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วันนี้ (28 พฤษภาคม 2561) เวลา 09.00 น.ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้น การประชุม พลโท สรรเสริญ แกวกําเนิด โฆษกประจําสํานั กนายกรัฐมนตรี ได
แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
1.
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กฎหมาย
เรื่อง รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจายประโยชนทดแทน
ในกรณีสงเคราะหบุตร พ.ศ. ....
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เศรษฐกิจ- สังคม
การเพิ่มอัตราขาราชการตั้งใหมของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
(ตําแหนงนายแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร)
ผลการดําเนินการตามมาตรา 5/8 แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองคการมหาชน
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐเพิ่มเติมภายใตโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุม
ผูพิการ ผูสูงอายุ ผูปวยติดเตียง หรือผูที่ไมสามารถเดินทางมาลงทะเบียนไดในป 2560
ตางประเทศ
รางแถลงการณรัฐมนตรีดานการทองเที่ยวเอเปคประจําป พ.ศ. 2561
แตงตั้ง
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงยุติธรรม)
รัฐบาลสาธารณรัฐยูกันดาเสนอขอแตงตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหง
สาธารณรัฐยูกันดาประจําประเทศไทย (กระทรวงการตางประเทศ)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิต
ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

กฎหมาย
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1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่ กระทรวงศึ กษาธิการเสนอ และให สงสํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิ จารณา โดยให รับ
ความเห็ น ของสํ านั ก งาน ก.พ. และสํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิ จ ารณาด ว ย แล ว ส งให ค ณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
2. ใหกระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ
และคณะกรรมการพิจารณาโครงสรางหนวยงานและระบบคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
ดวย
3. รั บ ทราบแผนในการจั ด ทํ ากฎหมายลํ าดับ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสํ าคั ญ ของ
กฎหมายลําดับรองซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. กํ าหนดให ในกรณี ที่ มี เหตุ ผ ลและความจํ าเป น ก.พ.อ. อาจกํ าหนดให ขาราชการพลเรือ นใน
สถาบันอุดมศึกษาไดรับการเยียวยาโดยใหไดรับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหนงตามที่เห็นสมควร
2. กําหนดใหกรณีที่ ก.พ.อ. เยียวยาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในครั้งแรก ใหคํานึงถึง
เงินเดือนหรือเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนประเภทอื่นในสถานศึกษาประกอบดวย
2. เรื่ อ ง ร า งกฎกระทรวงกํ า หนดหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร เงื่ อ นไข และอั ต ราการจ า ยประโยชน ท ดแทนในกรณี
สงเคราะหบุตร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการ
จายประโยชน ทดแทนในกรณี ส งเคราะห บุ ต ร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให สงสํ านั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาเป น เรื่ อ งด ว น แล ว ดํ า เนิ น การต อ ไปได และให รง. รั บ ความเห็ น ของ
กระทรวงการคลังไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
รง. เสนอวา
1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2558 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เปนตนไป นั้น มาตรา 75 ตรี ไดบัญญัติใหผูประกันตนมี
สิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร จํานวนคราวละไมเกิน 3 คน และตอมาไดมีกฎกระทรวงกําหนด
หลั กเกณฑ วิธี การ เงื่อนไข และอั ตราการจายประโยชน ทดแทนในกรณี ส งเคราะห บุ ต ร พ.ศ. 2549 และที่ แกไข
เพิ่มเติม กําหนดใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรสําหรับบุตรซึ่งมีอายุไมเกิน 6 ป
บริบูรณ จํานวนคราวละไมเกิน 2 คน และใหเหมาจายเปนเงินในอัตรา 400 บาทตอเดือน ตอบุตร 1 คน
2. โดยที่กฎกระทรวงดังกลาวไดใชบังคับมานานแลว สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข
และอั ตราการจ ายประโยชน ทดแทนในกรณี ส งเคราะห บุต รเพื่ อให เหมาะสมกับ สภาพการณ ที่เปลี่ ย นแปลงไปใน
ปจจุบัน อันจะเปนการชวยเหลือบุตรของผูประกันตน ซึ่งจะสงผลให มีผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห บุตร
จํานวน 1,202,009 ราย จํานวนบุตร 1,326,695 คน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดใหกฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 เปนตนไป
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2. กําหนดใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรจากอัตราเหมาจาย
เปนเงิน 400 บาทตอเดือน ตอบุตร 1 คน เปนอัตราเหมาจาย 600 บาทตอเดือน ตอบุตร 1 คน โดยใหมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561
3. กําหนดใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรซึ่งมีอายุไมเกิน 6 ป
บริบูรณ จากจํานวนคราวละไมเกิน 2 คน เปนจํานวนคราวละไมเกิน 3 คน ทั้งนี้ โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 20
ตุลาคม 2558
เศรษฐกิจ- สังคม
3. เรื่อง การเพิ่มอัตราขาราชการตั้งใหมของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข (ตําแหนงนายแพทย
ทันตแพทย และเภสัชกร)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการเพิ่มอัตราขาราชการตั้งใหมใหกับสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) ตามมติ คปร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 ตามที่สํานักงาน ก.พ. ใน
ฐานะฝายเลขานุการรวมคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ
ทั้ งนี้ ให สธ. ดํ า เนิ น การตามมติค ณะกรรมการกําหนดเป าหมายและนโยบายกํ าลังคนภาครัฐ
ดังกล าว รวมทั้งให รับความเห็น ของสํานั กงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. และสํานั กงานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย สําหรับงบประมาณในการดําเนินการ
ตามมติ คปร. ภาครัฐ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
ให คปร. เรงพิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตรการปฏิรูปกําลังคนและภารกิจบริการดานสุขภาพของ
สธ. ให แ ล ว เสร็จ ก อ นการพิ จ ารณาจั ด สรรอั ต ราข าราชการตั้ งใหม เพื่ อ รองรั บ การบรรจุ นั ก ศึ กษาแพทยศาสตร
ทันตแพทยศาสตร และเภสัชศาสตร ในป พ.ศ. 2562 เพื่อใชเปนแผนหลักในการบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
ทั้ งระบบของประเทศได อ ย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตามนั ย มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ 26 กัน ยายน 2560 (เรื่อง การ
พิจารณาทบทวนความจําเปนเหมาะสมของการกําหนดอัตราขาราชการตั้งใหมตําแหนงเภสัชกร จํานวน 316 อัตรา
ใหกับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4. เรื่อง ผลการดําเนินการตามมาตรา 5/8 แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เรื่อง
แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองคการมหาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบใหยกเลิกแนวทางการบริหารของคณะกรรมการองคการมหาชนตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552
2. เห็นชอบผลการดําเนินการตามมาตรา 5/8 แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองคการมหาชน และใหองคการมหาชนที่จัดตั้ง
โดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม นําไปใชเปน
แนวปฏิบัติตอไป
ทั้งนี้ ในสวนของการควบคุมคาใชจายดานบุคลากรไมใหเกินกวารอยละสามสิบของงบประมาณ
คาใชจายตามแผนการใชจายเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการองคการมหาชนในปงบประมาณ ยกเวนองคการ
มหาชนที่ มีมติ คณะรั ฐมนตรีกําหนดไวเป น การเฉพาะนั้น ใหสํานักงาน ก.พ.ร. จัดใหมีกลไกในการทบทวนความ
เหมาะสมของสัดสวนคาใชจายดานบุคลากรขององคการมหาชนแตละแหงอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงภารกิจ รายได
และเงินทุนสะสมของแตละองคการมหาชน รวมทั้งยึดหลักการที่มิใหมีคาใชจายดานบุคลากรเกินกวาความจําเปน
และไมเปนภาระงบประมาณของประเทศ และนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนเพื่อพิจารณา
เปนประจําทุกปดวย เพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการมหาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สาระสําคัญของแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองคการมหาชน เปนการ
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ปรับปรุงใหมีความสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน
พ.ศ. 2542 ซึ่ งแก ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก ารมหาชน (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 และครอบคลุ ม มติ
คณะรัฐมนตรีตาง ๆ ที่ประกาศใชในภายหลัง
ทั้งนี้ แนวทางดังกลาวมีประเด็นที่ไดกําหนดเพิ่มเติม จําแนกเปน 2 ประเภท คือ 1) แนวทางที่ตอง
ปฏิบัติ และ 2) แนวทางที่เปนคําแนะนํา
1) แนวทางที่ตองปฏิบัติ เนื่องจากมีขอกฎหมายหรือมติคณะกรรมการกําหนดไว หรือ
เปนแนวทางตามหลักธรรมาธิภบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ
หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติ
ธรรม หลักความเสมอภาพ และหลักมุงเนนฉันทามติ
2) แนวทางที่เปนคําแนะนํา เปนการรวบรวมมาจากแนวทางการบริหารของคณะกรรมการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยและตั ว อย า งการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ข อง
คณะกรรมการในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่น
5. เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐเพิ่มเติมภายใตโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุมผูพิการ ผูสูงอายุ
ผูปวยติดเตียง หรือผูที่ไมสามารถเดินทางมาลงทะเบียนไดในป 2560
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบในหลั ก การและแนวทางการดํ า เนิ น การการลงทะเบี ย นโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป 2560 (การลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ โดยผูที่
ลงทะเบี ยนในโครงการลงทะเบี ยนฯ ป 2560 ที่ไมผานคุณสมบัติและไมมีสิทธิไดรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (บัตร
สวัสดิการฯ) ไมสามารถมาลงทะเบียนในการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ได
หลักเกณฑและแนวทางการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ มีดังนี้
1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ เปนไปตามหลักเกณฑเดิมที่กําหนดไวในโครงการ
ลงทะเบียนฯ ป 2560 ครั้งแรก ทั้งนี้ ผูลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ ป 2560 ที่ไมผานคุณสมบัติจะไมสามารถ
เขารวมการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ได นอกจากนี้ การลงทะเบียนดังกลาวเปนรูปแบบสมัครใจ (Voluntary Basis) โดย
ผูลงทะเบียนจะตองยินยอมใหเปดเผยขอมูลแกหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เชน รายได เงินฝากธนาคาร การถือครอง
ที่ดิน หนี้สิน เปนตน อีกทั้งยินยอมใหนําขอมูลในบัตรประจําตัวประชาชนพรอมภาพถายใบหนาไปใช เพื่อใหรัฐบาลมี
ขอมูลสําหรับนําไปใชในการจัดทําสวัสดิการของรัฐตอไป
2. กลไกการดําเนินการ
2.1 ทีมไทยนิยมฯ เปนแกนหลักในการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บขอมูลประชาชนที่มีคุณสมบัติเปนผูมี
รายไดนอยที่ยังไมไดเขารวมโครงการลงทะเบียนฯ ป 2560 โดยเฉพาะผูพิการ ผูสูงอายุ ผูปวยติดเตียง หรือผูที่ไม
สามารถมาลงทะเบียนได และสอบถามความตองการในการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะและอาชีพ ตามแบบฟอรม
การลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ตามโครงการไทยนิยมฯ และใชกลไกประชาคมในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนเพื่อคัด
กรองผูเขาขายคุณสมบัติเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ
2.2 ทีมไทยนิยมฯ บันทึกขอมูลผูลงทะเบียนที่ผานกลไกประชาคมเขาระบบฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่จัดทําโดย กค. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อจัดเก็บขอมูลและตรวจสอบความถูกตองใน
ภายหลัง

2.3 กค. เชื่อมโยงขอมูลไปยังฐานขอมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง ฐานขอมูลการ
ถือครองที่ดิน กรมที่ดิน มท. ฐานขอมูลการยื่น ชําระภาษี กรมสรรพากร ฐานขอมูลบํานาญ กรมบัญชีกลาง กค.
ฐานขอมูลเงินฝากของธนาคารพาณิชยและธนาคารเฉพาะกิจของรัฐที่รับฝากเงินจากประชาชน พันธบัตรของธนาคาร
แหงประเทศไทย สลากออมทรัพยของ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน และขอมูลจากฐานขอมูลคนพิการ ของ
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กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เพื่อนํามา
ประมวลผลผูมีรายไดนอยและนําไปใชในการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมตอไป
2.4 ผูลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิไดจากทีมไทยนิยม ประจําพื้นที่ ที่ทําการ
กํานัน ผูใหญบาน และเว็บไซต www.epayment.go.th
2.5 หลังจากคัดกรองผูมีคุณสมบัติครบถวนแลว กค. จะออกบัตรสวัสดิการฯ ใหผูมีสิทธิ เพื่อใช
รับสวัสดิการตามที่ภาครัฐกําหนดตอไป โดยแจกจายบัตรสวัสดิการฯ ผานกลไกของทีมไทยนิยมฯ
ทั้งนี้ การลงทะเบียนเพิ่มเติม จะสนับสนุนโครงการไทยนิยมโดยเปดโอกาสใหผูพิการ
ผูสู งอายุ ผู ป ว ยติ ด เตี ย ง หรื อ ผู ที่ ไม ส ามารถมาลงทะเบี ย นได ในป 2560 สามารถเขาสู ก ระบวนการขอรับ บั ต ร
สวัสดิการฯ เพื่อใหไดรับการชวยเหลือตามจุดมุงหมายของรัฐบาลที่ตองการชวยเหลือผูมีรายไดนอยทุกกลุม
ตางประเทศ
6. เรื่อง รางแถลงการณรัฐมนตรีดานการทองเที่ยวเอเปคประจําป พ.ศ. 2561
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการตอรางแถลงการณรัฐมนตรีดานการทองเที่ยวเอเปคประจําป พ.ศ. 2561
2. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางแถลงการณฯ โดยไมขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได
อนุมัติหรือใหความเห็นชอบไวแลว ให กก. ดําเนินการไดโดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมทั้งชี้แจง
เหตุผลและประโยชนที่ไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว
3. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาหรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารวมรับรองรางแถลงการณฯ ดังกลาว
สาระสําคัญของเรื่อง
กก. รายงานวา การประชุมรัฐมนตรีทองเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 10 (10th APEC Tourism Ministers’
Meeting : TMM) จะจัดขึ้น ณ เมืองพอรตมอรสบี รัฐเอกราชปาปวนิวกินี ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ภายใตหัวขอ
“ความครอบคลุมและการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในยุคดิจิทัลสําหรับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟก” (Harnessing Inclusive
and Sustainable Tourism in the Digital Age for the Asia-Pacific) โดยมีนายEmil Tammur รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการท องเที่ ยว ศิลปะ และวัฒ นธรรม รัฐเอกราชปาป วนิ วกิ นี เปน ประธานการประชุ ม และมี ประเทศ
สมาชิกเขารวมทั้งหมด 21 ประเทศ เชน ออสเตรเลีย แคนาดา จีน สิงคโปร อินโดนีเซีย ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และ
เวียดนาม เปนตน
สาระสําคัญของรางแถลงการณฯ ครอบคลุมประเด็นสําคัญ เชน 1.ปฏิญญาลิมา 2. คณะทํางาน
ดานการทองเที่ยว (Tourism Working Group : TWG) 3. ผลจากการกระตุนเศรษฐกิจในดานการทองเที่ยว 4. การ
หารือนโยบายระดั บ สูงฮาลอง (Ha Long High-Level Policy Dialogue) 5. วัฒ นธรรมประเพณี 6. การเพิ่ มขี ด
ความสามารถในการแข งขัน เพื่ อลดความไม เทาเที ยมทางเศรษฐกิ จ 7. บทบาทของสตรี 8. การให ขอมู ล แบบ
Real Time 9. การเปลี่ยนแนวทางในการดําเนินธุรกิจใหเปน “Sharing Economy” (สังคมเศรษฐกิจแบบแบงปน)
10. การจัดทําคูมือนโยบายและการพัฒนานโยบายที่สนับสนุนการเติบโตของการทองเที่ยว 11. ปฏิญญาผูนําเอเปค
12. ความรวมมือกับคณะทํางานเอเปค 13. การผลักดันอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
แตงตั้ง
7. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ ให ดํ ารงตําแหน งประเภทวิชาการระดั บทรงคุณ วุฒิ (กระทรวง
ยุติธรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแตงตั้ง นายนิยม เติมศรีสุข รองเลขาธิการ
ป.ป.ส. สํานักงาน ป.ป.ส. ใหดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (นักวิเคราะหนโยบายและ
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แผนทรงคุณ วุฒิ ) สํ านักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ตั้งแตวัน ที่ 14 กุมภาพั น ธ 2561 ซึ่งเป น วัน ที่ มีคุณ สมบั ติ
ครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
8. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐยูกันดาเสนอขอแตงตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐยูกันดา
ประจําประเทศไทย (กระทรวงการตางประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐยูกันดามีความประสงคขอแตงตั้ง นางดอโรที ซา
มาลี ฮยูฮา(Mrs. Dorothy SamaliHyuha) ใหดํารงตําแหนง เอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐ
ยูกันดาประจําประเทศไทย คนใหม โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร มาเลเซีย สืบแทนนางสาวนิมิชา ยายานท
มาทวานี (Miss NimishaJayantMadhvani) ซึ่งมีถิ่นพํานัก ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย และเปนเอกอัครราชทูต
วิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐยูกันดาประจําประเทศไทยคนลาสุด ที่ไดเขาเฝาทูลละองธุลีพระบาทถวายอักษร
สาสนตราตั้ง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ
9. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอแตงตั้ง นายดนัย เมนะโพธิ อัคร
ราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ใหดํารงตําแหนง เอกอัครราชทูต สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน นิวซีแลนด ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง ทั้งนี้ การแตงตั้งเอกอัครราชทูตประจําตางประเทศดังกลาวไดรับความเห็นชอบจาก
ประเทศผูรับ
10. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิต
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิต จํานวน 5 คน ดังนี้
1. ดานการคุมครองผูบริโภค (1) นางดาราพร ถิระวัฒน (2) นายอรรถพล อรรถวรเดช
2. ดานการเงินการธนาคาร นางจรี วุฒิสันติ
3. ดานคอมพิวเตอร นายอนุชิต อนุชิตานุกูล
4. ผูแทนผูประกอบการดานธุรกิจภาคเอกชน นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป
11. เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมมี ติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 122/2561 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมาย
และมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ตามที่ ได มี คํ า สั่ งสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 323/2560 เรื่ อ ง มอบหมายและมอบอํ านาจให ร อง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 17/2561 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผน ดิ น พ.ศ. 2534 ซึ่งแก ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติระเบี ยบบริห ารราชการแผ นดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2545
มาตรา 11 และมาตรา 12 แห งพระราชบัญ ญั ติระเบียบบริห ารราชการแผน ดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห ง
พระราชบั ญญั ติระเบี ยบบริห ารราชการแผน ดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญั ติระเบีย บบริห าร
ราชการแผน ดิน (ฉบั บ ที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกั บ พระราชกฤษฎี กาว าดว ยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 จึงให
ปรับปรุงการมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี ในสวนของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) โดยยกเลิกความในขอ 2.2 ตาม
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 323/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และใหใชความตอไปนี้แทน
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“2.2 มอบหมายใหกํากับดูแลองคการมหาชนและหนวยงานของรัฐ ดังนี้
2.2.1 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)
2.2.2 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
2.2.3 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2.2.4 สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)”
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เปนตนไป
..............

