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เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์      

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชสีหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 

วาระที ่3 ร่างพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พทุธศักราช 2481 
พ.ศ. ....  

สาระสาํคญั คอื  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. .... ของกระทรวงคมนาคม ทีส่ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดําเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม ร่วมกับสํานักงาน ก.พ. 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทบทวนและพิจารณาจัดสรรในสว่นของอัตรากําลังให้กับกรมเจ้าท่า ให้มคีวาม
เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ต่อไป  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกําหนด  
   1. กําหนดบทนิยามคําว่า “เรือประมง” และ “เรือขนถ่ายสัตว์นํ้า” เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความหมายตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และสอดคล้องกับระบบการจดทะเบียนเรือไทยที่กรมเจ้าทา่ปฏิบัติ
อยู่ในปัจจุบัน  
   2. กําหนดหลกัเกณฑ์ในการดําเนินการทางทะเบียนเก่ียวกับเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์นํ้า  
   3. กําหนดให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจประกาศงดการจดทะเบียนเรือประมง
เป็นการช่ัวคราวครั้งละไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน ในกรณีทีม่ีความจําเป็นต้องควบคุมจํานวนเรือประมงเพ่ือ
ประโยชน์ในการป้องกันหรือปราบปรามการทําประมงผิดกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  
   4. กําหนดเหตุในการเพิกถอนทะเบียนเรือไทยและจําหน่ายสมุดทะเบียนเรือไทย  
   5. กําหนดหน้าที่ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือประมงที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือไทยจะต้อง
แจ้งจุดจอดเรือเพ่ือให้เจ้าท่าดําเนินการติดต้ังเคร่ืองมือควบคุมเรือไม่ให้เคลื่อนย้ายจากจุดจอดเรือ และห้ามมิให้
มีการเคลื่อนย้ายเรือออกจากจุดจอดเรือ ปลด รื้อถอน ทาํให้เสียหาย หรอืทําลายเครื่องมือควบคุมเรือ เว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าหรือมีเหตุฉุกเฉินจาํเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  
   6. กําหนดหน้าที่ให้เจ้าท่าต้องจัดให้มีการดูแลรักษาเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์นํ้าที่ถูก 
เพิกถอนทะเบียนเรือไทย  
   7. กําหนดให้การแยกช้ินส่วนหรือทําลายเรือประมงจะต้องมีหนังสือรับรองจากกรมประมง
และต้องได้รับอนุมัติแผนดําเนินการจากเจ้าท่าก่อนทําการแยกช้ินส่วนหรือทําลายเรือ และกําหนดให้ในกรณีมี
ขอ้สงสัยว่าจะมีการแยกช้ินสว่นหรือทําลายเรือจริงหรือไม่ ให้เจ้าท่าและเจ้าหน้าที่กรมประมงร่วมกันตรวจสอบ  
   8. กําหนดให้เจ้าของเรือแจ้งงดใช้เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์นํ้า หรือเปลี่ยนประเภทเรือ
ต่อนายทะเบียนเรือเพ่ือประโยชน์ในการคงไว้ซึ่งทะเบียนเรือ 
 

9. แก้ไข... 
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    9. แก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจของเจ้าท่าในการเปรียบเทียบความผิดกรณีที่มีโทษปรับทางปกครอง
หรือมีโทษทางอาญาที่เป็นโทษปรับสถานเดียว  
   10. แก้ไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ โทษทางปกครอง และโทษ
ทางอาญา และเพ่ิมโทษทางปกครองเพ่ือกําหนดมาตรการเพ่ือรองรับการกระทําความผิดในส่วนที่เก่ียวกับ
เรือประมง  
   11. กําหนดโทษทางอาญา โดยได้แก้ไขเพ่ิมเติมอัตราโทษทางอาญาให้เหมาะสมย่ิงขึ้น 
โดยเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับอัตราโทษปรับเพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขอัตราโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 
และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
   12. กําหนดให้อธิบดีกรมเจ้าท่ามีอํานาจในการออกระเบียบเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการแจ้งกรณีเรอืไทยที่ได้จดทะเบียนแล้วสูญหาย ถูกเพลิงไหม้โดยสิ้นเชิง อับปาง ทําลายหรือ 
ถูกละทิ้ง และกําหนดให้นายทะเบียนเรือเพิกถอนทะเบียนเรือไทย และจาํหน่ายทะเบียนเรือไทยออกจาก 
สมุดทะเบียนเรือไทยเพ่ือการปฏิบัติงานของนายทะเบียนเรือมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น  
   13. แก้ไขบทนิยามคําว่า “เรือประมง” ใหห้มายความรวมถึงเรือที่มีหรอืติดต้ังเคร่ืองมือ 
หรืออุปกรณ์ทีใ่ช้ทําการประมง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์นํ้าในทางการค้าด้วย  
   14. กําหนดเพ่ิมเติมกรอบที่กรมประมงจะต้องคํานึงถึงในการออกหนังสือรับรองเพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อเสนอที่ว่าควรออกอนุบัญญติัที่กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการออกหนังสือรับรอง  
ให้สอดคล้องกับ Compliance agreement ของ FAO   
   15. กําหนดให้การเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือส่วนอ่ืนของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์นํ้า
จะต้องมเีจ้าหน้าที่กรมประมงเข้าร่วมดําเนินการกับเจ้าพนักงานตรวจเรือ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของการดําเนินการดังกล่าวด้วย  
   16. แก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจของรัฐมนตรีในการประกาศงดการจดทะเบียนเรือประมง 
เป็นการช่ัวคราวให้เป็นไปตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการแก้ไขการทําประมงผิดกฎหมาย ที่ว่าในกรณีมี
ความจําเป็นต้องควบคุมจํานวนเรือสําหรับการประมงเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันหรือปราบปรามการทําประมง
ผิดกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการประมง หรือเมื่อได้รับแจ้งการงดการออกใบอนุญาตทําการประมง หรือเรือ
ที่ใช้ทําการประมงเกินจํานวนที่คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติกําหนด ให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศ
งดการจดทะเบียนเรือประมงเป็นการช่ัวคราวได้คราวละไม่เกินสองปี  
   17. กําหนดเพ่ิมเติมอํานาจเจ้าท่าในการเข้าไปดําเนินการติดต้ังเคร่ืองมือควบคุมเรือหรือ
เครื่องมืออย่างใด ๆ ที่ไมใ่ห้เรอืเคลื่อนจากจุดที่จอด และทาํเคร่ืองหมายสัญลักษณ์ว่าเรือน้ันถูกเพิกถอน
ทะเบียนเรือได้ในท่าเรือของเอกชน  
   18. กําหนดให้อธิบดีกรมเจ้าท่ามีอํานาจออกระเบียบเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการแจ้งการงดใช้เรือและการเปลี่ยนประเภทเรือ รวมทั้งกําหนดให้การเปลี่ยนประเภทเรือประมงหรือ
เรือขนถ่ายสัตว์นํ้าจะต้องมีการดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องจากเจ้าพนักงานตรวจเรือและเจ้าหน้าที่ของ
กรมประมงก่อนด้วย  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

  วาระที ่8 เรื่อง การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพเิศษ ในปี 2561 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ  
ในปี 2561 ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังน้ี 

 

1. กําหนด... 
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1. กําหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษอีก 

1 วัน ในปี 2561  
2. ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคาร 

แห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

  3. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจําเป็นหรือราชการ
สําคัญในวันดังกล่าวโดยได้กําหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลกิหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือ
กระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานน้ันพิจารณาดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร โดยมิให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการและประชาชน  
  สาระสําคัญของเรื่อง 

  สลค. รายงานว่า การกําหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 เป็นวันหยุดราชการเพ่ิม
เป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน จะทาํให้มีวันหยุดราชการติดต่อกัน 5 วัน (วันพฤหัสบดีที่ 12 – วันจันทร์ที่ 16 
เมษายน 2561) ทั้งน้ี การมีวันหยุดต่อเน่ืองจะทําให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสนับสนุนภาคธุรกิจ 

ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 

  ทั้งน้ี การกําหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 เป็นวันหยุดราชการประจําปี 2561 
เพ่ิมเป็นกรณีพิเศษดังกล่าว จะทําให้ปี 2561 มีวันหยุดเพ่ิม 1 วัน ซึ่งจะเป็นวันหยุดเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
วันหยุดราชการประจําสัปดาห์ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) และวันหยุดราชการประจําปีที่กําหนดไว้ ตามประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ ซึ่งจะทําให้มีวันหยุดราชการประจําปี 2561 
รวมทั้งสิ้น 18 วัน 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

ด้านตา่งประเทศ 
วาระที ่9 เรื่อง ร่างกรอบความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การอาหารและเกษตร 

แห่งสหประชาชาติฉบบัปี ค.ศ. 2018-2021 
สาระสาํคญั คอืคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  

เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ ฉบับปี ค.ศ. 2018-2021 [The Kingdom of Thailand, Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO) Country Programming Framework (CPF) 2018-2021] 
และกิจกรรมหรือโครงการ ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว ทั้งน้ี หากจําเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุงร่างกรอบความร่วมมือ CPF ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนการลงนาม ให ้กษ. สามารถดําเนินการได้
โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  2. เห็นชอบให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ลงนามกรอบความร่วมมือ CPF  
ฉบับ ปี ค.ศ. 2018-2021 ร่วมกับผู้แทน FAO 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. FAO เป็นองค์การชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับการบริโภค
อาหารและมาตรฐานการครองชีพของประชากรในโลกให้ดีขึ้นด้วยความพยายามทุกวิถีทางที่จะพิชิตความ
ยากจน ให้โลกปราศจากความหิวโหยและทพุโภชนาการ รวมถึงการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภคของ
ประชากรโลกโดยให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิก ผ่านโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ต้ังแต่ปี 2521 
เป็นต้นมา แต่เน่ืองจากการให้ความช่วยเหลือเป็นไปตามความต้องการของผู้ให้ คือ FAO มากกว่าที่จะคํานึงถึง 
 

ความต้องการ... 
 





วาระ
เร่ืองท่ี

กฎหมาย 3 ร่างพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พุทธศักราช 2481 พ.ศ. ....

เศรษฐกิจ-สังคม 8 การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

โดย สํานักบริหารกลาง

ต่างประเทศ 9 ร่างกรอบความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การอาหารและเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แห่งสหประชาชาติ ฉบับปี ค.ศ. 2018-2021

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2561 

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                         วันอังคารที่  27  กุมภาพันธ์  2561 
   
  วันน้ี (27 กุมภาพันธ์ 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี                
พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
    (ชุดยกระดับการกํากับดูแลตลาดทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล) 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   3.  เรื่อง  ร่างพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481  
    พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดวิธีการและอัตราที่ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ 
    สิ่งอ่ืนใดล่วงล้ําลําแม่นํ้าต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปี พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร 
    การขอสําเนาเอกสารพร้อมคํารับรอง และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เก่ียวกับห้างหุ้นส่วน
    และบริษัทจํากัด พ.ศ. .... 
   

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  6. เรื่อง  การพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
    ด้านยาเสพติด ประจําปี 2560 
  7. เรื่อง  การประกาศใช้บังคับมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
    และผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและ 
    หัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 
  8. เรื่อง  การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561 

 

                (ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2561) 
      ด้วยการสแกน QR Code 
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ต่างประเทศ 
 
  9. เรื่อง  ร่างกรอบความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การอาหารและเกษตร 
    แห่งสหประชาชาติ ฉบับปี ค.ศ. 2018-2021 
  10.  เรื่อง  การเข้าเป็นภาคีพิธีสารแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
  11. เรื่อง  การลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและสํานักงาน 
    ตํารวจแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ สําหรับการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ 
  12. เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการ 
    ระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรม ครั้งน้ี 26 [26th Session of the   
    International Bioethics Committee of UNESCO (IBC)] และการประชุม 
    คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ครั้งที่ 11 [11th Session of the World Commission on Ethics Scientific 
    Knowledge and Technology (COMEST)] ในปี 2562 
  13.   เรื่อง   การลงนามในกรอบข้อตกลงการดําเนินงานกับกองทุนโลกเพ่ือต่อสู้โรคเอดส์  
    วัณโรคและมาลาเรีย พ.ศ. 2561 – 2563 
  14.   เรื่อง   ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
    นวัตกรรมระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกระทรวง 
    การอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
  15. เรื่อง  การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมระหว่าง 
    กระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกิจการภายในแห่งรัฐบาล
    แห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  16. เรื่อง  การรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 8 
   

แต่งต้ัง 
 
  17. เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) 
  18. เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
  19. เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
  20. เรื่อง  การแต่งต้ังกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  21. เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคม 
    และความม่ันคงของมนุษย์)  
  22. เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 20  
  23. เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน แทน กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
    ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง   

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ชุดยกระดับการกํากับดูแล
ตลาดทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (ชุดยกระดับการกํากับดูแลตลาดทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และ
ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นการปรับปรุงบทนิยามการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  
การกําหนดทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทหลักทรัพย์ กําหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่
รัฐมนตรีกําหนดเพ่ิมเติม เพ่ิมเติมอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(สํานักงาน ก.ล.ต.) ปรับปรุงช่องทางและวิธีการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน ปรับปรุงองค์ประกอบ คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกกรรมการของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และปรับปรุงอํานาจหน้าที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งกําหนดให้จัดต้ังกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน 
เพ่ือใช้เป็นกลไกในการพัฒนาตลาดทุนและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ตลอดจนปรับปรุงบทกําหนดโทษและการเปรียบเทียบความผิด 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็น
เรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป และรับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับ
รองซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
   1. กําหนดให้ผู้พิพากษาย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
และการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีดังกล่าวย่อมได้รับความคุ้มกัน  
   2. กําหนดให้มีคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน
กรรมการ กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 12 คน ซึ่งเลือกจากข้าราชการตุลาการในศาลฎีกา 
จํานวน 6 คน ศาลช้ันอุทธรณ์ จํานวน 4 คน และศาลช้ันต้น จํานวน 2 คน และกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 คน ซึ่งเลือกจากบุคคลที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
   3. กําหนดให้ประธานศาลฎีกาเป็นผู้มีคําสั่งให้เลขานุการคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเป็น
ผู้ดําเนินการจัดให้มีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรมกําหนด  
   4. กําหนดให้กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ได้แก่  
ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง ตุลาการศาลทหาร ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร ข้าราชการการเมือง เป็นต้น  
   5. กําหนดให้กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่ากรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิแห่งพระราชบัญญัติฉบับน้ีจะเข้ารับหน้าที่ โดยให้ประธาน
ศาลฎีกาดําเนินการให้มีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  
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3. เรื่อง ร่างพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. ....  
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 
2481 พ.ศ. .... ของกระทรวงคมนาคม ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดําเนินการ
ต่อไปได้ และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม ร่วมกับสํานักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทบทวนและพิจารณา
จัดสรรในส่วนของอัตรากําลังให้กับกรมเจ้าท่า ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ ตามความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ต่อไป  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกําหนด  
   1. กําหนดบทนิยามคําว่า “เรือประมง” และ “เรือขนถ่ายสัตว์นํ้า” เพ่ือให้สอดคล้องกับความหมาย
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และสอดคล้องกับระบบการจดทะเบียนเรือไทยที่กรมเจ้าท่าปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน  
   2. กําหนดหลักเกณฑ์ในการดําเนินการทางทะเบียนเก่ียวกับเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์นํ้า  
   3. กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจประกาศงดการจดทะเบียนเรือประมงเป็น
การช่ัวคราวครั้งละไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องควบคุมจํานวนเรือประมงเพ่ือประโยชน์ใน
การป้องกันหรือปราบปรามการทําประมงผิดกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  
   4. กําหนดเหตุในการเพิกถอนทะเบียนเรือไทยและจําหน่ายสมุดทะเบียนเรือไทย  
   5. กําหนดหน้าที่ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือประมงที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือไทยจะต้องแจ้ง
จุดจอดเรือเพ่ือให้เจ้าท่าดําเนินการติดต้ังเคร่ืองมือควบคุมเรือไม่ให้เคลื่อนย้ายจากจุดจอดเรือ และห้ามมิให้มีการ
เคลื่อนย้ายเรือออกจากจุดจอดเรือ ปลด รื้อถอน ทําให้เสียหาย หรือทําลายเครื่องมือควบคุมเรือ เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าท่าหรือมีเหตุฉุกเฉินจําเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  
   6. กําหนดหน้าที่ให้เจ้าท่าต้องจัดให้มีการดูแลรักษาเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์นํ้าที่ถูกเพิกถอน
ทะเบียนเรือไทย  
   7. กําหนดให้การแยกช้ินส่วนหรือทําลายเรือประมงจะต้องมีหนังสือรับรองจากกรมประมงและต้อง
ได้รับอนุมัติแผนดําเนินการจากเจ้าท่าก่อนทําการแยกช้ินส่วนหรือทําลายเรือ และกําหนดให้ในกรณีมีข้อสงสัยว่าจะมี
การแยกช้ินส่วนหรือทําลายเรือจริงหรือไม่ ให้เจ้าท่าและเจ้าหน้าที่กรมประมงร่วมกันตรวจสอบ  
   8. กําหนดให้เจ้าของเรือแจ้งงดใช้เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์นํ้า หรือเปล่ียนประเภทเรือต่อนาย
ทะเบียนเรือเพ่ือประโยชน์ในการคงไว้ซึ่งทะเบียนเรือ  
    9. แก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจของเจ้าท่าในการเปรียบเทียบความผิดกรณีที่มีโทษปรับทางปกครองหรือมี
โทษทางอาญาที่เป็นโทษปรับสถานเดียว  
   10. แก้ไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ โทษทางปกครอง และโทษทาง
อาญา และเพ่ิมโทษทางปกครองเพ่ือกําหนดมาตรการเพ่ือรองรับการกระทําความผิดในส่วนที่เก่ียวกับเรือประมง  
   11. กําหนดโทษทางอาญา โดยได้แก้ไขเพ่ิมเติมอัตราโทษทางอาญาให้เหมาะสมย่ิงขึ้น โดยเฉพาะใน
ส่วนที่เก่ียวกับอัตราโทษปรับเพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขอัตราโทษตามประมวลกฎหมายอาญา และสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
   12. กําหนดให้อธิบดีกรมเจ้าท่ามีอํานาจในการออกระเบียบเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการแจ้งกรณีเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้วสูญหาย ถูกเพลิงไหม้โดยสิ้นเชิง อับปาง ทําลายหรือถูกละทิ้ง และ
กําหนดให้นายทะเบียนเรือเพิกถอนทะเบียนเรือไทย และจําหน่ายทะเบียนเรือไทยออกจากสมุดทะเบียนเรือไทย  
เพ่ือการปฏิบัติงานของนายทะเบียนเรือมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น  
   13. แก้ไขบทนิยามคําว่า “เรือประมง” ให้หมายความรวมถึงเรือที่มีหรือติดต้ังเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์
ที่ใช้ทําการประมง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์นํ้าในทางการค้าด้วย  
   14. กําหนดเพ่ิมเติมกรอบที่กรมประมงจะต้องคํานึงถึงในการออกหนังสือรับรองเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ข้อเสนอที่ว่าควรออกอนุบัญญัติที่กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการออกหนังสือรับรอง ให้สอดคล้องกับ Compliance 
agreement ของ FAO   
   15. กําหนดให้การเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือส่วนอ่ืนของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์นํ้าจะต้องมี
เจ้าหน้าที่กรมประมงเข้าร่วมดําเนินการกับเจ้าพนักงานตรวจเรือ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้องของการ
ดําเนินการดังกล่าวด้วย  
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   16. แก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจของรัฐมนตรีในการประกาศงดการจดทะเบียนเรือประมงเป็นการช่ัวคราว
ให้เป็นไปตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการแก้ไขการทําประมงผิดกฎหมาย ที่ว่าในกรณีมีความจําเป็นต้องควบคุม
จํานวนเรือสําหรับการประมงเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันหรือปราบปรามการทําประมงผิดกฎหมายตามกฎหมายว่า
ด้วยการประมง หรือเมื่อได้รับแจ้งการงดการออกใบอนุญาตทําการประมง หรือเรือที่ใช้ทําการประมงเกินจํานวนที่
คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติกําหนด ให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศงดการจดทะเบียนเรือประมงเป็นการ
ช่ัวคราวได้คราวละไม่เกินสองปี  
   17. กําหนดเพ่ิมเติมอํานาจเจ้าท่าในการเข้าไปดําเนินการติดต้ังเคร่ืองมือควบคุมเรือหรือเคร่ืองมือ
อย่างใด ๆ ที่ไม่ให้เรือเคลื่อนจากจุดที่จอด และทําเคร่ืองหมายสัญลักษณ์ว่าเรือน้ันถูกเพิกถอนทะเบียนเรือได้ในท่าเรือ
ของเอกชน  
   18. กําหนดให้อธิบดีกรมเจ้าท่ามีอํานาจออกระเบียบเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขใน
การแจ้งการงดใช้เรือและการเปลี่ยนประเภทเรือ รวมทั้งกําหนดให้การเปลี่ยนประเภทเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์
นํ้าจะต้องมีการดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องจากเจ้าพนักงานตรวจเรือและเจ้าหน้าที่ของกรมประมงก่อนด้วย  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดวิธีการและอัตราท่ีผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ําลําแม่น้ําต้อง
เสียค่าตอบแทนเป็นรายปี พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดวิธีการและอัตราที่ผู้รับอนุญาตปลูกสร้าง
อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ําลําแม่นํ้าต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และ
ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวงฯ เป็นการปรับปรุงการกําหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทนที่ผู้รับ
อนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ําเข้าไปเหนือนํ้า ในนํ้า และใต้นํ้า ของแม่นํ้า ลําคลอง บึง อ่างเก็บนํ้า 
ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านนํ้าไทยหรือบน
ชายหาดของทะเลดังกล่าวต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปี 
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนาเอกสาร
พร้อมคํารับรอง และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เก่ียวกับห้างหุ้นสว่นและบริษัทจํากัด พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การ
ขอตรวจเอกสาร การขอสําเนาเอกสารพร้อมคํารับรอง และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เก่ียวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้ 
  พณ. เสนอว่า โดยที่ธนาคารโลกมีข้อเสนอแนะให้ประเทศไทยปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด โดยกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมแบบคงที่ (Flat Rate) และปรับอัตรา
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจเข้าใช้บริการ
ผ่านระบบ e-Registration เพ่ิมมากขึ้น ดังน้ัน เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของธนาคารโลกดังกล่าว สมควร
ปรับปรุงกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนาเอกสาร พร้อมคํา
รับรอง และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เก่ียวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมรวม 3 ฉบับ 
ได้แก่ 
  1. กฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนา
เอกสารพร้อมคํารับรอง และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เก่ียวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด พ.ศ. 2549 
  2. กฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนา
เอกสารพร้อมคํารับรอง และคา่ธรรมเนียมอ่ืนที่เก่ียวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
  3. กฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนา
เอกสารพร้อมคํารับรอง และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เก่ียวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 
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  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวงฯ เป็นการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการขอตรวจ
เอกสาร การขอสําเนาเอกสารพร้อมคํารับรอง และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เก่ียวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
6. เรื่อง การพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจําปี 2560 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้มีการพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านยาเสพติดประจําปี 2560 ในอัตราไม่เกิน 8,386 คน เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด                
โดยแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดโดยตรง และผู้ปฏิบัติงานเกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ได้แก่ 

ประเภท 

ปี 2560
ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านยาเสพ

ติด 
(คน)

จํานวนอัตราที่ได้รับ 
บําเหน็จความชอบ 

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ

ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดโดยตรง 264,480 6,612 2.5 
ผู้ปฏิบัติงานเกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด 354,881 1,774 0.5 

รวม 619,361 8,386  
 
7. เรื่อง การประกาศใช้บังคับมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กร
อิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ  
พ.ศ. 2561 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการประกาศใช้บังคับมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ และผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาล
รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 ตามท่ีสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) เสนอ ดังน้ี 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ศร. รายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระได้ร่วมกันกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการ
ของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 219 และได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 โดยมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งมีสาระสําคัญประกอบด้วย 4 หมวด ดังน้ี  
  1. มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ 1.1ต้องยึดมั่นและธํารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 1.2 ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 1.3 ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 1.4 ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 1.5 ต้องไม่ขอ  
ไม่เรียก ไม่รับทรัพย์สิน ของขวัญของกํานัล หรือประโยชน์อ่ืนใดที่อาจทําให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่  
เว้นแต่เป็นการรับจากการให้โดยธรรมจรรยา และการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับให้รับได้ 
  2. มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 2.1 ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 2.2 ยึดมั่นหลักนิติธรรม และประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี 2.3 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม 2.4 รักษาไว้ซึ่งความลับ รวมทั้งเคารพต่อมติของที่ประชุม และเหตุผลของทุกฝ่าย
อย่างเคร่งครัด 2.5 ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงโดยไม่บิดเบือน 2.6 ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กร  
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2.7 ไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักด์ิของการดํารงตําแหน่ง ไม่ปล่อยปละละเลยหรือยินยอม
ให้บุคคลในครอบครัวหรือที่อยู่ในกํากับดูแลของตน เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่อาจทําให้
กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน 2.8 ไม่คบหาสมาคมกับผู้มี ช่ือเสียงในทางเสื่อมเสีย อันอาจ
กระทบกระเทือนต่อความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ 2.9 ไม่กระทําการอันมีลักษณะเป็นการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
  3. จริยธรรมทั่วไป 3.1 ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกําลังความสามารถ และยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 3.2 อุทิศเวลาแก่ทางราชการ ไม่เบียดบังเวลาราชการ 3.3 ปฏิบัติต่อ
ประชาชนด้วยความเต็มใจ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค ถูกต้อง โปร่งใส ปราศจากอคติ 3.4 ดูแลรักษาและ
ใช้ทรัพยสินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า 3.5 รักษาความลับของทางราชการตามกฎหมาย 3.6 ปฏิบัติ กํากับ
ดูแลหรือบังคับบัญชาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอ่ืน ให้เป็นไปตามกฏหมาย
ระเบียบ และระบบคุณธรรม 
  4. การฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 4.1 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามในหมวด 
1 ให้ถือว่ามีลักษณะร้ายแรง การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามในหมวด 2 และหมวด 3 จะถือว่ามีลักษณะร้ายแรงหรือไม่ 
ให้พิจารณาถึงพฤติกรรมของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ เจตนาและความร้ายแรง ของความเสียหายที่เกิดจากการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติน้ัน 4.2 การดําเนินการแก่บุคคลตามข้อ 3 (ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กร
อิสระ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี) ว่ากระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมน้ีให้เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการน้ัน 
 
8.  เรื่อง การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561 ตามท่ี 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังน้ี 

  1. กําหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน  
ในปี 2561  
  2. ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่ง 

ประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

  3. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจําเป็นหรือราชการสําคัญ
ในวันดังกล่าวโดยได้กําหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อ
การให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานน้ันพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการและประชาชน  
  สาระสําคัญของเร่ือง 

  สลค. รายงานว่า การกําหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณี
พิเศษอีก 1 วัน จะทําให้มีวันหยุดราชการติดต่อกัน 5 วัน (วันพฤหัสบดีที่ 12 – วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561) ทั้งน้ี 
การมีวันหยุดต่อเน่ืองจะทําให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสนับสนุนภาคธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 

  ทั้งน้ี การกําหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 เป็นวันหยุดราชการประจําปี 2561 เพ่ิมเป็น
กรณีพิเศษดังกล่าว จะทําให้ปี 2561 มีวันหยุดเพ่ิม 1 วัน ซึ่งจะเป็นวันหยุดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากวันหยุดราชการ
ประจําสัปดาห์ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) และวันหยุดราชการประจําปีที่กําหนดไว้ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ ซึ่งจะทําให้มีวันหยุดราชการประจําปี 2561 รวมท้ังสิ้น 18 วัน 
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ต่างประเทศ 
 
9 .  เ รื่ อ ง  ร่ า งกรอบความร่ วม มือระหว่าง ไทย กับองค์การอาหารและ เกษตรแห่งสหประชาชา ติ                
ฉบับปี ค.ศ. 2018-2021 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
ฉบับปี ค.ศ. 2018-2021 [The Kingdom of Thailand, Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO) Country Programming Framework (CPF) 2018-2021] และกิจกรรมหรือโครงการ ต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว ทั้งน้ี หากจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างกรอบความร่วมมือ CPF ในส่วนที่
ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนการลงนาม ให้ กษ. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
อีกคร้ัง 
  2. เห็นชอบให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ลงนามกรอบความร่วมมือ CPF ฉบับ                 
ปี ค.ศ. 2018-2021 ร่วมกับผู้แทน FAO 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. FAO เป็นองค์การชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับการบริโภคอาหาร
และมาตรฐานการครองชีพของประชากรในโลกให้ดีขึ้นด้วยความพยายามทุกวิถีทางที่จะพิชิตความยากจน ให้โลก
ปราศจากความหิวโหยและทุพโภชนาการ รวมถึงการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภคของประชากรโลกโดยให้
ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิก ผ่านโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ต้ังแต่ปี 2521 เป็นต้นมา แต่เน่ืองจากการ
ให้ความช่วยเหลือเป็นไปตามความต้องการของผู้ให้ คือ FAO มากกว่าที่จะคํานึงถึงความต้องการของประเทศสมาชิก 
ดังน้ัน ในปี 2548 FAO ได้ริเริ่มให้มีการจัดทํากรอบการดําเนินงานระยะปานกลางระหว่างประเทศสมาชิกกับ FAO 
โดยใช้ช่ือว่า National Medium Term Priority Framework : NMTPF เพ่ือส่งเสริมให้การดําเนินงานความร่วมมือ
ของ FAO เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถตอบสนองต่อความต้องการท่ีแท้จริงของประเทศสมาชิก โดยไทยเป็น
ประเทศแรก ๆ ที่เริ่มจัดทํากรอบการดําเนินงานดังกล่าวกับ FAO 
  2. กษ. ร่วมกับ FAO ประจําประเทศไทย จัดการประชุมหารือระดมความคิดเห็นจากผู้แทน
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกันยกร่างกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและ FAO ฉบับปี ค.ศ. 2018-2021 โดย
แนวทางการจัดลําดับความสําคัญสูงของความร่วมมือในกรอบความร่วมมือ CPF ฉบับปี ค.ศ. 2018-2021 จะต้อง
สอดคล้องกับบริบท/แผนพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goal : SDGs) 
กรอบหุ้นส่วนความร่วมมือไทย – สหประชาชาติ (UN-Thailand Partnership Framework : UNPAF) (2017-
2021) เพ่ือเสนอให้ฝ่าย FAO พิจารณา โดยประเด็นสําคัญสูงของรัฐบาลไทยภายใต้กรอบความร่วมมือ CPF มี 4 ข้อ 
ดังน้ี ข้อที่ 1 ความปลอดภัยและมาตรฐานอาหารได้รับการปรับปรุงเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคและเพ่ือส่งเสริมการค้า             
ข้อที่ 2 สนับสนุนและเพ่ิมโอกาสของการจัดการห่วงโซ่คุณค่าการผลิตสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและอย่าง
ครอบคลุม ข้อที่ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
 
10. เรื่อง การเข้าเป็นภาคีพิธีสารแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีพิธีสารเก่ียวกับการแก้ไขข้อ 50 (เอ) ของอนุสัญญาว่าด้วย
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ ลงนาม ณ เมืองมอนตริออล เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และพิธีสารเก่ียวกับการ
แก้ไขข้อ 56 ของอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ลงนาม ณ เมืองมอนตริออล เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 
พ.ศ. 2559 
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  2. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการจัดทําสัตยาบันสาร (Instrument of 
Ratification) สําหรับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารทั้งสองฉบับและย่ืนต่อเลขาธิการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  คค. รายงานว่า พิธีสารเก่ียวกับการแก้ไขข้อ 50 (เอ) และพิธีสารเก่ียวกับการแก้ไขข้อ 56  
ของอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เป็นการแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  
ค.ศ. 1944 ในข้อกําหนดที่เก่ียวกับองค์กรสาขาของ ICAO ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสมัชชาสมัยสามัญ  
ครั้งที่ 39 ของ ICAO ณ เมืองมอนตริออล เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 
  1. พิธีสารเก่ียวกับการแก้ไขข้อ 50 (เอ) ฯ ระบุถึงความประสงค์ของรัฐภาคีในการเพ่ิมจํานวน
สมาชิกคณะรัฐมนตรี (Council) จากเดิมจํานวน 36 ประเทศ เป็น 40 ประเทศ ทั้งน้ี คณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรระดับ
บริหารซึ่งมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการบินพลเรือนและการ
ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีประกอบด้วย รัฐภาคีที่ได้รับเลือกต้ังโดยสมัชชา ICAO และอยู่ใน
วาระคราวละ 3 ปี 
  2. พิธีสารเก่ียวกับการแก้ไข ข้อ 56ฯ ระบุถึงความประสงค์ของรัฐภาคีในการเพ่ิมจํานวนสมาชิก
ของคณะกรรมาธิการการเดินอากาศ ( Air Navigation Commission) จากเดิมจํานวน 19 คน เป็น 21 คน ทั้งน้ี 
คณะกรรมธิการการเดินอากาศจะประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับแต่งต้ัง โดยคณะรัฐมนตรีจากบุคคลที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การบินที่เสนอช่ือโดยรัฐภาคีเพ่ือทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแก่คณะมนตรีเก่ียวกับ 
แนวทางการพัฒนาการเดินอากาศ 
  ทั้งน้ี พิธีสารท้ังสองฉบับจะเปิดให้ประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือน ระหว่างประเทศ 
ค.ศ. 1944 ย่ืนตราสารการให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคี และจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อประเทศต่าง ๆ เข้าเป็นภาคีพิธีสารฯ 
ครบจํานวน 128 ประเทศ (อนุสัญญาชิคาโก ปี ค.ศ. 1944 ของ ICAO กําหนดให้พิธีสารมีผลใช้บังคับต่อเมื่อมี
ประเทศสมาชิกย่ืนตราสารการให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีเป็นจํานวน 2 ใน 3 ของประเทศสมาชิก ICAO ทั้งหมด) 
 
11. เรื่อง การลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและสํานักงานตํารวจแห่งประเทศ
เนเธอร์แลนด์ สําหรับการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ี รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติร่างหนังสือแสดงเจตจํานงระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department of Special 
Investigation : DSI) และสํานักงานตํารวจแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ สําหรับการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ 
  2. อนุมัติให้อธิบดี DSI เป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือแสดงเจตจํานงฯ รวมทั้งอนุมัติให้กระทรวง
ยุติธรรม (ยธ.) โดย DSI หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) พิจารณาปรับ 
แก้ไขหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ หากมีความจําเป็นต้องมีการแก้ไขในภายภาคหน้า โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกคร้ัง 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ยธ. รายงานว่า DSI และสํานักงานตํารวจแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้เห็นชอบร่วมกันในการร่าง
หนังสือแสดงเจตจํานงระหว่าง DSI และสํานักงานตํารวจแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ สําหรับการต่อต้านอาชญากรรม
ข้ามชาติ ซึ่งหากไม่มีข้อขัดข้องสํานักงานตํารวจแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ก็พร้อมจะลงนามทันที  
  ทั้งน้ี ร่างหนังสือแสดงเจตจํานง มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกรอบการทํางานพ้ืนฐานสําหรับความ
ร่วมมือระหว่างผู้ร่วมดําเนินการทั้งสองฝ่ายในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ 
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  รูปแบบของกิจกรรมความร่วมมือ จะครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังน้ี (1) การแบ่งปันข้อมูลในด้าน
การบังคับใช้กฎหมาย (2) การปฏิบัติการประสานงานในด้านการบังคับใช้กฎหมาย (3) การสร้างความเข้มแข็งและ
เป็นปึกแผ่นทางด้านเครือข่ายความร่วมมือที่มีอยู่ 
  ปัญหาอาชญากรรมสําหรับการจัดการความร่วมมือ ประกอบด้วย (1) การค้ามนุษย์  
(2) การลักลอบขนผู้ย้ายถิ่น (3) แก๊งมอเตอร์ไซค์นอกกฎหมาย (4) การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก 
(ซึ่งรวมทั้งการท่องเที่ยวเพ่ือประเวณีเด็กและการถ่ายทอดสดออนไลน์) (5) การฟอกเงิน (6) การต่อต้านการก่อ 
การร้าย (7) ปัญหาอ่ืน ๆ   
  การแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน โดยเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบใน
ระดับชาติที่เก่ียวข้องและสนธิสัญญาต่าง ๆ 
 
12. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วย 
ชีวจริยธรรม ครั้งนี้ 26 [26th Session of the International Bioethics Committee of UNESCO (IBC)] 
และการประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11 [11th 

Session of the World Commission on Ethics Scientific Knowledge and Technology (COMEST)] 
ในปี 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วย 
ชีวจริยธรรม ครั้งน้ี 26 [26th Session of the International Bioethics Committee of UNESCO (IBC)] และการ
ประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11 [11th Session of 
the World Commission on Ethics Scientific Knowledge and Technology (COMEST)] ในช่วงเดือน
กรกฎาคม 2562 
  2. มอบหมายให้ วท. และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมฯ   
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  วท. รายงานว่า 
  1. องค์การยูเนสโกเป็นหน่วยงานเดียวขององค์การสหประชาติ (UN) ที่ดําเนินการในด้านจริยธรรม 
ภายใต้คณะกรรมการ 3 คณะ ดังน้ี 1) IBC 2) คณะกรรมาธิการรัฐบาลระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรม 
[Intergovernmental Bioethics Committee, (IGBC)] และ 3) COMEST ซึ่งต้ังแต่ปี 2558 IBC และ COMEST ได้
มีการจัดประชุมร่วมกันปีละ 1 ครั้ง โดยเป็นการประชุมในช่วงเวลาและสถานที่เดียวกัน และมีการประชุมร่วม (Joint 
Session) ระหว่างคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดด้วย 
  2. องค์การยูเนสโกได้เสนอให้ไทยพิจารณารับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IBC ครั้งที่ 26 และ COMEST 
ครั้งที่ 11 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ได้มี
มติสนับสนุนให้ไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IBC และ COMEST แล้ว ทั้งน้ี ศธ. ได้ตอบรับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ วท. 
แล้วด้วย 
 
13.  เรื่อง  การลงนามในกรอบข้อตกลงการดําเนินงานกับกองทุนโลกเพ่ือต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย 
พ.ศ. 2561 – 2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบการลงนามในกรอบข้อตกลงการดําเนินงาน (Framework Agreement) ระหว่าง 
รัฐบาลไทยกับกองทุนโลกเพ่ือต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย พ.ศ. 2561 - 2563 
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  2. เห็นชอบเก่ียวกับการระงับข้อพิพาทกับกองทุนโลกฯ โดยวิธีอนุญาโตตุลาการท่ีกรุงเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส โดยใช้ภาษาอังกฤษ ตามกฎเกณฑ์ของอนุญาโตตุลาการของกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL Arbitration Rules)  
  3. มอบหมายให้ สธ. เป็นคู่สัญญาแทนรัฐบาลไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็น 
ผู้ลงนามในกรอบข้อตกลงการดําเนินงานในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย 
  4. มอบให้ สธ. โดยกรมควบคุมโรคลงนามในเอกสารยืนยันการรับทุน (Grant Confirmation)  
กับกองทุนโลกฯ และองค์กรที่เก่ียวข้องกับกองทุนโลกฯ ในแต่ละรอบการให้ทุนของกองทุนโลก 
  ทั้งน้ี ให้ สธ. รับความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
ต่อไปด้วย 
  รวมท้ัง ให้ สธ. หารือร่วมกับกระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องถึงแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการให้เอกสิทธิและความคุ้มกัน และสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่
กองทุนโลกเพ่ือต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย เพ่ือใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานร่วมกับกองทุนโลกเพ่ือต่อสู้โรค
เอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย หรือองค์กรที่มีลักษณะเดียวกันในอนาคตตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด ทั้งน้ี 
ให้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  สธ. รายงานว่า การลงนามในกรอบข้อตกลงการดําเนินงานกับกองทุนโลกฯ ในครั้งน้ี 
มีความจําเป็นต้องเป็นการลงนามในนามของรัฐบาลไทย เน่ืองจากกรอบข้อตกลงดังกล่าวจะใช้เป็นแนวทางในการ
สนับสนุนเงินทุนจากกองทุนโลกฯ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ ในประเทศไทย รวมท้ังมีเง่ือนไขใน
การรับทุนจากกองทุนโลกฯ ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตอํานาจของ สธ. ซึ่งต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังน้ี 1) การ
ให้เอกสิทธิและความคุ้มกัน (Privileges and Immunities) 2) การระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ และ 3) 
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี  
 
14.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่าง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกระทรวงการอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม สาธารณรัฐฝรั่งเศส  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระหว่าง วท. แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงการอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส   
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ 
ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้ วท. หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญา
และกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเร่ืองน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  3. มอบหมายให้ กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามในข้อ 2 
  สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกระทรวงการอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ครอบคลุมความร่วมมือ 13 สาขา ได้แก่ (1) เทคโนโลยีและความหลากหลายทางชีวภาพ (2) 
พลังงานหมุนเวียน (3) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (4) เครื่องสําอางนวัตกรรม (5) การวิจัยแสง
ซินโครตรอน การประยุกต์ใช้และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง (6) เทคโนโลยีอวกาศ การสํารวจระยะไกลระบบภูมิศาสตร์
และการสอบเทียบ (7) วิทยาศาสตร์การอาหาร (8) การประเมินวัฏจักรชีวิต (9) นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (10) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (11) นิวเคลียร์ (12) การนําวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนและการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ และ (13) สาขาอ่ืน ๆ ของความร่วมมือซึ่งอาจเห็นพ้องร่วมกัน  
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   รูปแบบความร่วมมือ ครอบคลุม 5 กิจกรรม ได้แก่ (1) โครงการการวิจัยและพัฒนาร่วม (2) การ
แลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ ผู้ชํานาญการ และนักวิจัย (3) การจัดและการร่วมการประชุมร่วมด้านวิทยาศาสตร์ การ
ประชุมทางวิชาการ การสัมมนา การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ นิทรรศการ และอ่ืน ๆ (4) การแลกเปลี่ยน
สารสนเทศ ข้อมูลและเอกสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ (5) รูปแบบอ่ืน ๆ ของความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอาจเห็นพ้องร่วมกัน  
 
15. เรื่อง การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกิจการภายในแห่งรัฐบาลแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ดังน้ี 

  1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวง
วัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกิจการภายในแห่งรัฐบาลแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (Home Affairs Bureau of the Government of the Hong Kong Special Administrative 
Region of the People’s Republic of China)  
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในบันทึกความเข้าใจฯ  
(ตามข้อ 1)  
  3. หากมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคําของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญ หรือ
ที่ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ วธ. สามารถดําเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก
ครั้ง   
  สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ สรุปได้ดังน้ี 
  1. ภาคีจะส่งเสริมการพัฒนาของความสัมพันธ์ที่เอ้ือประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายในด้านวัฒนธรรมและ
ศิลปะ 
  2. ภาคีจะพยายามพัฒนาความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมของกันและกันและจะพยายามส่งเสริมความ
เข้าใจร่วมกันและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเท่าที่จะสามารถดําเนินการได้ในด้านวัฒนธรรมและศิลปะ อาทิ 
ศิลปะการแสดงวิจิตรศิลป์และศิลปะประยุกต์ พิพิธภัณฑ์ และมรดกทางประวัติศาสตร์ วรรณกรรม สื่อสร้างสรรค์ 
ฯลฯ  
  3. ภาคีแต่ละฝ่ายจะพยายามสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมและการแลกเปล่ียนระหว่างประชาชน
และหน่วยงานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมและศิลปะ 
  4. ภาคีจะพยายามกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมและศิลปะ และ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะ 
  5. กิจกรรมความร่วมมือที่จะดําเนินการภายใต้ร่างบันทึกความเข้าใจฉบับน้ี ขึ้นอยู่กับกําลังทุนและ
ทรัพยากรท่ีภาคีมี ภาคีแต่ละฝ่ายจะพยายามจัดหาทรัพยากรให้เหมาะสมสําหรับการดําเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ 
ที่เก่ียวกับกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ  
 
16. เรื่อง การรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 8  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ประธานสําหรับการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 8 
  2. อนุมัติให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุม
รัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 8 ให้การรับรองเอกสารแถลงการณ์ประธานสําหรับการประชุมดังกล่าว 
  3. หากมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคําของร่างแถลงการณ์ประธานฯ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญ หรือ
ที่ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ก่อนจะมีการรับรองเอกสารดังกล่าว ให้กระทรวงวัฒนธรรมสามารถ
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง  
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  สาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ประธานสําหรับการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป  
ครั้งที่ 8 มุ่งเน้นการสนับสนุนบทบาทของวัฒนธรรมในการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ที่ดีขึ้นระหว่างประชาชน และส่งเสริมความเช่ือมโยงทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างแต่ละสังคม โดยให้ความสําคัญ
เป็นพิเศษกับการคุ้มครอง ฟ้ืนฟู ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม (ปี พ.ศ. 2561 เป็นปีมรดกวัฒนธรรมแห่งยุโรป) 
  ทั้งน้ี ร่างเอกสารดังกล่าวมีกําหนดการรับรองในการประชุม ASEM CMM 8 ที่จะจัดขึ้นระหว่าง 
วันที่ 1-2 มีนาคม 2561 ณ กรุงโซเฟีย บัลแกเรีย 
    

แต่งต้ัง 
 
17. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
(สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายปัญญาพล ศรีแสง
แก้ว ผู้อํานวยการกองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษา
ประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
18. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
(กระทรวงสาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 8 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี  
  1. นายสมชาย ไวกิตติพงษ์ นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงาน
ศัลยกรรม โรงพยาบาลยะลา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลยะลา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2559  
   2. นายเจริญ เกียรติวัชรชัย นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุร 
กรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559  
  3. นายวิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มวิจัยและพัฒนาโรค
เอดส์และโรคติดเช้ือ สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม
ป้องกัน) กลุ่มวิจัยและพัฒนาโรคเอดส์และโรคติดเช้ือ สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค ต้ังแต่วันที่ 5 มิถุนายน 
2560  
  4. นายนพดล ไพบูลย์สิน นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มงานพัฒนารูปแบบการ
ควบคุมโรค กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สํานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค 
ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มงานพัฒนารูปแบบการควบคุมโรค กลุ่มโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ สํานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ต้ังแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 
2560  
  5. นายสมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม
ป้องกัน) กลุ่มที่ปรกึษาระดับกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2560  



 

 

 

14 

   6. นายสุรพร ลอยหา สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์เช่ียวชาญ) สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารง
ตําแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560  
   7. นายไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560  
    8. นางวิระวรรณ ถ่ินยืนยง นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ (ด้านสุขาภิบาล) กรมอนามัย ดํารง
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล) กรมอนามัย ต้ังแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
19. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นางสาวนิลเนตร วีระสมบัติ 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เช่ียวชาญ) โรงพยาบาลสูงเนิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) 
(ด้านเวชกรรม) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
20. เรื่อง การแต่งต้ังกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น (กระทรวงการต่างประเทศ)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายเลี่ยว 
จว้ินยหวิน (Mr. Liao Junyun) ให้ดํารงตําแหน่ง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมีเขต
กงสุลครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น อํานาจเจริญ บึงกาฬ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ กาฬสินธ์ุ เลย มหาสารคาม มุกดาหาร 
นครพนม นครราชสีมา หนองบัวลําภู หนองคาย ร้อยเอ็ด สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี อุดรธานี และ
ยโสธร สืบแทน นายหลี่ หมิงกัง (Mr. Li Minggang) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
21. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งต้ัง 
นางสาวอุษณ ีกังวารจิตต์ ผูต้รวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นตําแหน่งที่ได้รับอนุมัติการ
ปรับปรุงกําหนดตําแหน่งเพ่ิมใหม่ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการค่าจ้างชดุที่ 20  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 
20 จํานวน 14 คน ดังนี้  
   1. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ  ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล  
   2. นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ  ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล  
  3. นายเมธี สุภาพงษ์   ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล  
  4. นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร  ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล  
  5. นางเนาวรัตน์ ทรงสวัสด์ิชัย ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง  
  6. นางสาวอัจฉรีย์ งามพร้อมสกุล  ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง  
  7. นายอรรถยุทธ ลียะวณิช  ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง  
  8. นายคมกฤษณ์ กิตติจําเริญ  ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง  
  9. นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล  ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง  
  10. นายสุชาติ ไทยล้วน   ผู้แทนฝ่ายลูกจา้ง 
  11. นายหัสชัย พยาบาล  ผู้แทนฝ่ายลูกจา้ง  
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  12. นายสุชาต อิงไธสง  ผู้แทนฝ่ายลูกจา้ง  
  13. นายพิจิตร ดีสุ่ย   ผู้แทนฝ่ายลูกจา้ง  
  14. นายวีรสุข แก้วบุญปัน  ผู้แทนฝ่ายลูกจา้ง  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป และใหก้ระทรวงแรงงานดําเนินการแต่งต้ัง
กรรมการในคณะกรรมการคา่จ้างในคร้ังต่อไปให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การ
ดําเนินการของคณะกรรมการเป็นไปอย่างต่อเน่ืองตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การ
ดําเนินการแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลากฎหมาย  
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน แทน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรคท์ี่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัชญ์ ครุจิต 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชนในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แทน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากตําแหน่งเน่ืองจากลาออก ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป และให้
กระทรวงวัฒนธรรมดําเนินการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวในคร้ังต่อไปให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วย เพ่ือให้การดําเนินการของคณะกรรมการเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การดําเนินการแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้
เป็นไปตามกรอบระยะเวลากฎหมาย  

..................................... 
 
  


