
 
 
 
 
 
 

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม 
พล.ท.สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษก
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุม ครม.ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 

 
กฎหมาย 
 

1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน

ศาลยุติธรรม (ศย.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นปัญหา
และความสอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้รับความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 

สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
1. กําหนดให้พระราชบัญญัติน้ีบังคับใช้กับการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการภายในประเทศ เว้นแต่

บทบัญญัติในมาตรา 14 (การย่ืนคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจและกระบวนพิจารณาของศาล) มาตรา 16 (การย่ืนคํา
ร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจให้มีคําสั่งใช้วิธีการช่ัวคราว) มาตรา 43 (อํานาจศาลในการทําคําสั่งปฏิเสธการขอบังคับตาม
คําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ) และมาตรา 44 (อํานาจศาลในการทําคําสั่งปฏิเสธการขอบังคับ หากปรากฏว่าการ
บังคับตามคําช้ีขาดน้ันจะขัดต่อความสงบเรียบร้อย) ให้ใช้บังคับไม่ว่าการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการจะทําขึ้นที่ใด 

2. กําหนดบทนิยามคําว่า “การดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ” หมายความว่า การ
ดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ดังต่อไปน้ี 

2.1 คู่สัญญาอนุญาโตตุลาการมีสถานประกอบการอยู่ในประเทศต่างกันในขณะทําสัญญา หรือ 
2.2 สถานที่ใดสถานที่หน่ึงดังต่อไปน้ีต้ังอยู่นอกประเทศท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีสถานประกอบการอยู่ 

 (1) สถานที่ในการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือตามข้อตกลงให้ใช้
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือ 

 (2) สถานที่การปฏิบัติการชําระหน้ีในส่วนสําคัญของการค้าหรือการลงทุนระหว่างประเทศ หรือ
สถานที่ที่ใกล้ชิดกับมูลเหตุที่พิพาทมากที่สุด 

2.3 คู่สัญญาได้ตกลงไว้โดยชัดแจ้งว่าข้อพิพาทตามสัญญาอนุญาโตตุลาการเป็นเรื่องที่เก่ียวพันกับ
ประเทศมากกว่าหน่ึงประเทศ หรือให้ถือว่าการดําเนินการอนุญาโตตุลาการท่ีทําขึ้นตามสัญญาอนุญาโตตุลาการเป็น
เรื่องระหว่างประเทศ หรือ 

2.4 การดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการน้ันทําเป็นภาษาต่างประเทศ 
3. กําหนดให้ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
4. กําหนดเร่ืองการปฏิบัติหน้าที่ของอนุญาโตตุลาการและผู้รับมอบอํานาจชาวต่างชาติในการดําเนินการ

ทางอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในประเทศไทย 

มติคณะรฐัมนตร ี
วันท่ี     23     เดือน               มกราคม                พ.ศ.         2561         . 
หนังสือพิมพ์                           แนวหน้า                                            . 
URL : http://www.naewna.com/politic/316089/ 



- 2 - 
 
2. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป 
 

สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
1. กําหนดให้ยกเลิกพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 

และพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
2. กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ในการจัดระเบียบการ

จอดรถ โดยกําหนดชนิดหรือประเภทรถ กําหนดระเบียบการจอดรถในที่จอดรถ กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถ 
และกําหนดระยะเวลาจอดรถระยะเวลาที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม วิธีการเก็บค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียม 

3. กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนทําหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนก็ได้ 
4. กําหนดให้เงินค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรับตามพระราชบัญญัติน้ีให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ความผิดไม่เกิดขึ้น 
5. กําหนดให้เงินค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามพระราชบัญญัติน้ีให้ใช้เฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการจัดระเบียบ

การจอดรถตามพระราชบัญญัติน้ี ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ของสถานท่ีดังกล่าว การบูรณะทางหลวง
และสะพาน กับการชดใช้เงินกู้ในการก่อสร้างและบูรณะทางหลวงและสะพานในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เท่าน้ัน 

 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การจัดการน้ําเสีย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การจัดการนํ้าเสีย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ 

สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การจัดการนํ้าเสีย  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การจัดการนํ้าเสีย พ.ศ. 2538 เพ่ือโอนย้ายองค์การจัดการนํ้าเสียจากภายใต้การกํากับดูแล
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย โดยกําหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาฯ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมเติมลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการอันจะเป็นการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นเก่ียวกับการจัดการนํ้าเสียในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
4. เรื่อง รา่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านตุลาการศาลปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านตุลาการศาลปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามท่ีศาลปกครองเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยกําหนดวันใช้บังคับเป็นวัน
เดียวกับวันใช้บังคับร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามมติคณะรัฐมนตรี (12 กันยายน 2560) แลว้ดําเนินการต่อไปได้ และ
มอบหมายให้สาํนักงานศาลปกครองรับความเห็นของสํานักงบประมาณและคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้าง
หน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
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ศาลปกครองเสนอว่า 
1. อัตราค่าเช่าบ้านตุลาการศาลปกครองเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. 

2544 มาตรา 3 ที่กําหนดใหตุ้ลาการศาลปกครองมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ ออกตามความในพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจ่ายเงิน
บางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518 ในอัตราค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท แต่โดยที่อัตราค่าเช่า
บ้านดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและไมส่อดคล้องกับอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการตุลาการตามร่าง
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
อนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ศาลปกครองจึงเห็นสมควรปรับปรุงอัตราค่าเช่าบ้านตุลาการศาลปกครอง
เสียใหมใ่ห้เหมาะสม 

2. สํานักงานศาลปกครองได้แจ้งกระทรวงการคลังเพ่ือขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแก้ไขมาตรา 3 
วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. 2544 เพ่ือกําหนดอัตราค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการตุลาการศาลปกครองให้เท่ากับข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ต่อมา กค. แจง้ว่า รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังในฐานะผูร้ักษาการตามพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์ที่เก่ียวกับการจ่ายเงินบางประเภท
ตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518 เห็นชอบการเสนอขอแก้ไขพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว ซึ่งต่อมาสํานักงานศาล
ปกครองได้ดําเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านตุลาการศาลปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขึ้นใหม ่เพ่ือใหม้ี
ผลใช้บังคับต่อไป ทั้งน้ี สําหรบัค่าใช้จ่ายเก่ียวกับภาระงบประมาณในการปรับอัตราค่าเช่าบ้านตุลาการศาลปกครอง
น้ัน เพ่ิมขึ้น เป็นเงินประมาณปีละ 5,592,000 บาทต่อปี ซึ่งจะได้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสํานักงานศาลปกครอง
ต่อไป 
 

สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 
กําหนดให้ตุลาการศาลปกครองได้รับค่าเช่าบ้านในอัตราเท่ากับข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมที่ได้รับ

เงินเดือนในอัตราที่เทียบเท่ากัน ดังน้ี 
 

อัตราคา่เชา่บา้นขา้ราชการตุลาการ อัตราคา่เชา่บา้นตุลาการศาลปกครอง 

ประเภทตําแหน่ง อัตรา
เดิม 

อัตราท่ีเสนอใหม่ (ตามร่าง 
พ.ร.ฎ. คา่เชา่บ้านข้าราชการ 
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....) (คา่เชา่
บ้านไม่เกินเดือนละ/บาท) 

อัตรา
เดิม 

อัตราใหม่ (ตามร่าง พ.ร.ฎ. ค่า
เช่าบ้านตุลาการศาลปกครอง 

(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....  
ที่ ศป. เสนอ) 

ผู้ช่วยผู้พิพากษา 2,400 3,000 ไม่เกิน
เดือนละ 
4,000 

ได้รับในอัตราเท่ากับข้าราชการ
ตุลาการศาลยุติธรรมที่ได้รับ
เงินเดือนในอัตราที่เทียบเท่ากัน 

ผู้พิพากษาประจําศาล 3,000 4,000 
ผู้พิพากษาศาลช้ันต้น
ที่ได้รับเงินเดือนขั้น 2 

3,500 5,000 

ผู้พิพากษาศาลช้ันต้น
ที่ได้รับเงินเดือนขั้น 3 
ถึงตําแหน่งประธาน
ศาลฎีกา 

4,000 6,000 
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5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสาํนักงานบริหารและพัฒนาองคค์วามรู้ (องค์การมหาชน) (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้สํานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 

สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มี

สาระสําคัญดังน้ี 
1. แก้ไขบทนิยามคําว่า “คณะกรรมการบริหาร” และคําว่า “ผู้อํานวยการ” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการ

บังคับใช้กฎหมาย 
2. แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของสํานักงาน โดยการให้บริการและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ทั้งในรูปแบบ

ของอุทยานการเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เพ่ือเป็นพ้ืนที่สร้างสรรค์ที่เอ้ือต่อการเข้าถึงและการใช้บริการด้านการ
เรียนรู้ รวมทั้งเป็นพ้ืนที่ในการค้นคว้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ 

3. แก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึง
หน่ึงต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และกรรมการจะดํารงตําแหน่งกรรมการในองค์การมหาชน
เกินกว่าสามแห่งไม่ได้ 

4. แก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการโดยให้มีอํานาจในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด 
หรือประกาศเก่ียวกับสํานักงานในเรื่องเก่ียวกับการแต่งต้ัง และอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ การกําหนด
เครื่องแบบผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสํานักงาน และเครื่องหมายของสํานักงาน รวมท้ังกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

5. กําหนดให้ดําเนินการแต่งต้ังผู้อํานวยการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่มีเหตุต้อง
แต่งต้ังผู้อํานวยการ และหากมีความจําเป็นให้ขยายได้ไม่เกิน 60 วัน หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกล่าวให้รายงานผลให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณา 

6. แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติของผู้อํานวยการ โดยผู้อํานวยการต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่
ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การ
มหาชนอื่น ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํา หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสํานักงานไม่ว่า
โดยตรงหรือทางอ้อมและไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอ่ืน 

7. กําหนดให้การแต่งต้ัง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหน่ง และลงโทษทางวินัย ผู้ตรวจสอบภายในน้ัน 
ให้ผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนจึง
ดําเนินการได้ 

8. กําหนดบทเฉพาะกาล โดยกําหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิมีอยู่ในวันก่อนที่พระราชกฤษฎีกาน้ีใช้บังคับ เป็นประธานกรรมการและกรรมการของสํานักงานตามพระ
ราชกฤษฎีกาน้ีและยังคงดํารงตําแหน่งต่อไปตามวาระที่มีอยู่เดิมในวันก่อนที่พระราชกฤษฎีกาน้ีใช้บังคับ 
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6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาลงนามและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
 

สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ดังน้ี 
 

การแบ่งส่วนราชการเดิม การแบ่งส่วนราชการใหม่ 
1. สํานักงานเลขานุการกรม 1. สํานักงานเลขานุการกรม (คงเดิม) 
 2. กองวิชาการและแผนงาน (ต้ังใหม่) 
2. สถาบันการแพทย์แผนไทย 3. สถาบันการแพทย์แผนไทย (คงเดิม) 
 4. กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย 

(ต้ังใหม่) 
 5. กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร (ต้ังใหม่) 
3. สํานักการแพทย์ทางเลือก 6. กองการแพทย์ทางเลือก (เปลี่ยนช่ือ) 

 
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 

สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตําบลสุขสําราญ ตําบลพุนกยูง และตําบลตากฟ้า อําเภอตากฟ้า จังหวัด

นครสวรรค์ 
 

8. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตาม
ความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สําหรับปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2563 พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
อาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สําหรับปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2563 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย และร่างอนุบัญญัติที่
เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

พณ. เสนอว่า โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการกําหนดนโยบายและ
มาตรการนําเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คราวละ 3 ปี ต้ังแต่ปี 2561-2563 ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 
(AFTA) และโครงการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพ่ือนบ้าน (Contract Farming) ภายใต้ยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธาน
กรรมการนโยบายอาหารเสนอ พณ. จึงได้ยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
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อาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สําหรับปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2563 
พ.ศ. .... เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการนําข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาใน
ราชอาณาจักร สําหรับปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2563 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการนําเข้าสินค้าข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ดังกล่าว 

สาระสําคัญของร่างประกาศ 
1. กําหนดให้ข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 1005.90.90 ซึ่งมีถิ่น

กําเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามความตกลงภายใต้เขต
การค้าเสรีอาเซียน เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form D) หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือเอกสาร
อ่ืนใด ซึ่งแสดงว่าสินค้าที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อชีวิต หรือสุขภาพ มนุษย์ สัตว์ หรือ
พืช 

2. กําหนดให้การนําเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากรต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข ดังน้ี 

2.1 กรณีองค์การคลังสินค้าเป็นผู้นําเข้า ต้องนําเข้าระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของแต่
ละปี และต้องจัดทําแผนการจัดซื้อ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการผลิต การตลาด ภาวะราคา และความต้องการ
ใช้ เพ่ือไม่ให้กระทบต่อราคาผลผลิตในประเทศ 

2.2 กรณีผู้นําเข้าทั่วไป ต้องนําเข้าระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม ของแต่ละปี และต้อง
ปฏิบัติตามข้อกําหนดมาตรฐานควบคุมการนําเข้าตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

2.3 ต้องนําเข้าทางด่านศุลกากรที่มีด่านตรวจพืชและด่านกักสัตว์ หรือมีเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจของด่าน
ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ และต้องแสดงหนังสือรับรองตามข้อ 1. 

3. กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษสําหรับการนําข้าวโพดท่ีใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตามข้อ 1. เข้ามาใน
ราชอาณาจักร ในอัตราน้ําหนักสุทธิเมตริกตันละศูนย์บาท 

 
9. เรื่อง ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเยอรมัน สเปน ญี่ปุ่น มลายู และ
อินโดนีเซีย 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์
ภาษาเยอรมัน สเปน ญี่ปุ่น มลายู และอินโดนีเซีย ตามที่สํานักงานราชบัณฑิตยสภาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 

สาระสําคัญของร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
กําหนดหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเยอรมัน สเปน ญี่ปุ่น มลายู และอินโดนีเซีย เพ่ือให้สามารถนําไปใช้ใน

การทับศัพท์ได้อย่างเหมาะสมและมีแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานของทางราชการ 
 

10. เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวม 6 ฉบับ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าเก่ียวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเก่ียวกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รวม 6 ฉบับ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ ได้แก่  
(1) ร่างพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(2) ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(3) ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
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(4) ร่างพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(5) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ (6) ร่าง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมกระบวนการสอบสวนการกระทําความผิดของสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่น และแก้ไขเพ่ิมเต่ิมการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการกระทําอันเป็น
การต้องห้ามของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในส่วนที่เก่ียวข้อง
กับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

 
เศรษฐกิจ-สังคม 
 

11. เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวพํานักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการ
ชั่วคราว 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาและผลการดําเนินการเก่ียวกับมาตรการป้องกันการทุจริตใน
กระบวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวพํานักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการช่ัวคราวตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ 

ทั้งน้ี ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งรัดการพิจารณามาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการ
อนุญาตให้คนต่างด้าวพํานักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการช่ัวคราวในประเด็นเก่ียวกับการจัดระเบียบเพ่ือควบคุม
และตรวจสอบพระภิกษุสงฆ์ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเพ่ือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทย และการจัดทํา
ฐานข้อมูลด้านการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์ต่างชาติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
รวมทั้ง ให้ มท. กระทรวงแรงงาน และสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองรับความเห็นของสํานักงานตํารวจแห่งชาติและ
สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย 
 

สาระสําคัญของเร่ือง 
มท. รายงานว่า ได้ขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กต. กก. พณ. รง. ศธ. ตช. พศ. และ สมช. พิจารณา

มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวพํานักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการช่ัวคราวตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแต่ละหน่วยงานได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้ 
มท. ทราบ ซึ่งในภาพรวมสรุปได้ ดังน้ี 

1. หน่วยงานที่เก่ียวข้องเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรการดังกล่าว ซึ่ง
จะต้องมีการบูรณาการการทํางานร่วมกันเพ่ือพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรการ/แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเข้า
เมืองของคนต่างด้าวเพ่ือให้การบริหารจัดการและคัดกรองคนเข้าเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวพํานักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการ
ช่ัวคราว โดยอ้างเหตุแห่งความจําเป็นกรณีต่าง ๆ เช่น กรณีเป็นครูหรืออาจารย์หรือบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนกรณีเพ่ือเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย กรณีศึกษาพุทธศาสนาหรือปฏิบัติศาสนกิจ 
กรณีเพ่ือดูแลคู่สมรสชาวไทยและกรณีใช้ชีวิตในบ้ันปลาย จะจัดทําฐานข้อมูลคนต่างด้าวที่ขออนุญาตพํานักอยู่ใน
ราชอาณาจักรไทยเป็นการช่ัวคราว แล้วแต่กรณี ตามอํานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานและจะเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ดังกล่าวกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้การคัดกรองคนต่างด้าวที่จะขออนุญาตพํานักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการช่ัวคราว 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายที่เก่ียวข้องประเทศ
ไทย 
  



- 8 - 
 
12. เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2564 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช.  เสนอ ดังน้ี 
1. เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการ
ประเมินตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด   สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ดําเนินการโดยใช้หลักการประเมิน 
เครื่องมือการประเมินเกณฑ์การประเมิน  ระเบียบวิธีการประเมิน  รวมถึงการกําหนดกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงาน
รับผิดชอบการประเมินเช่นเดียวกับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2564 ให้ดําเนินการโดยใช้แนวทางและเคร่ืองมือการประเมิน ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาของสํานักงาน ป.ป.ช.  โดยจะ
ให้มีการศึกษาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการประเมินจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเก่ียวกับ
เครื่องมือวัดเก่ียวกับคุณธรรม ความโปร่งใสและการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ร่วมกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนระบบการประเมิน ทั้งน้ี  จะดําเนินการทดสอบ
ประสิทธิภาพ ระบบการประเมินดังกล่าวภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และใช้ประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562-2564 

2. ให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสําคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐและนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด 

3. ให้หน่วยงานกํากับดูแลส่วนราชการพิจารณานําผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในขอบเขตความ
รับผิดชอบ 

สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบการประเมินใช้จ่ายจากงบประมาณท่ีได้รับการ
จัดสรรแล้วและหากไม่เพียงพอให้หน่วยงานปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในโอกาสแรก  สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ให้จัดทําแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสม และจัดทํา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในส่วนที่เก่ียวกับการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ทั้งน้ี ให้
สํานักงาน ป.ป.ช. รับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข สํานัก
งบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ป.ป.ท.
ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย 

สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562-2564 ให้หน่วยงานที่รับการประเมินเข้าร่วมการบูรณาการกับสํานักงาน ป.ป.ช.เพ่ือปรับปรุงแนวทางและ
เครื่องมือการประเมินให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ  ก่อนดําเนินการต่อไปด้วย 
 

สาระสําคัญของเร่ือง  
ป.ป.ช. รายงานว่า คณะกรรมการ ป.ป.ป. ในการประชุมครั้งที่ 915-86/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 

2560 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้ดําเนินโครงการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ตามกรอบ
แนวทางในการประเมิน ดังน้ี 

1. การประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะใช้แนวทางการประเมินเช่นเดียวกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ทั้งหลักการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ระเบียบวิธีการประเมิน รวมถึงการกําหนด
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กลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานรับผิดชอบการประเมิน แต่มีการปรับปรุงรายละเอียดเกณฑ์การประเมินเล็กน้อยในส่วนที่
มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องและปรับปรุงข้อความในข้อคําถามให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

2. การประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 จะมีการศึกษาทบทวนและปรับปรุงแนว
ทางการประเมิน ทั้งหลักการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ระเบียบวิธีการประเมิน รวมถึงการ
กําหนดกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานรับผิดชอบการประเมิน จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับ
เครื่องมือวัดเก่ียวกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
รวมถึงข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัยโครงการ “การศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index CPI) ของประเทศไทย” ที่ได้ว่าจ้างคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาโครงการ ร่วมกับ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนระบบการประเมินเพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสามารถส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสและคุณธรรมในหน่วยงานภาครัฐได้อย่าง
เป็นรูปธรรม เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และสามารถผลักดันค่าคะแนนดัชนี  CPI  ของ
ประเทศไทยให้สูงขึ้นได้ 

 
13. เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (ผลการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟู 
อนุรักษ์และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2560) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ กษ.รับความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป สําหรับวงเงิน
งบประมาณที่จะดําเนินการให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เช่น กระทรวงการคลัง กษ. กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น 
ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

สาระสําคัญของนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
1. เพ่ือให้บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์นํ้า เป็นทําเลท่ีปลาอาศัยเลี้ยงตัว วางไข่ และแพร่พันธ์ุ 
2. เพ่ือให้บึงบอระเพ็ดเป็นพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่รวมความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์นํ้าและสิ่งมีชีวิต อ่ืนๆ โดย

มีการบริหารจัดการเรื่องความหลากหลายและความเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ 
3. เพ่ือให้บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สมบูรณ์ในเขตภาคกลาง 
4. เพ่ือให้บึงบอระเพ็ดเป็นศูนย์การเรียนรู้ การบริหารจัดการที่เกิดความสมดุลระหว่างการใช้นํ้า การเก็บกัก

นํ้า การสงวนและคุ้มครองพันธ์ุสัตว์นํ้าและสัตว์ป่าที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดในภูมิภาค 
5. เพ่ือให้บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งเก็บกักนํ้าเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการเมื่อเกิดภาวะภัยแล้ง รวมทั้งเป็น

แหล่งรับนํ้าเมื่อเกิดฤดูนํ้าหลาก 
6. เพ่ือให้การใช้ประโยชน์จากบึงบอระเพ็ดเกิดความสมดุล รวมท้ังการอนุรักษ์และการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1. ด้านการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและ การใช้

ประโยชน์ในบึงบอระเพ็ด 2. ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. ด้านการบริหาร จัดการนํ้า  
และ 4. ด้านการบริหาร ขับเคลื่อนแบบบูรณาการ 
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ต่างประเทศ 
 

14. เรื่อง  การปรับสถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกา มาตรา 
301 พิเศษ (Special 301) จากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (Priority Watch List: PWL) เป็นบัญชี
ประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List: WL) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการปรับสถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยภายใต้กฎหมาย
การค้าสหรัฐอเมริกา มาตรา 301 พิเศษ (Special 301) จากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (Priority Watch 
List: PWL) เป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List: WL) ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 

ทั้งน้ี มอบหมายหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้คณะอนุกรรมการปราบปรามการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ได้แก่ กองอํานวยการ
รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กองทัพบก กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมศุลกากร 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ สํานักงาน
ป้องกันและปรามปราบการฟอกเงิน สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา ดําเนินการปราบปรามการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังและต่อเน่ืองต่อไป โดยให้ความสําคัญกับการดําเนินการตามแผนที่นําทางด้าน
ทรัพย์สินมางปัญญา (IP Roadmap) รวมถึงแผนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Work Plan) อย่างต่อเน่ืองและ
เคร่งครัด เพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว สามารถยกระดับการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลต่อไป 
 

สาระสําคัญของเร่ือง 
พณ. รายงานว่า สํานักงาน USTR ได้ประกาศปรับสถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยภายใต้

กฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกา มาตรา 301 พิเศษ (Special 301) ให้ดีขึ้นจากบัญชี PWL เป็นบัญชี WLเมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม 2560 โดยสหรัฐอเมริกาแสดงความพอใจต่อนโยบายและผลการดําเนินของไทยที่สําคัญ ดังน้ี 

1. รัฐบาลให้ความสําคัญเรื่องการคุ้มครองและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการกําหนด
นโยบายที่ชัดเจนภายใต้คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ (นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน) และ
คณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา [รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็น
ประธาน] ทําให้มีการดําเนินการอย่างจริงจังจนเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเร่ืองการปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาในท้องตลาดอย่างจริงจังจนการละเมิดได้หมดสิ้นไปในพ้ืนที่หลักที่มีการจําหน่ายสินค้าละเมิดสูง 
(Notorious Market) ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา รวมท้ังในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ทั่วประเทศที่การจําหน่ายสินค้า
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดตลอดจนมีการจัดต้ังศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา (Intellectual PropertyEnforcement Center: IPEC) ใน 5 พ้ืนที่ ได้แก่ ศูนย์การค้ามาบุญครอง ตลาดนัด
จตุจักร ตลาดโรงเกลือ (จังหวัดสระแก้ว) หาดป่าตองและหาดกะรน (จังหวัดภูเก็ต) เพ่ือตรวจตราและจับกุมการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างทันท่วงที 

2. ไทยได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการจดทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า โดยเพ่ิมจํานวนผู้
ตรวจสอบและปรับปรุงขั้นตอนการจดทะเบียน จนทําให้สามารถลดปริมาณงานค้างสะสมลงไปอย่างเห็น ได้ชัด 

3. ไทยได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่จะย่ืนขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าในต่างประเทศได้ 

4. ไทยได้มีการเสริมสร้างความโปร่งใสโดยการเปิดให้มีการรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสียของ อย. เป็น
ประจํา 
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ทั้งน้ี พณ. เห็นว่าการปรับสถานะไทยให้ดีขึ้นดังกล่าวส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ดังน้ี 
(1) สร้างความเช่ือมั่นในระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้แก่นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ 
(2) การพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาช่วยในการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านการพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
(3) การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพียงพอเป็นเง่ือนไขสําคัญประการหน่ึงที่สหรัฐอเมริกาพิจารณา

ในการคงสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized System of Preferences – GSP) ซึ่งสหรัฐอเมริกาให้แก่
ประเทศคู่ค้าต่าง ๆ รวมถึงไทยด้วย 

(4) ระบบทรัพย์สินทางปัญญาที่ทันสมัย รองรับสถานการณ์ด้านการค้าและการลงทุนในปัจจุบัน นอกจาก
เป็นปัจจัยในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศแล้ว ยังช่วยปกป้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ของคนไทยให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 
แต่งต้ัง 
 

15. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นางพันทิพา เอ่ียมสุทธา เอกะโรหิต 

กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ซึ่งการแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากประเทศ
ผู้รับ 

 
16. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 6 ราย ดังน้ี 

1. นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน  

2. นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต คณะ
ผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 

3. เรืออากาศโท อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ดํารงตําแหน่ง รอง
ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 

4. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักร
สวีเดน ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

5. นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ดํารงตําแหน่ง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน 

6. นายพรภพ อ่วมพิทยา กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ดํารง
ตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 

ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง และ
สับเปลี่ยนหมุนเวียน ซึ่งการแต่งต้ังข้าราชการให้ไปดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศ ตามข้อ 1. และ 
4.-6. ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ (ส่วนการแต่งต้ังเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจํา
สหประชาชาติฯ ตามข้อ 2. ไม่ต้องขอความเห็นชอบแต่อย่างใด)  
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17. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แทนกรรมการที่อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ดังน้ี 

1. นายสันติ กีระนันทน์ เป็นกรรมการ แทน นายวัฒนา ธรรมศิริ 
2. นายประสิทธ์ิ อําภรณ์ เป็นกรรมการ แทน นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 เป็นต้นไป กรณีนายประสิทธ์ิ อําภรณ์ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ 26 มกราคม 

2561 โดยผู้ได้รับแต่งต้ังแทนน้ีให้อยู่ในตําแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน 
 

18. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ แทนผู้ที่ลาออกและแทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน 2 คน ตามลําดับ ดังน้ี 
1. นายสมพร จิตเป็นธม (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) เป็นกรรมการ แทน นายกฤษฎา 

บุญราช 
2. นายอวยชัย คูหากาญจน์ เป็นกรรมการ (เพ่ิมเติม) 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
 

19. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารออมสิน 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารออมสิน

เพ่ิมเติม ดังน้ี 
1. นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) เป็นกรรมการอ่ืน 
2. นายทวีศักด์ิ ฟุ้งเกียรติเจริญ เป็นกรรมการอ่ืน 
3. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ (บุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) เป็นกรรมการอ่ืน 
4. รองศาสตราจารย์ เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (บุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) เป็นกรรมการอ่ืน 
5. นายยรรยง เต็งอํานวย เป็นกรรมการอ่ืน แทนนายชูศักด์ิ สาลี ที่อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 เป็นต้นไป โดยให้ผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการเพ่ิมเติมอยู่ในตําแหน่ง

เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว 
 

20. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งต้ัง นายพีรเดช ทองอําไพ 

เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ แทน นายกิตติชัย วัฒนานิกร ที่
ลาออกจากตําแหน่ง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

 
21. เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ังผู้แทนส่วนราชการเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่ง จํานวน 
2 คน ดังน้ี 

1. นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม 
2. นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
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22. เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (นายพันธ์ศักด์ิ ศิริรัชตพงษ์) 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้ นายพันธ์ศักด์ิ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจํากระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี ในวันที่ 22 มกราคม 
2561 ให้คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ ต้ังแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 

 
23. เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (นายโศภณ นภาธร) 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้ นายโศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจํากระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี ในวันที่ 23 มกราคม 2561 ให้คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อ
อีกหน่ึงวาระ ต้ังแต่วันที่ 24 มกราคม 2561 

 
24. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐอาร์เมเนียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ
อาร์เมเนียประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอาร์เมเนียมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายเซอร์เกย์ มานา
ซาร์ยัน (Mr. Sergey Manasaryan) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย
ประจําประเทศไทย คนแรก โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ
เสนอ 

 
25. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐฟิจิเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิจิประจํา
ประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐฟิจิมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายโกลีนีโอ กาตา ตากาลี 
(Mr. Kolinio Gata Takali) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิจิประจําประเทศ
ไทย คนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย สืบแทน นายเมลี ไบนีมารามา (Mr. Meli 
Bainimarama) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 

 
26. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัยเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐบูรพา
อุรุกวัยประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัยมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นางเอลซา นูรี เบา
ซาน เบนซาโน (Mrs. Elsa Nury Bauzán Benzano) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอํานาจเต็มแห่ง
สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัยประจําประเทศไทย คนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย สืบแทน นาย
เคราร์โด ปราโต (Mr. Gerardo Prato) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 

 
27. เรื่อง คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 17/2561 เรื่อง  ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 17/2561 เรื่อง  ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบ
อํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

ตามที่ได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 323/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้ รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 น้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และ



- 14 - 
 
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรี จึงมีคําสั่งให้
ยกเลิกความในข้อ 2.2.1 ของคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 323/2560  ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
 

28. เรื่อง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2561 เรื่อง การจัดสรรภารกิจและบุคลากรของสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 2/2561 เรื่อง การจัดสรรภารกิจ
และบุคลากรของสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ สั่ง ณ วันที่ 22 มกราคม พุทธศักราช 2561 ตามท่ีสํานักเลขาธิการ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เสนอดังน้ี 

1. ให้เปลี่ยนช่ือสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ เป็น สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ และให้
ผู้อํานวยการสํานักงานฯ เป็น เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 

2. ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจํา ของกรมชลประทานและกรมทรัพยากรนํ้า มาปฏิบัติ
ราชการหรือปฏิบัติงานในสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติมีกําหนดเวลา 180 วัน นับแต่วันที่ได้ไปรายงานตัวต่อ
เลขาธิการฯ และข้าราชการฯ ผู้ใดประสงค์จะได้รับการแต่งต้ังเป็นข้าราชการหรือได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการใน
อัตราของสํานักงานฯ ให้แสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อเลขาธิการฯ ภายใน 30 วัน ก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว 

3. ให้โอนบรรดาหน้าที่และอํานาจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของส่วนราชการในกรมชลประทานและ
กรมทรัพยากรนํ้า ไปเป็นหน้าที่และอํานาจของสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 

4. ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ดําเนินการกําหนด
กรอบอัตรากําลังข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจํา รวมจํานวน 246 อัตรา ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติมีผลใช้บังคับ โดยกรอบ
อัตรากําลังมาจากการตัดโอนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจําและอัตรากําลังจากกรมชลประทาน และกรม
ทรัพยากรนํ้า และเป็นอัตราข้าราชการต้ังใหม่ จํานวน 87 อัตรา 

5. ให้นายสําเริง แสงภู่วงศ์ พ้นจากตําแหน่ง รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและให้ดํารงตําแห่ง 
รองเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 


