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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 3 กันยายน 2562
http://www.thaigov.go.th

วันนี้ (3 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1
ทาเนียบรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
คณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.
2562 รวม 4 ฉบับ
เศรษฐกิจ - สังคม
2.
เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการจัดสรรอัตราข้าราชการตารวจตั้งใหม่
ให้กับสานักงานตารวจแห่งชาติ
3.
เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับสานักงาน ก.พ. เพื่อใช้
เป็นตาแหน่งหมุนเวียนรองรับแนวทางการรักษากลุ่มกาลังคนคุณภาพ (Talent
Retention)
4.
เรื่อง (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.
2562 - 2565)
5.
เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... (ผลการประชุม
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 6/2562)
ต่างประเทศ
6.
เรื่อง การร่วมลงนาม รับรอง และให้ความเห็นชอบเอกสารในการประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 51 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวม 12 ฉบับ
7.
เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่
37 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
8.
เรื่อง ผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความ
ร่วมมือแม่น้าโขง – ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 12 และการประชุม
ระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง – ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 11
9.
เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจ
ภาคทะเล ครั้งที่ 3
10. เรื่อง สรุปผลการประชุม RCEP สมัยพิเศษ ครั้งที่ 8 ณ กรุงปักกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
แต่งตั้ง
11. เรื่อง การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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12. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
13. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักข่าว
กรองแห่งชาติ (สานักข่าวกรองแห่งชาติ)
14. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
15. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข)
16. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงคมนาคม)
17. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงการคลัง)
18. เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

กฎหมาย
1. เรือ
่ ง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตท
ิ รี่ าชพัสดุ พ.ศ. 2562 รวม
4 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุพ.ศ. 2562 รวม 4 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการ
ปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... (2) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดหา
ประโยชน์ที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... (3) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
ที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ
พ.ศ. .... (4) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และ
หากไม่มีข้อทักท้วงหรือไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือเป็นมติคณะรัฐมนตรีตามที่
เสนอ
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวงทัง้ 4 ฉบับ เป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการปกครอง ดูแล บารุงรักษา และใช้ที่ราชพัสดุ การจัดหาประโยชน์ที่ราช
พัสดุ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ และการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ นอกราชอาณาจักร
เศรษฐกิจ - สังคม
2. เรือ
่ ง การจัดสรรอัตราข้าราชการตัง้ ใหม่ให้กบ
ั ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดิจท
ิ ล
ั
เพือ
่ เศรษฐกิจและสังคม และการจัดสรรอัตราข้าราชการตารวจตั้งใหม่ให้กบ
ั สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้แก่ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการจัดสรรอัตราข้าราชการตารวจตั้ง
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ใหม่ให้แก่สานักงานตารวจแห่งชาติ ตามมติคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและ
นโยบายกาลังคนภาครัฐในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562
ตามที่สานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและ
นโยบายกาลังคนภาครัฐเสนอ สาหรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรของส่วนราชการดังกล่าว ให้ดาเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานัก
งบประมาณกาหนด
พร้อมทั้ง ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสานักงานตารวจแห่งชาติ
รับความเห็นของสานักงาน ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดาเนินการด้วย และให้ปฏิบัติตามแนวทาง
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 (เรื่อง รายงานผลการดาเนินการของ
คณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐเกี่ยวกับมาตรการด้าน
กาลังคนภาครัฐ) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 [เรื่อง มาตรการ
บริหารจัดการกาลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562-2564)] อย่างเคร่งครัด
สาระสาคัญของเรือ
่ ง
สานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและ
นโยบายกาลังคนภาครัฐขอให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามมติ
คณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้ง
ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ซึ่งเห็นชอบ (1) การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้ง
ใหม่ให้แก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จานวน 46
อัตรา และ (2) การจัดสรรอัตราข้าราชการตารวจชั้นประทวนตั้งใหม่ให้แก่สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ จานวน 9,000 อัตรา (เป็นกรอบอัตรากาลังที่ คปร. เคยยุบเลิกไป
จานวน 14,000 อัตรา และคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เคยมีมติ เมื่อวันที่ 2
กรกฎาคม 2557 อนุมัติอัตราข้าราชการตารวจชั้นประทวนเพิ่มใหม่ให้สานักงานตารวจ
แห่งชาติไปแล้วจานวน 5,000 อัตรา) ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

ส่วนราชการ
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

จานวน
ข้าราชการ
ตั้งใหม่ (อัตรา)
คาขอ มติ
คปร.
111
15

กรมอุตุนิยมวิทยา 54
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ค่าใช้จา่ ย
ด้าน
บุคลากร
เหตุผล
(ล้านบาท/
ปี)
3.75
เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านต่าง ๆ เช่น
การกากับดูแล ตามกฎหมายว่าด้วย
การกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ การจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานและส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น
1.64
เพื่อปฏิบัติภารกิจในศูนย์
อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ตอนล่าง
สานักงาน
คณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ

90

25

รวมทั้งสิ้น
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

255
46
9,000 9,000

6.39

11.79
1,700.36

เพื่อปฏิบัติภารกิจในกลุ่ม/สานัก/กอง
ต่าง ๆ ภายในสานักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เช่น ภารกิจใน
กองกิจการอวกาศแห่งชาติ ภารกิจ
ในกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจ เป็นต้น
เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจหลัก
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และ
พระราชบัญญัติการถวายความ
ปลอดภัย พ.ศ. 2560 เช่น งาน
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี ภารกิจด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ ถวายความปลอดภัย
สอบสวนในสถานีตารวจ และ
นโยบายสาคัญของรัฐบาล

นอกจากนี้ คปร. มีมติเพิ่มเติมสาหรับอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ (1) การพิจารณาจัดสรรกรอบ
อัตรากาลังพนักงานราชการให้กับสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ รวม 11 อัตรา ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)
พิจารณาต่อไป [สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
ขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ จานวน 47 อัตรา และ (2) กาหนด
เงื่อนไขการใช้ตาแหน่งดังกล่าว โดยไม่ให้นาตาแหน่งที่ได้รับการจัดสรรมายุบเลิกเพื่อ
ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งอื่นเป็นระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายสาหรับอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของทั้งสองส่วนราชการดังกล่าวให้ส่วน
ราชการดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงบประมาณกาหนด
3. เรือ
่ ง การจัดสรรอัตราข้าราชการตัง้ ใหม่ให้กบ
ั สานัก งาน ก.พ. เพือ
่ ใช้เป็นตาแหน่ง
หมุนเวียนรองรับแนวทางการรักษากลุม
่ กาลังคนคุณภาพ (Talent Retention)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับสานักงาน ก.พ.
ตามจานวนที่ต้องใช้จริงไม่เกิน 80 อัตรา เพื่อใช้เป็นกรอบอัตรากาลังหมุนเวียนตาม
แนวทางการรักษากลุ่มกาลังคนคุณภาพ ตามมติ คณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและ
นโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่
20 มีนาคม 2562 ตามที่สานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการ
กาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ
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สาระสาคัญ
สานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและ
นโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรอัตรา
ข้าราชการตั้งใหม่ให้แก่สานักงาน ก.พ. ตามจานวนที่ต้องใช้จริงไม่เกิน 80 อัตรา เพื่อ
ใช้เป็นกรอบอัตรากาลังหมุนเวียนตามแนวทางการรักษากลุ่มกาลังคนคุณภาพในภาค
ราชการ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามกลไกการปฏิบัติงานในโครงการเชิง
ยุทธศาสตร์/โครงการสาคัญระดั บประเทศ (Policy Work/Study Team : PWST) ใน
รูปแบบต่างๆ ซึ่ง คปร. ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 20 มีนาคม 2562 ได้มีมติ
เห็นชอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หัวข้อ
รายละเอียด
วัตถุประสงค์ของแนว
(1) เพื่อเตรียมและพัฒนากลุ่มกาลังคนคุณภาพอย่างเป็น
ทางการรักษากลุ่ม
ระบบ ให้มีการสั่งสมประสบการณ์ ทักษะ และองค์ความรู้ที่
กาลังคนคุณภาพในภาค หลากหลาย
ราชการ
(2) เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงให้อยู่ในระบบราชการและ
สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ
อัตรา
80 อัตรา
กลุ่มเป้าหมาย
(1) บุคคลภายนอก ได้แก่ (1.1) นักเรียนทุนกลาง (ทุนที่
ไม่ได้กาหนดส่วนราชการต้นสังกัด) (1.2) นักเรียนทุนรอ
การบรรจุ (ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ) (1.3)
นักเรียนทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ
(2) นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) (สังกัด
สานักงาน ก.พ.ร.)
ผู้เลือกปฏิบัติงานในส่วน
ราชการเจ้าของโจทย์ PWST/ผู้เลือกปฏิบัติงานทดแทน
ในส่วนราชการที่ส่งข้าราชการไปปฏิบัติงานในส่วน
ราชการเจ้าของโจทย์ PWST
(3) นักเรียนทุนที่ประสบปัญหาการทางานในส่วนราชการ
เช่น ปัญหาในการปฏิบัติงานและการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมการทางานของส่วนราชการ
ส่วนราชการปรับเปลี่ยนงานโครงการสาคัญที่ปฏิบัติอยู่
ขาดการใช้ศักยภาพนักเรียนทุนอย่างเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ และปัญหาการทางานร่วมกับผู้บังคับบัญชา
ภารกิจตามมติ คปร.
(1) เพื่อรองรับการบริหารจัดการนักเรียนทุนรัฐบาลที่ จะ
สาเร็จการศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนส่งตัวไป
ปฏิบัติงานในส่วนราชการ และเพื่อแก้ปัญหาข้าราชการ
กลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาลที่ประสบปัญหาการทางานในส่วน
ราชการต้นสังกัด โดยการรับโอนมาช่วยปฏิบัติภารกิจ
ตามโครงการ PWST เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่
กาหนด
(2) เพื่อรองรับการดาเนินงานตามกลไกการปฏิบัติงานใน
โครงการ PWST ที่ส่วนราชการสนับสนุนส่งบุคลากรไป
ร่วมปฏิบัติงานในโครงการดังกล่าว
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(3) เพื่อรองรับการบริหารจัดการทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based) เช่น ทุนสนับสนุน
นวัตกรรมภาครัฐ
(4) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มกาลังคนคุณภาพ
กรณีอื่นๆ เช่น กรณีที่พ้นระยะเวลาการใช้กรอบ
อัตรากาลังหมุนเวียนแล้ว แต่ส่วนราชการยังไม่มี
ตาแหน่งว่างที่จะบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล หรือกรณีที่มี
ข้อตกลงการรับโอนข้าราชการมาปฏิบัติงานตามโครงการ
และต้องส่งตัวคืนส่วนราชการต้นสังกัดเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาที่กาหนด แต่มีเหตุต้องขยายระยะเวลา
โครงการออกไปล่าช้ากว่ากาหนดระยะเวลาเดิม เป็นต้น
มติ คปร. เกี่ยวกับการใช้ (1) ให้สานักงาน ก.พ. กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ตาแหน่งและกลไก
เงื่อนไขการใช้กรอบอัตรากาลังหมุนเวียน ฯ ให้มีความ
ติดตามและประเมินผล
ชัดเจน โดยนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลกาลังคนคุณภาพ
2) ไม่ให้นาตาแหน่งตามกรอบอัตรากาลังหมุนเวียนไปใช้
ในภารกิจอื่น นอกเหนือจากภารกิจที่ คปร. กาหนด
3) ให้สานักงาน ก.พ. รายงานผลการใช้ตาแหน่งดังกล่าว
ตลอดจนผลการดาเนินการ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน (ก.พ.)
และ คปร. ทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ (ณ วันที่ 1 ตุลาคม)
ทั้งนี้ เมื่อหมดความจาเป็นของภารกิจให้ยุบเลิกกรอบ
อัตรากาหลังหมุนเวียนดังกล่าว
4. เรือ
่ ง (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน
่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 2565)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ 2562 – 2565) โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ดาเนินงานการจัดทายุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง (แผนระดับที่ 3
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560) หรือจัดทาแผนงานหรือโครงการที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.
2562 - 2565) ตามที่สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ
สาระสาคัญของเรือ
่ ง
สมช. ได้ปรับเปลี่ยนห้วงเวลาของ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติฯ จากเดิม
พ.ศ. 2561 – 2565 เป็น พ.ศ. 2562 – 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลาปัจจุบัน ซึ่ง
สาระสาคัญของ (ร่าง) นโยบายแผนระดับชาติฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่
คณะรัฐมนตรีได้เคยให้ความเห็นชอบไว้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 และ
วันที่ 30 เมษายน 2562
เป้าหมายและแนว
นโยบายความมัน
่ คง
แผนระดับชาติวา่ ด้วย
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ทางการดาเนินการ 4
เรือ
่ ง
1) การเสริมสร้างความ
มั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
2) การปกป้องและรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติ
3) การพัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ
และศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ
4) การรักษาความมั่นคง
ภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ

แห่งชาติ 16 ด้าน

ความมัน
่ คงแห่งชาติ 19
แผน
1) เสริมสร้างความมั่นคง - การเสริมสร้างความ
ของสถาบันหลักของชาติ มั่นคงของสถาบันหลัก
และการปกครองระบอบ ของชาติภายใต้การ
ประชาธิปไตยอันมี
ปกครองระบอบ
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประชาธิปไตยอันมี
ประมุข
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
2) สร้างความเป็นธรรม
- การสร้างความสามัคคี
ความปรองดอง และ
ปรองดอง
ความสมานฉันท์ในชาติ
3) ป้องกันและแก้ไขการ - การป้องกันและแก้ไข
ก่อเหตุรุนแรงในจังหวัด ปัญหาการก่อเหตุรุนแรง
ชายแดนภาคใต้
ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
4) จัดระบบการบริหาร
- การรักษาความมั่นคง
จัดการชายแดนเพื่อ
พื้นที่ชายแดน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ข้ามพรมแดน
5) สร้างเสริมศักยภาพ
- การป้องกันและแก้ไข
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์
ปัญหาภัยคุกคาม
ข้ามชาติ
- การป้องกันและ
ปราบปราม ยาเสพติด
- การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามข้าม
ชาติ
6) ปกป้อง รักษา
- การรักษาความมั่นคง
ผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเล
ทางทะเล
7) จัดระบบ ป้องกัน แล
- การบริหารจัดการผู้
แก้ไขปัญหาผู้หลบหนี
หลบหนี
เข้าเมือง
เข้าเมือง
8) เสริมสร้างความ
- การป้องกันและแก้ไข
เข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน
ปัญหาการค้ามนุษย์
ความมั่นคงภายใน
- การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
- การเสริมสร้างความ
มั่นคงของมนุษย์
9) เสริมสร้างความมั่นคง - การเสริมสร้างความ
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ของชาติจากภัยการ
ทุจริต
10) เสริมสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
11) รักษาความมั่นคง
ของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
12) เสริมสร้างความ
มั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร

มั่นคงของชาติจากภัย
ทุจริต
- การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงทางไซ
เบอร์
- การรักษาความมั่นคง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

- การรักษาความมั่นคง
ทางพลังงาน
- การรักษาความมั่นคง
ด้านอาหารและน้า
13) พัฒนาระบบการ
-การพัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อ เตรียมพร้อมแห่งชาติ
เสริมสร้างความมั่นคง
ของชาติ
14) เสริมสร้างและ
- การพัฒนาระบบการ
พัฒนาศักยภาพการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ
ป้องกันประเทศ
- การพัฒนาศักยภาพ
การป้องกันประเทศ
15) พัฒนาระบบงานข่าว - การข่าวกรองและการ
กรองให้มีประสิทธิภาพ
ประเมินสถานการณ์ด้าน
ความมั่นคง
16) เสริมสร้างดุลยภาพ - การรักษาดุลยภาพ
ในการดาเนิน
สภาวะแวดล้อมระหว่าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
ประเทศ

5. เรือ
่ ง ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ว่าด้วย
กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... (ผลการประชุม
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครัง้ ที่ 6/2562)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 6/2562 เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ว่าด้วยกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ตามที่
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอ ทั้งนี้ ให้
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแก้ไขปรั บปรุงการออก
ร่างระเบียบดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป
รวมทั้งให้สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกรับความเห็น
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ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงบประมาณและ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไปพิ จารณาดาเนินการต่อไปด้วย โดยให้
นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และหากไม่มีข้อทักท้วงหรือไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น
ให้ถือเป็นมติคณะรัฐมนตรีตามที่เสนอ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในการประชุมครั้งที่
6/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกว่าด้วย พ.ศ. .... และมอบหมาย
ให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในฐานะกรรมการ
และ เลขานุการ ฯ เป็นผู้ลงนามแทนประธานกรรมการนโยบาย ซึ่งร่างระเบียบ ฯ
ดังกล่าว มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้มีกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก และประกอบด้วย 3 หมวด ได้แก่ 1) การบริหารกองทุน 2) การบริหารจัด
การเงินและทรัพย์สิน 3) ระบบบัญชี การประเมินผลและการตรวจสอบของกองทุน
สาระสาคัญของร่างระเบียบ
1. ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วยเลขาธิการ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือผู้ที่เลขาธิการ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
ผู้แทนสานักงบประมาณ จานวน 1 คน ผู้แทน กค. จานวน 1 คน ผู้แทนสกพอ. จานวน
1 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ กค. จานวนไม่เกิน 3 คน และผู้บริหารกองทุน
เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที่และอานาจกาหนดนโยบาย กากับดูแลการ
บริหารจัดการ และติดตามการดาเนินงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
พิจารณาอนุมัติแผนการดาเนินงานประจาปี และอนุมัติโครงการภายใต้วัตถุประสงค์
ของกองทุน ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการดาเนินงาน
ของกองทุน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดาเนินงานแก่ผู้ได้รับการ
จัดสรรเงินกองทุนและสนับสนุนให้มีการสารวจผลกระทบจากการพัฒนาในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกเป็นระยะ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาโครงการ
2. ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอานาจและหน้าที่ตามที่กาหนดและให้
แต่งตั้งผู้บริหารกองทุน เพื่อทาหน้าที่บริหารงานกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
3. ให้ สกพอ. จัดทาโครงสร้างการบริหารกองทุนเพื่อรองรับการดาเนินงานด้าน
ต่าง ๆ รวมทั้งการกาหนดกรอบอัตรากาลัง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์
หรือสวัสดิการต่าง ๆ โดยให้มีความเหมาะสมในการดาเนินงานและฐานะการเงินของ
กองทุน เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติโดยความเห็นชอบของ กค.
4. เงินและทรัพย์สน
ิ ของกองทุน ประกอบด้วย 1) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้
2) เงินบารุงตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.
2561 3) เงินสมทบจากรายได้ของ สกพอ. ตามมาตรา 24 (2) แห่งพระราชบัญญัติเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 4) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 5) เงินหรื อ
ทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน และ 6) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากเงิน
หรือทรัพย์สินของกองทุนโดยเงินและทรัพย์สินที่เป็นของกองทุนไม่ต้องนาส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วยเงิน
คงคลัง
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5. ให้ สกพอ. เปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง กค. เพื่อรับเงินและจ่ายเงิน
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และเพื่อความคล่องตัว ให้ สกพอ. สามารถเปิดบัญชีเงิน
ฝากธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารที่เป็นสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐสาหรับหมุนเวียนใช้จ่ายได้ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
บริหารกาหนด และทุกสิ้นเดือนให้ สกพอ. นาเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารในส่วนที่เกิน
วงเงินส่งเข้าบัญชีกองทุนที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง กค. ดังกล่าว
6. เงินกองทุนให้ใช้จา่ ยเพือ
่ กิจการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน อันได้แก่ 1)
เพื่อการพัฒนาพื้นที่หรือชุมชน ช่วยเหลือหรือเยียวยาประชาชนและชุมชนบรรดาที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2) สนับสนุนและส่งเสริม
การศึกษา และให้ทุนการศึกษาแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกหรือที่อยู่ใกล้เคียงและได้รับผลกระทบจากการพัฒ นาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 3) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด และ 4)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
7. การจัดซือ
้ การจ้าง และการเช่าตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธก
ี าร และข้อกาหนดตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซือ
้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
8. ให้ สกพอ. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร วางและรักษาไว้ ซึ่ง
ระบบบัญชีที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถจัดทารายงานทางการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน
และผลการดาเนินงานของกองทุนได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
รวมทั้งจัดทาและส่งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานที่
ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
9. ให้ สกพอ. จัดทารายงานการเงินของกองทุน เสนอคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี และส่งให้
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความ
เห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีเพื่อทาการตรวจสอบและรับรอง และเมื่อรายงานทางการเงิน
ได้รับการตรวจสอบและรับรองแล้วให้ส่ง กค. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ที่ได้รับรายงาน
จากผู้สอบบัญชี
10. การประเมินผลการดาเนินงานของกองทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร
และเงือ
่ นไขทีค
่ ณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนประกาศกาหนด
11. ให้ สกพอ. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร จัดให้มีระบบการ
ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดาเนินงานของกองทุน ตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ หรือมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
ต่างประเทศ
6. เรือ
่ ง การร่วมลงนาม รับรอง และให้ความเห็นชอบเอกสารในการประชุมรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 51 และการประชุมอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง รวม 12 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างข้อตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยาน
ยนต์ของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Type Approval
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for Automotive Products) และร่างพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจ
ของอาเซียน (ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism)
รวม 2 ฉบับ
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่า การกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามในร่างข้อตกลงฯ และร่างพิธีสารฯ รวม 2
ฉบับดังกล่าว และเมื่อลงนามแล้ว ให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา แล้วเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อตกลงฯ และพิธีสารฯ รวม 2
ฉบับดังกล่าว ก่อนแสดงเจตนาให้มีผลผูกพั นต่อไป ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2562 (เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอหนังสือสัญญาตาม
บทบัญญัติ มาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย)
3. ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการออกหนังสือมอบอานาจ
เต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามใน
ร่างข้อตกลงฯ และร่างพิธีสาร
ฯ รวม 2 ฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขร่างข้อตกลงฯ และร่างพิธีสารฯ
รวม 2 ฉบับดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวกับถ้อยคาที่มิใช่สาระสาคัญและไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2558 ( เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ)
4. ให้กระทรวงพาณิชย์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีที่กาหนดในร่างข้อตกลงฯ และร่างพิธีสารฯ รวม 2 ฉบับ
ดังกล่าว
5. ให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งต่อสานักเลขาธิการอาเซียนว่า
ไทยพร้อมที่จะให้ร่างข้อตกลงฯ และร่างพิธีส าร มีผลผูกพัน เมื่อรัฐสภามีมติให้ความ
เห็นชอบร่างข้อตกลงฯ และร่างพิธีสารฯ ดังกล่าวแล้ว
6. ให้ความเห็นชอบร่างเอกสาร ข้อ 2 (2.1-2.4) และข้อ 3 (3.13.6) รวม 10 ฉบับ
7. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้
แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมรับรองร่างเอกสาร รวม
4 ฉบับ ตามข้อ 2 (2.1-2.4) และให้ความเห็นชอบร่างเอกสาร รวม 6 ฉบับ ตามข้อ 3
(3.1-3.6) ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคาในร่างเอกสาร รวม 10 ฉบับดัง กล่าว ที่มิใช่
สาระสาคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558
(เรื่อง การจัดทาหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
สาระสาคัญของเรือ
่ ง
กระทรวงพาณิชย์เสนอว่า
ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Minister: AEM) ครั้งที่ 51 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 3 – 10
กันยายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร และในระหว่าง
การประชุมดังกล่าวรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะลงนาม รับรอง และให้ความเห็นชอบ
ร่างข้อตกลงฯ ร่างพิธีสารฯ และร่างเอกสารต่าง ๆ รวม 12 ฉบับ ในระหว่างวันที่ 5 – 10
กันยายน 2562 ดังนี้
1. ร่างเอกสารที่จะลงนาม รวม 2 ฉบับ ได้แก่
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1.1 ร่างข้อตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์
ยานยนต์ของอาเซียน เป็นการให้สิทธิประเทศสมาชิกในการแต่งตั้งหน่วยบริการทาง
เทคนิคในการทาหน้าที่ตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วน เพื่อยื่นขอ
ขึ้นบัญชีกับคณะกรรมการยานยนต์อาเซียน ซึ่งหน่วยบริการทางเทคนิคที่ได้รับการขึ้น
บัญชีจะสามารถดาเนินการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์สาขายานยนต์และชิ้นส่วน
ให้กับผู้ประกอบการอาเซียน และประเทศสมาชิกจะยอมรับผลการตรวจสอบเพื่อ
นามาใช้ในการอนุญาตนาเข้าสินค้าโดยไม่ต้องตรวจซ้า
1.2 ร่างพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของ
อาเซียน เป็นการกาหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทด้าน
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
โดยเป็นการปรับปรุงพิธี
สารฉบับเดิมให้ทันสมัยและมีความชัดเจนมากขึ้ น สอดคล้องกับหลักการขององค์การ
การค้าโลก ทั้งนี้การลงนามในขั้นตอนนี้ เป็นการแสดงเจตจานงในทางนโยบายของ
ไทยที่จะดาเนินการตามหนังสือสัญญาดังกล่าว โดยเอกสารทั้ง 2 ฉบับ จะยังไม่มีผล
ผูกพันกับประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ
2. ร่างเอกสารที่จะรับรองรวม 4 ฉบับ ได้แก่ (2.1) ร่างแผนการดาเนินงาน
ตามกรอบการบูรณาการด้านดิจิทัลของอาเซียน ปี 2562 – 2568 (ASEAN Digital
Integration Framework Action Plan 2019 - 2025) (2.2) ร่างแนวทางการพัฒนา
แรงงานมีทักษะ/ผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อรับมือกับการปฏิ วัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4
(Guideline on Skilled Labor/Professional Services Development in Response
to the Fourth Industrial Revolution) (2.3) ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการ
ปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 (ASEAN Declaration on
Industrial Transformation to Industry 4.0) (2.4) ร่างแนวทางในการส่งเสริมการใช้
ดิจิทัลสาหรับผู้ประกอบการรายย่อยอาเซียน (Policy Guideline on Digitalization of
ASEAN Micro Enterprises)
3. ร่างเอกสารที่จะให้ความเห็นชอบรวม 6 ฉบับ ได้แก่ (3.1) ร่างการ
ปรับปรุงข้อบทว่าด้วยระเบียบวิธีปฏิบัติด้านหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าเพื่อรองรับ
ระบบรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าของอาเซียน (Amended ATIGA Operational
Certification Procedure to allow for ASEAN-wide Self-Certification Scheme)
(3.2) ร่างการปรับปรุงหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าของอาเซียน (Amended CO
From D) (3.3) ร่างขอบเขตการดาเนินงานของการทบทวนความตกลงการค้าสินค้า
ของอาเซียน (TOR: General Review of the ASEAN Trade in Goods
Agreement) (3.4) ร่างแผนงานความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจยูเรเซีย (Programme of Cooperation between the Eurasian Economic
Commission and the Association of Southeast Asian Nations for 2019 - 2020)
(3.5) ร่างแผนงานเพื่อยกระดับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย
– นิวซีแลนด์ (AANZFTA FJC Work Plan for the Upgrade Negotiations) (3.6)
ร่างแถลงการณ์ของรัฐมนตรีในโอกาสครบรอบ 10 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน –
ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ (Ministerial Statement on the 10th Year Anniversary
of the AANZFTA)
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7. เรือ
่ ง ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครัง้ ที่ 37 และการ
ประชุมอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ
1. เห็นชอบ (1) ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
พลังงาน ครั้งที่ 37 (2)
ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
ด้านพลังงาน+3 ครั้งที่ 16 และ (3) ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงาน
แห่งเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 13 (4) ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานและบ่อแร่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สหพันธรัฐมาเลเซีย ว่าด้วย
โครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย มาเลเซีย ระยะที่ 2
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจ
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) เป็นผู้ให้การรับรองในร่างถ้อยแถลงร่วมฯ นี้
ร่วมกับรัฐมนตรีพลังงานของกลุ่มประเทศสมาชิกดังกล่าวได้
3. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่มิใช่
สาระสาคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพลังงานและคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วม
การประชุมดังกล่าวสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอีกครั้ง
สาระสาคัญของร่างถ้อยแถลงร่วมฯ
1. ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน
ครั้งที่ 37 เป็นถ้อยแถลงร่วมสรุปผลการประชุม ซึ่งประกอบด้วยสาระหลัก คือ การ
ดาเนินงานและความสาเร็จของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อการบรรลุเป้าหมายตามแผน
APAEC พ.ศ. 2559-2568 ระยะที่ 1 พ.ศ. 2559-2563 ซึ่งให้ความสาคัญในการลด
ความเข้มข้นของการใช้พลังงานในอาเซียน และการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนใน
ภาพรวมการใช้พลังงาน รวมถึงการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้ครอบคลุม
กว้างขวางในภูมิภาคมากขึ้นส่งผลดีต่อความมั่นคงด้านพลังงานในภาพรวมของภูมิภาค
2. ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน+3 ครั้งที่ 16
เป็นถ้อยแถลงร่วมสรุปผลการประชุม ซึ่งประกอบด้วยสาระหลัก คือ การให้ความสาคัญ
ของความร่วมมือด้านพลังงานและการบูรณาการตลาดระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน+
3 เพื่อสนับสนุนให้อาเซียนสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผน APAEC พ.ศ. 2559-2568
3. ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีพลังงานแห่งเอเชียตะวันออก ครั้ง
ที่ 13 เป็นถ้อยแถลงร่วมสรุปผลการประชุม ซึ่งประกอบด้วยสาระหลัก คือ ผลการดาเนิน
กิจกรรมความร่วมมือในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีการถ่ายทอดแบ่งปั นองค์ความรู้
และเทคโนโลยีในการปรับใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจากประเทศคู่เจรจา
เพื่อพัฒนาระบบการผลิตพลังงานแบบกระจายศูนย์ในภูมิภาคอาเซียน การศึกษา
แนวทางการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง การหารือระหว่างผู้นาเอเชีย
ตะวันออกในด้านเมืองอัจฉริยะ การผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีด้านพลังงานใหม่ๆ เป็น
ต้น
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4. ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อ
แร่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สหพันธรัฐมาเลเซียว่าด้วยโครงการบูรณา
การด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย มาเลเซีย ระยะที่ 2 สาระสาคัญของร่างแถลงการณ์ร่วม
ฯ จะประกอบด้วยสาระหลักคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
ประเทศไทย และสหพันธรัฐมาเลเซีย (มาเลเซีย) เห็นชอบร่วมกันที่ จะขยายเพดาน
ปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ผ่านไทยไปยังมาเลเซีย จากเดิมปริมาณสูงสุด
100 เมกะวัตต์เป็นปริมาณสูงสุด 300 เมกะวัตต์ ภายใต้โครงการบูรณาการด้านไฟฟ้า
ระหว่างลาว ไทย มาเลเซีย ระยะที่ 2 โดยจะมีการลงนามในเอกสารสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าฉบับเพิ่มเติมระบุอายุสัญญา 2 ปี ก่อนที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับปัจจุบันจะ
หมดอายุลงในเดือนธันวาคม 2562
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะเป็นประธานในการประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีกาหนด
ต้องรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 ร่างถ้อย
แถลงร่วมของรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน+3 ครั้งที่ 16 ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรี
พลังงานแห่งเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 13 ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานและบ่อแร่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สหพันธรัฐมาเลเซีย ว่าด้วย
โครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย มาเลเซีย ระยะที่ 2 รวมทั้งหารือทวิภาคี
กับประเทศต่างๆ ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพ ฯ
8. เรือ
่ ง ผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือลุม
่ แม่นา้
โขง – ญี่ปน
ุ่ ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครัง้ ที่ 12 และการประชุมระดับรัฐมนตรี
กรอบความร่วมมือลุม
่ แม่นาโขง
้
– ญี่ปน
ุ่ ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ ดังนี้
1. รับทราบผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความ
ร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง – ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 12
2. เห็นชอบต่อประเด็นหารือของไทย และร่างแถลงข่าวร่วมการประชุม
ระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง – ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 11 เพื่อให้รัฐมนตรีประจากรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง – ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมของไทย ร่วมกับรัฐมนตรีของประเทศลุ่มแม่น้าโขงให้การรับรองร่าง
แถลงข่าวร่วมฯ ดังกล่าว โดยไม่มีการลงนาม ในการประชุมระดับรัฐมนตรีของกรอบ
ความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง – ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 ณ โรงแรม
แชงกรี ลา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 10 กันยายน 2562 และให้ความเห็นชอบให้
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถปรับปรุงถ้อยคาในแถลง
ข่าวร่วมฯ ได้ในกรณีที่มิใช่การเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญ โดยสานักงานฯ จะได้นาเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขพร้อมด้วยเหตุผลประกอบด้วยอีก
ครั้งหนึ่ง
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3. เห็นชอบมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้แทนที่
ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีประจากรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง – ญี่ปุ่น
ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทย และเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในการประชุม
ระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง – ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 11 ณ โรงแรมแชงกรี ลา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 10 กันยายน 2562
สาระสาคัญของเรือ
่ ง
1. ผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือ
ลุ่มแม่น้าโขง – ญี่ปุ่น
ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 12 ในวันที่ 15
สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการดาเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงระยะที่ 1 ปี 2559 – 2562 (Mekong Industrial Development
Vision: MIDV) และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงระยะที่ 2 ปี 2562 – 2566 (MIDV2.0) รวมทั้งเตรียมการสาหรับ
การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง – ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแชงกรี ลา
กรุงเทพมหานคร
2. การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง – ญี่ปุ่น ด้าน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 กาหนดจัดขึ้นในวัน ที่ 10 กันยายน 2562 ณ
โรงแรมแชงกรี ลา กรุงเทพมหานคร ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้ง
ที่ 51 (51st ASEAN Economic Ministers Meeting) โดยมีประเด็นหารือและข้อเสนอ
ของประเทศไทย ในการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง – ญี่ปุ่น
ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 ดังนี้ (1) เห็นชอบต่อร่างวิสัยทัศน์การพัฒนา
อุตสาหกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงระยะที่ 2 ปี 2562 – 2566 หรือ MIDV2.0 (2)
เห็นพ้องต่อแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงอย่างเชื่อมโยง
และครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) เสนอให้ญี่ปุ่นร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เร่งพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในสาขาการผลิตที่ไทยมีความเข้มแข็ง เช่น ยานยนต์และ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ในพื้นที่ EEC (4) สนับสนุนประเทศ
สมาชิก
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงเร่งดาเนินการตามขั้นตอนภายในประเทศให้
สามารถเริ่มดาเนินการในระยะแรกเริ่ม (Early Harvest) ภายใต้ความตกลง CBTA
เพื่อเร่งอานวยความสะดวกการผ่านเข้า – ออกของสินค้าและคน และเร่งแก้ไขปัญหา
ระบบปฏิบัติการศุลกากรผ่านแดน
9. เรือ
่ ง การประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล
ครัง้ ที่ 3
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างปฏิญญาธากาว่าด้วย
เศรษฐกิจภาคทะเล (Dhaka Declaration on Blue Economy) และหากมีความ
จาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
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ต่างประเทศ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้ าร่วมการ
ประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจ
ภาคทะเล ครั้งที่
3 และร่วมรับรองปฏิญญาธากาว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล ตามที่กระทรวงการ
ต่างประเทศ เสนอ
สาระสาคัญของเรือ
่ ง
การประชุมรัฐมนตรีฯ จะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภาคทะเลอย่างยั่งยืน –
การแสวงหาโอกาสในการนาทรัพยากรในมหาสมุทร
อินเดียมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ” (Promoting Sustainable Blue Economy –
Making the Best Use of Opportunities from the Indian Ocean) และจะมีการ
หารือในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสในด้านต่าง ๆ อาทิ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
อย่างยั่งยืนผ่านการเสริมสร้างขีดความสามารถของชาวประมงและการเพิ่มพูนความ
ร่วมมือในภูมิภาค การแสวงหาโอกาสจากเศรษฐกิจภาคทะเล การจัดทาระบบโครงสร้าง
การบริหารจัดการกิจการทางทะเลที่ดีหรือสมุทราภิบาล (Ocean Governance) และ
การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรทางทะเลผ่านการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น
ร่างปฏิญญาธากาว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์
ของประเทศสมาชิก IORA ที่จะใช้แนวทางที่มีความสมดุลระหว่างการพัฒนา การนา
ทรัพยากรธรรมชาติในทะเลและในระบบนิเวศชายฝั่งมาใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ มาเป็นแนวทางดาเนินการให้บรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภาคทะเล โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
สร้างอาชีพของประชาชนในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียเป็นลาดับต้น ผ่านการพัฒนาใน
สาขาที่มีความสาคัญและจะเป็นส่วนเกื้อหนุนการพัฒนาต่อไป ได้แก่ (1) การวางแผน
เชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning) (2) การเสริมสร้างห่วงโซ่แห่งคุณค่า
ทางทะเล (Marine Value Chains) (3) การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างการบริหารจัดการกิจการทางทะเลที่ดีเพื่อให้มี
การนาไปปฏิบัติใช้ (4) การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีทางทะเลผ่านการส่งเสริมให้มีการก่อตั้งสถาบันการศึกษาและวิจัยซึ่ง
จะมีส่วนทาให้เกิดการคิดค้นและการอานวยความสะดวกในการโอนถ่ายเทคโนโลยี
ใหม่ (5) การร่วมกันพยายามแก้ไขปัญหามลพิษในทะเล โดยเน้นการกาจัดขยะและ
พลาสติกในทะเลและการแก้ไขปัญหาน้าทะเลเป็นกรดเป็นลาดับแรก และ (6) การสรร
หาแนวทางในการเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันกับประเทศคู่เจรจาในสาขาที่ไ ด้
ดาเนินการอยู่แล้ว ประกอบด้วยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดและน้าเค็ม อุทกศาสตร์ การ
แสวงหาแร่ธาตุในทะเล การขนส่งสินค้าตามแนวชายฝั่ง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ
พลังงานทดแทนจากมหาสมุทร โดยเน้นย้าว่าจะต้องมีการดาเนินการในลักษณะองค์
รวมและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ทั้งนี้ รัฐบาลบังกลาเทศจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่ง
มหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2562
ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ โดยที่ประชุมฯ จะรับรองปฏิญญาธากา
ว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล (Dhaka Declaration on Blue Economy)
10. เรือ
่ ง สรุปผลการประชุม RCEP สมัยพิเศษ ครัง้ ที่ 8 ณ กรุงปักกิง่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
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คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership:
RCEP) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2562 ณ กรุงปักกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
การประชุมระดับรัฐมนตรี RCEP
ประเด็นและสาระสาคัญ
1. ความคืบหน้าของการประชุมคณะกรรมการเจรจาจัดทาความตกลง
RCEP ครั้งที่ 27 (RCEP Trade Negotiating Committee: TNC)
- รับทราบว่า ที่ประชุม RCEP – TNC สามารถสรุปภาคผนวกของ
บทการค้าบริการได้เพิ่ม 3 ภาคผนวก ได้แก่ โทรคมนาคม การเงิน และบริการวิชาชีพ
(ปัจจุบันสามารถสรุปได้แล้ว 7 บท และ 3 ภาคผนวก จากทั้งหมด 20 บท และ 3
ภาคผนวก) โดยประเทศสมาชิกยืนยันความตั้งใจที่จะสรุปผลการเจรจาทั้งหมดภายในปี
2562
2. การเจรจาเปิดตลาด
- เห็นชอบข้อเสนอของอาเซียนให้สรุปผลการเจรจาภายในเดือน
พฤศจิกายน 2562
- รับทราบความคืบหน้าในการเจรจาเปิดตลาดไปแล้วร้อยละ 68
จากจานวนคู่เจรจาทั้งหมด 225 คู่ ครอบคลุมประเด็น 3 ด้าน (สินค้า บริการ และการ
ลงทุน)
- ขอให้ประเทศที่ยังสรุปผลการเจรจาเปิดตลาดไม่ได้ เร่งหารือ 2
ฝ่ายเพื่อหาทางออก และเร่งสรุปผลการเจรจาเปิดตลาดภายในเดือนพฤศจิการยน
2562
3. การเจรจาข้อบท
- รับทราบความคืบหน้าในการเจรจาจัดทาข้อบทไปแล้วร้อยละ 58
ของจานวนข้อบททั้งหมด (ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละรอบการเจรจาข้อบท)
- ที่ประชุมฯ ได้ผลักดันให้มีการเจรจาเรื่องสาคัญที่ติดขัด 3 เรื่อง
ได้แก่ (1) ข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการ เรื่อง หลักการชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง
(Most Favoured Nation: MFN) ของฟิลิปปินส์ (2) การระงับข้อพิพาทระหว่างนัก
ลงทุนกับรัฐ (Investor – State Dispute Settlement: ISDS) และ (3) พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E - Commerce) ซึ่งตั้งเป้าให้หาข้อสรุปให้ได้ในการประชุม RCEP –
TCN ในเดือนสิงหาคม 2562 และรายงานต่อที่ประชุมฯ ครั้งต่อไปในเดือนกันยายน
2562
- เห็นชอบข้อเสนอของอาเซียนให้เร่งสรุปประเด็นสาคัญของทุก
ประเทศให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 และเตรียมข้อบทให้พร้อมสาหรับ
ขัดเกลาถ้อยคาทางกฎหมายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้สามารถลงนามความตก
ลงฯ โดยเร็วที่สุดภายในปี 2563
ทั้งนี้ ไทยได้รับเสียงตอบรับที่ดีและการสนับสนุนจากสมาชิก RCEP อื่น
โดยไทยคงต้องเดินหน้าแสดงบทบาทนาใน RCEP ต่อไป เนื่องจากความตกลงดังกล่าว
เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของไทย
แต่งตั้ง
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11. เรือ
่ ง การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงการท่องเทีย
่ วและกีฬา
คณะรัฐมนตรีรับทราบแต่งตั้งนายคณนาถ หมืน
่ หนู เป็นโฆษกกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา แทน นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาเสนอ
12. เรือ
่ ง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นางสาว
ดารณี เพ็ญเจริญ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาแหน่ง นักวิชาการอาหารและยา
เชี่ยวชาญ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์
ด้านสาธารณสุข (นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ) สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่
6 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็น
วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนบริบูรณ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
13. เรือ
่ ง การแต่งตัง้ ข้าราชการให้ดารงตาแหน่งรองผูอ
้ านวยการสานักข่าวกรอง
แห่งชาติ (สานักข่าวกรองแห่งชาติ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นาย
ฤทธี ศรีสวัสดิ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อ
การร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) สานักข่าวกรองแห่งชาติ
ให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักข่าวกรองแห่งชาติ
สานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่จะ
เกษียณอายุราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
14. เรือ
่ ง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
จานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายแสนศักดิ์ ศิรพ
ิ านิช ให้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
ตาแหน่งประจาสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
2. นางรัชนี พลซือ
่ ให้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง ตาแหน่งประจา
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
15. เรือ
่ ง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุข
เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จานวน 4 ราย
ดังนี้
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1. นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ ตาแหน่งเลขาธิการ (นักบริหาร) ประเภท
บริหาร ระดับสูง
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้ดารงตาแหน่งอธิบดี
(นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข
2. นายไพศาล ดัน
่ คุม
้ ตาแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) (ด้าน
บริหาร) ประเภทบริหาร
ระดับสูง สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้ดารงตาแหน่งเลขาธิการ
(นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข
3. นายณรงค์ สายวงศ์ ตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง) ประเภท
บริหาร ระดับสูง สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้ดารงตาแหน่งรอง
ปลัดกระทรวง (นักบริหาร) (ด้านบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
4. นายยงยศ ธรรมวุฒิ ตาแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม
ป้องกัน) กลุ่มที่ปรึกษา
ระดับกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้ดารงตาแหน่งรอง
ปลัดกระทรวง (นักบริหาร) (กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์) ประเภทบริหาร
ระดับสูง สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
16. เรือ
่ ง การแต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
คมนาคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการ
ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง รวมจานวน 7 ราย ดังนี้
1. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมการขนส่ง
ทางบก ไปดารง
ตาแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สานักงานปลัดกระทรวง ทดแทน
ตาแหน่งว่างต่อเนื่อง
2. นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทางหลวง
ไปดารงตาแหน่งรอง
ปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สานักงานปลัดกระทรวง ทดแทนตาแหน่งว่าง
ต่อเนื่อง
3. นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมท่าอากาศยาน
ไปดารงตาแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สานักงานปลัดกระทรวง
ทดแทนตาแหน่งเกษียณอายุราชการ)
4. นายสมัย โชติสกุล รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สานักงาน
ปลัดกระทรวงไปดารง
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ตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สานักงาน
ปลัดกระทรวง ทดแทนตาแหน่งเกษียณอายุราชการ
5. นายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ระดับสูง) สานักงาน
ปลัดกระทรวง ไปดารงตาแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมเจ้าท่า ทดแทน
ตาแหน่งเกษียณอายุราชการ
6. นายจิรต
ุ ม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง)
สานักงานปลัดกระทรวงไป
ดารงตาแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมการขนส่งทางบก ทดแทนตาแหน่งว่าง
ต่อเนื่อง
7. นายสราวุธ ทรงศิรว
ิ ไิ ล อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมการขนส่งทาง
ราง ไปดารงตาแหน่ง
อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทางหลวง ทดแทนตาแหน่งว่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
17. เรือ
่ ง การแต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนสามัญ
ประเภทบริหารระดับสูง จานวน 7 ราย ดังนี้
1. นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สานักงาน
ปลัดกระทรวง
กระทรวงการคลัง ไปดารงตาแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมธนารักษ์
กระทรวงการคลัง
2. นายภูมศ
ิ ก
ั ดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อานวยการ (นักบริหารสูง)
สานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ไปดารงตาแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
3. นางปานทิพย์ ศรีพม
ิ ล ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ (นักวิเคราะห์
รัฐวิสาหกิจทรงคุณวุฒิ) สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง ไปดารงตาแหน่ง
รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง
4. นางญาณี แสงศรีจน
ั ทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
(นักวิชาการ
คลังทรงคุณวุฒิ) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไปดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการ
กระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง
5. นางศิริวล
ั ย์ แก้วมูลเนียม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี (นักวิเคราะห์
นโยบาย
และแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ไปดารงตาแหน่งรอง
ปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง
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6. นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสูง)
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการ (นักบริหาร
สูง) สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
7. นายวิจก
ั ษณ์ อภิรก
ั ษ์นน
ั ท์ชย
ั ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการ
จัดเก็บ
ภาษี (นักวิชาการศุลกากรทรงคุณวุฒิ) กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ไปดารง
ตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
18. เรือ
่ ง แต่งตัง้ ผูแ
้ ทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ใน
ฐานะสานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เสนอแต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจั งหวัดชายแดนภาคใต้
รวม 7 คน และหน้าที่อานาจ ดังนี้
1. องค์ประกอบ
1) พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
2) พลเอก จาลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
3) พลเอก ปราการ ชลยุทธ
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
4) พลเอก วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
5) พลเอก มณี จันทร์ทิพย์
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
6) นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
7) นายจานัล เหมือนดา
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
2. หน้าทีอ
่ านาจ
1) ประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลางกับ
หน่วยงานในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดการบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพ
2) ประสานงานกับรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ให้กากับและ
ติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเอกภาพและเป็น ไปในทิศทางเดียวกัน
3) ประสานงานกับคณะกรรมการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดส่วนราชการและภาคส่วนต่าง ๆ ใน
การเชื่อมโยงงานให้เกิดการบูรณาการและประสิทธิ ผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นด้านความมั่นคง
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งแผนที่เกี่ยวข้อง โดย
มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่าง
แท้จริง
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4) ให้คาแนะนาแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการ
พัฒนาศักยภาพพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
5) รายงานปัญหา อุปสรรค ตลอดจนเสนอแนวทางการป้องกันเพื่อ
แก้ไขปัญหาต่อนายกรัฐมนตรีเป็นระยะ
6) ดาเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือประธานกรรมการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มอบหมาย
******************************

