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เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561                                              1 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม  
ช้ัน 2 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  หลังการประชุมฯ  
สํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 2 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสง่เสริมวิสาหกิจชุมชน  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

1. กําหนดคําว่านิยาม “วิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล” และ “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน”  
เพ่ิมเติม โดย “วิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล” หมายความว่า วิสาหกิจชุมชนที่ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัติน้ี และ “เครอืข่ายวิสาหกิจชุมชน” หมายความว่า คณะบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ 
ในการทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย 
  2. กําหนดให้วิสาหกิจชุมชนใดที่ประสงค์จะจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล 
ตามพระราชบัญญัติน้ี จะต้องมีผลประกอบการในลักษณะวิสาหกิจชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงปี และจะต้อง
ย่ืนคําขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล โดยต้องมีรายการเพ่ิมเต่ิม ได้แก่ รายงานการประชุมของ 
คณะบุคคล ทีม่ีมติให้ดําเนินการย่ืนคําขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ข้อบังคับของวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล 
แผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน และรายงานงบแสดงฐานะการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการกําหนด ได้ตรวจสอบรับรองแล้ว 
  3. กําหนดให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่มีความประสงค์ เป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล 
ให้ย่ืนจดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตร และให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
นิติบุคคลที่จดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตรและมสีทิธิขอรับการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติ 
  4. กําหนดให้การบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล
เป็นไปตามข้อบังคับของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และข้อบังคับของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล 
  5. กําหนดให้เพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยเพ่ิมรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย และผูอํ้านวยการ
สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นกรรมการและเพ่ิมเติมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
พัฒนาชุมชน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้านแรงงาน และสวัสดิการสังคม 
  6. กําหนดให้ปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของคณะกรรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโดยนําอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพ่ือพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนที่ถูกยกเลิกไป  มาเป็น
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ได้แก่ อํานาจในการประสานการดําเนินการของกองทุนต่าง ๆ เพ่ือให ้

สามารถ... 
 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 2 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                    เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 
                                                                           
  วันน้ี (8 พฤษภาคม 2561)  เวลา 10.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เป็น ประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2                
อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี                    
ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ 
    ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 

ต่างประเทศ 
 
  3.  เรื่อง  การรับรองเอกสารร่างกรอบความร่วมมือและปฏิญญาว่าด้วย 
    กรอบความร่วมมือเพ่ือลดผลกระทบจากข่าวลวง 
  4.  เรื่อง  ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ไทย – ศรีลังกา 
  5.  เรื่อง  ร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงสิ่งแวดล้อม 
    แห่งประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม           
  6.  เรื่อง  ขออนุมัติการดําเนินโครงการ Country Programme 
  7. เรื่อง การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม High-Level Political  
    Meeting ภายใต้กรอบความริเริ่มเพ่ือความม่ันคงจากการแพร่ขยายอาวุธ 
    ที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง 
   

แต่งต้ัง 
 
  8.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
    (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)  
  9.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  10.  เรื่อง  รัฐบาลราชอาณาจักรสวาซิแลนด์เสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญ 
    ผู้มีอํานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ประจําประเทศไทย  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  11.  เรื่อง  รัฐบาลสาธารณรัฐอิตาลีเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญ 
    ผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจําประเทศไทย  
    (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  12.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐ                     
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ . 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ . ….                    
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค . ) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา                    
แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   กค. เสนอว่า  
   1. โดยที่ กอช. จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 เริ่มเปิดรับ
สมัครสมาชิกมาต้ังแต่ปี 2558 ซึ่งที่ผ่านมาการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ กอช. ยังไม่ได้รับความคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ ประกอบกับ กอช. ยังไม่เป็นหน่วยงานของรัฐตามนัยมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นผลทําให้เมื่อเจ้าหน้าที่ของ กอช. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตแล้วเกิดความเสียหาย
แก่เอกชน จะต้องรับผิดทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่า 
เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดในการกระทําต่าง ๆ เป็นการเฉพาะตัว เมื่อหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกเพียงใด ก็จะมีการฟ้องไล่เบ้ียเอาจากเจ้าหน้าที่เต็มจํานวน ดังน้ัน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของ กอช. 
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ จึงจําเป็นต้อง
กําหนดให้ กอช. เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ และได้ยกร่างพระราช
กฤษฎีกาฯ เสนอคณะกรรมการ กอช. พิจารณา  
   2. ในคราวประชุมคณะกรรมการ กอช. ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  
ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เพ่ือกําหนดให้ กอช. เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดฯ ตามท่ี กอช. เสนอ และให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดให้กองทุนการออมแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

  1. กําหนดคําว่านิยาม “วิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล” และ “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” 
เพ่ิมเติม โดย “วิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล” หมายความว่า วิสาหกิจชุมชนที่ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัติน้ี และ “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” หมายความว่า คณะบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ 
ในการทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย 
  2. กําหนดให้วิสาหกิจชุมชนใดที่ประสงค์จะจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล 
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  13.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  14.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพ่ือความปลอดภัย
    ในการใช้รถใช้ถนน  
  15. เรื่อง  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 99/2561 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและ
    มอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
    ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการใน
    คณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 02288-4396 
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ตามพระราชบัญญัติน้ี จะต้องมีผลประกอบการในลักษณะวิสาหกิจชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงปี และจะต้อง
ย่ืนคําขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล โดยต้องมีรายการเพ่ิมเต่ิม ได้แก่ รายงานการประชุมของ
คณะบุคคล ที่มีมติให้ดําเนินการย่ืนคําขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ข้อบังคับของวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล 
แผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน และรายงานงบแสดงฐานะการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือบุคคลที่
คณะกรรมการกําหนด ได้ตรวจสอบรับรองแล้ว 
  3. กําหนดให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่มีความประสงค์ เป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิติ
บุคคล ให้ย่ืนจดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตร และให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนนิติบุคคลที่จดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตรและมีสิทธิขอรับการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติ 
  4. กําหนดให้การบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิติ
บุคคลเป็นไปตามข้อบังคับของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และข้อบังคับของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล 
  5. กําหนดให้เพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยเพ่ิม
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย และ
ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นกรรมการและเพ่ิมเติมกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาชุมชน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้านแรงงาน และสวัสดิการสังคม 
  6. กําหนดให้ปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของคณะกรรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโดยนําอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพ่ือพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนที่ถูกยกเลิกไป                     
มาเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ได้แก่ อํานาจในการประสานการดําเนินการของกองทุนต่าง ๆ 
เพ่ือให้สามารถสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการซ้ําซ้อนที่ไม่เกิดประโยชน์ และ
ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน อํานาจในการติดตามการดําเนินงานของกองทุนต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์
เก่ียวกับกิจการวิสาหกิจชุมชน และอํานาจในการเสนอแนะต่อกองทุนที่เก่ียวข้องเก่ียวกับแนวทางการ
ดําเนินงานหรือการแก้ไขปัญหาเงินทุนในการสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน 
  7. กําหนดให้เพ่ิมผู้แทนสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้แทน
สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร 
  8. กําหนดให้ยกเลิกคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพ่ือพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
  9. กําหนดเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทุนเพ่ือพัฒนากิจการ
วิสาหกิจชุมชน โดยกําหนดให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ กองทุนหมู่บ้าน และกองทุนชุมชนเมืองต้องจัดให้มีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านเงินทุนแก่กิจการวิสาหกิจชุมชน และให้สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดให้มี
มาตรการ แผน โครงการ และงบประมาณเพ่ือสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน 
  10. เพ่ิมบทกําหนดโทษทางปกครองแก่ผู้นําคําว่า “วิสาหกิจชุมชน” “วิสาหกิจชุมชน 
นิติบุคคล” “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” หรือ “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล” ไปใช้โดยไม่ได้จดทะเบียน
ต้องถูกปรับต้ังแต่วันละหน่ึงพันบาท จนกว่าจะเลิกใช้หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง  

ต่างประเทศ 
 
3. เรื่อง การรับรองเอกสารร่างกรอบความร่วมมือและปฏิญญาว่าด้วยกรอบความร่วมมือเพื่อลด
ผลกระทบจากข่าวลวง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์)  
เสนอ ดังน้ี 
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  1. เห็นชอบต่อร่างปฏิญญาว่าด้วยกรอบความร่วมมือเพ่ือลดผลกระทบจากข่าวลวง 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักด์ิ ภูตระกูล) ในฐานะหัวหน้า
คณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 14 รับรองร่างปฏิญญาว่าด้วยกรอบ 
ความร่วมมือเพ่ือลดผลกระทบจากข่าวลวง 
  3. หากมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคําของร่างปฏิญญาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญหรือที่ไม่ขัด
ต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ก่อนจะมีการรับรองและเห็นชอบเอกสารดังกล่าวให้สํานักนายกรัฐมนตรี 
(กรมประชาสัมพันธ์) สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  สาระสําคัญของร่างปฏิญญาว่าด้วยกรอบความร่วมมือเพื่อลดผลกระทบจากข่าวลวง 
(Declaration on the Framework to Minimize the Harmful Effects of Fake News) เป็นการ
รับรองกรอบความร่วมมือเพ่ือลดผลกระทบจากข่าวลวงที่ได้รับการให้ความเห็นชอบร่วมกันในที่ประชุม
รัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 14 โดยจะมีการดําเนินการในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือลดผลกระทบจากข่าวลวง 
ได้แก่ (1) เสริมสร้างความเข้มแข็งความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศและสนับสนุนให้เกิดความรับผิดชอบต่อ
สังคมของสื่อในภูมิภาคอาเซียน (2) ใช้สื่อออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ให้เต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดและทําให้อินเทอร์เน็ตเป็นพ้ืนที่ที่ปลอดภัยสําหรับผู้ใช้งานทุกคน (3) ร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
พลเมืองอาเซียนเพ่ือลดปัญหาการแพร่กระจายข่าวลวง (4) ส่งเสริมการศึกษาเรื่องความรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัล
ในระดับประเทศตามแนวคิด “ค่านิยมหลักของการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในอาเซียน” (5) ส่งเสริมให้แต่ละ
ประเทศมีการตรวจสอบและตอบสนองต่อปัญหาข่าวลวงทั้งการเฝ้าระวัง ติดตามการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และการสร้างความน่าเช่ือถือของข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (6) สนับสนุนให้ภาคประชาชนสังคม หน่วยงานด้าน
โทรคมนาคม องค์กรด้านสื่อ และภาคเอกชนร่วมสร้างบรรทัดฐานและแนวปฏิบัติในการยับย้ังข่างลวงตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศสมาชิก และ (7) แลกเปล่ียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและ
ประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ในการรับมือต่อความท้ายทายของข่าวลวง 
 
4. เรื่อง ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ไทย – ศรีลังกา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (Free Trade 
Agreement : FTA) ไทย – ศรีลังกา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเจรจาจัดทํา FTA ไทย – ศรีลังกา ตามท่ี
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ  
  สาระสําคัญของร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ไทย – ศรีลังกา ที่จะใช้ 
เป็นแนวทางในการเจรจาเพ่ือจัดทํา FTA ไทย – ศรีลังกา แบบกรอบกว้าง ซึ่งครอบคลุม 20 ประเด็น ดังน้ี  
1. การค้าสินค้า 2. พิธีการศุลกากร 3. กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า 4. มาตรการปกป้องและมาตรการเยียวยา
ด้านการค้า 5. มาตรการปกป้องดุลการชําระเงิน 6. มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 7. อุปสรรคทาง
เทคนิคต่อการค้า 8. ความร่วมมือและการอํานวยความสะดวกทางการค้า 9. การค้าบริการ 10. การลงทุน                    
11. ทรัพย์สินทางปัญญา 12. การแข่งขัน 13. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 14. การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ                    
15. สิ่งแวดล้อม 16. แรงงาน 17. การคุ้มครองผู้บริโภค 18. การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ 19. ความโปร่งใส 
และ 20. เรื่องอ่ืน ๆ  
5. เรื่อง ร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักร
ไทยและกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทส.) เสนอ ดังน้ี 
                   1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความร่วมมือระหว่าง ทส. แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ร่างบันทึกความร่วมมือฯ)  หากมีความ
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จําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําในร่างบันทึกความร่วมมือฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ ทส. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
            2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือฯ 
            สาระสําคัญของร่างบันทึกความร่วมมือฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างอํานวยความสะดวก
และพัฒนาความร่วมมือซึ่งกันและกันในสาขาสิ่งแวดล้อม บันทึกความร่วมมือฯ ฉบับน้ี ไม่ใช่สนธิสัญญาและ 
ไม่ก่อให้เกิดสิทธิหรือข้อผูกมัดใด ๆ ภายใต้ข้อกฎหมายระหว่างประเทศ 
            สาขาความร่วมมือ ประกอบด้วย 1. การบรรเทาและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  2 .  การจัดการของเสีย  3 .  เทคโนโลยีสิ่ งแวดล้อม  4 .  นโยบายและการวางแผนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ย่ังยืน รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่เก่ียวข้องกับทั้งสองฝ่าย 6. การควบคุมคุณภาพและป้องกันมลพิษ เช่น 
มลพิษทางนํ้าและอากาศ 7. การจัดการทะเลและชายฝั่ง 8. ข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม 9. สาขาอ่ืน ๆ 
ด้านการปกป้องและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยืนยันจากทั้งสองฝ่าย 
            การเริ่มต้น ระยะเวลาและการสิ้นสุด บันทึกความร่วมมือฯ น้ี จะมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 
มีการลงนาม อีกทั้งจะมีผลใช้บังคับเป็นเวลา 5 ปี และอาจจะขยายเวลาออกไปโดยผ่านความเห็นชอบร่วมกัน
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทั้งสองฝ่ายหรืออาจสิ้นสุดเมื่อใดก็ได้  โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย
เป็นระยะเวลา 6 เดือน ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดไว้  ทั้งน้ี การสิ้นสุดของความร่วมมือภายใต้บันทึก 
ความร่วมมือฯ จะไม่กระทบต่อระยะเวลาของโครงการหรือกิจกรรมซึ่งกําลังดําเนินการอยู่จนกว่า 
จะเสร็จสิ้นโครงการหรือกิจกรรมน้ัน เว้นเสียแต่ว่าคู่ภาคีจะตกลงเป็นอย่างอ่ืน 
 
6. เรื่อง ขออนุมัติการดําเนินโครงการ Country Programme 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ี กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 

           1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจเก่ียวกับ Country Programme (CP) ระหว่างรัฐบาล 
แห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์กรเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Memorandum of 
Understanding a Country Programme between The Government of the Kingdom of Thailand 
and The Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) โดยหากมีความ
จําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจข้างต้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญ หรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์โดยรวมของประเทศไทย กต. สามารถพิจารณาดําเนินการได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกคร้ัง 

 2. อนุมัติให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักด์ิ ภูตระกูล) หรือผู้แทนที่ได้รับ
การมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจข้างต้น โดยให้ กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full 
Powers) ให้ผู้ลงนามดังกล่าว 

           3. อนุมัติงบประมาณการดําเนินโครงการ CP ทั้งสิ้น จํานวน 121,278,200 บาท จาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ CP โดยในส่วนงบรายจ่ายอ่ืน ลักษณะเงินอุดหนุน จํานวน 
109,707,000 บาท ให้จัดสรรไปให้ กต. โดยตรงทั้งหมด เพ่ือ กต. จะได้ดําเนินการมอบให้กับ OECD ต่อไป 

 สาระสําคัญ         
           กต. รายงานว่า บันทึกความเข้าใจเก่ียวกับ CP จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางสําหรับการดําเนิน

โครงการ CP  โดย กต. ได้ปรึกษาหารือกับ สศช. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดและได้เจรจาจัดทําร่าง
บันทึกความเข้าใจดังกล่าวกับฝ่าย  OECD ผ่านสถานเอกอัคราชฑูต ณ กรุงปารีส เพ่ือให้บันทึกความเข้าใจ
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ข้างต้นสอดคล้องกับความต้องการและผลประโยชน์สูงสุดของฝ่ายไทย โดยจะจัดทําบันทึกความเข้าใจเพียง
ฉบับเดียวที่ระบุหลักฐานเกณฑ์ความร่วมมือครอบคลุมสําหรับโครงการย่อยทั้ง 16 โครงการ ซึ่งการลงนาม
บันทึกความเข้าใจฉบับเดียวระหว่างฝ่ายไทยและ OECD จะช่วยให้การเจรจาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และทุก
โครงการย่อยได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้เง่ือนไขที่สอดคล้องกัน โดยร่างบันทึกความเข้าใจ ดังน้ี 

 วัตถุประสงค ์
          1. บันทึกความเข้าใจระหว่างคู่ภาคี กําหนดเง่ือนไขของความร่วมมือในเรื่อง โครงการ CP  

ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือขับเคลื่อนวาระของการปฏิรูปประเทศไทยในเชินนโยบายหลายด้าน ส่งเสริมการรับรอง 
ตราสารทางกฎหมายของ OECD ที่เก่ียวข้อง และสนับสนุนการนํามาตรฐาน OECD ไปปฏิบัติอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

          2. กิจกรรมต่าง ๆ ที่กําหนดภายใต้บันทึกความเข้าใจจะต้องดําเนินการตามระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องและแนวปฏิบัติของคู่ภาคี และอยู่ภายใต้ส่วนที่รวมอยู่ในแผนงานและงบประมาณของ OECD 

 สาขาความร่วมมือ 
 มุ่งเน้น 4 เสาหลัก ได้แก่ (1) ธรรมาภิบาลภาครัฐและความโปร่งใส (2) สภาพแวดล้อม 

ทางธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน (3) ประเทศไทย 4.0 (4) การเติบโตอย่างทั่วถึง 
 รูปแบบของความร่วมมือ 
           เช่น (1) การศึกษาร่วมกัน การทบทวนนโยบายระดับชาติ และการวิเคราะห์อ่ืน ๆ  

(2) การแลกเปลี่ยนข้อมูล (3) การแบ่งปันข้อมูลสถิติและข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสําหรับการวิเคราะห์ที่ดี
ขึ้นสําหรับคู่ภาคี (4) การจัดประชุมร่วม สัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ (5) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ระดับชาติและระดับภูมิภาค (6) ความร่วมมือระหว่างผู้เช่ียวชาญและเจ้าหน้าที่ของคู่ภาคี ผ่านภารกิจและการ
ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยปฏิบัติงานและ/หรือการให้ยืมเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานที่ OECD โดยกระทรวงหรือหน่วยงาน
ของประเทศไทย 
 
7. เรื่องการรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม High-Level Political Meeting ภายใต้กรอบ
ความริเริ่มเพื่อความม่ันคงจากการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง 
  คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ไทยรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมในการประชุม High-Level 
Political Meeting ภายใต้กรอบความริเริ่มเพ่ือความม่ันคงจากการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง 
(Proliferation Security Initiative : PSI) ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส จํานวน 4 ฉบับ ตามท่ี สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ ดังน้ี 

 1. แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการเสริมสร้างความพร้อมต่อ PSI (Ensuring a Robust 
Initiative) 

          2. แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการเสริมสร้างศักยภาพและการปฏิบัติที่สําคัญย่ิงในการสกัดก้ัน 
(Enhancing Critical Interdiction Capabilities and Practices) 

          3. แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการขยายการสื่อสารเชิงกลยุทธศาสตร์ (Expanding Strategic 
Communications) 

          4. แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการเสริมสร้างขีดความสามารถในการดําเนินการ (Strengthening 
Authorities for Action) 

          ทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงที่ไม่กระทบต่อสาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าว
ขอให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมสามารถดําเนินการได้โดย
ไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 

          สาระสําคัญ 
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          ร่างแถลงร่วมฯ ทั้ง 4 ฉบับ เป็นถ้อยแถลงที่แสดงความมุ่งหมายและเจตนารมณ์ทางการเมือง
ของรัฐสมาชิก ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทําลายล้างสูงอย่างต่อเน่ือง ด้วย
วิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการแสดงให้เห็นถึง
ความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในการสกัดก้ันและยับย้ังการส่งผ่าน ถ่ายลํา และขนส่งอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายล้างสูง ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามระหว่างประเทศที่ทั่วโลกให้ความสําคัญอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี สํานักงาน 
สภาความมั่นคงแห่งชาติแจ้งว่าร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ทั้ง 4 ฉบับ ไม่มีผลผูกพันในลักษณะของสนธิสัญญาตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ หรือหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ประกอบกับไทยมีกฎหมายภายในครอบคลุมการดําเนินการตามกรอบ PSI ด้วยแล้ว 
    

แต่งต้ัง 
 
8. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
แต่งต้ัง นายปัญญา กางกรณ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรเช่ียวชาญ) สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารง
ตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ต้ังแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
9. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายนิพัทธ์ สีมาขจร 
นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 29 
กันยายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
10. เรื่อง รัฐบาลราชอาณาจักรสวาซิแลนด์เสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่ง
ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรณีรัฐบาลราชอาณาจักรสวาซิแลนด์มีความประสงค์ขอแต่งต้ัง 
นายอึมลอนดี โซโลมอน ดลามีนี (Mr. Mlondi Solomon Dlamini) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต
วิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ประจําประเทศไทย คนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ                    
กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย สืบแทน นางสาวซาเนเล แอนเจลีน อึมดลูลี (Ms. Zanele Angeline Mdluli) 
ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
11. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐอิตาลีเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ
อิตาลีประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอิตาลีมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง  
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นายโลเรนโซ กาลันตี (Mr. Lorenzo Galanti) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่ง
สาธารณรัฐอิตาลีประจําประเทศไทย คนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายฟรันเชสโก  
ซาเวรีโอ นีซีโอ (Mr. Francesco Saverio Nisio) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
12. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นายสุวัฒน์ แก้วสุข 
กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ซึ่งการแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศดังกล่าวได้รับ
ความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ  
 
13. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี   
   1. นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสด์ิ อัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ  
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมยุโรป  
   2. นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ดํารงตําแหน่ง 
อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทน
ตําแหน่งที่ว่าง 
 
14. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จํานวน 2 คน ดังน้ี  
   1. นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์  
   2. นายอนุชา เศรษฐเสถียร  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
15. เรื่อง คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 99/2561 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้                 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบั ติหน้าที่ประธานกรรมการ                    
รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 99/2561 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่ง
มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี ดังน้ี  
  ตามท่ีได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 324/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 
ธันวาคม 2560 น้ัน  
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  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ
มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 จึงให้ปรับปรุงการมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 
324/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ดังน้ี  
  1. ให้ยกเลิกความในข้อ 2.2.1 ในส่วนที่ 2 รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน  
จั่นตอง) และให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็น ข้อ 2.1.5  
     “2.1.5 คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”  
   2. มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ และ 
รองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ิมเติม ดังน้ี  
    2.1 ในส่วนของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ให้เพ่ิมความ
ต่อไปน้ีเป็น ข้อ 1.1.14 และ ข้อ 1.3.17  
     “1.1.14 คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ  
      1.3.17 คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ”  
    2.2 ให้ยกเลิกความในข้อ 4.2 ในส่วนของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
ให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน  
     “4.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธาน
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้  
      4.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดระบบการจราจร
ทางบก   
      4.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  
      4.2.3 อุปนายกสภาลูกเสือไทย  
    ทั้งนี้   ข้อ 1 ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป  
     ข้อ 2 ต้ังแต่วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป  
 

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


