบุคคลไทยแต่ไม่รวม
สาขาของนิติบุคคลดังกล่าวในต่างประเทศและสาขาของนิติบุคคลต่างประเทศที่ต้ังอยู่ในประเทศไทย ดังน้ี  
    1.1 สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
    1.2 บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดการ
กองทุนรวม และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ที่มิได้จัดการเฉพาะแต่กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และไม่มีการถือ
หลักทรัพย์ในนามตนเองเพ่ือลูกค้า   
   1.3 สถาบันการเงินของรัฐที่มกีฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 
   1.4 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต แต่ไม่
รวมถึงกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยต่อแต่เพียงอย่างเดียว  
   1.5 ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
ได้แก่ การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเป็นผู้จัดการเงินทุน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
   1.6 ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตตามประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 
มกราคม พุทธศักราช 2515 ซึ่งไม่มีการกําหนดนโยบายและขั้นตอนที่ไมใ่ห้ลูกค้านําเงินเข้าบัญชีมากกว่ายอดที่ครบ
กําหนดชําระเป็นเงินจาํนวนเกินกว่า 1.5 ลา้นบาท หรือไม่มีนโยบายและขั้นตอนในการคืนเงินให้แก่ลูกค้าที่ได้ชําระ
เกินกว่าจํานวนดังกล่าวภายใน 60 วัน  
   1.7 บุคคลอ่ืนใดที่ประกอบธุรกิจรับฝากหลักทรัพย์ รับฝากเงินหรือดําเนินธุรกิจเก่ียวกับ
การลงทุน ได้แก่ ทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ ไม่รวมถึงทรสัต์เฉพาะแต่กองทรัสต์ที่บัญชี 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้รับยกเว้น และผู้ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วย
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ ที่ให้บริการรับฝากหลักทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไป เว้นแต่จะมีรายได้จากการให้บริการ
รับฝากหลักทรพัย์ไม่เกินร้อยละ 20 ของรายได้ทั้งหมดในช่วงเวลา 3 ปีล่าสุด   
  2. กําหนดให้มกีารยกเว้นการรายงานข้อมูลให้กับผู้มีหน้าทีร่ายงาน หากเข้าเง่ือนไขที่กําหนด เช่น 
เป็นสถาบันการเงินที่มีทรัพย์สินทางการเงินของบุคคลอ่ืนที่อยู่ในความดูแลอย่างน้อยร้อยละ 98 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
ทั้งหมดเป็นของบุคคลซึ่งมีสญัชาติไทย หรอืนิติบุคคลที่มสีัญชาติไทย และไม่มีสถานประกอบธุรกิจเป็นหลักแหล่งนอก
ราชอาณาจักรเพื่อหารายได้ เป็นต้น   
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการดําเนนิการของสถานประกอบ
กิจการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ของลูกจ้างซ่ึงเป็นวัยรุน่ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และ
การดําเนินการของสถานประกอบกิจการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ของลูกจ้างซึ่งเป็นวัยรุ่น พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
และมอบหมายให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปพิจารณา
ดําเนินการ เมื่อได้รับความเห็นและข้อเสนอมาตรการการดําเนินงานจากสถานประกอบกิจการที่เก่ียวข้องกับ           
ร่างกฎกระทรวงนี้แล้ว ให้แจ้งไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือประกอบการตรวจพิจารณาต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา              
เป็นต้นไป  
   2. กําหนดให้สถานประกอบกิจการทุกประเภทจัดให้มีข้อมูลข่าวสารและความรู้เก่ียวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นวัยรุ่น โดยอย่างน้อยต้องให้ครอบคลุมในเร่ืองการป้องกันการต้ังครรภ์
และการคุมกําเนิด การแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ การแท้ง และปัญหาภาวะแทรกซ้อนอันเน่ืองจากการแท้ง รวมทั้ง
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การติดเช้ือเอชไอวี  
   3. กําหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างทํางานในขณะเดียวกันต้ังแต่ 200 คนขึ้นไป  ต้องจัด
ให้มีพยาบาลประจําสถานประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ทําหน้าที่บริการให้คําปรึกษา
เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นวัยรุ่น และจัดหรือสนับสนุนให้ลูกจ้างซึ่งเป็นวัยรุ่น
เข้าถึงบริการให้คําปรึกษาและบริการจากสถานบริการ รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อเพ่ือให้ลูกจ้างซึ่งเป็นวัยรุ่นได้รับ
การจัดสวัสดิการสังคมด้วย  
 
6. เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... รวม  2 ฉบับ ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ โดยให้สํานักงาน ก.พ. แก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับช่ือส่วนราชการและ
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ให้สอดคล้องกับคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2561                 
เรื่อง การจัดสรรภารกิจและบุคลากรของสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ลงวันที่ 22 มกราคม พุทธศักราช 2561 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของ
สํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างกฎ ก.พ.  
  1. ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
กําหนดให้ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ เป็นตําแหน่งประเภทบริหาร 
ระดับสูง   



 

 

 

7 

    2. ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รบัเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
กําหนดให้ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ และรองผู้อํานวยการสํานักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ในอัตรา 21,000 บาท และ 14,500 บาท ตามลําดับ  
 
7. เรื่อง ร่างระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ              
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการดําเนินงานด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ และให้สง่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาแล้ว
ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสาํคญัของร่างระเบียบ  
  แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี 
 

คณะกรรมการนโยบาย
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติ (กนภ.) 

ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการ
ดําเนนิงานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ร่างระเบียบฯ ที่ ทส. เสนอ 

องค์ประกอบ ข้อ 4 (4) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม 
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวง
พ า ณิ ช ย์  ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย 
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ป ลั ด ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  เ ล ข า ธิ ก า ร
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  

ข้อ 4 (4) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ 
ป ลั ด สํ า นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา  ปลัดกระทรวงเกษตรและ
ส ห ก รณ์  ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ค ม น า ค ม 
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สั ง ค ม  ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง พ ลั ง ง า น 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย  ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
ส า ธ า ร ณ สุ ข  แ ล ะ ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
อุตสาหกรรม  ปลัดกรุ ง เทพมหานคร 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศ รษฐ กิ จและสั ง คมแ ห่ งช า ติ  และ
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ

อํานาจหน้าที ่ ข้อ 8 (8) พิจารณาเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี
ในการแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

ตัดออก 
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เศรษฐกิจ- สังคม 

 
8.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการชดเชยค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะขาดทุนจากการดําเนินโครงการสินเชื่อชะลอการ
ขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการชดเชยภาวะขาดทุนจากการดําเนินโครงการสินเช่ือชะลอการขาย
ข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 จํานวน 906.82 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ให้แก่ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผ่านการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป และให้ 
ธ.ก.ส. จัดทํารายละเอียดและหลักฐานแสดงผลการดําเนินโครงการดังกล่าวที่ขาดทุน พร้อมทั้งจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสม 
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  ทั้งน้ี ในกรณีที่จะมีการดําเนินโครงการในลกัษณะดังกล่าวในอนาคต หากมีกําไรให้ ธ.ก.ส. ส่งคืนเงิน
กําไรเป็นรายได้แผ่นดินตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  โครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีเป็นโครงการภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรและ
รักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2558/59 และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลด้านการเพ่ิมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ เช่น การใช้กลไกตลาดดูแลราคาสนิค้าเกษตรประเภทที่ราคาตํ่าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร ซึ่ง
โครงการดังกล่าวช่วยให้เกษตรกรและสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการจํานวน 74,497 ราย สามารถนําข้าวเปลือกมาเป็น
หลักประกันในการขอสินเช่ือโดยที่ข้าวเปลือกน้ันยังอยู่ในยุ้งฉางของตนเองหรือของสหกรณ์และสามารถไถ่ถอนและ
นําไปขายได้เมื่อราคาข้าวเปลือกมีราคาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ราคาข้าวเปลือกภายหลังระยะเวลาจ่ายเงินกู้ให้
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ (ภายหลังวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559) มีราคาตํ่ากว่าเงินสินเช่ือที่ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรได้จ่ายให้เกษตรกรซึ่งอยู่ที่ประมาณ 13,500 บาทต่อตัน ส่งผลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
จํานวนหน่ึงไม่มาไถ่ถอนข้าวเปลือก ทําให้ ธ.ก.ส. ต้องระบายข้าวเปลือกดังกล่าวออกสู่ตลาดในราคาที่ตํ่ากว่าวงเงิน
สินเช่ือต่อตันที่จ่ายให้เกษตรกรไป ดังน้ัน ต้องขอให้มีการชดเชยภาระขาดทุนจากการดําเนินโครงการสินเช่ือชะลอ
การขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 จํานวนเงิน 906.82 ล้านบาท  
 
9. เรื่อง การพจิารณาปรับปรุงโครงสรา้งอัตราคา่ภาระโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สนิค้าทางรถไฟที่ท่าเรือ      
แหลมฉบังของการท่าเรือแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบอัตราค่าภาระขั้นตํ่า-ขั้นสูง ในอัตรา 376 บาท และ 835 บาท 
ตามลําดับ  ต่อตู้สินค้าทุกขนาดและทุกสถานภาพสําหรับโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือ
แหลมฉบัง  โดยเรียกเก็บในอัตรา 376 บาท เมื่อเริ่มเปิดดําเนินการ และให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย  (กทท.)  
สามารถปรับอัตราค่าภาระในการยกขนตู้สินค้าได้ภายในกรอบอัตราค่าภาระข้ันตํ่า-ขั้นสูงที่ขอความเห็นชอบไว้    
ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ   
  ทั้งน้ี หากในอนาคตจะมีการปรับอัตราค่าภาระยกขนตู้สินค้า  สําหรับโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่ง
ตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบังให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป  ให้ คค. (การท่าเรือแห่งประเทศไทย)                
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาประกอบการดําเนินการด้วย  และให้  คค.  ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงพาณิชย์   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  และสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติพิจารณากําหนดมาตรการต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ให้รถบรรทุกสินค้าที่มีนํ้าหนักเกินกว่า
ที่กฎหมายกําหนด  ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งสินค้าจากถนนสู่รางได้อีกทางหน่ึง  
ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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10. เรื่อง การกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับต่อไป ตามท่ีกระทรวงแรงงาน 
(รง.) เสนอ ดังน้ี 
  1. การกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการค่าจ้าง  
ซึ่งเป็นองค์กรไตรภาคีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายละ 5 
คนเท่ากัน โดยอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือน้ีมุ่งที่จะคุ้มครองลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับให้ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ลูกจ้าง
มีการพัฒนาฝีมือแรงงานและมีผลิตภาพแรงงานเพ่ิมขึ้น  เพ่ือรองรับการพัฒนาของประเทศและเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพแรงงานไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  2. คณะกรรมการค่าจ้างได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ จํานวน 4 กลุ่ม
อุตสาหกรรม เพ่ือศึกษาและจัดทําร่างอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รวม 16 สาขาอาชีพ ซึ่งในการประชุม
คณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 19 ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้กําหนดอัตราค่าจ้าง
ตามมาตรฐานฝีมือ จํานวน 4 กลุ่มอุตสาหกรรม รวม 16 สาขาอาชีพ โดยให้มีผลใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังน้ี 
  อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 4 กลุ่มอุตสาหกรรม 16 สาขาอาชีพ 
                                                                                                หน่วย : บาท/วัน  

กลุ่มอุตสาหกรรม / สาขาอาชีพ ระดับ 1 ช่วงห่าง ระดับ 2 
กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก 
(1) พนักงานหลอมเหล็กเตาอาร์คไฟฟ้า 480 100 580 
(2) พนักงานปรุงแต่งนํ้าเหล็กในเตาปรุงนํ้าเหล็ก (Ladle Furnace) 500 100 600 
(3) พนักงานหล่อเหล็ก 460 100 560 
(4) พนักงานควบคุมการอบเหล็ก 440 100 540 
กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก 
(5) ช่างเทคนิคเคร่ืองฉีกพลาสติก 380 70 450 
(6) ช่างเทคนิคเคร่ืองเป่าถุงพลาสติก 380 70 450 
(7)ช่างเทคนิคเคร่ืองเป่าภาชนะกลวง 380 70 450 
(8) ช่างเทคนิคการซ่อมเครื่องเป่าถุงพลาสติก 410 70 480 
กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นเิจอร ์
(9) พนักงานเตรียมวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง 340 30 370 
(10) พนักงานผลิตช้ินส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ 380 60 440 
(11) พนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง 350 50 400 
(12) ช่างทําสีเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง 360 40 400 
กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า 
(13) พนักงานตัดวาดรองเท้า 370 35 405 
(14) พนักงานอัดพ้ืนรองเท้า 380 40 420 
(15) ช่างเย็บรองเท้า 380 40 420 
(16) พนักงานประกอบรองเท้า (เย็น) 360 30 390 
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ต่างประเทศ 
 
11. เรื่อง  การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับสหพนัธส์าธารณรัฐ
โซมาเลียและรัฐเอริเทรีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบรับรองการดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United  
Nations Security Council : UNSC) ที่ 2385  (ค.ศ. 2017) เก่ียวกับสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียและรัฐเอริเทรยี 

2. มอบหมายให้สว่นราชการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการคลัง  (กค.)  
กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.)  กระทรวงมหาดไทย (มท.)  สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
(สมช.)  สํานักข่าวกรอบแห่งชาติ (สขช.)  สาํนักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน (สํานักงาน ปปง.)  และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  ถือปฏิบัติ  พร้อมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลเก่ียวกับ
มาตรการลงโทษสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียและรัฐเอริเทรยีให้ทันสมัยตามข้อมูลเว็บไซต์ของสหประชาชาติ (United 
Nations : UN) (https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751) ทั้งน้ี  UN จะปรับปรุงรายช่ือบุคคลและ
องค์กรที่ถูกมาตรการลงโทษภายใต้หัวข้อ “Sanctions List Materials”  

สาระสาํคญัของเร่ือง  
กต. รายงานว่า  
1. สถานการณ์ใหส้หพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียยังมีความอ่อนไหวและไร้เสถยีรภาพ โดย UNSC  

ได้มีมติให้คงมาตรการลงโทษต่อสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลยี ซึ่งรวมมาตรการลงโทษทางอาวุธ  การห้ามเดินทาง การ
อายัดทรัพย์สิน และเพ่ิมมาตรการห้ามนําเข้าถ่านไม้จากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียเน่ืองจากรายได้จากการ
ดําเนินการดังกล่าวถูกใช้สนับสนุนสถานการณ์ความไม่สงบในสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย และต่อมา UNSC  ได้มี
มาตรการบังคับใช้ต่อรัฐเอริเทรีย  ซึ่งประกอบด้วย มาตรการลงโทษทางอาวุธ  การห้ามเดินทาง และการอายัด
ทรัพย์สินต่อบุคคลและองค์กรที่มีส่วนเก่ียวข้องกับสถานการณ์ความไม่สงบในสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียและภูมิภาค  
เน่ืองจาก UNSC มีข้อมูลว่า รัฐบาลเอริเทรยีมีส่วนสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการบ่ันทอนเสถียรภาพ
ของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียและภูมิภาค 

2. โดยที่สถานการณ์ความไม่สงบดังกล่าวยังคงดําเนินอยู่ UNSC  จึงได้รับรองข้อมติฯ ที่  
2385 (ค.ศ. 2017) เมื่อวันที ่14 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือต่ออายุมาตรการลงโทษทางอาวุธสําหรับสหพันธ์สาธารณรัฐ
โซมาเลียและรฐัเอริเทรียออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 
 
12.  เรื่อง  ร่างสัญญาการให้ (Grant Contract) ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปของกิจกรรมการเสริมสร้าง  
ขีดความสามารถของสํานักเลขาธิการอาเซียนภายใต้โครงการ ARISE Plus  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างสัญญาการให้ (Grant Contract) ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปของกิจกรรม
การเสริมสร้างขีดความสามารถของสํานักเลขาธิการอาเซียนภายใต้โครงการการสนับสนุนด้านการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพ่ิมเติม (ASEAN Regional Integration Support from The EU 
:ARISE Plus) โดยหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างสัญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ไทย ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก และหลังจากน้ันให้รายงานผลเพ่ือ
คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
  2. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างสัญญาฯ และให้ กต. แจ้งสํานัก
เลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ว่ารัฐบาลไทยเห็นชอบร่างสัญญาฯ และ
ให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างสัญญาดังกล่าว 
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  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กต. รายงานว่า 
  1. โครงการ ARISE Plus มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน 
สนับสนุนการดําเนินการตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2025 และเพ่ิมขีดความสามารถของสํานัก
เลขาธิการอาเซียนและองค์กรของอาเซียน โครงการน้ีประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ตลาดเดียวอาเซียน (2) 
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน (3) การเสริมสร้างขีดความสามารถของสํานักเลขาธิการอาเซียน (4) การเฝ้า
สังเกตการบูรณาการอาเซียน และ (5) การขนส่งทางอากาศอาเซียน โดยสหภาพยุโรปได้จัดสรรงบประมาณสําหรับ
โครงการดังกล่าวเป็นเงินจํานวน 41 ล้านยูโร ผ่านความตกลงให้การสนับสนุนด้านการเงินระหว่างอาเซียนกับสหภาพ
ยุโรป และมีระยะเวลาในการดําเนินโครงการต้ังแต่ปี 2559 – 2565 ทั้งน้ี โครงการ ARISE Plus เป็นโครงการต่อเน่ือง
ของโครงการ ARISE ซึ่งได้หมดอายุลงเมื่อเดือนมิถุนายน 2560  
  2. ร่างสญัญาการให้ของกิจกรรมการเสริมสร้างขีดความสามารถของสํานักเลขาธิการอาเซียน 
ภายใต้โครงการ ARISE Plus ประกอบด้วย (1) เง่ือนไขพิเศษซึ่งเลขาธิการอาเซียนและผู้แทนของสหภาพยุโรปจะลง
นามร่วมกัน และระบุถึงข้อตกลงต่าง ๆ อาทิ วัตถุประสงค์ของโครงการ ระยะเวลาการดําเนินการ งบประมาณและ
การจ่ายเงินรายละเอียดการติดต่อ และ (2) ภาคผนวก 1 -9 ของเง่ือนไขพิเศษ ซึ่งระบุถึงรายละเอียดการดําเนิน
โครงการ เง่ือนไขทั่วไป งบประมาณ กฎระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้าง  แบบฟอร์มการจ่ายเงิน และรายงานการเงิน 
เป็นต้น 
  วัตถุประสงค์การดําเนินการ ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์โดยรวม ส่งเสริมขีดความสามารถเชิง
สถาบัน โดยผ่านการบริหารการบูรณาการที่ให้ความสําคัญกับการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผล รวมถึง
สถิติ การประสานงานและบริหารจัดการ และปรับปรุงขีดความสามารถของหน่วยงานของอาเซียนและสํานัก
เลขาธิการอาเซียน 2) วัตถุประสงค์เฉพาะ (1) เพ่ิมขีดความสามารถการดําเนินการและการติดตามผลในพ้ืนที่หลัก
ของสํานักเลขาธิการอาเซียน และ (2) พัฒนาระบบและสถาบันของสํานักเลขาธิการอาเซียน ให้บรรลุมาตรฐานการ
จัดการระหว่างประเทศ ใน 4 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการความเสี่ยงและความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ การบริหารจัดการเงินทุนและโครงการ และการส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพ 
 
13. เรื่อง  การแจ้งวันที่แน่ชัด (Definitive Dates)  ของบทบัญญัติที่ไทยต้องการระยะเวลาปรับตัว (Category 
B) ของความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้า (TFA)  ภายใต้องค์การการค้าโลก  (WTO)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดําเนินการตามบทบัญญัติที่ต้องการ
ระยะเวลาปรับตัวก่อนการปฏิบัติ (Category B) จํานวน 3 บทบัญญัติ  จากทั้งหมด  12 บทบัญญัติ และให้ พณ. แจ้ง
วันที่แน่ชัด (Definitive  Dates)  ของมาตรการภายใต้บทบัญญัติ Category B ไปยังองค์การการค้าโลก (World 
Trade Organixation : WTO)  ตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้า 
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  พณ. รายงานว่า  

1. ไทยจําแนกบทบัญญัติภายใต้ความตกลง TFA ไว้ในบทบัญญัติ Category B ทั้งหมด 12  
บทบัญญัติ เช่น  การเปิดโอกาสให้ทําการตรวจซ้ํา (Second Test)  ในกรณีที่สินค้าอาหาร เครื่องด่ืมและอาหารสัตว์  
ที่นําเข้าไม่ผ่านมาตรฐานการตรวจคุณภาพในการตรวจคร้ังแรก  การให้ผู้อุทธรณ์คําสั่งศุลกากรสามารถนําเรื่องสู่ศาล
หรือหน่วยงานท่ีเหนือขึ้นไปได้หากกรมศุลกากรพิจารณาการอุทธรณ์ล่าช้าเกินควร  การเปิดโอกาสให้มีการย่ืนบัญชี
สินค้าทางเรือได้ล่วงหน้าก่อนที่เรือสินค้าจะมาถึง และเสรีภาพในการผ่านด่าน  

2. ความตกลง TFA ได้เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 หลังจากสมาชิก WTO  
จํานวนกว่า 2 ใน 3 ของจํานวจสมาชิก WTO ทั้งหมด ได้แจ้งการให้สัตยาบันฯ โดยกําหนดภาระหน้าที่ของสมาชิก 
WTO ที่เป็นประเทศกําลังพัฒนารวมทั้งไทยเกี่ยวกับบทบัญญัติ Category B  ดังน้ี  
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2.1 การแจ้งวันที่คาดว่าจะสามารถนําบทบัญญัติภายใต้บทบัญญัติ Category B  ไปปฏิบัติ  
(Indicative dates) เมื่อความตกลง TFA มีผลใช้บังคับ ประเทศกําลังพัฒนาจะต้องแจ้งบทบัญญัติใน Category B 
พร้อมแจ้งวันที่คาดว่าจะสามารถนําบทบัญญัติภายใต้ Category B ไปปฏิบัติ (Indicative dates) ต่อ WTO  ทั้งน้ี 
ประเทศไทยได้แจ้งบทบัญญัติใน Category B และ  Indicative dates ของไทยต่อ WTO  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 
2560 โดยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 

2.2 การแจ้งวันที่แน่ชัด (Definitive  Dates)  ภายในหนึ่งปีหลังจากความตกลง TFA  มี 
ผลใช้บังคับ (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561) ประเทศกําลังพัฒนาต้องแจ้งวันที่แน่ชัด (Definitive  Dates) ในการนํา
บทบัญญัติภายใต้ Category B ไปปฏิบัติ (ส่วนบทบัญญัติ Category A จํานวน 131 บทบัญญัติ น้ัน ไทยได้แจ้งต่อ 
WTO แล้ว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 
 
14. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์สําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงว่าด้วยความ
ร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ครั้งที่ 3 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์สําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือ
ทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ครั้งที่ 3(Draft Agreed Minutes 
of the 3rd Meeting of the High Joint Commission for Bilateral Cooperation between the 
Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Kingdom of Bahrain)  
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่าง
เอกสารผลลัพธ์สําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงฯ ครั้งที่ 3  
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพธ์สําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม
ระดับสูง ครั้งที่ 3 โดยไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. และคณะผู้แทนไทย
ที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวสามารถดําเนินการได้ โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กต. รายงานว่าฝ่ายบาห์เรนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงฯ ครั้งที่ 3 
ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบาห์เรนเป็นประธาน ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
สําหรับการประชุมดังกล่าว กต. จึงได้จัดประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เพ่ือ
หารือเก่ียวกับประเด็นความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งรับฟังข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ฝ่ายไทยควรหยิบยกขึ้นหารือกับ
ฝ่ายบาห์เรนหรือคาดว่าฝ่ายบาห์เรนจะหยิบยกขึ้นหารือใหม่ในช่วงการประชุมคณะกรรมาธิการระดับสูงฯ ครั้งที่ 3 
ทั้งน้ี กต. ได้จัดทําร่างเอกสารผลลัพธ์สําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงฯ ครั้งที่ 3 ซึ่งหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องได้เห็นชอบร่างเอกสารดังกล่าวแล้ว 
  สาระสําคัญของร่างเอกสารผลลัพธ์สําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงฯ ครั้งที่ 3 
ประกอบด้วย ประเด็นด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงทางอาหาร ด้านสาธารณสุข ด้านวัฒนธรรมและ           
ด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ พลังงาน การศึกษา การส่ือสารและสารสนเทศ กฎหมาย ความมั่นคง ความร่วมมือระดับภูมิภาค
และระหว่างประเทศ 
  ทั้งนี้ จะมีการลงนามในร่างเอกสารผลลัพธ์สําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงว่า
ด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ครั้งที่ 3 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
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แต่งต้ัง 
 
15. เรื่อง การขอเลื่อนฐานะกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐอิตาลีประจําจังหวัดภูเก็ต เป็น กงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิ
สาธารณรัฐอิตาลี ณ จังหวัดภูเก็ต และการขอยกระดับสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐอิตาลีประจําจังหวัด
ภูเก็ต เป็น สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิสาธารณรัฐอิตาลี ณ จังหวัดภูเก็ต (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอิตาลีมีความ
ประสงค์ ดังน้ี   
  1. เลื่อนฐานะ นายฟรันเชสโก เปนซาโต (Mr. Francesco Pensato) กงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐ
อิตาลีประจําจังหวัดภูเก็ต เป็น กงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิสาธารณรัฐอิตาลี ณ จังหวัดภูเก็ต  
  2. ยกระดับสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐอิตาลีประจําจังหวัดภูเก็ต เป็น สถานกงสุลใหญ่
กิตติมศักด์ิสาธารณรัฐอิตาลี ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดภูเก็ต กระบ่ี ตรัง นครศรีธรรมราช 
ปัตตานี พังงา พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี  
 
16. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐแซมเบียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ
แซมเบียประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐแซมเบียมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายวาลูบีทา        
อีมาคันโด (Mr. Walubita Imakando) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ
แซมเบียประจําประเทศไทย คนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย สืบแทน นายลูพันโด ออกัสติน 
เฟสตัส คาโทโลชี อึมวาพี (Mr. Lupando Augustine Festus Katoloshi Mwape) ซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้
มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแซมเบียประจําประเทศไทยคนล่าสุด ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสาส์น
ตราต้ัง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
17. เรื่อง การแต่งต้ังโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ การเปลี่ยนแปลงโฆษกประจํา วธ. 
ซึ่งแต่งต้ังให้ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัด วธ. เป็นโฆษก วธ. แทน นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล รองปลัด วธ. 
ทั้งน้ี ตามคําสั่ง วธ. ที่ 5/2561  
 
18. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
   1. นายพชิยพนัธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก  
   2. นายทรงพล สุขจันทร ์อธิบดีกรมยุโรป ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
  3. นางศริกานต์ พลมณี อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรัง่เศส ดํารง
ตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก สาธารณรัฐชิลี  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่จะ
ว่าง สับเปลี่ยนหมุนเวียน และทดแทนผู้เกษยีณอายุราชการ ซึ่งการแต่งต้ังข้าราชการให้ไปดํารงตําแหน่ง
เอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศ ตามข้อ 2. และ 3. ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ  
 



 

 

 

14 

19. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน) 
  คณะรัฐมนตรีมติอนุมั ติตามท่ีสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอแต่งต้ัง                
พลตํารวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป 
เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
20. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ แทน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทีพ่้นจากตําแหน่ง  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ัง ศาสตราจารย์พเิศษกิติพงศ์  
อุรพีพัฒนพงศ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตําแหน่ง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป และ
ให้อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน  
 
21.  เรื่อง การปรับปรุงคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบรหิารราชการแผน่ดิน (กขป.)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบการปรับปรุงคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการ
แผ่นดิน (กขป.)  ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  ทั้ง 6 คณะ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2558 และมอบหมายภารกิจให้รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีที่เก่ียวข้อง รายละเอียดดังต่อไปน้ี  

1. การมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีเปน็รองประธานกรรมการฯ   
 

คณะ 
ที่ 

ด้านความรับผิดชอบ รองนายกรฐัมนตรีที่มอบหมายให้เป็นรองประธาน 
เดิม 

(มติ ครม. 17 พ.ย.58) 
ใหม่ เดิม 

(มติ ครม. 17 พ.ย. 58) 
ใหม่ 

1.  ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
ระบบการศึกษา 

ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
ระบบการศึกษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

พลอากาศเอก ประจิน จั่น
ตอง 

คงเดิม 

2. ด้านเศรษฐกิจ การเงิน 
การคลัง การลงทุน
ภาครัฐ และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ด้านเศรษฐกิจ การเงิน 
การคลัง การลงทุน
ภาครัฐ และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ท่องเที่ยว และ
การกีฬา 

นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ ์ คงเดิม 

3. ด้านระบบราชการ  
กฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรม และสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท ์

ด้านการเมือง การ
บริหารราชการแผ่นดิน 
ระบบราชการ กฎหมาย 
กระบวนการยุติธรรม 
สื่อสารมวลชน 
วัฒนธรรมศาสนา และ 

นายวิษณุ  เครอืงาม 
 
 
 
 
 

คงเดิม 
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คณะ 
ที่ 

ด้านความรับผิดชอบ 
เดิม 

(มติ ครม. 17 พ.ย.58) 

รองนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้เป็นรองประธาน ใหม่ 
ใหม่ เดิม 

(มติ ครม. 17 พ.ย. 58) 
  สร้างความปรองดอง

สมานฉันท์
  

4. ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุขและ
สังคม 

พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒ
นาศัย

พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ

5. ด้านความมั่นคง ลด
ความเหลื่อมล้าํ 
การเกษตร 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเรื่องที่
เป็นวาระเร่งด่วนและ
การแก้ไขปัญหาการ
ดําเนินการตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ 

คงเดิม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ คงเดิม 

6. ด้านการท่องเท่ียว 
วัฒนธรรม และการกีฬา 

ยกเลิก พลเอก ธนะศักด์ิ  ปฏิมาประ
กร

- 

 
2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การขับเคลื่อน และการปฏิรูปประเทศ 

 
รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมายใหเ้ป็นรอง

ประธานกรรมการในกขป. 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
วาระขบัเคลื่อน 

 
วาระปฏิรปู 

พลอากาศเอก  
ประจิน จ่ันตอง 

กขป. 1 
ด้านการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ระบบการศึกษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

วาระขบัเคลื่อนเดิม 
1) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทกุช่วงอายุ  
2) พัฒนาระบบและกลไกการเรียนรู้     
การจัดการศึกษา  การปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรการสอน  การประกัน
คุณภาพการศึกษา 
3) พัฒนาครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษา  
4 )  เ ช่ื อม โยงระบบการศึ กษา กั บ
ตลาดแรงงาน  
5 )  เ ต รี ยมความพ ร้อมแรง ง านสู่
ประชาคมอาเซียนตามแนวกรอบ
คุณวุฒิอาเซียน      
6) เตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงอายุ 

วาระปฏิรปูเดิม 
1) ปฏิรูปการศกึษา
และระบบการเรียนรู้ 
2) ปฏิรูประบบการ
คลังด้านการศึกษา  
3) ปฏิรูประบบวิจัย  
4) ปฏิรูประบบ
สวัสดิการสังคม  
5) ปฏิรูปแรงงาน 
และส่งเสริมชุมชน
เข้มแข็ง 
(เพิ่มเติม) 
6) ปฏิรูปเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมายใหเ้ป็นรอง

ประธานกรรมการในกขป. 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
วาระขบัเคลื่อน 

 
วาระปฏิรปู 

นายสมคิด  จาตุศรพีิทักษ์ 
กขป. 2 

ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การ
คลัง การลงทุนภาครัฐ และ

โครงสร้างพ้ืนฐาน  
ท่องเที่ยว และการกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

วาระขบัเคลื่อนเดิม 
1) ดูแลค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย  
2) ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม  
3) ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลาง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
4) สร้างสังคมผู้ประกอบการ ส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) และสง่เสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
5) ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้าํและปรับโครงสร้าง
ภาษีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน  
6) พัฒนาอุตสาหกรรมและสง่เสริมเขต
เศรษฐกิจพิเศษ  
7) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (คมนาคม/
ขนส่ง/Logistics)  
8) บริหารจัดการพลังงานและส่งเสริม
พลังงานทดแทน  
9) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจทิัล  
10) เตรียมพรอ้มเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจ เช่น ความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Trans-
Pacific Partnership : TPP) 
(เพิ่มเติม) 
11) การพัฒนาการท่องเที่ยวทุกมิติ 
ทั้งแหล่งท่องเท่ียว การตลาด 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว 
12) ส่งเสริมให้ศิลปวัฒนธรรมมี
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
13) ส่งเสริมการกีฬา โดยเฉพาะกีฬา
อาชีพ 
 
 
 

วาระปฏิรปูเดิม 
1) ส่งเสริมการเป็น
ศูนย์กลางประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน 
2) ปฏิรูปการเงิน         
ฐานราก  
3) ปฏิรูปสหกรณ์  
4) ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ 
5) ปฏิรูประบบข้อมูล
เพ่ือการพัฒนา
ประเทศ 
(เพิ่มเติม) 
6) ส่งเสริมการเป็น
ศูนย์กลางท่องเที่ยว
ในภูมิภาค และการ
พัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืน 
7) ปฏิรูปเศรษฐกิจ 
8) ปฏิรูปด้าน
พลังงาน 
9) ปฏิรูปภาคการ
ผลิตและบริการ ให้
มุ่งสู่ความเป็นเลิศใน
ระดับโลกและใน
ระดับภูมิภาค 
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รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมายใหเ้ป็นรอง

ประธานกรรมการในกขป. 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
วาระขบัเคลื่อน 

 
วาระปฏิรปู 

นายวิษณุ  เครืองาม 
กขป. 3 

ด้านการเมือง ด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน 
ระบบราชการ กฎหมาย 

กระบวนการยุติธรรม ด้าน
สื่อสารมวลชน วัฒนธรรม
ศาสนา และสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

วาระขบัเคลื่อนเดิม 
1) ปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย  หมด
ความจําเป็น ซ้าํซ้อน  
2) เพ่ิมประสทิธิภาพและส่งเสริม
คุณธรรมในการบริหารงานภาครัฐ  
3) ปรับบทบาทองค์การมหาชน  
4) กํากับดูแลให้คดีทางการเมืองเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน  
(เพิ่มเติม) 
5) ส่งเสริมสถาบันศาสนา 
6) การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชัน 
 
 

วาระปฏิรปูเดิม 
1) ปฏิรูปการกระจาย
อํานาจท้องถิน่  
2) ปฏิรูปองค์กร
ยุติธรรมและองค์กร
อิสระ  
3) ปรับโครงสร้าง
อํานาจส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น  
4) สร้างความ
สมานฉนัทใ์นสังคม 
(เพิ่มเติม) 
5) ปฏิรูปการเมือง 
6) ปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
7) ปฏิรูปกฎหมาย 
และกระบวนการ
ยุติธรรม 
8) สื่อสารมวลชน

พลเอก ฉัตรชยั สาริกัลยะ 
กขป. 4 

ด้านสาธารณสุข และสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทาง
สังคม 

วาระขบัเคลื่อนเดิม 
1) ให้บริการสขุภาพอย่างทั่วถึง  สร้าง
ระบบหลักประกันสุขภาพ ดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพทุกช่วงอายุ  
2) ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางสุขภาพ 
(Medical Hub)   
3) ส่งเสริมแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก  
4) ป้องกันโรคอุบัติใหม่  
(เพิ่มเติม) 
5) สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพของรัฐให้ครอบคลุมและทั่วถึง  
6) พัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม
ให้มีประสทิธิภาพ   
 
 
 

1) ปฏิรูประบบ
บริการสาธารณสุข 
2) ปฏิรูประบบการ
คลังสุขภาพ  
3) ปฏิรูประบบ
ประกันสุขภาพ 
(เพิ่มเติม) 
4) ปฏิรูปสาธารณสุข 
5) ปฏิรูประบบ
สวัสดิการสังคม  
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รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมายใหเ้ป็นรอง

ประธานกรรมการในกขป. 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
วาระขบัเคลื่อน 

 
วาระปฏิรปู 

พลเอก ประวิตร วงษ์
สุวรรณ 
กขป. 5 

ด้านความมั่นคง ลดความ
เหลื่อมล้ํา การเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็น
วาระเร่งด่วนและการแก้ไข
ปัญหาการดําเนินการตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 วาระขับเคลือ่นเดิม 
1) แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยยึดหลัก “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา” ตามแนวทางสันติวิธี  
2) แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และ
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  
3) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
4) จัดที่ดินทํากิน จัดหาที่อยู่อาศัยแก่ผู้
มีรายได้น้อย  
5) จัดระเบียบสังคมและดูแลผู้ได้รับ
ผลกระทบ  
6) ปรับโครงสร้างการเพาะปลูกพืช
เกษตร (Zoning)  
7) บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  
8) ปกป้องฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์และ
ทรัพยากรป่าไม้ จัดการภัยพิบัติและ
ภัยแล้ง จัดการขยะมูลฝอย  
9) ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
10) ดําเนินการตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ เช่น การปรับปรุงมาตรฐาน
การบินพลเรือนของไทยตามแนวทาง
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (International Civil 
Aviation Organization : ICAO)  
11) การดําเนินการเกี่ยวกับการทํา
ประมง ที่ผิดกฎหมาย (Illegal 
Unreported and Unregulated 
Fishing: IUU Fishing)

วาระปฏิรปูเดิม 
1) ปฏิรูปภาคเกษตร  
2) ปฏิรูปการจัดการ
ที่ดิน  
3) ปฏิรูปการผงัเมือง 
4) การจัดการภัย
พิบัติและภาวะโลก
ร้อน 
(เพิ่มเติม) 
5) ปฏิรูปด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 

 
  3. ให้รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ พิจารณาทบทวนปรับปรุง
องค์ประกอบคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการฯ ใหส้อดคล้องกับวาระการขับเคลื่อนและปฏิรูป    แล้วส่งให้
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวบรวมเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  
  4. มอบหมายให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ) รับผดิชอบการ
เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาเพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 
  5. มอบหมายให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายกอบศักด์ิ  ภูตระกลู) รับผิดชอบการ
ประสานและขบัเคลื่อนการบูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
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22. เรื่อง การปรับปรุงชื่อหน่วยงานขององค์ประกอบภายใต้คณะกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรีตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเ ก่ียวกับการปรับปรุง ช่ือหน่วยงานขององค์ประกอบภายใต้
คณะกรรมการที่แต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรีตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
คมนาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 3 คณะ ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. คณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพื่อพิจารณาทําความตกลงเก่ียวกับการขนส่งทางบกกับรัฐบาล
ต่างประเทศเป็นประจํา 
   1.1 เดิม ผู้อํานวยการสํานักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรรมการและเลขานุการ             
เป็น ผู้อํานวยการกองการต่างประเทศ กรรมการและเลขานุการ 
   1.2 เดิม เจ้าหน้าที่สํานักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ               
เป็น เจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  2. คณะกรรมการอํานวยความสะดวกการขนส่งแห่งชาติ 
   2.1 เดิม ผู้อํานวยการสํานักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรรมการและเลขานุการ            
เป็น ผู้อํานวยการกองการต่างประเทศ กรรมการและเลขานุการ 
   2.2 เดิม เจ้าหน้าที่สํานักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ           
เป็น เจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  3. คณะกรรมการประสานการขนส่งผ่านแดนแห่งชาติ 
   3.1 เดิม ผู้อํานวยการสํานักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรรมการและเลขานุการ           
เป็น ผู้อํานวยการกองการต่างประเทศ กรรมการและเลขานุการ 
   3.2 เดิม เจ้าหน้าที่สํานักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ          
เป็น เจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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