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วันนี้ (18 กันยายน 2561) เวลา 10.30 น ณ หองประชุม .LC2 ชั้น 4 อาคารศูนยปฏิบัติการภาษา
และคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภั ฏเพชรบู รณ ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบู รณ จังหวัดเพชรบู รณ พลเอก
ประยุ ทธ จั น ทรโอชา นายกรั ฐ มนตรี เป น ประธานการประชุ มคณะรัฐมนตรีอยางเป น ทางการนอกสถานที่ ครั้งที่
7/2561
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แกวกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได
แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
2.

เรื่อง
เรื่อง

3.

เรื่อง

4.

เรื่อง

รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ….
รางพระราชบัญญัติคุมครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรม หรือที่อยูอาศัย พ.ศ. ….
เศรษฐกิจ- สังคม
มาตรการชดเชยเงินใหแกผูมีรายไดนอยผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐโดยใชขอมูลจาก
จํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่มีผูรายไดนอยไดชําระ
ขออนุมัติผูแทนรัฐบาลไทยลงนามในขอตกลงการซื้อขายสะพาน
เครื่องหนุนมั่น (Modular Fast Bridge) จํานวน 2 ชุด
ตางประเทศ
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เรื่อง
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เรื่อง
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เรื่อง
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เรื่อง

9.

เรื่อง

10.

เรื่อง

ขอความเห็นชอบและลงนามพิธีสารอนุวัติขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดาน
การเงิน ฉบับที่ 8 ภายใตกรอบความตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน
ขออนุมัติการจัดทําและลงนามความตกลงวาดวยความรวมมือดานการทองเที่ยว
ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐโปแลนด
รางปฏิญญาสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมมหาสมุทร (Oceans
Meeting) 2018
การรับรองรางเอกสารผลลัพธการประชุม Nelson Mandela Peace
Summit ในหวงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 73
แตงตั้ง
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(สํานักนายกรัฐมนตรี)
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11.

เรื่อง

12.

เรื่อง

13.

เรื่อง

14.

เรื่อง

การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงศึกษาธิการ)
การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การแตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแทน
ประธานกรรมการผูที่พนจากตําแหนง

*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญั ติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของ
กระทรวงการคลังและคณะกรรมการดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวน และขอสังเกตของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ทํ า กฎหมายลํ าดับ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสํ าคั ญ ของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ
3. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. แลวสงผลการ
ดําเนินการใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณาตอไป
4. ให ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ รั บ ความเห็ น ของกระทรวงมหาดไทย และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. กําหนดบทนิยามของ “ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน” ที่เปนระบบการผลิตทางการเกษตร ที่คํานึง
และรั กษาไวซึ่ งระบบนิ เวศ สภาพแวดล อ ม และความหลากหลายทางชี วภาพ สรางความสมดุล เปน ธรรมทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ ใหครอบคลุมถึงรูปแบบ บุคคลและองคกร ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติฉบับนี้
2. กําหนดวัตถุประสงคในการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนใหกับเกษตรกรและกลุม
เกษตรกร พรอมทั้งสนับสนุนทุกภาคสวนที่เกี่ยวของตั้งแตการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินคา และการตลาด ตลอดจน
กําหนดการจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งกําหนด
คุณสมบัติของบุคคลผูมีสิทธิขอรับการสงเสริมและสนับสนุนที่มีสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ และการดําเนินการอนุมัติ
การสงเสริมและสนับสนุน
3. กํ า หนดองค ป ระกอบและอํ า นาจหน า ที่ ของ “คณะกรรมการส ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบ
เกษตรกรรมยั่ ง ยื น ” รวมทั้ งการกํ า หนดวิ ธี ก ารคั ด เลื อ ก คุ ณ สมบั ติ และวาระการดํ ารงตํ าแหน ง ของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ องคประกอบการประชุม การปฏิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดการประชุม การแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ และการปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
4. กําหนดเป าหมายและแนวทางของนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการสงเสริมและพั ฒ นา
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และระยะเวลาดําเนินการ พรอมทั้งระบบการติดตามประเมินผลและตัวชี้วัด ในการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร โครงสรางพื้ น ฐานระบบสารสนเทศ เพื่ อพั ฒ นาระบบการผลิต ระบบมาตรฐานสิน ค าเกษตร
รวมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาใหเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่อง
5. กําหนดเกี่ยวกับการจัดสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน กําหนดหลักเกณฑและวิธีการที่คํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชน ผูบริโภค เกษตรกรและกลุมเกษตรกร ในการจัดทําขอเสนอหรือแนวทางการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน เสนอใหหนวยงานของรัฐพิจารณา รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ การแตงตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชา
เกษตรกรรมยั่งยืนและอํานาจหนาที่ในการกําหนดจัดประชุมสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน
6. กําหนดหลักเกณฑ การจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
เปนหนวยงานของรัฐที่อยูในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยใหสํานักงานมีฐานะเปนนิติบุคคล
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และอยู ในกํากั บ ของรัฐ มนตรีว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตลอดจนกํ าหนดอํานาจหนาที่ข องสํานั กงาน
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และการสรรหาผูอํานวยการสํานักงานฯ
7. กําหนดบทเฉพาะกาลใหในวาระแรกเริ่มการคัดเลือกกรรมการ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
เกาสิบวันและใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาดําเนินการจัดสรรเงินจากกองทุนตาง ๆ ที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อมาสนับสนุนการจัดทําโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน
2. เรื่อง รางพระราชบัญญัติคุมครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม หรือที่อยูอาศัย
พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุ มัติห ลั กการรางพระราชบัญ ญั ติคุมครองประชาชนในการทําสัญ ญาขายฝากที่ดิน เพื่อการ
เกษตรกรรม หรือที่ อยู อาศั ย พ.ศ. …. ตามที่ สํานั กเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยคณะกรรมการดําเนิ น การปฏิ รู ป
กฎหมายในระยะเรงดวนเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง และกรอบระยะเวลาของกฎหมายลําดับรองที่ออก
ตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการดําเนินการปฏิรูปกฎหมาย
ในระยะเรงดวนเสนอ โดยใหยกเวนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 [เรื่อง การเสนอ
แผนกรอบสาระสํ าคั ญ และระยะเวลาการจั ดทํ ากฎหมายลําดับ รอง] ทั้งนี้ ใหกระทรวงมหาดไทยปรับ ปรุงแผน
กฎหมายลํ า ดั บ รอง กรอบระยะเวลา และจั ด ทํ า กรอบสาระสํ า คั ญ ของกฎหมายลํ า ดั บ รอง ให เป น ไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 แลวสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณา
ตอไป
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
กําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองประชาชนจากสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือ
ที่อยูอาศัยที่ไมเปนธรรม โดยกําหนดบทนิยามเพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น กําหนดสิทธิและหนาที่ของผูซื้อฝากและ
ผูขายฝาก กําหนดหนาที่และอํานาจของเจาพนักงานที่ดิน และกําหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับความสมบูรณของ
สัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม หรือที่อยูอาศัยซึ่งไดกระทําไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
1. กําหนดบทนิยามของคําวา “ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม” “ที่อยูอาศัย” และ “รัฐมนตรี” เพื่อให
เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
2. กําหนดใหการขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยูอาศัย ตองใชหลักเกณฑที่กําหนดไว
ตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ และเป น ธุรกิ จ ที่ ตองควบคุมสัญ ญาตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบ ริโภค นอกจากนี้
กําหนดใหการทําสัญญาขายฝากที่ดิ นเพื่อการเกษตรกรรม หรือที่ อยูอาศัยจะตองไดรับ การตรวจสอบเนื้ อหาของ
สัญญาโดยเจาหนาที่ของรัฐ และหากมีขอตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับขายฝากในภายหลัง ตองไดรับการตรวจสอบจาก
เจาหนาที่ของรัฐและตองนําไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ จึงจะมีผลใชบังคับ
3. กําหนดใหการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยูอาศัย จะกําหนดระยะเวลาไถ
ที่ดินต่ํากวาหนึ่งปมิได โดยการกําหนดระยะเวลาดังกลาวจะตองไมกระทบสิทธิของผูขายฝากที่จะไถทรัพยสินที่ขาย
ฝากกอนครบกําหนดระยะเวลาไถ
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4. กําหนดสิทธิและหนาที่ของผูซื้อฝากและผูขายฝาก ไดแก
4.1 กําหนดใหผูซื้อฝากมีหนาที่แจงเปนหนังสือไปยังผูขายฝาก เพื่อใหผูขายฝากใชสิทธิไถ
ถอนการขายฝากภายในกําหนดระยะเวลา และกําหนดอัตราคาสินไถใหชัดเจน หากไมไดกําหนดใหไถตามราคาที่ขาย
ฝาก
4.2 กําหนดใหผูซื้อฝากสามารถเรียกหรือรับประโยชนตอบแทนได กรณีที่ไดกําหนดสินไถ
เทากับหรือต่ํากวาราคาขายฝากและผูขายฝากยังคงเปนผูใชทรัพยสินที่ขายฝาก
4.3 กําหนดใหทรัพยสินซึ่งขายฝากตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูไถตั้งแตเวลาที่ผูไถไดชําระสินไถ
และหากผูซื้อฝากบอกปดหรือหลีกเลี่ยง หรือมีเหตุขัดของไมอาจรับไถได ใหผูขายฝากวางสินไถไว ณ สํานักงานวาง
ทรัพย
4.4 กําหนดใหผูซื้อเดิม หรือทายาทของผูซื้อเดิม ผูรับโอนทรัพยสิน หรือรับโอนสิทธิเหนือ
ทรัพยสินนั้น ใชสิทธิในการไถทรัพยสินที่ขายฝาก
4.5 กําหนดเงื่อนไขมิใหใชสิทธิไถทรัพยสินเมื่อพนระยะเวลาตามที่กําหนด
4.6 กําหนดคาใชจายที่ผูขายฝากจะตองชําระใหแกผูซื้อฝากเมื่อครบระยะเวลาไถทรัพยสิน
ที่ขายฝากตามสัญญา และให ผูซื้อฝากในการส งมอบทรัพยสิน ที่ ขายฝาก กําหนดสิทธิของผู ขายฝากในการไดรั บ
ทรัพยสินที่ไถคืนไปโดยปลอดจากสิทธิใด ๆ ที่ผูซื้อฝากไดกอไว
5. กําหนดใหเจาพนักงานที่ดินมีหนาที่และอํานาจดังนี้ (1) ตรวจสอบเนื้อหาของสัญญาและเอกสาร
หลักฐานใหถูกตอง ครบถวน และเปนธรรม ตามที่กฎหมายกําหนด (2) ชี้แจงรายละเอียดของสัญญา สิทธิและหนาที่
ของคูสัญญา ขอปฏิบัติและขอควรระวังใหคูสัญญาทราบโดยละเอียด (3) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด และกําหนดใหเจาพนักงานที่ดินเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีอํานาจเรียกบุคคลใดบุคคล
หนึ่งมาใหขอมูล หรือใหจัดสงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งได
6. กําหนดใหการชําระเงินตามสัญญาขายฝากตองกระทําตอเจาพนักงานที่ดิน โดยใหเจาพนักงาน
ที่ดิน ตรวจสอบจํานวนเงิน และเงื่อนไขในสัญญาให เป นไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีป ระกาศ
กําหนด และลงลายมือชื่อเปนพยานในการรับเงินไวเปนสําคัญ หากมีกรณีที่ผูซื้อฝากชําระเงินใหแกผูขายฝากไมครบ
ตามราคาขายฝากที่กําหนดไว ใหถือวาจํานวนเงินที่ผูขายฝากไดรับไปจริงเปนราคาขายฝาก
7. กําหนดใหพระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระเทือนถึงความสมบูรณของสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรมหรือที่อยูอาศัยซึ่งไดกระทําไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
8. กําหนดใหพระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระเทือนถึงความสมบูรณของสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรมหรือที่อยูอาศัยซึ่งไดกระทําไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
เศรษฐกิจ- สังคม
3. เรื่อง มาตรการชดเชยเงินใหแกผูมีรายไดนอยผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐโดยใชขอมูลจากจํานวนภาษีมูลคาเพิ่ม
ที่มีผูรายไดนอยไดชําระ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
1. มาตรการชดเชยเงินใหแกผูมีรายไดนอยผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐโดยใช
ขอมูลจากจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูมีรายไดนอยไดชําระจากราคาสินคาอุปโภคและบริโภคฯ โดยไมรวมสินคาและ
บริการที่มีภาษีสรรพสามิต สําหรับการชําระราคาสินคาและบริการจากรานธงฟา ประชารัฐหรือรานคาเอกชนอื่นที่
จดทะเบี ย นภาษี มูล ค าเพิ่ ม ผ านเครื่ อง EDC ที่มีการเชื่อมตอระบบ POS โดยรานคาดังกลาวตองสงขอมูล ให แก
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กรมบัญชีกลางผานระบบที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย พัฒนารองรับการทํางานนี้ แตขอมูลจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูมี
ราย ได น อ ย ได ชํ าร ะ ผ าน บั ต รส วั ส ดิ ก าร แ ห งรั ฐ ซึ่ งจ ะ ได รั บ เงิ น ช ด เช ย จ ะ ต อ งเป น ข อ มู ล ตั้ งแ ต
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 30 เมษายน 2562 เทานั้น
2. ใหกรมบัญชีกลางดําเนินการจายเงินชดเชยดังกลาว โดยใชขอมูลจากจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูมี
รายไดนอยไดชําระ เพื่อนํามาประมวลผลคัดแยกจํานวนภาษีมูลคาเพิ่ม รอยละ 7 ออกจากราคาสินคาและบริการที่ผู
มีรายไดนอยไดชําระผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐไปจริงในแตละเดือน โดยกันไวรอยละ 1 ซึ่งเปนภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูมี
รายไดนอยไดชําระราคาสินคาและบริการผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐแลว สวนที่เหลือรอยละ 6 ใหนํามาจําแนกขอมูล
ออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 รอยละ 5 เพื่อการใชจาย และสวนที่ 2 รอยละ 1 เพื่อการออม โดยเงินชดเชยที่ ผูมี
รายไดนอยจะไดรับทั้ง 2 สวน เมื่อรวมกันแลว ตองไมเกินจํานวน 500 บาทตอคนตอเดือน โดยใชจายจากเงินกองทุน
ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ทั้งสิ้น จํานวน 5,000 ลานบาท
3. อนุมัติคาใชจายในการติดตั้งระบบ POS สําหรับรานธงฟาประชารัฐกลุมเปาหมาย โดยจัดสรรเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจําเป น
จํานวน 90 ลานบาท และมอบหมายใหสํานักงบประมาณเรงรัดการพิจารณารายละเอียดคาใชจายดังกลาว เพื่อให
กรมบัญชีกลางสามารถดําเนินการจาง บมจ. ธนาคารกรุงไทย ไดทันวันที่ 1 ตุลาคม 2561
4. เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ ผู แ ทนรั ฐ บาลไทยลงนามในข อ ตกลงการซื้ อ ขายสะพานเครื่ อ งหนุ น มั่ น (Modular Fast
Bridge) จํานวน 2 ชุด
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอใหผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา
เปนผูแทนรัฐบาลไทยลงนามในขอตกลงการซื้อขายสะพานเครื่องหนุนมั่น (Modular Fast Bridge) จํานวน 2 ชุด
ระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการลงนามในเอกสารการแกไขขอตกลงในสวนที่มิใช
สาระสําคัญโดยไมเพิ่มวงเงินจากที่ไดรับอนุมัติไวในภายหลัง
สาระสําคัญ
1. กองบัญชาการกองทัพไทย (หนวยบัญชาการทหารพัฒนา) ไดดําเนินกรรมวิธี
จัดซื้อสะพานเครื่องหนุนมั่น (Modular Fast Bridge) จํานวน 2 ชุด เปนเงินทั้งสิ้น 8,760,000.- ดอลลารสหรัฐ หรือ
ประมาณ 288,466,800.- บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1.- ดอลลารสหรัฐ เทากับ 32.93 บาท ณ วันที่ 4 กันยายน 2561)
ตามผลการดําเนินกรรมวิธีจัดซื้อโดยวิธีรัฐบาลตอรัฐบาล จากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน (โดยบริษัท China
Shipbuilding & Offshore International Co. Ltd. (CSOC) ในฐานะผู แ ทนที่ ไ ด รั บ มอบอํ า นาจจากรั ฐ บาล
สาธารณรัฐประชาชนจีน)
2. กองบัญชาการกองทัพไทยไดจัดทํารางขอตกลงการซื้อขายสะพานเครื่อง
หนุนมั่น (Modular Fast Bridge) จํานวน 2 ชุด ตามผลการดําเนินกรรมวิธีจัดซื้อดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว

 มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น

7
ตางประเทศ
5. เรื่อง ขอความเห็น ชอบและลงนามพิธีสารอนุวัติขอผูกพั นการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน ฉบับที่ 8
ภายใตกรอบความตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ดังนี้
1. เห็นชอบรางพิธีสารอนุวัติขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน ฉบับที่ 8 ภายใตกรอบ
ความตกลงวาด วยการค าบริการของอาเซีย น และตารางขอผู กพั น การเป ด เสรีการค าบริการด านการเงิน ซึ่ งเป น
ภาคผนวกแนบทายพิ ธีสารฯ ตามที่ กระทรวงการคลังเสนอ และสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบั ญญั ติ
แหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบตอไป
2. อนุ มั ติให รัฐ มนตรี วา การกระทรวงการคลั งหรือผูแ ทนที่ ได รับ มอบหมายจากรัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงการคลังลงนามในรางพิธีสารอนุวัติขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน ฉบับที่ 8 ฯ และตารางขอ
ผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินซึ่งเปนภาคผนวกแนบทายพิธีสารฯ เมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติใหความ
เห็นชอบรางพิธีสารดังกลาวแลว ทั้งนี้ หากมีการแกไขถอยคําที่มิใชสาระสําคัญ และไมขัดตอผลประโยชนของไทย ให
กระทรวงการคลังดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตอไป
3. ให ก ระทรวงการต า งประเทศดํ า เนิ น การออกหนั ง สื อ มอบอํ า นาจเต็ ม (Full Powers) ให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง หรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังลงนามในรางพิธี
สารอนุวัติขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน ฉบับที่ 8 ฯ
4. ใหกระทรวงการคลังเรงรัดดําเนินการเพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และได รับ การเยี ย วยาที่ จํ าเป น อั น เกิ ดจากผลกระทบของการทํ าหนั งสือสัญ ญาดั งกลาวตามมาตรา 178 วรรคสี่
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กอนเสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
5. ใหกระทรวงการคลังประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีที่กําหนด
ในรางพิธีสารอนุวัติขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน ฉบับที่ 8 ฯ และตารางขอผูกพันการเปดเสรีการคา
บริการดานการเงิน ซึ่งเปนภาคผนวกแนบทายพิธีสารฯ
6. ใหกระทรวงการตางประเทศแจงตอสํานักเลขาธิการอาเซียนวาไทยพรอมที่จะใหพิธีสารดังกลาวมี
ผลผูกพันตอไป เมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติเห็นชอบตอรางพิธีสารฯ และตารางขอผูกพันดังกลาวแลว
สาระสําคัญของรางพิธีสารอนุวัติขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน ฉบับที่ 8 และ
ตารางขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน เปนการปรับปรุงตารางขอผูกพันในสาขาหลักทรัพย สาขา
ยอยบริการจัดการลงทุน (Asset Management) ในการอนุญาตใหมีสัดสวนการถือหุนของตางชาติในบริษัทจัดการ
ลงทุน (Asset Management Company) ไดถึงรอยละ 100 ของทุนที่ชําระแลว โดยยกเลิกเงื่อนไขที่กําหนดใหตองมี
สถาบั นการเงินที่ จัดตั้งภายใตกฎหมายไทยถือหุน อยูไมนอยกวารอยละ 50 ของทุน ที่ ชําระแลวในระยะ 5 ปแรก
หลั งจากที่ ได รับ ใบอนุ ญ าต เป นการยกระดับ ขอผูกพัน ใหเทีย บเทากฎหมายและแนวปฏิบัติที่ใชบังคับ ในปจจุบัน
รวมทั้งจะเปนสวนสําคัญของการสงเสริมการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในเชิงลึกและกวางขวางมากขึ้นของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเกิดจากการลดขอจํากัดตอผูใหบริการของอาเซียนในการใหบริการ และเขามาจัดตั้งกิจการใน
ประเทศสมาชิกอื่น อันจะเปนการเปดโอกาสใหภาคเอกชนไทยสามารถขยายการคาการลงทุนในสาขาบริการดาน
การเงินออกไปยังประเทศอาเซียนอื่นไดสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จะมีการลงนามในรางพิธีสารฯ ในชวงการประชุมประจําป
สภาผูวาการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ ป 2561 ในระหวางวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2561 ณ
เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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6. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามความตกลงวาดวยความรวมมือดานการทองเที่ยวระหวางรัฐบาลแหง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐโปแลนด
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้
1. เห็ น ชอบต อการจั ดทํ าและลงนามความตกลงวาดวยความรวมมื อดานการท องเที่ย วระหวาง
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐโปแลนด ทั้งนี้ หากกอนลงนามมีความจําเปนตองปรับปรุง
แกไขรางความตกลงฯ ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ ใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ
แทนคณะรัฐมนตรี โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน) หรือผูที่ไดรับ
มอบหมาย เปนผูลงนามในความตกลงฯ (โดยระบุตําแหนง)
3. อนุมัติใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจ (Full Power) ใหแกผูลงนามที่อาง
ถึงขางตนในการลงนามรางความตกลงฯ
สาระสําคัญของเรื่อง
รางความตกลงวาด วยความรวมมื อด านการท องเที่ ย วระหวางรัฐบาลแห งราชอาณาจักรไทยกั บ
รัฐบาลแหงสาธารณรัฐโปแลนด มีสาระสําคัญดังนี้
1. ดําเนินการจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการบริการที่เกี่ยวของดานการทองเที่ ยว
ใหกับนักทองเที่ยวจากทั้งสองประเทศ
2. สงเสริมเครือขายระหวางผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยว
3. แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยว
4. ชวยเหลือในการฝกอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและภาคสวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับดานการทองเที่ยว
5. ขอบเขตอื่นของความรวมมือที่อาจตกลงรวมกันโดยคูภาคี
7. เรื่อง รางปฏิญญาสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมมหาสมุทร (Oceans Meeting) 2018
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
1. เห็ น ชอบร างปฏิ ญ ญาสํ าหรับ การประชุมระดับ รัฐ มนตรีของการประชุมมหาสมุท ร (Oceans
Meeting) 2018 และหากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางปฏิญญาฯ ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญและเปนประโยชน
ตอประเทศไทย ใหอยูในดุลยพินิจของคณะผูแทนไทยโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุ มั ติให ผู ช ว ยรัฐ มนตรี ป ระจํากระทรวงคมนาคม (นายธี ร ะพงษ รอดประเสริ ฐ ) รว มให การ
รับรองรางปฏิญญาฯ
สาระสําคัญของรางปฏิญญาฯ
1. มุงเนนในประเด็นมหาสมุทรที่มีสวนสําคัญตอการพัฒนาอยางยั่งยืนในหลากหลายมิติทั้งดานการ
เดินเรือ/การขนสงทางทะเล ทาเรือ ประมง ทองเที่ยว พลังงานทดแทน การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และชีววิทยาทางทะเล
ซึ่งเปนกลไกสําคัญสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ
2. ให ต ระหนั กถึ งความจํ าเป น ในการใช ป ระโยชน จ าก Blue Economy อยางเต็ มศั กยภาพเพื่ อ
สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสรางงาน และการลงทุน โดยในขณะเดียวกันก็ตองปกปองมหาสมุทรใหอยูใน
สภาพสมบูรณดวย
3. เพื่ อ รั บ รู ถึ งบทบาทสํ า คั ญ ขององค ก ารทางทะเลระหว างประเทศ (International Maritime
Organization - IMO) ใน การออกกฎ ระเบี ย บด า นการเดิ น เรื อ และการส ง เสริ ม ให การเดิ น เรื อ มี ค วาม
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ปลอดภั ย มั่ น คง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในทะเลที่ ส ะอาด และตระหนั ก ถึ งความก าวหน าของ IMO ในการรั บ รอง
ยุ ท ธศาสตร ว า ด ว ยการลดปริ ม าณ การปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกจากเรื อ รวมถึ ง การมี ผ ลบั ง คั บ ใช ข อง
อ นุ สั ญ ญ า International Convention of the Control and Management of ships’ Ballast Water and
Sediments (BWM) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560
4. ใหความสําคัญกับการสงเสริมความรวมมือในระดับภูมิภาคและระหวางประเทศเพื่อบูรณาการ
ด า นการกํ า กั บ ดู แ ล/การดํ า เนิ น กิ จ การต า ง ๆ ด า นมหาสมุ ท รโดยภาคส ว นต า ง ๆ ได แ ก รั ฐ บาล ประชา
สังคม ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และเอ็นจีโอ รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด
5. ใหมีการเสริมสรางความเขมแข็งดานการกํากับดูแลมหาสมุทร โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง Blue
Economy, Green Shipping และ Port Tech Clusters
ทั้ งนี้ ร างปฏิ ญ ญาฯ จะมี ก ารรั บ รองโดยรัฐ มนตรี/หั ว หน าคณะผู แ ทนที่ เข าร ว มการประชุม มหาสมุ ท ร (Oceans
Meeting) 2018 ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐโปรตุเกส
8. เรื่อ ง การรับ รองรา งเอกสารผลลั พ ธก ารประชุม Nelson Mandela Peace Summit ในหวงการประชุ ม
สมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 73
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้
1. อนุ มั ติ ให ส นั บ สนุ น และร ว มรั บ รองร า งปฏิ ญ ญาทางการเมื อ ง) Political Declaration) เป น
เอกสารผลลั พ ธ ของ Nelson Mandela Peace Summit ทั้ งนี้ หากมี การแก ไขหรือ เปลี่ย นแปลงเนื้ อ หาของราง
ปฏิญญาฯ ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญกอนการรับรอง ใหกระทรวงการตางประเทศสามารถดําเนินการไดโดยไมตอง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุมัติใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ (นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล) ซึ่งเปนหัวหนา
คณะผู แทนไทยเข าร ว มการประชุ ม สมั ช ชาสหประชาติ สมั ย สามั ญ ครั้งที่ 73 เป น ผู รว มรับ รองร างปฏิ ญ ญาทาง
การเมื อ งเป น ผลลั พ ธ ข อง Nelson Mandela Peace Summit ในห ว งการประชุ ม สมั ช ชาสหประชาชาติ สมั ย
สามัญ ครั้งที่ 73
สาระสําคัญของรางปฏิญญาฯ
รางปฏิ ญญาทางการเมืองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาสันติภ าพ การสงเสริมการ
พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ตามวาระการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) การ
คุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการสงเสริมความอดกลั้น ความเขาใจ และการอยูรวมกันโดยสันติระหวาง
วัฒนธรรม ศาสนา และความเชื่อตาง ๆ และการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติ และเสนอใหที่ประชุมรวมกันตกลง
ในขอตอไปนี้
1. กํ าหนดให ห ว งป 2562 - 2571 (ค.ศ. 2019 - 2028) เป น ทศวรรษแห งสัน ติ ภ าพของนายเนล
สัน แมนเดลา (Nelson Mandela Decade of Peace) และเรียกรองใหรัฐสมาชิกเพิ่มความพยายามเปนเทาตัวเพื่อ
บรรลุเปาหมายแหงสันติภาพ การพัฒนา และสิทธิมนุษยชน
2. ให จั ดตั้ งคณะกรรมการที่ ป รึกษาระดับ สูงเพื่อการไกลเกลี่ย ขอพิพ าท (High Level Advisory
Board on Mediation)
3. สนับสนุนใหประธานสมัชชาสหประชาชาติ และเลขาธิการสหประชาชาติทํางานรวมกันเพื่อสราง
ความตระหนั ก รู เ กี่ ย วกั บ รางวั ล United Nations Nelson Rolihlahla Mandela Prize และรางวั ล United
Nations Prize in the fields of Human Rights
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แตงตั้ง
9. เรื่อง การแตงตั้ งข าราชการพลเรือนสามั ญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข เสนอแต ง ตั้ ง นายชลทิ ศ อุ ไ รฤกษ กุ ล
ผูอํานวยการศูน ย (ผู อํานวยการเฉพาะด าน (แพทย) สู ง) ศู น ยอนามั ย ที่ 5 ราชบุ รี กรมอนามัย ให ดํารงตําแหน ง
นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ดานสงเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม
2561 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง
เปนตนไป
10. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอแตงตั้ง นางศิริวรรณ
สุคนธมาน ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามขามชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
ใหดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาดานการประสานกิจการความมั่นคง (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
11. เรื่อง การแต งตั้ งข า ราชการพลเรือนสามั ญ ประเภทบริห ารระดับ สูง (กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน
3 ราย ดังนี้
1. นายประลอง ดํ ารงค ไทย ผูต รวจราชการกระทรวง สํานั กงานปลัด กระทรวง ดํารงตํ าแหน ง
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
2. นายสุวัฒน เปยมปจจัย ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
3. นายอดิศร นุชดํารงค ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
ทั้ งนี้ ตั้ งแต วั น ที่ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล าโปรดกระหม อมแต งตั้ งเป น ต น ไป เพื่ อทดแทนผู ที่ จ ะ
เกษียณอายุราชการ
12. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแตงตั้ง นายชลํา อรรถธรรม
รองเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ใหดํารง
ตําแหน ง เลขาธิการคณะกรรมการส งเสริม การศึ กษาเอกชน สํ านั กงานคณะกรรมการส งเสริม การศึ กษาเอกชน
สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อทดแทนตําแหนงที่
วาง
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13. เรื่อง การแตงตั้ งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุ ณ วุฒิ ในคณะกรรมการสถาบั น สงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแทนผูที่จะครบวาระ ดังนี้
ประธานกรรมการ 1. นายประสาท สืบคา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย 2. นายศรัณย โปษยะจินดา 3. นายยืน ภูวรวรรณ
4. นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร 5. นายพินิติ รตะนานุกูล 6. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ 7. นายไพฑูรย ขัมภรัตน
8. นายสมบูรณ มวงกล่ํา 9. นายสัมพันธ ศิลปนาฎ 10. นางเอมอร สุมามาลย ครูผูสอนดานคณิตศาสตร ภาคเหนือ
11. นายวิ ฑู ร ย สื บ โมรา ครู ผู ส อนด า นวิ ท ยาศาสตร ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ 12. นายเจษฎา เนตรสวางวิช า
ครูผูสอนดานวิทยาศาสตร ภาคกลาง 13. นายอํานาจ มณีดุลย ครูผูสอนดานวิทยาศาสตร ภาคใต
ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เปนตนไป
14. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแทนประธานกรรมการผูที่
พนจากตําแหนง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เสนอแตงตั้ง
นายไชยเจริญ อติแพทย ใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการในคณะกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แทนผูที่
ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 18 กันยายน 2561 เปนตนไป
………………………………..
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