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  วนันี้  (13 กุมภาพันธ์ 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบ
รฐับาล 
พลเอก ประยทุธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานการประชุมคณะรฐัมนตร ี
  ภายหลงัเสรจ็สิ้นการประชุม พลโท สรรเสรญิ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรฐัมนตร ี          
ไดร้ว่มแถลงผลการประชุมคณะรฐัมนตร ี ซึง่สรปุสาระส าคญัดงันี้ 
 

กฎหมาย 
   
  1.  เรือ่ง   รา่งพระราชบญัญตัโิบราณสถาน โบราณวตัถุ ศลิปวตัถุ และพพิธิภณัฑสถาน
     แห่งชาต ิ(ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
  2.  เรือ่ง  การก าหนดโทษทางอาญาในกฎหมายเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 77 ของ 
    รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
  3.  เรือ่ง  รา่งพระราชกฤษฎกีายกเลกิพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการควบคุมดแูลธุรกจิ
บรกิาร    การช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2551 พ.ศ. .... และรา่งพระราช
กฤษฎกีา     ยกเลกิพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการควบคุมดแูลธุรกจิบรกิาร
การช าระเงนิทาง     อเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ พ.ศ. 
2559 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบบั  
  4.  เรือ่ง  ร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขเฉพาะประเภท ลกัษณะ 
และ    ขนาด หรอืทีม่กีารใหบ้รกิารหรอืธุรกรรมของผูม้หีน้าทีร่ายงาน พ.ศ. .... 
  5.  เรือ่ง  รา่งกฎกระทรวงก าหนดประเภท หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข และการ
ด าเนินการ    ของสถานประกอบกจิการเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภ์
ของลกูจา้งซึง่    เป็นวยัรุ่น พ.ศ. ....  
  6.  เรือ่ง  รา่งกฎ ก.พ. ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัประเภทต าแหน่งและระดบัต าแหน่ง  
    (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการใหข้า้ราชการพลเรอืนสามญั
ไดร้บั    เงนิประจ าต าแหน่ง (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
  7.  เรือ่ง  รา่งระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการด าเนินงานดา้นการเปลีย่นแปลง
สภาพ    ภมูอิากาศ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ- สงัคม 
 
  8.   เรือ่ง   ขอความเหน็ชอบการชดเชยค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะขาดทุนจากการด าเนิน
     โครงการสนิเชื่อชะลอการขายข้าวเปลอืกนาปี ปีการผลติ 2558/59 
ใหธ้นาคาร     เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
  9.  เรือ่ง  การพจิารณาปรบัปรุงโครงสรา้งอตัราค่าภาระโครงการพฒันาศูนยก์ารขนส่งตู้
     สนิคา้ทางรถไฟทีท่่าเรอืแหลมฉบงัของการท่าเรอืแห่งประเทศไทย  
  10.  เรือ่ง  การก าหนดอตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมอื 
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ต่างประเทศ 
 
  11.  เรือ่ง   การด าเนินการตามขอ้มตคิณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาตเิกีย่วกบั
     สหพนัธส์าธารณรฐัโซมาเลยีและรฐัเอรเิทรยี 
  12.   เรือ่ง   รา่งสญัญาการให ้(Grant Contract) ระหว่างอาเซยีนกบัสหภาพยโุรปของ 
    กจิกรรมการเสรมิสรา้งขดีความสามารถของส านักเลขาธกิารอาเซยีนภายใต้
     โครงการ ARISE Plus  
  13.  เรือ่ง   การแจ้งวันที่แน่ชัด (Definitive Dates)  ของบทบัญญัติที่ ไทยต้องการ
ระยะเวลา    ปรับตัว (Category B) ของความตกลงว่าด้วยการอ านวยความ
สะดวกทางการคา้     (TFA)  ภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก  (WTO)   
  14.  เรือ่ง  ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลพัธ์ส าหรบัการประชุมคณะกรรมาธกิาร
รว่มร    ระดบัสูงว่าดว้ยความร่วมมอืทวภิาครีะหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบั
     รฐับาลแห่งราชอาณาจกัรบาหเ์รน ครัง้ที ่3 
 

แต่งตัง้ 
 
  15.  เรือ่ง  การขอเลื่อนฐานะกงสุลกติตมิศกัดิส์าธารณรฐัอติาลปีระจ าจงัหวดัภูเกต็ เป็น 
     กงสุลใหญ่กิตตมิศกัดิส์าธารณรฐัอติาล ีณ จงัหวดัภูเก็ต และการขอ
ยกระดบัสถาน    กงสุลกิตติมศักดิส์าธารณรฐัอิตาลีประจ าจงัหวดัภูเก็ต เป็น สถาน
กงสุลใหญ่     กติตมิศกัดิส์าธารณรฐัอติาล ีณ จงัหวดัภูเก็ต (กระทรวงการ
ต่างประเทศ) 
  16.  เรือ่ง  รฐับาลสาธารณรฐัแซมเบยีเสนอขอแต่งตัง้เอกอคัรราชทูตวสิามญัผู้มอี านาจ
เตม็     แห่ งสาธารณรัฐแซมเบียประจ าประเทศไทย (กระทรวงการ
ต่างประเทศ) 
  17.  เรือ่ง  การแต่งตัง้โฆษกกระทรวงวฒันธรรม 
  18.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญั (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  19.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสูง 
     (ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ) 
  20.  เรือ่ง  การแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการพฒันาการบรหิารงาน
ยตุธิรรม    แห่งชาต ิแทนกรรมการผูท้รงคุณวุฒทิีพ่น้จากต าแหน่ง  
  21.   เรือ่ง  การปรบัปรงุคณะกรรมการขบัเคลื่อนและปฏริปูการบรหิารราชการแผ่นดนิ 
     (กขป.)  
  22.  เรือ่ง  การปรบัปรงุชื่อหน่วยงานขององคป์ระกอบภายใตค้ณะกรรมการทีแ่ต่งตัง้โดย
มต ิ    คณะรฐัมนตรตีามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานปลดักระทรวง  
    กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 
 

****************** 
ส านกัโฆษก   ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีโทร. 0 2288-4396 

ท่านสามารถดาวน์โหลดมตผิลการประชุมคณะรฐัมนตร ีฉบบัวนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2561 
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ดว้ยการสแกน QR Code 
 
 
 

กฎหมาย 
   
1. เรื่อง  ร่างพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 
..)             พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัแิละรบัทราบ ดงันี้  
  1. อนุมตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตัโิบราณสถาน โบราณวตัถุ ศลิปวตัถุ และ
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามทีส่ านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรเีสนอ และใหส้่ง
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยใหร้บัความเหน็ของส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
และกรงุเทพมหานครไปประกอบการพจิารณาดว้ย แลว้ส่งใหค้ณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัิ
แห่งชาตพิจิารณา ก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตต่ิอไป  
   2. มอบหมายใหก้ระทรวงวฒันธรรมรบัความเหน็ของส านกังาน ก.พ.ร. และกรงุเทพมหานคร
ไปพจิารณาด าเนินการต่อไปดว้ย  
  3. รบัทราบแผนในการจดัท ากฎหมายล าดบัรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคญัของ
กฎหมายล าดบัรองซึง่ตอ้งออกตามร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว ตามทีส่ านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรเีสนอ  
  สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญติั  
  1. เพิม่บทนิยามค าว่า “องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่” และ “ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่”   
   2. ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มอี านาจหน้าที่ในการบรหิารจดัการและดูแลรกัษา
โบราณสถานและโบราณวตัถุเฉพาะที่มคีวามเกี่ยวข้องสมัพันธ์ และความส าคญัในระดบัชุมชนและระดับ
ทอ้งถิน่ โดยใหม้อี านาจในการประกาศขึน้ทะเบยีนโบราณสถานทีม่ไิดอ้ยูใ่นความครอบครองของผูใ้ดและมไิดม้ี
การประกาศขึน้ทะเบยีนไว ้ 
   3. ก าหนดให้โบราณสถานที่กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนไว้แล้ว กรมศิลปากรอาจท า
ความ          ตกลงกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อมอบหมายให้เป็นผู้อนุรกัษ์ คุ้มครอง รกัษาและบ ารุง
โบราณสถานนัน้ทัง้หมดหรอืบางส่วนกไ็ด ้รวมทัง้สามารถออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการเขา้
ชมจากประชาชนได้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขที่อธบิดีก าหนด และรายได้ที่ได้รบัจากการ
ด าเนินการดงักล่าวเมื่อหกัส่งกองทุนโบราณคดตีามอตัราที่อธบิดกี าหนดแล้ว ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้  
  4. ก าหนดให้โบราณสถานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศขึน้ทะเบยีนแล้วให้มหีน้าที่
อนุรกัษ์  คุ้มครอง รกัษา และบ ารุงโบราณสถานนั ้น รวมทัง้สามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมจากประชาชนได ้ 
  5. ก าหนดใหอ้ธบิดกีรมศลิปากรมอี านาจสัง่ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระงบัการด าเนินการ
ใด ๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายหรอืมไิดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดกี าหนดไว ้ 
 
2. เร่ือง การก าหนดโทษทางอาญาในกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรา 77 ของรฐัธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย 
  คณะรฐัมนตรมีมีติเห็นชอบในหลกัการกรอบแนวทางการศึกษาและปรบัปรุงกฎหมายเพื่อ
ป้องกัน           มิให้มกีารใช้ประโยชน์จากโทษอาญาที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวม 3 
ประการ คอื (1) หลกัเกณฑใ์นการก าหนดโทษอาญาส าหรบักฎหมายทีจ่ะตราขึน้ในอนาคต (2) การด าเนินการ
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กบักฎหมายทีม่โีทษทางอาญาในปัจจบุนัเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการก าหนดโทษอาญาทีก่ าหนดในขอ้ 
(1) และ (3) ขอ้เสนอแนะอื่นเพิม่เตมิ ทีค่ณะอนุกรรมการด าเนินการศกึษาและปรบัปรุงกฎหมายเพื่อป้องกนัมิ
ให้มกีารใช้ประโยชน์จากโทษอาญาตามกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของกฎหมายจดัท า ตามที่
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา (สคก.) เสนอดงันี้ 
  1. ให้ส่วนราชการที่จะเสนอกฎหมายใหม่หรอืที่ต้องทบทวนกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกา
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 น าหลกัเกณฑใ์นการก าหนดโทษอาญาส าหรบักฎหมายที่
จะตราขึน้ในอนาคต ทัง้ 3 ประการ ตามขอ้ (1) ของขอ้ 3.2 ไปใช้ในการด าเนินการร่างกฎหมายหรอืทบทวน
กฎหมาย 
  2. เหน็ชอบให ้สคก. โดยคณะอนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการพฒันากฎหมาย ด าเนินการกบั
กฎหมายทีม่โีทษทางอาญาในปัจจบุนัเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการก าหนดโทษอาญาตามขอ้ (1) ของขอ้ 
3.2 ตามแนวทางทีเ่สนอใหข้อ้ (2) ของขอ้ 3.2 แลว้น าเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาต่อไป 
  3. มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาปรบัปรุงประมวลกฎหมายอาญาในส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ด าเนินการพจิารณาทบทวนสดัส่วนอตัราโทษส าหรบัความผดิในประมวลกฎหมาย
อาญาและการพจิารณาแยกโทษส าหรบันิตบิุคคลจากโทษส าหรบับุคคลธรรมดา ตามขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิในขอ้ 
(3) ของขอ้ 3.2 แลว้น าเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาต่อไป 
  สาระส าคญัของเร่ือง 
  กรอบแนวทางการศึกษาและปรบัปรุงกฎหมายเพื่อป้องกนัมใิห้มกีารใช้ประโยชน์จากโทษ
อาญาทีไ่มส่อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทีอ่นุกรรมการเสนอฯ เนื่องจากเหน็ว่า การก าหนดโทษอาญา
ในการตรากฎหมายตามที่มาตรา 77 ของรฐัธรรมนูญฯ ก าหนดกรอบแนวทางไว้นัน้ เป็นการสะท้อนสภาพ
ปัญหาของการมกีฎหมายอาญาเฟ้อและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ก่อให้เกิดผลกระทบหลาย
ประการ เช่น ท าใหก้ฎหมายอาญาขาดประสทิธภิาพในการบงัคบัใชก้บัพฤตกิรรมทีเ่ป็นภยัคุกคามอยา่งแทจ้รงิ 
ท าให้เกิดปัญหาการบรหิารงานยุติธรรมทางอาญาซึ่งต้องมขีนาดค่อนขา้งใหญ่เพื่อรองรบัปรมิาณคดจี านวน
มากและใหม้คี่าใชจ้า่ยสงูมาก ท าใหเ้กดิปัญหาคดลีน้ศาลและนักโทษลน้เรือนจ า รวมไปถงึการรบัผดิทางอาญา
ที่ไม่เหมาะสม ท าให้ผู้กระท าความผิดที่รบัโทษอาญาโดยที่ไม่สมควรได้รบั จะได้รบัผลกระทบไปถึงการ
ประกอบอาชพีหรอืการด ารงชพีในหลายเรือ่ง เนื่องจากมปีระวตัอิาชญากรตดิตวั (criminal record) 
 
3. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคมุดแูลธรุกิจบริการการช าระ
เงินทางอิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2551 พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การควบคมุดแูลธรุกิจบริการการช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2559 
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบบั  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการรา่งพระราชกฤษฎกีายกเลกิพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการ
ควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2551 พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎกีายกเลกิ          
พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์ของสถาบนัการเงนิเฉพาะ
กจิ พ.ศ. 2559 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบบั ตามทีก่ระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมเสนอ และใหส้่งส านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาเป็นเรือ่งด่วน แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 
  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคมุดแูลธรุกิจบริการ
การช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2551 พ.ศ. .... มสีาระส าคญั ดงันี้  
    1.1 ก าหนดใหร้่างพระราชกฤษฎกีาน้ีใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่16 เมษายน 2561 เป็นต้น
ไป   
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   1.2 ก าหนดใหย้กเลกิพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการช าระ
เงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2551  
   1.3 ก าหนดใหบ้รรดาความผดิทีไ่ดก้ระท าก่อนวนัทีพ่ระราชกฤษฎกีานี้ใชบ้งัคบั ใหผู้ม้ ี
หน้าทีต่ามกฎหมายหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายในการด าเนินการเกีย่วกบัความผดินัน้ด าเนินการต่อไปใหแ้ลว้เสรจ็ 
ทัง้นี้ตามทีบ่ญัญตัไิวต้ามกฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์และพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการ
ควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2551  
 
  2. ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคมุดแูลธรุกิจบริการ
การช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2559 พ.ศ. ....   
   2.1 ก าหนดใหร้่างพระราชกฤษฎกีาน้ีใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่16 เมษายน 2561 เป็นต้น
ไป  
   2.2 ก าหนดใหย้กเลกิพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการช าระ
เงนิทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ พ.ศ. 2559  
   2.3 ก าหนดใหบ้รรดาความผดิทีไ่ดก้ระท าก่อนวนัทีพ่ระราชกฤษฎกีานี้ใชบ้งัคบั ใหผู้ม้ ี
หน้าทีต่ามกฎหมายหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายในการด าเนินการเกีย่วกบัความผดินัน้ด าเนินการต่อไปใหแ้ลว้เสรจ็ 
ทัง้นี้ตามทีบ่ญัญตัไิวต้ามกฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์และพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยการ
ควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ พ.ศ. 2559  
 
4. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเฉพาะประเภท ลกัษณะ และขนาด หรือท่ี
มีการให้บริการหรือธรุกรรมของผู้มีหน้าท่ีรายงาน พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขเฉพาะ
ประเภท ลักษณะ และขนาด หรอืที่มีการให้บริการหรือธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลงัเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา โดยให้รบัข้อสงัเกตของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิ
การประกอบธุรกิจประกันภัยไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้  และมอบหมายให้
กระทรวงการคลงัรบัความเหน็ของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิปพจิารณา
ด าเนินการต่อไปดว้ย  
   สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. ก าหนดผูม้หีน้าทีร่ายงานตามพระราชบญัญตักิารปฏบิตักิารตามความตกลงระหว่างรฐับาล            
แห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรฐับาลแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิาเพื่อความร่วมมอืในการปรบัปรงุการปฏบิตัติามการ
ภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560 ซึง่ผู้มหีน้าที่รายงานตามร่างพระราชกฤษฎกีาฉบบันี้ ได้แก่ นิตบิุคคล
ไทยแต่ไม่รวมสาขาของนิตบิุคคลดงักล่าวในต่างประเทศและสาขาของนิตบิุคคลต่างประเทศทีต่ ัง้อยูใ่นประเทศ
ไทย ดงันี้  
    1.1 สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
    1.2 บรษิัทหลกัทรพัย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่ได้รบั
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรพัย์ ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์ การค้าหลกัทรพัย์ การ
จดัการกองทุนรวม และการจดัการกองทุนส่วนบุคคล ที่มไิดจ้ดัการเฉพาะแต่กองทุนส ารองเลีย้งชพี และไม่มี
การถอืหลกัทรพัยใ์นนามตนเองเพื่อลกูคา้   
   1.3 สถาบนัการเงนิของรฐัทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
   1.4 ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชวีติตามกฎหมายว่าดว้ยการประกนัชวีติ 
แต่ไมร่วมถงึกรณผีูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิประกนัภยัต่อแต่เพยีงอยา่งเดยีว  
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   1.5 ผูป้ระกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า ไดแ้ก่ การเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า การเป็นผูค้า้สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และการ
เป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  
   1.6 ผูป้ระกอบธุรกจิบตัรเครดติตามประกาศของคณะปฏบิตั ิฉบบัที ่58 ลงวนัที ่26 
มกราคม พุทธศกัราช 2515 ซึง่ไมม่กีารก าหนดนโยบายและขัน้ตอนทีไ่มใ่หล้กูคา้น าเงนิเขา้บญัชมีากกว่ายอดที่
ครบก าหนดช าระเป็นเงนิจ านวนเกนิกว่า 1.5 ลา้นบาท หรอืไมม่นีโยบายและขัน้ตอนในการคนืเงนิใหแ้ก่ลกูคา้
ทีไ่ดช้ าระเกนิกว่าจ านวนดงักล่าวภายใน 60 วนั  
   1.7 บุคคลอื่นใดทีป่ระกอบธุรกจิรบัฝากหลกัทรพัย ์รบัฝากเงนิหรอืด าเนินธุรกจิ
เกีย่วกบัการลงทุน ไดแ้ก่ ทรสัตต์ามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน ไมร่วมถงึทรสัตเ์ฉพาะแต่
กองทรสัตท์ีบ่ญัช ีผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดร้บัยกเวน้ และผูไ้ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบการเป็นศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทีใ่หบ้รกิารรบัฝากหลกัทรพัยแ์ก่ประชาชนทัว่ไป เวน้แต่
จะมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัฝากหลกัทรพัยไ์มเ่กนิรอ้ยละ 20 ของรายไดท้ัง้หมดในช่วงเวลา 3 ปีล่าสุด   
  2. ก าหนดใหม้กีารยกเวน้การรายงานขอ้มลูใหก้บัผูม้หีน้าทีร่ายงาน หากเขา้เงือ่นไขทีก่ าหนด 
เช่น เป็นสถาบนัการเงนิทีม่ทีรพัยส์นิทางการเงนิของบุคคลอื่นทีอ่ยูใ่นความดแูลอย่างน้อยรอ้ยละ 98 ของมลูค่า
ทรพัยส์นิทัง้หมดเป็นของบุคคลซึง่มสีญัชาตไิทย หรอืนิตบิุคคลทีม่สีญัชาตไิทย และไมม่สีถานประกอบธุรกจิ
เป็นหลกัแหล่งนอกราชอาณาจกัรเพื่อหารายได ้เป็นตน้   
 
5. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภท หลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และการด าเนินการของสถาน
ประกอบกิจการเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภข์องลูกจ้างซ่ึงเป็นวยัรุ่น พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการรา่งกฎกระทรวงก าหนดประเภท หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข 
และการด าเนินการของสถานประกอบกจิการเพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภข์องลูกจา้งซึ่งเป็นวยัรุ่น 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ  และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ด าเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้กระทรวงแรงงานรบัความเหน็ของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษยไ์ปพจิารณาด าเนินการ เมื่อได้รบัความเห็นและขอ้เสนอมาตรการการด าเนินงานจากสถาน
ประกอบกจิการที่เกี่ยวขอ้งกบั           ร่างกฎกระทรวงนี้แล้ว ให้แจง้ไปยงัส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
เพื่อประกอบการตรวจพจิารณาต่อไป  
  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นก าหนดสามสบิวนันับแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา              
เป็นตน้ไป  
   2. ก าหนดให้สถานประกอบกจิการทุกประเภทจดัให้มขีอ้มูลข่าวสารและความรูเ้กี่ยวกบัการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภแ์ก่ลูกจา้งซึง่เป็นวยัรุ่น โดยอย่างน้อยตอ้งใหค้รอบคลุมในเรือ่งการป้องกนั
การตัง้ครรภแ์ละการคุมก าเนิด การแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ ์การแทง้ และปัญหาภาวะแทรกซอ้นอนัเนื่องจาก
การแทง้ รวมทัง้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์การตดิเชือ้เอชไอว ี 
   3. ก าหนดให้สถานประกอบกิจการที่มลีูกจ้างท างานในขณะเดียวกันตัง้แต่ 200 คนขึ้นไป  
ต้องจดัใหม้พียาบาลประจ าสถานประกอบกจิการตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน ท าหน้าทีบ่รกิารให้
ค าปรกึษาเกี่ยวกบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นวยัรุ่น และจดัหรอืสนับส นุนให้
ลกูจา้งซึง่เป็นวยัรุน่เขา้ถงึบรกิารใหค้ าปรกึษาและบรกิารจากสถานบรกิาร รวมทัง้จดัใหม้รีะบบการส่งต่อเพื่อให้
ลกูจา้งซึง่เป็นวยัรุน่ไดร้บัการจดัสวสัดกิารสงัคมดว้ย  
 
6. เร่ือง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจดัประเภทต าแหน่งและระดบัต าแหน่ง (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 
และร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามญัได้รบัเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  
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  คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัิร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจดัประเภทต าแหน่งและระดบั
ต าแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรอื นสามญัได้รบัเงนิประจ า
ต าแหน่ง (ฉบบัที ่..)  พ.ศ. .... รวม  2 ฉบบั ตามทีส่ านกังาน ก.พ. เสนอ โดยใหส้ านกังาน ก.พ. แกไ้ขเพิม่เตมิ
เกี่ยวกบัชื่อส่วนราชการและต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสูง ให้สอดคล้องกบัค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 2/2561                    เรื่อง การจดัสรรภารกิจและบุคลากรของส านักงานทรพัยากรน ้ า
แห่งชาติ ลงวันที่ 22 มกราคม พุทธศักราช 2561 แล้วด าเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้ส านักงาน
ทรพัยากรน ้าแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรบัความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปดว้ย  
  สาระส าคญัของร่างกฎ ก.พ.  
  1. รา่งกฎ ก.พ. ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัประเภทต าแหน่งและระดบัต าแหน่ง (ฉบบัที ่..) พ.ศ. 
.... ก าหนดให้ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิเป็นต าแหน่งประเภท
บรหิาร ระดบัสงู   
    2. รา่งกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการใหข้า้ราชการพลเรอืนสามญัไดร้บัเงนิประจ าต าแหน่ง (ฉบบัที ่..) 
พ.ศ. .... ก าหนดใหต้ าแหน่งผูอ้ านวยการส านกังานบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิและรองผูอ้ านวยการ
ส านกังานบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิไดร้บัเงนิประจ าต าแหน่ง ในอตัรา 21,000 บาท และ 14,500 
บาท ตามล าดบั  
 
7. เร่ือง ร่างระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการด าเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ              
(ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการรา่งระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการด าเนินงาน
ดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
(ทส.) เสนอ และใหส้่งคณะกรรมการตรวจสอบรา่งกฎหมายและร่างอนุบญัญตัทิีเ่สนอคณะรฐัมนตรตีรวจ
พจิารณาแลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 
  สาระส าคญัของร่างระเบียบ  
  แกไ้ขเพิม่เตมิระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการด าเนินงานดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ พ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ดงันี้ 
 
คณะกรรมการนโยบาย
การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมิูอากาศแห่งชาติ 

(กนภ.) 

ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วย
การด าเนินงานด้านการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม 

ร่างระเบียบฯ ท่ี ทส. เสนอ 

องคป์ระกอบ ข้อ 4 (4) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ 
ป ลั ด ส า นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  ป ลั ด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
ส ห ก ร ณ์  ป ลั ด ก ร ะท ร ว ง ค ม น า ค ม 
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ก ารสื่ อ ส าร  ป ลัด ก ระท รว งพ ลัง งาน 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ขอ้ 4 (4) กรรมการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ 
ป ลั ด ส า นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต ร ี                        
ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวง
การต่างประเทศ ปลดักระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  ปลัดกระทรวง
คมนาคม ปลดักระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสงัคม ปลดักระทรวง
พลังงาน  ปลัดกระทรวงพ าณิ ชย ์
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย 
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ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า รณ สุ ข  แ ล ะ
ป ลั ด ก ร ะท รว ง อุ ต ส าห ก ร รม  ป ลั ด
กรุงเทพมหานคร เลขาธกิารคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
และผูอ้ านวยการส านกังบประมาณ  

ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น 
ป ลัด ก ระท รวงวิท ยาศ าสต ร์แ ล ะ
เทคโนโลย ีปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 
ป ลัด ก ระท รว งส าธ ารณ สุ ข  แ ล ะ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัด
ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร  เล ข า ธิ ก า ร
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ และผู้อ านวยการ
ส านกังบประมาณ 

อ านาจหน้าท่ี ข้ อ  8  (8 )  พิ จ า รณ า เส น อ แ น ะ ต่ อ
คณะรฐัมนตรีในการแต่งตัง้กรรมการใน
คณะกรรมการองค์การบรหิารจดัการก๊าซ
เรอืนกระจก  

ตดัออก 

 
 
 
 

เศรษฐกิจ- สงัคม 
 
8.  เร่ือง  ขอความเหน็ชอบการชดเชยค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะขาดทุนจากการด าเนินโครงการสินเช่ือ
ชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 ให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบการชดเชยภาวะขาดทุนจากการด าเนินโครงการสนิเชื่อชะลอการ
ขายขา้วเปลอืกนาปี ปีการผลติ 2558/59 จ านวน 906.82 ลา้นบาท ตามทีก่ระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ ใหแ้ก่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผ่านการขอรบัการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ต่อไป และให้ ธ.ก.ส. จดัท ารายละเอยีดและหลกัฐานแสดงผลการด าเนินโครงการดงักล่าวที่ขาดทุน พรอ้มทัง้
จดัท าแผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณเพื่อเสนอขอตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม ตามความเหน็ของส านกังบประมาณ 
  ทัง้นี้ ในกรณีที่จะมกีารด าเนินโครงการในลกัษณะดงักล่าวในอนาคต หากมกี าไรให้ ธ.ก.ส. 
ส่งคนืเงนิก าไรเป็นรายไดแ้ผ่นดนิตามมตคิณะกรรมการนโยบายและบรหิารจดัการขา้ว (นบข.) ต่อไป 
  สาระส าคญัของเร่ือง  
  โครงการสนิเชื่อชะลอการขายขา้วเปลอืกนาปีเป็นโครงการภายใต้มาตรการช่วยเหลอืเกษตร
และรกัษาเสถยีรภาพราคาขา้ว ปีการผลติ 2558/59 และสอดคลอ้งตามนโยบายรฐับาลดา้นการเพิม่ศกัยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การใช้กลไกตลาดดูแลราคาสนิค้าเกษตรประเภทที่ราคาต ่าผดิปกติให้สูงขึ้น
ตามสมควร ซึง่โครงการดงักล่าวช่วยใหเ้กษตรกรและสหกรณ์ทีเ่ขา้ร่วมโครงการจ านวน 74,497 ราย สามารถ
น าข้าวเปลือกมาเป็นหลกัประกันในการขอสินเชื่อโดยที่ข้าวเปลือกนัน้ยงัอยู่ในยุ้งฉางของตนเองหรอืของ
สหกรณ์และสามารถไถ่ถอนและน าไปขายได้เมื่อราคาข้าวเปลือกมรีาคาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ราคา
ขา้วเปลอืกภายหลงัระยะเวลาจ่ายเงนิกู้ใหเ้กษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการ (ภายหลงัวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2559) มี
ราคาต ่ากว่าเงนิสนิเชื่อที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้จ่ายให้เกษตรกรซึ่งอยู่ที่ประมาณ 
13,500 บาทต่อตนั ส่งผลใหเ้กษตรกรทีเ่ขา้รว่มโครงการจ านวนหนึ่งไม่มาไถ่ถอนขา้วเปลอืก ท าให ้ธ.ก.ส. ตอ้ง
ระบายขา้วเปลอืกดงักล่าวออกสู่ตลาดในราคาที่ต ่ากว่าวงเงนิสนิเชื่อต่อตนัที่จ่ายให้เกษตรกรไป ดงันัน้ ต้อง
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ขอให้มีการชดเชยภาระขาดทุนจากการด าเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 
2558/59 จ านวนเงนิ 906.82 ลา้นบาท  
 
9. เร่ือง การพิจารณาปรบัปรงุโครงสร้างอตัราค่าภาระโครงการพฒันาศนูยก์ารขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ
ท่ีท่าเรือ      แหลมฉบงัของการท่าเรือแห่งประเทศไทย  
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบกรอบอตัราค่าภาระขัน้ต ่า-ขัน้สูง ในอตัรา 376 บาท และ 835 บาท 
ตามล าดบั  ต่อตู้สนิค้าทุกขนาดและทุกสถานภาพส าหรบัโครงการพฒันาศูนย์การขนส่งตู้สนิค้าทางรถไฟที่
ท่าเรอืแหลมฉบงั  โดยเรยีกเก็บในอตัรา 376 บาท เมื่อเริม่เปิดด าเนินการ และให้การท่าเรอืแห่งประเทศไทย  
(กทท.)  สามารถปรบัอตัราค่าภาระในการยกขนตู้สนิค้าได้ภายในกรอบอตัราค่าภาระขัน้ต ่า -ขัน้สูงที่ขอความ
เหน็ชอบไว ้   ตามทีก่ระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ   
  ทัง้นี้ หากในอนาคตจะมกีารปรบัอตัราค่าภาระยกขนตู้สนิคา้  ส าหรบัโครงการพฒันาศูนยก์าร
ขนส่งตู้สนิคา้ทางรถไฟที่ท่าเรอืแหลมฉบงัให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ต่อไป  ให ้คค. (การท่าเรอืแห่งประเทศ
ไทย)                  รบัความเห็นของกระทรวงการคลงั กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีปพจิารณาประกอบการด าเนินการ
ดว้ย  และให ้ คค.  ร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงพาณิชย ์  ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีา  และส านักงานต ารวจแห่งชาตพิจิารณาก าหนดมาตรการต่าง ๆ  เพื่อใหเ้กดิการบงัคบั
ใช้กฎหมายที่ไม่ให้รถบรรทุกสินค้าที่มีน ้ าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด  ซึ่งจะช่วยส่งเสรมิให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงรปูแบบการขนส่งสนิคา้จากถนนสู่รางไดอ้กีทางหนึ่ง  ตามความเหน็ของส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ 
10. เร่ือง การก าหนดอตัราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
  คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบประกาศคณะกรรมการค่าจา้ง เรือ่ง อตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมอื 
(ฉบบัที่ 7) ลงวนัที ่30 ตุลาคม 2560 เพื่อประกาศในราชกจิจานุเบกษาให้มผีลใช้บงัคบัต่อไป ตามที่กระทรวง
แรงงาน (รง.) เสนอ ดงันี้ 
  1. การก าหนดอตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมอืเป็นอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการค่าจา้ง  
ซึ่งเป็นองค์กรไตรภาคีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และผู้แทน
ฝ่ายรฐับาล ฝ่ายละ 5 คนเท่ากนั โดยอตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมอืนี้มุ่งที่จะคุม้ครองลกูจา้งทีผ่่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาตแิต่ละสาขาอาชพีและแต่ละระดบัใหไ้ดร้บัค่าจา้งทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม อกีทัง้
ยงัเป็นการส่งเสรมิใหล้กูจา้งมกีารพฒันาฝีมอืแรงงานและมผีลติภาพแรงงานเพิม่ขึน้  เพื่อรองรบัการพฒันาของ
ประเทศและเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ รวมถงึเพิม่ศกัยภาพแรงงานไทยใหเ้ป็นทีย่อมรบั
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
  2. คณะกรรมการค่าจา้งได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการอตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมอื จ านวน 4 
กลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาและจดัท าร่างอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอื รวม 16 สาขาอาชีพ  ซึ่งในการ
ประชุมคณะกรรมการค่าจา้ง ชุดที่ 19 ครัง้ที ่9/2560 เมื่อวนัที่ 19 กนัยายน 2560 ไดม้มีตเิหน็ชอบให้ก าหนด
อตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมอื จ านวน 4 กลุ่มอุตสาหกรรม รวม 16 สาขาอาชพี โดยให้มีผลใช้บงัคบัเม่ือพ้น
ก าหนดเก้าสิบวนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดงันี้ 
  อตัราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 4 กลุ่มอตุสาหกรรม 16 สาขาอาชีพ 
                                                                                                หน่วย : บาท/วนั  

กลุ่มอตุสาหกรรม / สาขาอาชีพ ระดบั 1 ช่วงห่าง ระดบั 2 
กลุ่มอตุสาหกรรมเหลก็ 
(1) พนกังานหลอมเหลก็เตาอารค์ไฟฟ้า 480 100 580 
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(2) พนักงานปรุงแต่งน ้ าเหล็กในเตาปรุงน ้ าเหล็ก (Ladle 
Furnace) 

500 100 600 

(3) พนกังานหล่อเหลก็ 460 100 560 
(4) พนกังานควบคุมการอบเหลก็ 440 100 540 
กลุ่มอตุสาหกรรมพลาสติก 
(5) ช่างเทคนิคเครือ่งฉีกพลาสตกิ 380 70 450 
(6) ช่างเทคนิคเครือ่งเป่าถุงพลาสตกิ 380 70 450 
(7)ช่างเทคนิคเครือ่งเป่าภาชนะกลวง 380 70 450 
(8) ช่างเทคนิคการซ่อมเครือ่งเป่าถุงพลาสตกิ 410 70 480 
กลุ่มอตุสาหกรรมเฟอรนิ์เจอร ์
(9) พนักงานเตรยีมวตัถุดบิส าหรบัอุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอรไ์ม้
จรงิ 

340 30 370 

(10) พนักงานผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้จรงิด้วยเครื่องจกัร
อตัโนมตั ิ

380 60 440 

(11) พนกังานประกอบเฟอรน์ิเจอรไ์มจ้รงิ 350 50 400 
(12) ช่างท าสเีฟอรน์ิเจอรไ์มจ้รงิ 360 40 400 
กลุ่มอตุสาหกรรมรองเท้า 
(13) พนกังานตดัวาดรองเทา้ 370 35 405 
(14) พนกังานอดัพืน้รองเทา้ 380 40 420 
(15) ช่างเยบ็รองเทา้ 380 40 420 
(16) พนกังานประกอบรองเทา้ (เยน็) 360 30 390 
 
 

ต่างประเทศ 
 
11. เร่ือง  การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกบัสหพนัธ์
สาธารณรฐัโซมาเลียและรฐัเอริเทรีย 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดงันี้  

1. เหน็ชอบรบัรองการด าเนินการตามขอ้มตคิณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาต ิ
(United  

Nations Security Council : UNSC) ที ่2385  (ค.ศ. 2017) เกีย่วกบัสหพนัธส์าธารณรฐัโซมาเลยีและรฐัเอรเิท
รยี 

2. มอบหมายใหส้่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการคลงั  
(กค.)  

กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงพาณชิย ์(พณ.)  กระทรวงมหาดไทย (มท.)  ส านักงานสภาความมัน่คง
แห่งชาต ิ(สมช.)  ส านกัขา่วกรอบแห่งชาต ิ(สขช.)  ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ(ตช.) ส านกังานป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ (ส านกังาน ปปง.)  และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  ถอืปฏบิตั ิ พรอ้มทัง้
ปรบัปรงุฐานขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการลงโทษสหพนัธส์าธารณรฐัโซมาเลยีและรฐัเอรเิทรยีใหท้นัสมยัตามขอ้มลู
เวบ็ไซตข์องสหประชาชาต ิ(United Nations : UN) (https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751) ทัง้นี้  
UN จะปรบัปรงุรายชื่อบุคคลและองคก์รทีถู่กมาตรการลงโทษภายใตห้วัขอ้ “Sanctions List Materials”  

สาระส าคญัของเร่ือง  

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751
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กต. รายงานว่า  
1. สถานการณ์ใหส้หพนัธส์าธารณรฐัโซมาเลยียงัมคีวามอ่อนไหวและไรเ้สถยีรภาพ โดย 

UNSC  
ไดม้มีตใิหค้งมาตรการลงโทษต่อสหพนัธส์าธารณรฐัโซมาเลยี ซึง่รวมมาตรการลงโทษทางอาวุธ  การหา้ม
เดนิทาง การอายดัทรพัยส์นิ และเพิม่มาตรการหา้มน าเขา้ถ่านไมจ้ากสหพนัธส์าธารณรฐัโซมาเลยีเนื่องจาก
รายไดจ้ากการด าเนินการดงักล่าวถูกใชส้นบัสนุนสถานการณ์ความไมส่งบในสหพนัธส์าธารณรฐัโซมาเลยี และ
ต่อมา UNSC  ไดม้มีาตรการบงัคบัใชต่้อรฐัเอรเิทรยี  ซึง่ประกอบดว้ย มาตรการลงโทษทางอาวุธ  การหา้ม
เดนิทาง และการอายดัทรพัยส์นิต่อบุคคลและองคก์รทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัสถานการณ์ความไมส่งบในสหพนัธ์
สาธารณรฐัโซมาเลยีและภมูภิาค  เนื่องจาก UNSC มขีอ้มลูว่า รฐับาลเอรเิทรยีมสี่วนสนบัสนุนกลุ่มตดิอาวุธทีม่ ี
ส่วนเกีย่วขอ้งกบัการบัน่ทอนเสถยีรภาพของสหพนัธส์าธารณรฐัโซมาเลยีและภูมภิาค 

2. โดยทีส่ถานการณ์ความไมส่งบดงักล่าวยงัคงด าเนินอยู ่UNSC  จงึไดร้บัรองขอ้มตฯิ ที ่ 
2385 (ค.ศ. 2017) เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2560 เพื่อต่ออายมุาตรการลงโทษทางอาวุธส าหรบัสหพนัธ์
สาธารณรฐัโซมาเลยีและรฐัเอรเิทรยีออกไปจนถึงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 
 
12.  เร่ือง  ร่างสัญญาการให้ (Grant Contract) ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปของกิจกรรมการ
เสริมสร้าง  ขีดความสามารถของส านักเลขาธิการอาเซียนภายใต้โครงการ ARISE Plus  
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดงันี้ 
  1. เห็นชอบต่อร่างสัญญาการให้ (Grant Contract) ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปของ
กจิกรรมการเสรมิสรา้งขดีความสามารถของส านักเลขาธกิารอาเซยีนภายใต้โครงการการสนับสนุนด้านการ
รวมตวัทางเศรษฐกจิของภูมภิาคอาเซยีนจากสหภาพยุโรปเพิม่เตมิ (ASEAN Regional Integration Support 
from The EU :ARISE Plus) โดยหากมคีวามจ าเป็นต้องแกไ้ขรา่งสญัญาฯ ในส่วนทีไ่มใ่ช่สาระส าคญัหรอืไมข่ดั
ต่อผลประโยชน์ของไทย ให ้กต. ด าเนินการไดโ้ดยไม่ต้องเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาอกี และหลงัจากนัน้
ใหร้ายงานผลเพื่อคณะรฐัมนตรทีราบต่อไป 
  2. อนุมตัใิห้เลขาธกิารอาเซยีนหรอืผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างสญัญาฯ และให้ กต. แจง้ส านัก
เลขาธกิารอาเซยีนผ่านคณะผูแ้ทนถาวรไทยประจ าอาเซยีน ณ กรงุจาการต์า ว่ารฐับาลไทยเหน็ชอบร่างสญัญา
ฯ และใหเ้ลขาธกิารอาเซยีนหรอืผูแ้ทนเป็นผูล้งนามในรา่งสญัญาดงักล่าว 
 
  สาระส าคญัของเร่ือง 
  กต. รายงานว่า 
  1. โครงการ ARISE Plus มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน สนับสนุนการด าเนินการตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2025 และเพิ่มขีด
ความสามารถของส านักเลขาธกิารอาเซยีนและองค์กรของอาเซยีน โครงการนี้ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 
ไดแ้ก่ (1) ตลาดเดยีวอาเซยีน (2) สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาของอาเซยีน (3) การเสรมิสรา้งขดีความสามารถ
ของส านักเลขาธกิารอาเซยีน (4) การเฝ้าสงัเกตการบูรณาการอาเซยีน และ (5) การขนส่งทางอากาศอาเซยีน 
โดยสหภาพยุโรปไดจ้ดัสรรงบประมาณส าหรบัโครงการดงักล่าวเป็นเงนิจ านวน 41 ลา้นยโูร ผ่านความตกลงให้
การสนับสนุนด้านการเงนิระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป และมรีะยะเวลาในการด าเนินโครงการตัง้แต่ปี 
2559 – 2565 ทัง้นี้ โครงการ ARISE Plus เป็นโครงการต่อเนื่องของโครงการ ARISE ซึ่งได้หมดอายุลงเมื่อ
เดอืนมถุินายน 2560  
  2. ร่างสญัญาการให้ของกิจกรรมการเสริมสร้างขีดความสามารถของส านักเลขาธิการ
อาเซียน ภายใต้โครงการ ARISE Plus ประกอบดว้ย (1) เงือ่นไขพเิศษซึง่เลขาธกิารอาเซยีนและผูแ้ทนของ
สหภาพยโุรปจะลงนามรว่มกนั และระบุถงึขอ้ตกลงต่าง ๆ อาท ิวตัถุประสงคข์องโครงการ ระยะเวลาการ
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ด าเนินการ งบประมาณและการจา่ยเงนิรายละเอยีดการตดิต่อ และ (2) ภาคผนวก 1 -9 ของเงือ่นไขพเิศษ ซึง่
ระบุถงึรายละเอยีดการด าเนินโครงการ เงือ่นไขทัว่ไป งบประมาณ กฎระเบยีบในการจดัซือ้จดัจา้ง  แบบฟอรม์
การจา่ยเงนิ และรายงานการเงนิ เป็นต้น 
  วัตถุประสงค์การด าเนินการ ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์โดยรวม  ส่งเสริมขีด
ความสามารถเชงิสถาบนั โดยผ่านการบรหิารการบูรณาการที่ใหค้วามส าคญักบัการตดิตามความก้าวหน้าและ
การประเมนิผล รวมถงึสถติ ิการประสานงานและบรหิารจดัการ และปรบัปรุงขดีความสามารถของหน่วยงาน
ของอาเซยีนและส านักเลขาธกิารอาเซยีน 2) วตัถปุระสงค์เฉพาะ (1) เพิม่ขดีความสามารถการด าเนินการ
และการติดตามผลในพื้นที่หลกัของส านักเลขาธิการอาเซียน และ (2) พัฒนาระบบและสถาบนัของส านัก
เลขาธกิารอาเซยีน ให้บรรลุมาตรฐานการจดัการระหว่างประเทศ ใน 4 ประเดน็ ได้แก่ การพฒันาทรพัยากร
บุคคล การบรหิารจดัการความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกจิ การบรหิารจดัการเงนิทุนและโครงการ และ
การส่งมอบบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 
13. เรื่อง  การแจ้งวนัท่ีแน่ชัด (Definitive Dates)  ของบทบญัญัติท่ีไทยต้องการระยะเวลาปรบัตัว 
(Category B) ของความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้า (TFA)  ภายใต้องค์การ
การค้าโลก  (WTO)   
  คณะรฐัมนตรมีีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการด าเนินการตามบทบญัญัติที่
ต้องการระยะเวลาปรบัตวัก่อนการปฏบิตัิ (Category B) จ านวน 3 บทบญัญตัิ  จากทัง้หมด  12 บทบญัญัต ิ
และให ้พณ. แจง้วนัทีแ่น่ชดั (Definitive  Dates)  ของมาตรการภายใต้บทบญัญตั ิCategory B ไปยงัองค์การ
การค้าโลก (World Trade Organixation : WTO)  ตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในความตกลงว่าด้วยการอ านวย
ความสะดวกทางการคา้ ตามทีก่ระทรวงพาณชิย ์(พณ.) เสนอ  
  สาระส าคญัของเร่ือง  
  พณ. รายงานว่า  

1. ไทยจ าแนกบทบญัญตัภิายใตค้วามตกลง TFA ไวใ้นบทบญัญตั ิCategory B ทัง้หมด 12  
บทบญัญตั ิเช่น  การเปิดโอกาสใหท้ าการตรวจซ ้า (Second Test)  ในกรณีทีส่นิคา้อาหาร เครือ่งดื่มและอาหาร
สตัว ์ ทีน่ าเขา้ไม่ผ่านมาตรฐานการตรวจคุณภาพในการตรวจครัง้แรก  การใหผู้อุ้ทธรณ์ค าสัง่ศุลกากรสามารถ
น าเรื่องสู่ศาลหรอืหน่วยงานที่เหนือขึ้นไปได้หากกรมศุลกากรพจิารณาการอุทธรณ์ล่าช้าเกินควร  การเปิด
โอกาสใหม้กีารยืน่บญัชสีนิคา้ทางเรอืไดล้่วงหน้าก่อนทีเ่รอืสนิคา้จะมาถงึ และเสรภีาพในการผ่านด่าน  

2. ความตกลง TFA ได้เริม่มีผลบังคับใช้เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 หลงัจากสมาชิก 
WTO  

จ านวนกว่า 2 ใน 3 ของจ านวจสมาชิก WTO ทัง้หมด ได้แจง้การให้สตัยาบนัฯ โดยก าหนดภาระหน้าที่ของ
สมาชกิ WTO ทีเ่ป็นประเทศก าลงัพฒันารวมทัง้ไทยเกีย่วกบับทบญัญตั ิCategory B  ดงันี้  

2.1 การแจ้งวนัท่ีคาดว่าจะสามารถน าบทบญัญติัภายใต้บทบญัญติั Category B  ไป
ปฏิบติั  

(Indicative dates) เมื่อความตกลง TFA มีผลใช้บังคับ ประเทศก าลังพัฒนาจะต้องแจ้งบทบัญญัติใน 
Category B พรอ้มแจง้วนัที่คาดว่าจะสามารถน าบทบญัญตัภิายใต้ Category B ไปปฏบิตั ิ(Indicative dates) 
ต่อ WTO  ทัง้นี้ ประเทศไทยไดแ้จง้บทบญัญตัใิน Category B และ  Indicative dates ของไทยต่อ WTO  เมื่อ
วนัที ่24 พฤษภาคม 2560 โดยเป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม 2558 

2.2 การแจ้งวนัท่ีแน่ชดั (Definitive  Dates)  ภายในหน่ึงปีหลงัจากความตกลง TFA  
มี 
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ผลใช้บงัคบั (วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561) ประเทศก าลงัพฒันาต้องแจ้งวนัท่ีแน่ชดั (Definitive  Dates) ใน
การน าบทบญัญติัภายใต้ Category B ไปปฏิบติั (ส่วนบทบญัญติั Category A จ านวน 131 บทบญัญตั ินัน้ 
ไทยไดแ้จง้ต่อ WTO แลว้ เมือ่วนัที ่18 สงิหาคม 2559 
 
14. เรื่อง ขอความเหน็ชอบต่อร่างเอกสารผลลพัธ์ส าหรบัการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดบัสูงว่า
ด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรบาห์เรน 
ครัง้ท่ี 3 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดงันี้ 
  1. เหน็ชอบร่างเอกสารผลลพัธ์ส าหรบัการประชุมคณะกรรมาธกิารร่วมระดบัสูงว่าด้วยความ
ร่วมมอืทวิภาคีระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกับรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรบาห์เรน ครัง้ที่ 3(Draft 
Agreed Minutes of the 3rd Meeting of the High Joint Commission for Bilateral Cooperation between the 
Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Kingdom of Bahrain)  
  2. อนุมตัใิห้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศหรอืผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมายเป็นผูล้งนามใน
รา่งเอกสารผลลพัธส์ าหรบัการประชุมคณะกรรมาธกิารรว่มระดบัสงูฯ ครัง้ที ่3  
  3. ห ากมีความจ าเป็นต้ อ งแก้ ไขปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพ ธ์ส าห รับการประชุ ม
คณะกรรมาธกิารรว่มระดบัสูง ครัง้ที ่3 โดยไม่ขดักบัหลกัการทีค่ณะรฐัมนตรไีดอ้นุมตัหิรอืให้ความเหน็ชอบไว ้
ให้ กต. และคณะผู้แทนไทยที่เขา้ร่วมประชุมดงักล่าวสามารถด าเนินการได้ โดยน าเสนอคณะรฐัมนตรทีราบ
ภายหลงั พรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตุผลและประโยชน์ทีไ่ทยไดร้บัจากการปรบัเปลีย่นดงักล่าว 
  สาระส าคญัของเร่ือง 
  กต. รายงานว่าฝ่ายบาห์เรนจะเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมคณะกรรมาธกิารร่วมระดบัสูงฯ ครัง้
ที่ 3 ระหว่างวนัที่ 20 – 21 กุมภาพนัธ์ 2561 ณ กรุงมานามา ราชอาณาจกัรบาห์เรน โดยมรีฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงการต่างประเทศและรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศบาห์เรนเป็นประธาน ดงันัน้ เพื่อเป็น
การเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการประชุมดงักล่าว กต. จงึได้จดัประชุมร่วมกบัผู้แทนหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเมื่อ
วนัที ่20 ตุลาคม 2560 เพื่อหารอืเกี่ยวกบัประเดน็ความร่วมมอืระหว่างกนั รวมทัง้รบัฟังขอ้มลูและขอ้คดิเหน็ที่
ฝ่ายไทยควรหยบิยกขึน้หารอืกบัฝ่ายบาหเ์รนหรอืคาดว่าฝ่ายบาหเ์รนจะหยบิยกขึน้หารอืใหม่ในช่วงการประชุม
คณะกรรมาธกิารระดบัสูงฯ ครัง้ที ่3 ทัง้นี้ กต. ได้จดัท าร่างเอกสารผลลพัธส์ าหรบัการประชุมคณะกรรมาธกิาร
รว่มระดบัสงูฯ ครัง้ที ่3 ซึง่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้หน็ชอบรา่งเอกสารดงักล่าวแลว้ 
  สาระส าคญัของร่างเอกสารผลลพัธ์ส าหรบัการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดบัสูงฯ 
ครัง้ท่ี  3 ประกอบด้วย ประเด็นด้านการค้าการลงทุนและความมัน่คงทางอาหาร ด้านสาธารณสุข ด้าน
วฒันธรรมและ           ดา้นอื่น ๆ ไดแ้ก่ พลงังาน การศกึษา การสื่อสารและสารสนเทศ กฎหมาย ความมัน่คง 
ความรว่มมอืระดบัภมูภิาคและระหว่างประเทศ 
  ทัง้น้ี จะมีการลงนามในร่างเอกสารผลลพัธ์ส าหรบัการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม
ระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจกัรบาหเ์รน ครัง้ท่ี 3 โดยรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผูท่ี้ได้รบัมอบหมาย 
 
 

แต่งตัง้ 
 
15. เร่ือง การขอเล่ือนฐานะกงสุลกิตติมศกัด์ิสาธารณรฐัอิตาลีประจ าจงัหวดัภูเกต็ เป็น กงสุลใหญ่
กิตติมศกัด์ิสาธารณรฐัอิตาลี ณ จงัหวดัภเูกต็ และการขอยกระดบัสถานกงสุลกิตติมศกัด์ิสาธารณรฐั
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อิตาลีประจ าจังหวัดภูเก็ต เป็น สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิสาธารณรฐัอิตาลี ณ จังหวัดภูเก็ต 
(กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ กรณีรฐับาลสาธารณรฐัอติาลมีี
ความประสงค ์ดงันี้   
  1. เลื่อนฐานะ นายฟรนัเชสโก เปนซาโต  (Mr. Francesco Pensato) กงสุลกิตติมศักดิ ์
สาธารณรฐัอติาลปีระจ าจงัหวดัภเูกต็ เป็น กงสุลใหญ่กติตมิศกัดิส์าธารณรฐัอติาล ีณ จงัหวดัภเูกต็  
  2. ยกระดบัสถานกงสุลกติตมิศกัดิส์าธารณรฐัอติาลปีระจ าจงัหวดัภูเกต็ เป็น สถานกงสุลใหญ่
กิตติมศักดิส์าธารณรัฐอิตาลี ณ  จังหวัดภู เก็ต  โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดภู เก็ต กระบี่  ตรัง 
นครศรธีรรมราช ปัตตานี พงังา พทัลุง นราธวิาส ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎรธ์านี  
 
16. เร่ือง รฐับาลสาธารณรฐัแซมเบียเสนอขอแต่งตัง้เอกอัครราชทูตวิสามญัผู้มีอ านาจเต็มแห่ง
สาธารณรฐัแซมเบียประจ าประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตั ิกรณีรฐับาลสาธารณรฐัแซมเบยีมคีวามประสงค์ขอแต่งตัง้ นายวาลู
บีทา        อีมาคนัโด (Mr. Walubita Imakando) ให้ด ารงต าแหน่ง เอกอคัรราชทูตวสิามญัผู้มอี านาจเต็มแห่ง
สาธารณรฐัแซมเบยีประจ าประเทศไทย คนใหม ่โดยมถีิน่พ านัก ณ กรุงกวัลาลมัเปอร ์มาเลเซยี สบืแทน นายลู
พันโด ออกัสติน เฟสตัส คาโทโลชี อึมวาพี (Mr. Lupando Augustine Festus Katoloshi Mwape) ซึ่งเป็น
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ านาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแซมเบียประจ าประเทศไทยคนล่าสุด ที่ได้เข้า
เฝ้าทูลละอองธุลพีระบาทถวายอกัษรสาสน์ตราตัง้ เมื่อวนัที ่20 มนีาคม 2552 ตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ
เสนอ  
 
17. เร่ือง การแต่งตัง้โฆษกกระทรวงวฒันธรรม 
  คณะรฐัมนตรมีมีติรบัทราบตามที่กระทรวงวฒันธรรม (วธ.) เสนอ การเปลี่ยนแปลงโฆษก
ประจ า วธ. ซึง่แต่งตัง้ให ้นายกติตพินัธ ์พานสุวรรณ รองปลดั วธ. เป็นโฆษก วธ. แทน นางพมิพก์าญจน์ ชยั
จติรส์กุล รองปลดั วธ. ทัง้นี้ ตามค าสัง่ วธ. ที ่5/2561  
 
18. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญั (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญั 
สงักดักระทรวงการต่างประเทศ ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสูง จ านวน 3 ราย ดงันี้  
   1. นายพิชยพนัธุ์ ชาญภมิูดล เอกอคัรราชทตู สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุจาการต์า 
สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี ด ารงต าแหน่ง อธบิดกีรมเอเชยีตะวนัออก  
   2. นายทรงพล สขุจนัทร ์อธบิดกีรมยโุรป ด ารงต าแหน่ง เอกอคัรราชทตู สถาน
เอกอคัรราชทตู ณ กรงุจาการต์า สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี  
  3. นางศริกานต์ พลมณี อคัรราชทตู สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุปารสี สาธารณรฐัฝรัง่เศส 
ด ารงต าแหน่ง เอกอคัรราชทตู สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุซนัตอิาโก สาธารณรฐัชลิ ี 
  ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้เป็นตน้ไป เพื่อทดแทน
ต าแหน่งทีจ่ะว่าง สบัเปลีย่นหมนุเวยีน และทดแทนผูเ้กษยีณอายรุาชการ ซึง่การแต่งตัง้ขา้ราชการใหไ้ปด ารง
ต าแหน่งเอกอคัรราชทตูประจ าต่างประเทศ ตามขอ้ 2. และ 3. ไดร้บัความเหน็ชอบจากประเทศผูร้บั  
 
19. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง (ส านักงาน
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน) 
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  คณะรฐัมนตรมีติอนุมตัิตามที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิเสนอแต่งตัง้                  
พลต ารวจตรี รมย์สิทธ์ิ วีริยาสรร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ด ารงต าแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ตัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้เป็นตน้ไป เพื่อทดแทนต าแหน่งทีว่่าง  
 
20. เร่ือง การแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒิุในคณะกรรมการพฒันาการบริหารงานยติุธรรมแห่งชาติ 
แทนกรรมการผูท้รงคณุวฒิุท่ีพ้นจากต าแหน่ง  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงยตุธิรรมเสนอแต่งตัง้ ศาสตราจารยพิ์เศษกิติพงศ ์ 
อรุพีพฒันพงศ ์เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ในคณะกรรมการพฒันาการ
บรหิารงานยตุธิรรมแห่งชาต ิแทนกรรมการผูท้รงคุณวุฒทิีพ่น้จากต าแหน่ง ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่13 กุมภาพนัธ ์
2561 เป็นตน้ไป และใหอ้ยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน  
 
21.  เร่ือง การปรบัปรงุคณะกรรมการขบัเคล่ือนและปฏิรปูการบริหารราชการแผน่ดิน (กขป.)  
  คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบการปรบัปรงุคณะกรรมการขบัเคลื่อนและปฏริปูการบรหิารราชการ
แผ่นดนิ (กขป.)  ตามทีส่ านักเลขาธกิารนายกรฐัมนตรเีสนอ  ทัง้ 6 คณะ ตามทีค่ณะรฐัมนตรไีดเ้คยมมีตเิมือ่
วนัที ่17 พฤศจกิายน 2558 และมอบหมายภารกจิใหร้องนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้ง รายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้  

1. การมอบหมายรองนายกรฐัมนตรีเป็นรองประธานกรรมการฯ   
 

คณ
ะ 
ท่ี 

ด้านความรบัผิดชอบ รองนายกรฐัมนตรีท่ีมอบหมายให้เป็นรองประธาน 
เดิม 

(มติ ครม. 17 พ.ย.58) 
ใหม่ เดิม 

(มติ ครม. 17 พ.ย. 58) 
ใหม่ 

1.  ดา้นการพฒันา
ทรพัยากรมนุษยแ์ละ
ระบบการศกึษา 

ดา้นการพฒันา
ทรพัยากรมนุษยแ์ละ
ระบบการศกึษา และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ   

 

พลอากาศเอก ประจนิ จัน่
ตอง 

คงเดมิ 

2. ดา้นเศรษฐกจิ การเงนิ 
การคลงั การลงทุน
ภาครฐั และโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ดา้นเศรษฐกจิ การเงนิ 
การคลงั การลงทุน
ภาครฐั และโครงสรา้ง
พืน้ฐาน  ท่องเท่ียว 
และการกีฬา 

นายสมคดิ  จาตุศรพีทิกัษ์ คงเดมิ 

3. ดา้นระบบราชการ  
กฎหมาย กระบวนการ
ยตุธิรรม และสรา้ง
ความปรองดอง
สมานฉนัท ์

ด้านการเมือง การ
บริหารราชการ
แผน่ดิน ระบบราชการ 
กฎหมาย กระบวนการ
ยตุธิรรม 
ส่ือสารมวลชน 
วฒันธรรมศาสนา 

นายวษิณุ  เครอืงาม 
 
 
 
 
 
 

คงเดมิ 
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และ 
คณ
ะ 
ท่ี 

ด้านความรบัผิดชอบ 
เดิม 

(มติ ครม. 17 พ.ย.58) 

รองนายกรฐัมนตรีท่ีมอบหมายให้เป็นรอง
ประธาน 

ใหม่ 

ใหม่ เดิม 
(มติ ครม. 17 พ.ย. 58) 

  สรา้งความปรองดอง
สมานฉนัท ์

  

4. ดา้นสาธารณสุข ดา้นสาธารณสุขและ
สงัคม 

พลเรอืเอก ณรงค ์ พพิฒั
นาศยั 

พลเอก ฉตัรชยั  สารกิลั
ยะ 

5. ดา้นความมัน่คง ลด
ความเหลื่อมล ้า 
การเกษตร 
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม และ
เรือ่งทีเ่ป็นวาระเรง่ด่วน
และการแกไ้ขปัญหา
การด าเนินการตาม
พนัธกรณรีะหว่าง
ประเทศ 

คงเดมิ พลเอก ประวติร วงษ์
สุวรรณ 

คงเดมิ 

6. ดา้นการท่องเทีย่ว 
วฒันธรรม และการ
กฬีา 

ยกเลกิ พลเอก ธนะศกัดิ ์ ปฏมิา
ประกร 

- 

 
2. ความสอดคล้องกบัยทุธศาสตรช์าติ การขบัเคล่ือน และการปฏิรปูประเทศ 

 
รองนายกรฐัมนตรีท่ี

ได้รบัมอบหมายให้เป็น
รองประธานกรรมการ

ในกขป. 

 
ยทุธศาสตร์

ชาติ 

 
วาระขบัเคล่ือน 

 
วาระปฏิรปู 
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พลอากาศเอก  
ประจิน จัน่ตอง 

กขป. 1 
ดา้นการพฒันาทรพัยากร
มนุษยร์ะบบการศกึษา 

และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ยทุธศาสตรท์ี ่3  
ดา้นการพฒันา
และเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพ
ทรพัยากรมนุษย ์

วาระขบัเคล่ือนเดิม 
1) พฒันาทรพัยากรมนุษยท์ุกช่วง
อาย ุ 
2) พฒันาระบบและกลไกการเรยีนรู ้     
การจดัการศกึษา  การปรบัปรงุและ
พฒันาหลกัสตูรการสอน  การ
ประกนัคุณภาพการศกึษา 
3) พฒันาครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษา  
4) เชื่ อมโยงระบบการศึ กษากับ
ตลาดแรงงาน  
5) เตรียมความพร้อมแรงงานสู่
ประชาคมอาเซียนตามแนวกรอบ
คุณวุฒอิาเซยีน      
6) เตรยีมความพรอ้มสู่สงัคมสงูอายุ 

วาระปฏิรปูเดิม 
1) ปฏริปูการศกึษา
และระบบการเรยีนรู ้ 
2) ปฏริปูระบบการ
คลงัดา้นการศกึษา  
3) ปฏริปูระบบวจิยั  
4) ปฏริปูระบบ
สวสัดกิารสงัคม  
5) ปฏริปูแรงงาน 
และส่งเสรมิชุมชน
เขม้แขง็ 
(เพ่ิมเติม) 
6) ปฏริปูเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

รองนายกรฐัมนตรีท่ี
ได้รบัมอบหมายให้เป็น
รองประธานกรรมการ

ในกขป. 

 
ยทุธศาสตร์

ชาติ 

 
วาระขบัเคล่ือน 

 
วาระปฏิรปู 
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นายสมคิด  จาตศุรี
พิทกัษ์ 
กขป. 2 

ดา้นเศรษฐกจิ การเงนิ 
การคลงั การลงทุนภาครฐั 
และโครงสรา้งพืน้ฐาน  
ท่องเทีย่ว และการกฬีา 

ยทุธศาสตรท์ี ่2   
ดา้นการสรา้ง
ความสามารถใน
การแขง่ขนั 

วาระขบัเคล่ือนเดิม 
1) ดแูลค่าครองชพีใหแ้ก่ผูม้รีายได้
น้อย  
2) ส่งเสรมิการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม  
3) ส่งเสรมิการเป็นศูนยก์ลาง
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  
4) สรา้งสงัคมผูป้ระกอบการ ส่งเสรมิ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SMEs) และส่งเสรมิวสิาหกจิเพื่อ
สงัคม  
5) ปรบัปรงุการจดัเกบ็ภาษเีพื่อลด
ความเหลื่อมล ้าและปรบัโครงสรา้ง
ภาษเีพื่อเพิม่ขดีความสามารถใน
การแขง่ขนั  
6) พฒันาอุตสาหกรรมและส่งเสรมิ
เขตเศรษฐกจิพเิศษ  
7) พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
(คมนาคม/ขนส่ง/Logistics)  
8) บรหิารจดัการพลงังานและส่งเสรมิ
พลงังานทดแทน  
9) ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิดจิทิลั  
10) เตรยีมพรอ้มเขา้รว่มประชาคม
เศรษฐกจิ เช่น ความตกลงหุน้ส่วน
ทางเศรษฐกจิภาคพืน้แปซฟิิก 
(Trans-Pacific Partnership : TPP) 
(เพ่ิมเติม) 
11) การพฒันาการท่องเทีย่วทุกมติ ิ
ทัง้แหล่งท่องเที่ยว การตลาด 
ท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม บุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว 
12) ส่งเสรมิใหศ้ลิปวฒันธรรมมี
มลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ  
13) ส่งเสรมิการกฬีา โดยเฉพาะ
กฬีาอาชพี 
 
 
 
 

วาระปฏิรปูเดิม 
1) ส่งเสรมิการเป็น
ศูนยก์ลางประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน 
2) ปฏริปูการเงนิ           
ฐานราก  
3) ปฏริปูสหกรณ์  
4) ปฏริปูรฐัวสิาหกจิ 
5) ปฏริปูระบบ
ขอ้มลูเพื่อการ
พฒันาประเทศ 
(เพ่ิมเติม) 
6) ส่งเสรมิการเป็น
ศูนยก์ลางท่องเทีย่ว
ในภูมภิาค และการ
พฒันาการ
ท่องเทีย่วอยา่ง
ยัง่ยนื 
7) ปฏริปูเศรษฐกจิ 
8) ปฏริปูดา้น
พลงังาน 
9) ปฏริปูภาคการ
ผลติและบรกิาร ให้
มุง่สู่ความเป็นเลศิ
ในระดบัโลกและใน
ระดบัภมูภิาค 
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รองนายกรฐัมนตรีท่ี
ได้รบัมอบหมายให้เป็น
รองประธานกรรมการ

ในกขป. 

 
ยทุธศาสตร์

ชาติ 

 
วาระขบัเคล่ือน 

 
วาระปฏิรปู 

นายวิษณุ  เครืองาม 
กขป. 3 

ดา้นการเมอืง ดา้นการ
บรหิารราชการแผ่นดนิ 
ระบบราชการ กฎหมาย 
กระบวนการยตุธิรรม ดา้น
สื่อสารมวลชน วฒันธรรม
ศาสนา และสรา้งความ
ปรองดองสมานฉันท ์

ยทุธศาสตรท์ี ่6  
ดา้นการปรบั
สมดุลและพฒันา
ระบบการบรหิาร
จดัการภาครฐั 

วาระขบัเคล่ือนเดิม 
1) ปรบัปรงุกฎหมายทีล่า้สมยั  หมด
ความจ าเป็น ซ ้าซอ้น  
2) เพิม่ประสทิธภิาพและส่งเสรมิ
คุณธรรมในการบรหิารงานภาครฐั  
3) ปรบับทบาทองคก์ารมหาชน  
4) ก ากบัดแูลใหค้ดทีางการเมอืงเขา้
สู่กระบวนการยตุธิรรมอยา่งเท่า
เทยีมกนั  
(เพ่ิมเติม) 
5) ส่งเสรมิสถาบนัศาสนา 
6) การป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติคอรร์ปัชนั 
 
 

วาระปฏิรปูเดิม 
1) ปฏริปูการกระจาย
อ านาจทอ้งถิน่  
2) ปฏริปูองคก์ร
ยตุธิรรมและองคก์ร
อสิระ  
3) ปรบัโครงสรา้ง
อ านาจส่วนกลาง 
ส่วนภมูภิาค และส่วน
ทอ้งถิน่  
4) สรา้งความ
สมานฉนัทใ์นสงัคม 
(เพ่ิมเติม) 
5) ปฏริปูการเมอืง 
6) ปฏริปูการบรหิาร
ราชการแผ่นดนิ 
7) ปฏริปูกฎหมาย 
และกระบวนการ
ยตุธิรรม 
8) สื่อสารมวลชน 
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พลเอก ฉัตรชยั สาริกลั
ยะ 

กขป. 4 
ดา้นสาธารณสุข และ

สงัคม  

ยทุธศาสตรท์ี ่4  
ดา้นการสรา้ง
โอกาสและความ
เสมอภาคทาง
สงัคม 

วาระขบัเคล่ือนเดิม 
1) ใหบ้รกิารสุขภาพอย่างทัว่ถงึ  
สรา้งระบบหลกัประกนัสุขภาพ ดแูล
และส่งเสรมิสุขภาพทุกช่วงอาย ุ 
2) ส่งเสรมิการเป็นศูนยก์ลางสุขภาพ 
(Medical Hub)   
3) ส่งเสรมิแพทยแ์ผนไทยและแพทย์
ทางเลอืก  
4) ป้องกนัโรคอุบตัใิหม่  
(เพ่ิมเติม) 
5) สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพของรัฐให้ครอบคลุมและ
ทัว่ถงึ  
6) พฒันาระบบหลกัประกนัทาง
สงัคมใหม้ปีระสทิธภิาพ   
 
 
 
 

1) ปฏริปูระบบ
บรกิารสาธารณสุข 
2) ปฏริปูระบบการ
คลงัสุขภาพ  
3) ปฏริปูระบบ
ประกนัสุขภาพ 
(เพ่ิมเติม) 
4) ปฏริปู
สาธารณสุข  
5) ปฏริปูระบบ
สวสัดกิารสงัคม  

รองนายกรฐัมนตรีท่ี
ได้รบัมอบหมายให้เป็น
รองประธานกรรมการ

ในกขป. 

 
ยทุธศาสตร์

ชาติ 

 
วาระขบัเคล่ือน 

 
วาระปฏิรปู 
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พลเอก ประวิตร วงษ์
สวุรรณ 
กขป. 5 

ดา้นความมัน่คง ลดความ
เหลื่อมล ้า การเกษตร 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม และเรือ่งที่
เป็นวาระเรง่ด่วนและการ

แกไ้ขปัญหาการ
ด าเนินการตามพนัธกรณี

ระหว่างประเทศ 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 
ดา้นความมัน่คง 
ยทุธศาสตรท์ี ่5 
ดา้นการสรา้ง
การเตบิโตบน
คุณภาพชวีติที่
เป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม 

 วาระขบัเคล่ือนเดิม 
1) แกไ้ขปัญหาความไมส่งบใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยยดึหลกั 
“เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา” ตามแนวทาง
สนัตวิธิ ี 
2) แกไ้ขปัญหาการคา้มนุษยแ์ละ
แรงงานต่างดา้วผดิกฎหมาย  
3) ป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ  
4) จดัทีด่นิท ากนิ จดัหาทีอ่ยู่อาศยั
แก่ผูม้รีายไดน้้อย  
5) จดัระเบยีบสงัคมและดแูลผูไ้ดร้บั
ผลกระทบ  
6) ปรบัโครงสรา้งการเพาะปลกูพชื
เกษตร (Zoning)  
7) บรหิารจดัการทรพัยากรน ้า  
8) ปกป้องฟ้ืนฟูพืน้ทีอ่นุรกัษ์และ
ทรพัยากรป่าไม ้จดัการภยัพบิตัแิละ
ภยัแลง้ จดัการขยะมลูฝอย  
9) ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ  
10) ด าเนินการตามพนัธกรณี
ระหว่างประเทศ เช่น การปรบัปรงุ
มาตรฐานการบนิพลเรอืนของไทย
ตามแนวทางขององคก์ารการบนิพล
เรอืนระหว่างประเทศ (International 
Civil Aviation Organization : 
ICAO)  
11) การด าเนินการเกีย่วกบัการท า
ประมง ทีผ่ดิกฎหมาย (Illegal 
Unreported and Unregulated 
Fishing: IUU Fishing) 

วาระปฏิรปูเดิม 
1) ปฏริปูภาค
เกษตร  
2) ปฏริปูการจดัการ
ทีด่นิ  
3) ปฏริปูการผงั
เมอืง  
4) การจดัการภยั
พบิตัแิละภาวะโลก
รอ้น 
(เพ่ิมเติม) 
5) ปฏริปูดา้น
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 
 
 

 
  3. ใหร้องนายกรฐัมนตรทีีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ พจิารณาทบทวน
ปรบัปรงุองคป์ระกอบคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการฯ ใหส้อดคลอ้งกบัวาระการขบัเคลื่อนและปฏริปู    
แลว้ส่งใหส้ านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรรีวบรวมเสนอนายกรฐัมนตรพีจิารณาต่อไป  
  4. มอบหมายใหร้ฐัมนตรปีระจ าส านกันายกรฐัมนตร ี (นายสุวพนัธุ ์ตนัยวุรรธนะ) รบัผดิชอบ
การเพิม่ขดีความสามารถของชุมชนและทอ้งถิน่ในการพฒันาเพื่อใหส้ามารถพึง่พาตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยนื 
  5. มอบหมายใหร้ฐัมนตรปีระจ าส านกันายกรฐัมนตร ี (นายกอบศกัดิ ์ ภตูระกูล) รบัผดิชอบ
การประสานและขบัเคลื่อนการบูรณาการเพื่อแกปั้ญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล ้า และพฒันาคุณภาพ
ชวีติของประชาชน 
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22. เร่ือง การปรับปรุงช่ือหน่วยงานขององค์ประกอบภายใต้คณะกรรมการท่ีแต่งตัง้โดยมติ
คณะรฐัมนตรีตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 
2560 
  คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบเกี่ยวกับการปรบัปรุงชื่อหน่วยงานขององค์ประกอบภายใต้
คณะกรรมการที่แต่งตัง้โดยมติคณะรฐัมนตรีตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 3 คณะ ตามทีก่ระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดงันี้ 
  1. คณะกรรมการผู้แทนรฐับาลเพ่ือพิจารณาท าความตกลงเก่ียวกบัการขนส่งทางบก
กบัรฐับาลต่างประเทศเป็นประจ า 
   1.1 เดิม ผู้อ านวยการส านักความร่วมมอืระหว่างประเทศ กรรมการและเลขานุการ             
เป็น ผูอ้ านวยการกองการต่างประเทศ กรรมการและเลขานุการ 
   1.2 เดิม เจา้หน้าทีส่ านักความร่วมมอืระหว่างประเทศ กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ               
เป็น เจา้หน้าทีก่องการต่างประเทศ กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
  2. คณะกรรมการอ านวยความสะดวกการขนส่งแห่งชาติ 
   2.1 เดิม ผู้อ านวยการส านักความร่วมมอืระหว่างประเทศ กรรมการและเลขานุการ            
เป็น ผูอ้ านวยการกองการต่างประเทศ กรรมการและเลขานุการ 
   2.2 เดิม เจา้หน้าทีส่ านักความร่วมมอืระหว่างประเทศ กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ           
เป็น เจา้หน้าทีก่องการต่างประเทศ กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
  3. คณะกรรมการประสานการขนส่งผา่นแดนแห่งชาติ 
   3.1 เดิม ผู้อ านวยการส านักความร่วมมอืระหว่างประเทศ กรรมการและเลขานุการ           
เป็น ผูอ้ านวยการกองการต่างประเทศ กรรมการและเลขานุการ 
   3.2 เดิม เจา้หน้าทีส่ านักความร่วมมอืระหว่างประเทศ กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ          
เป็น เจา้หน้าทีก่องการต่างประเทศ กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
 

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


