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http://www.thaigov.go.th 
  วนันี้ (27 กุมภาพนัธ์ 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบญัชาการ 1 ท าเนียบ
รฐับาล 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานการประชมุคณะรฐัมนตร ี
  ภายหลงัเสรจ็สิ้นการประชุม พลโท สรรเสรญิ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรฐัมนตร ี                   
พร้อมด้วย พนัเอก อธิสิทธิ ์ไชยนุวตัิ ผู้ช่วยโฆษกประจ าส านักนายกรฐัมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุม
คณะรฐัมนตร ี
ซึ่งสรุปสาระส าคญัดงันี้ 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
    (ชดุยกระดบัการก ากบัดูแลตลาดทุนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล) 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝา่ยตุลาการศาลยุตธิรรม  
    (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
   3.  เรื่อง  ร่างพระราชก าหนดแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัเิรอืไทย พุทธศกัราช 2481  
    พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดวธิกีารและอตัราทีผู่ร้บัอนุญาตปลูกสรา้งอาคารหรอื 
    สิง่อื่นใดล่วงล ้าล าแม่น ้าตอ้งเสยีค่าตอบแทนเป็นรายปี พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจ
เอกสาร     การขอส าเนาเอกสารพรอ้มค ารบัรอง และค่าธรรมเนียมอื่นทีเ่กีย่วกบั
หา้งหุน้ส่วน    และบรษิทัจ ากดั พ.ศ. .... 
   

เศรษฐกิจ- สงัคม 
 
  6. เรื่อง  การพจิารณาบ าเหน็จความชอบกรณพีเิศษใหแ้ก่เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน 
    ดา้นยาเสพตดิ ประจ าปี 2560 
  7. เรื่อง  การประกาศใชบ้งัคบัมาตรฐานทางจรยิธรรมของตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ 
    และผูด้ ารงต าแหน่งในองคก์รอสิระ รวมทัง้ผูว้า่การตรวจเงนิแผน่ดนิและ 
    หวัหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรฐัธรรมนูญและองคก์รอสิระ พ.ศ. 2561 
  8. เรื่อง  การพจิารณาก าหนดวนัหยุดราชการเพิม่เป็นกรณพีเิศษ ในปี 2561 

 

                (ท่านสามารถดาวน์โหลดมตผิลการประชุมคณะรฐัมนตร ีฉบบัวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2561) 
      ดว้ยการสแกน QR Code 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 

 

  

ต่างประเทศ 
 
  9. เรื่อง  ร่างกรอบความร่วมมอืระหวา่งไทยกบัองคก์ารอาหารและเกษตร 
    แห่งสหประชาชาต ิฉบบัปี ค.ศ. 2018-2021 
  10.  เรื่อง  การเข้าเป็นภาคีพิธีสารแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ 
  11. เรื่อง  การลงนามหนังสือแสดงเจตจ านงระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและ
ส านกังาน     ต ารวจแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ส าหรับการต่อต้าน
อาชญากรรมขา้มชาต ิ
  12. เรื่อง  ขอความเหน็ชอบใหป้ระเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดัการประชมุคณะกรรมการ 
    ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยชวีจรยิธรรม ครัง้นี้ 26 [26th Session of the  
     International Bioethics Committee of UNESCO ( IBC) ]  และการ
ประชมุ     คณะกรรมาธกิารโลกวา่ดว้ยจรยิธรรมในความรูด้า้นวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี    ค รั ้ง ที่  1 1  [11th Session of the World Commission on Ethics 
Scientific      Knowledge and Technology (COMEST)] ในปี 2562 
  13.   เรื่อง   การลงนามในกรอบขอ้ตกลงการด าเนินงานกบักองทุนโลกเพื่อต่อสูโ้รคเอดส ์ 
    วณัโรคและมาลาเรยี พ.ศ. 2561 – 2563 
  14.   เรื่อง   ร่างบนัทกึความเขา้ใจวา่ดว้ยความร่วมมอืดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ
    นวตักรรมระหวา่งกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีบักระทรวง 
    การอุดมศกึษา การวจิยัและนวตักรรม สาธารณรฐัฝรัง่เศส 
  15. เรื่อง  การจดัท าบนัทกึความเขา้ใจว่าด้วยความร่วมมอืทางด้านวฒันธรรมระหว่าง
     กระทรวงวฒันธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกิจการ
ภายในแห่งรฐับาล    แห่งเขตบรหิารพเิศษฮ่องกง สาธารณรฐัประชาชนจนี 

  16. เรื่อง  การรบัรองเอกสารผลการประชมุรฐัมนตรวีฒันธรรมเอเชยี-ยุโรป ครัง้ที ่8 
   

แต่งตัง้ 
 
  17. เรื่อง  การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาการ 
    ระดบัทรงคุณวฒุ ิ(ส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร)ี 
  18. เรื่อง  การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาการ 
    ระดบัทรงคุณวฒุ ิ(กระทรวงสาธารณสุข) 
  19. เรื่อง  การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาการ 
    ระดบัทรงคุณวฒุ ิ(กระทรวงสาธารณสุข) 
  20. เรื่อง  การแต่งตัง้กงสุลใหญ่สาธารณรฐัประชาชนจนี ณ จงัหวดัขอนแก่น  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  21. เรื่อง  แต่งตัง้ขา้ราชการประเภทบรหิารระดบัสูง (กระทรวงการพฒันาสงัคม 
    และความมัน่คงของมนุษย)์  
  22. เรื่อง  การแต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการค่าจา้งชดุที ่20  
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  23. เรื่อง  การแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวฒุดิา้นสื่อสารมวลชน แทน กรรมการ 
    ผูท้รงคุณวฒุใินคณะกรรมการกองทุนพฒันาสื่อปลอดภยัและสรา้งสรรค์ 
    ทีพ่น้จากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง   

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี โทร. 0 2288-4396 

กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... (ชดุยกระดบัการก ากบั
ดแูลตลาดทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 
..) พ.ศ. .... (ชดุยกระดบัการก ากบัดูแลตลาดทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล) ตามทีก่ระทรวงการคลงั (กค.) 
เสนอ และให้ส่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แล้วส่งใหค้ณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บญัญตัแิห่งชาตพิจิารณา ก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตติ่อไป 
  สาระส าคัญของร่างพระราชบญัญัติฯ เป็นการปรับปรุงบทนิยามการประกอบธุรกิจ
หลกัทรพัย ์ 
การก าหนดทุนจดทะเบยีนช าระแล้วของบรษิัทหลกัทรพัย์ ก าหนดหลกัเกณฑ์การประกอบธุรกจิหลกัทรพัย์
ประเภทที่รฐัมนตรกี าหนดเพิม่เตมิ เพิม่เตมิอ านาจของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) ปรบัปรุงชอ่งทางและวธิีการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ปรบัปรุงองคป์ระกอบ 
คุณสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของคณะกรรมการคดัเลอืกกรรมการ ปรบัปรุงกระบวนการคดัเลอืกกรรมการ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปรบัปรุงอ านาจหน้าที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้ก าหนดให้จดัตัง้กองทุน
ส่งเสรมิการพฒันาตลาดทุน เพื่อใชเ้ป็นกลไกในการพฒันาตลาดทุนและส่งเสรมิขดีความสามารถในการแขง่ขนั
และการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ ตลอดจนปรบัปรุงบทก าหนดโทษและการเปรยีบเทยีบความผดิ 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบญัญติัระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  
   คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิหลกัการร่างพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุตธิรรม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานศาลยุตธิรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตรวจพจิารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งใหค้ณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณา ก่อนเสนอ
สภานิตบิญัญตัแิห่งชาติต่อไป และรบัทราบแผนในการจดัท ากฎหมายล าดบัรอง กรอบระยะเวลาและกรอบ
สาระส าคญัของกฎหมายล าดบัรองซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว ตามที่ส านักงานศาลยุตธิรรม
เสนอ  
   สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญติั 
   1. ก าหนดให้ผู้พพิากษาย่อมมอีิสระในการพจิารณาพิพากษาอรรถคดีตามรฐัธรรมนูญและ
กฎหมาย และการพจิารณาพพิากษาอรรถคดดีงักล่าวย่อมไดร้บัความคุม้กนั  
   2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา เป็น
ประธานกรรมการ กรรมการตุลาการศาลยุตธิรรมผูท้รงคุณวฒุ ิจ านวน 12 คน ซึ่งเลือกจากขา้ราชการตุลาการ
ในศาลฎีกา จ านวน 6 คน ศาลชัน้อุทธรณ์ จ านวน 4 คน และศาลชัน้ต้น จ านวน 2 คน และกรรมการตุลาการ
ศาลยุตธิรรมผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 2 คน ซึ่งเลอืกจากบุคคลที่ไม่เป็นหรอืเคยเป็นขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุตธิรรม  
   3. ก าหนดให้ประธานศาลฎีกาเป็นผูม้คี าสัง่ให้เลขานุการคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิรรม
เป็นผู้ด าเนินการจัดให้มีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ตามระเบียบที่คณะ
กรรมการบรหิารศาลยุตธิรรมก าหนด  
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   4. ก าหนดให้กรรมการตุลาการศาลยุตธิรรมผู้ทรงคุณวุฒมิีคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้าม 
ไดแ้ก่  
ไม่เป็นตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง ตุลาการศาลทหาร ไม่เป็นหรอืเคยเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทน 
ราษฎร ขา้ราชการการเมอืง เป็นตน้  
   5. ก าหนดให้กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิรรม พ.ศ. 2543 ซึ่งปฏบิตัหิน้าที่อยู่ในวนัก่อนวนัที่พระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั
ยงัคงอยู่ปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปจนกวา่กรรมการตุลาการศาลยุตธิรรมผูท้รงคุณวฒุแิห่งพระราชบญัญตัฉิบบันี้จะเขา้
รบัหน้าที่ โดยให้ประธานศาลฎีกาด าเนินการให้มกีารเลอืกกรรมการตุลาการศาลยุตธิรรมผูท้รงคุณวุฒใิหแ้ลว้
เสรจ็ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั  
 
 
3. เรื่อง ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัเรือไทย พทุธศกัราช 2481 พ.ศ. ....  
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย 
พุทธศกัราช 2481 พ.ศ. .... ของกระทรวงคมนาคม ทีส่ านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้ และ
ให้ด าเนินการต่อไปได ้และมอบหมายใหก้ระทรวงคมนาคม ร่วมกบัส านกังาน ก.พ. และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ทบทวนและพิจารณาจดัสรรในส่วนของอตัราก าลงัให้กบักรมเจ้าท่า ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบั
ภารกจิ ตามความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะพเิศษ) ต่อไป  
   สาระส าคญัของร่างพระราชก าหนด  
   1. ก าหนดบทนิยามค าว่า “เรือประมง” และ “เรือขนถ่ายสัตว์น ้ า” เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความหมายตามกฎหมายวา่ดว้ยการประมง และสอดคลอ้งกบัระบบการจดทะเบยีนเรอืไทยทีก่รมเจา้ท่าปฏิบตัิ
อยู่ในปจัจุบนั  
   2. ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการด าเนินการทางทะเบยีนเกีย่วกบัเรอืประมงและเรอืขนถ่ายสตัวน์ ้า  
   3. ก าหนดใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมมอี านาจประกาศงดการจดทะเบียนเรอืประมง
เป็นการชัว่คราวครัง้ละไม่เกนิหนึ่งร้อยแปดสบิวนั ในกรณีที่มคีวามจ าเป็นต้องควบคุมจ านวนเรอืประมงเพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกนัหรอืปราบปรามการท าประมงผดิกฎหมายตามกฎหมายวา่ดว้ยการประมง  
   4. ก าหนดเหตุในการเพกิถอนทะเบยีนเรอืไทยและจ าหน่ายสมุดทะเบยีนเรอืไทย  
   5. ก าหนดหน้าทีข่องเจา้ของหรอืผูค้รอบครองเรอืประมงทีถู่กเพกิถอนทะเบยีนเรอืไทยจะต้อง
แจง้จุดจอดเรอืเพื่อใหเ้จา้ท่าด าเนินการตดิตัง้เครื่องมอืควบคุมเรอืไม่ใหเ้คลื่อนยา้ยจากจุดจอดเรอื และหา้มมใิห้
มกีารเคลื่อนยา้ยเรอืออกจากจุดจอดเรอื ปลด รื้อถอน ท าให้เสยีหาย หรอืท าลายเครื่องมอืควบคุมเรอื เวน้แต่
ไดร้บัอนุญาตจากเจา้ท่าหรอืมเีหตุฉุกเฉินจ าเป็นอนัมอิาจหลกีเลีย่งได ้ 
   6. ก าหนดหน้าทีใ่หเ้จา้ท่าตอ้งจดัใหม้กีารดูแลรกัษาเรอืประมงหรอืเรอืขนถ่ายสตัวน์ ้าที่ถูกเพกิ
ถอนทะเบยีนเรอืไทย  
   7. ก าหนดใหก้ารแยกชิน้ส่วนหรอืท าลายเรอืประมงจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจากกรมประมงและ
ต้องได้รบัอนุมตัแิผนด าเนินการจากเจ้าท่าก่อนท าการแยกชิน้ส่วนหรอืท าลายเรอื และก าหนดใหใ้นกรณมีขีอ้
สงสยัวา่จะมกีารแยกชิน้ส่วนหรอืท าลายเรอืจรงิหรอืไม่ ใหเ้จา้ท่าและเจา้หน้าทีก่รมประมงร่วมกนัตรวจสอบ  
   8. ก าหนดใหเ้จา้ของเรอืแจง้งดใชเ้รอืประมงหรอืเรอืขนถ่ายสตัวน์ ้า หรอืเปลีย่นประเภทเรอืต่อ
นายทะเบยีนเรอืเพื่อประโยชน์ในการคงไวซ้ึ่งทะเบยีนเรอื  
    9. แก้ไขเพิม่เตมิอ านาจของเจา้ท่าในการเปรยีบเทยีบความผดิกรณีที่มโีทษปรบัทางปกครอง
หรอืมโีทษทางอาญาทีเ่ป็นโทษปรบัสถานเดยีว  
   10. แกไ้ขเพิม่เตมิบทก าหนดโทษ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ โทษทางปกครอง และโทษ
ทางอาญา และเพิม่โทษทางปกครองเพื่อก าหนดมาตรการเพื่อรองรบัการกระท าความผดิในส่วนที่เกี่ยวกบั
เรอืประมง  
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   11. ก าหนดโทษทางอาญา โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมอตัราโทษทางอาญาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วกบัอตัราโทษปรบัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขอตัราโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 
และสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิในปจัจุบนั  
   12. ก าหนดให้อธิบดีกรมเจ้าท่ามอี านาจในการออกระเบียบเพื่อก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิีการ 
และเงื่อนไขในการแจง้กรณีเรอืไทยทีไ่ดจ้ดทะเบยีนแล้วสูญหาย ถูกเพลงิไหมโ้ดยสิ้นเชงิ อบัปาง ท าลายหรอื
ถูกละทิ้ง และก าหนดใหน้ายทะเบยีนเรอืเพกิถอนทะเบยีนเรอืไทย และจ าหน่ายทะเบยีนเรอืไทยออกจากสมุด
ทะเบยีนเรอืไทย  
เพื่อการปฏบิตังิานของนายทะเบยีนเรอืมคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้  
   13. แก้ไขบทนิยามค าว่า “เรอืประมง” ให้หมายความรวมถงึเรอืที่มหีรอืตดิตัง้เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ทีใ่ชท้ าการประมง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อแสวงหาประโยชน์จากทรพัยากรสตัวน์ ้าในทางการคา้ดว้ย  
   14. ก าหนดเพิ่มเติมกรอบที่กรมประมงจะต้องค านึงถึงในการออกหนังสือรับรองเพื่อให้
สอดคล้องกบัข้อเสนอที่ว่าควรออกอนุบัญญัติที่ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการออกหนังสือรับรอง ให้
สอดคลอ้งกบั Compliance agreement ของ FAO   
   15. ก าหนดใหก้ารเปลีย่นแปลงตวัเรอืหรอืส่วนอื่นของเรอืประมงหรอืเรอืขนถ่ายสตัวน์ ้าจะต้อง
มเีจา้หน้าทีก่รมประมงเขา้ร่วมด าเนินการกบัเจา้พนกังานตรวจเรอื เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของการด าเนินการดงักล่าวดว้ย  
   16. แก้ไขเพิม่เตมิอ านาจของรฐัมนตรใีนการประกาศงดการจดทะเบียนเรือประมงเป็นการ
ชัว่คราวให้เป็นไปตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการแก้ไขการท าประมงผดิกฎหมาย ที่ว่าในกรณีมีความ
จ าเป็นต้องควบคุมจ านวนเรอืส าหรบัการประมงเพื่อประโยชน์ในการป้องกนัหรอืปราบปรามการท าประมงผดิ
กฎหมายตามกฎหมายวา่ดว้ยการประมง หรอืเมื่อไดร้บัแจง้การงดการออกใบอนุญาตท าการประมง หรอืเรอืที่
ใชท้ าการประมงเกนิจ านวนที่คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาตกิ าหนด ให้รฐัมนตรมีอี านาจประกาศ
งดการจดทะเบยีนเรอืประมงเป็นการชัว่คราวไดค้ราวละไม่เกนิสองปี  
   17. ก าหนดเพิ่มเติมอ านาจเจ้าท่าในการเขา้ไปด าเนินการติดตัง้เครื่องมอืควบคุมเรือหรอื
เครื่องมืออย่างใด ๆ ที่ไม่ให้เรือเคลื่อนจากจุดที่จอด และท าเครื่องหมายสญัลกัษณ์ว่าเรือนัน้ถูกเพิกถอน
ทะเบยีนเรอืไดใ้นท่าเรอืของเอกชน  
   18. ก าหนดให้อธิบดีกรมเจ้าท่ามีอ านาจออกระเบียบเพื่อก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิีการ และ
เงื่อนไขในการแจง้การงดใชเ้รอืและการเปลีย่นประเภทเรอื รวมทัง้ก าหนดใหก้ารเปลีย่นประเภทเรอืประมงหรอื
เรอืขนถ่ายสตัวน์ ้าจะต้องมกีารด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องจากเจา้พนกังานตรวจเรอืและเจา้หน้าทีข่อง
กรมประมงก่อนดว้ย  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดวิธีการและอตัราท่ีผูร้บัอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดล่วงล า้ล า
แม่น ้าต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปี พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดวธิกีารและอตัราที่ผูร้บัอนุญาตปลูก
สรา้งอาคารหรอืสิง่อื่นใดล่วงล ้าล าแม่น ้าตอ้งเสยีค่าตอบแทนเป็นรายปี พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงคมนาคม (คค.) 
เสนอ และใหส้่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาเป็นเรื่องด่วน แลว้ด าเนินการต่อไปได ้
  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวงฯ เป็นการปรบัปรุงการก าหนดวธิกีารและอตัราค่าตอบแทน
ทีผู่ร้บัอนุญาตปลูกสรา้งอาคารหรอืสิง่อื่นใดล่วงล ้าเขา้ไปเหนือน ้า ในน ้า และใตน้ ้า ของแม่น ้า ล าคลอง บงึ อ่าง
เกบ็น ้า ทะเลสาบ อนัเป็นทางสญัจรของประชาชนหรอืทีป่ระชาชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนั หรอืทะเลภายในน่านน ้า
ไทยหรอืบนชายหาดของทะเลดงักล่าวตอ้งเสยีค่าตอบแทนเป็นรายปี 
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอ
ส าเนาเอกสารพร้อมค ารบัรอง และค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเก่ียวกบัห้างหุ้นส่วนและบริษทัจ ากดั พ.ศ. .... 
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  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน 
การขอตรวจเอกสาร การขอส าเนาเอกสารพร้อมค ารบัรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกบัห้างหุ้นส่วนและ
บรษิทัจ ากดั พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย ์(พณ.) เสนอ และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได้ 
  พณ. เสนอวา่ โดยทีธ่นาคารโลกมขีอ้เสนอแนะใหป้ระเทศไทยปรบัปรุงอตัราค่าธรรมเนียมการ
จดทะเบยีนห้างหุ้นส่วนและบรษิทัจ ากดั โดยก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมแบบคงที่ (Flat Rate) และปรบัอตัรา
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปจัจุบนั เพื่อส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบธุรกจิเขา้ใช้
บรกิารผา่นระบบ e-Registration เพิม่มากขึน้ ดงันัน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของธนาคารโลกดงักลา่ว 
สมควรปรบัปรุงกฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน การขอตรวจเอกสาร การขอส าเนา
เอกสาร พร้อมค ารบัรอง และค่าธรรมเนียมอื่นทีเ่กีย่วกบัหา้งหุ้นส่วนและบรษิทัจ ากดั พ.ศ. 2549 และที่แกไ้ข
เพิม่เตมิรวม 3 ฉบบั ไดแ้ก่ 
  1. กฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน การขอตรวจเอกสาร การขอส าเนา
เอกสารพรอ้มค ารบัรอง และค่าธรรมเนียมอื่นทีเ่กีย่วกบัหา้งหุน้ส่วนและบรษิทัจ ากดั พ.ศ. 2549 
  2. กฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน การขอตรวจเอกสาร การขอส าเนา
เอกสารพรอ้มค ารบัรอง และค่าธรรมเนียมอื่นทีเ่กีย่วกบัหา้งหุน้ส่วนและบรษิทัจ ากดั (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 
  3. กฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน การขอตรวจเอกสาร การขอส าเนา
เอกสารพรอ้มค ารบัรอง และค่าธรรมเนียมอื่นทีเ่กีย่วกบัหา้งหุน้ส่วนและบรษิทัจ ากดั (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2554 
  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวงฯ เป็นการปรบัปรุงค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนการขอ
ตรวจเอกสาร การขอส าเนาเอกสารพรอ้มค ารบัรอง และค่าธรรมเนียมอื่นทีเ่กีย่วกบัหา้งหุน้ส่วนและบรษิทัจ ากดั 
 

เศรษฐกิจ- สงัคม 
 
6. เรื่อง การพิจารณาบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานด้านยาเสพติด ประจ าปี 
2560 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้มีการพิจารณาบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่
ผูป้ฏบิตังิานดา้นยาเสพตดิประจ าปี 2560 ในอตัราไม่เกนิ 8,386 คน เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจแก่ผูป้ฏบิตังิานดา้น
ยาเสพตดิ                     โดยแบ่งเป็นเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานดา้นยาเสพตดิโดยตรง และผูป้ฏบิตังิานเกือ้กูลต่อ
การแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ  
ตามทีก่ระทรวงยุตธิรรม (ยธ.) เสนอ ไดแ้ก่ 

ประเภท 

ปี 2560 
ผูป้ฏบิตังิาน 
ดา้นยาเสพ

ตดิ 
(คน) 

จ านวนอตัราทีไ่ดร้บั 
บ าเหน็จความชอบ 

(คน) 

คดิเป็นรอ้ย
ละ 

ผูป้ฏบิตังิานดา้นยาเสพตดิโดยตรง 264,480 6,612 2.5 
ผูป้ฏบิตังิานเกือ้กูลต่อการแกไ้ขปญัหายาเสพ
ตดิ 354,881 1,774 0.5 

รวม 619,361 8,386  
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7. เรื่อง การประกาศใช้บงัคบัมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรฐัธรรมนูญและผูด้ ารงต าแหน่ง
ในองค์กรอิสระ รวมทัง้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหวัหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรฐัธรรมนูญ
และองคก์รอิสระ  
พ.ศ. 2561 
  คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบการประกาศใช้บังคบัมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาล
รฐัธรรมนูญ และผูด้ ารงต าแหน่งในองคก์รอสิระ รวมทัง้ผูว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิและหวัหน้าหน่วยงานธุรการ
ของศาลรฐัธรรมนูญและองคก์รอสิระ พ.ศ. 2561 ตามที่ส านกังานศาลรฐัธรรมนูญ (ศร.) เสนอ ดงันี้ 
  สาระส าคญัของเรื่อง 
  ศร. รายงานวา่ ศาลรฐัธรรมนูญและองคก์รอสิระได้ร่วมกนัก าหนดมาตรฐานทางจรยิธรรมของ
ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอสิระ รวมทัง้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหวัหน้า
หน่วยงานธุรการของศาลรฐัธรรมนูญและองค์กรอสิระ พ.ศ. 2561 ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
มาตรา 219 และได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้ว เมื่อวนัที่ 30 มกราคม 2561 โดยมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนั
ถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป ซึ่งมสีาระส าคญัประกอบดว้ย 4 หมวด ดงันี้  
  1. มาตรฐานทางจริยธรรมอนัเป็นอุดมการณ์ 1.1ต้องยดึมัน่และธ ารงไวซ้ึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 1.2 ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 1.3 ต้องถือผลประโยชน์ของ
ประเทศชาตเิหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 1.4 ต้องปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ ไม่แสวงหาประโยชน์
โดยมชิอบ 1.5 ตอ้งไม่ขอ  
ไม่เรยีก ไม่รบัทรพัย์สนิ ของขวญัของก านัล หรอืประโยชน์อื่นใดที่อาจท าให้กระทบกระเทอืนต่อการปฏิบตัิ
หน้าที ่ 
เวน้แต่เป็นการรบัจากการใหโ้ดยธรรมจรรยา และการรบัทีม่บีทบญัญตัแิห่งกฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัให้
รบัได ้
  2. มาตรฐานทางจริยธรรมอนัเป็นค่านิยมหลกั 2.1 ไม่กระท าการอนัเป็นการขดักนัระหวา่ง
ประโยชน์ส่วนตนกบัประโยชน์ส่วนรวม 2.2 ยดึมัน่หลกันิตธิรรม และประพฤตตินอยู่ในกรอบศลีธรรมอนัดี 2.3 
ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความยุตธิรรม 2.4 รกัษาไวซ้ึ่งความลบั รวมทัง้เคารพต่อมตขิองทีป่ระชมุ และเหตุผลของทุก
ฝ่ายอย่างเคร่งครดั 2.5 ให้ขอ้มูลข่าวสารตามขอ้เทจ็จรงิโดยไม่บดิเบอืน 2.6 ปฏบิตัหิน้าที่ตามกฎหมายของ
องคก์ร  
2.7 ไม่กระท าการใดที่ก่อใหเ้กดิความเสื่อมเสยีต่อเกยีรตศิกัดิข์องการด ารงต าแหน่ง ไม่ปล่อยปละละเลยหรอื
ยนิยอมให้บุคคลในครอบครวัหรอืที่อยู่ในก ากบัดูแลของตน เรยีกรบัหรอืยอมจะรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์ที่
อาจท าใหก้ระทบกระเทอืนต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องตน 2.8 ไม่คบหาสมาคมกบัผูม้ชี ือ่เสยีงในทางเสื่อมเสยี อนั
อาจกระทบกระเทอืนต่อความเชื่อถอืศรทัธาของประชาชนในการปฏบิตัหิน้าที่ 2.9 ไม่กระท าการอนัมลีกัษณะ
เป็นการล่วงละเมดิหรอืคุกคามทางเพศ 
  3. จริยธรรมทัว่ไป 3.1 ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการอย่างเตม็ก าลงัความสามารถ และยดึมัน่ในความ
ถูกต้องชอบธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 3.2 อุทศิเวลาแก่ทางราชการ ไม่เบยีดบงัเวลาราชการ 3.3 ปฏบิตัิ
ต่อประชาชนดว้ยความเตม็ใจ ใหบ้รกิารดว้ยความรวดเรว็ เสมอภาค ถูกตอ้ง โปร่งใส ปราศจากอคต ิ3.4 ดูแล
รกัษาและใชท้รพัยสนิของทางราชการอย่างประหยดั คุ้มค่า 3.5 รกัษาความลบัของทางราชการตามกฎหมาย 
3.6 ปฏบิตั ิก ากบัดูแลหรอืบงัคบับญัชาเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น 
ใหเ้ป็นไปตามกฏหมายระเบยีบ และระบบคุณธรรม 
  4. การฝ่าฝืนและไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรม 4.1 การฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติาม
ในหมวด 1 ใหถ้อืวา่มลีกัษณะรา้ยแรง การฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามในหมวด 2 และหมวด 3 จะถอืวา่มลีกัษณะ
ร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาถึงพฤติกรรมของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิ เจตนาและความร้ายแรง ของความ
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เสยีหายทีเ่กดิจากการฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตันิัน้ 4.2 การด าเนินการแก่บุคคลตามขอ้ 3 (ประธานศาลรฐัธรรมนูญ
และตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ  
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอสิระผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ หวัหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรฐัธรรมนูญและ
องค์กรอสิระ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฏร สมาชกิวุฒสิภา และคณะรฐัมนตร)ี ว่ากระท าการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานทางจรยิธรรมนี้ให้เป็นไปตามบทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญ กฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัวา่ดว้ย
การนัน้ 
 
8.  เรื่อง การพิจารณาก าหนดวนัหยดุราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบก าหนดวนัหยุดราชการเพิม่เป็นกรณพีเิศษ ในปี 2561 ตามที ่
ส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี(สลค.) เสนอ ดงันี้ 
  1. ก าหนดให้วนัพฤหสับดทีี ่12 เมษายน 2561 เป็นวนัหยุดราชการเพิม่เป็นกรณีพเิศษอกี 1 
วนั  
ในปี 2561  
  2. ส่วนรฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และภาคเอกชน ใหร้ฐัวสิาหกจิแต่ละแห่ง ธนาคารแห่ง 

ประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พจิารณาความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

  3. ในกรณีที่หน่วยงานใดมภีารกจิในการให้บรกิารประชาชน หรอืมคีวามจ าเป็นหรอืราชการ
ส าคญัในวนัดงักล่าวโดยได้ก าหนดหรอืนัดหมายไวก้่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลกิหรอืเลื่อนไปจะเกดิความเสยีหาย
หรอืกระทบต่อการใหบ้รกิารประชาชน ใหห้วัหน้าหน่วยงานนัน้พจิารณาด าเนินการตามทีเ่หน็สมควร โดยมใิห้
เกดิความเสยีหายแก่ทางราชการและประชาชน  
  สาระส าคญัของเรื่อง 

  สลค. รายงานวา่ การก าหนดใหว้นัพฤหสับดทีี ่12 เมษายน 2561 เป็นวนัหยุดราชการเพิม่เป็น
กรณีพเิศษอกี 1 วนั จะท าให้มวีนัหยุดราชการตดิต่อกนั 5 วนั (วนัพฤหสับดทีี่ 12 – วนัจนัทร์ที่ 16 เมษายน 
2561) ทัง้นี้ การมวีนัหยุดต่อเนื่องจะท าให้เกดิการขบัเคลื่อนทางเศรษฐกจิและสนบัสนุนภาคธุรกจิที่เกีย่วขอ้ง
กบัการท่องเทีย่ว 

  ทัง้นี้ การก าหนดใหว้นัพฤหสับดทีี ่12 เมษายน 2561 เป็นวนัหยุดราชการประจ าปี 2561 เพิม่
เป็นกรณีพิเศษดังกล่าว จะท าให้ปี 2561 มีวนัหยุดเพิ่ม 1 วนั ซึ่งจะเป็นวนัหยุดเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
วนัหยุดราชการประจ าสปัดาห ์(วนัเสารแ์ละวนัอาทติย์) และวนัหยุดราชการประจ าปีทีก่ าหนดไว ้ตามประกาศ
ส านกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง ก าหนดเวลาท างานและวนัหยุดราชการ ซึ่งจะท าใหม้วีนัหยุดราชการประจ าปี 2561 
รวมทัง้สิน้ 18 วนั 

 
 
   

ต่างประเทศ 
 
9. เรื่อง ร่างกรอบความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ                         
ฉบบัปี ค.ศ. 2018-2021 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดงันี้  
  1. เหน็ชอบร่างกรอบความร่วมมอืระหวา่งไทยกบัองคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ
ฉบับปี ค.ศ. 2018-2021 [The Kingdom of Thailand, Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO) Country Programming Framework (CPF) 2018-2021] และกจิกรรมหรอืโครงการ ต่าง ๆ ที่
จะเกดิขึน้ภายใต้กรอบความร่วมมอืดงักล่าว ทัง้นี้ หากจ าเป็นต้องแกไ้ขปรบัปรุงร่างกรอบความร่วมมอื CPF 
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ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคญัก่อนการลงนาม ให้ กษ. สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องน า เสนอคณะรฐัมนตรี
พจิารณา 
อกีครัง้ 
  2. เหน็ชอบให้ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ลงนามกรอบความร่วมมอื CPF ฉบบั                  
ปี ค.ศ. 2018-2021 ร่วมกบัผูแ้ทน FAO 
  สาระส าคญัของเรื่อง 
  1. FAO เป็นองค์การช านัญพเิศษแห่งสหประชาชาต ิมวีตัถุประสงค์เพื่อยกระดบัการบรโิภค
อาหารและมาตรฐานการครองชพีของประชากรในโลกให้ดขี ึน้ด้วยความพยายามทุกวถิีทางที่จะพชิติความ
ยากจน ใหโ้ลกปราศจากความหวิโหยและทุพโภชนาการ รวมถงึการผลติอาหารใหเ้พยีงพอต่อการบรโิภคของ
ประชากรโลกโดยให้ความช่วยเหลอืแก่ประเทศสมาชกิ ผ่านโครงการความร่วมมอืทางวชิาการ ตัง้แต่ปี 2521 
เป็นตน้มา แต่เนื่องจากการใหค้วามชว่ยเหลอืเป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ห ้คอื FAO มากกวา่ทีจ่ะค านึงถงึ
ความตอ้งการของประเทศสมาชกิ ดงันัน้ ในปี 2548 FAO ไดร้เิริม่ใหม้กีารจดัท ากรอบการด าเนินงานระยะปาน
กลางระหว่างประเทศสมาชกิกบั FAO โดยใช้ชื่อว่า National Medium Term Priority Framework : NMTPF 
เพื่อส่งเสริมให้การด าเนินงานความร่วมมือของ FAO เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของประเทศสมาชกิ โดยไทยเป็นประเทศแรก ๆ ทีเ่ริม่จดัท ากรอบการด าเนินงานดงักล่าวกบั 
FAO 
  2. กษ. ร่วมกบั FAO ประจ าประเทศไทย จดัการประชุมหารอืระดมความคดิเหน็จากผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อร่วมกนัยกร่างกรอบความร่วมมอืระหว่างไทยและ FAO ฉบบัปี ค.ศ. 2018-2021 
โดยแนวทางการจดัล าดบัความส าคญัสูงของความร่วมมอืในกรอบความร่วมมอื CPF ฉบบัปี ค.ศ. 2018-2021 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบับรบิท/แผนพฒันาประเทศ ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยนื (Sustainable Development 
Goal : SDGs) กรอบหุ้นส่วนความร่วมมือไทย – สหประชาชาติ (UN-Thailand Partnership Framework : 
UNPAF) (2017-2021) เพื่อเสนอให้ฝ่าย FAO พิจารณา โดยประเด็นส าคญัสูงของรฐับาลไทยภายใต้กรอบ
ความร่วมมอื CPF ม ี4 ขอ้ ดงันี้ ข้อท่ี 1 ความปลอดภยัและมาตรฐานอาหารไดร้บัการปรบัปรุงเพื่อสุขภาพของ
ผูบ้รโิภคและเพื่อส่งเสรมิการคา้             ข้อท่ี 2 สนบัสนุนและเพิม่โอกาสของการจดัการห่วงโซ่คุณค่าการผลติ
สนิค้าเกษตรอย่างมปีระสทิธภิาพและอย่างครอบคลุม ข้อท่ี 3 ส่งเสรมิการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื 
 
10. เรื่อง การเข้าเป็นภาคีพิธีสารแก้ไขอนุสญัญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดงันี้ 
  1. เหน็ชอบใหป้ระเทศไทยเขา้เป็นภาคพีธิสีารเกีย่วกบัการแกไ้ขขอ้ 50 (เอ) ของอนุสญัญาว่า
ด้วยการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ ลงนาม ณ เมอืงมอนตรอิอล เมื่อวนัที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และพธิสีาร
เกี่ยวกบัการแก้ไขขอ้ 56 ของอนุสญัญาว่าด้วยการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ ลงนาม ณ เมอืงมอนตรอิอล 
เมื่อวนัที ่6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
  2. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ด าเนินการจดัท าสตัยาบนัสาร (Instrument 
of Ratification) ส าหรับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารทัง้สองฉบับและยื่นต่อเลขาธิการองค์การการบินพลเรือน
ระหวา่งประเทศต่อไป 
  สาระส าคญัของเรื่อง 
  คค. รายงานวา่ พธิสีารเกีย่วกบัการแกไ้ขขอ้ 50 (เอ) และพธิสีารเกีย่วกบัการแกไ้ขขอ้ 56  
ของอนุสญัญาว่าดว้ยการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ เป็นการแก้ไขอนุสญัญาว่าดว้ยการบนิพลเรอืนระหวา่ง
ประเทศ  
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ค.ศ. 1944 ในขอ้ก าหนดที่เกี่ยวกบัองค์กรสาขาของ ICAO ซึ่งได้รบัความเหน็ชอบจากที่ประชุมสมชัชาสมยั
สามญั  
ครัง้ที ่39 ของ ICAO ณ เมอืงมอนตรอิอล เมื่อวนัที ่6 ตุลาคม 2559 มสีาระส าคญัสรุปได ้ดงันี้ 
  1. พิธีสารเก่ียวกบัการแก้ไขข้อ 50 (เอ) ฯ ระบุถึงความประสงค์ของรัฐภาคีในการเพิ่ม
จ านวนสมาชกิคณะรฐัมนตร ี(Council) จากเดมิจ านวน 36 ประเทศ เป็น 40 ประเทศ ทัง้นี้ คณะรฐัมนตรเีป็น
องค์กรระดบับรหิารซึ่งมบีทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ในการพฒันาการบนิ
พลเรอืนและการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ โดยคณะรฐัมนตรปีระกอบด้วย รฐัภาคทีี่ได้รบัเลอืกตัง้โดย
สมชัชา ICAO และอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี 
  2. พิธีสารเก่ียวกบัการแก้ไข ข้อ 56ฯ ระบุถึงความประสงค์ของรฐัภาคใีนการเพิม่จ านวน
สมาชกิของคณะกรรมาธกิารการเดนิอากาศ ( Air Navigation Commission) จากเดมิจ านวน 19 คน เป็น 21 
คน ทัง้นี้ คณะกรรมธกิารการเดนิอากาศจะประกอบด้วยสมาชกิทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ โดยคณะรฐัมนตรจีากบุคคลที่มี
ความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นวทิยาศาสตรก์ารบนิทีเ่สนอชือ่โดยรฐัภาคเีพื่อท าหน้าทีใ่หค้ าปรกึษาแก่คณะมนตรี
เกีย่วกบั 
แนวทางการพฒันาการเดนิอากาศ 
  ทัง้นี้ พิธีสารทัง้สองฉบบัจะเปิดให้ประเทศภาคีอนุสญัญาว่าด้วยการบินพลเรือน ระหว่าง
ประเทศ ค.ศ. 1944 ยื่นตราสารการใหส้ตัยาบนัเขา้เป็นภาค ีและจะมผีลบงัคบัใชต้่อเมื่อประเทศต่าง ๆ เขา้เป็น
ภาคพีธิสีารฯ ครบจ านวน 128 ประเทศ (อนุสญัญาชคิาโก ปี ค.ศ. 1944 ของ ICAO ก าหนดใหพ้ธิสีารมผีลใช้
บงัคบัต่อเมื่อมปีระเทศสมาชกิยื่นตราสารการใหส้ตัยาบนัเขา้เป็นภาคเีป็นจ านวน 2 ใน 3 ของประเทศสมาชกิ 
ICAO ทัง้หมด) 
 
11. เรื่อง การลงนามหนังสือแสดงเจตจ านงระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและส านักงานต ารวจแห่ง
ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ส าหรบัการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ 
  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่ รองนายกรฐัมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จัน่ตอง) และ
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยุตธิรรม (ยธ.) เสนอ ดงันี้ 
  1. อนุมตัริ่างหนังสอืแสดงเจตจ านงระหว่างกรมสอบสวนคดพีเิศษ (Department of Special 
Investigation : DSI) และส านกังานต ารวจแห่งประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ส าหรบัการต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติ 
  2. อนุมตัใิหอ้ธบิด ีDSI เป็นผูล้งนามในร่างหนังสอืแสดงเจตจ านงฯ รวมทัง้อนุมตัใิหก้ระทรวง
ยุตธิรรม (ยธ.) โดย DSI หารอืร่วมกบักรมสนธสิญัญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) พจิารณา
ปรบั 
แก้ไขหนังสอืแสดงเจตจ านงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคญั หากมคีวามจ าเป็นต้องมกีารแก้ไขในภายภาคหน้า 
โดยไม่ตอ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาใหค้วามเหน็ชอบอกีครัง้ 
  สาระส าคญัของเรื่อง 
  ยธ. รายงานวา่ DSI และส านกังานต ารวจแห่งประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ไดเ้หน็ชอบร่วมกนัในการ
ร่างหนังสอืแสดงเจตจ านงระหว่าง DSI และส านักงานต ารวจแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ส าหรบัการต่อต้าน
อาชญากรรมขา้มชาต ิซึ่งหากไม่มขีอ้ขดัขอ้งส านกังานต ารวจแห่งประเทศเนเธอรแ์ลนด์กพ็รอ้มจะลงนามทนัท ี 
  ทัง้นี้ ร่างหนังสือแสดงเจตจ านง มีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างกรอบการท างานพื้นฐานส าหรบั
ความร่วมมอืระหวา่งผูร่้วมด าเนินการทัง้สองฝา่ยในการต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาต ิ
  รปูแบบของกิจกรรมความร่วมมือ จะครอบคลุมในดา้นต่าง ๆ ดงันี้ (1) การแบ่งปนัขอ้มูลใน
ด้านการบงัคบัใชก้ฎหมาย (2) การปฏบิตักิารประสานงานในด้านการบงัคบัใชก้ฎหมาย (3) การสร้างความ
เขม้แขง็และเป็นปึกแผน่ทางดา้นเครอืขา่ยความร่วมมอืทีม่อียู่ 
  ปัญหาอาชญากรรมส าหรบัการจดัการความร่วมมือ ประกอบดว้ย (1) การคา้มนุษย ์ 
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(2) การลกัลอบขนผูย้า้ยถิน่ (3) แก๊งมอเตอรไ์ซคน์อกกฎหมาย (4) การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเดก็ 
(ซึ่งรวมทัง้การท่องเทีย่วเพื่อประเวณเีดก็และการถ่ายทอดสดออนไลน์) (5) การฟอกเงนิ (6) การต่อตา้นการก่อ 
การรา้ย (7) ปญัหาอื่น ๆ   
  การแลกเปล่ียนข้อมูล ทัง้สองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกนั โดยเป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบยีบในระดบัชาตทิีเ่กีย่วขอ้งและสนธสิญัญาต่าง ๆ 
 
12. เรื่อง ขอความเหน็ชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุคณะกรรมการระหว่างประเทศว่า
ด้วย 
ชีวจริยธรรม ครัง้น้ี 26 [26th Session of the International Bioethics Committee of UNESCO (IBC)] 
และการประชมุคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ครัง้
ท่ี  11  [11th Session of the World Commission on Ethics Scientific Knowledge and Technology 
(COMEST)] ในปี 2562 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(วท.) เสนอ ดงันี้ 
  1. เหน็ชอบใหป้ระเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดัการประชมุคณะกรรมการระหวา่งประเทศวา่ดว้ย 
ชวีจรยิธรรม ครัง้นี้ 26 [26th Session of the International Bioethics Committee of UNESCO (IBC)] และการ
ประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 11 [11 th 
Session of the World Commission on Ethics Scientific Knowledge and Technology (COMEST)] ในช่วง
เดอืนกรกฎาคม 2562 
  2. มอบหมายให ้วท. และกระทรวงศกึษาธกิาร (ศธ.) เป็นเจา้ภาพร่วมในการจดัการประชมุฯ   
  สาระส าคญัของเรื่อง 
  วท. รายงานวา่ 
  1. องค์การยูเนสโกเป็นหน่วยงานเดยีวขององค์การสหประชาติ (UN) ที่ด าเนินการในด้าน
จรยิธรรม ภายใตค้ณะกรรมการ 3 คณะ ดงันี้ 1) IBC 2) คณะกรรมาธกิารรฐับาลระหวา่งประเทศวา่ดว้ยชวีจรยิ
ธรรม [Intergovernmental Bioethics Committee, (IGBC)] และ 3) COMEST ซึ่งตัง้แต่ปี 2558 IBC และ 
COMEST ไดม้กีารจดัประชมุร่วมกนัปีละ 1 ครัง้ โดยเป็นการประชมุในชว่งเวลาและสถานทีเ่ดยีวกนั และมกีาร
ประชมุร่วม (Joint Session) ระหวา่งคณะกรรมการทัง้ 2 ชดุดว้ย 
  2. องค์การยูเนสโกได้เสนอให้ไทยพิจารณารบัเป็นเจ้าภาพจดัประชุม  IBC ครัง้ที่ 26 และ 
COMEST ครัง้ที่ 11 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายวทิยาศาสตร์ของคณะกรรมการ
แห่งชาตวิ่าด้วยการศกึษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาต ิในการประชุม ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 
11 ตุลาคม 2560 ได้มมีตสินับสนุนให้ไทยรบัเป็นเจ้าภาพจดัประชุม IBC และ COMEST แล้ว ทัง้นี้ ศธ. ได้
ตอบรบัเป็นเจา้ภาพร่วมกบั วท. แลว้ดว้ย 
 
13.  เรื่อง  การลงนามในกรอบข้อตกลงการด าเนินงานกบักองทุนโลกเพ่ือต่อสู้โรคเอดส์ วณัโรคและ
มาลาเรีย พ.ศ. 2561 – 2563 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดงันี้ 
  1. เหน็ชอบการลงนามในกรอบขอ้ตกลงการด าเนินงาน (Framework Agreement) ระหวา่ง 
รฐับาลไทยกบักองทุนโลกเพื่อต่อสูโ้รคเอดส ์วณัโรคและมาลาเรยี พ.ศ. 2561 - 2563 
  2. เหน็ชอบเกี่ยวกบัการระงบัขอ้พพิาทกบักองทุนโลกฯ โดยวธิอีนุญาโตตุลาการทีก่รุงเจนีวา 
สมาพนัธรฐัสวสิ โดยใชภ้าษาองักฤษ ตามกฎเกณฑข์องอนุญาโตตุลาการของกรรมาธกิารแห่งสหประชาชาติ
วา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศ (UNCITRAL Arbitration Rules)  
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  3. มอบหมายให้ สธ. เป็นคู่สญัญาแทนรฐับาลไทย โดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็น 
ผูล้งนามในกรอบขอ้ตกลงการด าเนินงานในฐานะผูแ้ทนรฐับาลไทย 
  4. มอบให ้สธ. โดยกรมควบคุมโรคลงนามในเอกสารยนืยนัการรบัทุน (Grant Confirmation)  
กบักองทุนโลกฯ และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนโลกฯ ในแต่ละรอบการใหทุ้นของกองทุนโลก 
  ทัง้นี้ ให ้สธ. รบัความเหน็ของส านกังานอยัการสูงสุดไปพจิารณาด าเนินการในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ต่อไปดว้ย 
  รวมทัง้ ให้ สธ. หารอืร่วมกบักระทรวงการคลงั (กค.) กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งถงึแนวทางทีเ่หมาะสมส าหรบัการใหเ้อกสทิธแิละความคุม้กนั และสทิธปิระโยชน์ทางภาษี
แก่กองทุนโลกเพื่อต่อสู้โรคเอดส ์วณัโรค และมาลาเรยี เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานร่วมกบักองทุนโลก
เพื่อต่อสูโ้รคเอดส ์วณัโรค และมาลาเรยี หรอืองคก์รทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัในอนาคตตามความเหน็ของส านกังาน
อยัการสูงสุด ทัง้นี้ ใหด้ าเนินการตามกฎหมาย ระเบยีบ และมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 
  สาระส าคญัของเรื่อง 
  สธ. รายงานวา่ การลงนามในกรอบขอ้ตกลงการด าเนินงานกบักองทุนโลกฯ ในครัง้นี้ 
มคีวามจ าเป็นตอ้งเป็นการลงนามในนามของรฐับาลไทย เนื่องจากกรอบขอ้ตกลงดงักล่าวจะใชเ้ป็นแนวทางใน
การสนบัสนุนเงนิทุนจากกองทุนโลกฯ ให้แก่หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนต่าง ๆ  ในประเทศไทย รวมทัง้มี
เงื่อนไขในการรบัทุนจากกองทุนโลกฯ ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตอ านาจของ สธ. ซึ่งต้องเสนอคณะรฐัมนตรี
พจิารณา ดงันี้ 1) การให้เอกสทิธแิละความคุม้กนั (Privileges and Immunities) 2) การระงบัขอ้พพิาทโดยวธิี
อนุญาโตตุลาการ และ 3) การใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี 
 
14.  เรื่อง  ร่างบนัทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม
ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบักระทรวงการอุดมศึกษา การวิจยัและนวตักรรม 
สาธารณรฐัฝรัง่เศส  
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(วท.) เสนอ 
ดงันี้  
  1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวตักรรมระหว่าง วท. แห่งราชอาณาจกัรไทย กบักระทรวงการอุดมศกึษา การวจิยัและนวตักรรม แห่ง
สาธารณรฐัฝรัง่เศส   
  2. อนุมตัใิหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยหีรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผู้ 
ลงนามในร่างบนัทกึความเขา้ใจดงักล่าว ทัง้นี้ หากมคีวามจ าเป็นตอ้งแกไ้ขปรบัปรุงถอ้ยค าของร่างบนัทกึความ
เขา้ใจฯ ในส่วนทีม่ใิชส่าระส าคญั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให ้วท. หารอืร่วมกบั
กรมสนธิสญัญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพื่อพิจารณาด าเนินการในเรื่องนัน้ ๆ แทน
คณะรฐัมนตรโีดยไม่ตอ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาอกีครัง้ 
  3. มอบหมายให ้กต. จดัท าหนงัสอืมอบอ านาจเตม็ (Full Powers) ใหแ้ก่ผูล้งนามในขอ้ 2 
  สาระส าคัญของร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวตักรรมระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบักระทรวงการอุดมศึกษา 
การวิจยัและนวตักรรม สาธารณรฐัฝรัง่เศส ครอบคลุมความร่วมมอื 13 สาขา ได้แก่ (1) เทคโนโลยแีละ
ความหลากหลายทางชวีภาพ (2) พลงังานหมุนเวยีน (3) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (4) 
เครื่องส าอางนวตักรรม (5) การวจิยัแสงซนิโครตรอน การประยุกตใ์ชแ้ละเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง (6) เทคโนโลยี
อวกาศ การส ารวจระยะไกลระบบภูมศิาสตรแ์ละการสอบเทยีบ (7) วทิยาศาสตรก์ารอาหาร (8) การประเมนิวฏั
จกัรชวีติ (9) นโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม (10) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ (11) 
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นิวเคลยีร ์(12) การน าวทิยาศาสตรส์ู่ชมุชนและการสื่อสารวทิยาศาสตร ์และ (13) สาขาอื่น ๆ ของความร่วมมอื
ซึ่งอาจเหน็พอ้งร่วมกนั  
   รูปแบบความร่วมมือ ครอบคลุม 5 กจิกรรม ได้แก่ (1) โครงการการวจิยัและพฒันาร่วม (2) 
การแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ ผู้ช านาญการ และนักวิจัย (3) การจัดและการร่วมการประชุมร่วมด้าน
วทิยาศาสตร ์การประชมุทางวชิาการ การสมัมนา การฝึกอบรม การประชมุเชงิปฏบิตักิาร นิทรรศการ และอื่น 
ๆ (4) การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ ขอ้มูลและเอกสารด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและ (5) รูปแบบอื่น ๆ 
ของความร่วมมอืดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีซึ่งอาจเหน็พอ้งร่วมกนั  
 
15. เรื่อง การจดัท าบนัทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวฒันธรรมระหว่างกระทรวง
วฒันธรรมแห่งราชอาณาจกัรไทยกบักระทรวงกิจการภายในแห่งรฐับาลแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
สาธารณรฐัประชาชนจีน 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงวฒันธรรม (วธ.) เสนอ ดงันี้ 
  1. เหน็ชอบต่อร่างบนัทกึความเขา้ใจว่าด้วยความร่วมมอืทางดา้นวฒันธรรมระหว่างกระทรวง
วัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกิจการภายในแห่งรัฐบาลแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
ส า ธ า รณรัฐป ร ะช าชนจีน  (Home Affairs Bureau of the Government of the Hong Kong Special 
Administrative Region of the People’s Republic of China)  
  2. อนุมตัใิหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงวฒันธรรมเป็นผูล้งนามฝา่ยไทยในบนัทกึความเขา้ใจฯ  
(ตามขอ้ 1)  
  3. หากมีการปรับเปลี่ยนถ้อยค าของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สาระส าคญั หรอืที่ไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ วธ. สามารถด าเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอต่อ
คณะรฐัมนตรพีจิารณาอกีครัง้   
  สาระส าคญัของร่างบนัทึกความเข้าใจฯ สรุปไดด้งันี้ 
  1. ภาคจีะส่งเสรมิการพฒันาของความสมัพนัธท์ีเ่อือ้ประโยชน์ต่อทัง้สองฝา่ยในดา้นวฒันธรรม
และศลิปะ 
  2. ภาคีจะพยายามพฒันาความรู้เกี่ยวกบัวฒันธรรมของกนัและกนัและจะพยายามส่งเสรมิ
ความเขา้ใจร่วมกนัและสนบัสนุนการแลกเปลีย่นเท่าทีจ่ะสามารถด าเนินการไดใ้นดา้นวฒันธรรมและศลิปะ อาท ิ
ศิลปะการแสดงวิจิตรศิลป์และศิลปะประยุกต์ พิพิธภัณฑ์ และมรดกทางประวตัิศาสตร์ วรรณกรรม สื่อ
สรา้งสรรค ์ฯลฯ  
  3. ภาคีแต่ละฝ่ายจะพยายามสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนระหว่าง
ประชาชนและหน่วยงานของทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัวฒันธรรมและศลิปะ 
  4. ภาคจีะพยายามกระตุ้นให้เกดิการมสี่วนร่วมในกจิกรรมที่เกีย่วขอ้งกบัวฒันธรรมและศลิปะ 
และสนบัสนุนการแลกเปลีย่นและความร่วมมอืทางดา้นวฒันธรรมและศลิปะ 
  5. กจิกรรมความร่วมมอืทีจ่ะด าเนินการภายใตร้่างบนัทกึความเขา้ใจฉบบันี้ ขึน้อยู่กบัก าลงัทุน
และทรพัยากรทีภ่าคมี ีภาคแีต่ละฝ่ายจะพยายามจดัหาทรพัยากรใหเ้หมาะสมส าหรบัการด าเนินการในส่วนที่
รบัผดิชอบ 
ทีเ่กีย่วกบักจิกรรมความร่วมมอืต่าง ๆ  
 
16. เรื่อง การรบัรองเอกสารผลการประชมุรฐัมนตรีวฒันธรรมเอเชีย-ยโุรป ครัง้ท่ี 8  
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงวฒันธรรม (วธ.) เสนอ ดงันี้ 
  1. เหน็ชอบต่อร่างแถลงการณ์ประธานส าหรบัการประชมุรฐัมนตรีวฒันธรรมเอเชยี-ยุโรป ครัง้
ที ่8 
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  2. อนุมตัใิห้ผูช้่วยรฐัมนตรปีระจ ากระทรวงวฒันธรรมในฐานะหวัหน้าคณะผูแ้ทนไทยในการ
ประชุมรฐัมนตรวีฒันธรรมเอเชยี-ยุโรป ครัง้ที่ 8 ให้การรบัรองเอกสารแถลงการณ์ประธานส าหรบัการประชมุ
ดงักล่าว 
  3. หากมกีารปรบัเปลีย่นถอ้ยค าของร่างแถลงการณ์ประธานฯ ทีไ่ม่ส่งผลกระทบต่อสาระส าคญั 
หรือที่ไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ก่อนจะมีการรบัรองเอกสารดงักล่าว ให้กระทรวงวฒันธรรม
สามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งเสนอต่อคณะรฐัมนตรพีจิารณาอกีครัง้  
  สาระส าคญัของร่างแถลงการณ์ประธานส าหรบัการประชุมรฐัมนตรีวฒันธรรมเอเชีย-
ยโุรป  
ครัง้ท่ี 8 มุ่งเน้นการสนบัสนุนบทบาทของวฒันธรรมในการด าเนินความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ เพื่อสรา้งความ
เขา้ใจทีด่ขี ึน้ระหวา่งประชาชน และส่งเสรมิความเชือ่มโยงทางสงัคมและวฒันธรรมระหวา่งแต่ละสงัคม โดยให้
ความส าคญัเป็นพเิศษกบัการคุม้ครอง ฟ้ืนฟู ส่งเสรมิมรดกทางวฒันธรรม (ปี พ.ศ. 2561 เป็นปีมรดกวฒันธรรม
แห่งยุโรป) 
  ทัง้นี้ ร่างเอกสารดงักล่าวมกี าหนดการรบัรองในการประชมุ ASEM CMM 8 ทีจ่ะจดัขึน้ระหวา่ง 
วนัที ่1-2 มนีาคม 2561 ณ กรุงโซเฟีย บลัแกเรยี 
    

แต่งตัง้ 
 
17. เรื่อง การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัทรงคณุวฒิุ  
(ส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีส่ านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีสนอแต่งตัง้ นายปัญญาพล ศรี
แสงแก้ว ผูอ้ านวยการกองวเิคราะหเ์รื่องเสนอคณะรฐัมนตร ีส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีใหด้ ารงต าแหน่ง ที่
ปรึกษาประจ าส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี (นักวเิคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒ)ิ ส านักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตร ีส านกันายกรฐัมนตร ีตัง้แต่วนัที ่11 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวนัทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นสมบูรณ์ ทัง้นี้ 
ตัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตัง้เป็นตน้ไป  
 
18. เรื่อง การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัทรงคณุวฒิุ  
(กระทรวงสาธารณสขุ) 
  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญั 
สงักดักระทรวงสาธารณสุข ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวชิาการระดบัทรงคุณวุฒ ิจ านวน 8 ราย ตัง้แต่วนัที่มี
คุณสมบตัคิรบถว้นสมบูรณ์ ดงันี้  
  1. นายสมชาย ไวกิตติพงษ์ นายแพทยเ์ชีย่วชาญ (ดา้นเวชกรรม สาขาศลัยกรรม) กลุ่มงาน
ศลัยกรรม โรงพยาบาลยะลา ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา ส านักงานปลดักระทรวง ด ารงต าแหน่ ง 
นายแพทย์ทรงคุณวุฒ ิ(ด้านเวชกรรม สาขาศลัยกรรม) กลุ่มงานศลัยกรรม โรงพยาบาลยะลา ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัยะลา ส านกังานปลดักระทรวง ตัง้แต่วนัที ่16 มถิุนายน 2559  
   2. นายเจริญ เกียรติวชัรชยั นายแพทยเ์ชีย่วชาญ (ดา้นเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงาน
อายุร 
กรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา ส านักงานปลดักระทรวง ด ารงต าแหน่ง 
นายแพทยท์รงคุณวุฒ ิ(ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ ส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัสงขลา ส านกังานปลดักระทรวง ตัง้แต่วนัที ่26 ธนัวาคม 2559  
  3. นายวิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกลุ นายแพทย์เชีย่วชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกนั) กลุ่มวจิยัและ
พฒันาโรคเอดส์และโรคตดิเชือ้ สถาบนับ าราศนราดูร กรมควบคุมโรค ด ารงต าแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวฒุ ิ
(ด้านเวชกรรมป้องกนั) กลุ่มวจิยัและพฒันาโรคเอดส์และโรคตดิเชือ้ สถาบนับ าราศนราดูร กรมควบคุมโรค 
ตัง้แต่วนัที ่5 มถิุนายน 2560  
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  4. นายนพดล ไพบูลย์สิน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกนั) กลุ่มงานพฒันา
รูปแบบการควบคุมโรค กลุ่มโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ส านกัโรคเอดส ์วณัโรค และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 
กรมควบคุมโรค ด ารงต าแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒ ิ(ด้านเวชกรรมป้องกนั) กลุ่มงานพฒันารูปแบบการ
ควบคุมโรค กลุ่มโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ส านกัโรคเอดส ์วณัโรค และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์กรมควบคมุ
โรค ตัง้แต่วนัที ่12 กรกฎาคม 2560  
  5. นายสมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธ์ิ นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดั (ผูอ้ านวยการเฉพาะด้าน 
(แพทย)์) ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น ส านกังานปลดักระทรวง ด ารงต าแหน่ง นายแพทยท์รงคุณวฒุ ิ
(ดา้นเวชกรรมป้องกนั) กลุ่มทีป่รกึษาระดบักระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง ตัง้แต่วนัที ่21 กรกฎาคม 2560  
   6. นายสุรพร ลอยหา สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์เชีย่วชาญ) ส านักงานปลดักระทรวง 
ด ารงต าแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒ)ิ ส านักงานปลดักระทรวง ตัง้แต่วนัที่ 16 สงิหาคม 
2560  
   7. นายไพศาล ธญัญาวินิชกลุ นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดั (ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน 
(แพทย์)) ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงใหม่ ส านักงานปลดักระทรวง ด ารงต าแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ 
(นายแพทยท์รงคุณวฒุ)ิ ส านกังานปลดักระทรวง ตัง้แต่วนัที ่23 สงิหาคม 2560  
    8. นางวิระวรรณ ถ่ินยืนยง นักวชิาการสาธารณสุขเชีย่วชาญ (ด้านสุขาภบิาล) กรมอนามยั 
ด ารงต าแหน่ง นกัวชิาการสาธารณสุขทรงคุณวฒุ ิ(ดา้นสุขาภบิาล) กรมอนามยั ตัง้แต่วนัที ่28 สงิหาคม 2560  
  ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตัง้เป็นตน้ไป  
 
19. เรื่อง การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสขุ) 
   คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตัง้ นางสาวนิลเนตร วีระ
สมบติั ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชีย่วชาญ) โรงพยาบาลสูงเนิน ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
นครราชสมีา ส านักงานปลดักระทรวง ให้ด ารงต าแหน่ง ผูท้รงคุณวุฒดิ้านบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
(นายแพทยท์รงคุณวฒุ)ิ (ดา้นเวชกรรม) ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตัง้แต่วนัที ่15 มนีาคม 
2560 ซึ่งเป็นวนัที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตัง้เป็นตน้ไป  
 
20. เรื่อง การแต่งตัง้กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)  
   คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตั ิกรณีรฐับาลสาธารณรฐัประชาชนจนีมคีวามประสงคข์อแต่งตัง้ นาย
เล่ียว จว้ินยหวิน (Mr. Liao Junyun) ใหด้ ารงต าแหน่ง กงสุลใหญ่สาธารณรฐัประชาชนจนี ณ จงัหวดัขอนแกน่ 
โดยมเีขตกงสุลครอบคลุมจงัหวดัขอนแก่น อ านาจเจรญิ บงึกาฬ บุรรีมัย์ ชยัภูม ิกาฬสนิธุ์ เลย มหาสารคาม 
มุกดาหาร นครพนม นครราชสมีา หนองบวัล าภู หนองคาย รอ้ยเอด็ สกลนคร ศรสีะเกษ สุรนิทร ์อุบลราชธานี 
อุดรธานี และยโสธร สบืแทน นายหลี ่หมงิกงั (Mr. Li Minggang) ตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
21. เรื่อง แต่งตัง้ข้าราชการประเภทบริหารระดบัสงู (กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย)์  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยเ์สนอ
แต่งตัง้ นางสาวอษุณี กงัวารจิตต์ ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง ใหด้ ารงต าแหน่ง รอง
ปลดักระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ซึ่งเป็นต าแหน่งที่
ไดร้บัอนุมตักิารปรบัปรุงก าหนดต าแหน่งเพิม่ใหม่ ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม
แต่งตัง้เป็นตน้ไป  
 
22. เรื่อง การแต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการค่าจ้างชดุท่ี 20  
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  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงแรงงานเสนอแต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการค่าจา้ง
ชดุที ่20 จ านวน 14 คน ดงันี้  
   1. นายอนนัตช์ยั อทุยัพฒันาชพี  ผูแ้ทนฝา่ยรฐับาล  
   2. นางชตุนิาฏ วงศส์ุบรรณ  ผูแ้ทนฝา่ยรฐับาล  
  3. นายเมธ ีสุภาพงษ์   ผูแ้ทนฝา่ยรฐับาล  
  4. นางสาวพมิพช์นก วอนขอพร  ผูแ้ทนฝา่ยรฐับาล  
  5. นางเนาวรตัน์ ทรงสวสัดิช์ยั ผูแ้ทนฝา่ยนายจา้ง  
  6. นางสาวอจัฉรยี ์งามพรอ้มสกุล  ผูแ้ทนฝา่ยนายจา้ง  
  7. นายอรรถยุทธ ลยีะวณชิ  ผูแ้ทนฝา่ยนายจา้ง  
  8. นายคมกฤษณ์ กติตจิ าเรญิ  ผูแ้ทนฝา่ยนายจา้ง  
  9. นายองัสุรสัมิ ์อารกีุล  ผูแ้ทนฝา่ยนายจา้ง  
  10. นายสุชาต ิไทยลว้น   ผูแ้ทนฝา่ยลูกจา้ง 
  11. นายหสัชยั พยาบาล  ผูแ้ทนฝา่ยลูกจา้ง  
  12. นายสุชาต องิไธสง  ผูแ้ทนฝา่ยลูกจา้ง  
  13. นายพจิติร ดสีุ่ย   ผูแ้ทนฝา่ยลูกจา้ง  
  14. นายวรีสุข แกว้บุญปนั  ผูแ้ทนฝา่ยลูกจา้ง  
  ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2561 เป็นตน้ไป และใหก้ระทรวงแรงงานด าเนินการแต่งตัง้
กรรมการในคณะกรรมการคา่จา้งในครัง้ตอ่ไปใหเ้ป็นไปตามระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครดั 
เพื่อใหก้ารด าเนินการของคณะกรรมการเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์
2559 เรื่อง การด าเนนิการแต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการตา่ง ๆ ตามทีก่ฎหมายบญัญตัใิหเ้ป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลากฎหมาย  
 
23. เรื่อง การแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒิุด้านส่ือสารมวลชน แทน กรรมการผูท้รงคณุวฒิุใน
คณะกรรมการกองทุนพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรคท่ี์พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงวฒันธรรมเสนอแต่งตัง้ ผูช่้วยศาสตราจารยว์รชัญ ์
ครจิุต เป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒุดิา้นสื่อสารมวลชนในคณะกรรมการกองทุนพฒันาสื่อปลอดภยัและสรา้งสรรค ์
แทนกรรมการผูท้รงคุณวฒุเิดมิทีพ่น้จากต าแหน่งเนื่องจากลาออก ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2561 เป็น
ตน้ไป และใหก้ระทรวงวฒันธรรมด าเนนิการแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวฒุดิงักล่าวในครัง้ต่อไปใหเ้ป็นไปตาม
ระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดัดว้ย เพื่อใหก้ารด าเนนิการของคณะกรรมการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2559 เรื่อง การด าเนินการแต่งตัง้กรรมการใน
คณะกรรมการตา่ง ๆ ตามทีก่ฎหมายบญัญตัใิหเ้ป็นไปตามกรอบระยะเวลากฎหมาย  

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


