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วันนี้ (8 พฤษภาคม 2561) เวลา 10.30 น. พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
เปน ประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2561 ณ หองประชุม ชั้น 2
อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แกวกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ไดแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
กฎหมาย
1.

เรื่อง

2.

เรื่อง

รางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
รางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตางประเทศ

3.

เรื่อง

4.
5.

เรื่อง
เรื่อง

6.
7.

เรื่อง
เรื่อง

การรับรองเอกสารรางกรอบความรวมมือและปฏิญญาวาดวย
กรอบความรวมมือเพื่อลดผลกระทบจากขาวลวง
รางกรอบการเจรจาความตกลงการคาเสรี ไทย – ศรีลังกา
รางบันทึกความรวมมือระหวางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงสิ่งแวดลอม
แหงประเทศญี่ปุน วาดวยความรวมมือดานสิ่งแวดลอม
ขออนุมัติการดําเนินโครงการ Country Programme
การรับรองรางแถลงการณรวมของการประชุม High-Level Political
Meeting ภายใตกรอบความริเริ่มเพื่อความมั่นคงจากการแพรขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทําลายลางสูง
แตงตั้ง

8.

เรื่อง

9.

เรื่อง

10.

เรื่อง

11.

เรื่อง

12.

เรื่อง

การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
รัฐบาลราชอาณาจักรสวาซิแลนดเสนอขอแตงตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผูมีอํานาจเต็มแหงราชอาณาจักรสวาซิแลนดประจําประเทศไทย
(กระทรวงการตางประเทศ)
รัฐบาลสาธารณรัฐอิตาลีเสนอขอแตงตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐอิตาลีประจําประเทศไทย
(กระทรวงการตางประเทศ)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)

13.
14.

เรื่อง
เรื่อง

การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัย
ในการใชรถใชถนน
15. เรื่อง คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 99/2561 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและ
มอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 02288-4396

กฎหมาย
1. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร า งพระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดหน ว ยงานของรั ฐ
ตามพระราช บั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางล ะเมิ ด ของเจ า หน า ที่ พ. ศ. 2539 (ฉบั บ ที่ . . ) พ. ศ. ….
ตามที่ ก ระทรวงการคลั ง (กค.) เสนอ และให ส ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา
แลวดําเนินการตอไปได
กค. เสนอวา
1. โดยที่ กอช. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. 2554 เริ่มเปดรับ
สมัครสมาชิกมาตั้งแตป 2558 ซึ่งที่ผานมาการดําเนินงานของเจาหนาที่ กอช. ยังไมไดรับความคุมครองตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ ประกอบกับ กอช. ยังไมเปนหนวยงานของรัฐตามนัยมาตรา 4 แหง
พระราชบัญญัติดังกลาว เปนผลทําใหเมื่อเจาหนาที่ของ กอช. ซึ่งปฏิบัติหนาที่โดยสุจริตแลวเกิดความเสียหาย
แก เ อกชน จะต อ งรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ตามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย ทํ า ให เ กิ ด ความเข า ใจผิ ดว า
เจ า หน า ที่ จ ะต อ งรั บ ผิ ด ในการกระทํ า ต า ง ๆ เป น การเฉพาะตั ว เมื่ อ หน ว ยงานของรั ฐ ต อ งรั บ ผิ ด ต อ
บุคคลภายนอกเพียงใด ก็จะมีการฟองไลเบี้ยเอาจากเจาหนาที่เต็มจํานวน ดังนั้น เพื่อใหเจาหนาที่ของ กอช.
ซึ่งปฏิบัติหนา ที่โดยสุ จริ ตได รับ ความคุ มครองตามพระราชบัญ ญัติความรับผิดทางละเมิดฯ จึงจําเป น ต อง
กําหนดให กอช. เปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ และไดยกรางพระราช
กฤษฎีกาฯ เสนอคณะกรรมการ กอช. พิจารณา
2. ในคราวประชุมคณะกรรมการ กอช. ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ไดมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อกําหนดให กอช. เปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ฯ ตามที่ กอช. เสนอ และให เ สนอรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง เพื่ อ เสนอ
คณะรัฐมนตรีตอไป
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหกองทุนการออมแหงชาติเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
2. เรื่อง รางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิ จ ารณา โดยให รั บ ความเห็ นของสํ า นั กเลขาธิการคณะรัฐ มนตรีไปประกอบการพิจ ารณาดวย แลว สงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. กํ า หนดคํ า ว า นิ ย าม “วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนนิ ติ บุ ค คล” และ “เครื อ ข า ยวิ ส าหกิ จ ชุ มชน”
เพิ่มเติม โดย “วิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล” หมายความวา วิสาหกิจชุมชนที่ขอจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ และ “เครือขายวิสาหกิจชุมชน” หมายความวา คณะบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค
ในการทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งเพื่อประโยชนในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือขาย
2. กําหนดใหวิสาหกิจชุมชนใดที่ประสงคจะจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล

ตามพระราชบัญญัตินี้ จะตองมีผลประกอบการในลักษณะวิสาหกิจชุมชนมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป และจะตอง
ยื่นคําขอจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล โดยตองมีรายการเพิ่มเติ่ม ไดแก รายงานการประชุมของ
คณะบุคคล ที่มีมติใหดําเนินการยื่นคําขอจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ขอบังคับของวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล
แผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน และรายงานงบแสดงฐานะการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาต หรือบุคคลที่
คณะกรรมการกําหนด ไดตรวจสอบรับรองแลว
3. กําหนดใหเครือข ายวิสาหกิจชุ มชนที่มีความประสงค เปนเครือขายวิสาหกิ จชุมชนนิ ติ
บุคคล ใหยื่นจดทะเบียนตอกรมสงเสริมการเกษตร และใหเครือขายวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนนิติบุคคลที่จดทะเบียนตอกรมสงเสริมการเกษตรและมีสิทธิขอรับการสงเสริมตามพระราชบัญญัติ
4. กําหนดใหการบริหารจั ดการเครื อขายวิสาหกิจชุ มชนและเครื อขายวิสาหกิจชุมชนนิ ติ
บุคคลเปนไปตามขอบังคับของเครือขายวิสาหกิจชุมชน และขอบังคับของเครือขายวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล
5. กํ า หนดให เ พิ่ ม เติ ม องค ป ระกอบของคณะกรรมการส ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน โดยเพิ่ ม
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอย และ
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานกองทุ น หมู บ า นและชุ ม ชนเมื อ งแห ง ชาติ เป น กรรมการและเพิ่ ม เติ ม กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาชุมชน ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ และดานแรงงาน และสวัสดิการสังคม
6. กําหนดใหปรับปรุงอํานาจหนาที่ของคณะกรรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนโดยนําอํานาจ
หน า ที่ ข องคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุ น เพื่ อ พั ฒ นากิ จ การวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ถู ก ยกเลิ ก ไป
มาเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ ไดแก อํานาจในการประสานการดําเนินการของกองทุนตาง ๆ เพื่อให
สามารถสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ ลดการซ้ําซอนที่ไมเกิดประโยชน และสงเสริม
สนับสนุนซึ่งกันและกัน อํานาจในการติดตามการดําเนินงานของกองทุนตาง ๆ ที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับกิจการ
วิสาหกิจชุมชน และอํานาจในการเสนอแนะตอกองทุนที่เกี่ยวของเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานหรื อการ
แกไขปญหาเงินทุนในการสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน
7. กํ า หนดให เ พิ่มผู แทนสํ านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและผูแทน
สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ในคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร
8. กําหนดใหยกเลิกคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
9. กํ า หนดเพิ่ ม เติ ม อํ า นาจหน า ที่ ข องหน ว ยงานที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น ทุ น เพื่ อ พั ฒ นากิ จ การ
วิสาหกิจชุมชน โดยกําหนดใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารออมสิน กองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติ กองทุนหมูบาน และกองทุนชุมชนเมืองตองจัดใหมีมาตรการสงเสริมและสนับสนุน
ดานเงินทุนแกกิจ การวิสาหกิจชุมชน และใหสํานักงานสงเสริมวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย อมจั ด ใหมี
มาตรการ แผน โครงการ และงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน
10. เพิ่มบทกําหนดโทษทางปกครองแกผูนําคําวา “วิสาหกิจชุมชน” “วิสาหกิจชุมชน
นิติบุคคล” “เครือขายวิสาหกิจชุมชน” หรือ “เครือขายวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล” ไปใชโดยไมไดจดทะเบียน
ตองถูกปรับตั้งแตวันละหนึ่งพันบาท จนกวาจะเลิกใชหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง

ตางประเทศ
3. เรื่อง การรับรองเอกสารรางกรอบความรวมมือและปฏิญญาวาดวยกรอบความรวมมือเพื่อลดผลกระทบ
จากขาวลวง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่สํานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ)
เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบตอรางปฏิญญาวาดวยกรอบความรวมมือเพื่อลดผลกระทบจากขาวลวง
2. อนุมัติใหรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ในฐานะหัวหนา
คณะผูแทนไทยในการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 14 รับรองรางปฏิญญาวาดวยกรอบ
ความรวมมือเพื่อลดผลกระทบจากขาวลวง
3. หากมีการปรับเปลี่ยนถอยคําของรางปฏิญญาที่ไมสงผลกระทบตอสาระสําคัญหรือที่ไมขัด
ตอผลประโยชนของประเทศไทย กอนจะมีการรับรองและเห็นชอบเอกสารดังกลาวใหสํานักนายกรัฐ มนตรี
(กรมประชาสัมพันธ) สามารถดําเนินการไดโดยไมตองเสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
สาระสําคัญของรางปฏิญญาวาดวยกรอบความรวมมือเพื่อลดผลกระทบจากขา วลวง
(Declaration on the Framework to Minimize the Harmful Effects of Fake News) เป น การ
รั บ รองกรอบความร ว มมื อเพื่ อลดผลกระทบจากขาวลวงที่ไดรับ การใหความเห็น ชอบรวมกัน ในที่ป ระชุม
รัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 14 โดยจะมีการดําเนินการในลักษณะตาง ๆ เพื่อลดผลกระทบจากขาวลวง
ไดแก (1) เสริมสรางความเขมแข็งความรวมมือดานสื่อและสารสนเทศและสนับสนุนใหเกิดความรับผิดชอบตอ
สังคมของสื่อในภูมิภาคอาเซียน (2) ใชสื่อออนไลนและสื่อสังคมออนไลนใหเต็มศักยภาพและเกิดประโยชน
สูงสุดและทําใหอินเทอรเน็ตเปนพื้นที่ที่ปลอดภัยสําหรับผูใชงานทุกคน (3) รวมกันสรางความตระหนักรูใหกับ
พลเมืองอาเซียนเพื่อลดปญหาการแพรกระจายขาวลวง (4) สงเสริมการศึกษาเรื่องความรูเทาทันสื่อและดิจิทัล
ในระดับประเทศตามแนวคิด “คานิยมหลักของการรูเทาทันสื่อออนไลนในอาเซียน” (5) สงเสริมใหแตละ
ประเทศมีการตรวจสอบและตอบสนองตอปญหาขาวลวงทั้งการเฝาระวัง ติดตามการตรวจสอบขอเท็จจริง
และการสรางความนาเชื่อถือของขอมูลขาวสารภาครัฐ (6) สนับสนุนใหภาคประชาชนสังคม หนวยงานดาน
โทรคมนาคม องคกรดานสื่อ และภาคเอกชนรวมสรางบรรทัดฐานและแนวปฏิบัติในการยับยั้งขางลวงตาม
กฎหมายและระเบี ยบข อบั งคั บของแต ละประเทศสมาชิก และ (7) แลกเปลี่ย นแนวปฏิบัติที่เปน เลิศและ
ประสบการณระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน ในการรับมือตอความทายทายของขาวลวง
4. เรื่อง รางกรอบการเจรจาความตกลงการคาเสรี ไทย – ศรีลังกา
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบร า งกรอบการเจรจาความตกลงการค า เสรี (Free Trade
Agreement : FTA) ไทย – ศรี ลั งกา เพื่ อใชเปน แนวทางในการเจรจาจัดทํา FTA ไทย – ศรีลังกา ตามที่
กระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ
สาระสําคัญของรางกรอบการเจรจาความตกลงการคาเสรี ไทย – ศรีลังกา ที่จะใช
เปนแนวทางในการเจรจาเพื่อจัดทํา FTA ไทย – ศรีลังกา แบบกรอบกวาง ซึ่งครอบคลุม 20 ประเด็น ดังนี้
1. การคาสินคา 2. พิธีการศุลกากร 3. กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา 4. มาตรการปกปองและมาตรการเยียวยา
ดานการคา 5. มาตรการปกปองดุลการชําระเงิน 6. มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 7. อุปสรรคทาง
เทคนิคตอการคา 8. ความรวมมือและการอํานวยความสะดวกทางการคา 9. การคาบริการ 10. การลงทุน
11. ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา 12. การแข ง ขั น 13. พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส 14. การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งโดยรั ฐ
15. สิ่งแวดลอม 16. แรงงาน 17. การคุมครองผูบริโภค 18. การระงับขอพิพาทระหวางรัฐ 19. ความโปรงใส
และ 20. เรื่องอื่น ๆ

5. เรื่อง รางบันทึกความรวมมือระหวางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหงราชอาณาจักร
ไทยและกระทรวงสิ่งแวดลอมแหงประเทศญี่ปุน วาดวยความรวมมือดานสิ่งแวดลอม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม
(ทส.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบตอร างบั นทึ กความรว มมือระหว าง ทส. แหงราชอาณาจั กรไทยและกระทรวง
สิ่งแวดลอมแหงประเทศญี่ปุน วาดวยความรวมมือดานสิ่งแวดลอม (รางบันทึกความรวมมือฯ) หากมีความ
จํ า เป น ต อ งแก ไ ขปรั บ ปรุ ง ถ อ ยคํ า ในร า งบั น ทึ ก ความร ว มมื อ ฯ ในส ว นที่ ไ ม ใ ช ส าระสํ า คั ญ และไม ขั ด ต อ
ผลประโยชนของประเทศไทย ให ทส. สามารถดําเนินการไดโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุ มัติให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล อมหรื อผูที่ ไ ด รั บ
มอบหมายเปนผูลงนามในรางบันทึกความรวมมือฯ
สาระสําคัญของรางบันทึกความรวมมือฯ มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางอํานวยความสะดวก
และพัฒนาความรวมมือซึ่งกันและกันในสาขาสิ่งแวดลอม บันทึกความรวมมือฯ ฉบับนี้ ไมใชสนธิสัญญาและ
ไมกอใหเกิดสิทธิหรือขอผูกมัดใด ๆ ภายใตขอกฎหมายระหวางประเทศ
สาขาความรวมมือ ประกอบดวย 1. การบรรเทาและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ 2. การจั ด การของเสี ย 3. เทคโนโลยี สิ่ ง แวดล อ ม 4. นโยบายและการวางแผนด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 5. การอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
ยั่งยืน รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวของกับทั้งสองฝาย 6. การควบคุมคุณภาพและปองกันมลพิษ เชน
มลพิษทางน้ําและอากาศ 7. การจัดการทะเลและชายฝง 8. ขอตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม 9. สาขาอื่น ๆ
ดานการปกปองและปรับปรุงสิ่งแวดลอมที่ไดรับการยืนยันจากทั้งสองฝาย
การเริ่มตน ระยะเวลาและการสิ้นสุด บันทึกความรวมมือฯ นี้ จะมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่
มีการลงนาม อีกทั้งจะมีผลใชบังคับเปนเวลา 5 ป และอาจจะขยายเวลาออกไปโดยผานความเห็นชอบรวมกัน
เปนลายลักษณอักษรจากทั้งสองฝายหรืออาจสิ้นสุดเมื่อใดก็ได โดยการแจงเปนลายลักษณอักษรอยางนอย
เปนระยะเวลา 6 เดือน กอนสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดไว ทั้งนี้ การสิ้นสุดของความรวมมือภายใตบันทึก
ความรวมมือฯ จะไมกระทบตอระยะเวลาของโครงการหรือกิจกรรมซึ่งกําลังดําเนินการอยูจนกวา
จะเสร็จสิ้นโครงการหรือกิจกรรมนั้น เวนเสียแตวาคูภาคีจะตกลงเปนอยางอื่น
6. เรื่อง ขออนุมัติการดําเนินโครงการ Country Programme
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่ กระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบรางบันทึกความเขาใจเกี่ยวกับ Country Programme (CP) ระหวางรัฐบาล แหง
ราชอาณาจั ก รไทยกั บ องค ก รเพื่ อ ความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นา (Memorandum of
Understanding a Country Programme between The Government of the Kingdom of Thailand
and The Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) โ ด ย ห า ก มี ค ว า ม
จํ าเป น ต องแก ไขปรั บ ปรุ งร า งบั น ทึ กความเขาใจขางตน โดยไมสงผลกระทบตอสาระสํา คัญ หรือไมขัดต อ
ผลประโยชนโดยรวมของประเทศไทย กต. สามารถพิจารณาดําเนินการได โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้ง
2. อนุมัติใหรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) หรือผูแทนที่ไดรับ
การมอบหมาย เปนผูลงนามในบันทึกความเข าใจขางตน โดยให กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ ม (Full
Powers) ใหผูลงนามดังกลาว
3. อนุ มัติงบประมาณการดํา เนิน โครงการ CP ทั้งสิ้น จํานวน 121,278,200 บาท จาก
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลางรายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ

จําเปน เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ CP โดยในสวนงบรายจายอื่น ลักษณะเงินอุดหนุน จํานวน
109,707,000 บาท ใหจัดสรรไปให กต. โดยตรงทั้งหมด เพื่อ กต. จะไดดําเนินการมอบใหกับ OECD ตอไป
สาระสําคัญ
กต. รายงานวา บันทึกความเขาใจเกี่ยวกับ CP จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางสําหรับการดําเนิน
โครงการ CP โดย กต. ไดปรึกษาหารือกับ สศช. และหนวยงานที่เกี่ยวของอยางใกลชิดและไดเจรจาจัดทําราง
บันทึกความเขาใจดังกลาวกับฝาย OECD ผานสถานเอกอัคราชฑูต ณ กรุงปารีส เพื่อใหบันทึกความเขาใจ
ขางตนสอดคลองกับความตองการและผลประโยชนสูงสุดของฝายไทย โดยจะจัดทําบันทึกความเขาใจเพียง
ฉบับเดียวที่ระบุหลักฐานเกณฑความรวมมือครอบคลุมสําหรับโครงการยอยทั้ง 16 โครงการ ซึ่งการลงนาม
บันทึกความเขาใจฉบับเดียวระหวางฝายไทยและ OECD จะชวยใหการเจรจาเปนไปดวยความรวดเร็ว และทุก
โครงการยอยไดรับสิทธิประโยชนภายใตเงื่อนไขที่สอดคลองกัน โดยรางบันทึกความเขาใจ ดังนี้
วัตถุประสงค
1. บันทึกความเขาใจระหวางคูภาคี กําหนดเงื่อนไขของความรวมมือในเรื่อง โครงการ CP
ซึ่งมีเปาหมายเพื่อขับเคลื่อนวาระของการปฏิรูปประเทศไทยในเชินนโยบายหลายดาน สงเสริมการรับรอง
ตราสารทางกฎหมายของ OECD ที่เกี่ยวของ และสนับสนุนการนํามาตรฐาน OECD ไปปฏิบัติอยาง
มีประสิทธิภาพ
2. กิจกรรมตาง ๆ ที่กําหนดภายใตบันทึกความเขาใจจะตองดําเนินการตามระเบียบ
ที่เกี่ยวของและแนวปฏิบัติของคูภาคี และอยูภายใตสวนที่รวมอยูในแผนงานและงบประมาณของ OECD
สาขาความรวมมือ
มุงเนน 4 เสาหลัก ไดแก (1) ธรรมาภิบาลภาครัฐและความโปรงใส (2) สภาพแวดลอม
ทางธุรกิจและความสามารถในการแขงขัน (3) ประเทศไทย 4.0 (4) การเติบโตอยางทั่วถึง
รูปแบบของความรวมมือ
เชน (1) การศึกษารวมกัน การทบทวนนโยบายระดับชาติ และการวิเคราะหอื่น ๆ
(2) การแลกเปลี่ยนขอมูล (3) การแบงปนขอมูลสถิติและขอมูลอื่น ๆ เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการวิเคราะหที่ดี
ขึ้นสําหรับคูภาคี (4) การจัดประชุมรวม สัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ (5) การมีสวนรวมในกิจกรรม
ระดับชาติและระดับภูมิภาค (6) ความรวมมือระหวางผูเชี่ยวชาญและเจาหนาที่ของคูภาคี ผานภารกิจและการ
สงเจาหนาที่ไปชวยปฏิบัติงานและ/หรือการใหยืมเจาหนาที่ไปปฏิบัติงานที่ OECD โดยกระทรวงหรือหนวยงาน
ของประเทศไทย
7. เรื่องการรับรองรา งแถลงการณร วมของการประชุ ม High-Level Political Meeting ภายใตกรอบ
ความริเริ่มเพื่อความมั่นคงจากการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบใหไทยรับรองรางแถลงการณรวมในการประชุม High-Level
Political Meeting ภายใตกรอบความริเริ่มเพื่อความมั่นคงจากการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง
(Proliferation Security Initiative : PSI) ระหวางวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส จํานวน 4 ฉบับ ตามที่ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) เสนอ ดังนี้
1. แถลงการณรวมวาดวยการเสริมสรางความพรอมตอ PSI (Ensuring a Robust Initiative)
2. แถลงการณรวมวาดวยการเสริมสรางศักยภาพและการปฏิบัติที่สําคัญยิ่งในการสกั ดกั้น
(Enhancing Critical Interdiction Capabilities and Practices)
3. แถลงการณรวมว าดว ยการขยายการสื่ อสารเชิงกลยุ ทธศาสตร (Expanding Strategic
Communications)
4. แถลงการณรวมวาดวยการเสริมสรางขีดความสามารถในการดําเนินการ (Strengthening
Authorities for Action)

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ไมกระทบตอสาระสําคัญของรางแถลงการณรวมฯ ดังกลาว
ขอใหกระทรวงการตางประเทศ (กต.) ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนไทยในการประชุมสามารถดําเนินการไดโดย
ไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
สาระสําคัญ
รางแถลงรวมฯ ทั้ง 4 ฉบับ เปนถอยแถลงที่แสดงความมุงหมายและเจตนารมณทางการเมือง
ของรัฐสมาชิก ในการปองกันและแกไขปญหาการแพรขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทําลายลางสูงอยางตอเนื่อง ดวย
วิธีการตาง ๆ รวมทั้งการรับรองรางแถลงการณรวมฯ จะเปนประโยชนตอประเทศไทยในการแสดงใหเห็นถึง
ความรวมมือระหวางประเทศของไทยในการสกัดกั้นและยับยั้งการสงผาน ถายลํา และขนสงอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูง ซึ่งถือเปนภัยคุกคามระหวางประเทศที่ทั่วโลกใหความสําคัญอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ สํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติแจงวารางแถลงการณรวมฯ ทั้ง 4 ฉบับ ไมมีผลผูกพันในลักษณะของสนธิสัญญาตาม
กฎหมายระหวางประเทศ หรือหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบ
กับไทยมีกฎหมายภายในครอบคลุมการดําเนินการตามกรอบ PSI ดวยแลว
แตงตั้ง
8. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เสนอ
แตงตั้ง นายปญญา กางกรณ ที่ปรึกษาดานกฎหมาย (นิติกรเชี่ยวชาญ) สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารง
ตําแหนง ที่ปรึกษาดานกฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ตั้งแตวันที่ 7 มีนาคม 2561 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
9. เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ อนุ มัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้ง นายนิพัทธ สีมาขจร
นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนง นายแพทย
ทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสี มา สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุ ข ตั้งแตวันที่ 29
กันยายน 2560 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
10. เรื่อง รัฐบาลราชอาณาจักรสวาซิแลนดเสนอขอแตงตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแห ง
ราชอาณาจักรสวาซิแลนดประจําประเทศไทย (กระทรวงการตางประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรณีรัฐบาลราชอาณาจักรสวาซิแลนดมีความประสงคขอแตงตั้ง
นายอึ ม ลอนดี โซโลมอน ดลามี นี (Mr. Mlondi Solomon Dlamini) ใหดํารงตํา แหนง เอกอัครราชทู ต
วิ ส ามั ญ ผู มี อํ า นาจเต็ ม แห ง ราชอาณาจั ก รสวาซิ แ ลนด ป ระจํ า ประเทศไทย คนใหม โดยมี ถิ่ น พํ า นั ก ณ
กรุงกัวลาลัมเปอร มาเลเซีย สืบแทน นางสาวซาเนเล แอนเจลีน อึมดลูลี (Ms. Zanele Angeline Mdluli)
ตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ

11. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐอิตาลีเสนอขอแตงตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐ
อิตาลีประจําประเทศไทย (กระทรวงการตางประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอิตาลีมีความประสงคขอแตงตั้ง
นายโลเรนโซ กาลันตี (Mr. Lorenzo Galanti) ใหดํารงตําแหนง เอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหง
สาธารณรัฐอิตาลีประจําประเทศไทย คนใหม โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายฟรันเชสโก
ซาเวรีโอ นีซีโอ (Mr. Francesco Saverio Nisio) ตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ
12. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอแตงตั้ง นายสุวัฒน แกวสุข
กงสุลใหญ สถานกงสุลใหญ ณ เมืองการาจี สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ใหดํารงตําแหนง เอกอัครราชทูต
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต รัฐสุลตานโอมาน ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
แตงตั้งเปนตนไป เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง ซึ่งการแตงตั้งเอกอัครราชทูตประจําตางประเทศดังกลาวไดรับ
ความเห็นชอบจากประเทศผูรับ
13. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงการตางประเทศ ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายศศิวัฒน วองสินสวัสดิ์ อัครราชทูต คณะผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ดํารงตําแหนง อธิบดีกรมยุโรป
2. นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ดํารงตําแหนง
อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ทั้ งนี้ ตั้ งแต วั น ที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปน ตน ไป เพื่อทดแทน
ตําแหนงที่วาง
14. เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน จํานวน 2 คน ดังนี้
1. นายสรพงศ ไพฑูรยพงษ
2. นายอนุชา เศรษฐเสถียร
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เปนตนไป
15. เรื่ อง คํ า สั่ งสํ า นั กนายกรั ฐมนตรี ที่ 99/2561 เรื่ อง ปรั บปรุ งคํ า สั่ งมอบหมายและมอบอํ า นาจให
รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ป ระธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต า ง ๆ ตามกฎหมาย และระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ รั บ ทราบคําสั่งสํานัก นายกรัฐ มนตรี ที่ 99/2561 เรื่อง ปรับ ปรุงคําสั่ ง
มอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบตั ิหนาที่ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
ตามที่ไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 324/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให

รองนายกรั ฐ มนตรีและรั ฐมนตรีป ระจํ า สํา นักนายกรัฐมนตรีป ฏิบัติห นาที่ป ระธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 4
ธันวาคม 2560 นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริห าร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และ
มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ
พ.ศ. 2550 จึงใหปรับปรุงการมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ
ตามกฎหมาย และระเบี ย บสํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐ มนตรี ที่ 324/2560 ลงวัน ที่ 4
ธันวาคม 2560 ดังนี้
1. ใหยกเลิกความในขอ 2.2.1 ในสวนที่ 2 รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน
จั่นตอง) และใหเพิ่มความตอไปนี้เปน ขอ 2.1.5
“2.1.5 คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ”
2. มอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการ และ
รองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติม ดังนี้
2.1 ในส ว นของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุว รรณ) ใหเพิ่มความ
ตอไปนี้เปน ขอ 1.1.14 และ ขอ 1.3.17
“1.1.14 คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแรแหงชาติ
1.3.17 คณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ”
2.2 ใหยกเลิกความในขอ 4.2 ในสวนของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ใหใชความตอไปนี้แทน
“4.2 การมอบหมายและมอบอํานาจใหปฏิบัติหนาที่รองประธานกรรม
การในคณะกรรมการตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้
4.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดระบบการจราจร
ทางบก
4.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
4.2.3 อุปนายกสภาลูกเสือไทย
ทั้งนี้ ขอ 1 ตั้งแตวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป
ขอ 2 ตั้งแตวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เปนตนไป
***************************

