
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2137                          1 
ท่ี  กษ 0401.4/                                        วันท่ี  15  สิงหาคม  2561                                1 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561                                               1 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 501 
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
 วาระที่ 1 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์รับคําขออนุญาต พ.ศ. .... 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์รับคําขออนุญาต พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน 
ก.พ.ร. เสนอ และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงการคลังและสํานักงาน ก.พ. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แลว้ดําเนินการต่อไปได้  
   2. เห็นชอบแผนการจัดต้ังศูนย์รับคําขออนุญาต ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ  
  3. ใหส้ํานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงมหาดไทย สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์รับคําขออนุญาต พ.ศ. .... และแผนการจัดต้ัง
ศูนย์รับคําขออนุญาต  
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์รับคําขออนุญาต พ.ศ. ....  
       1.1 กําหนดให้จัดต้ังศูนย์ฯ ขึ้นเป็นส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 18         
วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ขึน้ตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้มีผู้อํานวยการศูนย์ฯ  
ซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผดิชอบในการปฏิบัติราชการของศูนย์ฯ สําหรับการ 
ต้ังสาขาและการแบ่งส่วนราชการในศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนดโดย 
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
      1.2 กําหนดให้ศูนย์ฯ ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ข้อมูลของหน่วยงาน 
ของผู้อนุญาตกับศูนย์ฯ เช่ือมโยงถึงกันอย่างรวดเร็วและปลอดภัย รวมทั้งให้ศูนย์ฯ มสีิทธิเรียกเก็บค่าบริการ
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม นอกจากน้ี ศูนย์ฯ อาจปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  
      1.3 กําหนดรายช่ือกฎหมายที่อยู่ภายใต้การดําเนินการของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามบัญชี 
แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาน้ี และผู้ย่ืนคําขออาจย่ืนคําขอที่ศูนย์ฯ ได้ตามประเภทการอนุญาตที่ศูนย์ฯ กําหนด 
และการย่ืนคําขออาจย่ืนคําขอต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ หรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  
      1.4 กําหนดให้ศูนย์ฯ เปิดบริการรับคําขอจากประชาชนภายใน 180 วัน นับแต่วันที่              
พระราชกฤษฎีกาน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  2. แผนการจัดต้ังศูนย์รับคําขออนุญาต  
     2.1 โครงสร้างของศูนย์ฯ บุคลากรของศูนย์ฯ จํานวน 25 อัตรา ประกอบด้วย  
 

1) ข้าราชการ... 







































วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 1 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาต พ.ศ. .... กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แต่งตั้ง 15 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2561

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 

 

1 

http://www.thaigov.go.th                                                           วันอังคารที่  14  สิงหาคม  2561 
 
  วันน้ี (14 สิงหาคม 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  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์รับคําขออนุญาต พ.ศ. .... 

2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย 
   การยกเว้นรัษฎากร (การปรับปรุงมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวและ 
   จัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง)  

 3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม  
   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ กระทรวงศึกษาธิการ 
   พ.ศ. .... 
 5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ..)  
   พ.ศ. ....  
 6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา 
   การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจาก
   ตําแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. .... 
 7.  เรื่อง  ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะว่าด้วย 
      หลักเกณฑ์การบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
 8.  เรื่อง   ผลการดําเนินการตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) 
   พ.ศ. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้า
   ร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอ่ืน และการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญของ
   องค์การมหาชน 
 9.  เรื่อง   ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์
   การคํานวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment)  โครงการรถไฟฟ้า 
   สายสีนํ้าเงินช่วงหัวลําโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันท่ี 14 สิงหาคม 2561) 
ด้วยการสแกน QR Code 
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ต่างประเทศ 
 
 10.  เรื่อง  การเข้าร่วมคณะกรรมการด้านนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Committee on Digital 
   Economy Policy: CDEP) ภายใต้องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ 
   การพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: 
   OECD) 
 11.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   และเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่ง 
   ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ 
 12.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบโครงการ Combatting Illegal Wildlife Trade, focusing on 
   Ivory, Rhino Horn, Tiger and Pangolins in Thailand 
 13.  เรื่อง   รายงานสรุปผลการหารือเชิงนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือและการผลักดัน 
   แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ 
   ติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา 
 14.  เรื่อง  การเสนองบประมาณและแผนการดําเนินงานประจําปี 2562 ขององค์กรร่วมไทย – 
   มาเลเซีย 
 

แต่งต้ัง 
 
 15.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
   (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
 16.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
   ทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
 17.  เรื่อง  การแต่งต้ังกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ จังหวัดสงขลา  
   (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 18.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
   (กระทรวงพาณิชย์) 
 19.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
 20.  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย  
   พ.ศ. 2527  
 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์รับคําขออนุญาต พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์รับคําขออนุญาต พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. 
เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังและ
สํานักงาน ก.พ. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   2. เห็นชอบแผนการจัดต้ังศูนย์รับคําขออนุญาต ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ  
  3. ให้สํานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงมหาดไทย สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์รับคําขออนุญาต พ.ศ. .... และแผนการจัดต้ัง
ศูนย์รับคําขออนุญาต  
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์รับคําขออนุญาต พ.ศ. ....  
    1.1 กําหนดให้จัดต้ังศูนย์ฯ ขึ้นเป็นส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 18         
วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้มีผู้อํานวยการศูนย์ฯ ซึ่งมีฐานะเป็น
อธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของศูนย์ฯ สําหรับการต้ังสาขาและการแบ่ง
ส่วนราชการในศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
   1.2 กําหนดให้ศูนย์ฯ ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้ข้อมูลของหน่วยงานของ
ผู้อนุญาตกับศูนย์ฯ เ ช่ือมโยงถึงกันอย่างรวดเร็วและปลอดภัย รวมทั้งให้ศูนย์ฯ มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการ
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม นอกจากน้ี ศูนย์ฯ อาจปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยใช้ระบบอิเล็ทรอนิกส์ก็ได้  
   1.3 กําหนดรายช่ือกฎหมายที่อยู่ภายใต้การดําเนินการของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามบัญชีแนบ
ท้ายพระราชกฤษฎีกาน้ี และผู้ย่ืนคําขออาจย่ืนคําขอที่ศูนย์ฯ ได้ตามประเภทการอนุญาตที่ศูนย์ฯ กําหนด และการย่ืน
คําขออาจย่ืนคําขอต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ หรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  
   1.4 กําหนดให้ศูนย์ฯ เปิดบริการรับคําขอจากประชาชนภายใน 180 วัน นับแต่วันที่              
พระราชกฤษฎีกาน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  2. แผนการจัดต้ังศูนย์รับคําขออนุญาต  
   2.1 โครงสร้างของศูนย์ฯ บุคลากรของศูนย์ฯ จํานวน 25 อัตรา ประกอบด้วย  
    1) ข้าราชการ จํานวน 5 อัตรา ได้แก่ ผู้อํานวยการศูนย์ฯ รองผู้อํานวยการศูนย์ฯ 
ผู้อํานวยการภารกิจ และข้าราชการ จํานวน 2 อัตรา  
    2) พนักงานราชการ จํานวน 20 อัตรา  
ในระยะเริ่มแรก ให้เลขาธิการ ก.พ.ร. สั่งให้ข้าราชการของสํานักงาน ก.พ.ร. ไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ ไปพลางก่อน โดย
ให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนตามที่เคยได้รับอยู่ จนกว่าจะได้
มีการจัดหาบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ โดยจะประสานขอรับการสนับสนุนด้านบุคลากรจากสํานักงาน ก.พ. ต่อไป  
    2.2 งบประมาณ ในระยะแรก จํานวน 35,020,000 บาท (สามสิบห้าล้านสองหมื่นบาท
ถ้วน) ประกอบด้วย งบบุคลากร ได้แก่ เงินเดือนและค่าจ้างพนักงานราชการ งบดําเนินงาน ได้แก่ งบที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบการให้บริการของศูนย์ฯ และงบลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และการ
จัดเตรียมสถานที่ทํางาน โดยจะประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงบประมาณต่อไป 
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   2.3 สถานที่ต้ังของศูนย์ฯ  
    1) ระยะแรก (1) ในกรุงเทพมหานคร ณ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
(สํานักงาน ก.พ. (เดิม)) (2) ในต่างจังหวัด ขอใช้พ้ืนที่ของศูนย์ดํารงธรรมที่ต้ังอยู่ในจังหวัดน้ัน ๆ (4 ภาค 8 จังหวัด)  
    2) ระยะท่ีสอง อาจจะประสานขอเปิดให้บริการในศูนย์การค้า ได้แก่ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์  
    3) ระยะยาว อาจต้ังสาขาประจํากระทรวง และต้ังสาขาประจําจังหวัด เป็นต้น 
อน่ึง สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ดําเนินการทดลองเปิดศูนย์ฯ ในเดือนมกราคม 2561 โดยใช้พ้ืนที่ของศูนย์อํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการที่ต้ังอยู่ บริเวณช้ัน 1 ของอาคารสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
(สํานักงาน ก.พ. (เดิม)) เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และระบบก่อนร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์ฯ 
จะมีผลใช้บังคับ  
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(การปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเท่ียวรอง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การปรับปรุงมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาใน
จังหวัดท่องเที่ยวรอง) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงการคลังและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้เสียภาษีที่เป็นบุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้ 
ดังต่อไปน้ี  
  1. เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สําหรับการเดินทางท่องเที่ยวในท้องที่ใดท้องที่หน่ึง ในจังหวัดท่องเที่ยวรองหรือในเขต
พ้ืนที่ท่องเที่ยวอ่ืนใดที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับท้องที่ในเขต
จังหวัดอ่ืน ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
   2. เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในจังหวัดท่องเที่ยวรองหรือในเขตพ้ืนที่ท่องเท่ียวอ่ืนใดที่
อธิบดีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สําหรับค่าที่พักดังต่อไปน้ี  
   2.1 ค่าที่พักโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  
   2.2 ค่าที่พักโฮมสเตย์ไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากกรมการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
   2.3 ค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมตามข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงกําหนดประเภทและ
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551  
  3. การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาข้างต้น ให้ได้รับยกเว้นตามจํานวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้ง
หมดแล้วไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งน้ี เฉพาะค่าบริการหรือค่าที่พักที่ได้จ่ายไปต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 
30 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด  
  
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบ
ธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอและให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้ มท. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  มท. เสนอว่า 
  1. เน่ืองจากกฎกระทรวงกําหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559       
มีผลใช้บังคับเพียง 5 ปี และจะหมดอายุการใช้บังคับในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 โดยกฎกระทรวงดังกล่าวเป็น
มาตรการช่ัวคราวที่กําหนดให้อาคารท่ีมีอยู่แล้ว ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีลักษณะหรือมาตรฐานความปลอดภัย
ของอาคารตามที่กฎหมายกําหนดสามารถขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารเพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรมได้ โดยมีเงื่อนไข
ว่าในกรณีที่จะต้องมีการดัดแปลงอาคาร จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงน้ีใช้
บังคับ (ครบกําหนดวันที่ 18 สิงหาคม 2561)  
  2. โดยที่กฎกระทรวงตามข้อ 1 กําหนดระยะเวลาในการยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคารอ่ืน                 
เพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรมภายในระยะเวลา 2 ปี อันเป็นผลทําให้อาคารที่จะดัดแปลงเพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรม                
ซึ่งมีจํานวนมาก ไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สมควรแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าว เพ่ือขยาย
ระยะเวลาการดัดแปลงอาคารจาก 2 ปี เป็น 5 ปี และผ่อนปรนข้อกําหนดบางประการของอาคารที่สูงน้อยกว่าสี่ช้ัน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโรงแรมในภาพรวมของประเทศ และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศให้
สามารถดําเนินการได้โดยเร็ว ซึ่งคณะกรรมการควบคุมอาคารได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 
12 กรกฎาคม 2561 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงกําหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 
เพ่ือขยายระยะเวลาการดัดแปลงอาคารให้สามารถกระทําได้จนถึงวันที่กฎกระทรวงดังกล่าวสิ้นอายุ (วันที่ 18 
สิงหาคม 2564) และผ่อนปรนข้อกําหนดบางประการของอาคารท่ีสูงน้อยกว่าสี่ช้ัน 
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาเสร็จแล้วและให้สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงในเรื่องน้ีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามและประกาศในราช
กิจจานุเบกษาต่อไป และให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  จัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ กระทรวงศึกษาธิการ รวม 9 ส่วนราชการ ดังน้ี                
(1) สํานักงานอธิการบดี (2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร (3) คณะบริหารศาสตร์ (4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุขภาพ (5) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6) คณะศิลปศาสตร์ (7) คณะศึกษาศาสตร์                 
และนวัตกรรมการศึกษา (8) สถาบันวิจัยและพัฒนา และ (9) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานลงทะเบียน 
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอและให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  ศธ. เสนอว่า เน่ืองจากมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 บัญญัติให้นักเรียน
และนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาและตามที่กําหนดในกฎกระทรวงเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาให้มีความเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ                 
คํานึงถึงความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา จึงได้มีกฎกระทรวงกําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา                
พ.ศ. 2548 มีผลใช้บังคับ ต่อมา ศธ. ได้ดําเนินการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกาการ
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ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2548 เห็นสมควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และคํานึงถึงความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา ทั้งน้ี ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้องและ                
ผู้มีส่วนได้เสียด้วยแล้ว ประกอบกับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2561                
วันที่ 9 เมษายน 2561 มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงกําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 เกี่ยวกับ
ลักษณะความประพฤติต้องห้ามของนักเรียนและนักศึกษา ดังน้ี 
  1. กําหนดเพ่ิมเติมห้ามการรวมกลุ่ม มั่วสุม อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
  2. แก้ไขลักษณะความประพฤติที่ห้ามกระทําเก่ียวกับการแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม 
จากเดิมที่ห้ามเฉพาะการแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในท่ีสาธารณะ เป็นการห้ามไม่จํากัดสถานที่                
โดยตัดคําว่า “ในที่สาธารณะ” ออก และกําหนดเพ่ิมเติมห้ามกระทําการลามกอนาจารด้วย 
  3. แก้ไขลักษณะความประพฤติที่ห้ามกระทําเก่ียวกับการออกนอกสถานที่พัก เพ่ือเที่ยวเตร่หรือ
รวมกลุ่มอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน จากเดิมห้ามเฉพาะเวลากลางคืน เป็นการห้ามไม่จํากัด
เวลา โดยตัดคําว่า “เวลากลางคืน” ออก 
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของ
กรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้   
   ศธ. เสนอว่า  
  1. เน่ืองจากกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การ
เลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการใน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2546 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ประกอบ
กับได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเก่ียวกับการจัดการอาชีวศึกษา โดยให้รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพ่ือให้การปฏิรูปการศึกษาเกิดประสิทธิภาพได้มาตรฐานและมีความคล่องตัวมากย่ิงขึ้น ประกอบกับ
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ดังน้ัน แผนการผลิตและพัฒนากําลังคนด้าน
อาชีวศึกษามีความจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคเอกชนเพ่ือส่งเสริมและสร้างโอกาสในการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกัน  
   2. นอกจากน้ี คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีวาระการดํารงตําแหน่งครบ 4 ปี วันที่ 29 มกราคม 
2560 จะต้องมีการพิจารณาสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการการอาชีวศึกษาชุดใหม่ เพ่ือทําหน้าที่ใน
การกําหนดทิศทางความต้องการและความจําเป็นในด้านการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  
เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงสมควรปรับปรุงกฎกระทรวงฯ 2546 โดยต้องปรับเปลี่ยน
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือให้ได้บุคคลท่ีส่งเสริม เสนอแนะนโยบาย เป้าหมาย
การผลิต และแผนพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เกิดผลสําเร็จแก่ประชาชนได้ต่อไป  
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  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการ
เลือกประธานกรรมการและกรรมการฯ พ.ศ. 2546  
   2. กําหนดบทนิยาม “องค์กรเอกชน” และแก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยาม “องค์กรวิชาชีพ” และ “สถาน
ประกอบการ”  
  3. ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังน้ี  
   (1) กรรมการโดยตําแหน่ง จากเดิมให้มี 8 คน เหลือเพียง 7 คน โดยตัดผู้อํานวยการ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ออก  
   (2) ตัดกรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1 คน ออก  
   (3) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ จากเดิมที่ให้มี 2 คน เหลือเพียง 1 คน  
   (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากเดิมให้มีไม่เกิน 16 คน แก้ไขเป็นไม่น้อยกว่า 17 คน                
แต่ไม่เกิน 19 คน  
  4. แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน  
  
7. เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้
สาธารณะ พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ี
สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาต่อไป  
   สาระสําคัญของร่างระเบียบ  
  1. กําหนดกรอบวินัยการคลังในการบริหารหนี้สาธารณะ โดยการบริหารหน้ีสาธารณะต้องมีความ
สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหน้ีสาธารณะ 
ทั้งน้ี ให้สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) กําหนดสัดส่วนเก่ียวกับการก่อหน้ีและการบริหารหน้ี ตามท่ีกําหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา  
   2. กําหนดการจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะ โดยให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกํากับดูแล
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐส่งแผนความต้องการเงินกู้สําหรับโครงการพัฒนาหรือโครงการที่จะมี
ผลเป็นการก่อหน้ีสาธารณะในระยะ 5 ปีถัดไปให้ สบน. ตามแบบที่สํานักงานกําหนดภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
เพ่ือใช้ในการประมาณการความต้องการการกู้เงินและการบริหารหน้ีสาธารณะของประเทศในระยะปานกลาง (5 ปี) 
ให้ สศช. วิเคราะห์โครงการพัฒนาที่จะใช้เงินกู้และจัดส่งให้ สบน. เพ่ือใช้ในการกําหนดกรอบการบริหารหน้ีสาธารณะ 
ให้ สบน. จัดทําแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง และจัดลําดับความสําคัญของโครงการพัฒนาที่จะใช้เงินกู้
เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมกับการเสนอแผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจําปีงบประมาณ 
และให้พิจารณาทบทวนแผนความต้องการเงินกู้ดังกล่าวทุกปี  
  3. กําหนดการดําเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนการ
บริหารหน้ีสาธารณะประจําปีงบประมาณแล้ว ให้ สบน. ดําเนินการกู้เงินและบริหารหน้ีสาธารณะให้เป็นไปตามหลัก
วินัยการคลังตามที่กําหนดไว้ในหมวด 1 กรอบวินัยการคลังในการบริหารหน้ีสาธารณะ และสอดคล้องกับกรอบการ
บริหารหน้ี (Portfolio Benchmark) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ รวมถึงกํากับติดตามให้หน่วยงานของ
รัฐ หน่วยงานในกํากับดูแลของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐปฏิบัติตามข้อผูกพันและกรอบวงเงินที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้  
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  4. กําหนดการกํากับติดตามและการประเมินผล ให้สํานักงานกํากับ ติดตาม การใช้จ่ายเงินกู้และ
การบริหารโครงการพัฒนาหรือโครงการ เพ่ือรายงานความคืบหน้า ผลการดําเนินงาน การเบิกจ่ายเงินกู้ ปัญหา
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา  
  5. กําหนดการรายงานผลการบริหารหนี้สาธารณะ ให้ สบน. รายงานสถานะหน้ีสาธารณะ
ประจําเดือนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพ่ือทราบ และเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของ สบน. ภายในสิ้นเดือนถัดไป  
ทั้งน้ี เป็นการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2549  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
8. เรื่อง  ผลการดําเนนิการตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559               
เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเปน็หุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอ่ืน และ
การจําหน่ายทรัพย์สนิจากบญัชีเป็นสูญขององค์การมหาชน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบยกเลิกหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนใน
กิจการของนิติบุคคลอ่ืน  การจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญขององค์การมหาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
23 มิถุนายน 2552 
  2. เห็นชอบผลการดําเนินการตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน  การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอ่ืน 
การจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญขององค์การมหาชนของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน 
และให้องค์การมหาชนที่จัดต้ังโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม นําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
  3. เห็นชอบให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเป็นผู้วินิจฉัยในกรณีที่องค์การ
มหาชนไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  
  โดยให้สํานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด และธนาคารแห่งประเทศไทย ไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย ทั้งน้ี เมื่อสํานักงาน ก.พ.ร. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ตามความเห็นและข้อสังเกตดังกล่าวแล้วให้นําเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วดําเนินการต่อไปได้  
                    สาระสําคัญของเร่ือง 
                    ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติ
บุคคลอ่ืน การจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญขององค์การมหาชนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
2552 และปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว เช่น ปรับรูปแบบของหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็น
หุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอ่ืน และการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญขององค์การมหาชน 
ให้มีลักษณะตามรูปแบบของกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ (1) บทนิยาม (2) ส่วนที่ 1 การกู้ยืมเงิน (3) ส่วน
ที่ 2 การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน  การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอ่ืน และ (4) ส่วนที่ 3 การจําหน่าย
ทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ  กําหนดให้องค์การมหาชนที่จะเข้าร่วมทุนต้องจัดทําคําช้ีแจงประกอบการเสนอ
คณะกรรมการ รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยเพ่ิมเติมรายละเอียดคําช้ีแจง 3 ประเด็น ได้แก่ วัตถุประสงค์ขององค์การมหาชน  
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ  และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ รัฐมนตรีผู้กํากับดูแล หรือคณะรัฐมนตรีกําหนด  
และกําหนดให้การจําหน่ายพัสดุเป็นสูญต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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พ.ศ. 2560 โดยกําหนดเป็นแนวปฏิบัติเรื่องการจําหน่ายหน้ีสูญขององค์การมหาชน  รวมทั้งปรับถ้อยคําให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ให้กระชับและชัดเจนย่ิงขึ้น 
 
9. เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 19 มกราคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การคํานวณเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment)  โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินช่วงหัวลําโพง – บางแค และ 
ช่วงบางซ่ือ – ท่าพระ 

                    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 19 มกราคม 2559 [เรื่อง ขอ
อนุมัติหลักเกณฑ์การคํานวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment)  โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน  ช่วง
หัวลําโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ]  และยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 
2532 (เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง) ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี 

                    ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 19 มกราคม 2559 
จากเดิม 

                    “1.1 เห็นชอบตามความเห็นของสํานักงบประมาณ (สงป.) ที่อนุมัติเง่ือนไขและหลักเกณฑ์การ
คํานวณค่า K ของงานก่อสร้างสัญญาที่ 1 – 4 ได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายฯ และให้ คค. รับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง (กค.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และประธาน
กรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐไปพิจารณาดําเนินการ 

                    1.2 ให้ คค. กํากับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการคํานวณเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment)  รวมทั้งข้อกําหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
สิงหาคม 2532 (เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง) อย่างเคร่งครัด” 

เป็น 

                    “1.1 เห็นชอบหลักเกณฑ์การคํานวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment)  โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลําโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ โดยในส่วนของงานสัญญาที่ 1 – 4 ให้เป็นไป
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ (สงป.) (หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ นร 0719.1/276 ลงวันที่ 15 มกราคม 2559) 
ส่วนงานสัญญาที่ 5 ให้สามารถนําเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การคํานวณเงินชดเชยค่า K ที่ได้ลงนามผูกพันให้สัญญา
แล้วมาใช้ได้เฉพาะในส่วนของงานก่อสร้างเท่านั้น (งานก่อสร้างพ้ืนทางคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับราง) โดยขอ
ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ดังน้ี 

                              1.1.1 การคํานวณเงินชดเชยค่า K ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ให้ใช้หลักเกณฑ์การ
คํานวณเงินชดเชยค่า K ตามท่ีระบุไว้ในสัญญา โดยใช้ดัชนีราคาฐาน (ค่า Ko)  28 วันก่อนวันย่ืนซองประกวดราคา 
สําหรับสัญญาที่ 5 เฉพาะในส่วนของงานก่อสร้างเท่าน้ัน (งานก่อสร้างพ้ืนทางคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับราง) เป็นฐาน
ในการคํานวณ สําหรับประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 

                              1.1.2 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง
ที่จะต้องเรียกร้องภายใน 90 วัน โดยสัญญาที่ 5 ให้นับจากวันที่ผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ ว่าจ้างออกหนังสือ
รับรอง Certificate  of  Completion  และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็น
คู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็วและ/หรือหักจากค่าจ้างงานงวดต่อไป หรือหักจากหลักประกันสัญญา
แล้วแต่กรณี 
                              1.1.3 มอบหมายให้ สงป. เป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัยการคํานวณเงินเพิ่มหรือลด และ
จ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกคืนจากผู้รับจ้างตามเง่ือนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ตามข้อผูกพันของสัญญาที่ได้ลงนามไป
แล้ว และหากการจ่ายเงินเพ่ิมค่างานก่อสร้างดังกล่าว ทําให้เกินกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก็ให้ถือ
ว่า ได้รับอนุมัติขยายกรอบวงเงินโครงการจากคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ด้วย  ส่วนการจัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสมเพ่ือ
เบิกจ่ายเงินชดเชยค่า K ให้แก่ผู้รับจ้าง ขอให้ใช้จ่ายจากเงินสํารองจ่าย (Provisional Sum)  ของแต่ละสัญญา หรือ
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จ่ายตามแหล่งที่มาของเงินค่าก่อสร้าง หรือที่ สงป. วินิจฉัยแล้วแต่กรณี และให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย (รฟม.) ขอทําความตกลงกับ สงป. อีกครั้งหน่ึงต่อไป ทั้งน้ี ให้ คค. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง (กค.) 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 

                    1.2 ให้ คค. กํากับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการคํานวณเงิน
ชดเชยค่า K รวมทั้งข้อกําหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 อย่างเคร่งครัด” 

                    สําหรับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในระยะต่อไป ให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคํานวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price 
Adjustment)  รวมท้ังข้อกําหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2532 (เรื่อง การ
พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง) และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 14 มิถุนายน 2559 [เรื่อง การ
กําหนดเง่ือนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  ของ
การประกวดราคานานาชาติ  และกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติม จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 
2532  กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design and Build] อย่างเคร่งครัด  และหากในกรณีที่มีความจําเป็นที่ไม่
สามารถปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องได้ ให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนลงนามผูกพันสัญญาต่อไป  ตามความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และสํานักงบประมาณ 

 
ต่างประเทศ 

 
10. เรื่อง การเข้าร่วมคณะกรรมการด้านนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Committee on Digital Economy Policy: 
CDEP) ภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-
operation and Development: OECD) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเข้าร่วมคณะกรรมการด้านนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Committee 
on Digital Economy Policy: CDEP) ภายใต้องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation 
for Economic Co-operation and Development: OECD) ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) 
เสนอ และให้ ดศ. รับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  ในส่วนของการชําระค่าบํารุงสมาชิกรายปีสําหรับการเข้าร่วม CDEP ให้เป็นไปตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ ทั้งน้ี หากในอนาคตค่าบํารุงสมาชิกรายปีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลที่ ดศ. เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้ ดศ. เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ังหน่ึงตามความเห็นของกระทรวงการคลังด้วย 
  สาระสําคัญของเร่ือง ดศ. รายงานว่า  OECD เป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญในการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศสมาชิก โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการส่งเสริม
การค้าเสรี และให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาทั้งในประเทศอุตสาหกรรมและประเทศกําลังพัฒนา ทั้งน้ี ภารกิจของ 
OECD ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเน้นการตรวจสอบนโยบายด้านต่าง ๆ ของประเทศสมาชิก เป็นเน้นการ
วิเคราะห์แนวนโยบายต่าง ๆ โดยเฉพาะในประเด็นปัญหาข้ามชาติ หรือความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกิดจากกระแสโลกา          
ภิวัตน์ ปัจจุบันมีสมาชิก 34 ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศที่เศรษฐกิจกําลังขยายตัว            
ทั้งน้ี OECD มี CDEP ทําหน้าที่กําหนดนโยบายดิทิทัลซึ่งถือเป็นประเด็นท้าทายใหม่ในกระแสโลกาภิวัตน์ 
  ทั้งน้ี ดศ. เห็นว่าการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ CDEP จะเปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถเข้าถึง
กิจกรรมและข้อมูลแหล่งความรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่อยู่ในความครอบครองของ CDEP และ 
OECD มากย่ิงขึ้น นอกจากน้ี การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ CDEP ยังช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยมีเครือข่ายกับประเทศ
สมาชิกอ่ืน ๆ  ในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเช่ือมั่นของประเทศไทยในสายตาของต่างชาติและ
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อาจส่งผลให้การจัดอันดับของประเทศไทยในสถิติด้านต่าง ๆ ดีขึ้น เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย 
 
11. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยี
ดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและการ
สื่อสารแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ 
ดังน้ี 
  1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่าง ดศ. แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและการ
สื่อสารแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ (Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of 
Telecommunication, Information Technology and Digital Technology between the Ministry of 
Digital Economy and Society of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Transport and 
Communications of the Republic of Finland) ทั้งน้ี ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคําที่มิใช่
สาระสําคัญ และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ดศ. ดําเนินการได้โดยให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าว  
  (โดยจะมีการลงนามระหว่างการเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจแห่ง
สาธารณรัฐฟินแลนด์ระหว่างวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2561) 
  สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นการส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลของสองประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาและส่งเสริม
ด้านไอซีทีและอุตสาหกรรมดิจิทัล ความร่วมมือด้านนวัตกรรมดิจิทัล การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการส่งเสริม
ธุรกิจดิจิทัลในกลุ่มผู้ประกอบการต่าง ๆ ซึ่งเป็นการดําเนินการที่สอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม โดยร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีลักษณะเดียวกับบันทึกความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ประเทศไทยจัดทํากับประเทศอ่ืน เช่น ประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ เวียดนาม และลาว ซึ่งการลงนามในบันทึก
ความเข้าใจจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการพัฒนาความร่วมมือด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัลกับประเทศนั้น ๆ ในอนาคต ทั้งน้ี ในปัจจุบันประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากบันทึก
ความเข้าใจในลักษณะดังกล่าว เช่น การพัฒนาความร่วมมือเพ่ือสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระหว่างจังหวัด
เชียงใหม่ – ซองนัม และจังหวัดภูเก็ต – ปูซาน ของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นการดําเนินการต่อยอดจากบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 
 
12. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการ Combatting Illegal Wildlife Trade, focusing on Ivory, Rhino 
Horn, Tiger and Pangolins in Thailand 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อโครงการ Combatting Illegal Wildlife Trade, focusing on Ivory, Rhino 
Horn, Tiger and Pangolins in Thailand 
  2. เห็นชอบให้ ทส. โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ลงนามร่วมกับผู้แทนสํานักงาน
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) ประเทศไทย ในร่าง
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เอกสารโครงการ (Project Document) และร่างข้อตกลงร่วม (Standard Letter of Agreement) ของโครงการ
ดังกล่าว (ตามข้อ 1)  
  ทั้งน้ี ให้ ทส. รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไป
พิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย และหากภายหลังมีค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานดังกล่าวให้ ทส. (กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช) ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือไปดําเนินการใน
โอกาสแรกและเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ทส. รายงานว่า 
  1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้เสนอโครงการ Combatting Illegal Wildlife 
Trade, focusing on Ivory, Rhino Horn, Tiger and Pangolins in Thailand เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมโลก หรือ GEF ในรอบที่ 6 (GEF-6) โดยมี UNDP เป็นหน่วยงานผู้แทนของ GEF (GEF Agency) ซึ่ง
โครงการดังกล่าวได้รับการรับรองจาก ทส. ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางระดับประเทศ (GEF Operational 
Focal Point) และได้รับแจ้งผลการอนุมัติเอกสารโครงการดังกล่าวจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก เป็นจํานวนเงิน 
4,018,440 ดอลลาร์สหรัฐ 
  2. โครงการ Combatting Illegal Wildlife Trade, focusing on Ivory, Rhino Horn, Tiger and 
Pangolins in Thailand มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปัญหาการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย โดยเน้นที่ประเด็น
ของงาช้าง นอแรด เสือ และลิ่น โดยการเสริมสมรรถนะและสร้างความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย และการสร้าง
โครงการที่มุ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่สาธิต ได้แก่ จังหวัดหนองคายและจังหวัดสงขลา ซึ่ง
กิจกรรมภายใต้โครงการจะดําเนินการในขอบข่าย 4 องค์ประกอบ ดังน้ี (1) การพัฒนาความร่วมมือ การประสานงาน 
และการแลกเปลี่ยนข่าวสาร (2) การเสริมสมรรถนะของผู้บังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (3) การลด            
อุปสงค์ต่อสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า และ (4) การจัดการความรู้  
 
 13. เรื่อง  รายงานสรุปผลการหารือเชิงนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือและการผลักดันแผนปฏิบัติการร่วม
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน              
จั่นตอง)  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบรายงานสรุปผลการหารือเชิงนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือและการผลักดัน
แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา 
  2. เห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา                 
ยาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
                    รายงานสรุปผลการหารือเชิงนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือและการผลักดันแผนปฏิบัติการร่วม
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา ระหว่างรอง
นายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา และแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนว
ชายแดนไทย – เมียนมา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดเป้าหมายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะในพ้ืนที่เป้าหมายตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา โดยมีสาระสําคัญในการกําหนด
ขอบเขตและความร่วมมือเชิงรุกในมาตรการต่าง ๆ  อาทิ ด้านปราบปราม  ให้มีการเพ่ิมการต้ังจุดตรวจจุดสกัดใน



 

 

 

13 

เส้นทางลักลอบค้ายาเสพติดที่สําคัญ การควบคุมและเฝ้าระวังเคมีภัณฑ์และสารต้ังต้น  การสืบสวนปราบปรามกลุ่ม
ผู้ผลิตและค้ายาเสพติด  การเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา  การประสานด้าน
การข่าวและการสืบสวนจับกุมผู้หลบหนีหมายจับข้ามประเทศ และขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมด้านการป้องกัน  
บําบัดรักษาและการพัฒนาทางเลือก ตลอดจนการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของทั้งสองประเทศในห้วงกรอบระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี  ทั้งน้ี จะมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการร่วมฯ เป็นรายปีเพ่ือกําหนดรายละเอียด แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านกลไกการประชุมทวิภาคี
ไทย – เมียนมา 
 
14. เรื่อง การเสนองบประมาณและแผนการดําเนินงานประจําปี 2562 ขององค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณ จํานวน 4,582,300 ดอลลาร์สหรัฐ และแผนการดําเนินงาน
ประจําปี 2562 ขององค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย ตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
                    กระทรวงพลังงานแจ้งว่า องค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย เป็นองค์กรที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ
องค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. 2533  เพ่ือสรวมสิทธิและรับผิดชอบแทนรัฐบาลทั้งสองในการสํารวจและแสวง
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตในพ้ืนดินใต้ทะเลและใต้ดิน โดยเฉพาะอย่างย่ิงปิโตรเลียมในพ้ืนที่พัฒนา
ร่วมโดยมีหลักการที่สําคัญคือ  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและผลประโยชน์ที่องค์กรร่วมฯ ได้รับจากกิจกรรมที่ดําเนินไปใน
พ้ืนที่พัฒนาร่วม รัฐบาลทั้งสองประเทศจะร่วมรับผิดชอบและแบ่งปันอย่างเท่าเทียมกัน โดยทั้งสองประเทศได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการองค์กรร่วมฯ เพ่ือเป็นตัวแทนของรัฐบาลทั้งสองในการควบคุมการสํารวจและแสวงประโยชน์และเป็น
ผู้รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายสําหรับการควบคุมน้ัน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วมฯ เมื่อวันที่ 2 
มิถุนายน 2561 ได้เห็นชอบงบประมาณและแผนการดําเนินงานประจําปี 2562 ขององค์กรร่วมฯ จํานวน 4,582,300 
ดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 หรือ 313,700 ดอลลาร์สหรัฐ จากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561  เน่ืองจาก
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (Operating Expenditure)  เพ่ิมขึ้น โดยงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานครบรอบ 40 ปี ของการจัดต้ังองค์กรร่วมฯ การปรับขึ้นเงินเดือนของบุคลากรตามการปรับโครงสร้างองค์กร 
ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานครบวาระ และการทํากิจกรรม CSR รวมทั้ง ได้มีการคาดการณ์เก่ียวกับ
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินริงกิต คณะกรรมการองค์กรร่วมฯ จึงมีมติให้ปรับอัตรา
แลกเปลี่ยนในปี 2562 โดยกําหนดให้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 3.8 ริงกิต (ปี 2561 อัตรา
แลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 4.0 ริงกิต) กระทรวงพลังงานพิจารณาแล้วคําของบประมาณและแผนการ
ดําเนินงานประจําปี 2562 ขององค์กรร่วมฯ ที่เสนอน้ี มีรายละเอียดประกอบครบถ้วนตามระเบียบการเสนอขอ
งบประมาณ กระทรวงพลังงานจึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบงบประมาณและแผนการดําเนินงาน
ดังกล่าว โดยขอใช้เงินจากการขายปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกําไรในไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 จํานวน 4,450,775 
ดอลลาร์สหรัฐ และงบประมาณเหลือจ่ายของปี 2560 จํานวน 131,525 ดอลลาร์สหรัฐ  
 

แต่งต้ัง 
 
15. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง นางพวงทอง อ่อนอุระ             
ที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกรเช่ียวชาญ) สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้ังแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
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16. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                
(สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
แต่งต้ัง นางสาวมารยาท สมุทรสาคร ผู้อํานวยการสํานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่
วันที่ 19 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
17. เรื่อง การแต่งต้ังกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ จังหวัดสงขลา (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายฟะฮ์รี 
ซูไลมัน (Mr. Fachry Sulaiman) ให้ดํารงตําแหน่ง กงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ จังหวัดสงขลา โดยมีเขตกงสุล
ครอบคลุมจังหวัดสงขลา ชุมพร กระบ่ี นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล  
สุราษฎร์ธานี ตรัง และยะลา สืบแทน นายตรีโยโก จัตมีโก (Mr. Triyogo Jatmiko) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ
เสนอ    
 
18. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ  
สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังน้ี  

1. นายบณุยฤทธิ ์กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง  
สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นางสาวบรรจงจิตต์ อังศสุิงห์ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง  
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
  3. นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวง สาํนักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมการค้า
ภายใน  
  4. นายวุฒิไกร ลีวีระพนัธุ ์ผูต้รวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง  
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เพ่ือทดแทนผูท้ี่จะเกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยน
หมุนเวียน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
19. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรมีติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง จํานวน 18 ราย ดังน้ี  
   1. ใหน้ายธนาคม จงจิระ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)  
จังหวัดนครสวรรค์ สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง)  
สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. ใหน้ายพรพจน์ เพ็ญพาส พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)  
จังหวัดสระแก้ว สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง)  
สํานักงานปลัดกระทรวง 
  3. ใหน้ายนิสิต จันทร์สมวงศ ์พ้นจากตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง)  
สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมการพัฒนาชุมชน  
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   4. ใหน้ายประยูร รัตนเสนีย์ พ้นจากตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง)  
สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมทีดิ่น  
  5. ใหน้ายระพ ีผ่องบุพกิจ พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)  
จังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานปลัดกระทรวง  
  6. ใหน้ายสยาม ศิริมงคล พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)  
จังหวัดนครพนม สํานักงานปลัดกระทรวง  
  7. ให้นายอรรถพร สิงหวิชัย พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)  
จังหวัดสุรินทร์ สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดนครสวรรค์ สํานักงานปลัดกระทรวง  
  8. ให้นายศิรพิฒั พัฒกุล พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดตรัง 
สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพังงา 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
   9. ใหน้ายพิพฒัน์ เอกภาพนัธ์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
สุโขทัย สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
พิษณุโลก สํานักงานปลัดกระทรวง  
   10. ให้นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน ์พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)  
จังหวัดพิษณุโลก สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)  
จังหวัดภูเก็ต สํานักงานปลัดกระทรวง 
   11. ให้นายเกียรติศักด์ิ จันทรา พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง  (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดมหาสารคาม สํานักงานปลัดกระทรวง 
   12. ให้นายวีระศักด์ิ วิจิตร์แสงศรี พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดพิจิตร สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)  
จังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานปลัดกระทรวง  
   13. ให้นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)  
จังหวัดปัตตานี สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)  
จังหวัดสงขลา สํานักงานปลัดกระทรวง 
  14. ให้นายวิชติ ชาตไพสิฐ พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง  (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)  
จังหวัดสระแก้ว สํานักงานปลัดกระทรวง  
  15. ให้นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดอุทัยธานี สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดสระบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง  
   16. ให้นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดสมุทรสาคร สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดสุรินทร์ สํานักงานปลัดกระทรวง 
  17. ให้นายสมคิด จันทมฤก พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง  (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)  
จังหวัดสมุทรสาคร สํานักงานปลัดกระทรวง 
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  18. ให้นายธนากร อ้ึงจิตรไพศาล พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดหนองบัวลําภู สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดอุตรดิตถ์ สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทัง้น้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง 
เป็นต้นไป  
 
20. เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้าํตาลทราย พ.ศ. 2527  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ัง นายฉัตรชัย ธรรมสวยดี  
ผู้แทนโรงงาน เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 
แทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป  
  
 
 

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


