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http://www.thaigov.go.th                                                           เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 
  วันน้ี (3 กันยายน 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.   เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 รวม 4 ฉบับ 
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
  2.  เรื่อง  การจัดสรรอัตราข้าราชการต้ังใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
    เศรษฐกิจและสังคม และการจัดสรรอัตราข้าราชการตํารวจต้ังใหม่ให้กับสํานักงาน
    ตํารวจแห่งชาติ 
  3.  เรื่อง  การจัดสรรอัตราข้าราชการต้ังใหม่ให้กับสํานักงาน ก.พ. เพ่ือใช้เป็นตําแหน่ง 
    หมุนเวียนรองรับแนวทางการรักษากลุ่มกําลังคนคุณภาพ  (Talent  Retention)  
  4. เรื่อง  (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 

5.  เรื่อง  ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ว่าด้วยกองทุน
   พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... (ผลการประชุมคณะกรรมการ 

  นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 6/2562) 
ต่างประเทศ 

  6.  เรื่อง   การร่วมลงนาม รับรอง และให้ความเห็นชอบเอกสารในการประชุมรัฐมนตรี 
    เศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 51 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
    รวม 12 ฉบับ 
  7.  เรื่อง  ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 37 และการ 
    ประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  8.  เรื่อง  ผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือลุ่ม 
    แม่นํ้าโขง – ญีปุ่่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 12 และการประชุม 
    ระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่นํ้าโขง – ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและ 
    อุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 
  9.  เรื่อง   การประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล  
    ครั้งที่ 3 
  10.  เรื่อง  สรุปผลการประชุม RCEP สมัยพิเศษ ครั้งที่ 8 ณ กรุงปักก่ิง  
    สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

แต่งต้ัง 
   

11.  เรื่อง  การแต่งต้ังโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   
  12.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ  (กระทรวงสาธารณสุข)  
  13.  เรื่อง   การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
     (สํานักข่าวกรองแห่งชาติ)  
  14.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  

 15.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงสาธารณสุข)  
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 16.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม) 

  17.  เรื่อง   การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง) 
  18.  เรื่อง  แต่งต้ังผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

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

  



 

 

3 

กฎหมาย 
1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 รวม 4 ฉบับ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ               
พ.ศ. 2562 รวม 4 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ ที่ราชพัสดุ             
พ.ศ. .... (2) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... (3) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการโอน
กรรมสิทธ์ิที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. ....   
(4) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการโอนกรรมสิทธ์ิที่ราชพัสดุนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรี             
เพ่ือทราบ และหากไม่มีข้อทักท้วงหรือไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือเป็นมติคณะรัฐมนตรีตามท่ีเสนอ 
                   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวงท้ัง 4 ฉบับ เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข               
ในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และใช้ที่ราชพัสดุ การจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การโอนกรรมสิทธ์ิที่ราชพัสดุที่มิใช่
ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ และการโอนกรรมสิทธ์ิที่ราชพัสดุ                
นอกราชอาณาจักร 
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
 
2. เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการต้ังใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
และการจัดสรรอัตราข้าราชการตํารวจต้ังใหม่ให้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการต้ังใหม่ให้แก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และการจัดสรรอัตราข้าราชการตํารวจต้ังใหม่ให้แก่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ตามมติ
คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 
2562 ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ
เสนอ สําหรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการดังกล่าว ให้ดําเนินการ                 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนด พร้อมทั้ง ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.  สํานักงาน ก.พ.ร.  และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย  และให้ปฏิบัติตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กันยายน 
2561 (เรื่อง รายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐเก่ียวกับ
มาตรการด้านกําลังคนภาครัฐ) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 [เรื่อง มาตรการบริหารจัดการ
กําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562-2564)] อย่างเคร่งครดั  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคน
ภาครัฐขอให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามมติคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคน
ภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมคร้ังที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ซึ่งเห็นชอบ (1) การจัดสรรอัตรา
ข้าราชการต้ังใหม่ให้แก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จํานวน 46 อัตรา และ                
(2) การจัดสรรอัตราข้าราชการตํารวจช้ันประทวนต้ังใหม่ให้แก่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จํานวน 9,000 อัตรา                
(เป็นกรอบอัตรากําลังที่ คปร. เคยยุบเลิกไป จํานวน 14,000 อัตรา และคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เคยมีมติ                 
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 อนุมัติอัตราข้าราชการตํารวจช้ันประทวนเพ่ิมใหม่ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติไปแล้ว                 
จํานวน 5,000 อัตรา) ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี 
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นอกจากน้ี คปร. มีมติเพ่ิมเติมสําหรับอัตราข้าราชการต้ังใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ดังน้ี (1) การพิจารณาจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการให้กับสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวม 11 อัตรา ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) พิจารณาต่อไป 
[สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการ จํานวน 47 อัตรา และ (2) กําหนดเง่ือนไขการใช้ตําแหน่งดังกล่าว โดยไม่ให้นําตําแหน่งที่ได้รับการจัดสรรมา
ยุบเลิกเพ่ือปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งอ่ืนเป็นระดับที่สูงขึ้น ทั้งน้ี การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายสําหรับอัตรา
ข้าราชการต้ังใหม่ของท้ังสองส่วนราชการดังกล่าวให้ส่วนราชการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี                 
สํานักงบประมาณกําหนด 
 
3. เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับสํานักงาน ก.พ. เพื่อใช้เป็นตําแหน่งหมุนเวียนรองรับ                
แนวทางการรักษากลุ่มกําลังคนคุณภาพ  (Talent  Retention)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการต้ังใหม่ให้กับสํานักงาน ก.พ.ตามจํานวนที่ต้องใช้
จริงไม่เกิน 80 อัตรา  เพ่ือใช้เป็นกรอบอัตรากําลังหมุนเวียนตามแนวทางการรักษากลุ่มกําลังคนคุณภาพ ตามมติ 
คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.)  ในการประชุมคร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่                
20 มีนาคม 2562  ตามที่สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบาย
กําลังคนภาครัฐ (คปร.)  เสนอ 
   

 
ส่วนราชการ 

 

จํานวน 
ข้าราชการ 

ต้ังใหม่ (อัตรา) 

ค่าใช้จ่าย 
ด้านบคุลากร 
(ล้านบาท/ปี) 

เหตุผล 

คําขอ มติ คปร. 
สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

111 15 3.75 เพ่ือปฏิบัติภารกิจด้านต่าง ๆ เช่น การกํากับดูแล  
ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น 

กรมอุตุนิยมวิทยา 54 6 1.64 เพ่ือปฏิบัติภารกิจในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

สํานักงาน
คณะกรรมการ 
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

90 25 6.39 เ พ่ือปฏิบัติภารกิจในกลุ่ม/สํานัก/กองต่าง  ๆ 
ภายใน สํา นักงานคณะกรรมการ ดิจิทั ล เ พ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น ภารกิจในกอง
กิจการอวกาศแห่งชาติ ภารกิจในกองขับเคลื่อน
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ เป็นต้น 

รวมทั้งสิ้น 255 46 11.79
สํ า นั ก ง า น ตํ า ร ว จ
แห่งชาติ 

9,000 9,000 1,700.36 เพ่ือรองรับการปฏิบัติภารกิจหลักตามที่กําหนดไว้
ในพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และ
พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ . 
2560 เช่น งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี ภารกิจด้านนิติวิทยาศาสตร์ ถวาย
ความปลอดภัย สอบสวนในสถานีตํารวจ และ
นโยบายสําคัญของรฐับาล 
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  สาระสําคัญ  
  สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคน
ภาครัฐ (คปร.)  ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการต้ังใหม่ให้แก่สํานักงาน ก.พ.              
ตามจํานวนที่ต้องใช้จริงไม่เกิน 80 อัตรา เพ่ือใช้เป็นกรอบอัตรากําลังหมุนเวียนตามแนวทางการรักษากลุ่มกําลังคน
คุณภาพในภาคราชการ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามกลไกการปฏิบัติงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการ
สําคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team : PWST) ในรูปแบบต่างๆ  ซึ่ง  คปร. ในการประชุม                
ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 20 มีนาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
หัวข้อ รายละเอียด 

วัตถุประส
ง ค์ ข อ ง
แ น ว
ท า ง ก า ร
รักษากลุ่ม
กํ า ลั ง คน
คุ ณ ภ า พ
ใ น ภ า ค
ราชการ 

(1) เพ่ือเตรียมและพัฒนากลุ่มกําลังคนคุณภาพอย่างเป็นระบบ ให้มีการสั่งสมประสบการณ์ ทักษะ และ
องค์ความรู้ที่หลากหลาย 
(2) เพ่ือดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงให้อยู่ในระบบราชการและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ 

อัตรา 80 อัตรา 
กลุ่มเป้าห
มาย 

(1) บุคคลภายนอก ได้แก่ (1.1) นักเรียนทุนกลาง (ทุนที่ไม่ได้กําหนดส่วนราชการต้นสังกัด) (1.2) 
นักเรียนทุนรอการบรรจุ (ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ) (1.3)  นักเรียนทุนสนับสนุนนวัตกรรม
ภาครัฐ  
(2) นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) (สังกัดสํานักงาน ก.พ.ร.)                  ผู้เลือกปฏิบัติงาน
ในส่วนราชการเจ้าของโจทย์ PWST/ผู้เลือกปฏิบัติงานทดแทนในส่วนราชการที่ส่งข้าราชการไป
ปฏิบัติงานในส่วนราชการเจ้าของโจทย์  PWST 
(3) นักเรียนทุนที่ประสบปัญหาการทํางานในส่วนราชการ เช่น ปัญหาในการปฏิบัติงานและการปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมการทํางานของส่วนราชการ ส่วนราชการปรับเปลี่ยนงานโครงการ
สําคัญที่ปฏิบัติอยู่                     ขาดการใช้ศักยภาพนักเรียนทุนอย่างเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ และปัญหาการทํางานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 

ภ า ร กิ จ
ต า ม ม ติ 
คปร.  

(1) เพ่ือรองรับการบริหารจัดการนักเรียนทุนรัฐบาลที่จะสําเร็จการศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนส่ง
ตัวไปปฏิบัติงานในส่วนราชการ และเพ่ือแก้ปัญหาข้าราชการกลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาลที่ประสบปัญหาการ
ทํางานในส่วนราชการต้นสังกัด โดยการรับโอนมาช่วยปฏิบัติภารกิจตามโครงการ PWST เป็นการ
ช่ัวคราวตามระยะเวลาที่กําหนด  
(2) เพ่ือรองรับการดําเนินงานตามกลไกการปฏิบัติงานในโครงการ PWST ที่ส่วนราชการสนับสนุนส่ง
บุคลากรไปร่วมปฏิบัติงานในโครงการดังกล่าว 
(3) เพ่ือรองรับการบริหารจัดการทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาประเทศ (Strategy-based)  เช่น 
ทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ  
(4) เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มกําลังคนคุณภาพกรณีอ่ืนๆ  เช่น กรณีที่พ้นระยะเวลาการใช้กรอบ
อัตรากําลังหมุนเวียนแล้ว  แต่ส่วนราชการยังไม่มีตําแหน่งว่างที่จะบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล หรือกรณีที่มี
ข้อตกลงการรับโอนข้าราชการมาปฏิบัติงานตามโครงการและต้องส่งตัวคืนส่วนราชการต้นสังกัดเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนด  แต่มีเหตุต้องขยายระยะเวลาโครงการออกไปล่าช้ากว่ากําหนดระยะเวลาเดิม 
เป็นต้น   
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มติ คปร . 
เ ก่ี ย ว กั บ
ก า ร ใ ช้
ตํ าแห น่ ง
และกลไก
ติ ด ต า ม
แ ล ะ
ประเมินผ
ล 

(1) ให้สํานักงาน ก.พ. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการใช้กรอบอัตรากําลังหมุนเวียน ฯ ให้มี
ความชัดเจน โดยนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลกําลังคนคุณภาพ  
2) ไม่ให้นําตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังหมุนเวียนไปใช้ในภารกิจอ่ืน นอกเหนือจากภารกิจที่ คปร. 
กําหนด 
3) ให้สํานักงาน ก.พ. รายงานผลการใช้ตําแหน่งดังกล่าว ตลอดจนผลการดําเนินการ ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน (ก.พ.)  และ คปร. ทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ (ณ 
วันที่ 1 ตุลาคม) 
ทั้งน้ี เมื่อหมดความจําเป็นของภารกิจให้ยุบเลิกกรอบอัตรากําหลังหมุนเวียนดังกล่าว   

 
4. เรื่อง (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ                
(พ.ศ 2562 – 2565) โดยให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานการจัดทํายุทธศาสตร์หรือแผน
ด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง (แผนระดับที่ 3 ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560) หรือจัดทําแผนงาน
หรือโครงการที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
ตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ 
   สาระสําคัญของเร่ือง 
   สมช. ได้ปรับเปลี่ยนห้วงเวลาของ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติฯ จากเดิม พ.ศ. 2561 – 2565 
เป็น พ.ศ. 2562 – 2565 เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลาปัจจุบัน ซึ่งสาระสําคัญของ (ร่าง) นโยบายแผนระดับชาติฯ   
ไม่มีการเปล่ียนแปลงจากที่คณะรัฐมนตรีไ ด้เคยให้ความเห็นชอบไว้ เมื่อ วันที่ 10 ธันวาคม 2560 และ                 
วันที่ 30 เมษายน 2562 
เป้ าหมายและแนวทางการ
ดําเนินการ 4 เรื่อง 

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ  
16 ด้าน 

แผนระดับชาติ ว่า ด้วยความ
ม่ันคงแห่งชาติ 19 แผน 

1) การเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็น
ประมุข 
2 )  ก า ร ป ก ป้ อ ง แ ล ะ รั ก ษ า
ผลประโยชน์แห่งชาติ 
3 )  ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
เ ต รี ย ม พ ร้ อ ม แ ห่ ง ช า ติ แ ล ะ
ศักยภาพการป้องกันประเทศ 
4 )  ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม ม่ั น ค ง
ภายในประ เทศและระห ว่าง
ประเทศ 

1) เสริมสร้างความม่ันคงของ
สถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็น
ประมุข 

- การเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็น
ประมุข

2) สร้างความเป็นธรรม ความ
ปรองดอง และความสมานฉันท์ใน
ชาติ 

- การสร้างความสามัคคีปรองดอง 

3) ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ก่อเหตุรุนแรงใน พ้ืนที่ จั งห วัด
ชายแดนภาคใต้ 

4) จัดระบบการบริหารจัดการ
ชายแดนเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาข้ามพรมแดน

- การ รักษาความ ม่ันคง พ้ืนที่
ชายแดน 

5) สร้างเสริมศักยภาพการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม 
ข้ามชาติ 

- การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ 
 
- การป้องกันและปราบปราม  
ยาเสพติด
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- การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามข้ามชาติ 

6) ปกป้อง รักษาผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล

- การรักษาความมั่นคงทางทะเล 

7) จัดระบบ ป้องกัน แลแก้ไข
ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง

- การบริหารจัดการผู้หลบหนี 
เข้าเมือง

8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน 

- การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ 
- การป้องกันและปราบปราม  
ยาเสพติด 
- การเสริมสร้างความมั่นคงของ
มนุษย์

9) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
จากภัยการทุจริต

- การเสริมสร้างความมั่นคงของ
ชาติจากภัยทุจริต 

1 0 )  เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว ามมั่ น ค ง
ปลอดภัยไซเบอร์

- การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงทางไซเบอร์ 

11) รักษาความมั่นคงของฐาน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม

- การ รักษาความ ม่ันคง ด้ าน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม

12) เสริมสร้างความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร 

- การ รั กษาความมั่ น ค งทา ง
พลังงาน 
- การ รักษาความ ม่ันคง ด้ าน
อาหารและนํ้า

13) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ เ พ่ือเสริมสร้างความ
มั่นคงของชาติ

-ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
เตรียมพร้อมแห่งชาติ 

1 4 )  เ ส ริ ม ส ร้ า ง แ ล ะ พัฒน า
ศักยภาพการป้องกันประเทศ 

- ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
เตรียมพร้อมแห่งชาติ 
- การพัฒนาศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ

15) พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้
มีประสิทธิภาพ

- การข่าวกรองและการประเมิน
สถานการณ์ด้านความมั่นคง 

16) เสริมสร้างดุลยภาพในการ
ดํา เ นินความสัมพัน ธ์ระหว่าง
ประเทศ 

- การ รักษา ดุลยภาพสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ 
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5. เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ว่าด้วยกองทุนพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... (ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก                
ครั้งที่ 6/2562) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ครั้งที่ 6/2562 เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ว่าด้วยกองทุนพัฒนาเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอ 
ทั้งน้ี ให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแก้ไขปรับปรุงการออกร่างระเบียบดังกล่าว
ให้เป็นไปตามข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป รวมทั้งให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงบประมาณ
และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ทราบ และหากไม่มีข้อทักท้วงหรือไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนให้ถือเป็นมติคณะรัฐมนตรีตามท่ีเสนอ 
  คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในการประชุมคร้ังที่6/2562 เมื่อวันที่                
24 มิถุนายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกว่าด้วย                
พ.ศ. .... และมอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในฐานะกรรมการและ                 
เลขานุการ ฯ เป็นผู้ลงนามแทนประธานกรรมการนโยบาย  ซึ่งร่างระเบียบ ฯ ดังกล่าว มีสาระสําคัญเป็นการ
กําหนดให้มีกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  และประกอบด้วย 3 หมวด ได้แก่  1) การบริหารกองทุน 
2) การบริหารจัดการเงินและทรัพย์สิน 3) ระบบบัญชี การประเมินผลและการตรวจสอบของกองทุน  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ 
  1. ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วยเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก หรือผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมอบหมาย เป็น
ประธานกรรมการ ผู้แทนสํานักงบประมาณ จํานวน 1 คน ผู้แทน กค. จํานวน 1 คน ผู้แทนสกพอ. จํานวน 1 คน 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแต่งต้ังโดยความเห็นชอบ
ของ กค. จํานวนไม่เกิน 3 คน และผู้บริหารกองทุนเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที่และอํานาจกําหนด
นโยบาย กํากับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการดําเนินงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน พิจารณา
อนุมัติแผนการดําเนินงานประจําปี และอนุมัติโครงการภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุน ติดตามการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการดําเนินงานของกองทุน รวมท้ังเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการ
ดําเนินงานแก่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนและสนับสนุนให้มีการสํารวจผลกระทบจากการพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกเป็นระยะ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาโครงการ 
  2. ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจและหน้าที่ตามที่กําหนดและให้แต่งต้ังผู้บริหารกองทุน 
เพ่ือทําหน้าที่บริหารงานกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  3. ให้ สกพอ. จัดทําโครงสร้างการบริหารกองทุนเพ่ือรองรับการดําเนินงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งการ
กําหนดกรอบอัตรากําลัง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการต่าง ๆ โดยให้มีความเหมาะสม
ในการดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทุน เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติโดยความเห็นชอบของ กค. 
  4. เงินและทรัพย์สินของกองทุน ประกอบด้วย 1) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ 2) เงินบํารุงตาม
มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 3) เงินสมทบจากรายได้ของ สกพอ.  
ตามมาตรา 24 (2) แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 4) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
ให้ 5) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่ตกเป็นของกองทุน และ 6) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สิน
ของกองทุนโดยเงินและทรัพย์สินที่เป็นของกองทุนไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน
การคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 
  5. ให้ สกพอ. เปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง กค. เพ่ือรับเงินและจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน และเพ่ือความคล่องตัว ให้ สกพอ. สามารถเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือ
ธนาคารที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐสําหรับหมุนเวียนใช้จ่ายได้ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
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บริหารกําหนด และทุกสิ้นเดือนให้ สกพอ. นําเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารในส่วนที่เกินวงเงินส่งเข้าบัญชีกองทุนที่เปิด
บัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง กค. ดังกล่าว 
  6. เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน อันได้แก่ 1) เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่
หรือชุมชน ช่วยเหลือหรือเยียวยาประชาชนและชุมชนบรรดาที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 2) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา และให้ทุนการศึกษาแก่ประชาชนท่ีอยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกหรือที่อยู่ใกล้เคียงและได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3) ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จะส่ ง เส ริมให้ เ กิดประสิท ธิภาพและความรวดเร็ วในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด และ 4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
  7. การจัดซ้ือ การจ้าง และการเช่าตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ข้อกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  8. ให้ สกพอ. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร วางและรักษาไว้ ซึ่งระบบบัญชีที่
เหมาะสม เพ่ือให้สามารถจดัทํารายงานทางการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของกองทุนได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งจัดทําและส่งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การดําเนินงานที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
  9. ให้ สกพอ. จัดทํารายงานการเงินของกองทุนเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความ
เห็นชอบภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี และส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลที่สํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีเพ่ือทําการตรวจสอบและรับรอง และเมื่อรายงานทางการเงิน
ได้รับการตรวจสอบและรับรองแล้วให้ส่ง กค. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี 
  10. การประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนประกาศกําหนด 
  11. ให้ สกพอ. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร จัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน                
เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงาน
ของรัฐ หรือมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
 

ต่างประเทศ 
 
6. เรื่อง  การร่วมลงนาม รับรอง และให้ความเห็นชอบเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) 
ครั้งที่ 51 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง รวม 12 ฉบับ 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังน้ี 
                     1. เห็นชอบร่างข้อตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของอาเซียน 
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Type Approval for Automotive Products) และร่างพิธีสาร
ว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement 
Mechanism) รวม 2 ฉบับ 
                   2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่า                 
การกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามในร่างข้อตกลงฯ และร่างพิธีสารฯ รวม 2 ฉบับดังกล่าว และเมื่อลงนามแล้ว ให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา แล้วเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อตกลงฯ และ              
พิธีสารฯ รวม 2 ฉบับดังกล่าว ก่อนแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันต่อไป ทั้งน้ี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2562 (เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการเสนอหนังสือสัญญาตามบทบัญญัติ มาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ             
แห่งราชอาณาจักรไทย) 
                    3. ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามใน             
ร่างข้อตกลงฯ และร่างพิธีสารฯ รวม 2 ฉบับดังกล่าว ทั้งน้ี หากมีการแก้ไขร่างข้อตกลงฯ และร่างพิธีสารฯ                
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รวม 2 ฉบับดังกล่าว ในส่วนที่เก่ียวกับถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวง
พาณิชย์ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ( เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
                    4. ให้กระทรวงพาณิชย์ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีที่กําหนด
ในร่างข้อตกลงฯ และร่างพิธีสารฯ รวม 2 ฉบับดังกล่าว 
                    5. ให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งต่อสํานักเลขาธิการอาเซียนว่าไทยพร้อมที่จะให้ร่างข้อตกลงฯ 
และร่างพิธีสาร มีผลผูกพัน เมื่อรัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อตกลงฯ และร่างพิธีสารฯ ดังกล่าวแล้ว 
                    6. ใหค้วามเห็นชอบร่างเอกสาร ข้อ 2 (2.1-2.4) และข้อ 3 (3.1-3.6) รวม 10 ฉบับ                   
          7. ให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ร่วมรับรองร่างเอกสาร รวม 4 ฉบับ ตามข้อ 2 (2.1-2.4) และให้ความเห็นชอบร่างเอกสาร รวม 6 ฉบับ ตาม
ข้อ 3 (3.1-3.6)   ทั้งน้ี หากมกีารแก้ไขถ้อยคําในร่างเอกสาร รวม 10 ฉบับดังกล่าว ที่มิใช่สาระสําคญัและไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558                       
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
                    สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงพาณิชย์เสนอว่า 
                    ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรฐัมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister: AEM) 
ครั้งที ่51 และการประชุมอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง ระหว่างวันที่ 3 – 10 กันยายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร และในระหว่าง 
การประชุมดังกล่าวรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซยีนจะลงนาม รับรอง และใหค้วามเห็นชอบร่างข้อตกลงฯ ร่างพิธีสารฯ 
และร่างเอกสารต่าง ๆ รวม 12 ฉบับ ในระหว่างวันที่ 5 – 10 กันยายน 2562  ดังน้ี 
                   1. ร่างเอกสารที่จะลงนาม รวม 2 ฉบับ ได้แก่ 
                             1.1 ร่างข้อตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของอาเซียน 
เป็นการให้สิทธิประเทศสมาชิกในการแต่งต้ังหน่วยบริการทางเทคนิคในการทําหน้าที่ตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์
ยานยนต์และช้ินส่วน เพ่ือย่ืนขอขึ้นบัญชีกับคณะกรรมการยานยนต์อาเซียน ซึ่งหน่วยบริการทางเทคนิคที่ได้รับการขึ้น
บัญชีจะสามารถดําเนินการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์สาขายานยนต์และชิ้นส่วนให้กับผู้ประกอบการอาเซียน 
และประเทศสมาชิกจะยอมรับผลการตรวจสอบเพ่ือนํามาใช้ในการอนุญาตนําเข้าสินค้าโดยไม่ต้องตรวจซ้ํา 
                             1.2 ร่างพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียน เป็นการกําหนด
หลักเกณฑ์และกระบวนการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน                 
โดยเป็นการปรับปรุงพิธีสารฉบับเดิมให้ทันสมัยและมีความชัดเจนมากข้ึน สอดคล้องกับหลักการขององค์การ                 
การค้าโลก  ทั้งน้ีการลงนามในขั้นตอนน้ี เป็นการแสดงเจตจํานงในทางนโยบายของไทยที่จะดําเนินการตามหนังสือ
สัญญาดังกล่าว โดยเอกสารท้ัง 2 ฉบับ จะยังไม่มีผลผูกพันกับประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
                   2. ร่างเอกสารที่จะรับรองรวม 4 ฉบับ ได้แก่ (2.1) ร่างแผนการดําเนินงานตามกรอบการบูรณาการ
ด้านดิจิทัลของอาเซียน ปี 2562 – 2568 (ASEAN Digital Integration Framework Action Plan 2019 - 2025)  
(2.2) ร่างแนวทางการพัฒนาแรงงานมีทักษะ/ผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 
(Guideline on Skilled Labor/Professional Services Development in Response to the Fourth 
Industrial Revolution) (2.3) ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 
(ASEAN Declaration on Industrial Transformation to Industry 4.0) (2.4) ร่างแนวทางในการส่งเสริมการใช้
ดิจิทัลสําหรับผู้ประกอบการรายย่อยอาเซียน (Policy Guideline on Digitalization of ASEAN Micro 
Enterprises) 
                   3. ร่างเอกสารที่จะให้ความเห็นชอบรวม 6 ฉบับ ได้แก่ (3.1) ร่างการปรับปรุงข้อบทว่าด้วยระเบียบ
วิธีปฏิบัติด้านหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าเพ่ือรองรับระบบรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าของอาเซียน (Amended ATIGA 
Operational Certification Procedure to allow for ASEAN-wide Self-Certification Scheme) (3.2) ร่างการ
ปรับปรุงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าของอาเซียน (Amended CO From D) (3.3) ร่างขอบเขตการดําเนินงานของ
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การทบทวนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (TOR: General Review of the ASEAN Trade in Goods 
Agreement) (3.4) ร่างแผนงานความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย (Programme of 
Cooperation between the Eurasian Economic Commission and the Association of Southeast Asian 
Nations for 2019 - 2020) (3.5) ร่างแผนงานเพ่ือยกระดับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – 
นิวซีแลนด์ (AANZFTA FJC Work Plan for the Upgrade Negotiations) (3.6) ร่างแถลงการณ์ของรัฐมนตรีใน
โอกาสครบรอบ 10 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ (Ministerial Statement on the 10th 
Year  Anniversary of the AANZFTA) 
   
7. เรื่อง  ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 37 และการประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ 
  1. เห็นชอบ (1) ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 (2)               
ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน+3 ครั้งที่ 16 และ (3) ร่างถ้อยแถลงร่วมของการ
ประชุมรัฐมนตรีพลังงานแห่งเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 13 (4) ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
และบ่อแร่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สหพันธรัฐ
มาเลเซีย ว่าด้วยโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย มาเลเซีย ระยะที่ 2  
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน) เป็นผู้ให้การรับรองในร่างถ้อยแถลงร่วมฯ น้ี ร่วมกับรัฐมนตรีพลังงานของกลุ่มประเทศสมาชิก
ดังกล่าวได้ 
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
พลังงาน ครั้งที่ 37 และการประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศ
ไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพลังงานและคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วม
การประชุมดังกล่าวสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
  สาระสําคัญของร่างถ้อยแถลงร่วมฯ 
   1. ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 เป็นถ้อย
แถลงร่วมสรุปผลการประชุม ซึ่งประกอบด้วยสาระหลัก คือ การดําเนินงานและความสําเร็จของประเทศสมาชิก
อาเซียนเพ่ือการบรรลุเป้าหมายตามแผน APAEC พ.ศ. 2559-2568 ระยะที่ 1 พ.ศ. 2559-2563 ซึ่งให้ความสําคัญใน
การลดความเข้มข้นของการใช้พลังงานในอาเซียน และการเพ่ิมสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในภาพรวมการใช้พลังงาน 
รวมถึงการขยายโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานให้ครอบคลุมกว้างขวางในภูมิภาคมากข้ึนส่งผลดีต่อความมั่นคงด้าน
พลังงานในภาพรวมของภูมิภาค 
   2. ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน+3 ครั้งที่ 16 เป็นถ้อยแถลงร่วมสรุปผล
การประชุม ซึ่งประกอบด้วยสาระหลัก คือ การให้ความสําคัญของความร่วมมือด้านพลังงานและการบูรณาการตลาด
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน+3 เพ่ือสนับสนุนให้อาเซียนสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผน APAEC พ.ศ. 2559-
2568 
   3. ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีพลังงานแห่งเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 13 เป็นถ้อยแถลง
ร่วมสรุปผลการประชุม ซึ่งประกอบด้วยสาระหลัก คือ ผลการดําเนินกิจกรรมความร่วมมือในด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
ซึ่งมีการถ่ายทอดแบ่งปันองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการปรับใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจากประเทศคู่
เจรจาเพ่ือพัฒนาระบบการผลิตพลังงานแบบกระจายศูนย์ในภูมิภาคอาเซียน การศึกษาแนวทางการพัฒนาเช้ือเพลิง
ชีวภาพในภาคขนส่ง การหารือระหว่างผู้นําเอเชียตะวันออกในด้านเมืองอัจฉริยะ การผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีด้าน
พลังงานใหม่ๆ เป็นต้น 
   4. ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
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พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สหพันธรัฐมาเลเซียว่าด้วยโครงการ
บูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย มาเลเซีย ระยะที่ 2 สาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ จะประกอบด้วย
สาระหลักคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประเทศไทย และสหพันธรัฐมาเลเซีย (มาเลเซีย) 
เห็นชอบร่วมกันที่จะขยายเพดานปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ผ่านไทยไปยังมาเลเซีย จากเดิมปริมาณ
สูงสุด 100 เมกะวัตต์เป็นปริมาณสูงสุด 300 เมกะวัตต์ ภายใต้โครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย 
มาเลเซีย ระยะที่ 2 โดยจะมีการลงนามในเอกสารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับเพ่ิมเติมระบุอายุสัญญา 2 ปี ก่อนที่สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าฉบับปัจจุบันจะหมดอายุลงในเดือนธันวาคม 2562 
  ทั้งน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะเป็นประธานในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน 
ครั้งที่ 37 และการประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง และมีกําหนดต้องรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน 
ครั้งที่ 37 ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน+3 ครั้งที่ 16 ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีพลังงานแห่ง
เอเชียตะวันออก ครั้งที่ 13 ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สหพันธรัฐมาเลเซีย ว่าด้วยโครงการบูรณาการ
ด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย มาเลเซีย ระยะที่ 2 รวมทั้งหารือทวิภาคีกับประเทศต่างๆ ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 
2562 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพ ฯ  
 
8. เรื่อง ผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ําโขง – ญีปุ่่น ด้าน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 12 และการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ําโขง – ญี่ปุ่นด้าน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เสนอ ดังน้ี 
                   1. รับทราบผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือลุ่มแม่นํ้าโขง – 
ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 12 
                   2. เห็นชอบต่อประเด็นหารือของไทย และร่างแถลงข่าวร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความ
ร่วมมือลุ่มแม่นํ้าโขง – ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 เพ่ือให้รัฐมนตรีประจํากรอบความร่วมมือลุ่ม
แม่นํ้าโขง – ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทย ร่วมกับรัฐมนตรีของประเทศลุ่มแม่นํ้าโขงให้การรับรองร่าง
แถลงข่าวร่วมฯ ดังกล่าว โดยไม่มีการลงนาม ในการประชุมระดับรัฐมนตรีของกรอบความร่วมมือลุ่มแม่นํ้าโขง – 
ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 ณ โรงแรมแชงกรี ลา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 10 กันยายน 2562 
และให้ความเห็นชอบให้สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถปรับปรุงถ้อยคําในแถลงข่าว
ร่วมฯ ได้ในกรณีที่มิใช่การเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ โดยสํานักงานฯ จะได้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขพร้อมด้วยเหตุผลประกอบด้วยอีกคร้ังหน่ึง 
                   3. เห็นชอบมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่
รัฐมนตรีประจํากรอบความร่วมมือลุ่มแม่นํ้าโขง – ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทย และเป็นหัวหน้า
คณะผู้แทนไทย ในการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่นํ้าโขง – ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
ครั้งที่ 11 ณ โรงแรมแชงกรี ลา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 10 กันยายน 2562 
 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   1. ผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือลุ่มแม่นํ้าโขง – ญี่ปุ่น                   
ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที ่12 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล มีวัตถุประสงค์
เพ่ือรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เก่ียวกับการดําเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่นํ้าโขงระยะที่ 1 ปี 2559 – 2562 (Mekong Industrial Development Vision: MIDV) และรับฟังความ
คิดเห็นต่อร่างวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแมนํ้่าโขงระยะที่ 2 ปี 2562 – 2566 (MIDV2.0) 
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รวมทั้งเตรียมการสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุม่แม่นํ้าโขง – ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 ทีจ่ะจัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแชงกรี ลา กรุงเทพมหานคร 
                   2. การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่นํ้าโขง – ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
ครั้งที่ 11 กําหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแชงกรี ลา กรุงเทพมหานคร ในช่วงการประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน คร้ังที่ 51 (51st ASEAN Economic Ministers Meeting) โดยมีประเด็นหารือและ
ข้อเสนอของประเทศไทย ในการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่นํ้าโขง – ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 ดังน้ี (1)  เห็นชอบต่อร่างวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงระยะที่ 
2 ปี 2562 – 2566 หรือ MIDV2.0  (2) เห็นพ้องต่อแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงอย่าง
เช่ือมโยงและครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างอุตสาหกรรม โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(3) เสนอให้ญีปุ่่นร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาการผลิตที่ไทยมคีวามเข้มแข็ง 
เช่น ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ในพ้ืนที่ EEC (4) สนับสนุนประเทศสมาชิก             
อนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงเร่งดําเนินการตามข้ันตอนภายในประเทศให้สามารถเริ่มดําเนินการในระยะแรกเริ่ม (Early 
Harvest) ภายใต้ความตกลง CBTA เพ่ือเร่งอํานวยความสะดวกการผ่านเข้า – ออกของสินค้าและคน และเร่งแก้ไข
ปัญหาระบบปฏิบัติการศุลกากรผ่านแดน 
 
 9. เรื่อง  การประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล ครั้งที่ 3 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างปฏิญญาธากาว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล (Dhaka 
Declaration on Blue Economy) และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจ             
ภาคทะเล ครั้งที่ 3 และร่วมรับรองปฏิญญาธากาว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   การประชุมรัฐมนตรีฯ จะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเลอย่างย่ังยืน –              
การแสวงหาโอกาสในการนําทรัพยากรในมหาสมุทรอินเดียมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” (Promoting Sustainable 
Blue Economy – Making the Best Use of Opportunities from the Indian Ocean) และจะมีการหารือใน
ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสในด้านต่าง ๆ อาทิ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าอย่างย่ังยืนผ่านการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของชาวประมงและการเพิ่มพูนความร่วมมือในภูมิภาค การแสวงหาโอกาสจากเศรษฐกิจภาคทะเล การ
จัดทําระบบโครงสร้างการบริหารจัดการกิจการทางทะเลท่ีดีหรือสมุทราภิบาล (Ocean Governance) และการเพ่ิม
มูลค่าของทรัพยากรทางทะเลผ่านการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น 
                   ร่างปฏิญญาธากาว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิก IORA 
ที่จะใช้แนวทางที่มีความสมดุลระหว่างการพัฒนา การนําทรัพยากรธรรมชาติในทะเลและในระบบนิเวศชายฝั่งมาใช้
ประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มาเป็นแนวทางดําเนินการให้บรรลุการพัฒนาอย่างย่ังยืนในด้านที่
เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจภาคทะเล โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างอาชีพของประชาชนใน
ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียเป็นลําดับต้น ผ่านการพัฒนาในสาขาท่ีมีความสําคัญและจะเป็นส่วนเก้ือหนุนการพัฒนา
ต่อไป ได้แก่ (1) การวางแผนเชิงพ้ืนที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning) (2) การเสริมสร้างห่วงโซ่แห่งคุณค่าทาง
ทะเล (Marine Value Chains) (3) การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับระบบ
โครงสร้างการบริหารจัดการกิจการทางทะเลที่ดีเพ่ือให้มีการนําไปปฏิบัติใช้ (4) การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการเทคโนโลยีทางทะเลผ่านการส่งเสริมให้มีการก่อต้ังสถาบันการศึกษาและวิจัยซึ่งจะ
มีส่วนทําให้เกิดการคิดค้นและการอํานวยความสะดวกในการโอนถ่ายเทคโนโลยีใหม่ (5) การร่วมกันพยายามแก้ไข
ปัญหามลพิษในทะเล โดยเน้นการกําจัดขยะและพลาสติกในทะเลและการแก้ไขปัญหาน้ําทะเลเป็นกรดเป็นลําดับแรก 
และ (6) การสรรหาแนวทางในการเพ่ิมพูนความร่วมมือระหว่างกันกับประเทศคู่เจรจาในสาขาที่ได้ดําเนินการอยู่แล้ว 
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ประกอบด้วยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดและนํ้าเค็ม อุทกศาสตร์ การแสวงหาแร่ธาตุในทะเล การขนส่งสินค้าตามแนว
ชายฝั่ง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพลังงานทดแทนจากมหาสมุทร โดยเน้นยํ้าว่าจะต้องมีการดําเนินการในลักษณะ
องค์รวมและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
                   ทั้งน้ี รัฐบาลบังกลาเทศจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วย
เศรษฐกิจภาคทะเล ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2562 ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ โดย
ที่ประชุมฯ จะรับรองปฏิญญาธากาว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล (Dhaka Declaration on Blue Economy) 
 
10. เรื่อง สรุปผลการประชุม RCEP สมัยพิเศษ ครั้งที่ 8 ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 – 
3 สิงหาคม 2562 ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ 
   การประชุมระดับรัฐมนตรี RCEP 
   ประเด็นและสาระสําคัญ 
   1. ความคืบหน้าของการประชุมคณะกรรมการเจรจาจัดทําความตกลง RCEP ครั้งที่ 27 (RCEP 
Trade Negotiating Committee: TNC)  
    - รับทราบว่า ที่ประชุม RCEP – TNC สามารถสรุปภาคผนวกของบทการค้าบริการได้เพ่ิม 
3 ภาคผนวก ได้แก่ โทรคมนาคม การเงิน และบริการวิชาชีพ (ปัจจุบันสามารถสรุปได้แล้ว 7 บท และ 3 ภาคผนวก 
จากทั้งหมด 20 บท และ 3 ภาคผนวก) โดยประเทศสมาชิกยืนยันความต้ังใจที่จะสรุปผลการเจรจาทั้งหมดภายในปี 
2562 
   2. การเจรจาเปิดตลาด 
    - เห็นชอบข้อเสนอของอาเซียนให้สรุปผลการเจรจาภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 
    - รับทราบความคืบหน้าในการเจรจาเปิดตลาดไปแล้วร้อยละ 68 จากจํานวนคู่เจรจา
ทั้งหมด 225 คู่ ครอบคลุมประเด็น 3 ด้าน (สินค้า บริการ และการลงทุน) 
    - ขอให้ประเทศที่ยังสรุปผลการเจรจาเปิดตลาดไม่ได้ เร่งหารือ 2 ฝ่ายเพ่ือหาทางออก และ
เร่งสรุปผลการเจรจาเปิดตลาดภายในเดือนพฤศจิการยน 2562 
   3. การเจรจาข้อบท 
    - รับทราบความคืบหน้าในการเจรจาจัดทําข้อบทไปแล้วร้อยละ 58 ของจํานวนข้อบท
ทั้งหมด (ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละรอบการเจรจาข้อบท) 
    - ที่ประชุมฯ ได้ผลักดันให้มีการเจรจาเร่ืองสําคัญที่ติดขัด 3 เรื่อง ได้แก่ (1) ข้อผูกพันเปิด
ตลาดการค้าบริการ เรื่อง หลักการชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ย่ิง (Most Favoured Nation: MFN) ของฟิลิปปินส์ (2) 
การระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนกับรัฐ (Investor – State Dispute Settlement: ISDS) และ (3) พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E - Commerce) ซึ่งต้ังเป้าให้หาข้อสรุปให้ได้ในการประชุม RCEP – TCN ในเดือนสิงหาคม 2562 
และรายงานต่อที่ประชุมฯ ครั้งต่อไปในเดือนกันยายน 2562  
    - เห็นชอบข้อเสนอของอาเซียนให้เร่งสรุปประเด็นสําคัญของทุกประเทศให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2562 และเตรียมข้อบทให้พร้อมสําหรับขัดเกลาถ้อยคําทางกฎหมายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
เพ่ือให้สามารถลงนามความตกลงฯ โดยเร็วที่สุดภายในปี 2563 
   ทั้งน้ี ไทยได้รับเสียงตอบรับที่ดีและการสนับสนุนจากสมาชิก RCEP อ่ืน โดยไทยคงต้องเดินหน้า
แสดงบทบาทนําใน RCEP ต่อไป เน่ืองจากความตกลงดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุนของไทย   
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แต่งต้ัง 
11. เรื่อง การแต่งต้ังโฆษกกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา   
   คณะรัฐมนตรีรับทราบแต่งต้ังนายคณนาถ  หม่ืนหนู  เป็นโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
แทน นางสาวดารณี  ลิขิตวรศักด์ิ  ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ 
 
12. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                
(กระทรวงสาธารณสุข)  
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง  นางสาวดารณี  เพ็ญเจริญ  
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่ง นักวิชาการอาหารและยาเช่ียวชาญ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา                
ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข  
(นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ)  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่               
6 มิถุนายน 2562  ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนบริบูรณ์  
    ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง  
 
13. เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองผูอํ้านวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ (สาํนกัข่าวกรอง
แห่งชาติ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง  นายฤทธี  ศรีสวัสด์ิ  
ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ (นักการข่าว
ทรงคุณวุฒิ) สาํนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ  สํานักข่าวกรอง
แห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  เพ่ือทดแทนผู้ทีจ่ะเกษียณอายุราชการ  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง  
 
14. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง   
จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. นายแสนศกัด์ิ  ศิริพานชิ  ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตร ี  
  2. นางรัชนี  พลซ่ือ  ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตร ี  
 
15. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสขุ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จํานวน 4 ราย  ดังน้ี  

1. นายธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์  ตําแหน่งเลขาธิการ (นักบริหาร) ประเภทบรหิาร ระดับสูง  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี  (นักบริหาร)  ประเภทบริหาร 
ระดับสูง  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  

2. นายไพศาล  ด่ันคุ้ม  ตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) (ด้านบรหิาร) ประเภทบริหาร 
ระดับสูง สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ (นักบริหาร) ประเภทบริหาร 
ระดับสูง  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข   

3. นายณรงค์  สายวงศ ์ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภท 
บริหาร ระดับสูง  สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) 
(ด้านบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง  สาํนักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข 
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4. นายยงยศ  ธรรมวุฒิ  ตําแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มที่ปรึกษา 
ระดับกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) 
(กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์) ประเภทบริหาร  ระดับสูง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   

ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง 
 
 16. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง  รวมจํานวน 7 ราย ดังน้ี  

1. นายพรีะพล  ถาวรสุภเจรญิ อธิบดี (นักบริหารระดับสูง)  กรมการขนส่งทางบก ไปดํารง 
ตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง)  สํานักงานปลัดกระทรวง  ทดแทนตําแหน่งว่างต่อเน่ือง 

2. นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ ์ อธิบดี  (นักบริหารระดับสูง) กรมทางหลวง  ไปดํารงตําแหน่งรอง 
ปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง)  สํานักงานปลัดกระทรวง ทดแทนตําแหน่งว่างต่อเน่ือง 

3. นางอัมพวัน  วรรณโก  อธิบดี  (นักบริหารระดับสูง) กรมท่าอากาศยาน ไปดํารงตําแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง ทดแทนตําแหน่งเกษียณอายุ
ราชการ)  

4. นายสมัย  โชติสกุล รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง)  สํานักงานปลัดกระทรวงไปดํารง 
ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง  (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง)  สํานักงานปลัดกระทรวง ทดแทนตําแหน่ง
เกษียณอายุราชการ 

5. นายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงาน 
ปลัดกระทรวง ไปดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง)  กรมเจ้าท่า ทดแทนตําแหน่งเกษียณอายุราชการ 

6. นายจิรุตม์  วิศาลจิตร  รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง)  สํานักงานปลัดกระทรวงไป 
ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง)  กรมการขนส่งทางบก  ทดแทนตําแหน่งว่างต่อเน่ือง  

7. นายสราวุธ  ทรงศิริวิไล อธิบดี (นักบริหารระดับสูง)  กรมการขนส่งทางราง  ไปดํารงตําแหน่ง 
อธิบดี (นักบริหารระดับสูง)  กรมทางหลวง ทดแทนตําแหน่งว่างต่อเน่ือง  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง 
 
17. เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ               
ประเภทบริหารระดับสูง  จํานวน 7 ราย ดังน้ี 

1. นายยุทธนา หยิมการุณ  รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง)  สํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงการคลัง  ไปดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง  

2. นายภูมิศักด์ิ  อรัญญาเกษมสุข  ผู้อํานวยการ  (นักบริหารสูง) สํานักงานบริหาร 
หน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลัง ไปดํารงตําแหน่งอธิบดี  (นักบริหารสูง) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  

3. นางปานทิพย์  ศรีพิมล  ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ (นักวิเคราะห์ 
รัฐวิสาหกิจทรงคุณวุฒิ)  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  กระทรวงการคลัง ไปดํารงตําแหน่ง 
รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง)  สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง  

4. นางญาณี  แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง  (นักวิชาการ 
คลังทรงคุณวุฒิ)  กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไปดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสูง)  สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง 

5. นางศิริวัลย์  แก้วมูลเนียม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี (นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนทรงคุณวุฒิ)  กรมสรรพากร  กระทรวงการคลัง  ไปดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง)  
สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการคลัง  
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6. นางแพตริเซีย  มงคลวนิช  ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง)  
สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการคลัง ไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ (นักบริหารสูง)  สํานักงานบริหารหน้ี
สาธารณะ  กระทรวงการคลัง 

7. นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย  ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บ 
ภาษี (นักวิชาการศุลกากรทรงคุณวุฒิ)  กรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง  ไปดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง)  สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง   
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง 
 
18. เรื่อง แต่งต้ังผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอแต่งต้ังผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 7 คน และหน้าที่อํานาจ ดังน้ี 
   1. องค์ประกอบ 
    1) พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล 
    2) พลเอก จําลอง คุณสงค ์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล 
    3) พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  
   4) พลเอก วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล 
    5) พลเอก มณ ีจันทร์ทิพย์  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล 
    6) นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล 
    7) นายจํานัล เหมือนดํา  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล 
 
   2. หน้าที่อํานาจ 
    1) ประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลางกับหน่วยงานในพ้ืนที่ในการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดการบูรณาการและมีประสิทธิภาพ 
    2) ประสานงานกับรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ให้กํากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการในเขตตรวจราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเอกภาพและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
    3) ประสานงานกับคณะกรรมการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดส่วน
ราชการและภาคส่วนต่าง ๆ ในการเช่ือมโยงงานให้เกิดการบูรณาการและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นด้านความมั่นคง นโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งแผนที่เก่ียวข้อง โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้อย่างแท้จริง 
    4) ให้คําแนะนําแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ รวมทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ในการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    5) รายงานปัญหา อุปสรรค ตลอดจนเสนอแนวทางการป้องกันเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อ
นายกรัฐมนตรีเป็นระยะ 
    6) ดําเนินการอ่ืนใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือประธานกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้มอบหมาย  

****************************** 
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