
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2137                          1 
ท่ี  กษ 0401.4/                                        วันท่ี  3  ตุลาคม   2561                                  1 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561                                              1 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ หอ้งประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
  วาระที่ 1 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้าํตาลทราย (ฉบับที่..) พ.ศ. ….  

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังน้ี  
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติอ้อยและนํ้าตาลทราย (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ตามท่ี
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสงัเกต 
ของสํานักงานศาลยุติธรรม และธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ 
ของกฎหมายลําดับรองตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 6 เรื่อง ขอความเหน็ชอบการเพิม่เติมหลักเกณฑ์แนวทางการจ้างแรงงานสําหรบั 

โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร ภายใต้มาตรการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  

เสนอ  การเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์สําหรับโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร  ซึ่งเป็นโครงการ
ที่อยู่ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้สามารถจ้างแรงงานนอกเหนือจากผู้ที่มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มีแนวทางตามข้อ 2.) ได้ ทั้งน้ี ให้มผีลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่คณะรฐัมนตรีมีมติเมือ่วันที่ 9 
มกราคม 2561 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                    กษ. รายงานว่า 
                    1. กษ. โดยกรมชลประทาน  ได้ดําเนินงานโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่
เกษตรกร แต่ประสบปัญหาการจ้างแรงงานเฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแหง่รัฐเพ่ือให้มาดําเนินการตามโครงการ
ดังกล่าว โดยเมื่อเปิดรับสมัครแรงงานตามโครงการดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า แรงงานผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
มาสมัครไมค่รบตามเป้าหมาย เน่ืองจากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางรายเป็นผู้สูงอายุ  ซึ่งไม่เหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่ต้องดําเนินการ และบางรายมีถิ่นพํานักที่อยู่อาศัยห่างไกลพ้ืนที่ซ่อมแซม/ปรับปรุง/บํารุงรักษา
โครงการชลประทาน  ทําให้แรงงานผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในแต่ละพ้ืนที่ดําเนินการมีไม่เพียงพอ  
แต่กรมชลประทานจําเป็นต้องเร่งดําเนินการซ่อมแซมปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบชลประทานเพ่ือให้สามารถ
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาก่อนฤดูนํ้าหลาก ปี พ.ศ. 2561 
 

2. จากปัญหา... 
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                    2. จากปัญหาที่เกิดขึ้นตามข้อ 1 กรมชลประทาน จึงมแีนวทางการจ้างแรงงานโครงการไทย
นิยม ย่ังยืน  รวมถึงโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร เพ่ือให้การดําเนินงานตาม
โครงการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงพิจารณาแรงงานผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นลําดับแรก และ
ให้พิจารณาการจ้างแรงงานนอกเหนือผู้มีบัตรสวัสดิการแหง่รัฐ ตามลําดับ ดังน้ี 
   2.1  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพ่ือรับสวัสดิการของรัฐ 
   2.2  เกษตรกรในพ้ืนที ่

  2.3  สมาชิกกลุ่มผูใ้ช้นํ้าของกรมชลประทานในพ้ืนที่ดําเนินโครงการ 
   2.4  เกษตรกรที่มีช่ืออยู่ในบัญชีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ 
กรมส่งเสริมการเกษตร  
   2.5  ประชาชนและผูใ้ช้แรงงานทั่วไปในพ้ืนที่ 
   2.6 หากแรงงานที่ต้องการในพ้ืนที่เป้าหมายมีไม่เพียงพอให้พิจารณาจ้างแรงงาน ใน
พ้ืนที่ใกล้เคียงจากหมู่บ้าน ตําบล  อําเภอ จังหวัด และลุม่นํ้า ตามลําดับ 
  3. กษ. โดยกรมชลประทาน  ได้ดําเนินการจ้างแรงงานสําหรับโครงการดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 
17 สิงหาคม 2561 จํานวน 8,944 คน แบ่งได้ ดังน้ี 

  3.1  ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีช่ือปรากฏอยู่ในระบบฐานข้อมูลของ
กระทรวงการคลัง (กค.)  จํานวน 4,131 คน คิดเป็นร้อยละ 46.18 
   3.2  ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ปรากฏช่ืออยู่ในระบบฐานข้อมูลของ กค. จํานวน 
2,054 คน คิดเป็นร้อยละ 22.97 
    3.3 ผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่มีคณุสมบัติตามแนวทางที่กรมชลประทานกําหนด
ไว้ ตามข้อ 2 จาํนวน 2,759 คน คิดเป็นร้อยละ 30.85 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 9 เรื่อง การจัดกิจกรรมเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561  

สาระสาํคญั คอื  คณะรฐัมนตรีมติรับทราบตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ 
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
13 ตุลาคม 2561 เพ่ือเชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ร่วมแสดงความจงรักภักดี และรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดกิจกรรมบําเพ็ญ 
พระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยยึดแนวปฏิบัติ
เดิมที่ได้ดําเนินการมาแล้วในปี 2560 เช่น พิธีทําบุญตักบาตร  พิธีทางศาสนาของศาสนาต่าง ๆ หรือกิจกรรม 
อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ในห้วงก่อนหรือหลังวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 วาระที่ 10 เรือ่ง โครงการแก้ไขปัญหาหนีส้ินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรอย่างย่ังยืน (ลูกหนี้ ธ.ก.ส.)  
 สาระสาํคญั คอื  คณะรฐัมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กษ.) เสนอ ดังน้ี  

1. รับทราบแนวทางปรับโครงสร้างหน้ีระหว่างเกษตรกรลูกหน้ีกับธนาคารเพ่ือการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  โดย ธ.ก.ส. จะปรับโครงสร้างหน้ีให้กับเกษตรกรสมาชิกกองทุนพ้ืนฟูและ 
 

พัฒนา... 
 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 1 ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. …. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เศรษฐกิจ-สังคม 6 ขอความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์แนวทางการจ้างแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สําหรับโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร
ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

9 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 

10 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ ธ.ก.ส.) 

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2561

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 

 

1 

http://www.thaigov.go.th                                                                   เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 
 
  วันน้ี (2 ตุลาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ และพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี               
ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่..) พ.ศ. ….  
   2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ….  
  3.   เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (หลักเกณฑ์เก่ียวกับการปล่อยช่ัวคราว) 
  4.   เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
    บางชนิด หรือ  บางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดหนองคาย พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง 
    พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือการจัดต้ังสํานักงานเศรษฐกิจและการค้าที่
    จัดต้ังขึ้นในประเทศไทยตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามข้อผูกพันที่ได้ 
    ทําขึ้น)  

เศรษฐกิจ- สังคม 
  6.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์แนวทางการจ้างแรงงานสําหรับโครงการ
    จ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพ
    ชีวิต 
  7.  เรื่อง  ร่าง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... 
  8.  เรื่อง  มาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสําเนา 
    เอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) 
  9.  เรื่อง  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
    ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561  
 10.  เรื่อง  โครงการแก้ไขปัญหาหน้ีสินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
   อย่างย่ังยืน (ลูกหน้ี ธ.ก.ส.)  
  11.  เรื่อง  การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส ์ครั้งที่ 5  
    พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีฉบับวันที่ 2 ตุลาคม 2561) 
ด้วยการสแกน QR Code 

 
 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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ต่างประเทศ 

  12.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน 
  13.   เรื่อง   ร่างพิธีสารเพ่ือแก้ไขเอกสารแนบ 2 ของความตกลงการสํารองข้าวฉุกเฉินของ 
    อาเซียนบวกสาม 
  14.   เรื่อง   ร่าง Large Grant Agreement (LGA) สําหรับโครงการ Measurable Action 
    for Haze-Free Sustainable Land Management in Southeast Asia  
    (MAHFSA) 
 15.  เรื่อง  การจัดต้ังสํานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจําประเทศไทย  
  16.   เรื่อง   ร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2018 เพ่ือความร่วมมือลุ่มนํ้าโขงกับญีปุ่่น 
  17.   เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อเอกสารท่ีจะมีการลงนามในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
    การเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 40 และการประชุมที่เก่ียวข้อง 
  18.  เรื่อง   ร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง 
    รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ UNIDO 
  19.  เรื่อง   ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการมีความร่วมมือระดับภูมิภาคเพ่ือใช้ประโยชน์จาก
    อวกาศเพ่ือการพัฒนาแบบย่ังยืน และแผนปฏิบัติการว่าด้วยการใช้ประโยชน์จาก
    อวกาศเพ่ือการพัฒนาแบบย่ังยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia – Pacific Plan 
    of Action on Space Applications for Sustainable Development)  
    ค.ศ. 2018 – 2030  

แต่งต้ัง 
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  21.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย) 
  22.  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
    (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
  23.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการกํากับสํานักงานการบินพลเรือนแห่ง 
    ประเทศไทย  
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการที่เป็นผู้แทน
    องค์กรศาสนาอ่ืนที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  
  25.  เรื่อง  การมอบหมายผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการใน  
    คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
    ที่ 2/2561  
  26.  เรื่อง  การโอนข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งในกรอบอัตรากําลังช่ัวคราวเป็นกรณีพิเศษใน
    สํานักนายกรัฐมนตรี ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558  
  27.  เรื่อง  การโอนข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งในกรอบอัตรากําลังช่ัวคราวเป็นกรณีพิเศษใน
    สํานักนายกรัฐมนตรี ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558  
  28.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงแรงงาน) 
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กฎหมาย 

  
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่..) พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังน้ี  
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสํานักงานศาล
ยุติธรรม และธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  
   สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ  

ประเด็น รายละเอียดและเหตุผล 
1. แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามคําว่า “นํ้าตาล
ทราย” และ “โรงงาน”  

- เพ่ือให้ครอบคลุมถึงนํ้าอ้อยที่จะนําไปใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากนํ้าตาลทราย  
- กําหนดให้โรงงานซึ่งผลิตนํ้าตาลทรายตามประเภท วิธีการผลิต และ
กําลังการผลิตไม่เกินที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ไม่เป็นโรงงานภายใต้
พระราชบัญญัติน้ี 

2. กําหนดบทนิยามใหม่คําว่า “นํ้าอ้อย” และ 
“สมาคมโรงงาน”  

- เพ่ือให้สามารถนํานํ้าอ้อยไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอ่ืน ๆ ได้โดยตรง
นอกเหนือจากนํ้าตาลทราย 
- เพ่ือรองรับการดําเนินงานของสมาคมโรงงาน ให้ตรงกับข้อเท็จจริง
ในทางปฏิบัติ

3. เพ่ิมเติมให้รฐัมนตรีผู้รักษาการมีอํานาจใน
การกําหนดระเบียบกฎกระทรวงและประกาศ  

- เดิมรัฐมนตรีรักษาการมีอํานาจเพียงการกําหนดระเบียบเท่าน้ัน จึงแก้ไข
เพ่ิมเติมเพ่ือให้รัฐมนตรีมี อํานาจในการออกอนุบัญญั ติเ พ่ิมขึ้นคือ 
กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศ เพ่ือให้เป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติ
น้ี 

4. เพ่ิมจํานวนกรรมการและแก้ไขคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายของ
ผู้แทนทั้ง 3 ภาคส่วน  

- เพ่ิมจํานวนผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เดิม 1 คน 
เป็น 2 คน กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 2 คน และ อก. 2 คน รวมผู้แทนจาก
ส่วนราชการ 6 คน จากเดิม 5 คน  
- เพ่ิมผู้แทนชาวไร่อ้อยจากเดิม 9 คน เป็น 12 คน โดยมาจากสถาบัน
ชาวไร่อ้อยที่เป็นสมาคม 9 คน สถาบันชาวไร่อ้อยที่เป็นสหกรณ์ 2 คน 
และสถาบันชาวไร่อ้อยที่เป็นกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย 1 คน เดิมไม่ได้
กําหนดว่าต้องมาจากสถาบันใด  
- เพ่ิมผู้แทนโรงงานจากเดิม 7 คน เป็น 9 คน  
- แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติของผู้แทนจากส่วนราชการจากเดิมที่ต้องไม่เป็น
ชาวไร่อ้อย กรรมการ ผู้จัดการ พนักงานหรือลูกจ้างของโรงงานแล้ว 
จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เก่ียวกับอ้อยหรือนํ้าตาลทรายด้วย  
- แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติของผู้แทนชาวไร่อ้อยต้องไม่เป็นที่ปรึกษาของ
โรงงาน และคุณสมบัติของผู้แทนโรงงานต้องไม่เป็นชาวไร่อ้อย 
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5. แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประชุม การเรียกประชุม 
และอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ้อยและ
นํ้าตาลทราย  

- ในการประชุมกรรมการต้องมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง โดยกําหนด
เพ่ิมเติมว่าต้องมีผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนชาวไร่อ้อย และผู้แทน
โรงงาน อย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคนเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์
ประชุม  
- กําหนดเพ่ิมเติมให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน
กรรมการได้ กรณีประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ เดิมกําหนดให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมเท่าน้ัน ทําให้
คณะกรรมการคณะต่าง ๆ ไม่สามารถประชุมได้  
- กําหนดให้คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายมีหน้าที่และอํานาจในการ
กําหนดนโยบายหลักเท่าน้ัน ส่วนอํานาจเดิมในการออกระเบียบและ
ประกาศต่าง ๆ ให้เป็นของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการอ้อย 
คณะกรรมการนํ้าตาลทราย และคณะกรรมการบริหารกองทุน ในส่วนที่
เก่ียวข้องกับคณะกรรมการชุดน้ัน ๆ 

6. แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่
ของคณะ กรรมการบริหาร 

- เดิมมีกรรมการจํานวน 13 คน เพ่ิมเป็น 15 คน โดยยกเลิกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และเพ่ิมเติมกรรมการผู้แทนโรงงานจากเดิม 4 คน เป็น 5 
คน และผู้แทนชาวไร่อ้อยจากเดิม 5 คน เป็น 7 คน โดยมาจากสถาบันที่
เป็นสมาคม 5 คน สถาบันที่เป็นสหกรณ์ 1 คน และสถาบันที่เป็นกลุ่ม
เกษตรกร 1 คน เดิมไม่ได้กําหนดว่าจะมาจากสถาบันใด และกําหนดให้
เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย เป็นเลขานุการคณะ
กรรมการบริหาร  
- เพ่ิมเติมให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการกําหนดระเบียบและ
ประกาศต่าง ๆ ในส่วนที่เก่ียวข้อง ซึ่งเดิมเป็นอํานาจของคณะกรรมการ
อ้อยและน้ําตาลทราย 

7. แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย 
และแก้ไขที่ต้ังและที่มาของเงินกองทุนฯ 
รวมทั้งระบบการตรวจสอบบัญชี  

- เดิมมีกรรมการจํานวน 12 คน เพ่ิมเป็น 15 คน โดยเพ่ิมผู้แทนโรงงาน
จากเดิม 3 คน เป็น  4 คน และผู้แทนชาวไร่อ้อยจากเดิม 3 คน เป็น 5 
คน โดยมาจากสถาบันที่เป็นสมาคม 3 คน สถาบันที่เป็นสหกรณ์ 1 คน 
และสถาบันที่เป็นกลุ่มเกษตรกร 1 คน เดิมไม่ได้กําหนดว่าจะมาจาก
สถาบันใด  
- แก้ไขที่ต้ังของกองทุนฯ เดิมต้ังอยู่ที่สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและ
นํ้าตาลทราย อก. เป็น กรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล  
- แก้ไขที่มาของเงินกองทุนฯ โดยตัดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลออก เพ่ือให้
เป็นไปตามกรอบข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ  
- เพ่ิมเติมการจัดทําระบบบัญชีที่เหมาะสม  โดยแสดงฐานะทางการเงิน 
และผลการดําเนินงาน และการตรวจสอบบัญชี เพ่ือให้ถูกต้องตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
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8. แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการอ้อย  

- เดิมมีกรรมการจํานวน 14 คน เพ่ิมเป็น 17 คน โดยเพ่ิมผู้แทนโรงงาน
จากเดิม 4 คน เป็น 5 คน และผู้แทนชาวไร่อ้อยจากเดิม 6 คน เป็น 8 คน 
โดยมาจากสถาบันที่เป็นสมาคม 6 คน สถาบันที่เป็นสหกรณ์ 1 คน และ
สถาบันที่เป็นกลุ่มเกษตรกร 1 คน  
- แก้ไขให้คณะกรรมการอ้อยมีอํานาจหน้าที่เพ่ิมเติมจากที่ถ่ายโอนมาจาก
คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย เช่น กําหนดท้องที่ที่เหมาะสมสําหรับ
ส่งเสริมการปลูกอ้อย กําหนดพันธ์ุอ้อยที่เหมาะสม กําหนดปริมาณอ้อยที่
ให้ชาวไร่อ้อยผลิต รวมทั้งกําหนดระเบียบต่าง ๆ ในส่วนที่เก่ียวกับอ้อย 

9. กําหนดหลกัเกณฑ์และหน้าที่ของชาวไร่อ้อย 
หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย และสถาบันชาวไร่อ้อย 

- กําหนดให้ชาวไร่ อ้อยเป็นสมาชิกสถาบันชาวไร่อ้อยที่ เป็นสมาคม 
สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย ได้เพียงแห่งเดียว  
- เพ่ิมเติมหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย โดยให้หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย
ต้องนําส่งสําเนาสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างชาวไร่อ้อยที่อยู่ในสังกัดของ
ตนกับโรงงาน ให้กับคณะกรรมการอ้อย และนําส่งเงินตามสิทธิให้แก่
ชาวไร่อ้อยที่อยู่ในสังกัดตน  
- แก้ไขเพ่ิมเติมให้มีการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อยตามระเบียบที่
คณะกรรมการอ้อยกําหนด และกําหนดหน้าที่ของสถาบันชาวไร่อ้อย เดิม
ไม่ต้องจดทะเบียน 

10. แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบและอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการนํ้าตาลทราย  

- แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการนํ้าตาลทรายในส่วนของ
ผู้แทนชาวไร่อ้อย 5 คน โดยกําหนดให้มาจากสถาบันที่เป็นสมาคม 3 คน 
สถาบันที่เป็นสหกรณ์ 1 คน และสถาบันที่เป็นกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย 1 
คน และกําหนดเพ่ิมเติมให้เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย
เป็นเลขานุการคณะกรรมการน้ําตาลทราย 
- แก้ไขให้คณะกรรมการนํ้าตาลทรายมีอํานาจหน้าที่เพ่ิมเติมจากที่ถ่ายโอน
มาจากคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย เช่น ควบคุมดูแลในส่วนที่
เก่ียวกับการส่งออกนํ้าตาลทราย จัดให้มีการนําเข้านํ้าตาลทรายกรณีเกิด
ขาดแคลน รวมทั้งกําหนดระเบียบต่าง ๆ ในส่วนที่เก่ียวกับนํ้าตาลทราย 

11. การนําเข้านํ้าตาลทราย  - เดิมห้ามมิให้ผู้ ใดนําเข้านํ้าตาลทราย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย แก้ไขใหม่เป็นให้นําเข้านํ้าตาลทราย
ได้แต่จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ข้อกําหนดขององค์กรการค้าโลก 

12. แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการกําหนดราคาอ้อย
ขั้นต้น  

- แก้ไขเพ่ิมเติมการกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ
ไม่เกินร้อยละ 95 ของประมาณการรายได้ที่คํานวณได้ เพ่ือไม่ให้ราคาอ้อย
ขั้นต้นสูงเกินกว่าประมาณการรายได้ที่คํานวณได้และราคาอ้อยขั้นสุดท้าย 
- แก้ไขผู้ให้ความเห็นชอบการกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและราคาอ้อยขั้น
สุ ดท้ ายจาก เ ดิมคณะรั ฐมนตรี  เ ป็น  รั ฐมนตรี ผู้ รั กษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ี  
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13. แก้ไขเพ่ิมเติมกรณีราคาอ้อยขั้นสุดท้ายตํ่า
กว่าราคาอ้อยขั้นต้น  

- กรณีราคาอ้อยขั้นสุดท้ายตํ่ากว่าราคาอ้อยขั้นต้น เดิม ให้กองทุนฯ 
จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้แก่โรงงาน โดยชาวไร่อ้อยไม่ต้องส่งคืนค่าอ้อยที่
ได้รับเกิน แก้ไขเป็นให้นําส่วนต่างไปหักออกจากราคาอ้อยขั้นต้นหรืออ้อย
ขั้นสุดท้ายในฤดูผลิตปีถัดไป ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด เพ่ือ
แก้ไขเรื่องการอุดหนุนเกษตรกรของกองทุน 

14. แก้ไขการกําหนดให้โรงงานนําเงินเข้า
กองทุนฯ  

- เดิมกําหนดให้โรงงานนําเงินเข้ากองทุนฯ เท่าจํานวนผลต่างระหว่าง
รายได้สุทธิกับราคาอ้อยขั้นสุดท้าย แก้ไขเป็น ให้โรงงานนําเงินส่งเข้า
กองทุนฯ ร้อยละสองของรายได้สุทธิ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กําหนด 

15. แก้ไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษ  - ปรับปรุงบทกําหนดโทษให้มีความเหมาะสม โดยแยกอัตราโทษของ
ชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยออกจากกัน และเพ่ิมอัตราโทษ
เฉพาะโทษปรับจากเดิมเพ่ิมขึ้นอีกสี่เท่า แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับ
ความรับผิดของผู้แทนนิติบุคคล  
- กําหนดเพ่ิมเติมให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี  

2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. …. ตามที่สํานักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นและ
ข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสํานักงานศาลยุติธรรม 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เสนอ  
  3. ให้สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รับความเห็นของกระทรวงคมนาคมและ
สํานักงาน ก.พ. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดคํานิยาม “ดิจิทัล” หมายความว่า เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการนําสัญลักษณ์ศูนย์และหน่ึงหรือ
สัญลักษณ์อ่ืนมาแทนค่าสิ่งทั้งปวง เพ่ือใช้สร้าง หรือก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ เพ่ือให้มนุษย์ใช้ประโยชน์ และ “หน่วยงาน
ของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หน่วยงานอิสระของรัฐ และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคล 
คณะบุคคล หรือบุคคล ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดําเนินงานของรัฐไม่ว่าในการใด ๆ   
   2. กําหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับเอกสาร การพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตน กระบวนการทํางานและการบริการของหน่วยงานของรัฐไว้โดยเฉพาะ หากหน่วยงานของรัฐได้จัดทํา
เอกสาร จัดทําการพิสูจน์และยืนยันตัวตน หรือจัดทํากระบวนการทํางานและการบริการด้วยวิธีการทางดิจิทัลตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดโดยพระราชบัญญัติน้ีแล้ว ให้ถือว่าเอกสาร การพิสูจน์และยืนยันตัวตนและ
กระบวนการทํางาน และการบริการดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องน้ัน 
กําหนดไว้  
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   3. กําหนดให้มีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศให้มีความชัดเจน 
สอดคล้องกันระหว่างทุกหน่วยงานของรัฐ และมีกรอบการพัฒนาและแผนการดําเนินงานของประเทศ ให้
คณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัลจัดทําแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติที่
เก่ียวข้องและเสนอคณะรัฐมนตรี และให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดําเนินการตามภารกิจที่กําหนดในแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลจัดทําหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
   4. กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทําข้อมูลตามภารกิจหลักให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล และต้อง
ปรับปรุงข้อมูลดิจิทัลน้ันให้มีข้อมูลที่เช่ือถือได้ มีความสมบูรณ์และสามารถใช้ได้ รวมทั้งมีความถูกต้อง ทันสมัย 
สามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานของรัฐอ่ืน และนําไปประมวลผลต่อได้ หากข้อมูลดังกล่าวได้จัดทําไว้ก่อน
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับและไม่ได้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการแปลงข้อมูลดังกล่าวให้
อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลด้วย   
   5. กําหนดให้หน่วยงานของรัฐที่ต้องมีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดจากประชาชน ให้จัดให้มีระบบการชําระเงินทางดิจิทัลเป็นอีกช่องทางหน่ึงด้วย และสามารถตกลงกับ
หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนให้จัดเก็บเงินแทนหน่วยงานตนเองได้ ทั้งน้ีให้กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ 
หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดให้น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนดหรืออัตราที่ใช้จัดเก็บอยู่ หรือยกเว้นการจัดเก็บ เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนใช้บริการทางดิจิทัลของหน่วยงาน  
   6. กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องดําเนินการแลกเปลี่ยนหรือเช่ือมโยงข้อมูลดิจิทัลที่มีการจัดทําและ
ครอบครองกับหน่วยงานของรัฐอ่ืนผ่านระบบและเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กําหนด โดยอย่างน้อยต้องคํานึงถึงธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  
   7. กําหนดให้มีศูนย์แลกเปล่ียนข้อมูลกลางแห่งชาติ เพ่ือรองรับและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและ
เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและเอกสารทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ กําหนดนโยบายและมาตรฐานต่าง ๆ เก่ียวกับการ
แลกเปลี่ยนและเช่ือมโยงข้อมูลตามท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ รวมทั้งจัดทําบัญชีข้อมูลหลักของภาครัฐ และ
จัดเก็บบันทึกหลักฐานของการแลกเปลี่ยนและเช่ือมโยงข้อมูล ตลอดจนให้การสนับสนุนทางเทคนิคแก่หน่วยงานของ
รัฐเพ่ือให้สามารถแลกเปลี่ยนและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกันได้  
   8. กําหนดให้ สพร. จัดทําระบบบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพ่ือเช่ือมโยงไปยัง
บริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐ โดยหน่วยงานของรัฐต้องดําเนินการให้รองรับการเช่ือมโยงดังกล่าว เพ่ืออํานวย
ความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัยในจุดเดียว  
   9. กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่มีประโยชน์ ถูกต้องและทันสมัย และไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อภาคส่วนอ่ืน ๆ เว้น
แต่ข้อมูลน้ันเป็นข้อมูลที่มีกฎหมายกําหนดมิให้มีการเปิดเผย โดยเปิดเผยในรูปแบบมาตรฐานเปิด ซึ่งสามารถให้เข้าถึง
ได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถนําไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดการพัฒนาบริการและนวัตกรรม
ในรูปแบบต่าง ๆ ได้   
   10. กําหนดให้มีคณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ โดยมีอํานาจ
หน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดทํามาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามที่พระราชบัญญัติน้ีกําหนดให้เป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการ เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล รายงานคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้มีมติสั่งการหรือยับย้ังการดําเนินการของหน่วยงานใดที่ไม่เป็นไปตาม
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กํากับและติดตามการดําเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ และศูนย์กลาง
ข้อมูลเปิดภาครัฐ  
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   11. กําหนดให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ีให้แล้วเสร็จภายในห้าปี นับแต่วันที่
พระราชบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้หน่วยงานน้ันทํา
แผนเสนอคณะกรรมการเพ่ือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
หน่วยงานของรัฐต้องไม่เรียกเอกสารสําเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประจําตัวผู้เสีย
ภาษี หนังสือรับรองการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมจากบุคคลที่ต้องการเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคล
ดังกล่าวมิได้มีข้อมูลปรากฏอยู่ในระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ  
 
3.  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
(หลักเกณฑ์เก่ียวกับการปล่อยชั่วคราว) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (หลักเกณฑ์เก่ียวกับการปล่อยช่ัวคราว) ของสํานักงานศาลยุติธรรม ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหน่ึง 
แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ในการเรียกประกันและหลักประกันในการปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือ
จําเลย โดยขยายเพดานอัตราโทษจําคุกของผู้ต้องหาหรือจําเลยที่จะต้องหาประกันหรือหลักประกันจากอย่างสูงเกิน 5 
ปีขึ้นไป เป็นอย่างสูงเกิน 10 ปีขึ้นไป   
 
4.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือ                
บางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดหนองคาย พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ                 
เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดหนองคาย พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแล้ว
ดําเนินการต่อไปได้ โดยให้ มท. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
พิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดบทนิยาม “อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง” และ “ระดับพ้ืนดิน” เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย 
  2. กําหนดให้ท้องที่จังหวัดหนองคาย เว้นแต่พ้ืนที่ตามที่กําหนดในร่างกฎกระทรวงน้ี เป็นบริเวณ
ห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพ้ืนที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพ่ือประกอบกิจการในอาคาร
หลังเดียวกันหรือหลายหลังต้ังแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป เว้นแต่ การก่อสร้างอาคารตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
  3. ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณชิยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพ้ืนที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพ่ือ
ประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังต้ังแต่ 300 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร เว้นแต่จะ
เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนด หรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพ้ืนที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพ่ือประกอบ
กิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน 2,000 ตารางเมตร เว้นแต่จะเป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนด 
  4. ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะ
ต้องห้ามภายในบริเวณพ้ืนที่ที่กําหนด 
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  5. กําหนดให้อาคารที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ที่กําหนดก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ ให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ี แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือ
ประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนด 
  6. กําหนดให้อาคารท่ีได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการน้ันก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ี
ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่จะ
ขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงน้ีไม่ได้  
 
5. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อการจัดต้ัง
สํานักงานเศรษฐกิจและการค้าที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามข้อผูกพันที่ได้ทํา
ขึ้น)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(มาตรการภาษีเพ่ือการจัดต้ังสํานักงานเศรษฐกิจและการค้าที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทยตามท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีตามข้อผูกพันที่ได้ทําขึ้น) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ   
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กระทรวงการคลังได้กําหนดมาตรการภาษีเพ่ือการจัดต้ังสํานักงานเศรษฐกิจและการค้าที่จัดต้ังขึ้นใน
ประเทศไทยตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามข้อผูกพันที่ได้ทําขึ้น ทั้งน้ี ภายใต้หลักการ ดังน้ี  

1. กําหนดให้ใช้อัตราร้อยละ 0 ในการคํานวณภาษีมูลค่าเพ่ิม สําหรับการประกอบกิจการการขาย 
สินค้าหรือการให้บริการกับองค์การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชชาชาติ  สถานเอกอัครราชทูต  
สถานทูต  สถานกงสุลใหญ่  สถานกงสุล  องค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ  ที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงที่
จะต้องให้ผลปฏิบัติเท่าเทียมกับสถานเอกอัครราชทูต องค์การสหประชาชาติ  หรือทบวงการชํานัญพิเศษของ
สหประชาชาติ  สํานักงานเศรษฐกิจและการค้าที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทยตามท่ีได้รับอนุมัติตามคณะรัฐมนตรีตามข้อ
ผูกพันที่ได้ทําขึ้น ทั้งน้ี เฉพาะการขายสินค้าหรือการให้บริการท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่อธิบดี
กําหนด  

2. กําหนดให้ยกเว้นบรรดารัษฎากรประเภทต่าง ๆ ซึ่งเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรแก่ 
สํานักงานเศรษฐกิจและการค้าที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทยตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามข้อผูกพันที่ได้ทําขึ้น  
และเจ้าหน้าที่ของสํานักงานน้ันในส่วนของ  

(1) สถานทําการของสํานักงาน ที่อยู่ของหัวหน้าของสํานักงาน 
(2) ยานพาหนะของสํานักงาน และรถยนต์น่ังส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน 
(3) เงินเดือน ค่าตอบแทน  และค่าเบ้ียเลี้ยงที่เจ้าหน้าที่ของสํานักงานได้รับจาก 

สํานักงาน เน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย  
  ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีกับรัฐบาลหรือหน่วยงานของต่างประเทศ 

3. ทั้งน้ี ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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เศรษฐกิจ- สังคม 
6. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์แนวทางการจ้างแรงงานสําหรับโครงการจ้างแรงงาน
ชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ  การเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์
สําหรับโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร  ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้มาตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้สามารถจ้างแรงงานนอกเหนือจากผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มีแนวทาง
ตามข้อ 2.) ได้ ทั้งน้ี ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                    กษ. รายงานว่า 
                    1. กษ. โดยกรมชลประทาน  ได้ดําเนินงานโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร 
แต่ประสบปัญหาการจ้างแรงงานเฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพ่ือให้มาดําเนินการตามโครงการดังกล่าว โดยเมื่อ
เปิดรับสมัครแรงงานตามโครงการดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า แรงงานผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาสมัครไม่ครบตาม
เป้าหมาย เน่ืองจากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางรายเป็นผู้สูงอายุ  ซึ่งไม่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ต้องดําเนินการ 
และบางรายมีถิ่นพํานักที่อยู่อาศัยห่างไกลพ้ืนที่ซ่อมแซม/ปรับปรุง/บํารุงรักษาโครงการชลประทาน  ทําให้แรงงานผู้มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในแต่ละพ้ืนที่ดําเนินการมีไม่เพียงพอ แต่กรมชลประทานจําเป็นต้องเร่งดําเนินการซ่อมแซม
ปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบชลประทานเพ่ือให้สามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาก่อนฤดูนํ้าหลาก ปี พ.ศ. 2561 
                    2. จากปัญหาที่เกิดขึ้นตามข้อ 1 กรมชลประทาน จึงมีแนวทางการจ้างแรงงานโครงการไทยนิยม 
ย่ังยืน  รวมถึงโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร เพ่ือให้การดําเนินงานตามโครงการเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงพิจารณาแรงงานผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นลําดับแรก และให้พิจารณาการจ้าง
แรงงานนอกเหนือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามลําดับ ดังน้ี 
   2.1  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพ่ือรับสวัสดิการของรัฐ 
   2.2  เกษตรกรในพ้ืนที่ 

  2.3  สมาชิกกลุ่มผู้ใช้นํ้าของกรมชลประทานในพ้ืนที่ดําเนินโครงการ 
   2.4  เกษตรกรท่ีมี ช่ืออยู่ในบัญชีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริม
การเกษตร  
   2.5  ประชาชนและผู้ใช้แรงงานทั่วไปในพ้ืนที่ 
   2.6 หากแรงงานที่ต้องการในพ้ืนที่เป้าหมายมีไม่เพียงพอให้พิจารณาจ้างแรงงาน ในพ้ืนที่
ใกล้เคียงจากหมู่บ้าน ตําบล  อําเภอ จังหวัด และลุ่มนํ้า ตามลําดับ 
  3. กษ. โดยกรมชลประทาน  ได้ดําเนินการจ้างแรงงานสําหรับโครงการดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 17 
สิงหาคม 2561 จํานวน 8,944 คน แบ่งได้ ดังน้ี 

  3.1  ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีช่ือปรากฏอยู่ในระบบฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง 
(กค.)  จํานวน 4,131 คน คิดเป็นร้อยละ 46.18 
   3.2  ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ปรากฏช่ืออยู่ในระบบฐานข้อมูลของ กค. จํานวน 2,054 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.97 
    3.3 ผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่มีคุณสมบัติตามแนวทางที่กรมชลประทานกําหนดไว้ 
ตามข้อ 2 จํานวน 2,759 คน คิดเป็นร้อยละ 30.85 
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7. เรื่อง ร่าง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังน้ี 
                    1. เห็นชอบ ร่าง  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานเพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กับการศึกษาเข้าใจอย่างชัดเจน  ถูกต้อง เพ่ือให้สามารถแปลงกรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้อง
เช่ือมโยงและเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้ รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง          
ของมนุษย์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาไปพิจารณาดํานินการต่อไปด้วย 
                    2. ให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษานํามาตรฐานการศึกษาของชาติ    
พ.ศ. .... ไปเป็นกรอบในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา  การส่งเสริม กํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา  
                    3. ให้สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... เป็นระยะ  เพ่ือให้สามารถนําผลการประเมินมาปรับปรุง                 
การดําเนินการให้เหมาะสม และเกิดการยกระดับการศึกษาของไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
           ร่าง มาตรฐานการศึกษาของชาติมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
                    1. “มาตรฐานการศึกษาของชาติ” หมายถึง ข้อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์
ของคนไทย เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบสําหรับสร้างคนไทย 4.0 ที่แม้แตกต่างตามบริบทของท้องถิ่นและ
ของสถานศึกษา แต่มีจุดหมายร่วมคือ “ธํารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก”  สามารถเป็นกําลังสําคัญ                 
ในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการเมืองต่อไปได้ 
                    2. เป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
                              2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นแนวทางสําหรับการพัฒนาผู้ เรียนไปสู่ผลลัพธ์                 
ที่พึงประสงค์ของการศึกษาและให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาและจัดทํามาตรฐาน
การศึกษาขั้นตํ่าที่จําเป็น โดยการกําหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขึ้นกับผู้เรียนทั้งในระหว่างที่กําลังศึกษา และเพ่ือวางรากฐาน  
ให้ผู้เรียนในระหว่างที่กําลังศึกษาเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลังจากสําเร็จการศึกษา 
                              2 .2 ใ ช้ เ ป็นเป้าหมายในการสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถดําเนินการต่าง  ๆ                 
ได้อย่างสะดวกเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว 
                              2.3 เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม                 
การกํากับดูแล การตรวจสอบ  การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 
                    3. แนวทางการดําเนินการ  
                              3.1 เป็นการให้อิสระสถานศึกษาในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
และตามความถนัดของผู้เรียนที่สอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งกําหนดว่า 
สถานศึกษาเป็นผู้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  (การประเมินตนเอง) โดยการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา พร้อม
ทั้งจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือนําไปสู่กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ตามบริบท ระดับและประเภทการศึกษาของ
สถานศึกษา 
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                              3.2 ให้สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ทํา
หน้าที่ประเมินภายนอกตามรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและประเด็นอ่ืน ๆ  ผ่านหน่วยงานต้น
สังกัด  โดยุม่งหมายให้เป็นการประเมินเพ่ือพัฒนา 
                              3.3 หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องมีการสนับสนุน กํากับ ติดตาม 
ประเมินและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability)  มี
ระบบการบริหารจัดการทั้งด้านผู้บริหาร ครู  คณาจารย์และบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยี
ดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา  และการประเมิน ตลอดจนระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง
ที่ทําให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ที่เหมาะสมตามแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  และผลลัพธ์สะสมท่ีครอบคลุม
ระดับและประเภทการศึกษาที่ต่อเน่ืองกัน 
                              3.4 สถาบันผลิตและพัฒนาครูในฐานะกลไกสําคัญในการพัฒนาครูให้มีคุณภาพจะต้องมี
บทบาทในการเตรียมความพร้อมครูก่อนประจําการและส่งเสริมการพัฒนาครูประจําการให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ เพ่ือผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา 
                    4. ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired  Outcomes of Education, DOE 
Thailand) หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง 
ย่ังยืน  โดยคนไทย 4.0 จะต้อง ธํารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก น่ันคือเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยม
ร่วมของสังคมเป็นฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน โดยเป็นคุณลักษณะขั้นตํ่าดังต่อไปน้ี 
                              4.1 ผู้เรียนรู้ เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้  และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือก้าวทัน
โลกยุคดิจิทัลและโลกในอนาคต  และมีสมรรถนะ (competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ ด้านต่าง ๆ                 
มีสุนทรียะ  รักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิตเพ่ือสร้างงานหรือสัมมาอาชีพบนพ้ืนฐานของ                 
ความพอเพียง  ความมั่นคงในชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง  ครอบครัว และสังคม 
                              4.2 ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา  ทักษะศตวรรษที่ 21                 
ความฉลาดดิจิทัล (digital intelligence)  ทักษะการคิดสร้างสรรค์  ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณา         
การข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการเพ่ือร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี
หรือสังคม  เพ่ิมโอกาสและมูลค่าให้กับตนเองและสังคม 
                              4.3 พลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตสํานึกเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติบนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม                 
ความเท่าเทียม เสมอภาค เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืนและการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
และประชาคมโลกอย่างสันติ 
   โดยผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 3 ด้าน ที่เหมาะสมตามช่วงวัย  มีความต่อเน่ือง เช่ือมโยง และ
สะสมต้ังแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา 
   ทั้งน้ี  การนํากรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาจะเป็นหน่วยประสานงานในการดําเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ
แปลงกรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาสู่การจัดทํา กํากับ ติดตาม และประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นตํ่าที่
จําเป็น  สําหรับแต่ละระดับและประเภทการศึกษา เพ่ือให้เกิดการเช่ือมต่อของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษา กระบวนการดําเนินงานดังกล่าวควรใช้การทํางานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ                 
ใช้การวิจัยเป็นฐาน 
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8. เรื่อง มาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ 
จากประชาชน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างมาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียก
สําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)  ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังน้ี 
                    สาระสําคัญของเร่ือง 
                    สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอร่างมาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียก
สําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ซึ่งเป็นการดําเนินการตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ที่กําหนดให้การ
จัดทําสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ย่ืนขอจดทะเบียนหรือ                 
จดแจ้งเพ่ือประกอบการพิจารณา เป็นหน้าที่ของผู้มีอํานาจอนุมัติ  อนุญาต  หรือใบอนุญาตนั้น อย่างไรก็ตาม                 
มีผู้ร้องเรียนมายังสํานักงาน ก.พ.ร. เป็นจํานวนมากเก่ียวกับการที่ผู้มีอํานาจยังไม่สามารถปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าว
ได้  ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 จึงมีมติเห็นชอบมาตรการอํานวยความ
สะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) เพ่ือให้หน่วยงาน
ของรัฐภายในฝ่ายบริหารทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติ สรุปได้ ดังน้ี 

 มาตรการ รายละเอียด 
ระยะสั้น 
(ภายในวันที่ 
5 พฤศจิกายน 2561) 

1. ให้หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้ประชาชนต้องย่ืนหรือส่ง
สําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ ดําเนินการเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
โดยไม่ต้องทําบันทึกข้อตกลง (MoU)
2.เมื่อประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ  ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้สั่งพิมพ์เอกสารหรือหลักฐานที่
ต้องใช้จากระบบที่เช่ือมโยงไว้และลงนามรับรอง โดยประชาชนผู้มาติดต่อไม่ต้องเป็นผู้นํา
สําเนามาและไม่ต้องลงนามรับรอง
3. การให้บริการที่เป็นตัวเงินแก่ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด รวมทั้งการจ่ายเงิน
และสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางานของ
หน่วยงานของรัฐทั้งหมด  ให้ดําเนินการผ่านระบบ National e-Payment ภายในวันที่ 
5 พฤศจิกายน 2561
4. ให้สํานักงาน ก.พ.ร. เปิดช่องทางการสื่อสารผ่าน Social network  เพ่ือรับข้อ
ร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และให้รายงาน
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงานน้ันทราบเพ่ือนําไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานด้วย

ระยะกลาง 
(ภายในปี 2562) 

1. ให้หน่วยงานพัฒนาระบบสารสนเทศหรือแอปพลิเคชันที่ให้บริการประชาชนเพ่ือ
เช่ือมต่อกับ Linkage Center ของกรมการปกครอง เพ่ือให้สามารถดึงข้อมูลของ
ประชาชน เพ่ือกรอกลงในแบบคําร้องดิจิทัลของหน่วยงานได้โดยอัตโนมัติ 
2. ให้หน่วยงานพิจารณาลดรายการเอกสารสําเนาที่ประชาชนต้องใช้ในการขอรับบริการ

ระยะยาว 
(ภายในปี 2563) 

ให้สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  ร่วมกันพัฒนา
ศูนย์กลางแลกเปล่ียนข้อมูลภาครัฐ (Government Data Exchange Center : 
CDX)  ให้ครอบคลุมรายการเอกสารที่เช่ือมโยงมากขึ้น  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ
เรียกดูและบันทึกเอกสารทางราชการระหว่างหน่วยงานได้และให้บริการออนไลน์ได้
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9. เรื่อง การจัดกิจกรรมเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร 13 ตุลาคม 2561  
   คณะรัฐมนตรีมติรับทราบตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ การจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 เพ่ือเชิญชวน
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมแสดงความจงรักภักดี และ
รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดกิจกรรมบําเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา            
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยยึดแนวปฏิบัติเดิมที่ได้ดําเนินการมาแล้วในปี 2560 เช่น พิธีทําบุญตักบาตร             
พิธีทางศาสนาของศาสนาต่าง ๆ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ในห้วงก่อนหรือหลังวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 
10. เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างย่ังยืน  
(ลูกหนี้ ธ.ก.ส.)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี  

1. รับทราบแนวทางปรับโครงสร้างหน้ีระหว่างเกษตรกรลูกหน้ีกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและ 
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  โดย ธ.ก.ส. จะปรับโครงสร้างหน้ีให้กับเกษตรกรสมาชิกกองทุนพ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรอย่างย่ังยืน (กฟก.)  จํานวน 36,605 ราย  ที่เป็นหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs)  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 ด้วยการพักเงินต้นครึ่งหน่ึง (ร้อยละ 50) และดอกเบ้ียทั้งหมดไว้ก่อน สําหรับเงินต้นอีกครึ่งหน่ึง (ร้อยละ 50) 
ให้เกษตรกรทําสัญญาผ่อนชําระตามกรอบเวลาท่ีตกลงกันแต่ไม่เกิน 15 ปี คิดอัตราดอกเบ้ีย MRR-3  เมื่อเกษตรกร
ผ่อนชําระหน้ีตามสัญญาใหม่เรียบร้อยแล้ว  ดอกเบ้ียที่พักไว้ ธ.ก.ส. จะพิจารณายกให้เกษตรกร ส่วนเงินต้นที่เหลืออีก
ร้อยละ 50 ให้นํามาปรับโครงสร้างใหม่ภายใต้ดุลพินิจของเจ้าหน้ีที่จะพิจารณาศักยภาพของลูกหน้ีแต่ละราย โดยใช้
หลักการที่เป็นธรรมและไม่มีผลกระทบต่อภาระของเกษตรกร ทั้งน้ี ให้ กฟก. ดําเนินการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
อย่างเข้มข้นเพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้ สามารถนํามาชําระหน้ีให้กับเจ้าหน้ีได้ภายในกําหนดเวลาและมีรายได้ในการ
ประกอบอาชีพอย่างย่ังยืน 

2. เห็นชอบให้การดําเนินการตามโครงการน้ีของ ธ.ก.ส. เป็นงบการเงินธุรกรรมนโยบายรัฐ  
(Public Service Account : PSA)  ภายใต้การกํากับของกระทรวงการคลัง (กค.)  
 โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเร่งปรับ
โครงสร้างหน้ีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในปีแรกทั้งจํานวน 36,605 ราย  และดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี  
ภายหลังจากที่มีมติคณะรัฐมนตรี  ทั้งน้ี ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย  
 และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลังเร่งรัดตรวจสอบข้อมูลสถานะหน้ีสิน
ของเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน  รวมทั้งกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของเกษตรกรท่ีเหมาะสมในระยะยาว
เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปอย่างย่ังยืน  แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
16 พฤษภาคม 2559 [เรื่อง การแก้ไขปัญหาหน้ีสินเกษตรกร จํานวน 478 ราย ตามโครงการปรับโครงสร้างและ
ระบบการผลิตการเกษตร (คปร.)  และโครงการแผนฟ้ืนฟูการเกษตร (ผกก.)]  
 
11. เรื่อง การเสนอตัวขอเปน็เจ้าภาพการจัดการแข่งขนักีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครัง้ที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยแสดงความสนใจที่จะเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพ
การจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
(กก.) เสนอ สําหรับภาระงบประมาณในการจัดการแข่งขันเห็นสมควรให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ต้องใช้ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอย่างคุ้มค่าและประหยัด 
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แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหน่ึง ทั้งน้ี ควรกําหนดสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการแข่งขันระหว่างคณะกรรมการ
โอลิมปิกสากลและเมืองที่เป็นเจ้าภาพ (ประเทศไทย) ให้ชัดเจน ส่วนค่าใช้จ่ายในส่วนของเมืองเจ้าภาพจะต้องคํานึงถึง
ความครอบคลุมของงบประมาณและการนําเงินรายได้จากสิทธิประโยชน์พิจารณาร่วมด้วย  ตามความเห็นของ           
สํานักงบประมาณ 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   กก. เสนอว่า 
                   1. การจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) เป็นการแข่งขันที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการกีฬาของไทย และเป็นการแข่งขันที่มีความสําคัญอีกรายการหน่ึง ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
เป็นคณะนักกีฬาระดับเยาวชนและเจ้าหน้าที่ จากประเทศสมาชิกทั่วโลก กว่า 200 ประเทศ 
                   2. แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีวิสัยทัศน์ให้การกีฬาเป็นส่วนสําคัญ
ในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาที่มีมาตรฐาน และอยู่ในระดับช้ันนํา
ของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งการสร้างกิจกรรมด้านการกีฬาในทุกระดับเพ่ือเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 
ผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการสร้าง ส่งเสริมและสนับสนุน อุตสาหกรรมและธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการ
กีฬา และส่งเสริมการบรหิารจัดการกีฬาให้มีมาตรฐานท่ีดี ทําให้การกีฬาไทยเป็นที่น่าสนใจสําหรับคนไทยและ
ต่างชาติ ทั้งนักกีฬา ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน 
                   3. การจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที ่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที ่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาเพ่ือเป็น
ส่วนสําคัญในการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพ่ือสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬา (Sports Hub) ในอาเซียน ตาม
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) โดยเน้นการจัดแข่งขันมหกรรมกฬีาในระดับนานาชาติ และการ
จัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่น อีกทั้งได้ส่งเสริมให้มสีถานที่เก็บตัวฝึกซอ้มกีฬาหลากหลาย 
                   4. ประเทศไทยมีศักยภาพทั้งในด้านมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬา คุณภาพของบุคลากรกีฬาใน
ภาคส่วนต่าง ๆ ความพร้อมของสถานที่จัดการแข่งขัน อีกทั้งระยะเวลาการดําเนินงานที่เพียงพอ ในการจัดการแข่งขัน
กีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) ได้ 
                   5. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาและบุคลากร ตลอดจนคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันในภาคส่วนต่าง ๆ จากการจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) 
                   6. เพ่ือเป็นการสร้างกระแส และปลูกฝังค่านิยมในการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาสําหรับเยาวชน
และประชาชน อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดความสุขจากการชมและเชียร์กีฬา 
                   ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
                   1. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการกีฬาของประเทศไทย ทั้งนักกีฬา บุคลากรกีฬา และผู้มสี่วน
เก่ียวข้องในวงการกีฬา อีกทั้งการพัฒนา ซ่อมแซม รวมถึงการก่อสร้างสนามแข่งขัน/ฝึกซ้อมกีฬา สิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับใช้ในการจัดการแข่งขันอย่างมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ จะเป็นปัจจัยช่วยสร้างให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางกีฬา (Sports Hub) ในอาเซียน ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism)   
                   2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสู่สายตาประชาคมโลก และสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
นักท่องเที่ยวและนักลงทุนนานาชาติ ให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมของประเทศในทุก ๆ ด้าน ทั้งในด้านการ
ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงจะสามารถสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในระบบให้กับประเทศ กว่า 
1,000 ล้านบาท 
                   3. ประเทศไทยจะมีรายได้จากการใช้จ่ายเงินของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ผู้แทนองค์กรกีฬาต่าง ๆ               
ผู้สังเกตการณ์ กว่า 10,000 คน เป็นเงินกว่า 165 ล้านบาท 
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                   4. ประเทศไทยจะมีรายได้จากการใช้จ่ายเงินของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย เพ่ือ
ท่องเที่ยวและสนใจติดตามชมการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) กว่า 20,000 คน 
เป็นเงินกว่า 660 ล้านบาท 
                   5. แสดงความเป็นผู้นําด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและกีฬา อีกทั้ง ยังสร้างช่ือเสียงในฐานะเป็น
ประเทศที่มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันที่ย่ิงใหญ่ระดับนานาชาติ ขึ้นในแถบภูมิภาคอาเซียน 
                   6. เป็นโอกาสในการนําเสนอความสวยงามของประเทศไทย แหล่งท่องเท่ียว วัฒนธรรมอันดีงาม           
ผ่านการถ่ายทอดสดการแข่งขันไปทั่วโลก 
                   7. เป็นการกระจายรายได้ลงสู่พ้ืนที่ที่ใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน ทาํให้ธุรกิจในทอ้งถิ่น มีโอกาสใน
การขยายธุรกิจและกระตุ้นการค้าขายในภาค SME ให้มากขึ้นกว่าสภาวการณ์ปกติ 
                   8. เกิดการกระจายรายได้ในการจ้างแรงงานในท้องถิ่นและอาสาสมัครในประเทศเพ่ิมขึ้น เน่ืองจาก
การจัดการแข่งขันในแต่ละสนามต้องมีการก่อสร้างและปรับปรุง รวมถึงเจ้าหน้าที่ระหว่างการแข่งขันจํานวนมาก 
                   9. สร้างแรงบันดาลใจให้นักกีฬาไทย และเยาวชนที่รักการออกกําลังกายและแข่งขนักีฬามีความมุ่งมั่น
ใฝ่ฝันที่จะก้าวมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยต่อไป 
                   10. สร้างแรงกระตุ้นในการมีส่วนร่วมและความภูมิใจของประชาชนชาวไทย ในการที่ประเทศไทยได้
เป็นประเทศเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที ่5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) 
 

ต่างประเทศ 
 
12.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้ส่งร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน ให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบต่อไป 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ลงนามในร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้
ความเห็นชอบร่างความตกลงดังกล่าวแล้ว ทั้งน้ี หากมีการแก้ไขถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องน้ัน ๆ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี                 
เพ่ือพิจารณาอีก 
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนาม                 
ในร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบ                 
ร่างความตกลงดังกล่าวแล้ว 
  4. มอบหมายให้ พณ. ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการเพ่ือปฏิบัติตามพันธกรณีที่กําหนดใน
ร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน 
  5. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งต่อสํานักเลขาธิการอาเซียนว่าไทยพร้อมที่จะให้                
ร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนมีผลผูกพันต่อไป เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบ
ร่างความตกลงดังกล่าว 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (The ASEAN Agreement on 
Electronic Commerce) มีวัตถุประสงค์เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์                 
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ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน พัฒนาความเช่ือมั่นของการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมการ
ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือลดช่องว่างของระดับการพัฒนาและขับเคลื่อนภูมิภาคไปสู่การเติบโตอย่างทั่วถึง โดยมี
เน้ือหาสาระสําคัญประกอบด้วย 19 ข้อบท แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
  1. การอํานวยความสะดวกทางการค้า ได้แก่ การส่งเสริมการค้าไร้กระดาษ โดยขยายการใช้
เอกสารการดําเนินการทางการค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแลกเปลี่ยนเอกสาร
ดังกล่าว และการยืนยันตัวบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์และลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะไม่ปฏิเสธความถูกต้องทาง
กฎหมายของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์และมีมาตรการที่เก่ียวข้องบนพ้ืนฐานของแนวปฏิบัติสากล 
  2. การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยสําหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การคุ้มครอง
ผู้บริโภคออนไลน์ โดยมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคท่ีใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในระดับที่ใกล้เคียงกับการค้าใน
รูปแบบอ่ืน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ โดยมีมาตรการท่ีคํานึงถึงหลักการและแนวทางสากล ความมั่นคง
ไซเบอร์ โดยพัฒนาความสามารถของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และความโปร่งใสโดยเผยแพร่มาตรการท่ีเก่ียวข้อง 
  3. การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน ได้แก่ การส่งเสริมการโอนข้อมูลข้ามพรมแดน
ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และการไม่กําหนดให้ต้องต้ังอุปกรณ์ประมวลผลไว้ในประเทศ ซึ่งจะไม่รวมถึงสาขาบริการ
ทางการเงินและขึ้นกับกฎระเบียบภายในประเทศ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งเสริมระบบที่ปลอดภัยและ
มั่นคง มีประสิทธิภาพ และทํางานร่วมกันได้ และระบบโลจิสติกส์ โดยให้ความสําคัญกับโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนที่มี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังจะต้องพยายามลดต้นทุน ปรับปรุงความเร็ว และพัฒนาความน่าเช่ือถือของห่วงโซ่อุปทานให้ดี
ขึ้น 
  4. ความร่วมมือระหว่างสมาชิกและการมีส่วนรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  5. ข้อบททั่วไป ที่เก่ียวข้องกับการนําร่างความตกลงฯ ไปบังคับใช้ 
ทั้งน้ี ร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนจะมีผลใช้บังคับเมื่อได้มีการเก็บรักษาตราสารการอนุวัติ
การให้สัตยาบันหรือการยอมรับโดยกลุ่มรัฐสมาชิกกับเลขาธิการอาเซียน 
 
13.  เรื่อง  ร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขเอกสารแนบ 2 ของความตกลงการสํารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างพิธีสารเพ่ือแก้ไขเอกสารแนบ 2 ของความตกลงการสํารองข้าวฉุกเฉินของ
อาเซียนบวกสาม (ความตกลงแอปเทอร์)  
  ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างพิธีสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กษ. ดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ)   
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามพิธีสารเพ่ือ
แก้ไขเอกสารแนบ 2 ของความตกลงแอปเทอร์ และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบ
อํานาจเต็ม (Full Powers) ให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามพิธี
สารเพ่ือแก้ไขเอกสารแนบ 2 ของความตกลงแอปเทอร์ 
  3. อนุมัติการให้สัตยาบัน และหลังจากที่ได้ลงนามพิธีสารเพ่ือแก้ไขเอกสารแนบ 2 ของความตกลง
แอปเทอร์แล้ว ให้ กต. จัดทําสัตยาบันสาร และยื่นสัตยาบันสารต่อสํานักเลขาธิการอาเซียนเพ่ือเก็บรักษา 
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  4. เห็นชอบในหลักการให้สํานักงบประมาณ (สงป.) สนับสนุนงบประมาณให้กับเงินทุนดําเนินงาน
ของกองทุนแอปเทอร์ ในวงเงินประมาณปีละ 8,000 ดอลลาร์สหรัฐเป็นเวลา 5 ปี รวมเป็นเงิน 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
ทั้งน้ี ให้ กษ. ประสาน สงป. ต่อไป  
  และให้ กษ. รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  สาระสําคัญของร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขเอกสารแนบ 2 ของความตกลงการสํารองข้าวฉุกเฉินของ
อาเซียนบวกสาม (ความตกลงแอปเทอร์) เป็นการแก้ไขเพ่ือให้ประเทศสมาชิกแอปเทอร์ซึ่งประกอบด้วยประเทศ
สมาชิกอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ จ่ายเงินสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักเลขาธิการ
แอปเทอร์ต่อไปอีก 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยประเทศไทยจะต้องจ่ายเงินสนับสนุนสําหรับเงินทุนดําเนินงาน              
ปีละ 8,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นเงิน 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.31 ล้านบาท) ซึ่ง กษ. ได้เสนอต้ัง
งบประมาณสําหรับปี พ.ศ. 2562 รองรับไว้แล้ว 
  สําหรับองค์กรสํารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (แอปเทอร์) เป็นกลไกถาวรระหว่างประเทศ
เพ่ือการจัดต้ังระบบสํารองข้าวไว้สําหรับช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันเองกรณีที่
ประเทศสมาชิกประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในภาวะไม่ปกติให้กับภูมิภาคโดย
ไม่กระทบต่อการค้าข้าวในตลาดปกติ โดยแต่ละประเทศจะสํารองข้าวไว้ในรูปสัญญา (Earmarked Reserve) เพ่ือให้
ประเทศสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติสามารถจับคู่ทําสัญญาซื้อข้าวได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว รวมทั้งให้เปล่าข้าวที่มี
อยู่จริง (ในรูปข้าวจริงหรือเงินสด) (Stockpiled Reserve) เพ่ือนําไปช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งที่
ผ่านมาประเทศไทยได้บริจาคข้าว จํานวน 5,000 ตัน ให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุไห่เย่ียนในประเทศฟิลิปปินส์ ขณะท่ี
ประเทศไทยเคยได้รับความช่วยเหลือจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี 2554 เช่นกัน โดยในการบริหารงานจะมีสํานัก
เลขานุการแอปเทอร์ (APTERR Secretariat) มีที่ต้ังอยู่ในประเทศไทย ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรทํา
หน้าที่บริหารจัดการดําเนินงานตามนโยบาย แผนงาน/โครงการตามที่กําหนดโดยคณะมนตรีแอปเทอร์ (APTERR 
Council) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิก 
  โดยความตกลงแอปเทอร์กําหนดให้มีกองทุนแอปเทอร์ (APTERR Funds) ซึ่งจัดต้ังขึ้นเพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงานและกิจกรรมของแอปเทอร์ โดยมีจํานวนเงินทุนที่ประเทศสมาชิกต้องสนับสนุนซึ่งระบุไว้ในเอกสาร
แนบ 2 ของความตกลงแอปเทอร์ ประกอบด้วยเงินกองทุนที่ใช้เฉพาะดอกผล (Endowment Fund - EF) และ
เงินทุนดําเนินงาน (Operational Cost - OC) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในช่วง 5 ปีแรก โดยมีแผนว่า
หลังจากช่วง 5 ปีแรก สํานักเลขานุการแอปเทอร์จะนําดอกเบี้ยที่ได้จากเงินกองทุนที่ใช้เฉพาะดอกผลมาใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสํานักเลขานุการฯ แต่ปรากฏว่าผลตอบแทนจากการฝากเงินกองทุนที่ใช้เฉพาะดอกผล
ของธนาคารในประเทศไทยตํ่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ทําให้ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2559 ได้รับดอกเบ้ียเพียง 
1,848.34 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของสํานักเลขานุการฯ (ซึ่งในช่วง 5 ปีแรกกําหนดไว้ที่ปีละ 
299,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐมนตรีอาเซียนบวกสามด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 16 
สมัยพิเศษ (AMAF+3) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ จึงมีมติเห็นชอบการสนับสนุนเงินทุน
ดําเนินงานให้กับสํานักเลขานุการแอปเทอร์ต่อไปอีกเป็นเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ในจํานวนเงินเท่ากับเงินทุน
ดําเนินงานสําหรับ พ.ศ. 2556 – 2560 โดยได้มอบหมายให้สํานักเลขาธิการอาเซียนดําเนินการจัดทําร่างพิธีสารเพ่ือ
แก้ไขเอกสารแนบ 2 ของความตกลงแอปเทอร์ให้ประเทศสมาชิกพิจารณาและดําเนินการตามข้ันตอนภายในประเทศ
ก่อนการลงนามต่อไป 
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14.  เรื่อง  ร่าง Large Grant Agreement (LGA) สําหรับโครงการ Measurable Action for Haze-Free 
Sustainable Land Management in Southeast Asia (MAHFSA) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง Large Grant Agreement (LGA) สําหรับโครงการ Measurable 
Action for Haze-Free Sustainable Land Management in Southeast Asia (MAHFSA) และให้เลขาธิการ
อาเซียนเป็นผู้ลงนามร่าง LGA สําหรับโครงการ MAHFSA ดังกล่าว ในนามของอาเซียนร่วมกับกองทุนระหว่าง
ประเทศเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม (International Fund for Agricultural Development - IFAD) ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ  
  สําหรับในกรณีที่มีความจําเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคําหรือสาระสําคัญของร่างความตกลงฯ                 
ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้
อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ทส. สามารถดําเนินการได้โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วยตามนัยมติคณะรัฐมนตรี (30 มิถุนายน 2558)  
  สาระสําคัญของร่าง Large Grant Agreement (LGA) สําหรับโครงการ Measurable 
Action for Haze-Free Sustainable Land Management in Southeast Asia (MAHFSA) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือลดปัญหาหมอกควันในภูมิภาคอาเซียนผ่านการส่งเสริมขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง คาดการณ์และ
ดําเนินการเกี่ยวกับไฟและหมอกควัน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับมือหมอกควัน
ระหว่างประเทศสมาชิกและหุ้นส่วนภายนอก และสร้างเวทีการประสานงานด้านนโยบายและโครงการต่าง ๆ ด้านการ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก IFAD จํานวน 3.5 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ เพ่ือแก้ปัญหามลพิษหมอกควันอันเน่ืองมาจากป่าพรุ โดยมีพ้ืนที่ดําเนินการในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและ
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดน 
 
15. เรื่อง การจัดต้ังสํานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจําประเทศไทย  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี  

1. อนุมัติในหลักการของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสํานักงานเศรษฐกิจและ 
การค้าฮ่องกงประจําประเทศไทย พ.ศ. .... 

2. เห็นชอบหนังสือจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งแจ้งว่า รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ได้ให้ความเห็นชอบต่อการจัดต้ัง HKETO  ประจําประเทศไทย และร่างหนังสือตอบจากกระทรวงการต่างประเทศใน
นามรัฐบาลไทย ถึงสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยในนามรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  และพิจารณานําเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปตามมาตรา 178 
วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ทั้งน้ี  หากมีการปรับแก้ไขร่างหนังสือตอบจากกระทรวง
การต่างประเทศ โดยไม่ใช่สาระสําคัญ  กระทรวงการต่างประเทศไม่ต้องนําเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 

3. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือตอบสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประจําประเทศไทย ในนามรัฐบาลไทย เมื่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสํานักงานเศรษฐกิจและ
การค้าฮ่องกงประจําประเทศไทย พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับแล้ว  
 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสํานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง ประจํา
ประเทศไทย พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังน้ี  

1. เพ่ือให้สถานะนิติบุคคลแก่  HKETO ประจําประเทศไทยและให้ถือว่ามีภูมิลําเนาในประเทศไทย  
(มาตรา 4 (1))  

2. เพ่ือให้เอกสิทธ์ิและความคุ้มกัน รวมทั้งการอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของ  
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HKETO  ประจําประเทศไทย แก่สํานักงานและเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน ตามหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทย
กับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งรวมถึงเอกสารเกี่ยวกับเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันสําหรับการอํานวยความสะดวก
ในการดําเนินงานของสํานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงที่กรุงเทพมหานคร   ประเทศไทย และภาคผนวก                
การอํานวยความสะดวก  เอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเพ่ิมเติมที่แนบท้ายหนังสือดังกล่าว (มาตรา 4 (2)) 
 
16.  เรื่อง  ร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2018 เพื่อความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2018 เพ่ือความร่วมมือลุ่มนํ้าโขงกับญีปุ่่น 
  2. ให้นายกรฐัมนตรีหรือผู้ได้รับมอบหมาย ร่วมให้การรับรองร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียวฯ 
  ทั้งน้ี ในกรณทีีม่ีความจาํเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียวฯ ในส่วนที่
ไม่ใช่สาระสําคญัและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยให้
นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวด้วย 
  สาระสาํคญัของร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2018 เพื่อความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุน่ 
จัดทําขึ้นจากการทบทวนความสาํเร็จของการพัฒนาโครงการความร่วมมือที่ผ่านมาภายใต้ยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว 
ค.ศ. 2015 เพ่ือความร่วมมือลุ่มนํ้าโขงกับญีปุ่่น (ฉบับเดิม) และเพ่ือแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะสานต่อการ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพ (Quality Growth) และการพัฒนาที่ย่ังยืน มั่นคง และคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยสาระสําคัญ
ของร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียวฯ ครอบคลุมสาขาความร่วมมือระหว่างกัน (6 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
และประเทศญีปุ่่น) แบ่งออกเป็น 3 เสาหลัก ได้แก่ (1) การพัฒนาความเช่ือมโยงที่ดีและมีประสิทธิภาพที่หลาย
รูปแบบ ทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ (2) การสร้างสงัคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางผ่านความเช่ือมโยงระดับ
ประชาชนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ (3) การสร้างความเป็นรูปธรรมและความตระหนักรู้ต่ออนุภูมิภาคลุ่ม
นํ้าโขงสีเขียว โดยการดําเนินการความร่วมมือในสาขาดังกล่าวจะดําเนินการภายใต้ความร่วมมือที่เก่ียวข้องที่ผ่านมาที่
ครอบคลุมใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การดําเนินการตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – 
เจ้าพระยา – แม่โขง ระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2019 – 2023) 2) ยุทธศาสตร์อินโด – แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง และ 3) 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน นอกจากน้ี ร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียวฯ ยังได้มีการระบุแนวทางการดําเนินการร่วมกันที่
ให้ความสําคญักับประเด็นภูมิภาคและโลก เช่น การใช้ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ เป็นต้น ทั้งน้ี จะมีการรับรองร่าง
ยุทธศาสตร์กรุงโตเกียวฯ ในการประชุมผู้นํากรอบความร่วมมือลุ่มนํ้าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 ทีจ่ะจัดขึ้นในวันที่ 9 
ตุลาคม 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือผู้ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองร่าง
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
 
17.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อเอกสารท่ีจะมีการลงนามในการประชมุรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ 
ครั้งที่ 40 และการประชุมที่เก่ียวข้อง 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบ และอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านอาหารและ
การเกษตร และร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและป่าไม้ 
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  2. อนุมัติในหลกัการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความ
เข้าใจฯ ในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสําคัญ ให้ กษ. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
  3. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
  4. มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม
ในข้อ 3  
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครัง้ที่ 40 และการประชุมที่เก่ียวข้องจะมีการ
ลงนามในบันทกึความเข้าใจฯ จํานวน 2 ฉบับ โดยมีสาระสาํคัญ ดังน้ี 
  1. ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชยีตะวันออก
เฉียงใต้และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านอาหารและการเกษตร 
   1.1 ร่างบันทึกความเข้าใจฯ น้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ
ระหว่างประเทศภาคี ส่งเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการเกษตรในภูมิภาค ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร และสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารและความม่ันคงทางอาหารในภูมิภาค 
   1.2 สาขาความร่วมมือที่สําคญัของร่างบันทึกความเข้าใจฯ น้ี อาทิ การสง่เสริมการพัฒนา
เกษตรสีเขียว การทําการเกษตรโดยใช้นวัตกรรม การใช้ทรัพยากรการเกษตรอย่างย่ังยืน การส่งเสริมความร่วมมือใน
การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าและการบริหารจัดการด้านการประมง การส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและ
พัฒนา นโยบาย กฎระเบียบทางการค้า การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการผลิตทางการเกษตรที่สามารถปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร รวมทั้งการป้องกันและการบรรเทา
ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ การส่งเสริมการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านอาหารและการเกษตร 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตรายย่อย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกร
สหกรณ์การเกษตรและประมง การส่งเสริมการประสานงานด้านนโยบายผ่านเวทีการประชุมความร่วมมืออาเซียน-จีน 
ด้านการเกษตร ความร่วมมืออาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้บวกสาม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่นํ้าโขงและกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง 
  2. ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชยีตะวันออก
เฉียงใต้และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการสง่เสริมความรว่มมือด้านการเกษตรและป่า
ไม้ 
   2.1 ร่างบันทึกความเข้าใจฯ น้ีเป็นกรอบแนวทางที่มีความสนใจร่วมกันในการสนับสนุน
ความพยายามของกลุ่มรัฐสมาชิกอาเซียนในการส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาค เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ย่ังยืนความม่ันคงด้านอาหารเพ่ือคนทั้งมวล ภายใต้กรอบการพัฒนาด้านการเกษตรอย่างย่ังยืน การขจัดความหิวโหย
และภาวะทุพโภชนาการ 
   2.2 วัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจฉบับน้ี เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตร ป่า
ไม้ ความมั่นคงทางอาหารความปลอดภัยด้านอาหาร ในบริบทของภาคอาหารและการเกษตร การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การขจัดความยากจน การส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการป้องกันการทํา
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม รวมท้ังการส่งเสริมและกระชับความร่วมมือทีม่ีอยู่ระหว่างทั้ง
สองฝ่าย 
  ทั้งน้ี การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 40 และการประชุมที่เก่ียวข้องจะ
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2561  ณ กรุงฮานอย  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
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18. เรื่อง  ร่างแถลงการณ์รว่ม (Joint Communique) ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและ UNIDO 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United  Nations Industrial 
Development Organization: UNIDO) 
  2. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้ อก. สามารถพิจารณาดําเนินการได้ โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
  3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประกาศ
เจตนารมณ์ตามความร่วมมือของร่างแถลงการณ์ร่วมดังกล่าว 
  สาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นการกล่าวถึงความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ ของไทย
กับ UNIDO ต้ังแต่ช่วงเร่ิมต้นการเป็นสมาชิกจนถึงปัจจุบัน และระบุถึงการใช้โอกาสท่ี นาย Li Yong ผู้อํานวยการ
ใหญ่ UNIDO มีกําหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2561 ในการ
กระชับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันภายใต้กรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2561 – 2564) ระหว่างไทยและ 
UNIDO ที่ได้ลงนามไปแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ดังน้ี 
   1. ในปี 2561 ประเทศไทยจะฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 50 ปี ในการเป็นสมาชิก 
UNIDO และยืนยันที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นย่ิงขึ้น 
   2. กล่าวถึงความก้าวหน้าจากการดําเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ฯ ซึ่ง
มีกิจกรรมที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 2 โครงการ ในเดือนกรกฎาคม 2561 ณ กรุงเทพฯ และกําลังเตรียมการ
เพ่ือดําเนินโครงการในระยะต่อไป 
   3. กล่าวถึงการดําเนินความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างต่อเน่ือง
ต่อไป รวมถึงแสดงความยินดีในการจัดการประชุมอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry Conference : GIC) ครั้งที่ 
5 ระหว่างวันที่ 3 -5 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศไทย ซึ่งจัดโดย UNIDO คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
สหประชาชาติประจําภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (UNESCAP) ร่วมกับรัฐบาลไทย 
   4. กล่าวถึงการรื้อฟ้ืนการจัดทําความตกลงของประเทศเจ้าภาพ (Host Country 
Agreement) ระหว่างไทยกับ UNIDO รวมถึงการตระหนักร่วมถึงสถานะของประเทศไทยในการเป็นประเทศที่มี
รายได้ปานกลางค่อนข้างสูงซึ่งประสบกับความท้าทายในการได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงที่จะ
แสวงหาความร่วมมือจากประเทศใหม่ ๆ ตลอดจนพิจารณาการใช้งบประมาณของไทยในการดําเนินโครงการต่าง ๆ  
 
19. เรื่อง  ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการมีความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์จากอวกาศเพ่ือการ
พัฒนาแบบย่ังยืน และแผนปฏิบัติการว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากอวกาศเพื่อการพัฒนาแบบย่ังยืนในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก (Asia – Pacific Plan of Action on Space Applications for Sustainable 
Development) ค.ศ. 2018 – 2030  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการมีความร่วมมือระดับภูมิภาคเพ่ือใช้ประโยชน์จาก
อวกาศเพ่ือการพัฒนาแบบย่ังยืน และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากอวกาศเพ่ือการพัฒนาแบบ
ย่ังยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia – Pacific Plan of Action on Space Applications for Sustainable 
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Development) ค.ศ. 2018 – 2030  เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากอวกาศ
เพ่ือการพัฒนาแบบย่ังยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ 3 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ซ่ึงมีสาระสําคัญ คือ การ
แนะแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ ภูมิสารสนเทศ  
และนวัตกรรมดิจิทัลที่เก่ียวข้อง เพ่ือการประเมิน เฝ้าระวัง บริหารจัดการและแก้ไขประเด็นปัญหาเฉพาะทั้งหมด                
6 ประเด็น ได้แก่ 1) การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 2) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                
3) ความเช่ือมโยงในภูมิภาค 4) การพัฒนาทางสังคม 5) พลังงาน และ 6) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือผู้แทนที่
ได้รับมอบหมายร่วมรับรองในปฏิญญาฯ และแผนปฏิบัติการฯ ทั้งน้ี หากมีการปรับปรุงแก้ไขปฏิญญาฯ และ
แผนปฏิบัติการฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนการรับรอง ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมสามารถ
ดําเนินการต่อไปได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบในภายหลัง 
 

แต่งต้ัง 
20. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดี
กรมบัญชีกลาง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
21. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงมหาดไทย) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ัง นายเสถียร เจริญเหรียญ 
ผู้อํานวยการสํานักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ดํารงตําแหน่ง วิศวกรใหญ่ 
(วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่วันที่ 5 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
22. เรื่อง ขออนุมัติแต่งต้ังขา้ราชการพลเรือนสามัญใหดํ้ารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพล
เรือนสามัญ ใหดํ้ารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. แต่งต้ัง นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
   2. รับโอน นางปิยนุช วุฒิสอน ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี และแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลง
ยินยอมการโอน  
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  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุ
ราชการ และทดแทนตําแหน่งที่จะว่าง ตามลําดับ  
 
23. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการกํากับสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังให้ นางสาริณี อังศุสิงห ์เป็น
กรรมการอ่ืน (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารกิจการการบินพาณิชย์) ในคณะกรรมการกํากับสาํนักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย ทัง้น้ี ต้ังแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
 
24. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการที่เป็นผูแ้ทนองค์กรศาสนาอ่ืนที่พน้
จากตําแหน่งก่อนครบวาระ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการเสนอ ดังน้ี  
  1. รับทราบกรณี นายปานชัย สิงห์สัจเทพ กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในคณะกรรมการ
สภาการศึกษา ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เน่ืองจากลาออก  
   2. เห็นชอบแต่งต้ัง นายกิตติพันธ์ ใจดี อุปนายกสมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย (ศาสนา
ซิกข์) เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่ง ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
25. เรื่อง การมอบหมายผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเป็นกรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการในคณะกรรมการต่อต้านการ
ทุจริตแห่งชาติตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2561  
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครฐั (สํานักงาน ป.ป.ท.) เสนอ ดังน้ี  
  1. รับทราบคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2561 เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ 8 มิถุนายน พุทธศักราช 2561 และคาํสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 3/2561 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช 2561  
   2. อนุมัติมอบหมายให้ผู้แทนสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการใน
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติภายในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในส่วนของผู้แทนหน่วยงานภาครัฐตาม
ข้อ 2 (8) ของคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2561 เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ 8 มิถุนายน พุทธศักราช 2561  
 
26. เรื่อง การโอนข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งในกรอบอัตรากําลงัชั่วคราวเปน็กรณพีิเศษในสํานักนายกรัฐมนตร ี
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอรับโอนและแต่งต้ัง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ใหดํ้ารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ รวม 2 
ราย ดังน้ี  
  1. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี   
  2. นายมงคลชัย สมอุดร ทีป่รึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง (นักวิชาการ
ศึกษาระดับทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดํารงตําแหน่ง นักวิชาการ
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ทรงคุณวุฒิพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นักวิชาการศึกษาระดับทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
สํานักนายกรัฐมนตรี  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป ตามข้อ 1 วรรคหน่ึง ของ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศกัราช 2558 โดยผู้มีอํานาจสั่ง
บรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนด้วยแล้ว  
 
27. เรื่อง การโอนข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งในกรอบอัตรากําลงัชั่วคราวเปน็กรณพีิเศษในสํานักนายกรัฐมนตร ี
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอรับโอน นายบญุสง่ 
จําปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหาร
ระดับสงู) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป ตามข้อ 1 วรรคหน่ึง ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 โดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุทัง้สองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนด้วยแล้ว  
 
28. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง กระทรวงแรงงาน จํานวน 4 ราย ได้แก่  
  1. ให ้นายสรุเดช วลีอิทธิกุล พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการ (นักบริหารสูง) สํานักงานประกันสังคม 
กระทรวงแรงงาน และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
แรงงาน  
   2. ให ้นายอนนัต์ชัย อุทัยพฒันาชพี พ้นจากตําแหน่ง อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการ (นักบริหารสงู) สํานักงานประกันสังคม 
กระทรวงแรงงาน  
  3. ให ้นายวิวัฒน์ ตังหงส์ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน  
  4. ให ้พนัตํารวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นัก
บริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป 
  

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


