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  วนัน้ี (23 มกราคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุม 501 ตกึบญัชาการ 1 ท าเนียบรฐับาล 
พลเอก ประยทุธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานการประชุมคณะรฐัมนตร ี
  ภายหลงัเสรจ็สิ้นการประชุม พลโท สรรเสรญิ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรฐัมนตร ี   
พร้อมด้วย พนัเอกหญิง ทกัษดา สงัขจนัทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจ าส านักนายกรฐัมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการ
ประชุมคณะรฐัมนตร ี ซึง่สรปุสาระส าคญัดงันี้ 
 

กฎหมาย 
   
  1.   เรือ่ง   รา่งพระราชบญัญตัอินุญาโตตุลาการ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
  2.  เรือ่ง   รา่งพระราชบญัญตัจิดัระเบยีบการจอดรถในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  
    พ.ศ. .... 
  3.  เรือ่ง  รา่งพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคก์ารจดัการน ้าเสยี (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
  4.  เรือ่ง  รา่งพระราชกฤษฎกีาค่าเช่าบา้นตุลาการศาลปกครอง (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
  5.  เรือ่ง  รา่งพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้ 
    (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่..)    พ.ศ. ....  
  6.  เรือ่ง  รา่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลอืก     กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....  
  7.  เรือ่ง  รา่งกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมชุมชนตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์
พ.ศ. ....  
  8.  เรือ่ง  รา่งประกาศกระทรวงพาณชิย ์เรือ่ง การน าขา้วโพดทีใ่ชเ้ป็นวตัถุดบิอาหาร
สตัว ์      เขา้มาในราชอาณาจกัรตามความตกลงภายใตเ้ขตการคา้เสรอีาเซยีน ส าหรบั
ปี  
    พ.ศ. 2561 ถงึ พ.ศ. 2563 พ.ศ. ....  
  9.  เรือ่ง  รา่งประกาศส านกันายกรฐัมนตร ีเรือ่ง หลกัเกณฑก์ารทบัศพัทภ์าษาเยอรมนั 
     สเปน ญีปุ่่ น มลาย ูและอนิโดนีเซยี  
  10.  เรือ่ง  การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายเกีย่วกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ รวม 6 ฉบบั 
 

เศรษฐกิจ- สงัคม 
 
  11.  เรือ่ง  มาตรการป้องกนัการทุจรติในกระบวนการอนุญาตใหค้นต่างดา้วพ านกัอยูใ่น 
    ราชอาณาจกัรไทยเป็นการชัว่คราว 
  12.   เรือ่ง   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครฐั     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
  13.  เรือ่ง  การแก้ไขปัญหาการบรหิารจดัการบงึบอระเพ็ด จงัหวดันครสวรรค์ (ผลการ
ประชุม    คณะกรรมการฟ้ืนฟู อนุรกัษ์และพฒันาบงึบอระเพด็ จงัหวดันครสวรรค ์ 
    ครัง้ที ่1/2560) 
 

ต่างประเทศ 
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  14.  เรือ่ง การปรบัสถานการณ์คุ้มครองทรพัย์สนิทางปัญญาของไทยภายใต้กฎหมาย
การคา้    สหรฐัอเมรกิามาตรา 301 พเิศษ (Special 301) จากบญัชปีระเทศทีต่อ้งจบัตา
     มองพเิศษ (Priority Watch List: PWL) เป็นบญัชปีระเทศทีต่อ้งจบัตา
มอง      (Watch List: WL) 
 

แต่งตัง้ 
 
  15.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญั (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  16.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญั (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  17.  เรือ่ง  การแต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
    การเกษตร  
  18.  เรือ่ง  การแต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
  19.  เรือ่ง  การแต่งตัง้กรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารออมสนิ 
  20.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ประธานกรรมการในคณะกรรมการบรหิารสถาบนัวจิยัดาราศาสตร์
     แห่งชาต ิ 
  21. เรือ่ง  แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารกองทุนตามพระราชบญัญตัอิอ้ยและน ้าตาลทราย 
     พ.ศ. 2527  
  22.  เรือ่ง  ใหก้รรมการผูช้่วยรฐัมนตรคีงอยูป่ฏบิตัหิน้าทีอ่กีหนึ่งวาระ  
    (นายพนัธศ์กัดิ ์ศริริชัตพงษ์) 
  23.  เรือ่ง  ใหก้รรมการผูช้่วยรฐัมนตรคีงอยูป่ฏบิตัหิน้าทีอ่กีหนึ่งวาระ (นายโศภณ นภา
ธร)  
  24.  เรือ่ง  รฐับาลสาธารณรฐัอารเ์มเนียเสนอขอแต่งตัง้เอกอคัรราชทตูวสิามญัผูม้อี านาจ
เตม็    แห่งสาธารณรฐัอารเ์มเนียประจ าประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  25.  เรือ่ง  รฐับาลสาธารณรฐัฟิจเิสนอขอแต่งตัง้เอกอคัรราชทตูวสิามญัผูม้อี านาจเตม็
แห่ง     สาธารณรฐัฟิจปิระจ าประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  26.  เรือ่ง  รฐับาลสาธารณรฐับรูพาอุรกุวยัเสนอขอแต่งตัง้เอกอคัรราชทตูวสิามญัผูม้ ี
อ านาจ    เตม็แห่งสาธารณรฐับรูพาอุรุกวยัประจ าประเทศไทย (กระทรวงการ
ต่างประเทศ) 
  27.  เรือ่ง  ค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตร ีที่ 17/2561 เรื่อง  ปรบัปรุงค าสัง่มอบหมายและ
มอบ    อ านาจใหร้องนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรปีระจ าส านกันายกรฐัมนตรปีฏบิตัิ 
    ราชการแทนนายกรฐัมนตร ี
  28.  เรือ่ง ค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่2/2561 เรือ่ง การจดัสรรภารกจิ
     และบุคลากรของส านกังานทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ
 

******************* 
ส านกัโฆษก   ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีโทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
   
1.  เร่ือง  ร่างพระราชบญัญติัอนุญาโตตลุาการ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัิหลกัการร่างพระราชบญัญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามที่ส านักงานศาลยุตธิรรม (ศย.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา โดยให้
พิจารณาในประเด็นปัญหาและความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีา และใหร้บัความเหน็ของส านกังานอยัการสงูสุดไปประกอบการพจิารณาดว้ย แลว้ส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณาก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตต่ิอไป 
  สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญติั 
  1. ก าหนดใหพ้ระราชบญัญตันิี้บงัคบัใชก้บัการด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการภายในประเทศ 
เวน้แต่บทบญัญตัใินมาตรา 14 (การยื่นค ารอ้งต่อศาลทีม่เีขตอ านาจและกระบวนพจิารณาของศาล) มาตรา 16 
(การยืน่ค ารอ้งต่อศาลทีม่เีขตอ านาจใหม้คี าสัง่ใชว้ธิกีารชัว่คราว) มาตรา 43 (อ านาจศาลในการท าค าสัง่ปฏเิสธ
การขอบงัคบัตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ) และมาตรา 44 (อ านาจศาลในการท าค าสัง่ปฏเิสธการขอ
บงัคบั หากปรากฏว่าการบงัคบัตามค าชี้ขาดนัน้จะขดัต่อความสงบเรยีบรอ้ย) ให้ใชบ้งัคบัไม่ว่าการด าเนินการ
ทางอนุญาโตตุลาการจะท าขึน้ทีใ่ด 
  2. ก าหนดบทนิยามค าว่า “การด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ” หมายความ
ว่า การด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ดงัต่อไปนี้ 
   2.1 คู่สญัญาอนุญาโตตุลาการมสีถานประกอบการอยู่ในประเทศต่างกนัในขณะท า
สญัญา หรอื 
   2.2 สถานที่ใดสถานที่หนึ่งดงัต่อไปนี้ตัง้อยู่นอกประเทศที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมี
สถานประกอบการอยู ่
    (1) สถานที่ในการด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา
หรอืตามขอ้ตกลงใหใ้ชก้ระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรอื 
    (2) สถานที่การปฏิบตัิการช าระหนี้ในส่วนส าคญัของการค้าหรอืการลงทุน
ระหว่างประเทศ หรอืสถานทีท่ีใ่กลช้ดิกบัมลูเหตุทีพ่พิาทมากทีสุ่ด 
   2.3 คู่สญัญาไดต้กลงไวโ้ดยชดัแจง้ว่าขอ้พพิาทตามสญัญาอนุญาโตตุลาการเป็นเรือ่งที่
เกี่ยวพนักบัประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ หรอืให้ถือว่าการด าเนินการอนุญาโตตุลาการที่ท าขึ้นตามสญัญา
อนุญาโตตุลาการเป็นเรือ่งระหว่างประเทศ หรอื  
   2.4 การด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการนัน้ท าเป็นภาษาต่างประเทศ 
  3. ก าหนดให้ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตาม
พระราชบญัญตันิี้ 
  4. ก าหนดเรื่องการปฏบิตัหิน้าทีข่องอนุญาโตตุลาการและผูร้บัมอบอ านาจชาวต่างชาตใินการ
ด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในประเทศไทย 
 
2. เร่ือง  ร่างพระราชบญัญติัจดัระเบียบการจอดรถในเขตองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัิหลกัการร่างพระราชบญัญัติจดัระเบียบการจอดรถในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ี(สปน.) เสนอ และให้ส่งส านักงาน
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คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ส่งใหค้ณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณา 
ก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตต่ิอไป 
  สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญติั 
  1. ก าหนดให้ยกเลิกพระราชบัญญัติจ ัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและ
สุขาภบิาล พ.ศ. 2503 และพระราชบญัญตัจิดัระเบยีบการจอดยานยนตรใ์นเขตเทศบาลและสุขาภบิาล (ฉบบัที ่
2) พ.ศ. 2535 
  2. ก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่มอี านาจตราขอ้บญัญตัทิ้องถิน่เพื่อประโยชน์ในการ
จดัระเบยีบการจอดรถ โดยก าหนดชนิดหรอืประเภทรถ ก าหนดระเบยีบการจอดรถในที่จอดรถ ก าหนดอตัรา
ค่าธรรมเนียมจอดรถ และก าหนดระยะเวลาจอดรถระยะเวลาทีต่้องเสยีค่าธรรมเนียม วธิกีารเกบ็ค่าธรรมเนียม
และการยกเวน้ค่าธรรมเนียม 
  3. ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อาจมอบใหเ้อกชนท าหน้าทีจ่ดัเกบ็ค่าธรรมเนียมจอด
รถแทนกไ็ด ้
  4. ก าหนดให้เงนิค่าธรรมเนียมและเงนิค่าปรบัตามพระราชบญัญตันิี้ให้เป็นรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีค่วามผดิไมเ่กดิขึน้ 
  5. ก าหนดให้เงนิค่าธรรมเนียมและค่าปรบัตามพระราชบญัญตันิี้ใหใ้ช้เฉพาะเพื่อประโยชน์ใน
การจดัระเบยีบการจอดรถตามพระราชบญัญตันิี้ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมอืเครื่องใช้ของสถานที่ดงักล่าว 
การบูรณะทางหลวงและสะพาน กบัการชดใชเ้งนิกู้ในการก่อสรา้งและบูรณะทางหลวงและสะพานในเขตองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่เท่านัน้ 
 
3. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องคก์ารจดัการน ้าเสีย (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 
                   คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องค์การจดัการน ้าเสยี (ฉบบัที่ ..)               
พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ทส.) เสนอ 
                   สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องค์การจดัการน ้าเสีย  (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. 
.... เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคก์ารจดัการน ้าเสยี พ.ศ. 2538 เพื่อโอนยา้ยองคก์ารจดัการ
น ้าเสยีจากภายใต้การก ากบัดูแลของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไปอยู่ภายใต้การก ากบัดูแล
ของกระทรวงมหาดไทย โดยก าหนดให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รกัษาการตามพระราช
กฤษฎกีาฯ แทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และเพิม่เตมิลกัษณะตอ้งหา้มของ
ประธานกรรมการอนัจะเป็นการสนับสนุนการปฏบิตังิานขององคก์รปกครองทอ้งถิน่เกี่ยวกบัการจดัการน ้าเสยี
ในภาพรวมใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
  
4. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านตลุาการศาลปกครอง (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการรา่งพระราชกฤษฎกีาค่าเช่าบา้นตุลาการศาลปกครอง (ฉบบั
ที ่..) พ.ศ. .... ตามทีศ่าลปกครองเสนอ และใหส้่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยก าหนด
วนัใชบ้งัคบัเป็นวนัเดยีวกบัวนัใชบ้งัคบัร่างพระราชกฤษฎกีาค่าเช่าบา้นขา้ราชการ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ซึง่อยู่
ระหว่างการตรวจพจิารณาของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ตามมตคิณะรฐัมนตร ี(12 กนัยายน 2560) 
แลว้ด าเนินการต่อไปได ้และมอบหมายใหส้ านกังานศาลปกครองรบัความเหน็ของส านกังบประมาณและ
คณะกรรมการพจิารณาโครงสรา้งหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครฐัไปพจิารณาด าเนินการต่อไป
ดว้ย  
   ศาลปกครองเสนอว่า  
  1. อตัราค่าเช่าบา้นตุลาการศาลปกครองเป็นไปตามพระราชกฤษฎกีาค่าเช่าบา้นตุลาการศาล
ปกครอง พ.ศ. 2544 มาตรา 3 ทีก่ าหนดใหตุ้ลาการศาลปกครองมสีทิธไิดร้บัค่าเช่าบา้นตามหลกัเกณฑแ์ละ
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วธิกีารทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยค่าเช่าบา้นขา้ราชการ ออกตามความในพระราชบญัญตักิารก าหนด
หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการจ่ายเงนิบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518 ในอตัราค่าเช่าบา้นไมเ่กนิ
เดอืนละ 4,000 บาท แต่โดยทีอ่ตัราค่าเช่าบา้นดงักล่าวไมส่อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในปัจจบุนัและไมส่อดคลอ้ง
กบัอตัราค่าเช่าบา้นขา้ราชการตุลาการตามร่างพระราชกฤษฎกีาค่าเช่าบา้นขา้ราชการ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ที่
กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ ซึง่คณะรฐัมนตรไีดม้มีตอินุมตัหิลกัการเมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2560 ศาล
ปกครองจงึเหน็สมควรปรบัปรงุอตัราค่าเช่าบา้นตุลาการศาลปกครองเสยีใหมใ่หเ้หมาะสม  
   2. ส านกังานศาลปกครองไดแ้จง้กระทรวงการคลงัเพื่อขอใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั
แกไ้ขมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎกีาค่าเช่าบา้นตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. 2544 เพื่อก าหนดอตัรา
ค่าเช่าบา้นของขา้ราชการตุลาการศาลปกครองใหเ้ท่ากบัขา้ราชการตุลาการศาลยตุธิรรม ต่อมา กค. แจง้ว่า 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัในฐานะผูร้กัษาการตามพระราชบญัญตักิารก าหนดหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วกบัการ
จา่ยเงนิบางประเภทตามงบประมาณรายจา่ย พ.ศ. 2518 เหน็ชอบการเสนอขอแกไ้ขพระราชกฤษฎกีาดงักล่าว
แลว้ ซึง่ต่อมาส านกังานศาลปกครองไดด้ าเนินการยกร่างพระราชกฤษฎกีาค่าเช่าบา้นตุลาการศาลปกครอง 
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ขึน้ใหม่ เพื่อใหม้ผีลใชบ้งัคบัต่อไป ทัง้นี้ ส าหรบัค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัภาระงบประมาณในการ
ปรบัอตัราค่าเช่าบา้นตุลาการศาลปกครองนัน้ เพิม่ขึน้ เป็นเงนิประมาณปีละ 5,592,000 บาทต่อปี ซึง่จะได้
เบกิจา่ยจากงบประมาณของส านกังานศาลปกครองต่อไป  
  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา  
   ก าหนดใหตุ้ลาการศาลปกครองไดร้บัค่าเช่าบา้นในอตัราเท่ากบัขา้ราชการตุลาการศาล
ยตุธิรรมทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนในอตัราทีเ่ทยีบเท่ากนั ดงันี้  
 

อตัราค่าเช่าบ้านข้าราชการตุลาการ อตัราค่าเช่าบ้านตุลาการศาล
ปกครอง 

ประเภทต าแหน่ง อตัรา
เดิม 

อตัราท่ีเสนอใหม่ (ตาม
ร่าง พ.ร.ฎ. ค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ (ฉบบัท่ี..) 

พ.ศ. ....) (ค่าเช่าบ้านไม่
เกินเดือนละ/บาท) 

อตัราเดิม อตัราใหม่ 
(ตามร่าง พ.ร.ฎ. ค่า
เช่าบ้านตุลาการศาล
ปกครอง (ฉบบัท่ี .. ) 

พ.ศ. .... ท่ี ศป. 
เสนอ) 

ต าแหน่งผูช้่วยผูพ้พิากษา 2,400 3,000 ไมเ่กนิ
เดอืนละ 
4,000 

ไดร้บัในอตัราเท่ากบั
ขา้ราชการตุลาการ
ศาลยตุธิรรมทีไ่ดร้บั
เงนิเดอืนในอตัราที่
เทยีบเท่ากนั  

ต าแหน่งผูพ้พิากษาประจ า
ศาล 

3,000 4,000 

ต าแหน่งผูพ้พิากษาศาล
ชัน้ตน้ทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนขัน้ 
2  

3,500 5,000 

ต าแหน่งผูพ้พิากษาศาล
ชัน้ตน้ทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนขัน้ 
3 ถงึต าแหน่งประธานศาล
ฎกีา  

4,000 6,000 

 
5. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ส านักงานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัท่ี 
..)                พ.ศ. ....  
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  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการรา่งพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านกังานบรหิารและพฒันาองค์
ความรู ้(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามทีส่ านกังาน ก.พ.ร. เสนอ และใหส้่งส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้และมอบหมายใหส้ านกังาน ก.พ.ร. รบัความเหน็ของ
ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรไีปพจิารณาด าเนินการต่อไปดว้ย  
  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  รา่งพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที ่
..) พ.ศ. .... มสีาระส าคญัดงันี้  
  1. แกไ้ขบทนิยามค าว่า “คณะกรรมการบรหิาร” และค าว่า “ผูอ้ านวยการ” เพื่อใหเ้กดิความ
ชดัเจนในการบงัคบัใชก้ฎหมาย  
   2. แกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องส านกังาน โดยการใหบ้รกิารและพฒันาแหล่งเรยีนรูต้น้แบบ 
ทัง้ในรปูแบบของอุทยานการเรยีนรู ้และพพิธิภณัฑก์ารเรยีนรู ้เพื่อเป็นพืน้ทีส่รา้งสรรคท์ีเ่อือ้ต่อการเข้าถงึและ
การใชบ้รกิารดา้นการเรยีนรู ้รวมทัง้เป็นพืน้ทีใ่นการคน้ควา้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และสรา้งแรงบนัดาลใจ  
  3. แกไ้ขปรบัปรงุองคป์ระกอบคณะกรรมการ ซึง่คณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่
น้อยกว่ากึง่หนึ่งตอ้งไมเ่ป็นขา้ราชการ พนกังาน หรอืลกูจา้งของส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ 
หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เวน้แต่เป็นผูส้อนในสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั และกรรมการจะด ารงต าแหน่ง
กรรมการในองคก์ารมหาชนเกนิกว่าสามแห่งไมไ่ด ้ 
  4. แกไ้ขเพิม่เตมิอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการโดยใหม้อี านาจในการออกระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
ขอ้ก าหนด หรอืประกาศเกีย่วกบัส านกังานในเรือ่งเกีย่วกบัการแต่งตัง้ และอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การก าหนดเครือ่งแบบผูอ้ านวยการ เจา้หน้าที ่และลกูจา้งของส านกังาน และเครือ่งหมายของ
ส านกังาน รวมทัง้ก าหนดแนวทางปฏบิตังิานตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี  
  5. ก าหนดใหด้ าเนินการแต่งตัง้ผูอ้ านวยการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา 90 วนันับแต่วนัทีม่ ี
เหตุตอ้งแต่งตัง้ผูอ้ านวยการ และหากมคีวามจ าเป็นใหข้ยายไดไ้มเ่กนิ 60 วนั หากด าเนินการไมแ่ลว้เสรจ็
ภายในระยะเวลาดงักล่าวใหร้ายงานผลให้คณะกรรมการพฒันาและส่งเสรมิองคก์ารมหาชน (กพม.) เพื่อ
รายงานคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณา  
  6. แกไ้ขเพิม่เตมิคุณสมบตัขิองผูอ้ านวยการ โดยผูอ้ านวยการตอ้งไมเ่ป็นผูด้ ารงต าแหน่งทาง
การเมอืง สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ กรรมการหรอืผูด้ ารงต าแหน่งซึง่รบัผดิชอบการบรหิารพรรค
การเมอืง ทีป่รกึษาพรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าทีพ่รรคการเมอืง ไมเ่ป็นผูบ้รหิารของรฐัวสิาหกจิ หน่วยงานของ
รฐั หรอืองคก์ารมหาชนอื่น ไมเ่ป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีในกจิการทีก่ระท า หรอืในกจิการทีเ่ป็นการแขง่ขนักบักจิการ
ของส านกังานไมว่่าโดยตรงหรอืทางออ้มและไมเ่ป็นขา้ราชการซึง่มตี าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ า พนกังานหรอื
ลกูจา้งของส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หรอืหน่วยงานของรฐั หรอืผูป้ฏบิตังิานของ
องคก์ารมหาชนอื่น  
  7. ก าหนดใหก้ารแต่งตัง้ โยกยา้ย เลื่อนเงนิเดอืน เลื่อนต าแหน่ง และลงโทษทางวนิัย ผู้
ตรวจสอบภายในนัน้ ใหผู้อ้ านวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณารว่มกนัแลว้เสนอใหค้ณะกรรมการ
ใหค้วามเหน็ชอบก่อนจงึด าเนินการได ้ 
  8. ก าหนดบทเฉพาะกาล โดยก าหนดใหป้ระธานกรรมการ กรรมการโดยต าแหน่ง และ
กรรมการผูท้รงคุณวุฒมิอียูใ่นวนัก่อนทีพ่ระราชกฤษฎกีานี้ใชบ้งัคบั เป็นประธานกรรมการและกรรมการของ
ส านกังานตามพระราชกฤษฎกีานี้และยงัคงด ารงต าแหน่งต่อไปตามวาระทีม่อียูเ่ดมิในวนัก่อนทีพ่ระราช
กฤษฎกีาน้ีใชบ้งัคบั  
 
6. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก กระทรวง
สาธารณสขุ พ.ศ. ....  
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  คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... ทีส่ านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้ 
และใหส้ านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรสี่งรา่งกฎกระทรวงดงักล่าวใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข
พจิารณาลงนามและประกาศในราชกจิจานุเบกษาต่อไป  
  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  
   ปรบัปรงุการแบ่งส่วนราชการกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวง
สาธารณสุข ดงันี้  
 

การแบ่งส่วนราชการเดิม การแบ่งส่วนราชการใหม่ 
1. ส านกังานเลขานุการกรม  
 
2. สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย 
 
 
 
3. ส านกัการแพทยท์างเลอืก  

1. ส านกังานเลขานุการกรม (คงเดมิ) 
2. กองวิชาการและแผนงาน (ตัง้ใหม)่ 
3. สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย (คงเดมิ) 
4. กองคุ้มครองและส่งเสริมภมิูปัญญาการแพทยแ์ผนไทย
และแพทยพื์้นบ้านไทย (ตัง้ใหม)่ 
5. กองพฒันายาแผนไทยและสมนุไพร (ตัง้ใหม)่ 
6. กองการแพทยท์างเลอืก (เปลีย่นชื่อ)  

 
7. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมชุมชนตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการรา่งกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมชุมชนตากฟ้า 
จงัหวดันครสวรรค ์พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และใหส้่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้และมอบหมายใหก้ระทรวงมหาดไทยรบัความเหน็ของกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มและส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิป
พจิารณาด าเนินการต่อไปดว้ย  
  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  
  ใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวม ในทอ้งทีต่ าบลสุขส าราญ ต าบลพุนกยงู และต าบลตากฟ้า อ าเภอตาก
ฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์ 
 
8. เร่ือง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย ์เร่ือง การน าข้าวโพดท่ีใช้เป็นวตัถดิุบอาหารสตัวเ์ข้ามาใน
ราชอาณาจกัรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ส าหรบัปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2563 พ.ศ. 
....  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใินหลกัการร่างประกาศกระทรวงพาณชิย ์เรือ่ง การน าขา้วโพดทีใ่ช้
เป็นวตัถุดบิอาหารสตัวเ์ขา้มาในราชอาณาจกัรตามความตกลงภายใตเ้ขตการคา้เสรอีาเซยีน ส าหรบัปี พ.ศ. 
2561 ถงึ        พ.ศ. 2563 พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงพาณชิย ์(พณ.) เสนอ และใหส้่งคณะกรรมการตรวจสอบ
รา่งกฎหมายและ               รา่งอนุบญัญตัทิีเ่สนอคณะรฐัมนตรตีรวจพจิารณาเป็นเรือ่งด่วน แลว้ด าเนินการ
ต่อไปได ้ 
  พณ. เสนอว่า โดยทีค่ณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมือ่วนัที ่12 ธนัวาคม 2560 เหน็ชอบการก าหนด
นโยบายและมาตรการน าเขา้สนิคา้ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์คราวละ 3 ปี ตัง้แต่ปี 2561-2563 ภายใตค้วามตกลงเขต
การคา้เสรอีาเซยีน (AFTA) และโครงการลงทุนเกษตรแบบมสีญัญากบัประเทศเพื่อนบา้น (Contract Farming) 
ภายใตย้ทุธศาสตรค์วามรว่มมอืทางเศรษฐกจิอริวด-ีเจา้พระยา-แม่โขง (ACMECS) ตามทีร่ฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงพาณชิย ์ประธานกรรมการนโยบายอาหารเสนอ พณ. จงึไดย้กร่างประกาศกระทรวงพาณชิย ์เรือ่ง 
การน าขา้วโพดทีใ่ชเ้ป็นวตัถุดบิอาหารสตัวเ์ขา้มาในราชอาณาจกัรตามความตกลงภายใตเ้ขตการคา้เสรี
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อาเซยีน ส าหรบัปี พ.ศ. 2561 ถงึ      พ.ศ. 2563 พ.ศ. .... เพื่อก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการ
น าขา้วโพดทีใ่ชเ้ป็นวตัถุดบิอาหารสตัวเ์ขา้มาในราชอาณาจกัร ส าหรบัปี พ.ศ. 2561 ถงึปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบายและมาตรการน าเขา้สนิคา้ขา้วโพดเลีย้งสตัวด์งักล่าว  
  สาระส าคญัของร่างประกาศ  
  1. ก าหนดใหข้า้วโพดทีใ่ชเ้ป็นวตัถุดบิอาหารสตัวต์ามพกิดัอตัราศุลกากรประเภทยอ่ย 
1005.90.90 ซึง่มถีิน่ก าเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชกิสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้
ตามความตกลงภายใตเ้ขตการคา้เสรอีาเซยีน เป็นสนิคา้ทีต่อ้งมหีนงัสอืรบัรองถิน่ก าเนิดสนิคา้ (Form D) 
หนงัสอืรบัรอง ใบรบัรอง หรอืเอกสารอื่นใด ซึง่แสดงว่าสนิคา้ทีน่ าเขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นสนิคา้ทีม่คีวาม
ปลอดภยัต่อชวีติ หรอืสุขภาพ มนุษย ์สตัว ์หรอืพชื  
   2. ก าหนดใหก้ารน าเขา้สนิคา้ขา้วโพดเลีย้งสตัวท์ีจ่ะไดร้บัสทิธพิเิศษทางดา้นภาษศุีลกากรตอ้ง
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไข ดงันี้  
   2.1 กรณอีงคก์ารคลงัสนิคา้เป็นผูน้ าเขา้ ตอ้งน าเขา้ระหว่างวนัที ่1 มกราคมถงึวนัที ่
31 ธนัวาคม ของแต่ละปี และตอ้งจดัท าแผนการจดัซือ้ ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ดา้นการผลติ การตลาด 
ภาวะราคา และความตอ้งการใช ้เพื่อไมใ่หก้ระทบต่อราคาผลผลติในประเทศ  
   2.2 กรณผีูน้ าเขา้ทัว่ไป ตอ้งน าเขา้ระหว่าง 1 กุมภาพนัธ ์ถงึวนัที ่31 สงิหาคม ของแต่
ละปี และตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดมาตรฐานควบคุมการน าเขา้ตามพระราชบญัญตัคิวบคุมคุณภาพอาหารสตัว ์
พ.ศ. 2558  
   2.3 ตอ้งน าเขา้ทางด่านศุลกากรทีม่ดี่านตรวจพชืและด่านกกัสตัว ์หรอืมเีจา้หน้าทีท่ีม่ ี
อ านาจของด่านดงักล่าวปฏบิตัหิน้าที ่และตอ้งแสดงหนังสอืรบัรองตามขอ้ 1.  
  3. ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมพเิศษส าหรบัการน าขา้วโพดทีใ่ชเ้ป็นวตัถุดบิอาหารสตัว์                      
ตามขอ้ 1. เขา้มาในราชอาณาจกัร ในอตัราน ้าหนกัสุทธเิมตรกิตนัละศูนยบ์าท   
 
9. เร่ือง ร่างประกาศส านักนายกรฐัมนตรี เร่ือง หลกัเกณฑก์ารทบัศพัทภ์าษาเยอรมนั สเปน ญ่ีปุ่ น 
มลาย ูและอินโดนีเซีย  
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการรา่งประกาศส านกันายกรฐัมนตร ีเรือ่ง หลกัเกณฑ์                 
การทบัศพัทภ์าษาเยอรมนั สเปน ญีปุ่่ น มลาย ูและอนิโดนีเซยี ตามทีส่ านกังานราชบณัฑติยสภาเสนอ และให้
ส่งคณะกรรมการตรวจสอบรา่งกฎหมายและร่างอนุบญัญตัทิีเ่สนอคณะรฐัมนตรตีรวจพจิารณา โดยใหร้บั
ขอ้สงัเกตของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาไปประกอบการพจิารณาดว้ย แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 
  สาระส าคญัของร่างประกาศส านักนายกรฐัมนตรี  
  ก าหนดหลกัเกณฑก์ารทบัศพัทภ์าษาเยอรมนั สเปน ญีปุ่่ น มลาย ูและอนิโดนีเซยี เพื่อให้
สามารถน าไปใชใ้นการทบัศพัทไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมและมแีนวทางทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั และเพื่อใชเ้ป็น
มาตรฐานของทางราชการ  
 
10. เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเก่ียวกบัองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน รวม 6 ฉบบั 
  คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบรายงานความคบืหน้าเกี่ยวกบัการแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายเกี่ยวกบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ รวม 6 ฉบบั ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา (สคก.) เสนอ ไดแ้ก่   
(1) รา่งพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
(2) รา่งพระราชบญัญตัเิทศบาล (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (3) รา่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  
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(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (4) รา่งพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
(5) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... และ (6) ร่าง
พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
  สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญัติ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการสอบสวนการกระท า
ความผิดของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืบรหิารท้องถิ่น และแก้ไขเพิ่มเติ่มการก าหนดคุณสมบตัิและลกัษณะ
ต้องห้าม และการกระท าอนัเป็นการต้องห้ามของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บรหิารท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ             ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณสมบตัแิละลกัษณะต้องหา้มของผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการเมอืง 
 
 

เศรษฐกิจ- สงัคม 
 
11. เร่ือง มาตรการป้องกนัการทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวพ านักอยู่ในราชอาณาจกัร
ไทยเป็นการชัว่คราว 
  คณะรฐัมนตรมีมีติรบัทราบผลการพจิารณาและผลการด าเนินการเกี่ยวกบัมาตรการป้องกนั
การทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวพ านักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชัว่คราวตาม
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามทีก่ระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ 
  ทัง้นี้ ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตเิร่งรดัการพจิารณามาตรการป้องกนัการทุจรติใน
กระบวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวพ านักอยู่ในราชอาณาจกัรไทยเป็นการชัว่คราวในประเดน็เกี่ยวกบัการจดั
ระเบยีบเพื่อควบคุมและตรวจสอบพระภกิษุสงฆต่์างชาตทิีเ่ดนิทางเขา้มาเพื่อศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัสงฆใ์น
ประเทศไทย และการจัดท าฐานข้อมูลด้านการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์ต่างชาติตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ รวมทัง้ ให ้มท. กระทรวงแรงงาน และส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง
รบัความเห็นของส านักงานต ารวจแห่งชาตแิละส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาตไิปพจิารณาด าเนินการใน
ส่วนทีเ่กีย่วขอ้งต่อไปดว้ย 
  สาระส าคญัของเร่ือง 
  มท. รายงานว่า ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กต. กก. พณ. รง. ศธ. ตช. พศ. และ 
สมช. พจิารณามาตรการป้องกนัการทุจรติในกระบวนการอนุญาตใหค้นต่างดา้วพ านักอยู่ในราชอาณาจกัรไทย
เป็นการชัว่คราวตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึง่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องแต่ละหน่วยงานไดแ้จง้ผล
การพจิารณาดงักล่าวให ้มท. ทราบ ซึง่ในภาพรวมสรปุได ้ดงันี้ 
   1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นชอบกบัข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตาม
มาตรการดงักล่าว ซึ่งจะต้องมกีารบูรณาการการท างานร่วมกนัเพื่อพจิารณาทบทวนและปรบัปรุงมาตรการ/
แนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัการเขา้เมอืงของคนต่างดา้วเพื่อให้การบรหิารจดัการและคดักรองคนเขา้เมอืงเป็นไป
อยา่ง                        มปีระสทิธภิาพ 
   1.2 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวพ านักอยู่ใน
ราชอาณาจกัรไทยเป็นการชัว่คราว โดยอา้งเหตุแห่งความจ าเป็นกรณีต่าง ๆ เช่น กรณีเป็นครหูรอือาจารยห์รอื
บุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษาของรฐัหรอืเอกชนกรณีเพื่อเขา้มาศกึษาต่อในประเทศไทย กรณีศกึษา
พุทธศาสนาหรอืปฏบิตัศิาสนกจิ กรณีเพื่อดูแลคู่สมรสชาวไทยและกรณีใชช้วีติในบัน้ปลาย จะจดัท าฐานขอ้มูล
คนต่างดา้วทีข่ออนุญาตพ านักอยู่ในราชอาณาจกัรไทยเป็นการชัว่คราว แลว้แต่กรณี ตามอ านาจหน้าทีข่องแต่
ละหน่วยงานและจะเชื่อมโยงฐานขอ้มลูดงักล่าวกบัหน่วยงานอื่น เพื่อใหก้ารคดักรองคนต่างดา้วทีจ่ะขออนุญาต
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พ านักอยู่ในราชอาณาจกัรไทยเป็นการชัว่คราว เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้สามารถใช้เป็นฐานขอ้มูล
ประกอบการพจิารณาก าหนดนโยบายทีเ่กี่ยวขอ้งประเทศไทย 
    
12.  เร่ือง  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีส่ านกังาน ป.ป.ช.  เสนอ ดงันี้  

1. เหน็ชอบใหห้น่วยงานภาครฐัทุกหน่วยงานใหค้วามรว่มมอืและเขา้รว่มการประเมนิ 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564  โดยใช้
แนวทางและเครื่องมอืการประเมนิตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด   ส าหรบัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้
ด าเนินการโดยใช้หลกัการประเมนิ เครื่องมอืการประเมนิเกณฑก์ารประเมนิ  ระเบยีบวธิกีารประเมนิ  รวมถงึ
การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานรบัผดิชอบการประเมนิเช่นเดยีวกบัการประเมนิในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ใหด้ าเนินการโดยใช้แนวทางและเครื่องมอืการประเมนิ ซึ่งอยู่
ระหว่างการพฒันาของส านักงาน ป.ป.ช.  โดยจะใหม้กีารศกึษาทบทวนและปรบัปรุงแนวทางการประเมนิจาก
การศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูทางวชิาการเกีย่วกบัเครื่องมอืวดัเกี่ยวกบัคุณธรรม ความโปรง่ใสและการทุจรติใน
หน่วยงานภาครฐัจากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนระบบการประเมนิ ทัง้นี้   จะด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพ ระบบการประเมนิดงักล่าวภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และใชป้ระเมนิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  

2. ใหห้วัหน้าส่วนราชการใหค้วามส าคญักบัการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัและน าผลการประเมนิไปปรบัปรงุพฒันาตนเองดา้นคุณธรรมและความโปร่งใส
อยา่งเครง่ครดั  

3. ใหห้น่วยงานก ากบัดูแลส่วนราชการพจิารณาน าผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใส
ใน 

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัไปประกอบการประเมนิผลการปฏบิตัิราชการของหน่วยงานในขอบเขต
ความรบัผดิชอบ  
  ส าหรบัค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครฐัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงานภาครฐัที่รบัผิดชอบการประเมินใช้จ่ ายจาก
งบประมาณทีไ่ดร้บัการจดัสรรแลว้และหากไม่เพยีงพอใหห้น่วยงานปรบัแผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ้า่ย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในโอกาสแรก  ส าหรบัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ใหจ้ดัท า
แผนการปฏบิตัิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม และจดัท างบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชงิยุทธศาสตรใ์นส่วนที่เกี่ยวกบัการป้องกนั  
ปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 ตามขัน้ตอนต่อไป  ตาม
ความเห็นของส านักงบประมาณ ทัง้นี้ ให้ส านักงาน ป.ป.ช. รบัความเห็นของกระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย์  กระทรวงสาธารณสุข  ส านักงบประมาณ  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ป.ป.ท. ไปพจิารณาด าเนินการในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง
ต่อไปดว้ย  
  ส าหรบัการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ใหห้น่วยงานทีร่บัการประเมนิเขา้รว่มการบรูณาการกบัส านกังาน ป.ป.ช.  เพื่อ
ปรบัปรุงแนวทางและเครื่องมอืการประเมนิใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิของหน่วยงานต่าง ๆ  ก่อนด าเนินการต่อไป
ดว้ย   

สาระส าคญัของเร่ือง   
ป.ป.ช. รายงานว่า 
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คณะกรรมการ ป.ป.ป. ในการประชุมครัง้ที่ 915-86/2560 เมื่อวนัที่ 7 พฤศจกิายน 2560 
ไดม้ ี

มตเิหน็ชอบในหลกัการใหด้ าเนินโครงการประเมนิ ITA  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ตามกรอบแนวทาง
ในการประเมนิ ดงันี้  

1. การประเมนิ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะใชแ้นวทางการประเมนิ 
เช่นเดยีวกบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทัง้หลกัการประเมนิ เครือ่งมอืการประเมนิ  เกณฑก์ารประเมนิ ระเบยีบ
วธิีการประเมิน รวมถึงการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานรบัผิดชอบการประเมิน แต่มกีารปรบัปรุง
รายละเอยีดเกณฑก์ารประเมนิเลก็น้อยในส่วนทีม่กีารปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งและปรบัปรงุขอ้ความ
ในขอ้ค าถามใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ 

2. การประเมนิ ITA  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จะมกีารศกึษา 
ทบทวนและปรบัปรุงแนวทางการประเมนิ ทัง้หลกัการประเมนิ  เครื่องมอืการประเมนิ   เกณฑ์การประเมนิ  
ระเบยีบวธิกีารประเมนิ รวมถงึการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานรบัผดิชอบการประเมนิ จากการศกึษา
และวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับเครื่องมือวัดเกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจรติใน
หน่วยงานภาครฐัจากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  รวมถึงข้อมูลจากผลการศึกษาวิจยัโครงการ “การ
ศกึษาวจิยัและพฒันาเครื่องมอืการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั  
เพื่อยกระดบัดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ (Corruption Perceptions Index CPI) ของประเทศไทย” ที่ไดว้่าจา้งคณะ
เศรษฐศาสตรจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเป็นที่ปรกึษาโครงการ ร่วมกบัการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนระบบการประเมนิเพื่อให้การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครฐัสามารถส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสและคุณธรรมในหน่วยงานภาครฐัได้อย่างเป็นรูปธรรม เพิ่ม
ประสทิธภิาพของระบบการป้องกนัการทุจรติเชงิรุก  และสามารถผลกัดนัค่าคะแนนดชันี  CPI  ของประเทศ
ไทยใหส้งูขึน้ได ้
 
13. เร่ือง การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (ผลการประชุม
คณะกรรมการฟ้ืนฟ ูอนุรกัษ์และพฒันาบึงบอระเพด็ จงัหวดันครสวรรค ์ครัง้ท่ี 1/2560) 
                    คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ กษ.                 
รบัความเหน็ของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิปพจิารณาด าเนินการต่อไป 
ส าหรับวงเงินงบประมาณที่ จะด าเนินการให้หน่วยงานที่ ร ับผิดชอบ เช่น กระทรวงการคลัง กษ . 
กระทรวงมหาดไทย เป็นตน้ ด าเนินการตามความเหน็ของส านกังบประมาณ 
                   สาระส าคญัของนโยบายและยุทธศาสตรก์ารพฒันาบึงบอระเพ็ด จงัหวดันครสวรรค ์                          
มีวตัถปุระสงค ์ดงัน้ี 
                    1. เพื่อใหบ้งึบอระเพด็เป็นแหล่งเพาะพนัธุส์ตัวน์ ้า เป็นท าเลทีป่ลาอาศยัเลีย้งตวั วางไข ่และ                
แพรพ่นัธุ ์

          2. เพื่อใหบ้งึบอระเพด็เป็นพืน้ทีชุ่่มน ้าทีร่วมความหลากหลายทางชวีภาพของสตัวน์ ้าและ
สิง่มชีวีติ      อื่น ๆ โดยมกีารบรหิารจดัการเรือ่งความหลากหลายและความเสีย่งต่อการสญูพนัธุ์ 
                    3. เพื่อใหบ้งึบอระเพด็เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงินิเวศทีส่มบูรณ์ในเขตภาคกลาง 
                    4. เพื่อใหบ้งึบอระเพด็เป็นศูนยก์ารเรยีนรู ้การบรหิารจดัการทีเ่กดิความสมดุลระหว่างการใช้
น ้า                 การเกบ็กกัน ้า การสงวนและคุม้ครองพนัธุส์ตัวน์ ้าและสตัวป่์าทีม่คีวามสมบรูณ์มากทีสุ่ดใน
ภมูภิาค 
                    5. เพื่อใหบ้งึบอระเพด็เป็นแหล่งเกบ็กกัน ้าเพื่อใชใ้นการบรหิารจดัการเมือ่เกดิภาวะภยัแลง้ 
รวมทัง้เป็นแหล่งรบัน ้าเมือ่เกดิฤดนู ้าหลาก 
                    6. เพื่อใหก้ารใชป้ระโยชน์จากบงึบอระเพด็เกดิความสมดุล รวมทัง้การอนุรกัษ์และการพฒันา 
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                   ยทุธศาสตรก์ารพฒันา ประกอบด้วย 4 ยทุธศาสตร ์คือ 1. ดา้นการแกไ้ขปัญหาการบุกรกุ
และ             การใชป้ระโยชน์ในบงึบอระเพด็ 2. ดา้นบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  3. 
ดา้นการบรหิาร จดัการน ้า  และ 4. ดา้นการบรหิาร ขบัเคลื่อนแบบบรูณาการ 
 

ต่างประเทศ 
 
14. เรื่อง  การปรับสถานการณ์คุ้มครองทรพัย์สินทางปัญญาของไทยภายใต้กฎหมายการค้า
สหรฐัอเมริกา              มาตรา 301 พิเศษ (Special 301) จากบญัชีประเทศท่ีต้องจบัตามองพิเศษ 
(Priority Watch List: PWL) เป็นบญัชีประเทศท่ีต้องจบัตามอง (Watch List: WL) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบการปรบัสถานการณ์คุ้มครองทรพัยส์นิทางปัญญาของไทยภายใต้
กฎหมายการค้าสหรฐัอเมรกิา มาตรา 301 พิเศษ (Special 301) จากบญัชีประเทศที่ต้องจบัตามองพิเศษ 
(Priority Watch List: PWL) เป็นบัญชีประเทศที่ต้องจบัตามอง (Watch List: WL) ตามที่กระทรวงพาณิชย ์
(พณ.) เสนอ 
  ทัง้นี้ มอบหมายหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายทรพัย์สนิทางปัญญาภายใต้คณะอนุกรรมการ
ปราบปรามการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาทีม่รีองนายกรฐัมนตร ี(พลเอก ประวติร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน 
ได้แก่ กองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองทัพบก กรม
สอบสวนคดพีเิศษ กรมศุลกากร กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ส านกังานคดทีรพัยส์นิทางปัญญาและ
การคา้ระหว่างประเทศ ส านักงานป้องกนัและปรามปราบการฟอกเงนิ ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจาย
เสยีงกจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกรมทรพัยส์นิ
ทางปัญญา ด าเนินการปราบปรามการละเมิดทรพัย์สินทางปัญญาอย่างจรงิจงัและต่อเนื่องต่อไป โดยให้
ความส าคญักบัการด าเนินการตามแผนทีน่ าทางดา้นทรพัยส์นิมางปัญญา (IP Roadmap) รวมถงึแผนงานดา้น
ทรพัย์สินทางปัญญา (IP Work Plan) อย่างต่อเนื่องและเคร่งครดั เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
สามารถยกระดบัการพฒันาระบบทรพัย์สนิทางปัญญาของประเทศให้มปีระสทิธภิาพและได้มาตรฐานสากล
ต่อไป 
  สาระส าคญัของเร่ือง 
  พณ. รายงานว่า ส านักงาน USTR ได้ประกาศปรบัสถานการณ์คุ้มครองทรพัยส์นิทางปัญญา
ของไทยภายใต้กฎหมายการค้าสหรฐัอเมรกิา มาตรา 301 พเิศษ (Special 301) ใหด้ขีึน้จากบญัชี PWL เป็น
บญัชี WLเมื่อวนัที ่15 ธนัวาคม 2560 โดยสหรฐัอเมริกาแสดงความพอใจต่อนโยบายและผลการด าเนิน
ของไทยท่ีส าคญั ดงัน้ี 
  1. รฐับาลใหค้วามส าคญัเรือ่งการคุม้ครองและป้องปรามการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา โดยมี
การก าหนดนโยบายที่ชดัเจนภายใต้คณะกรรมการนโยบายทรพัยส์นิทางปัญญาแห่งชาต ิ(นายกรฐัมนตรเีป็น
ประธาน) และคณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรพัย์สินทางปัญญา [รองนายกรฐัมนตร ี(พลเอก 
ประวติร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน] ท าให้มกีารด าเนินการอย่างจรงิจงัจนเหน็ผลเป็นรปูธรรม โดยเฉพาะเรือ่ง
การปราบปรามการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาในทอ้งตลาดอยา่งจรงิจงัจนการละเมดิไดห้มดสิน้ไปในพืน้ทีห่ลกั
ทีม่กีารจ าหน่ายสนิคา้ละเมดิสงู (Notorious Market) ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา รวมทัง้ในพืน้ทีอ่ื่น 
ๆ ทัว่ประเทศทีก่ารจ าหน่ายสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาไดล้ดลงอย่างเหน็ไดช้ดัตลอดจนมกีารจดัตัง้ศูนย์
ปราบปรามการละเมดิทรพัย์สินทางปัญญา (Intellectual PropertyEnforcement Center: IPEC) ใน 5 พื้นที ่
ได้แก่ ศูนยก์ารค้ามาบุญครอง ตลาดนัดจตุจกัร ตลาดโรงเกลอื (จงัหวดัสระแก้ว) หาดป่าตองและหาดกะรน 
(จงัหวดัภเูกต็) เพื่อตรวจตราและจบักุมการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาอย่างทนัท่วงท ี
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  2. ไทยได้มกีารพฒันาประสทิธภิาพในการจดทะเบยีนสทิธบิตัรและเครื่องหมายการค้า โดย
เพิม่จ านวนผู้ตรวจสอบและปรบัปรุงขัน้ตอนการจดทะเบยีน จนท าให้สามารถลดปรมิาณงานค้างสะสมลงไป
อยา่งเหน็              ไดช้ดั 
  3. ไทยไดเ้ขา้เป็นภาคพีธิสีารมาดรดิว่าดว้ยการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ระหว่างประเทศ              
ซึง่อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูป้ระกอบการทีจ่ะยื่นขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ในต่างประเทศได้ 
  4. ไทยไดม้กีารเสรมิสรา้งความโปร่งใสโดยการเปิดใหม้กีารรบัฟังความเหน็ผูม้สี่วนไดเ้สยีของ 
อย. เป็นประจ า 
  ทัง้นี้ พณ. เหน็ว่าการปรบัสถานะไทยใหด้ขีึน้ดงักล่าวส่งผลดต่ีอภาพลกัษณ์ของประเทศ ดงันี้ 
  (1) สรา้งความเชื่อมัน่ในระบบการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปัญญาของไทยใหแ้ก่นักลงทุนทัง้ไทย
และต่างชาติ (2) การพฒันาระบบทรพัย์สินทางปัญญาช่วยในการส่งเสรมิให้เกิดการลงทุนด้านการพัฒนา
นวตักรรมและเทคโนโลยสีมยัใหม่ (3) การคุ้มครองทรพัย์สินทางปัญญาอย่างเพียงพอเป็นเงื่อนไขส าคัญ
ประการหนึ่ งที่สหรัฐอเมริกาพิจารณาในการคงสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized System of 
Preferences – GSP) ซึ่งสหรฐัอเมรกิาให้แก่ประเทศคู่ค้าต่าง ๆ รวมถึงไทยด้วย (4) ระบบทรพัย์สินทาง
ปัญญาที่ทนัสมยั รองรบัสถานการณ์ด้านการค้าและการลงทุนในปัจจุบนั นอกจากเป็นปัจจยัในการส่งเสรมิ
การค้าและการลงทุนจากต่างประเทศแลว้ ยงัช่วยปกป้องคุม้ครองสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาของคนไทยให้มี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 

แต่งตัง้ 
 
15. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญั (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตัง้ นางพนัทิพา เอ่ียม
สทุธา             เอกะโรหิต กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู สาธารณรฐัประชาชนจนี ใหด้ ารงต าแหน่ง 
เอกอคัรราชทตู สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุองัการา สาธารณรฐัตุรก ีตัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้
โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้เป็นตน้ไป  เพื่อทดแทนต าแหน่งทีว่่าง ซึง่การแต่งตัง้เอกอคัรราชทตูประจ าต่างประเทศ
ดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากประเทศผูร้บั  
 
16. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญั (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญั 
สงักดักระทรวงการต่างประเทศ ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสูง จ านวน 6 ราย ดงันี้  
  1. นายวีรชยั พลาศรยั เอกอคัรราชทตู คณะผูแ้ทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาต ิณ นคร
นิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา ด ารงต าแหน่ง เอกอคัรราชทตู สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงวอชงิตนั สหรฐัอเมรกิา   
   2. นายวิทวสั ศรีวิหค รองปลดักระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง ด ารงต าแหน่ง 
เอกอคัรราชทตู คณะผูแ้ทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาต ิณ นครนิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา  
  3. เรืออากาศโท อรรถยทุธ ์ศรีสมทุร อธบิดกีรมเศรษฐกจิระหว่างประเทศ ด ารงต าแหน่ง 
รองปลดักระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  
  4. นายเกียรติคณุ ชาติประเสริฐ เอกอคัรราชทตู สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุสตอกโฮลม์ 
ราชอาณาจกัรสวเีดน ด ารงต าแหน่ง เอกอคัรราชทตู สถานเอกอคัรราชทตู ณ เวยีงจนัทน์ สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว  
  5. นายสุนทร ชยัยินดีภมิู เอกอคัรราชทตู สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุโดฮา รฐักาตาร ์
ด ารงต าแหน่ง เอกอคัรราชทตู สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุสตอกโฮลม์ ราชอาณาจกัรสวเีดน  
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  6. นายพรภพ อ่วมพิทยา กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมงิ สาธารณรฐัประชาชน
จนี ด ารงต าแหน่ง เอกอคัรราชทตู สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุอสิลามาบดั สาธารณรฐัอสิลามปากสีถาน  
  ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้เป็นตน้ไป เพื่อทดแทน
ต าแหน่งทีว่่าง และสบัเปลีย่นหมุนเวยีน ซึง่การแต่งตัง้ขา้ราชการใหไ้ปด ารงต าแหน่งเอกอคัรราชทตูประจ า
ต่างประเทศ ตามขอ้ 1. และ 4.-6. ไดร้บัความเหน็ชอบจากประเทศผูร้บั (ส่วนการแต่งตัง้เอกอคัรราชทตู คณะ
ผูแ้ทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาตฯิ ตามขอ้ 2. ไมต่้องขอความเหน็ชอบแต่อย่างใด)  
 
17. เร่ือง การแต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอแต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แทนกรรมการทีอ่ายคุรบ 65 ปีบรบิรูณ์ ดงันี้  
  1. นายสนัต ิกรีะนนัทน์ เป็นกรรมการ แทน นายวฒันา ธรรมศริ ิ 
   2. นายประสทิธิ ์อ าภรณ์ เป็นกรรมการ แทน นายพรีะวฒัน์ ดวงแกว้  
  ทัง้น้ี ตัง้แต่วนัที ่23 มกราคม 2561 เป็นต้นไป กรณีนายประสทิธิ ์อ าภรณ์ ใหม้ผีลไมก่่อนวนัที ่
26 มกราคม 2561 โดยผูไ้ดร้บัแต่งตัง้แทนนี้ใหอ้ยูใ่นต าแหน่งตามวาระของผูซ้ึง่ตนแทน  
 
18. เร่ือง การแต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอแต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์แทนผูท้ีล่าออกและแทนต าแหน่งทีว่่าง จ านวน 2 คน ตามล าดบั ดงันี้  
  1. นายสมพร จติเป็นธม (เป็นบุคคลในบญัชรีายชื่อกรรมการรฐัวสิาหกจิ) เป็นกรรมการ แทน  
นายกฤษฎา บุญราช  
   2. นายอวยชยั คหูากาญจน์ เป็นกรรมการ (เพิม่เตมิ)   
  ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่23 มกราคม 2561 เป็นต้นไป  
 
19. เร่ือง การแต่งตัง้กรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารออมสิน 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอแต่งตัง้กรรมการอื่นในคณะกรรมการ
ธนาคารออมสนิเพิม่เตมิ ดงันี้  
 
  1. นางพลิาสลกัษณ์ ยคุเกษมวงศ ์(ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั) เป็นกรรมการอื่น  
   2. นายทวศีกัดิ ์ฟุ้งเกยีรตเิจรญิ เป็นกรรมการอื่น  
  3. นางผ่องเพญ็ เรอืงวรียุทธ (บุคคลในบญัชรีายชื่อกรรมการรฐัวสิาหกจิ) เป็นกรรมการอื่น  
  4. รองศาสตราจารย ์เสาวณยี ์ไทยรุง่โรจน์ (บุคคลในบญัชรีายชื่อกรรมการรฐัวสิาหกจิ) เป็น
กรรมการอื่น  
  5. นายยรรยง เตง็อ านวย เป็นกรรมการอื่น แทนนายชูศกัดิ ์สาล ีทีอ่ายคุรบ 65 ปีบรบิูรณ์  
  ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่23 มกราคม 2561 เป็นต้นไป โดยใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการเพิม่เตมิอยู่
ในต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการซึง่ไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้  
 
20. เร่ือง การแต่งตัง้ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบนัวิจยัดาราศาสตรแ์ห่งชาติ  
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีสนอแต่งตัง้ นายพีร
เดช ทองอ าไพ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการบรหิารสถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์ห่งชาติ แทน นาย
กติตชิยั วฒันานิกร ทีล่าออกจากต าแหน่ง เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2560 ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่23 มกราคม 2561 
เป็นตน้ไป  
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21. เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบญัญติัอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. 2527  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตัง้ผูแ้ทนส่วนราชการเป็น
กรรมการในคณะกรรมการบรหิารกองทุนตามพระราชบญัญตัอิอ้ยและน ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 แทนผูท้ีพ่น้จาก
ต าแหน่ง จ านวน 2 คน ดงันี้  
  1. นายอภจิณิ โชตกิเสถยีร รองปลดักระทรวงอุตสาหกรรม ผูแ้ทนกระทรวงอุตสาหกรรม  
   2. นางสาวรตันา เธยีรวศิษิฎส์กุล ผูต้รวจราชการกระทรวงพาณชิย ์ผูแ้ทนกระทรวงพาณชิย ์ 
  ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่23 มกราคม 2561 เป็นต้นไป  
 
22. เร่ือง ให้กรรมการผูช่้วยรฐัมนตรีคงอยู่ปฏิบติัหน้าท่ีอีกหน่ึงวาระ (นายพนัธศ์กัด์ิ ศิริรชัตพงษ์) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีส่ านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรเีสนอให ้นายพนัธ์ศกัด์ิ                         
ศิริรชัตพงษ์ ผูช้่วยรฐัมนตรปีระจ ากระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ซึง่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี 
ในวนัที ่22 มกราคม 2561 ใหค้งอยูป่ฏบิตัหิน้าทีต่่ออกีหนึ่งวาระ ตัง้แต่วนัที ่23 มกราคม 2561  
 
23. เร่ือง ให้กรรมการผูช่้วยรฐัมนตรีคงอยู่ปฏิบติัหน้าท่ีอีกหน่ึงวาระ (นายโศภณ นภาธร)  
   คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีส่ านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรเีสนอให ้นายโศภณ นภาธร 
ผูช้่วยรฐัมนตรปีระจ ากระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี ในวนัที ่23 มกราคม 2561 ให้
คงอยูป่ฏบิตัหิน้าทีต่่ออกีหนึ่งวาระ ตัง้แต่วนัที ่24 มกราคม 2561  
 
24. เร่ือง รฐับาลสาธารณรฐัอารเ์มเนียเสนอขอแต่งตัง้เอกอคัรราชทูตวิสามญัผูมี้อ านาจเตม็แห่ง
สาธารณรฐัอารเ์มเนียประจ าประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตั ิกรณรีฐับาลสาธารณรฐัอารเ์มเนียมคีวามประสงคข์อแต่งตัง้ นาย
เซอรเ์กย ์มานาซารย์นั (Mr. Sergey Manasaryan) ใหด้ ารงต าแหน่ง เอกอคัรราชทตูวสิามญัผูม้อี านาจเตม็
แห่งสาธารณรฐัอารเ์มเนียประจ าประเทศไทย คนแรก โดยมถีิน่พ านกั ณ กรงุปักกิง่ สาธารณรฐัประชาชนจนี 
ตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
 
25. เร่ือง รฐับาลสาธารณรฐัฟิจิเสนอขอแต่งตัง้เอกอคัรราชทูตวิสามญัผูมี้อ านาจเตม็แห่งสาธารณรฐั
ฟิจิประจ าประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตั ิกรณรีฐับาลสาธารณรฐัฟิจมิคีวามประสงคข์อแต่งตัง้ นายโกลีนีโอ                       
กาตา ตากาลี (Mr. Kolinio Gata Takali) ใหด้ ารงต าแหน่ง เอกอคัรราชทตูวสิามญัผูม้อี านาจเตม็แห่ง
สาธารณรฐัฟิจปิระจ าประเทศไทย คนใหม ่โดยมถีิน่พ านกั ณ กรงุกวัลาลมัเปอร ์มาเลเซยี สบืแทน นายเมล ี
ไบนีมารามา (Mr. Meli Bainimarama) ตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
26. เร่ือง รฐับาลสาธารณรฐับูรพาอรุกุวยัเสนอขอแต่งตัง้เอกอคัรราชทูตวิสามญัผู้มีอ านาจเตม็แห่ง
สาธารณรฐับรูพาอรุกุวยัประจ าประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตั ิกรณรีฐับาลสาธารณรฐับรูพาอุรกุวยัมคีวามประสงคข์อแต่งตัง้                                 
นางเอลซา นูรี เบาซาน เบนซาโน (Mrs. Elsa Nury Bauzán Benzano) ใหด้ ารงต าแหน่ง เอกอคัรราชทตู
วสิามญั  ผูม้อี านาจเตม็แห่งสาธารณรฐับูรพาอุรกุวยัประจ าประเทศไทย คนใหม ่โดยมถีิน่พ านกั ณ กรงุ
กวัลาลมัเปอร ์มาเลเซยี สบืแทน นายเครารโ์ด ปราโต (Mr. Gerardo Prato) ตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ
เสนอ  
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27. เรื่อง ค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตรี ท่ี 17/2561 เรื่อง  ปรบัปรงุค าสัง่มอบหมายและมอบอ านาจให้รอง
นายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรีปฏิบติัราชการแทนนายกรฐัมนตรี 
  คณะรฐัมนตรมีีมติรบัทราบค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตร ีที่ 17/2561 เรื่อง  ปรบัปรุงค าสัง่
มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตรปีฏบิตัิราชการแทน
นายกรฐัมนตร ี 
  ตามที่ได้มีค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตรี ที่ 323/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจให ้                      
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตร ี                               
ลงวนัที ่4 ธนัวาคม 2560 นัน้  
    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15  แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบรหิาร                   
ราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติระเบยีบบรหิาราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที่ 5) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญตัิระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ  พ.ศ. 2534 และ
มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ .ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ  (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกบัพระราชกฤษฎกีาว่าด้วย
การมอบอ านาจ พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรี จึงมีค าสัง่ให้ยกเลิกความในข้อ 2.2.1 ของค าสัง่ส านัก
นายกรฐัมนตร ีที ่323/2560                                      ลงวนัที ่4 ธนัวาคม 2560 
  ทัง้นี้  ตัง้แต่วนัที ่4 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
 
28. เร่ือง ค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 2/2561 เร่ือง การจดัสรรภารกิจและบคุลากร 
ของส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาติ 
  คณะรฐัมนตรมีมีติรบัทราบค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติที่ 2/2561 เรื่อง การ
จดัสรรภารกิจและบุคลากรของส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาติ สัง่ ณ วนัที่ 22 มกราคม พุทธศกัราช 2561 
ตามทีส่ านกัเลขาธกิารคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิเสนอดงันี้ 
  1. ให้เปล่ียนช่ือส านกังานบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิเป็น ส านักงานทรพัยากรน ้า
แห่งชาติ และใหผู้อ้ านวยการส านกังานฯ เป็น เลขาธกิารส านกังานทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ
  2. ใหข้า้ราชการ พนักงานราชการ และลูกจา้งประจ า ของกรมชลประทานและกรมทรพัยากร
น ้า มาปฏิบติัราชการหรือปฏิบติังานในส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาติมีก าหนดเวลา 180 วนั นับแต่
วนัทีไ่ดไ้ปรายงานตวัต่อเลขาธกิารฯ และขา้ราชการฯ ผูใ้ดประสงคจ์ะไดร้บัการแต่งตัง้เป็นขา้ราชการหรอืไดร้บั
การจา้งเป็นพนกังานราชการในอตัราของส านักงานฯ ใหแ้สดงความจ านงเป็นหนงัสอืต่อเลขาธกิารฯ ภายใน 30 
วนั ก่อนครบก าหนดเวลาดงักล่าว 
  3. ใหโ้อนบรรดาหน้าทีแ่ละอ านาจเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายของส่วนราชการใน 
กรมชลประทานและกรมทรพัยากรน ้า ไปเป็นหน้าทีแ่ละอ านาจของส านกังานทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ
  4. ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส านักงานทรพัยากรน ้ าแห่งชาต ิ
ด าเนินการก าหนดกรอบอตัราก าลงัข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า รวมจ านวน 246 
อตัรา ให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลา 30 วนั นับแต่วนัที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานทรพัยากรน ้า
แห่งชาต ิ
มผีลใช้บงัคบั โดยกรอบอตัราก าลงัมาจากการตัดโอนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าและ
อตัราก าลงัจากกรมชลประทาน และกรมทรพัยากรน ้า และเป็นอตัราขา้ราชการตัง้ใหม ่จ านวน 87 อตัรา 
  5. ให้นายส าเริง แสงภู่วงศ ์พ้นจากต าแหน่ง รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
และให้ด ารงต าแห่ง รองเลขาธิการส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาติ 

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


