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เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561                                              1 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
  วาระที่ 2 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหนา้ที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงาน 
ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ี 
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
เสนอ และให้สง่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สํานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสือ่สร้างสรรค์เสนอว่า 
  1. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนา 
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 โดยมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
  2. โดยที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน และมีฐานะเป็นกรม ราชการ
ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจที่ต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา และให้
หมายความรวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่พระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติน้ี 
ซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐและใช้อํานาจรัฐในการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 ยังไม่ได้ถูกกําหนดให้เป็นหน่วยงาน
ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังน้ัน เพ่ือให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นหน่วยงานของ
รัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อันจะทําใหเ้จ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของกองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าว  จึงได้เสนอ 
ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ มาเพ่ือดําเนินการ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  กําหนดให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 8 เรื่อง การลงทนุจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในพืน้ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษสงขลา 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังน้ี  

  1. เห็นชอบในหลักการการลงทุนจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลา ภายในกรอบวงเงิน 2,890,402,000 บาท ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 

สําหรับ... 
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  สําหรับแหล่งเงินทุนที่จะนํามาใช้ดําเนินโครงการดังกล่าว  เห็นสมควรใช้จ่ายจากรายได้ของ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นลําดับแรกก่อน อย่างไรก็ตามหากมีความจําเป็นก็เห็นควรให้การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ  เพ่ือขอสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีสําหรับเป็นค่าก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
ตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  และให้กระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ             
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้รับความเห็นของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป  
   2. ในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา กระทรวง
อุตสาหกรรมควรพิจารณาความสอดคล้องกับนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จงัหวัดสงขลา ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน 
และใช้จุดเด่นของนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาดึงดูดผู้ประกอบการ/นักลงทุนเพ่ือให้
เกิดการลงทุนได้อย่างรวดเร็วด้วย  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการลงทุนจัดต้ังนิคม
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ซึ่งจะจัดต้ังขึ้นในพ้ืนที่ตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา บนพ้ืนที่ดินราชพัสดุประมาณ 927.925 ไร่ ซึ่งปัจจุบันได้ทําสัญญาเช่าที่ดินประมาณ 629.425 
ไร่ (ระยะที่ 1) กับกรมธนารักษ์เป็นเวลา 50 ปี เรียบร้อยแล้ว [ส่วนที่เหลอื (ระยะที่ 2) จะทําสัญญาเช่าจนครบ
เต็มพ้ืนที่ต่อไป] ใช้เงินลงทุนโครงการรวม 2,890.402 ล้านบาท มีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรม
แปรรูปสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานพาหนะหรือ
เครื่องจักร อุตสาหกรรมผลิตเครื่องไฟฟ้าและช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมบริการ โดยระยะที่ 1 
คาดว่าจะใช้เวลาพัฒนาโครงการประมาณ 15 เดือน ส่วนระยะที่ 2 เริม่ก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 12 เดือน และคาดว่าจะให้เช่าพ้ืนที่แก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมและนัก
ลงทุนได้หมดภายใน 6 ปี ทั้งน้ี โครงการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งคณะกรรมการสิง่แวดล้อม
แห่งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 10 เรือ่ง ขออนุมัติดําเนนิงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูก 
ข้าวโพดหลังฤดูทํานา 

สาระสาํคญั คอื  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมัติให้ดําเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ 
เพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานาตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และอนุมัติกรอบ
วงเงินตามความเห็นของสํานักงบประมาณ เพ่ือดําเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพด 
หลังฤดูทํานา ภายในกรอบวงเงินทั้งสิ้น 286,678,000 บาท ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้ว และมขี้อสั่งการ 
“ปลูกในพ้ืนทีท่ี่ถูกกฎหมาย” โดยกรอบวงเงินดังกล่าวมีรายละเอียด ดังน้ี 
  1. ค่าบริหารจัดการโครงการ จํานวน 103,678,000 บาท เห็นควรให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ดําเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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จากโครงการที่มีลําดับความสําคัญน้อยกว่าในโอกาสแรกก่อน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ จัดเวทีชุมชนรับสมัครเกษตรกร จัดเวทีวางแผนการผลิตการตลาด อบรมเกษตรกร ติดตาม
ประเมินผล และสรุปบทเรียน 
  2. ค่าชดเชยดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน วงเงินรวม 
168,000,000 บาท ประกอบด้วย 1) ค่าชดเชยดอกเบ้ียสินเช่ือเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จํานวน 
60,000,000 บาท และ 2) ค่าชดเชยดอกเบ้ียเพ่ือเสริมสภาพคล่องแก่สถาบันเกษตรกรในการรวบรวมและ 
รับซื้อผลผลิตขา้วโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกร จํานวน 108,000,000 บาท เห็นควรให้ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป 
  3. ค่าปรับปรุงและจัดทําแอพพลิเคช่ัน จํานวน 15,000,000 บาท เห็นควรให้กรมส่งเสรมิ
การเกษตรดําเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จากโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ซึ่งได้ต้ังงบประมาณรองรับไว้แล้ว จํานวน 
133,936,600 บาท 
  4. สําหรับค่าเบ้ียประกันภัยไร่ละ 65 บาท จํานวน 2,000,000 ไร่ เน่ืองจากการประกันความ
เสี่ยงให้กับเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติ ขาดความชัดเจนของการประเมินความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ
ประกันภัยในส่วนที่เก่ียวข้องกับจํานวนเกษตรกรผู้เอาประกันภัย จํานวนของพ้ืนที่การเพาะปลูก ประเภทของ
ภัยที่จะคุ้มครอง อัตราเบ้ียประกันภัย วงเงินความคุ้มครอง และความซ้ําซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น จึงเห็นสมควร
เสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการบริหาร
จัดการสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งระบบพิจารณาเห็นชอบในหลักการก่อนและนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบต่อไป 
  ทั้งน้ี ภาระที่รัฐต้องชดเชยค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดังกล่าว กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์และหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามนัยมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่
เกษตรกรจะได้รับเป็นสําคัญ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  สําหรับโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกขา้วโพดหลังฤดูทํานา มีวัตถุประสงค์
เพ่ือปรับสมดุลของปริมาณการผลิตการตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งเกษตรกรมีรายได้และอาชีพที่
มั่นคง ย่ังยืน จากกิจกรรมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูนาปรัง และเพ่ือให้อุตสาหกรรมต่อเน่ืองของ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเสถียรภาพในการผลิตสนิค้า ลดการพ่ึงพาจากภายนอกประเทศ โดยมีเป้าหมายและพ้ืนที่
ดําเนินการ ในพ้ืนที่ปลูกข้าวในเขตชลประทาน และนอกเขตชลประทานที่มีความเหมาะสม ตาม Zoning by 
Agri – Map ของกรมพัฒนาที่ดิน รวมพ้ืนที่ 2 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัด  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านตา่งประเทศ 

วาระที่ 11 เรือ่ง ขออนุมัติการลงนามในบนัทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และสํานักงานการประมง กระทรวงเกษตร ป่าไม้และการประมง
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความรว่มมือด้านประมง 

สาระสาํคญั คอื  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กษ.) เสนอ ดังน้ี 
 

1. เห็นชอบ... 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 2 ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

เศรษฐกิจ-สังคม 8 การลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิเศษสงขลา 

10 ขออนุมัติดําเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา

ด้านต่างประเทศ 11 ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และสํานักงาน
การประมง กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และการประมงแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2561

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                                เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561   
 
  วันน้ี (25 กันยายน 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  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
    รวม 2 ฉบับ 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิด 
    ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  3.  เรื่อง  การขอขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐเพ่ือยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม 
    เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  4.  เรื่อง  การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน 
    การเงินเพ่ือชําระคืนต้นเงินกู้และดอกเบ้ียเงินกู้ FIDF 1 และ FIDF 3  
  5.  เรื่อง  แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2562  
  6.  เรื่อง  กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ 2562 
  7.  เรื่อง  ข้อเสนอโครงการเสริมสร้างศักยภาพของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 
    เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
  8.  เรื่อง  การลงทุนจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา  
  9.  เรื่อง  การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  
    เรื่อง การยกระดับการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน 
    การแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0  
  10.   เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพด 
    หลังฤดูทํานา 
 
 
 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีฉบับวันที่ 25 กันยายน 2561) 
ด้วยการสแกน QR Code 
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ต่างประเทศ 
 
  11.   เรื่อง   ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและ
    สหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และสํานักงานการประมง กระทรวงเกษตร ป่าไม้
    และการประมงแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง 
  12.  เรื่อง   การรับรองการปรับปรุงรายการข้อสงวนของสหพันธรัฐมาเลเซีย ภายใต้กรอบ 
    ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment 
    Agreement) 
  13.   เรื่อง   ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 24 แผนงานการพัฒนา
    เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 
  14.   เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อที่ประชุม
    รัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
    สมัยที่ 24 และร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลาย 
    ทางชีวภาพสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
    ชีวภาพสมัยที่ 14 
  15.   เรื่อง  การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง 
    สาธารรัฐคอซอวอว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทาง 
    ทูตและราชการ 
  16.  เรื่อง   การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งจอร์เจีย
    ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือ 
    เดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางพิเศษ 
  17.  เรื่อง  การต่ออายุความตกลงประเทศเจ้าภาพระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบ 
    ของหนังสือแลกเปลี่ยนสําหรับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศ 
    ระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ (United Nations Regional Course in  
    International Law) ประจําปี 2561 
  18.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชา
    สหประชาชาติว่าด้วยการต่อสู้กับวัณโรค  และร่างปฏิญญาทางการเมืองของการ
    ประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ 
    ติดต่อ  
  19.  เรื่อง   การเป็นเจ้าภาพร่วมและการรับรองเอกสาร Global Call to Action on the  
    World Drug Problem  
  20.  เรื่อง  การบริจาคเงินสมทบทุนสําหรับพันธมิตรหลากอารยธรรมแห่งสหประชาชาติ  
    (United Nations Alliance of Civilizations – UNAOC)  
 

แต่งต้ัง 
 
  21.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
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  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง   
    กระทรวงมหาดไทย  
  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (ตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ 
    กระทรวงศึกษาธิการ)  
  27.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
    (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีสํานักนายกรัฐมนตรี  
  28.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงพลังงาน) 
  29.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
  30.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง 
  31.  เรื่อง  ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ 
  32.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและ 
    การอุดหนุน     
  33.   เรื่อง     มอบหมายใหร้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตาม
         การปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
 

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

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐานรวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจก
โฟลตใส ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตสี
ตัดแสงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตใสต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. .... เป็นการกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโพลตใสต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 
880 - 2560 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5004 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลต
ใส ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยให้มีผลใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
  2. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตสีตัดแสงต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. .... เป็นการกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตสีตัดแสงต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ 
มอก. 1344 - 2560 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5007 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตสี
ตัดแสงลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยให้มีผลใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจ                
จานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด                
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
ในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สํานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสื่อสร้างสรรค์เสนอว่า 
  1. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 โดยมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
  2. โดยท่ีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจที่ต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความ
รวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่พระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติน้ี ซ่ึงกองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐและใช้อํานาจรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 ยังไม่ได้ถูกกําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐ ตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว ดังน้ัน เพื่อให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นหน่วยงานของรัฐตาม
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อันจะทําให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าว 
จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ มาเพ่ือดําเนินการ 
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  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  กําหนดให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
3. เรื่อง การขอขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบ ดังน้ี 
  1. รับทราบผลการดําเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ 
  2. รับทราบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดย
ทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม (แผน USO) ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์                
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และ                 
ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ประสานความร่วมมือไปยังสํานักงาน กสทช. และจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผน 
USO ตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องต่อไป 
  3. กรณีการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม 
กิจกรรมที่ 1 การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ) จํานวน 1,072.1955 ล้านบาท และกิจกรรมที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN 
Digital Hub) จํานวน 1,000 ล้านบาทน้ัน ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลังตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
  4. กรณีการขอความเห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมนํางบประมาณเหลือจ่าย
จากการดําเนินการโครงการเน็ตประชารัฐมาดําเนินกิจกรรมน้ัน ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมขอทํา
ความตกลงกับสํานักงบประมาณตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
  5. ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง                 
เร่งดําเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 และ 28 สิงหาคม 2561                
ที่ให้ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินโครงการเน็ตประชารัฐ แล้วเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ทราบโดยเร็วต่อไป 
  6. ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเร่งรัดการดําเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือให้การดําเนินโครงการฯ แล้วเสร็จตามแผนที่กําหนดไว้ อีกทั้ง
เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ทั้งน้ี ผลการดําเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ ในส่วนของกิจกรรมที่ 1 การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมอยู่ระหว่าง
ดําเนินกิจกรรม/โครงการเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ของโครงข่ายเน็ตประชารัฐที่ติดต้ังแล้วเสร็จอย่างคุ้มค่า 
ซึ่งประกอบด้วย การตรวจสอบอุปกรณ์และระบบก่อนดําเนินการรับมอบ การจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมเพ่ือป้องกันไฟ
กระชาก (Surge Protection) การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิโดยการสํารวจความคิดเห็นประชาชน และการบํารุง และดูแลรักษาโครงข่ายที่สร้างขึ้น ส่วน
กิจกรรมที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล
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ดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย โดยกิจกรรมย่อยที่มีความคืบหน้า
มากที่สุด คือ กิจกรรมย่อยที่ 2 (การขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้นํ้าระหว่างประเทศของระบบที่มีอยู่ 1,770 Gbps) 
ซึ่งบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้นํ้าฯ แล้วจํานวน 980 
Gbps นอกจากน้ี ในส่วนของโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต กระทรวงดิจิทัล เพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมได้โอนงบประมาณในลักษณะเบิกจ่ายแทนกันให้บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เพ่ือดําเนิน
โครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
 
4. เรื่อง การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชําระคืนต้นเงินกู้
และดอกเบ้ียเงินกู้ FIDF 1 และ FIDF 3  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอให้โอนเงินของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) เข้าบัญชีสะสมเพื่อชําระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือ
การฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (บัญชีสะสมฯ) ในปีงบประมาณ 2562 จํานวน 7,000 ล้านบาท โดยให้
กองทุนฯ ทยอยโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีสะสมฯ ตามปริมาณสภาพคล่องของกองทุนฯ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค. รายงานว่า กองทุนฯ ได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินรับ-จ่ายของกองทุนฯ ซึ่งคาดว่าใน
ปีงบประมาณ 2562 กองทุนฯ จะมีเงินสดรับคงเหลือประมาณ 7,908 ล้านบาท กองทุนฯ จึงขอนําส่งเงินของ 
กองทุนฯ เข้าบัญชีสะสมฯ ปีงบประมาณ 2562 จํานวน 7,000 ล้านบาท และคณะกรรมการจัดการกองทุนในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบการนําส่งเงินของกองทุนฯ จํานวนดังกล่าว เพ่ือชําระคืนต้น
เงินกู้และดอกเบ้ียเงินกู้ FIDF 1 และ FIDF 3 โดยให้กองทุนฯ ทยอยโอนเงินจํานวนดังกล่าวเข้าบัญชีสะสมฯ ตาม
ปริมาณสภาพคล่องของกองทุนฯ ทั้งน้ี หากกองทุนฯ นําส่งเงินเข้าตามท่ีเสนอ กองทุนฯ จะมีเงินสดคงเหลือประมาณ 
908 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน และภาระชดเชยที่อยู่ระหว่างดําเนินการ และหากกองทุนฯ มี
สภาพคล่องคงเหลือ กองทุนฯ จะได้พิจารณาทบทวนเพ่ือขออนุมัตินําส่งเงินเข้าบัญชีสะสมฯ เพ่ิมเติมต่อไป 
 
5. เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2562  
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
   1. อนุมัติและรับทราบ (ตามข้อ 1.1- 1.7) ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธาน
กรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะเสนอ ดังน้ี     
    1.1 อนุมัติแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ (แผนฯ) ประจําปีงบประมาณ 2562 วงเงินรวม 
1,663,001.98 ล้านบาท ได้แก่ แผนการก่อหน้ีใหม่ วงเงิน 743,901.31 ล้านบาท และแผนการบริหารหน้ีเดิม วงเงิน 
919,100.67 ล้านบาท และรับทราบแผนการบริหารหน้ีของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ
คณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ วงเงิน 165,117.20 ล้านบาท  
   1.2 อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหน้ีใหม่ การกู้มาและการนําไปให้กู้ต่อ การกู้เงิน
เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ และการค้ําประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหน้ี
สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมท้ังขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพ่ือดําเนินโครงการลงทุนและ
การกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ี ภายใต้กรอบวงเงินของแผนฯ ประจําปีงบประมาณ 2562  
    1.3 อนุมัติให้กระทรวงการคลัง (กค.) เป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เง่ือนไข และ
รายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน การคํ้าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละคร้ังได้ตามความเหมาะสมและ
จําเป็น ภายใต้แผนฯ ประจําปีงบประมาณ 2562 ทั้งน้ี หากรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถ
ดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็นของรัฐวิสาหกิจน้ัน ๆ   
   1.4 อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มอบหมาย เป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินและหรือการค้ําประกันเงินกู้และเอกสารที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี กค. จะรายงานผล
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การดําเนินการตามแผนการบริหารหน้ีสาธารณะดังกล่าวตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2549  
    1.5 รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีคงค้างขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  
   1.6 มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม (คค.) นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้รัฐบาล
รับภาระหน้ีของ ขสมก. เฉพาะในส่วนดอกเบ้ียจ่ายที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือ ขสมก. จะได้ขอรับจัดสรรงบประมาณในการ
ชําระดอกเบี้ยตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 20 (3) การต้ังงบประมาณรายจ่าย
เพ่ือชําระหน้ีภาครัฐ ซึ่งเป็นหน้ีสาธารณะ ที่ กค. ค้ําประกันทั้งต้นเงินกู้และดอกเบ้ียอย่างพอเพียง และประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กําหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพ่ือเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 ข้อ (3) สัดส่วนงบประมาณเพ่ือการชําระดอกเบ้ียและค่าใช้จ่ายในการกู้เงินของรัฐบาลและหน่วยงานของ
รัฐซึ่งรัฐบาลรับภาระ ต้องต้ังตามภาระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณน้ัน  
   1.7 รับทราบประมาณการหน้ีสาธารณะต่อ GDP ในช่วงปีงบประมาณ 2562 – 2571 และ
มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินโครงการลงทุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  โดยให้กระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานเจ้าของวงเงินกู้กํากับติดตามการดําเนินแผนงาน/โครงการ
ให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดอย่างเคร่งครัด  
   2. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสํานักงบประมาณ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง (สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโนบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะ และสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
หน้ีขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2560 (เรื่อง แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2561)  
  3. ให้กระทรวงคมนาคมและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เร่งดําเนินการเก่ียวกับการฟ้ืนฟูกิจการ
ตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 (เรื่อง ผล
การประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2561)  
 
6. เรื่อง กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ 2562 วงเงินดําเนินการ จํานวน 
2,058,196 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุนจํานวน 638,943 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) กรอบการลงทุนสําหรับ
งานตามภารกิจปกติและโครงการต่อเน่ือง วงเงินดําเนินการ จํานวน 1,508,196 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน
จํานวน 538,943 ล้านบาท และ (2) กรอบการลงทุนสําหรับการเพ่ิมเติมระหว่างปี วงเงินดําเนินการ 550,000 ล้าน
บาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จํานวน 100,000 ล้านบาท สําหรับโครงการที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี และการลงทุนที่ใช้เงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ให้ดําเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติตามข้ันตอนแล้ว ทั้งน้ี กําหนดเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน  
   2. เห็นชอบให้ สศช. ปรับวงเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ 2562 ให้สอดคล้องกับ
ผลการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึง
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบกลาง หรืองบประมาณที่ปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามหลักเกณฑ์แวะวิธีการงบประมาณ
หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณแล้ว และปรับเพ่ิมกรอบวงเงินดําเนินการ และกรอบวงเงินเบิกจ่าย
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ลงทุนให้สอดคล้องกับการอนุมัติการลงทุนเพ่ิมเติมตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการได้ทันที
ภายในปีงบประมาณ  
  3. มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คณะกรรมการฯ) เป็นผู้
พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงงบลงทุนระหว่างปีในส่วนงบลงทุน เพ่ือการดําเนินงานปกติและโครงการต่อเน่ืองที่
การเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อสาระสําคัญ และกรอบวงเงินโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว  
  4. ให้รัฐวิสาหกิจรายงานผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานและการลงทุนปี 2562 ให้ สศช. ทราบ
ภายในทุกวันที่ 5 ของเดือนอย่างเคร่งครัด และให้กระทรวงเจ้าสังกัดรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับกระทรวง และ
ระดับองค์กรไปพิจารณาดําเนินการ รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะและความก้าวหน้าการดําเนิน
โครงการลงทุนทุกไตรมาส เพ่ือประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และการลงทุนของรัฐวิสาหกิจได้
อย่างต่อเน่ือง  
  5. รับทราบประมาณการงบทําการประจําปีงบประมาณ 2562 ที่คาดว่าจะมีกําไรสุทธิประมาณ 
117,110 ล้านบาท และประมาณการแนวโน้มการดําเนินงานช่วงปี 2563 – 2565 ของรัฐวิสาหกิจในเบ้ืองต้นที่คาด
ว่าจะมีการลงทุนเฉล่ียประมาณปีละ 612,711 ล้านบาท และผลประกอบการจะมีกําไรสุทธิเฉลี่ยประมาณปีละ 
133,909 ล้านบาท  
  6. ให้กระทรวงการคลัง (กค.) พิจารณาจัดกลุ่มรัฐวิสาหกิจตามประเภทการดําเนินกิจการ โดยหาก
เป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขัน ให้พิจารณารูปแบบและสถานะขององค์กรให้สอดคล้องกับ
ภาวะการแข่งขันของตลาด เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินกิจการ สามารถเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยกําหนดรูปแบบการกํากับดูแลภายใต้ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ สําหรับรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการ
เชิงสังคมสมควรทบทวนบทบาทและการคงสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นหน่วยงานของรัฐ
ประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ และให้แยกกิจกรรมที่สามารถให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมบริหารเพ่ือลดภาระงบประมาณ
ของรัฐ ทั้งน้ี ในช่วงที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับเปลี่ยนสถานะหรือจัดกลุ่มที่ชัดเจน ภาครัฐต้องกํากับดูแล
บทบาทของรัฐวิสาหกิจให้ยังคงสามารถให้บริการเพ่ือประโยชน์สาธารณะได้อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในด้านการ
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และเพ่ือความรวดเร็วในการดําเนินการดังกล่าวอาจนําแนวทางการปรับสถานะและความ
จําเป็นในการดํารงอยู่ของรัฐวิสาหกิจที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเสนอคณะกรรมการนโยบายและ
กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบไว้แล้วในปี 2558 มาประกอบการพิจารณา  
  7. ให้ สศช. และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีบทบาทในกระบวนการ
พิจารณาการลงทุนของรัฐวิสาหกิจร่วมกัน โดย สศช. เป็นผู้พิจารณากรอบการลงทุนที่ตอบสนองกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ และ สคร. เป็นผู้ตรวจสอบและกํากับการลงทุนให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้มี
ข้อมูลประกอบการพิจารณาทิศทางการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจด้วย  
  8. ให้กําหนดเง่ือนไขและกรอบระยะเวลาให้กระทรวงเจ้าสังกัดจัดทําแผนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
เพ่ือกําหนดทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในระยะยาวให้ชัดเจน โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจด้านคมนาคมขนส่ง ด้าน
พลังงาน และรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในช่วงการฟ้ืนฟูกิจการ โดยให้เสนอขออนุมัติโครงการตามข้ันตอนที่สอดคล้องกับ
แผนการลงทุนดังกล่าว และในการเสนอของบลงทุนให้มีรายละเอียดเรื่องการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วย  
 
7. เรื่อง ข้อเสนอโครงการเสริมสร้างศักยภาพของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) เสนอดังน้ี  
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  1. เห็นชอบในหลักการโครงการเสริมสร้างศักยภาพของ สศช. และกรอบงบประมาณเป็นเงิน
อุดหนุนสําหรับดําเนินการตามข้อเสนอโครงการดังกล่าวในช่วงระยะครึ่งหลังของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565)  
  สําหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินการดังกล่าว  ขอให้ สศช. พิจารณาจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยคํานึงถึงความครอบคลุมของงบประมาณหรือแหล่งเงินนอก
งบประมาณให้ครบถ้วน  เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป รวมท้ัง
กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการสถาบันฯ ให้มีความชัดเจน โดยเฉพาะการสรรหาบุคลากรและการสร้างกลไก
ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือไม่ให้มีความซ้ําซ้อน  โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าและ
ประหยัด  การพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ที่จะได้รับ ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิที่จะเกิดขึ้น  เป็นสําคัญตามนัย
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
   2. เห็นชอบให้มีสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (Institute of Public Policy and 
Development) ในรูปแบบสถาบันภายใต้มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร เป็นหน่วยงานดําเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ของ สศช.  
   สาระสําคัญของเร่ือง  
  สศช. ได้นําเสนอข้อเสนอโครงการเสริมสร้างศักยภาพ สศช. และกรอบงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินการในช่วงระยะคร่ึงหลังของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 – 2565) รวมถึงขอดําเนินการจัดต้ัง “สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (Institute of Public 
Policy and Development)” เป็นหน่วยงานดําเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของ สศช.     ในรูปแบบสถาบัน
ภายใต้มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ สศช. ได้จัดต้ังและดําเนินการอยู่แล้ว เพ่ือเป็นกลไกในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัย และสนับสนุนบทบาทการทํางานให้ สศช. เป็นคลังสมอง (Think Tank) ของ
ประเทศในด้านการศึกษาวิจัยประเด็นการพัฒนาและนโยบายที่สําคัญ เพ่ือให้ สศช. กําหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาประเทศทั้งในระยะยาว ระยะปานกลาง และระยะสั้นได้อย่างชัดเจนมากขึ้น โดยโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพของ สศช. ที่ สศช. เสนอมาน้ี มีแผนงาน/โครงการท่ีสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ เช่น แผนงานการสร้างฐานสําหรับการวิเคราะห์วิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก โครงการพัฒนา
เครื่องมือและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือการตัดสินใจเชิงนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่รองรับพลวัตที่รวดเร็ว แม่นยํา 
และมีประสิทธิภาพสูง แผนงานการวิเคราะห์คาดการณ์แนวโน้มอนาคตและผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม โครงการวิเคราะห์ภาพอนาคต (Scenario) ของการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการดําเนิน
นโยบายสําคัญของรัฐบาล แผนงานการออกแบบและการพัฒนานโยบายสาธารณะ (Policy Design and 
Development) โครงการพัฒนานโยบายสร้างพ้ืนที่เติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โครงการออกแบบนโยบาย
พัฒนาสาขาการผลิตและบริการ ที่จะเป็นเครื่องจักรการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ เป็นต้น ซึ่ง
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นชอบเร่ืองดังกล่าวด้วยแล้ว  
 
8. เรื่อง การลงทุนจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการการลงทุนจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
ภายในกรอบวงเงิน 2,890,402,000 บาท ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  
  สําหรับแหล่งเงินทุนที่จะนํามาใช้ดําเนินโครงการดังกล่าว  เห็นสมควรใช้จ่ายจากรายได้ของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นลําดับแรกก่อน อย่างไรก็ตามหากมีความจําเป็นก็เห็นควรให้การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย 
 



 

 

 

10 

ประจําปีสําหรับเป็นค่าก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาตามข้ันตอนต่อไป   
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  และให้กระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ             
ในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
   2. ในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา กระทรวงอุตสาหกรรม
ควรพิจารณาความสอดคล้องกับนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน และใช้จุดเด่นของ
นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาดึงดูดผู้ประกอบการ/นักลงทุนเพ่ือให้เกิดการลงทุนได้อย่าง
รวดเร็วด้วย  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการลงทุนจัดต้ังนิคม
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ซึ่งจะจัดต้ังขึ้นในพื้นที่ตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา บนพ้ืนที่ดินราชพัสดุประมาณ 927.925 ไร่ ซึ่งปัจจุบันได้ทําสัญญาเช่าที่ดินประมาณ 629.425 ไร่ (ระยะที่ 1) 
กับกรมธนารักษ์เป็นเวลา 50 ปี เรียบร้อยแล้ว [ส่วนที่เหลือ (ระยะที่ 2) จะทําสัญญาเช่าจนครบเต็มพ้ืนที่ต่อไป] ใช้
เงินลงทุนโครงการรวม 2,890.402 ล้านบาท มีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานพาหนะหรือเคร่ืองจักร อุตสาหกรรมผลิต
เครื่องไฟฟ้าและช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมบริการ โดยระยะที่ 1 คาดว่าจะใช้เวลาพัฒนาโครงการ
ประมาณ 15 เดือน ส่วนระยะที่ 2 เริ่มก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 12 
เดือน และคาดว่าจะให้เช่าพ้ืนที่แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและนักลงทุนได้หมดภายใน 6 ปี ทั้งน้ี โครงการ
ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว  
 
9. เรื่อง การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การยกระดับการวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังน้ี  
  1. เห็นชอบตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ  
    1.1 เห็นชอบหลักเกณฑ์กลางในการบริหารองค์การมหาชนด้านการวิจัย เพ่ือให้องค์การ
มหาชนที่จัดต้ังโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และองค์การมหาชนที่จัดต้ังตามพระราชบัญญัติเฉพาะ นําไปใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป  
   1.2 เห็นชอบให้สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นองค์การ
มหาชนด้านการวิจัย และสามารถดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์กลางที่กําหนด 
  และให้สํานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ สํานักงาน 
ก.พ. และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ รวมถึงข้อเสนอแนะของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปพิจารณาดําเนินการในส่วน่ีเก่ียวข้องต่อไป  
  2. ให้สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ในส่วน
ของการทบทวนความเหมาะสมของสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนในแต่ละปีอย่างเคร่งครัด และ
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ให้พิจารณาครอบคลุมถึงความเหมาะสมของสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนด้านการวิจัยในคราว
เดียวกัน เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องทั้งระบบ  
  3. ให้สํานักงาน ก.พ. เร่งดําเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 
โดยร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องศึกษาและวิเคราะห์ รวมทั้งจัดทําข้อมูลเก่ียวกับค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐใน
ภาพรวมเพ่ือเป็นการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้สามารถดึงดูด รักษา จูงใจผู้มีความรู้ความสามารถ
เข้ามาทํางานได้อย่างเป็นมืออาชีพสอดคล้องตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2561 – 
2565)  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  สํานักงาน ก.พ.ร. โดยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน นําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์กลางในการบริหารองค์การมหาชนด้านการวิจัย และให้สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นองค์การมหาชนด้านการวิจัย และสามารถดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์กลาง
ที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นการดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สําหรับหลักเกณฑ์กลาง
ดังกล่าว มีสาระสําคัญครอบคลุม 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ลักษณะขององค์การมหาชนที่จะถือว่าเป็นองค์การมหาชน
ด้านการวิจัย เช่น (1) กฎหมายจัดต้ังองค์การมหาชนกําหนดให้มีภารกิจ “ดําเนินการวิจัย” เป็นหลัก (2) มี
งบประมาณเพ่ือดําเนินการวิจัยเป็นหลัก รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรวิจัยเป็นหลัก (3) จํานวนบุคลากรวิจัย
มากกว่าบุคลากรสายงานอื่น 2) แนวทางการบริหารองค์การมหาชนด้านการวิจัย ได้แก่ (1) การกําหนดอัตรา
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้อํานวยการองค์การมหาชนที่ยังคงหลักการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 7 กันยายน 2547 (2) แนวทางการจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษแก่ผู้อํานวยการองค์การมหาชน (3) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ขององค์การมหาชนที่กําหนดว่าหากเกินกว่าร้อยละ 30 ของแผนการใช้จ่ายเงินก็ให้เสนอคณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์การมหาชนพิจารณายกเว้นให้เป็นรายกรณี (4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ (5) แนวทางการ
ดําเนินการเพื่อเข้าร่วมเป็นองค์การมหาชนด้านการวิจัย ทั้งน้ี คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ใน
การประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เห็นชอบด้วยแล้ว  
 
10.  เรื่อง ขออนุมัติดําเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนบัสนุนการปลูกขา้วโพดหลงัฤดูทํานา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ดําเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพด
หลังฤดูทํานาตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และอนุมัติกรอบวงเงินตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ เพ่ือดําเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา ภายในกรอบวงเงิน
ทั้งสิ้น 286,678,000 บาท ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้ว และมีข้อสั่งการ “ปลูกในพ้ืนที่ที่ถูกกฎหมาย” โดยกรอบ
วงเงินดังกล่าวมีรายละเอียด ดังน้ี 
  1. ค่าบริหารจัดการโครงการ จํานวน 103,678,000 บาท เห็นควรให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ดําเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากโครงการที่มี
ลําดับความสําคัญน้อยกว่าในโอกาสแรกก่อน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จัดเวที
ชุมชนรับสมัครเกษตรกร จัดเวทีวางแผนการผลิตการตลาด อบรมเกษตรกร ติดตามประเมินผล และสรุปบทเรียน 
  2. ค่าชดเชยดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน วงเงินรวม 168,000,000 
บาท ประกอบด้วย 1) ค่าชดเชยดอกเบ้ียสินเช่ือเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จํานวน 60,000,000 บาท 
และ 2) ค่าชดเชยดอกเบ้ียเพ่ือเสริมสภาพคล่องแก่สถาบันเกษตรกรในการรวบรวมและรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์จากเกษตรกร จํานวน 108,000,000 บาท เห็นควรให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
จัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและ
เหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป 
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  3. ค่าปรับปรุงและจัดทําแอพพลิเคช่ัน จํานวน 15,000,000 บาท เห็นควรให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ดําเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากโครงการขึ้น
ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ซึ่งได้ต้ังงบประมาณรองรับไว้แล้ว จํานวน 133,936,600 บาท 
  4. สําหรับค่าเบ้ียประกันภัยไร่ละ 65 บาท จํานวน 2,000,000 ไร่ เน่ืองจากการประกันความเสี่ยง
ให้กับเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติ ขาดความชัดเจนของการประเมินความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการประกันภัยใน
ส่วนที่เก่ียวข้องกับจํานวนเกษตรกรผู้เอาประกันภัย จํานวนของพ้ืนที่การเพาะปลูก ประเภทของภัยที่จะคุ้มครอง 
อัตราเ บ้ียประกันภัย  วงเ งินความคุ้มครอง  และความซ้ํ าซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น  จึง เ ห็นสมควรเสนอให้
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสินค้า
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งระบบพิจารณาเห็นชอบในหลักการก่อนและนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 
  ทั้งน้ี ภาระที่รัฐต้องชดเชยค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามนัยมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของ
รัฐ พ.ศ. 2561 และปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องให้ถูกต้อง
ครบถ้วน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับเป็นสําคัญ ตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ 
  สําหรับโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา มีวัตถุประสงค์
เพ่ือปรับสมดุลของปริมาณการผลิตการตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งเกษตรกรมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง 
ย่ังยืน จากกิจกรรมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูนาปรัง และเพ่ือให้อุตสาหกรรมต่อเน่ืองของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มีเสถียรภาพในการผลิตสินค้า ลดการพ่ึงพาจากภายนอกประเทศ โดยมีเป้าหมายและพื้นที่ดําเนินการ ในพ้ืนที่ปลูก
ข้าวในเขตชลประทาน และนอกเขตชลประทานที่มีความเหมาะสม ตาม Zoning by Agri – Map ของกรมพัฒนา
ที่ดิน รวมพ้ืนที่ 2 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัด ดังน้ี 
 

ภาค จังหวัด 
ภาคเหนือ  15 จังหวัด ได้แก่ กําแพงเพชร เชียงราย ลําพูน ลําปาง น่าน แพร่ ตาก นครสวรรค์ พะเยา 

พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

15 จังหวัด ได้แก่ นครราชสมีา นครพนม สกลนคร กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะ
เกษ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สรุินทร์ หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี อุบลราชธานี 

ภาคกลาง  2 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท สระบุรี
ภาคตะวันออก  1 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี
   

 คุณสมบัติเกษตรกร เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นหัวหน้าครัวเรือนในทะเบียนเกษตรกรกับ              
กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีความประสงค์ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวมาเป็นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในนาช่วงฤดูแล้ง 
โดยพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการต้องอยู่ในเขตชลประทาน หรือพ้ืนที่นอกเขตชลประทานที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการ
นํ้าและอยู่ในพ้ืนที่ที่โครงการกําหนด ทั้งน้ี เกษตรกรต้องมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ยกเว้นเกษตรกรที่เป็นสมาชิก
สถาบันเกษตรกร และมีความประสงค์ขอรับสินเช่ือจากสถาบันเกษตรกร 
  โดยมีมาตรการจูงใจให้กับเกษตรกร ด้วยการจัดหาปัจจัยการผลิตและการเตรียมดิน โดยจะให้
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ที่สามารถขอสินเช่ือจาก ธ.ก.ส. ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

ผู้ขอสนิเชื่อ รายละเอียด การชําระเงินกู้ 
1. เกษตรกร 
 

- กรณีเกษตรกรขอรับสินเช่ือจาก ธ.ก.ส. ผ่าน
บัตรเกษตรสุขใจหรือใบจัดหาปัจจัยการผลติกับ

- ชําระคืนไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันกู้ 
- กรณมีีเหตุจําเป็นไม่เกิน 12 เดือนนับแต่
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ร้านจําหน่ายการผลิตที่ขึ้นทะเบียนตาม
โครงการ 
- ธ.ก.ส. คิดอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี วงเงิน
ไร่ละ 2,000 บาท (ไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย) 
เป้าหมายพ้ืนที่ 2 ล้านไร่ แบ่งเป็น 
(1) เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรถูกเรียกเก็บ
ดอกเบ้ียร้อยละ 0.01 ต่อปี 
(2) รัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียให้ ธ.ก.ส. แทน
เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร รอ้ยละ 3.99 ต่อปี 
ระยะเวลา 6 เดือน 

วันกู้ 
- กรณีไม่ชําระหน้ีเงินกู้ได้ตามกําหนดชําระ 
ให้ ธ.ก.ส. สามารถคิดดอกเบ้ียเพ่ิมกับ
เกษตรกรเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

2. สถาบนั
เกษตรกร 

- ชําระคืนไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันกู้ 
- กรณสีถาบันเกษตรกรไม่สามารถชําระ
คืนเงินกู้ได้ตามกําหนด ให้       ธ.ก.ส. 
สามารถคิดดอกเบ้ียเพ่ิมกับสถาบัน
เกษตรกรเป็นไปตามประกาศของธนาคาร 
ทั้งน้ีการพิจารณาสินเช่ือให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที ่ธ.ก.ส. กําหนด 

 
ต่างประเทศ 

 
11.  เรื่อง  ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง
ราชอาณาจักรไทย และสํานักงานการประมง กระทรวงเกษตร ป่าไม้และการประมงแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 
ว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และสํานักงานการประมง  กระทรวงเกษตร ป่าไม้และการประมง แห่งราชอาณาจักร
กัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง 
  2. อนุมัติในหลักการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึก
ความเข้าใจฯ ในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสําคัญ ให้ กษ. ดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
  3. อนุมัติให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ  
  รวมท้ัง ให้ กษ. รับความเห็นของกระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. กษ. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และสํานักงานการประมง กระทรวงเกษตร 
ป่าไม้และการประมงแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง และอนุมัติให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้
ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว โดยบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างและสนับสนุนความ
ร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจ รวมถึงการดําเนินโครงการร่วม และการส่งเสริมการค้าในสาขาประมงด้านต่าง 
ๆ ระหว่างคู่ภาคี และมีขอบเขตความร่วมมือ เช่น การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นํ้า การพัฒนา
เทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าและการประมง  การส่งเสริมการลงทุนและการค้าสัตว์นํ้า และการขยายตลาด
โดยคํานึงถึงประโยชน์ร่วมกันในบริบทของภูมิภาค เป็นต้น รวมทั้งระบุให้มีการจัดต้ังคณะทํางานร่วมด้านประมง 
(Joint Fisheries Working Group - JFWG) เพ่ือดําเนินการตามบันทึกความเข้าใจฉบับน้ี โดยมีการจัดประชุมทุกปี 
  2. บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับน้ี ไม่ได้กล่าวถึงการป้องกันการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุมโดยตรง เน่ืองจากฝ่ายกัมพูชามีความประสงค์ที่จะทําบันทึกความเข้าใจด้านการประมง                 
(ที่ครอบคลุมประเด็นที่เก่ียวข้องกับการประมงอย่างกว้าง ๆ) ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของสํานักงาน
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การประมงของกัมพูชาซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรมมากกว่า แต่ได้มีการระบุขอบเขตความร่วมมือที่มีความเก่ียวข้องกับ
การป้องกันการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เช่น การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์นํ้า ไว้ในบันทึกความเข้าใจฯ ด้วยแล้ว 
 
12. เรื่อง  การรับรองการปรับปรุงรายการข้อสงวนของสหพันธรัฐมาเลเซีย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการ
ลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามในจดหมายรับรองการปรับปรุง
รายการข้อสงวนของสหพันธรัฐมาเลเซียภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive 
Investment Agreement: ACIA) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ลงนามในจดหมายรับรองการปรับปรุงรายการข้อสงวนของสหพันธรัฐมาเลเซียภายใต้ความตกลงว่า
ด้วยการลงทุนอาเซียนเพ่ือให้กระบวนการการปรับปรุงรายการข้อสงวนของมาเลเซียเสร็จสมบูรณ์ โดยการปรับปรุง
รายการข้อสงวนของสหพันธรัฐมาเลเซียดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้รายการข้อสงวนมีความชัดเจนโปร่งใสมาก
ย่ิงขึ้น โดยหลังจากการปรับปรุงรายการข้อสงวนของสหพันธรัฐมาเลเซียแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนของประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่จะไปลงทุนในมาเลเซีย และไม่มีผลกระทบในเชิงลบต่อเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอ่ืน ซึ่งเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของอาเซียนที่ประเทศสมาชิกควรต้องดําเนินการลดหรือยกเลิกอุปสรรคที่มีต่อการลงทุนอย่างเป็น
ลําดับหรือเปิดเสรีมากขึ้นด้วยข้อจํากัดที่น้อยลง ซึ่งการปรับปรุงรายการข้อสงวนของสหพันธรัฐมาเลเซีย มี
รายละเอียด เช่น ทุกบริษัทที่จัดต้ังในมาเลเซียจะต้องมีผู้บริหารอย่างน้อย 2 ราย ที่มีถิ่นที่อยู่หลักหรือมีถิ่นที่อยู่เพียง
แห่งเดียวในมาเลเซีย การกําหนดคํานิยามของเรือประมงและน่านนํ้าประมงและการเปิดเสรีให้กิจการผลิตเหล็กเส้น 
เหล็กแท่ง และการผ่อนปรนให้กิจการผลิตนํ้าตาลทรายให้อยู่ในรายการที่เปิดเสรีแต่มีเง่ือนไขเฉพาะ โดยการปรับปรุง
รายการข้อสงวนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนไทยที่มีความสนใจจะเข้าไปลงทุนในมาเลเซีย สามารถศึกษาได้
จากรายการข้อสงวนน้ี และไม่มีผลกระทบเชิงลบต่อผู้ประกอบการไทยที่จะไปลงทุนในมาเลเซียเน่ืองจากเป็นข้อสงวน
ที่มีอยู่เดิมแต่ขยายความให้ชัดเจนขึ้น รวมท้ังไม่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการในประเทศไทย เน่ืองจากการ
ปรับเปลี่ยนรายการข้อสงวนเป็นการปรับเปลี่ยนสําหรับการลงทุนในประเทศมาเลเซียเท่าน้ัน  
 
13.  เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 24 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสาม
ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) เสนอ ดังน้ี 
  1. ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 24 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) (Draft Joint Statement of the Twenty-Forth Indonesia-
Malaysia-Thailand Growth Triangle Ministerial Meeting) และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างแถลงการณ์               
ร่วมฯ ให้ สศช. สามารถดําเนินการได้ โดยให้ สศช. นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบในภายหลังหากมีการปรับปรุงแก้ไข
พร้อมด้วยเหตุผลประกอบ 
  2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมกับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกให้การรับรองร่าง
แถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 24 แผนงาน IMT-GT โดยไม่มีการลงนามในการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน 
IMT-GT ครั้งที่ 24 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 
  สาระสําคัญของเรื่อง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 24 แผนงานการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ซึ่งมีสาระสําคัญเป็นการช่ืนชมความก้าวหน้าใน
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การดําเนินงานในรอบปี 2560-2561 และการขับเคลื่อนแผนดําเนินงานระยะห้าปี ปี 2560-2564 (IB2017-2021) 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปี 2579 ของ IMT-GT ซึ่งได้รับรองในที่ประชุมระดับผู้นํา ครั้งที่ 11 แผนงาน IMT-
GT ตลอดจนเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ในการพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น การขับเคลื่อนโครงการด้านการ
เช่ือมโยงโครงสร้างพ้ืนฐาน ความร่วมมือด้านการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในอนุภูมิภาค การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันจะส่งผลให้
ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากความร่วมมือดังกล่าวในด้านต่าง ๆ เช่น การดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนทั้งภายใน
และต่างประเทศ การสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว ตลอดจนการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน นอกจากน้ี การ
ประชุมดังกล่าวยังเป็นโอกาสที่ดีในการขับเคล่ือนแนวระเบียงเศรษฐกิจที่หกที่ประเทศไทยได้ริเริ่มไว้ เมื่อคราวการ
ประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 23 แผนงาน IMT-GT ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาของพ้ืนที่เป้าหมายของรัฐบาล คือ การ
พัฒนาความเช่ือมโยงกับพ้ืนที่สามเหล่ียมมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย ทั้งน้ี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมจะต้องร่วมกับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าวในการ
ประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 24 แผนงาน IMT-GT ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 
 
14.  เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 และร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพสมัยที่ 14 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการของร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อที่
ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 (Draft ASEAN Joint 
Statement on Climate Change to the 24th Session of the Conference of the Parties to the United 
Nations Framework Convention on Climate Change : COP 24) และร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
สมัยที่ 14 (Draft ASEAN Joint Statement to the 14th Meeting of the Conference of the Parties to the 
Convention on Biological Diversity : CBD COP 14) 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เป็นผู้ให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ 
ทั้งสองฉบับ 
  3.เห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ 
ทั้งสองฉบับในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 33 (The 33rd ASEAN Summit) (ระหว่างวันที่ 11 – 15 
พฤศจิกายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์) และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ทั้งน้ี ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
หลักการร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียสองฉบับ ได้แก่ 
   1. ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อที่ประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 ซึ่งเป็นเอกสารในการแสดงจุดยืนร่วมกัน
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ของประเทศสมาชิกอาเซียนในการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยคํานึงถึงขีดความสามารถของ
แต่ละภาคี เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การสนับสนุนกลไกทางการเงิน การให้ความช่วยเหลือทางด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือการดําเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   2. ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพสําหรับการ
ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 14 ซึ่งเป็นเอกสารในการแสดงจุดยืนร่วมกัน
ของประเทศสมาชิกอาเซียนในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยให้ความสําคัญกับการเร่งส่งเสริมกิจกรรม
การบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่แผนระดับชาติและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมท้ังสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาขยะทางทะเลท่ีส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนจัดเตรียม
ทรัพยากรทางการเงินและวิชาการเพ่ือสนับสนุนความพยายามของประเทศกําลังพัฒนาในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนในภูมิภาค 
โดยอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ ทั้งสองฉบับข้างต้น 
(ซึ่งจะต้องให้การรับรองภายในเดือนกันยายน 2561) เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 33 และการ
ประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องให้การรับรองต่อไป โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้ร่วมรับรองร่าง
แถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ ทั้งสองฉบับในการประชุมดังกล่าว (ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2561 ณ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์)  
 
15.  เรื่อง การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารรัฐคอซอวอว่าด้วย
การยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารรัฐคอซอวอว่า
ด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่าง
ความตกลงฯ  
  3. มอบหมายให้ กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามในข้อ 2  
  4. อนุมัติในหลักการให้ กต. มีหนังสือแจ้งฝ่ายคอซอวอเพ่ือให้ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ต่อไป 
  5. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้
อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. สามารถดําเนินการได้ โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
  สาระสําคัญของเร่ือง กระทรวงการต่างประเทศได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐคอซอวอว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลง
ตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ  ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่างความตกลงฯ ร่วมกันแล้ว และกําหนดที่
จะลงนามในร่างความตกลงฯ ในช่วงที่คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 73 
ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 24 – 30 กันยายน 2561 โดยร่างความตกลงฯ มีสาระสําคัญเก่ียวกับการ
ยกเว้นการตรวจลงตราแก่บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางทูตหรือราชการของแต่ละฝ่ายในการเดินทางเข้า – ออก เดิน
ทางผ่าน และพํานักอยู่ในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึงโดยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน 
โดยมีเง่ือนไขว่าบุคคลเหล่าน้ันต้องไม่ทํางานใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินกิจการตนเอง หรือกิจกรรมส่วนตัวอ่ืนใดใน
ดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง แต่หากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่ได้รับแต่งต้ังเป็นสมาชิกในคณะผู้แทนทางการทูต สถานทํา
การทางกงสุล หรือตัวแทนประจําองค์การระหว่างประเทศ (รวมถึงสมาชิกในครอบครัวซึ่งถือหนังสือเดินทางทูตหรือ
ราชการ) สามารถขยายระยะเวลาออกไปจนสิ้นสุดวาระการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวน้ัน นอกจากน้ี ความตก
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ลงฯ จะมีผลใช้บังคับ 60 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งคร้ังสุดท้ายว่าคู่ภาคีทั้งสองฝ่ายได้ดําเนินการตามกระบวนการ
ภายในที่จําเป็นเพ่ือให้ความตกลงมีผลใช้บังคับเสร็จสิ้นแล้ว เป็นต้น ทั้งน้ีร่างความตกลงดังกล่าวมีลักษณะเดียวกับร่าง
ความตกลงที่ใช้จัดทําความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการกับ
ประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเห็นชอบเร่ืองในลักษณะเดียวกันน้ีไว้แล้ว  
 
16. เรื่อง  การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งจอร์เจียว่าด้วยการยกเว้น
การตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางพิเศษ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  
  1.เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งจอร์เจียว่าด้วยการ
ยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางพิเศษ*                 
(*หนังสือเดินทางพิเศษ คือ หนังสือเดินทางประเภทหน่ึงที่รัฐบาลจอร์เจียออกให้แก่เจ้าหน้าที่ของ กต. จอร์เจียในสาย
งานสนับสนุน เช่น เจ้าพนักงานธุรการ ทั้งน้ี ในส่วนของประเทศไทยไม่มีหนังสือเดินทางประเภทน้ี)  
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่าง
ความตกลงฯ  

 3. มอบหมายให้ กต.จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers)  ให้แก่ผู้ลงนามในข้อ 2 
  4. อนุมัติในหลักการให้ กต.  มีหนังสือแจ้งฝ่ายจอร์เจีย เพ่ือให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับต่อไป 
  5. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้
อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้  ให้ กต. สามารถดําเนินการได้ โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว   

 สาระสําคัญของเร่ือง  
 กระทรวงการต่างประเทศได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างความตกลงระหว่าง

รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งจอร์เจียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต
และหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางพิเศษ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่างความตกลงฯ ร่วมกันแล้ว และมี
กําหนดลงนามในระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 73 ในวันที่ 24-30 กันยายน 2561 ณ 
นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา  โดยร่างความตกลงดังกล่าวมีสาระสําคัญเก่ียวกับการยกเว้นการตรวจลงตราแก่ (1) 
บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางพิเศษที่มีอายุใช้ได้ของแต่ละฝ่ายในการ
เดินทางเข้า – ออก  แวะผ่าน และพํานักอยู่ในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึงได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายใน
ระยะเวลา 180 วันใด ๆ นับต้ังแต่วันที่เดินทางเข้า (ในช่วงระยะเวลา 180 วันจะเดินทางเข้า – ออกก่ีครั้งก็ได้ แต่
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน) โดยมีเง่ือนไขว่าบุคคลเหล่าน้ันจะต้องไม่ทํางานใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินกิจการ
ของตนเองหรือกิจกรรมส่วนตัวอ่ืนใดในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง และ (2)  บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางประเภทดังกล่าว 
ซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นสมาชิกในคณะผู้แทนทางการทูตหรือในสถานทําการทางกงสุลหรือองค์การระหว่างประเทศที่มี
ที่ต้ังอยู่ในดินแดนของอีกฝ่ายรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวซึ่งถือหนังสือเดินทางประเภทดังกล่าวสามารถเดินทางเข้า 
พํานักและออกจากดินแดนของอีกฝ่ายได้ไม่เกิน 90 วัน โดยร่างความตกลงฯ จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 30  นับจาก
วันที่ทั้งสองฝ่ายได้แจ้งซึ่งกันและกันเป็นลายลักษณ์อักษรฉบับสุดท้ายผ่านช่องทางการทูตว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอน
ภายในที่จําเป็นแล้วโดยไม่มีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด แต่อาจขอยกเลิกได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งน้ี ร่างความ
ตกลงดังกล่าวเป็นรูปแบบเดียวกับร่างความตกลงมาตรฐานที่ใช้จัดทําความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา
สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการกับประเทศอ่ืน ๆ  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเห็นชอบในเรื่องทํานอง
เดียวกันน้ีไว้แล้ว  
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17. เรื่อง การต่ออายุความตกลงประเทศเจ้าภาพระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยน
สําหรับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ (United Nations 
Regional Course in International Law) ประจําปี 2561 
 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  

 1. อนุมัติให้ต่ออายุความตกลงประเทศเจ้าภาพระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบของหนังสือ
แลกเปลี่ยนให้ใช้บังคับกับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ (United 
Nations Regional Course in International Law) ประจําปี 2561 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน – 14  ธันวาคม 
2561 ที่กรุงเทพมหานคร    

 2. อนุมัติให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ของฝ่ายไทยสําหรับการฝึกอบรมฯ  ประจําปี 2561 พร้อมทั้งอนุมัติ
ให้ กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers)  ให้แก่ผู้ลงนาม   

 ทั้งน้ี ในกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ก็ให้ดําเนินการได้โดย
ให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง  พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปล่ียนดังกล่าว
ด้วย ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ   

 3. อนุมัติในหลักการให้ต่ออายุความตกลงประเทศเจ้าภาพได้ หากสหประชาชาติทาบทามให้ไทย
ร่วมเป็นเจ้าภาพในปีต่อ ๆ ไป โดย กต. จะเสนอความตกลงประเทศเจ้าภาพเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเนื้อหาและถ้อยคําเรียบร้อยแล้ว  

 สาระสําคัญของเร่ือง   
 ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนสําหรับการฝึกอบรมดังกล่าว ประจําปี 2561 มีสาระสําคัญเป็นการกําหนด

รายละเอียดของการฝึกอบรม เช่น กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้ที่มีภูมิหลังหรือประสบการณ์ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ
จากภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกจํานวนไม่เกิน 30 คน  ซึ่งไทยสามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมได้ 5 คน  และการให้เอกสิทธิ
และความคุ้มกันแก่ผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ผู้บรรยายและพนักงานของสหประชาชาติที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการชํานัญพิเศษในประเทศไทย  พ.ศ. 2504 ทั้งน้ี 
ความตกลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ ณ วันที่มีการลงนามหนังสือฉบับน้ี  

 สําหรับการแบ่งส่วนความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยสหประชาชาติจะรับผิดชอบในการเตรียม
หลักสูตรการฝึกอบรมฯ ส่วนรัฐบาลไทยจะรับผิดชอบค่าที่พัก อาหารเช้า และอาหารค่ํา  การจัดรถรับ – ส่งผู้เข้าร่วม
ระหว่างโรงแรมที่พักกับสนามบิน และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วม ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะ
ใช้จัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบรายจ่ายอ่ืน โครงการสัมมนากฎหมายระหว่าง
ประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ ส่วนประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมดังกล่าว
อย่างสมํ่าเสมอ  ได้แก่  การยกระดับภาพลักษณ์ของไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านกฎหมายระหว่างประเทศในภูมิภาค
เอเชีย  - แปซิฟิก  ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมืออันดีระหว่างไทยกับสหประชาติ อันจะเชิดชูบทบาทของ
ไทยในเวทีระหว่างประเทศ  

 
18. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่า
ด้วยการต่อสู้กับวัณโรค  และร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วย
การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบต่อ (1) ร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่า
ด้วยการต่อสู้กับวัณโรค  และ (2) ร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วย
การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (จะมีการรับรองร่างปฏิญญาฯ ทั้งสองฉบับระหว่างการประชุมระดับสูงของ
สมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อสู้กับวัณโรค และการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ระหว่างวันที่ 26-27 
กันยายน 2561)  

 สําหรับในกรณีที่มีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างปฏิญญาฯ ที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับ
หลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้สามารถดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลังพร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย   

 2. ให้ สธ. (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) และกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) (รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ)  ร่วมรับรองร่างปฏิญญาทั้งสองฉบับดังกล่าว  

 ร่างปฏิญญาฯ ทั้งสองฉบับดังกล่าวมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี  
 1. ร่างปฏิญญาฯ ว่าด้วยการต่อสู้กับวัณโรค  
  1) ยืนยันคํามั่นในการยุติวัณโรคภายในปี พ.ศ. 2573 ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  
  2) มุ่งมั่นที่จะให้การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยวัณโรค 40 ล้านคน ระหว่างปี  พ.ศ. 2561 – 

2565 
  3) มุ่งมั่นที่จะชนะวิกฤตของวัณโรคด้ือยาหลายขนานด้วยการป้องกัน วินิจฉัย การรักษา 

และการให้การดูแล รวมทั้งประสานงานและร่วมมือกันในการดําเนินโครงการเก่ียวกับเอชไอวีและวัณโรค  
  4) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการสาธารณสุขระดับชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาวัณโรค 
  5) มุ่งมั่นในการปรับปรุงนโยบายและระบบสาธารณสุข เพ่ือให้บรรลุหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้าที่ย่ังยืน  เพ่ือให้ผู้ป่วยวัณโรคและผู้มีความเสี่ยงสามารถเข้าถึงการรักษาได้โดยไม่เกิดภาระทางการเงินที่มาก
เกินไป  

  6) มุ่งมั่นจัดสรรเงินทุนทั่วโลกให้เพียงพอต่อการรับมือกับวัณโรค โดยต้ังเป้าว่าจะลงทุน
เงินทุนอย่างน้อย 13,000 ล้านบาทต่อปีภายในปี พ.ศ. 2565 

  7) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยวัณโรค  
  8) เรียกร้องให้เลขาธิการสหประชาชาติ โดยการสนับสนุนขององค์การอนามัยโลกจัดทํา

รายงานความคืบหน้าในระดับโลกและระดับชาติในปี พ.ศ. 2563 เพ่ือเตรียมการทบทวนอย่างครอบคลุมโดยผู้นํา
รัฐบาลในการประชุมระดับสูงในปี พ.ศ. 2566 ต่อไป  

 2. ร่างปฏิญญาฯ ว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
  1) ยืนยันความมุ่งมั่นทางการเมืองในการเร่งดําเนินการตามปฏิญญาทางการเมืองของการ

ประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ เมื่อปี พ.ศ. 2555 และเอกสาร
ผลลัพธ์การประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการทบทวนและประเมินอย่างครอบคลุมเก่ียวกับความ
คืบหน้าในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเมื่อปี พ.ศ. 2557  

  2) เพ่ิมความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้เกิดความสอดคล้องทางนโยบาย โดยใช้ความร่วมมือ
ระหว่างทุกภาคส่วนและแนวทางทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 

  3)  จัดต้ังหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกระดับชาติเพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ระดับชาติด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  

  4) ส่งเสริมให้เกิดการแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่ออย่างครอบคลุมเพ่ือสุขภาพและความเป็นอยู่ที่
ดีผ่านการมีกิจกรรมทางกายอย่างสมํ่าเสมอ  

  5) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขเพ่ือให้บรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยร่วมกัน
ป้องกัน คัดกรอง และควบคุมโรคไม่ติดต่อ รวมถึงความผิดปกติทางจิต  
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  6) ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนเก่ียวกับโทษของการสูบบุหรี่และการด่ืมแอลกอฮอล์
แบบอันตราย  

  7) เชิญชวนให้ภาคเอกชนเพ่ิมความมุ่งมั่นในการช่วยป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคไม่
ติดต่อ  

  8) เรียกร้องให้เลขาธิการสหประชาชาตินําเสนอรายงานต่อที่ประชุมเก่ียวกับความคืบหน้า
ในการดําเนินการตามปฏิญญาน้ีภายในปี พ.ศ. 2567 เพ่ือเป็นการเตรียมการสําหรับการประชุมระดับสูง เพ่ือทบทวน
การดําเนินการอย่างครอบคลุมด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในปี พ.ศ. 2568 

 
19. เรื่อง  การเป็นเจ้าภาพร่วมและการรับรองเอกสาร Global Call to Action on the World Drug 
Problem  

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เสนอ ดังน้ี  

 1. รับทราบการเป็นเจ้าภาพร่วมกิจกรรม Global Call to Action on the World Drug Problem  
 2. เห็นชอบร่างเอกสาร Global Call to Action on the World Drug Problem โดยหากมีความ

จําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนการลงนาม  อนุมัติให้กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) 
และ / หรือกระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  สามารถดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อม
ทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว  

 3. มอบหมายให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทย (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ)  ที่เข้าร่วม
การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 73 หรือผู้แทนเป็นผู้รับรองเอกสาร Global Call to Action on 
the World Drug Problem ในนามผู้แทนรัฐบาลไทย   

 สาระสําคัญของเร่ือง  
 1. กระทรวงยุติธรรมได้เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบการเป็นเจ้าภาพร่วมกิจกรรม Global Call to 

Action on the World Drug Problem  และพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเอกสาร Global Call to Action on 
the World Drug Problem รวมทั้งมอบหมายให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทย (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ) ที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 73 หรือผู้แทนเป็นผู้รับรองเอกสาร 
Global Call to Action on the World Drug Problem  ในนามผู้แทนรัฐบาลไทย โดยมีกําหนดการประชุม
ดังกล่าวระหว่างวันที่ 18-30 กันยายน 2561 ณ สํานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งร่างเอกสารฯ เป็นการแสดงความมุ่งมั่นทางการเมืองระหว่างประเทศร่วมกับกลุ่มประเทศท่ีมีความคิดเห็นใน
ทิศทางเดียวกัน เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและดําเนินการเพื่อจัดการกับปัญหายาเสพติด โดยการเป็นเจ้าภาพร่วม
กิจกรรมและการรับรองเอกสารข้างต้นจะช่วยส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในกรอบพหุภาคีในฐานะประเทศที่มี
ความมุ่งมั่นต้ังใจจริงในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  และช่วยส่งเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา
อีกด้วย  

 
20. เรื่อง การบริจาคเงินสมทบทุนสําหรับพันธมิตรหลากอารยธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Alliance of Civilizations – UNAOC)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังน้ี  
  1. อนุมัติการเบิกจ่ายเงินสมทบทุนสําหรับพันธมิตรหลากอารยธรรมแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Alliance of Civilizations – UNAOC) โดยสมัครใจเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและกิจกรรมของ UNAOC 
ประจําปี 2561 จํานวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (คิดเป็นเงินบาทประมาณ 325,990 บาท) จากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน ซึ่ง กต. ได้รับอนุมัติจัดสรรแล้ว   
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  2. อนุมัติการบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนฯ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและกิจกรรมของ UNAOC 
ประจําปี  2562-2565 รวม 4 ปี ๆ ละจํานวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (คิดเป็นเงินบาทประมาณ 1,303,960 บาท) 
จากงบเงินอุดหนุน ซึ่ง กต. จะขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป โดยไม่ต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีก หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนหรือคํานวณอัตราการบริจาคใหม่   
(หมายเหตุ :  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2561 คือ  1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 
32.599 บาท)  

 สาระสําคัญของเร่ือง  
 กต. แจ้งว่า  กองทุนสําหรับพันธมิตรหลากอารยธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 

Alliance of Civilizations – UNAOC) จัดต้ังขึ้นเพ่ือเป็นเวทีเสริมสร้างสันติภาพ ผ่านการส่งเสริมการเสวนาระหว่าง
วัฒนธรรม ศาสนา และความเช่ือที่แตกต่างกัน ลดความขัดแย้งระหว่างโลกมุสลิมกับโลกตะวันตก และป้องกันแนวคิด
ความรุนแรงสุดโต่งในกลุ่มเยาวชน ซ่ึงประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเม่ือปี 2548 และที่ผ่านมาประเทศไทยได้
บริจาคเงินสมทบกองทุนฯ เพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของ UNAOC  มาโดยตลอด จํานวน 9 
ครั้ง เป็นการบริจาคครั้งละ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (21 พฤษภาคม 2556) อนุมัติให้
เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนฯ ในระหว่างปี 2556-2560 และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดําเนินงานและกิจกรรมของ 
UNAOC อย่างต่อเนื่อง กต. จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนฯ จํานวน 
10,000  ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ในปี 2561 จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน ที่ได้รับ
การจัดสรรไว้แล้ว และอนุมัติการบริจาคเงินสมทบกองทุนฯ จํานวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี  ในปี 2562-
2565 โดยกระทรวงการต่างประเทศจะจัดทําคําขอการรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป  ทั้งน้ี                 
การดําเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย เช่น 1) เป็นการแสดงท่าทีของประเทศไทยท่ีให้ความสําคัญ
ต่อเรื่องเสรีภาพในการนับถือศาสนา  การเสวนาระหว่างศาสนา  ความเช่ือ วัฒนธรรม และหลักขันติธรรม                 
2) เก้ือหนุนต่อการสมัครรับเลือกต้ังของไทยในตําแหน่งสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ 
วาระปี ค.ศ. 2020-2022  กต. จะแจ้งการร่วมบริจาคเงินสมทบดังกล่าวในที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาติ สมัยที่ 
73 ในช่วงการประชุม UNAOC Group of Friends Annual Ministerial Meeting ในวันที่ 29 กันยายน 2561 
ต่อไปด้วย 
 

แต่งต้ัง 
 
21. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหนง่ประเภทบริหารระดับสูง  
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตีเสนอรับโอน พลตํารวจเอก ธรรมศักด์ิ 
วิชชารยะ ข้าราชการตํารวจ ตําแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ 10) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และแต่งต้ังให้เป็นข้าราชการพล
เรือนสามัญ ตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักนายกรัฐมนตร ี
ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแน่งที่ว่าง โดย พลตํารวจเอก 
ธรรมศักด์ิฯ แสดงความประสงค์และสมัครใจในการไปรับราชการท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้มีอํานาจสัง่
บรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนข้าราชการดังกล่าว  
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย 
ดังน้ี  
   1. นายเอนก มีมงคล ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ
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คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง      
  2. นายวิโรจน ์นรารักษ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561  
   ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่
ว่าง และทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ตามลําดับ  
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  ตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจํา
ต่างประเทศ จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
   1. นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส  
   2. นายรศัม์ ชาลีจันทร์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต สาธารณรัฐโมซมับิก 
ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซคัสถาน  
   3. นายทศพร มูลศาสตรสาทร เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารง
ตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต สาธารณรัฐโมซมับิก   
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  เพ่ือทดแทนผู้ที่จะ
เกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ซึ่งการแต่งต้ังข้าราชการให้ไปดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจํา
ต่างประเทศดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ 
 
24. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี) 
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งต้ัง นางสาวอัจฉรา 
วงศ์แสงจันทร ์เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ใหดํ้ารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือ
ทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง จํานวน 24 ราย ดังน้ี  
  1. นายกมล เชียงวงค ์รองผูว่้าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดสมุทรปราการ 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
   2. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดจันทบุรี 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  



 

 

 

23 

  3. นายนพิันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดแพร่ สาํนักงาน
ปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง   
  4. นายปิยะ วงศ์ลือชา รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้
ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง   
   5. ว่าที่ ร.ต.พเิชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง   
  6. นายมนต์สทิธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดปทุมธานี 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง   
  7. นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดสมทุรสงคราม 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง   
   8. นายสมชาย บํารุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดเพชรบุรี 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง   
  9. นายสมบรูณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดเชียงราย สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง   
  10. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบลูย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดตาก 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง   
   11. นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดชลบุรี 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง   
  12. นายลือชยั เจริญทรพัย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดปัตตานี 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดตรัง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง   
  13. นายเอกรฐั หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดนราธิวาส สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนราธิวาส สํานักงานปลัดกระทรวง    
  14. นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดน่าน สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดน่าน สํานักงานปลัดกระทรวง   
  15. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดบุรีรัมย์ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง   
  16. นายวรพนัธุ์ สุวัณณสุส ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดนครนายก 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพิจิตร สํานักงาน
ปลัดกระทรวง   
  17. นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง   
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  18. นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดร้อยเอ็ด  
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดมุกดาหาร  
สํานักงานปลัดกระทรวง   
  19. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดสตูล 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสตูล สาํนักงาน
ปลัดกระทรวง   
  20. นายชํานาญวิทย์ เตรัตน ์รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมการปกครอง ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสิงห์บุรี สํานักงานปลัดกระทรวง   
  21. นายไมตร ีไตรติลานนัท ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดอุทัยธานี 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสุโขทัย  
สํานักงานปลัดกระทรวง    
  22. นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดขอนแก่น 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดหนองบัวลําภู  
สํานักงานปลัดกระทรวง   
  23. นายเรวัต ประสงค ์รองผูว่้าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอ่างทอง  
สํานักงานปลัดกระทรวง   
  24. นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดกาญจนบุรี 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอุทัยธานี  
สํานักงานปลัดกระทรวง   
   ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทัง้น้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง 
เป็นต้นไป  
 
26. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (ตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)  
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ัง นายปรีชา  
สุนทรานันท ์เป็นข้าราชการการเมือง ตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงศึกษาธิการ (นายอุดม คชินทร)] ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
27. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสงู) สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สาํนักนายกรัฐมนตรี  
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งต้ัง นายสุรศักด์ิ เรียงเครือ ผู้ตรวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตร ี(ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ให้
ดํารงตําแหน่งรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี(นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีสํานัก
นายกรัฐมนตร ีเพ่ือทดแทนตําแหน่งที่จะว่างลง ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
28. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพลังงาน) 
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน จํานวน 5 ตําแหน่ง ได้แก่  
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   1. ย้ายนางสาวนันธิกา ทังสพุานชิ รองปลดักระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมธุรกิจพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน  
   2. ย้ายนางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมเช้ือเพลิง
ธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน  
  3. ย้ายนายยงยุทธ จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลดักระทรวง 
กระทรวงพลังงาน เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน  
  4. ย้ายนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน   
   5. ย้ายนายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อํานวยการสํานักงาน (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน    
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
29. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้ว่าการการทางพเิศษแหง่ประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ัง นายสชุาติ ชลศักด์ิพิพัฒน์  
ดํารงตําแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ รวมทั้งค่าตอบแทนพิเศษประจําปี 
และสิทธิประโยชน์อ่ืนที่ผู้รับจ้างจะได้รับ ตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบแล้ว  
 
30. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสามปี  
จํานวน 7 คน ดังน้ี  
  1. นางอรทัย ศิลปนภาพร   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร 
  2. นายอาทิตย์ วุฒิคะโร   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุตสาหกรรม 
  3. นางอุบล มลิลา   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจ 
  4. นายธนวรรธน์ พลวิชัย   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ 
  5. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชีและการเงิน การคลัง 
  6. นายชยงการ ภมรมาศ   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
  7. นางสาวนุชนาถ เกษมพิบูลย์ไชย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 เป็นต้นไป และให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้องในคร้ังต่อไปให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การดําเนินการแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย 
 
31. เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เสนอให้กรรมการ 
ผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหน่งหน่ึงปี ในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ  
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ต้ังแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 จํานวน 5 ราย ดังน้ี 
  1. นายไพศาล พืชมงคล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี อยู่ในบังคับบัญชารอง
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
  2. ศาสตราจารย์ไชยา ย้ิมวิไล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี อยู่ในบังคับบัญชารอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
  3. พลเอก รุ่งโรจน์ จํารัสโรมรัน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงกลาโหม อยู่ในบังคับบัญชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
  4. พลตํารวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงมหาดไทย               
อยู่ในบังคับบัญชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  5. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรม อยู่ในบังคับบัญชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
 
32. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน     
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน จํานวน 6 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่จะครบวาระ
การดํารงตําแหน่งสี่ปี ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ดังน้ี 
  1. นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ 
     2. นายประสัณห์ เช้ือพานิช  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี 
  3. นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร 
  4. นายศักดา ธนิตกุล    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ 
  5. นายเสน่ห์ นิยมไทย   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุตสาหกรรม 
  6. นางวริชนันท์ ต่อวงศ์ไพชยนต์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป 
 
33. เรื่อง  มอบหมายใหร้องนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ในภูมิภาค 
       คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาํสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ีที ่232/2561 เร่ือง  มอบหมายให้              
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 

ตามที่ได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 325/2560 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 334/2560 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ลงวันที่ 8   ธันวาคม 2560 ไปแล้ว น้ัน  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  มาตรา 11 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7)          
พ.ศ. 2550 ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค               
พ.ศ. 2547 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดต้ังกลุ่มจังหวัดและกําหนด
จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี 
ที่ 221/2561  เรื่อง กําหนดพ้ืนที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 นายกรัฐมนตรีจึง
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มีคําสั่งให้ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 325/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 
334/2560 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ดังต่อไปน้ี 

1.  พื้นที่ 
   1.1  รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) กํากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการภาคกลาง ดังน้ี 

1) เขตตรวจราชการท่ี 1 ของสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และ
จังหวัดอ่างทอง  

2) เขตตรวจราชการ ท่ี  2  ของสํ า นักนายกรัฐมนตรี  ไ ด้แ ก่  กลุ่ มจั งห วัด                
ภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ 

3) เขตตรวจราชการที่ 3 ของสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัด ภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี   

4) เขตตรวจราชการที่ 4 ของสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัด  ภาคกลาง
ตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร 
   1.2  รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จ่ันตอง) กํากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังน้ี 

1) เขตตรวจราชการที่ 10 ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ไ ด้แก่ กลุ่มจั งหวัด                
ภาคตะ วันออก เฉี ย ง เห นือตอนบน  1  ประกอบ ด้วย  จั งห วัด บึ งกาฬ  จั งหวัดเลย  จั งหวัดหนองคาย                
จังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดอุดรธานี  

2) เขตตรวจราชการที่ 11 ของสํา นักนายกรัฐมนตรี  ไ ด้แก่  กลุ่มจั งหวัด                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร  

3) เขตตรวจราชการที่ 12 ของสํา นักนายกรัฐมนตรี  ไ ด้แก่  กลุ่มจั งหวัด                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัด
ร้อยเอ็ด  
  4) เขตตรวจราชการที่ 13 ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ไ ด้แก่ กลุ่มจังหวัด                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์                
และจังหวัดสุรินทร์ 

5) เขตตรวจราชการท่ี 14 ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ไ ด้แก่  กลุ่มจั งหวัด                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอํานาจเจริญ               
และจังหวัดอุบลราชธานี 
 1.3   รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์) กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ภาคตะวันออก ดังน้ี 
 1 )  เขตตรวจราชการที่  8 ของสํ า นักนายกรัฐมนตรี  ไ ด้แ ก่  กลุ่ มจั งห วัด                
ภาคตะวันออก 1 ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง    
       2) เขตตรวจราชการ ท่ี  9 ของสํ า นักนายกรัฐมนตรี  ไ ด้แ ก่  กลุ่ มจั งห วัด                
ภาคตะวันออก 2 ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัด
สระแก้ว 
  1.4  รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ภาคเหนือ ดังน้ี 
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   1) เขตตรวจราชการที่ 15 ของสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน  
   2) เขตตรวจราชการที่ 16 ของสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่ 
   3) เขตตรวจราชการที่ 17 ของสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์   
   4) เขตตรวจราชการที่ 18 ของสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี 
    1.5   รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ) กํากับและติดตาม                  
การปฏิบัติราชการภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ดังน้ี 

1) เขตตรวจราชการที่ 5 ของสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้                 
ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ                 
จังหวัดสงขลา  

2) เขตตรวจราชการท่ี 6 ของสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอัน
ดามัน ประกอบด้วย จังหวัดกระบ่ี จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล 

3) เขตตรวจราชการท่ี 7 ของสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา 
 1.6 รั ฐมนตรี ป ร ะ จํ าสํ านั กนายกรั ฐมนตรี  (นายสุ วพั น ธุ์   ตั น ยุ ว ร รธนะ )                 
ช่วยปฏิบัติงานในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ)                 
เขตตรวจราชการที่ 7 ของสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา 
 1.7 รั ฐ ม น ต รี ป ร ะ จํ า สํ า นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  (น า ย ก อบ ศั ก ด์ิ   ภู ต ร ะ กู ล )                 
ช่วยปฏิบัติงานในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง) ดังน้ี 
 1) เขตตรวจราชการที่  13 ของสํ า นักนายกรัฐมนตรี  ไ ด้แ ก่  กลุ่ มจั งห วัด                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัด
สุรินทร์ 
 2 )  เขตตรวจราชการ ท่ี  14 ของสํ า นักนายกรัฐมนตรี  ไ ด้แก่  กลุ่ มจั งห วัด                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัด
อุบลราชธานี 
 2.  การกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามคําสั่งน้ี หมายถึง การตรวจราชการ              
การขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรายงานเหตุการณ์และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรี 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด การประสานราชการเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมการเร่งรัด การติดตามผล การให้
คําแนะนําช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องในการดําเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ โดยให้
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วย 
 3.  ให้รองนายกรัฐมนตรีรายงานปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
อันเ น่ืองจากการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการหรือพ้ืนที่ ในความรับผิดชอบ                
ต่อนายกรัฐมนตรี 
 4.  ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีประจําเขตตรวจ
ราชการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเป็นฝ่ายเลขานุการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่
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รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีติดภารกิจจําเป็นเร่งด่วน สามารถมอบหมายให้ผู้ตรวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรีประจําเขตตรวจราชการปฏิบัติหน้าที่แทนแล้วรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบต่อไป  
 5.  ให้ผู้ ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด                
ที่เก่ียวข้องเสนอข้อมูล อํานวยความสะดวก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งน้ีด้วย 
 6.  ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีจากงบประมาณของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
โครงการเพ่ิมขีดสมรรถนะในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี 
  ทั้งน้ี   ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
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