
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2137                          1 
ท่ี  กษ 0401.4/                                        วันท่ี  18  ตุลาคม   2561                                1 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561                                              1 

เรียน ผู้อํานวยการกลุ่มประสานราชการ 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านแต่งตั้ง 
  วาระที่ 12 เรือ่ง การแต่งต้ังข้าราชการใหดํ้ารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
จํานวน 7 ราย ดังน้ี  
   1. นายพิศาล  พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
   2. นายเข้มแขง็  ยุติธรรมดํารง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง    
   3. นายประสงค์  ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดํารงตําแหน่ง  
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง    
   4. นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง    
   5. นายสําราญ  สาราบรรณ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  ดํารงตําแหน่ง   
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  
   6. นายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธ์ุกุล รองอธิบดีกรมการข้าว ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมการข้าว  
   7. นางสาวศิริพร  บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมหม่อนไหม  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทน 
ผู้เกษียณอายุราชการ และทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

ทั้งน้ี  กลุม่ประสานราชการได้รวบรวมสรุปผล มติ ครม.ขา้งต้นรวมถึงรายละเอียด 
ทุกวาระการประชุมฯ ไว้ที่ website กลุ่มประสานราชการ  (เข้าทาง      เว็บไซด์ของหน่วยงาน       
 
 
 

กลุ่มประสาน... 
 
 
 
 





วาระ
เร่ืองที่

แต่งตั้ง 12 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2561

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                           เมื่อวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561                     
 
  วันน้ี (16 ตุลาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติ 
    สมาคมการค้า (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. และการสมัครเข้าเป็นภาคี 
    สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธ์ิขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright 
    Treaty)  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  3.  เรื่อง  ร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564 
 

ต่างประเทศ 
 
  4.   เรื่อง   การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นําเอเชีย – ยุโรป  
    ครั้งที่ 12  
  5.  เรื่อง   การขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ 
    ด้านการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ 25  
  6.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบปฏิญญาบาลาคลาวาว่าด้วยการเสริมสร้างบทบาททางเศรษฐกิจ
    ของสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ ซึ่งเป็นเง่ือนไขสําคัญสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
  7.  เรื่อง  ขออนุมัติลงนามเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะทํางานสาขาความร่วมมือ 
    เศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง  ครั้งที่ 2 
  8.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและร่าง 
    แถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศ 
    คู่เจรจา รวมทั้งร่างเอกสารความร่วมมือในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม 
    อาเซียน 
  9.  เรื่อง  ขออนุมัติให้ความช่วยเหลือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการ 
    ซ่อมแซมบูรณะความเสียหายสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – คําม่วน) และ 
    สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ –ห้วยทราย) 

 (ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีฉบับวันที่ 16 ตุลาคม 2561) 
ด้วยการสแกน QR Code 
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  10.   เรื่อง   การรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กํากับดูแลงานด้านวัฒนธรรม
    และศิลปะ ครัง้ที่ 8 และการประชุมที่เก่ียวข้องกับประเทศคู่เจรจา ณ เมืองยอกยา
    การ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซยี 
  11.  เรื่อง  การรับรองร่างปฏิญญารัฐมนตรีหัวข้อ “Navigating policy with data to leave 
    no one behind” สําหรับการประชุมคณะกรรมการด้านสถิติภายใต้เอสแคป  
    สมัยที่ 6 
 

แต่งต้ัง 
 
  12.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตร
    และสหกรณ์)  
  13.  เรื่อง  แต่งต้ังผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง  
  14.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  
  15.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและ 
    นํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527  
  16.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงแรงงาน) 
  17.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  
    (กระทรวงอุตสาหกรรม) 
  18.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ..)              
พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง
พระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติต่อไป และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป   
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  

ร่างพระราชบญัญัติหอการคา้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
ประเด็นทีข่อแก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดและเหตุผล 

1. เพ่ิมบทนิยาม “สมาคมการค้า”  เพ่ือให้ครอบคลุมถึงสมาคมซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายอื่นที่มี
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการค้า การบริการ การประกอบ
อาชีพอิสระ อุตสาหกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ อันมิใช่การ
หากําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน ให้สามารถสมัครและใช้สิทธิ
ในฐานะสมาชิกสามัญของหอการค้าได้  

2. แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่ของหอการค้า  เพ่ือให้หอการค้าสามารถดําเนินการเพ่ือส่งเสริมการค้า สามารถ
ทําสัญญากับภาครัฐ มีอํานาจในการเป็นพยานรับรองลายมือช่ือ
ของบุคคลในเอกสารที่มีผู้ขอรับรอง (Notary Public) และจัด
ส่งเสริมการค้าบริการตามที่มีกฎหมายระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หอการค้า หรืออาจร่วมมือกับองค์กรอ่ืนโดยมีการจัดสรร
ค่าตอบแทนระหว่างกันได้ 

3. แก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของหอการค้า  เดิมห้ามไม่ให้หอการค้าประกอบวิสาหกิจทุกประเภท แต่เพ่ือให้
การทํางานมีความคล่องตัวมากขึ้น จึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกําหนด
ข้อยกเว้นหากเป็นการประกอบวิสาหกิจเพ่ือเป็นไปตามหน้าที่
ของหอการค้า ตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติหอการค้า 
พ.ศ. 2509 เช่น ส่งเสริมการค้า การบริการ การประกอบ
วิชาชีพอิสระ รับปรึกษาและให้ข้อแนะนําแก่สมาชิกเก่ียวกับ
การค้าให้สามารถกระทําการได้  

4. แก้ไขเพ่ิมเติมการเลิกหอการค้า  เดิมไม่ ได้ กําหนดสัดส่วนของการลงมติให้เลิกหอการค้า  
จึงกําหนดสัดส่วนโดยใช้เสียงส่วนใหญ่ในการนับคะแนน คือ 3 
ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด จึงจะเลิกหอการค้าได้ 

5. ปรับปรุงบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ  ใบอนุญาตหอการค้า เดิมฉบับละ 500 บาท เป็น 2,000 บาท 
ใบแทนใบอนุญาตหอการค้า เดิมฉบับละ 50 บาท เป็น  
200 บาท การขอตรวจหรือคัดเอกสาร เดิมครั้งละ 5 บาท เป็น 
50 บาท เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
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6. แก้ไขช่ือรัฐมนตรีรักษาการ  แก้ไขให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการ เดิมเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการรักษาการ เพ่ือให้เป็นไป
ตามข้อเท็จจริง 

ร่างพระราชบญัญัติสมาคมการค้า (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. …. 
ประเด็นทีข่อแก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดและเหตุผล 

1. แก้ไขเพ่ิมเติมการใช้ช่ือของสมาคมการค้า เดิมมาตรา 13 (1) กําหนดว่าสมาคมการค้ามีเพียงช่ือเรียกโดย
ไม่ต้องระบุว่าเป็นสมาคมการค้า แก้ไขเป็นต้องมีคําว่า สมาคม
การค้า นําหน้าช่ือด้วย เพ่ือความชัดเจน  

2. แก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของสมาคมการค้า  แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้สมาคมการค้าประกอบวิสาหกิจเพ่ือ
ส่งเสริมการค้าได้มากขึ้น เช่น ประกอบวิสาหกิจที่อ ยู่ใน
วัตถุประสงค์ของสมาคมการค้าน้ัน ๆ  

3. แก้ไขเพ่ิมเติมเรื่องผู้ร้องขอเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่
ของสมาคมการค้า  

เดิมกําหนด “ให้สมาชิกคนหน่ึงคนใดหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ร้องขอ” เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ของสมาคมการค้า ที่เป็น
การฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคมการค้า เป็น “ให้
สมาชิกคนหน่ึงคนใดร้องขอ” โดยยกเลิกอํานาจของพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมแก่สมาชิกของ
สมาคมการค้า 

4. แก้ไขอํานาจของรัฐมนตรีรักษาการกรณีสั่งให้เลิก
สมาคมการค้า  

เป็นการยกเลิกอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
กรณีเมื่อสมาคมการค้าไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไป หรือหยุด
ดําเนินกิจการต้ังแต่ 2 ปีขึ้นไป ไปเป็นอํานาจของนายทะเบียน 

5. ปรับปรุงบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ  ใบอนุญาตสมาคมการค้า เดิมฉบับละ 500 บาท เป็น 1,500 
บาท ใบแทนใบอนุญาตสมาคมการค้า เดิมฉบับละ 50 บาท 
เป็น 200 บาท การขอตรวจหรือคัดเอกสาร เดิมครั้งละ 5 บาท 
เป็น 50 บาท เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

6. แก้ไขช่ือรัฐมนตรีรักษาการ  แก้ไขให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการ เดิมเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการรักษาการ เพ่ือให้เป็นไป
ตามข้อเท็จจริง 

 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. และการสมัครเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์
ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ อนุมัติ และรับทราบ ดังน้ี  
   1. เห็นชอบการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธ์ิขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และให้
ส่งสนธิสัญญาดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 178 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ  
    2. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม กระทรวงวัฒนธรรม และสํานักงานอัยการสูงสุด ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
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   3. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  
  4. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  5. ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําและดําเนินการย่ืนภาคยานุวัติสารต่อผู้อํานวยการใหญ่ของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบสนธิสัญญาฯ และร่างพระราชบัญญัติฯ 
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว  
   สาระสําคัญของเร่ือง    
  1. สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก มีสาระสําคัญเป็นการคุ้มครอง
สิทธิแก่ผู้สร้างสรรค์ในการนํางานลิขสิทธ์ิออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และกําหนดให้
คุ้มครองงานภาพถ่ายตลอดอายุผู้สร้างสรรค์และต่อไปอีก 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย ตลอดจนกําหนด
หลักเกณฑ์การคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยี และการคุ้มครองข้อมูลบริหารสิทธิที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
   2. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. เป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 
2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขอายุการคุ้มครองลิขสิทธ์ิในงานภาพถ่าย โดยให้การคุ้มครอง
งานภาพถ่ายตลอดอายุผู้สร้างสรรค์และต่อไปอีก 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธ์ิขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก โดยกําหนดเพ่ิมเติมข้อจํากัดความรับผิดของผู้
ให้บริการ และกําหนดให้เฉพาะการหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีสําหรับควบคุมการเข้าถึงเป็นความผิดฐาน
ละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี และแก้ไขข้อยกเว้นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการยกระดับการ
คุ้มครองงานอันมีลิขสิทธ์ิให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และยังเป็นการแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธ์ิขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ปัจจุบันสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธ์ิขององค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก มีภาคีสมาชิกเข้าร่วมแล้ว 96 ประเทศ  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
3. เรื่อง ร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ 
ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564 
  2. เห็นชอบให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทําแผนปฏิบัติการของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการประจําปี
เพ่ือขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) จัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนและแผนปฏิบัติการ              
ของจังหวัด ท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดต้ังงบประมาณในการดําเนินงาน 
  4. เห็นชอบให้ พม. ติดตามและประเมินผลการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ตามแผนฯ เป็นรายปี                
ระยะคร่ึงแผน และระยะสิ้นสุดแผน 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นยุทธศาสตร์การส่งเสริม
และพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมฉบับที่ 2 ของประเทศไทย ซึ่งได้นําหลักการและบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 การศึกษาประเด็นท้าทายที่มีผลต่อการพัฒนา
เด็กและเยาวชนของประเทศไทยและมาตรฐานสากลมาพิจารณาประกอบในการยกร่างแผนดังกล่าว โดยมี
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กระบวนการจัดทําอย่างเป็นขั้นตอนและเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในระดับชาติและระดับท้องถิ่นให้ไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีสาระสําคัญประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและ
สร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนา
เด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมบทบาทและระดมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และยุทธศาสตร์การพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยในแต่ละยุทธศาสตร์จะมีการกําหนดเป้าประสงค์ 
มาตรการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งกําหนดแนวทางการขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการติดตาม
และประเมินผล โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเป็นกลไกสําคัญ 
 

ต่างประเทศ 
 
4.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นําเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ 12  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมผู้นําเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ 12 (12th ASEM 
Summit Meeting – ASEM 12)  
  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ ในส่วนที่
ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้  ให้ กต. สามารถดําเนินการได้ โดยให้
นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวด้วย 
  2. อนุมัติให้นายกรัฐมนตรี หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม                 
การประชุมฯ เป็นผู้ร่วมให้การรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กต. รายงานว่า นายกรัฐมนตรีมีกําหนดการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมผู้นําเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ 
12 (12th ASEM Summit Meeting – ASEM 12) ภายใต้หัวข้อหลัก “หุ้นส่วนระดับโลกเพ่ือความท้าทายระดับโลก” 
โดยนายโดนัลด์ ทุสก์ ประธานคณะมนตรียุโรป เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย 1) ประมุขรัฐ
และหัวหน้ารัฐบาลหรือผู้แทนระดับสูงของประเทศในเอเชียและยุโรปรวม 51 ประเทศ และ 2) ประธาน
คณะกรรมาธิการยุโรปและเลขาธิการอาเซียน ทั้งน้ี จะมีการรับรองเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ ซึ่งเป็นการแสดง
ถึงความมุ่งมั่นของประเทศสมาชิกการประชุมเอเชีย – ยุโรป (Asia-Europe Meeting - ASEM) ในการส่งเสริมความ
ร่วมมือในสาขาที่สมาชิก ASEM ให้ความสําคัญ โดยจะมีการเผยแพร่เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมดังกล่าวแล้ว 
  สําหรับสาระสําคัญของร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ เป็นการกล่าวถึงบทบาทของ ASEM 
ในการส่งเสริมระเบียบความร่วมมือระหว่างประเทศแบบพหุภาคีและการค้าระหว่างประเทศที่มีพ้ืนฐานบนระเบียบ
กฎเกณฑ์ เพ่ือให้ความร่วมมือเรื่องต่าง ๆ บรรลุวาระการพัฒนาที่ย่ังยืนของสหประชาชาติ เกิดความเท่าเทียมทางเพศ 
สร้างความเช่ือมโยงในกรอบ ASEM รวมท้ังเพ่ือรับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้
อย่างเท่าทัน โดยสาขาความร่วมมือ ดําเนินการภายใต้ 3 เสาหลัก ดังน้ี เสาที่ 1 การเมืองและความม่ันคง ได้แก่           
1) ความมั่นคงและเสรีภาพทางไซเบอร์ 2) การต่อต้านการก่อการร้าย 3) การโยกย้ายถิ่นฐาน 4) สมุทราภิบาลและ
ความมั่นคงทางทะเล เสาที่ 2 เศรษฐกิจและการเงิน ได้แก่ 1) การสนับสนุนองค์การการค้าโลกและระบบการค้าที่มี
พ้ืนฐานบนระเบียบกฎเกณฑ์ 2) การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและย่ังยืน 3) การเพ่ิมบทบาททางเศรษฐกิจของ
สตรี 4) ภาษีและการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลของเศรษฐกิจ เสาท่ี 3 สังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ 1) การศึกษา                 
2) ความเท่าเทียมทางเพศ  3) การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 4) การทูตวัฒนธรรม 5) มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป  
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  ทั้งน้ี กต. แจ้งว่าการให้ความเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย เช่น การส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย การสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย การอํานวยความสะดวกด้านการค้า การส่งเสริม
ความร่วมมือการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นต้น โดยการประชุมผู้นําเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 12 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 
ตุลาคม 2561 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม 
 
5. เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความ
ม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ 25  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบต่อขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกลุ่มศึกษาว่าด้วยการเสริมสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจเพ่ือลด
ความเสี่ยงจากความขัดแย้งที่สืบเน่ืองจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กลุ่มศึกษาฯ) 
  2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายร่วมรับรองขอบเขต
อํานาจหน้าที่ของกลุ่มศึกษาฯ โดย กต. จะมีหนังสือแจ้งสิงคโปร์ในฐานะประธานการประชุมอาเซียนว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum - ARF) และประเทศ            
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องรับทราบต่อไป 
  สาระสําคัญของขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกลุ่มศึกษาว่าด้วยการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ 
เพื่อลดความเสี่ยงจากความขัดแย้งที่สืบเนื่องจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นเอกสาร
ผลลัพธ์ของการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN 
Regional Forum - ARF) ครั้งที่ 25 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2561 โดยในการประชุมดังกล่าวได้เสนอให้มี
การพิจารณารับรองร่างขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกลุ่มศึกษาฯ [เป็นเอกสารเพ่ิมเติมนอกเหนือจากเอกสารที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบไว้แล้ว (วันที่ 31 กรกฎาคม 2561)] ซึ่งมีสาระสําคัญเก่ียวกับการกําหนดให้กลุ่มศึกษาฯ 
จัดทําข้อเสนอเก่ียวกับมาตรการเสริมสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจและข้อเสนอในประเด็นที่เก่ียวเน่ืองกับความม่ันคงและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และขั้นตอนต่าง ๆ ของการทํางาน
ของกลุ่มศึกษาฯ เช่น ผู้เข้าร่วมประชุม การบริหารจัดการ และการเผยแพร่เอกสาร โดยในเบ้ืองต้น ฝ่ายไทย 
(กระทรวงการต่างประเทศ) ได้พิจารณาร่างขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกลุ่มศึกษาดังกล่าวแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องใน
หลักการและเห็นว่า เอกสารดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างและส่งเสริมผลประโยชน์ทางด้านความมั่นคงและผลักดัน
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย รวมถึงแก้ไขความเสี่ยงจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะมีผลกระทบต่อ
ประเทศไทยและภูมิภาคในภาพรวม  
 
6.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบปฏิญญาบาลาคลาวาว่าด้วยการเสริมสร้างบทบาททางเศรษฐกิจของสตรีและความ
เสมอภาคระหว่างเพศ ซ่ึงเป็นเงื่อนไขสําคัญสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปฏิญญาบาลาคลาวาว่าด้วยการเสริมสร้างบทบาททางเศรษฐกิจของสตรี
และความเสมอภาคระหว่างเพศ ซึ่งเป็นเง่ือนไขสําคัญสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ เพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องนําไปใช้ดําเนินงานต่อไป 
  สาระสําคัญของปฏิญญาบาลาคลาวาว่าด้วยการเสริมสร้างบทบาททางเศรษฐกิจของสตรีและ
ความเสมอภาคระหว่างเพศ ซ่ึงเป็นเงื่อนไขสําคัญสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน มีสาระสําคัญเก่ียวกับแนวทางการเสริมสร้าง
บทบาททางเศรษฐกิจของสตรี ด้านการค้าการลงทุน และบทบาทของสตรีกับสมดุลทางเศรษฐกิจภาคทะเล                 
ซึ่งประเทศไทยได้เห็นชอบในหลักการของปฏิญญาดังกล่าวแล้วในการประชุมระดับรัฐมนตรี เรื่อง การเสริมสร้าง
บทบาททางเศรษฐกิจของสตรี ซึ่งเป็นเง่ือนไขสําคัญสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน ระหว่างวันที่ 26 – 31 สิงหาคม 2561                
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ณ สาธารณรัฐมอริเชียส แต่ยังไม่ได้มีการรับรอง เน่ืองจากต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน ทั้งน้ี ภายหลัง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปฏิญญาดังกล่าว พม. จะดําเนินการรายงานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไปยัง
เลขาธิการสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย เพ่ือรับรองปฏิญญาดังกล่าวต่อไป  
 
7. เรื่อง ขออนุมัติลงนามเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะทํางานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้
กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง  ครั้งที่ 2 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะทํางานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจ
ข้ามพรมแดน  ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง–ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation : MLC) (ประกอบด้วย
สมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา  สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และจีน)  ครั้งที่ 2 และอนุมัติให้อธิบดีกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ตามที่กระทรวง
พาณิชย์ (พณ.) เสนอ  
                    ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนเอกสารผลลัพธ์ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว และให้กระทรวง
พาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป   
                    สาระสําคัญของเร่ือง 
                    สาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะทํางานสาขาความ
ร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 
2561 ณ นครคุนหมิง  สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ประชุมได้จัดทําเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือให้
ประเทศสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้างลงนามในเอกสารดังกล่าว ซึ่งประเทศสมาชิกทุกประเทศ 
ยกเว้นไทยได้ลงนามในเอกสารดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ทั้งน้ี เอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ดังกล่าว 
เป็นเอกสารสรุปผลการประชุมที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าการค้าระหว่างประเทศสมาชิกให้
ถึง 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ภายในปี 2563 ตามที่ได้ประกาศไว้ในแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีเศรษฐกิจประเทศ
สมาชิกแม่โขง – ล้านช้าง เพ่ือกระชับความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน  โดยประเทศสมาชิกเห็นพ้องกันในเร่ือง
ต่าง ๆ ได้แก่  การเสนอให้มีความร่วมมือในการส่งเสริมการค้า  การอํานวยความสะดวกทางการค้าและการเพ่ิมมูลค่า
การค้าโดยจีนจะเปิดตลาดให้กับสินค้านําเข้าจากประเทศสมาชิกมากขึ้น  การกระชับความร่วมมือด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  การส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุน การจัดทําแผนพัฒนาระยะ 5 ปี สําหรับความร่วมมือ
เศรษฐกิจข้ามพรมแดน การส่งเสริมการอํานวยความสะดวกทางการค้าในภูมิภาคโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
 
8. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและร่างแถลงการณ์ร่วม                
ของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา รวมท้ังร่างเอกสารความร่วมมือในกรอบการ
ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เสนอดังน้ี 
  1.  ร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของอาเซียน ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา และ
ร่างเอกสารความร่วมมือในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน รวมจํานวน 10 ฉบับ 
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  2. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างปฏิญญาร่วมฯ และรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ รวมท้ังร่างเอกสาร
ความร่วมมือฯ 
                    ทั้งน้ี  ในกรณีที่มีความจําเป็นจะต้องปรับปรุงถ้อยคําหรือสาระสําคัญของร่างเอกสารฯ 
ที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติหรือเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้
อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ  ให้สามารถดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั้งช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 
                    สาระสําคัญของเร่ือง 
                    ร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของอาเซียน จํานวน 1 ฉบับ ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่
เจรจา   จํานวน 2 ฉบับ  และร่างเอกสารความร่วมมือในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนที่เสนอโดย
ประเทศสมาชิกอาเซียน จํานวน 7 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 10 ฉบับมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 

เอกสาร สาระสาํคญั ลงนาม/รบัรอง
ร่างปฏิญญาร่วมฯ 
จํานวน 1 ฉบับ 

เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
อาเซียนโดยแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงและเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับ
ประเทศคู่เจรจา

ลงนาม 

ร่างแถลงการณ์ ร่วมฯ จํานวน 
2 ฉบับ 

เพ่ือป้องกันและต่อต้านภัยคุกคามของการก่อการร้าย เช่น 
การมุ่งมั่นที่จะประสานงานอย่างใกล้ชิดผ่านกลไกและเวที
ของอาเซียนเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาการก่อการร้าย

รับรอง 

ร่ า ง เอกสารความร่ วม มือฯ 
จํานวน 7 ฉบับ 

เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือต่าง ๆ ในกรอบการประชุม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน เช่น  การสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจ
ในเชิงปฏิบัติและการเตรียมพร้อมด้านการต่อต้านการก่อ
การร้ายในภูมิภาคเพ่ือเผชิญหน้ากับภัยคุกคามด้านสารเคมี 
ชีวภาพ  และรังสี การกําหนดข้อปฏิบัติสําหรับประเทศผู้
สังเกตการณ์ในกิจกรรมของคณะทํางานผู้เช่ียวชาญด้าน 
ต่าง ๆ ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับ
รัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา พัฒนาแนวทางปฏิบัติ
สําหรับอากาศยานทหารเมื่อเกิดเหตุการณ์อากาศยานทหาร
เผชิญหน้ากัน  การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกผสม
ทางทะเลระหว่างอาเซียนกับสหรัฐอเมริกา  การยกระดับ
ความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่าง
กลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านต่าง ๆ

รับรอง 

โดยจะมีการลงนามและรับรองเอกสารทั้งหมดในการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASMM)  ครั้งที่ 12 และ                
การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ADMM-Plus) ครั้งที่ 5  ระหว่างวันที่               
18-20 ตุลาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีสาระสําคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะ
ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงและเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับประเทศคู่เจรจาเพ่ือให้อาเซียนมีความ
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เข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับอาเซียนในการป้องกันและเตรียมความพร้อมใน
การรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงของภูมิภาค 
 
9. เรื่อง ขออนุมัติให้ความช่วยเหลือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการซ่อมแซมบูรณะ                
ความเสียหายสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – คําม่วน) และสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ –ห้วยทราย) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในการซ่อมแซมบูรณะความเสียหายสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – คําม่วน) และสะพาน
มิตรภาพ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) ในวงเงิน 27 ล้านบาท โดยการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
(เงินเหลือจ่าย) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมทางหลวง ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 
  สําหรับวงเงินงบประมาณในการซ่อมแซมบูรณะน้ัน ให้ คค. โดยกรมทางหลวงคํานึงถึงแหล่งเงิน
นอกงบประมาณ และเร่งดําเนินการขอทําความตกลงในรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ทันต่อสถานการณ์อย่างเหมาะสมกับ
สํานักงบประมาณ (สงป.) อีกครั้งหน่ึง ทั้งน้ี ให้กรมทางหลวงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ                 
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุด               
ของทางราชการเป็นสําคัญด้วย ตามความเห็นของ สงป. และให้ คค. รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศไป
พิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงคมนาคม รายงานว่าการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่รัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในการซ่อมแซมบูรณะความเสียหายสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม –                 
คําม่วน) และสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) ในวงเงิน 27 ล้านบาท เน่ืองจาก สปป.ลาว ไม่สามารถ            
ต้ังงบประมาณสําหรับการซ่อมแซมเร่งด่วนฉุกเฉินในครั้งน้ีได้ ตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในความตกลงระหว่างรัฐบาล              
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว ว่าด้วยกรรมสิทธ์ิการใช้ การบริหาร และการบํารุงรักษาสะพาน
มิตรภาพ 3 (นครพนม – คําม่วน) และ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) ซึ่งกําหนดให้ประเทศไทยและ สปป.ลาว ร่วมกัน
ออกค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมสะพานและส่วนประกอบของสะพานฝ่ายละครึ่งหน่ึง และสะพาน
มิตรภาพทั้งสองแห่งมีความจําเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมโดยด่วน มิเช่นน้ัน อาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าและ
การเดินทางของประชาชน รวมถึงเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและการค้าของทั้งสองประเทศ (ปัจจุบันสะพาน
มิตรภาพ 3 และ 4 ยังเปิดใช้งานตามปกติเน่ืองจากเป็นสะพานสําคัญที่ใช้ในการสัญจรของประชาชนและขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ โดยกรมทางหลวงและกรมขัวทาง สปป.ลาว ได้ร่วมกันกําหนดมาตรการเพ่ือป้องกันความเสียหาย            
ที่อาจเกิดขึ้นเพ่ิมเติม เช่น จํากัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และควบคุมนํ้าหนักรถบรรทุกให้เป็นไปตาม
พิกัดที่กําหนดอย่างเคร่งครัด โดยเริ่มดําเนินมาตรการ ต้ังแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นมา) 
 
10.  เรื่อง  การรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กํากับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ครั้งที ่8 
และการประชมุที่เก่ียวข้องกับประเทศคูเ่จรจา ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างปฏิญญายอกยาการ์ตาว่าด้วยการน้อมรับหลักการวัฒนธรรมแห่งการป้องกันเพ่ือ
เสริมสร้างอัตลกัษณ์อาเซียนสาํหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กํากับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศลิปะ ครั้งที่ 8 
และการประชุมที่เก่ียวข้องกับประเทศคู่เจรจา 
  2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุม
รัฐมนตรีอาเซยีนที่กํากับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศลิปะ ครั้งที่ 8 และการประชุมที่เก่ียวข้องกับประเทศคู่เจรจา 
รับรองในร่างปฏิญญายอกยาการ์ตาฯ สําหรับการประชุมดังกล่าว 
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  3. หากมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคําของร่างปฏิญญาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญ หรือที่ไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ก่อนจะมีการรับรองและเห็นชอบเอกสารดังกล่าว ให้ วธ. สามารถดําเนินการได้โดยไม่
ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  สาระสาํคญัของร่างปฏิญญายอกยาการ์ตาว่าด้วยการนอ้มรับหลักการวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน
เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Yogyakarta Declaration on Embracing the Culture of Prevention 
to Enrich the ASEAN Identity) (สถานะลา่สุด) มสีาระสําคัญเก่ียวกับการสนับสนุนวัฒนธรรมการป้องกัน 
โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสันติภาพและความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมในการ
สนับสนุนคุณคา่ของทางสายกลางผ่านความร่วมมือข้ามสาขาและระหว่างเสาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในอาเซียน 
ทั้งน้ี ปฏิญญาดังกล่าวส่งเสริมการลดความขัดแย้งระหว่างกัน ซึ่งจะนําไปสู่ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรม ตลอดจนความเข้าใจในลักษณะเฉพาะของประชากรและสังคมที่หลากหลายในอาเซียน ซึ่งการให้ความ
เห็นชอบต่อปฏิญญาดังกล่าว จะเป็นการสนับสนุนความร่วมมือของไทยกับประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ เพ่ือดําเนินงานด้าน
วัฒนธรรมเชิงปฏิบัติอันนําไปสู่สันติภาพในภูมิภาคต่อไป 
  โดยการประชุมดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2561 ณ เมืองยอกยาการ์ตา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 
11. เรื่อง การรับรองรา่งปฏิญญารัฐมนตรหีัวข้อ “Navigating policy with data to leave no one  
behind” สําหรับการประชมุคณะกรรมการด้านสถิติภายใต้เอสแคป สมัยที่ 6 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญารัฐมนตรีหัวข้อ “Navigating policy with data to 
leave no one behind” สําหรับการประชุมคณะกรรมการด้านสถิติภายใต้เอสแคป สมัยที่ 6 ตามที่กระทรวงดิจิทลั
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ ทั้งน้ี ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญ และไม่ขัดต่อ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้  ให้ ดศ. ดําเนินการได้ โดยให้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อม
ทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุงดังกล่าว 
  สาระสาํคญัของร่างปฏิญญารัฐมนตรีหัวข้อ “Navigating policy with data to leave no 
one behind” เป็นบันทึกเจตนารมณ์ของรัฐมนตรี และตัวแทนของสมาชิกและสมาชิกสมทบของคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสําหรับเอเชียและแปซิฟิก ณ ที่ประชุมคณะกรรมการด้านสถิติภายใต้เอสแคป 
สมัยที่ 6 ระหว่างวันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร โดยร่างปฏิญญาฯ เป็นเอกสารด้านนโยบาย
สําหรับดําเนินการตามวาระเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2030 เพ่ือร่วมกันติดตามและประเมินผลการดําเนินการตาม
วาระเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. 2030 ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก สาระสําคญัของร่างปฏิญญาฯ มีดังน้ี 
  1. ข้อมลูสถิติที่เช่ือได้และทันต่อเวลา เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ต่อการตัดสินใจ ต่อนโยบายและต่อหลักการ
พ้ืนฐานของความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ 
  2. สถิติทางการ (Official Statistics) เป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในระบบสารสนเทศของสังคม
ประชาธิปไตย ที่ให้บริการแก่รัฐบาล เศรษฐกิจ และสาธารณชน 
  3. การปฏิรูปการผลิตและการใช้ข้อมูลสถิติทางการ จําเป็นต่อความสําเร็จในการดําเนินการตาม
วาระเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. 2030 (the 2030 Agenda for Sustainable Development)  
  4. การมีสถิติทางการและสถติิทางการถูกนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือการวิเคราะห์ที่มีประสทิธิผลและการ
ตัดสินใจนโยบายที่โปร่งใส 
  5. ความพยายามของประชาคมสถิติของภูมภิาคเอเชียและแปซิฟิก ในการพัฒนาสถิติทางการ เพ่ือ
ติดตามวาระเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2030 ผ่านวิสัยทัศน์ว่า ภายใน ค.ศ. 2030 ระบบสถิติแห่งชาติจะได้รับการ
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พัฒนาและเสรมิสร้างให้สามารถมีบทบาทนํา สร้างผลผลิตและบริการอย่างมีนวัตกรรม เช่ือถือได้และทันต่อเวลา เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการด้านสถิติที่เร่งด่วนและเพ่ิมมากขึน้เรื่อย ๆ  
  6. ประชาคมสถิติของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจะปรับปรุงกระบวนงานทางสถิติเสริมสร้างทักษะ
ใหม่ ๆ และพัฒนาสถิติ ให้เกิดการวิเคราะห์อย่างบูรณาการ เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินการตามวาระเพ่ือการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน ค.ศ. 2030 
  7. การดําเนินการเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ อยู่เหนือขีดความสามารถของระบบสถิติแห่งชาติ และต้องการ
ความร่วมมือจากหน่วยงานทุกหน่วยงานในรัฐบาล ในการยึดหลักการการเช่ือมโยงนโยบายกับข้อมูล การจัดสรร
งบประมาณให้กับระบบสถิติแห่งชาติและการพัฒนาให้หน่วยงานสถิติในชาติสามารถทํางานร่วมกันอย่างบูรณาการ
เป็นหน่ึงเดียว 
  8. การดําเนินการตามวิสัยทัศน์ร่วมอย่างบูรณาการและรว่มแรง ร่วมใจ ระหว่างผู้กําหนดนโยบาย
และผู้ผลิตสถิติ ผ่านข้อปฏิบัติการในระดับชาติ ดังน้ี 
   8.1 จะมกีารบูรณการการพัฒนาด้านสถิติ เข้าไปสู่นโยบายและแผนการพัฒนาระดับชาติ 
โดยมีการกําหนดเป้าหมายสําหรับการพัฒนาด้านสถิติ 
   8.2 จะมกีารเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนากรอบการติดตามระดับชาติ เพ่ือการสร้าง
หลักฐานทีม่ั่นคงสําหรับการพัฒนานโยบายและการติดตาม ตามความเหมาะสม 
   8.3 จะมกีารจัดต้ังหน่วยที่ปรึกษาระดับสูงในระบบสถิติแห่งชาติ เพ่ือทําหน้าที่เป็นตัวแทน
ในการกําหนดความต้องการและความสนใจของผู้กําหนดนโยบายและผูใ้ช้ข้อมูลอ่ืน ๆ  
   8.4 จะกําหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และกลไกการประสานงานของระบบสถิติแห่งชาติ 
ในส่วนที่จําเป็น 
   8.5 ให้อํานาจแก่หัวหน้าสํานักงานสถิติแห่งชาติ ในการรับบทบาทนําในการประสานงาน
ของระบบสถิติแห่งชาติ 
   8.6 จะพัฒนากฎระเบียบและกลไกเชิงสถาบันที่จําเป็น ตามความเหมาะสม ในการทําให้
ระบบสถิติแห่งชาติสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างเต็มที ่
   8.7 จะพัฒนาการสื่อสารข้อมูลสถิติ และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสถิติ เพ่ืออํานวยการให้
เกิดการนําข้อมูลไปวิเคราะห์อย่างแม่นยําและเกิดผล ในกระบวนการจัดทํานโยบายและการบริหารจัดการภาครัฐที่
โปร่งใสเพ่ือนําไปสู่ความมุ่งหมายที่จะไม่ทิ้งใครไว้เบ้ืองหลัง 
   8.8 จะทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ระดับชาติ และกฎระเบียบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
  9. ร้องขอให้เครือข่ายหน่วยงานด้านการพัฒนา สนับสนุนความช่วยเหลือด้านเทคนิคและ
งบประมาณ 

 10. ร้องขอให้เลขาธิการ (ของเอสแคป) 
 10.1 สนับสนุนประเทศสมาชิกในการดําเนินการตามวิสัยทัศน์ให้เกิดขึ้นอย่างบูรณาการ 

และเป็นไปตามแผนงานของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในการดําเนินการตามวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 10.2 ร่วมมือกับหน่วยงานด้านการพัฒนา และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย เพ่ือทําให้การดําเนินการ 

ตามปฏิญญาน้ีและวิสัยทัศน์รว่ม มีความก้าวหน้าต่อเน่ือง มีการประสานงานและมีประสิทธิภาพ 
 10.3 จัดทําภาพรวมของความก้าวหน้าในการดําเนินการตามปฏิญญาฯ ทุก ๆ สองปี เพ่ือ 

เข้าสู่การทบทวนโดยคณะกรรมการสถิติของเอสแคป 
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แต่งต้ัง 
 
12. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 7 ราย ดังน้ี  
   1. นายพศิาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ดํารง
ตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
   2. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง    
   3. นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง    
   4. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง    
   5. นายสาํราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร  
   6. นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมการข้าว  
   7. นางสาวศริพิร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมหม่อนไหม  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุ
ราชการ และทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
13. เรื่อง แต่งต้ังผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง  
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการแต่งต้ัง นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ดํารงตําแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้า
นครหลวง (ผู้ว่าการ กฟน.) และการกําหนดอัตราค่าตอบแทนตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ (ตามมติคณะกรรมการ
การไฟฟ้านครหลวงในการประชุมคร้ังที่ 698 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 และครั้งที่ 699 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 
2561) โดยใหม้ีผลต้ังแต่วันทีล่งนามในสญัญาจ้าง แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ สว่นค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์อ่ืน รวมท้ังเง่ือนไขการจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
ทั้งน้ี ให้นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ลาออกจากการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจก่อนลงนามในสญัญาจ้างด้วย  
 
14. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรพิีทักษ์) เสนอแต่งต้ัง  
นายศุกรีย์ สิทธิวนิช ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
แทน นายธงชัย ศรีดามา ที่จะพ้นจากตําแหน่งในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เน่ืองจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
15. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้าํตาลทราย พ.ศ. 2527  
    คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ัง นายจิตเกษม พรประพนัธ์ 
ผู้อํานวยการสํานักเศรษฐกิจอุปทาน ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน เป็นกรรมการผู้แทนธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 แทน นายสุวัชชัย 
ใจข้อ กรรมการผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยเดิม ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  
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16. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงแรงงาน จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. ให ้นางเพชรรัตน์ สนิอวย พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน  
   2. ให ้นายวิวัฒน์ จิระพนัธุว์านิช พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร
สูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
17. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน 
2 ราย ให้ดํารงตําแห่งประเภทบริหาร ระดับสูง ดังน้ี  
  1. นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงอุตสาหกรรม  
   2. นายเอกภัทร วังสุวรรณ รองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับต้น) สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและ
นํ้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม   
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
18. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สาํนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร)ี 
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งต้ัง นายสมชาย  
ชาญณรงค์กุล ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  
 

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


