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http://www.thaigov.go.th                                                                     วันที่  22 พฤษภาคม 2561 
 
  วันน้ี (22 พฤษภาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธ์ิที่ธรณีสงฆ์ วัดดอนเมือง ตําบลสีกัน  
    อําเภอดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ให้แก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด  
    (มหาชน) พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง  
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 2 ฉบับ 
  6.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการอวกาศ (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. .... 
  7.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการย่ืนแบบรายการแสดง
    การส่งเงินสมทบและการนําสง่เงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
    พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  8.  เรื่อง   หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
  9.  เรื่อง   ร่างยุทธศาสตร์ชาติ  
 

ต่างประเทศ 
 
  10.  เรื่อง  การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับ 
    สาธารณรัฐเยเมน 

11.  เรื่อง  โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการยุติ
แหล่งผลิตและทําลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี 2561 
(สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)  
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 12.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจําปี 2561 
  13.  เรื่อง  การลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านทรัพยากรแร่ระหว่างรัฐบาล
    แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก 

 
แต่งต้ัง 

  14.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) 
  15.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย) 
  16.  เรื่อง  รัฐบาลนิวซีแลนด์เสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่ง 
    นิวซีแลนด์ประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 

17.  เรื่อง  การแต่งต้ังกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น  
   (กระทรวงการต่างประเทศ) 

  18.  เรื่อง  การแต่งต้ังสมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจําอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก เพ่ือทดแทน
    ตําแหน่งที่ว่างลง (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  19.  เรื่อง  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการของ 
    องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
  20.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ  

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

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
  
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังป่าชุมชน และพ้ืนที่ป่าที่มีการจัดต้ังเป็นป่าชุมชนแล้ว ให้คงอยู่
ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎกระทรวงว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง เว้นแต่
พระราชบัญญัติน้ีจะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
  2. กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ประกอบด้วยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ โดยมีอํานาจหน้าที่ในการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี
เก่ียวกับนโยบายในการจัดต้ัง การจัดการป่าชุมชนและเครือข่ายป่าชุมชนหรือพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องที่เก่ียวกับ
ป่าชุมชน เสนอแนะในการออกกฎหมาย กําหนดระเบียบ พิจารณาอุทธรณ์ และเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือการ
กําหนดงบประมาณ มาตรการ หรือกลไกทางการเงิน 
  3. กําหนดให้มีคณะกรรมการป่าชุมชนประจําจังหวัด ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
กรรมการ โดยมีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาและประกาศคําขอ เพ่ิม ลด หรือเพิกถอนป่าชุมชน ตรวจสอบ
รายละเอียดที่ระบุในคําขอจัดต้ังเป็นป่าชุมชน ถอดถอนกรรมการจัดการป่าชุมชน แต่งต้ังและถอดถอนเจ้าหน้าที่ป่า
ชุมชน และประเมินผลการจัดการป่าชุมชนในจังหวัดแล้วจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนอย่าง
น้อยปีละหน่ึงครั้ง 
  4. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอจัดต้ังป่าชุมชน โดยในพ้ืนที่ป่าชุมชนจะต้องกําหนด
บริเวณเพ่ือการอนุรักษ์ และบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ หรือบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์เพียงอย่างเดียว ให้สอดคล้องกับ
สภาพภูมิประเทศ สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน และวัตถุประสงค์ของป่าชุมชน และการจัดต้ังป่าชุมชนมี
ผลต่อเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
  5. กําหนดให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนมีอํานาจหน้าที่ในการจัดการป่า
ชุมชน และกําหนดให้มีแผนจัดการป่าชุมชน รวมท้ังกําหนดให้มีหลักเขต ป้ายหรือเครื่องหมายอ่ืนแสดงแนวเขตป่า
ชุมชนบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์และบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ตามสมควร เพ่ือให้ประชาชนเห็นได้ว่าเป็นเขตป่าชุมชน 
  6. กําหนดให้มีการควบคุมดูแลป่าชุมชน กําหนดอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน และ
กําหนดการห้ามกระทําการภายในป่าชุมชน คือ ห้ามทําไม้ในบริเวณเพ่ือการอนุรักษ์ ห้ามใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ทํา
กิน ห้ามบุคคลใดก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทําไม้ เก็บหาของป่า ขุดหาแร่ ล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือ
กระทําการด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าชุมชน เว้นแต่เป็นการกระทําตามที่พระราชบัญญัติน้ี
บัญญัติให้กระทําได้ ทั้งยังกําหนดเก่ียวกับการอนุญาตให้บุคคลเข้าไปกระทําการใด ๆ เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
หรือสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 
  7. กําหนดให้อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนป่าชุมชนทั้งแปลงหรือแต่บางส่วนได้โดยคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนขอให้เพิกถอนป่าชุมชน ทอดทิ้งไม่จัดการฟ้ืนฟูป่าชุมชนนั้น ต่อเน่ืองติดต่อกันเป็นเวลา 1 ปี โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หรือระเบียบ หรือข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี อันจะเป็น
เหตุให้ป่าชุมชนได้รับความเสียหายหรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจให้จัดการป่าชุมชนต่อไป และเมื่อมีเหตุผลความจําเป็น
ทางด้านกิจการเพ่ือความม่ันคงแห่งรัฐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ซึ่งการเพิกถอนป่า
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ชุมชนให้มีผลเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ทั้งน้ี ทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนที่ถูกเพิกถอนหากเป็น
อสังหาริมทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดิน ส่วนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ให้กรมป่าไม้เก็บไว้เพ่ือใช้ในกิจกรรมจัดการป่าชุมชน 
  8. กําหนดให้บุคคลชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือค่าบริการ เน่ืองในการใช้ประโยชน์
จากป่าชุมชน โดยเงินที่เก็บได้ดังกล่าว เงินที่มีผู้บริจาค เงินสนับสนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้อ่ืน ๆ ให้เก็บรักษาไว้ใช้
จ่ายในกิจกรรมการจัดการป่าชุมชน โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
  9. กําหนดโทษสําหรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนและข้อบังคับของ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเก่ียวกับการจัดการป่าชุมชน และผู้กระทําการฝ่าฝืนการทําไม้ในบริเวณเพ่ือการ
อนุรักษ์ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ทํากิน หรือกระทําการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าชุมชน นอกจากน้ี บรรดา
ไม้หรือของป่าที่ได้มา หรือมีไว้เป็นความผิด หรือทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให้ริบเสียทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม่ก็ตาม 
  10. กําหนดให้มีการออกกฎกระทรวง และระเบียบเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ภายใน
ระยะเวลาหน่ึงปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาใน
ประเด็นปัญหาและความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงพลังงานไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พ.ศ. 2503 โดยเพ่ิมวัตถุประสงค์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ให้มีอํานาจประกอบกิจการระบบจําหน่ายไฟฟ้า
และดําเนินธุรกิจหรือกิจการอ่ืนใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ กฟภ. เพ่ิมอํานาจในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท้ังในและนอกราชอาณาจักร ปรับปรุงองค์ประกอบอํานาจหน้าที่ ตลอดจนคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของคณะกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของผู้รักษาการแทนผู้ว่าการการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ว่าการฯ 
 
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นการกําหนดเพ่ิมกลไกในการกํากับดูแลโดยเพ่ิมระบบการ
แจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี หรือเครื่องกําเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสําหรับใช้เพ่ือการ
วินิจฉัยทางการแพทย์และไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ และใช้งานในสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลสัตว์ 
เป็นอีกระบบหน่ึงในการกํากับดูแล 
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4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ ธรณีสงฆ์ วัดดอนเมือง ตําบลสี กัน อําเภอดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร ให้แก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธ์ิที่ธรณีสงฆ์ วัดดอนเมือง ตําบล
สีกัน อําเภอดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ให้แก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้  
  พศ. เสนอว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ใช้ประโยชน์ที่ธรณีสงฆ์ วัดดอน
เมือง ตําบลสีกัน อําเภอดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 26695 (เดิม 1374) เน้ือที่ 8 ไร่ 2 งาน 88 
ตารางวา ในกิจการท่าอากาศยาน โดยได้ปรับปรุงพ้ืนที่ดังกล่าวบางส่วนเป็นลานจอดอากาศยาน อันเป็นการเพ่ิม
จํานวนหลุมจอดอากาศยาน และเป็นเส้นทางสําหรับอากาศยานเข้าและออกจากโรงเก็บอากาศยาน เพ่ือปรับปรุงขีด
ความสามารถในการรองรับผู้ประกอบการและผู้โดยสารอากาศยานที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต ดังน้ัน เพ่ือให้สามารถโอน
กรรมสิทธ์ิที่ธรณีสงฆ์ของวัดดอนเมืองในท้องที่ดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป จึงมีความจําเป็นต้องผาติกรรมที่
ธรณีสงฆ์ดังกล่าว ซึ่ง ทอท. ได้ติดต่อกับ พศ. เพ่ือขอโอนกรรมสิทธ์ิที่ธรณีสงฆ์ดังกล่าว โดย พศ. ได้นําเสนอมหาเถร
สมาคมพิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง และวัดดอนเมืองได้รับค่าผาติกรรมจาก ทอท. แล้ว จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา
โอนกรรมสิทธ์ิที่ธรณีสงฆ์ วัดดอนเมือง ตําบลสีกัน อําเภอดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  มาเพ่ือดําเนินการ  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  โอนกรรมสิทธ์ิที่ธรณีสงฆ์ วัดดอนเมือง ตําบลสีกัน อําเภอดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตามโฉนด
ที่ดินเลขที่ 26695 (เดิม 1374) เน้ือที่ 8 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา ให้แก่ ทอท.  
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 2 ฉบับ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม
ทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 ดังน้ี  

การแบ่งส่วนราชการปจัจุบนั การแบ่งส่วนราชการทีข่อปรบัปรุง 
1. สํานักงานเลขานุการกรม  
2. กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี 
3. กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี 
4. ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี 
5. สํานักทรัพยากรแร ่
6. สํานักเทคโนโลยีธรณี 
7. สํานักธรณีวิทยา 
8. สํานักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม 
9. กลุ่มตรวจสอบภายใน 

1. สํานักงานเลขานุการกรม (คงเดิม)  
2. กองคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ (ต้ังใหม่) 
3. กองทรัพยากรแร่ (เปลี่ยนช่ือ) 
4. กองเทคโนโลยีธรณี (เปลี่ยนช่ือ) 
5. กองธรณีวิทยา (เปลี่ยนช่ือ) 
6. กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม (เปลี่ยนช่ือ)  
7. กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี (คงเดิม) 
8. กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี (คงเดิม) 
9. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนช่ือ)
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10. กลุ่มนิติการ 
11. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

10.-13. สํานักงานทรัพยากรธรณี เขต 1-4 (ต้ังใหม่) 
14. กลุ่มตรวจสอบภายใน (คงเดิม) 
15. กลุ่มนิติการ (คงเดิม) 
16. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (คงเดิม) 

  2. ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2545 ดังน้ี  

การแบ่งส่วนราชการปจัจุบนั การแบ่งส่วนราชการทีข่อปรบัปรุง 
1. สํานักงานเลขานุการกรม  
2. กองนิติการ 
3. กองแผนงานและประเมินผล  
4. สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย  
5. สํานักจัดการคุณภาพนํ้า  
6. สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  
7. ฝ่ายตรวจและบังคับการ 
8. ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ  

1. สํานักงานเลขานุการกรม (คงเดิม)  
2. กองกฎหมาย (เปลี่ยนช่ือ) 
3. กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย(เปลี่ยนช่ือ) 
4. กองจัดการคุณภาพนํ้า (เปลี่ยนช่ือ) 
5. กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (เปลี่ยนช่ือ) 
6. กองตรวจมลพิษ (เปลี่ยนช่ือ) 
7. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (เปลี่ยนช่ือ) 
8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต้ังใหม่) 
9. ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม (เปลี่ยนช่ือ)  
10. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ต้ังใหม่) 
11. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ต้ังใหม่)  

 
6. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการอวกาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการ
อวกาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบฯ 
  แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการอวกาศ พ.ศ. 2552 ดังน้ี 
  1. เพ่ิมเติมกรรมการในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ดังน้ี 
   1.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
   1.2 เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ 
   1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอวกาศ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านโทรคมนาคม  
  2. ปรับเปล่ียนตําแหน่งของผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ จากเดิม 
ผู้อํานวยการสํานักกิจการอวกาศแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น 
เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  3. แก้ไขช่ือส่วนราชการให้สอดคล้องกับการปรับปรุงส่วนราชการฯ จากเดิม สํานักกิจการอวกาศ
แห่งชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็น กองกิจการอวกาศแห่งชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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7. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง ขยายกําหนดเวลาการยืน่แบบรายการแสดงการส่งเงนิสมทบและ
การนําส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการย่ืน
แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนําส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Payment) พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ และใหก้ระทรวงแรงงานรับความเห็นของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสาํคญัของร่างประกาศ  
  ขยายกําหนดเวลากรณีนายจ้างย่ืนแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนําส่งเงินสมทบ โดย
วิธีการนําส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ออกไปอีก 7 วันทําการนับแต่วันที่พ้นกําหนดวันที่ 15 
ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ โดยมีผลใชบ้ังคับสําหรับค่าจ้างต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2561 เปน็ต้น
ไปเป็นระยะเวลา 12 เดือน   
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
8. เรื่อง  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบหลักการเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) และให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องนําหลักสูตรดังกล่าวไปพิจารณาปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งน้ี ให้หน่วยงานที่ต้องนําหลักสูตรไป
ดําเนินการรับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาไปพิจารณาดําเนินการต่อไป โดยให้
ประสานงานกับสํานักงาน ป.ป.ช. อย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกําหนดไว้ 
สําหรับภาระงบประมาณที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีรองรับไว้  ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไป
ดําเนินการในโอกาสแรกก่อน  สําหรับปีงบประมาณต่อ ๆ ไป  ให้จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป  ตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ 
  2. ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ก.พ. สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องหารือร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ช.  เพ่ือพิจารณานําหลักสูตรน้ีไปปรับใช้ในโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่บรรจุใหม่ รวมท้ังให้พิจารณากําหนด
กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรโค้ชให้มีความชัดเจน โดยให้หมายความรวมถึงบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ 
หรือผู้ที่ทําหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทั้งในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรอุดมศึกษาด้วย ทั้งน้ี เพ่ือให้
บุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถนําไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้หรือช่วยในการ
จัดการเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ี ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดําเนินการและรายงาน
ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินโครงการดังกล่าวให้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  สํานักงาน ป.ป.ช.รายงานว่า 
  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษามีวัตถุประสงค์ในการปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตให้
สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตนสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน มีจิตพอเพียงต้านทุจริต ละอายและเกรงกลัวที่จะไม่ทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบผ่าน
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สถาบันการศึกษา ซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องปลูกฝังต้ังแต่ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา ทั้งภาครัฐและ
เอกชน  รวมท้ังอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  และสถาบันการศึกษาอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น 
สถาบันการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาในสังกัด ตช . 
สถาบันการศึกษาทางทหาร เป็นต้น ต่อเน่ืองไปจนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้ครอบคลุมทั้งระบบการศึกษา  
นอกจากน้ี ยังรวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมสําหรับบุคลากรของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจในหน่วยงานภาครัฐ โดยแต่ละ
หลักสูตรประกอบด้วยเน้ือหา 4 ชุดวิชา ดังน้ี  
  1. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ชุดวิชาดังกล่าวเน้นการแก้ไขปัญหาแบบย่ังยืน  โดยปรับเปล่ียนระบบการคิดของคนในสังคม
แยกแยะให้ได้ว่า “เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน ... เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม” โดยนําวิธีคิดแบบฐาน 10 
(Analog thinking) และฐาน 2 (Digital thinking) มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างย่ังยืน 
  2. ความละอายความไม่ทนต่อการทุจริต  
  เป็นชุดวิชาเกี่ยวกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  เป็นการปรับเปลี่ยนสภาพสังคมให้เกิด
ภาวะ  “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย  เพ่ือสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต  และปลูกฝังความพอเพียง  มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  ความเป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ ผ่านทาง
สถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทําหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ เกิดพฤติกรรมที่ละอายต่อ
การกระทําความผิด การไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
  3. STRONG: จิตพอเพียงต้านทุจริต  
  เป็นชุดวิชาที่ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริต
อ่ืน ๆ  เพ่ือสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพ้ืนฐานความคิดของปัจเจกบุคคล โดยประยุกต์
หลัก “STRONG :  จิตพอเพียงต้านทุจริต” ซึ่งคิดค้นโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ในปี 2560                
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน  
  4. พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม  
พลเมืองศึกษาเป็นการจัดการศึกษาและประสบการณ์เรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ มีความ
ภูมิใจในความเป็นพลเมืองตนเอง มีสิทธิมีเสียง สนใจต่อส่วนรวม และมีส่วนร่วมในกิจการบ้านเมืองตามระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย หรือการเรียนรู้เก่ียวกับรัฐบาล รัฐธรรมนูญ  กฎหมาย ระบบการเมือง การปกครอง 
สิทธิและความรับผิดชอบของพลเมือง ระบบการบริหารจัดการสาธารณะและระบบตุลาการ 
 
9. เรื่อง  ร่างยุทธศาสตร์ชาติ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ตามท่ีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ ทั้งน้ี 
มอบหมายให้สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝา่ยเลขานุการคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติรับความเห็นของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไปประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ชาติ  และ
เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้ันตอน ก่อนเสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติฉบับ
ปรับปรุงเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เพ่ือคณะรัฐมนตรีจะได้พิจารณา              
ร่างยุทธศาสตร์ชาติตามข้ันตอนของกฎหมายต่อไป  
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และร่างยุทธศาสตร์
ชาติทั้ง 6 ด้าน ซึ่งประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในนามคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ให้ความเห็นชอบแล้ว                 
มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี  
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1. วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศไทยมีความมัน่คง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนา 
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 
เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  

2. ร่างยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย  
1) ด้านความม่ันคง  “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยมีเป้าหมายย่อย ได้แก่ 

(1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
(2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  
(3) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ 

พร้อมในการแก้ไขปัญหา   
(4) ประเทศไทยมีบทบาทเป็นที่ช่ืนชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ  
(5) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเรจ็ที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย ดังน้ี    
(1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสรีภาพและย่ังยืน  
(2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

3) ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่    

(1) ใจ มีจิตสาธารณะ เป็นพลเมืองดีของชาติและมีจิตสํานึกความเป็นไทย  
(2) สติปัญญา มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที ่21 เช่น การสือ่สารภาษาต่างประเทศ การคิด 

วิเคราะห์และการพ่ึงพาตนเอง  
(3) กาย  มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านต้ังแต่อยู่ในครรภ์   
(4) สภาพแวดล้อม ครอบครัวไทยจะต้องมีความสามารถในการเลี้ยงดูเยาวชนในครอบครัว   

ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน  และมีระบบนิเวศที่สนับสนุนครอบครัวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาพแวดล้อม
ที่สนับสนุนการเรียนรู้ และสงัคมท่ีมีความสขุ 

4) ด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมาย ดังน้ี  
(1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ   
(2) กระจายศนูย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา 

เป็นกําลังของการพัฒนาประเทศไทยในทกุระดับเพ่ือความสมานฉันท ์  
(3) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการ 

ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
5) ด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มีเป้าหมาย ดังน้ี  

(1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ใหค้นรุน่ต่อไปได้ใช้ 
อย่างย่ังยืน มีสมดุล  

(2) ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ 
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศในทุกมิติ  

(3) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  

(4) ยกระดับกระบวนทัศน์  เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
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6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้าหมาย ดังน้ี  
(1) ยกระดับงานบริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศ ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
(2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง ลดความซ้ําซ้อนและปรับภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให ้

เหมาะสม พรอ้มทั้งเปิดโอกาสให้ทุก ๆ ภาคส่วนเข้ามามสี่วนร่วมในการดําเนินการบริการสาธารณะอย่างเหมาะสม   
(3) การทํางานมีวัฒนธรรมที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ของส่วนรวม  มีความทันสมัย  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า  
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเฝ้าระวังและตรวจสอบการดําเนินการของหน่วยงาน 

ภาครัฐ ตลอดจนการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคม  
(5) กระบวนการยุติธรรม การออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปเพ่ือประโยชน์ 

แก่ส่วนรวมของประเทส  ผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมอย่างถ้วนหน้า มีความเป็นสากล ไม่เลือกปฏิบัติ 
 

ต่างประเทศ 
 
10. เรื่อง การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับสาธารณรัฐเยเมน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบรับรองการดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Security Council : UNSC) ที่ 2402 (ค.ศ. 2018) เก่ียวกับสาธารณรัฐเยเมน 
  2. กรณีที่ UNSC ได้ออกข้อมติเพ่ือคงไว้ซึ่งมาตรการลงโทษเกี่ยวกับสาธารณรัฐเยเมนเป็นประจํา 
ทุกปี และเน้ือหาของข้อมติใหม่มิได้เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของมาตรการลงโทษที่มีอยู่เดิม เห็นควรให้ กต. 
ดําเนินการไปได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และหากกรณีที่ UNSC จะรับรองข้อมติเพ่ือเปล่ียนแปลง
สาระสําคัญหรือยกเลิกมาตรการลงโทษกรณีสาธารณรัฐเยเมน เห็นควรให้ กต. เสนอเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญหรือยกเลิกมาตรการลงโทษดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
  3. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการคลัง (กค.) 
กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
(สมช.) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) สํานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) และสํานักข่าวกรอง
แห่งชาติ (สขช.) ถือปฎิบัติ และปรับปรุงฐานข้อมูลเก่ียวกับมาตรการลงโทษสาธารณรัฐเยเมน โดยเฉพาะรายช่ือ
บุคคลและองค์กรที่ต้องถูกมาตรการลงโทษ (ห้ามเดินทางและอายัดทรัพย์สิน) ให้ทันสมัยตามข้อมูลเว็บไซต์ของ
สหประชาชาติ (United Nations: UN) รวมทั้ง แจ้งผลการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องให้ กต. ทราบ เพ่ือให้
ประโยชน์ในการรายงานต่อ UN ต่อไป ทั้งน้ี UN จะปรับปรุงรายช่ือบุคคล องค์กรภายใต้หัวข้อ “Sanctions List 
Materials” เป็นระยะ 
 
11. เรื่อง โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและทําลาย
เครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี 2561 (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังน้ี  
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  1. อนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการยุติแหล่งผลิต
และทําลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี 2561  เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้แก่ประเทศ             
เพ่ือนบ้าน จํานวน 20 ล้านบาท  
 

ประเทศ วงเงิน (บาท) 
1. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 5,280,000
2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 7,105,280
3. ราชอาณาจักรกัมพูชา 3,516,800
4. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 4,097,920

รวมท้ังสิ้น 20,000,000
 
  2. อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) มีอํานาจ
อนุมัติโครงการ แผนงาน และกิจกรรมภายใต้กรอบงบประมาณงบเงินอุดหนุน รายการโครงการเสริมสร้างและ
ยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและทําลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ 
ปี 2561 และสามารถจ่ายเงินงบประมาณสนับสนุนหน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของประเทศเพ่ือนบ้านแต่ละ
ประเทศเพ่ือให้มีการดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ตามท่ีได้รับจัดสรร 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ยธ. รายงานว่า 
  1. ประเทศไทย โดยสํานักงาน ป.ป.ส. ได้ริเริ่มจัดทําโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือ
กับประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว)  ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม)  ในการยุติแหล่งผลิต
และทําลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ในช่วงปี 2557 โดยใช้เป็นกลยุทธ์ในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการสกัดก้ันเคมีภัณฑ์ที่จะเข้าแหล่งผลิต  และสกัดก้ันยาเสพติดจากแหล่งผลิตที่จะออกสู่ประเทสไทยและ
ประเทศอ่ืน  ๆ ในภูมิภาค อันจะเป็นประโยชน์ในการลดผลกระทบต่อสถานการณ์ยาเสพติดภายในของประเทศไทย
โดยตรง และสํานักงาน ป.ป.ส. ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดําเนินโครงการฯ อย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน  โดย
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสํานักงาน ป.ป.ส. งบเงินอุดหนุน เพ่ือมอบให้กับประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง 4 
ประเทศดังกล่าว 
  2. ในภาพรวมโครงการ ฯ น้ีได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากประเทศเพ่ือนบ้านเป็นอย่างดีย่ิง 
ประเทศเพ่ือนบ้านเห็นพ้องกันว่าโครงการ ฯ สามารถเพ่ิมศักยภาพการทํางานของเจ้าหน้าที่และหน่วยปฏิบัติของ
ประเทศตน  ทําให้สามารถควบคุมยาเสพติดได้สําเร็จมากขึ้น ดังน้ัน เพ่ือความต่อเน่ืองและความย่ังยืนของโครงการฯ 
สํานักงาน ป.ป.ส. พิจารณาแล้วเห็นว่า  ประเทศไทยควรสนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการน้ีต่อไป โดยโครงการฯ 
ปี 2561 จะเน้นแผนงานความร่วมมือให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์สําคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา
พ้ืนที่สามเหลี่ยมทองคําและสกัดก้ันการลักลอบลําเลียงยาเสพติดและเคมีภัณฑ์ตามลํานํ้าโขงมากย่ิงขึ้น สนับสนุน
ปฏิบัติการเชิงรุกและกิจกรรมของแผนปฏิบัติการแม่นํ้าโขงปลอดภัยและแผนปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองคําเพ่ือสกัด
ก้ันสารต้ังต้นเคมีภัณฑ์และยาเสพติดมิให้เข้า – ออกจากแหล่งผลิตสามเหลี่ยมทองคํา  โดยให้มีการใช้งบประมาณ
และระดมทรัพยากรไปยังพ้ืนที่เป้าหมายให้ตรงจุด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหามาก
ย่ิงขึ้น โดยปัจจุบันประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพแผนปฏิบัติการแม่นํ้าโขงปลอดภัย  ในห้วงเดือนพฤศจิกายน  
2560 - มีนาคม 2561 สาธารณรัฐประชาชนจีนรับเป็นเจ้าภาพในห้วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2561 และ สปป.
ลาว รับเป็นเจ้าภาพในห้วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2561 ทั้งน้ี  สําหรับการเป็นเจ้าภาพแผนปฏิบัติการของ สปป.
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ลาว จะได้ขอรับการสนับสนุนจากประเทศไทยเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ในการรับรองการปฏิบัติงานร่วมกัน
ของผู้แทนประเทศสมาชิก ณ ศูนย์ประสานงานแม่นํ้าโขงปลอดภัยของ สปป.ลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่ง
สํานักงาน ป.ป.ส. เห็นว่าการรับเป็นเจ้าภาพแผนปฏิบัติการฯ ของทุกประเทศดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเป็น
เจ้าของแผนปฏิบัติการร่วมกัน  ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อการดําเนินความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่
สามเหลี่ยมทองคําเป็นอย่างย่ิง 
 
12. เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจําปี 2561 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจําปี 2561 
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย  

ให้ พณ. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก  
3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

พาณิชย์ร่วมรับรองร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจําปี 2561  
(การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราช
ปาปัวนิวกินี) 
 สาระสําคัญของร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจําปี 2561  มีประเด็นสําคัญ ดังน้ี              
1) การสนับสนุนการค้าพหุภาคี  2) การดํานินการตามเป้าหมายโบกอร์ (Bogor Goals) 3) การจัดทําเขตการค้าเสรี
เอเชีย-แปซิฟิก  4) ความเช่ือมโยง  5) การลงทุน  6) มาตรการที่มิใช่ภาษี 7) เศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตและการค้าดิจิทัล 
8) การค้าบริการ 9) การส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืนและทั่วถึง 10) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ
รายย่อย (MSMEs) และ 11) สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา  
 
13. เรื่อง การลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านทรัพยากรแร่ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี 

  1. เห็นชอบการยกเลิกบันทึกความเข้าใจเร่ืองความร่วมมือด้านทรัพยากรแร่ระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐโมซัมบิกฉบับเดิมซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 และให้ความเห็นชอบร่าง
บันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านทรัพยากรแร่ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐโมซัมบิก 
โดยให้ พณ. สามารถเปลี่ยนแปลงถ้อยคําในส่วนที่ไม่กระทบต่อสาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ โดยไม่ต้อง
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 

  2. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับใหม่ 
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) 
ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ และหลังจากลงนามแล้วให้ กต. แจ้งผล
การรับรองผูกพันความตกลงของราชอาณาจักรไทยต่อสาธารณรัฐโมซัมบิกอย่างเป็นทางการ 

  ทั้งน้ี ให้ พณ. เร่งดําเนินการเจรจาการจัดทําบันทึกความเข้าใจด้านทรัพยากรแร่ฉบับใหม่กับ
สาธารณรัฐโมซัมบิกให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว ก่อนดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้องต่อไป 

  สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับใหม่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างกรอบการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างคู่ภาคีและสถาบันของทั้งสองประเทศในด้านทรัพยากรแร่ โดยมีความร่วมมือด้านทรัพยากรระหว่าง 2 
ประเทศครอบคลุมสาขาต่าง ๆ เช่น การสํารวจทรัพยากรแร่ การส่งเสริมการลงทุนในการใช้ประโยชน์การค้าและการ
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สร้างมูลค่าเพ่ิมทรัพยากรแร่ การวิจัยและเทคโนโลยี ความช่วยเหลือทางเทคนิค การฝึกอบรมการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ ความรู้และข้อกฎหมายด้านการเหมืองแร่เพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน 
 

แต่งต้ัง 
14. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดี
กรมสรรพากร ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) (นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
15. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงมหาดไทย) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ัง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์                
ปลัดจังหวัดอํานาจเจริญ กรมการปกครอง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
16. เรื่อง รัฐบาลนิวซีแลนด์เสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจําประเทศ
ไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลนิวซีแลนด์มีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายทาฮาโมอานา ไอเซ
อา คลูนี แมกเฟอร์ซัน (Mr. Tahamoana Aisea Cluny Macpherson) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้
มีอํานาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจําประเทศไทย คนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายเบนจามิน 
คิง  (Mr. Benjamin King) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
17. เรื่อง การแต่งต้ังกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง  
นายหว่าง หง็อก เซิน  (Mr. Hoang Ngoc Son) ให้ดํารงตําแหน่ง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ 
จังหวัดขอนแก่น โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น อํานาจเจริญ บึงกาฬ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ กาฬสินธ์ุ เลย 
มหาสารคาม มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา หนองบัวลําภู หนองคาย ร้อยเอ็ด สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ 
อุบลราชธานี อุดรธานี และยโสธร สืบแทน นายงเหวียน หง่อก เซิน (Mr. Nguyen Ngoc Son) ตามท่ีกระทรวงการ
ต่างประเทศเสนอ 
 
18. เรื่อง การแต่งต้ังสมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจําอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก เพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่างลง 
(กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นายวิทิต มันตาภรณ์ เป็น
สมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจําอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง โดยมีวาระดํารงตําแหน่ง 6 ปี 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
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19. เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติให้กรรมการอ่ืนที่ยังคงดํารงตําแหน่งอยู่ในคณะกรรมการบริหารกิจการของ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ้นจากตําแหน่ง ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 
[มาตรา 18 (3)] และอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นใน
คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตามนัยมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดต้ังองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 ดังน้ี  
  1. นายณัฐชาติ จารุจินดา   ประธานกรรมการ  
  2. พลเอก วราห์ บุญญสิทธ์ิ   กรรมการ  
  3. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ  กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) 
  4. นายสมศักด์ิ ห่มม่วง   กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงคมนาคม) 
  5. รองศาสตราจารย์ธํารงรัตน์ มุ่งเจริญ  กรรมการ  
  6. นายยุกต์ จารุภูมิ    กรรมการ  
  7. นายศรศักด์ิ แสนสมบัติ   กรรมการ  
  8. นายชัยชนะ มิตรพันธ์    กรรมการ  
  9. รองศาสตราจารย์วันชัย รัตนวงษ์  กรรมการ  
  10. นายวิชิต จรัสสุขสวัสด์ิ   กรรมการ  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
20. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผูท้รงคณุวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ จํานวน 9 คน ดังน้ี  
  1. นายประกิต วาทีสาธกกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์  
  2. นางนนัทวรรณ วิจิตรวาทการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสาธารณสุข  
  3. นายปกป้อง ศรีสนิท  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย  
  4. นางทิชา ณ นคร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิสตรีหรือสิทธิเด็ก  
  5. นายจิรชัย มูลทองโร่ย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสาร/ด้านการคุ้มครองผูบ้ริโภค  
  6. นางสมศรี เผ่าสวัสด์ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็น
การแสวงหากําไร และดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน  
  7. นายอิศรา ศานติศาสน ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็น
การแสวงหากําไร และดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน  
  8. นางสาวลักขณา เติมศิริกุลชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็น
การแสวงหากําไร และดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน  
  9. นายสรรพสทิธิ์ คุมพป์ระพันธ ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็น
การแสวงหากําไร และดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป  

…………………………………… 
 


