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วันนี้ (4 ธันวาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
กฎหมาย
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รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รางพระราชกฤษฎีกาประโยชนตอบแทนคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ
และผูชวยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล
พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
รางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงาน
กอสราง พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ)
เศรษฐกิจ- สังคม
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เรื่อง

การปรับปรุงแนวทางการกําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนและสวัสดิการ
ของพนักงานรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560
การแกไขปญหากรณีดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
และกลุมจังหวัดในพื้นที่ที่ตองไดรับอนุมัติ/อนุญาต
ขออนุมัติดําเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)
แผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจาย และประมาณการรายไดประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ
โครงการพัฒนากําลังคนดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุน
การลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค
การเชื่อมโยงขอมูลภาพใบหนาบุคคลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางของกรมการ
ปกครองดวยระบบคอมพิวเตอร

(ทานสามารถดาวนโหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 4 ธันวาคม 2561)
ดวยการสแกน QR Code
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การมอบอํานาจการแบงสวนราชการภายในกรม
การขอเพิ่มคาปวยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
แผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2562
(ศปถ.)
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ ครั้งที่ 4/2561
ขออนุมัติดําเนินงานโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561
โครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร
โครงการชวยเหลือและสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง
พ.ศ. 2561 – 2562 และหลักเกณฑ แนวทาง และวิธีการจายเงิน
โครงการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยาสูบที่ไดรับผลกระทบจากการลด
ปริมาณการรับซื้อใบยาสูบ เฉพาะฤดูการผลิต 2561/2562
โครงการ/กิจกรรมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปนของขวัญปใหม 2562 มอบใหแก
ประชาชน
การจัดทําโครงการของขวัญปใหมของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบใหประชาชน
ประจําป พ.ศ. 2562 (มท.)
โครงการความรวมมือระหวางกองทัพบก และ วช. : พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน มั่นคง
ดวยวิจัยและนวัตกรรม” บรรจุในแผนกิจกรรมเพื่อมอบเปนของขวัญปใหม (ป
พ.ศ. 2562)
ของขวัญปใหมมอบใหแกประชาชน ประจําป พ.ศ. 2562 ของกระทรวงยุติธรรม
ของขวัญปใหมสําหรับประชาชน” ประจําป พ.ศ. 2562 ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของขวัญปใหมสําหรับประชาชน ป 2562
กระทรวงพาณิชยสงมอบกิจกรรมเทใจมอบความสุขเทศกาลปใหมใหแกประชาชน
ป 2562
ตางประเทศ
การนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหวาง
ประเทศวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ฉบับที่ 4 – 7)
รางแถลงการณรวมตอสื่อมวลชนของการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความ
รวมมือแมโขง – ลานชาง ครั้งที่ 4
รางแถลงการณรวมการประชุมรวมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอยางไมเปน
ทางการไทย – ลาว ครั้งที่ 3
ขออนุมัติจัดทําและลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการศึกษา
ระหวางกระทรวงศึกษาธิการแหงราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงศึกษาธิการและ
กีฬาแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การจัดทําบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววาดวยโครงการจัดสรางสวนรุกขชาติ
ไทย – ลาว
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การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงศึกษาธิการ)
การแตงตั้งกรรมการผูท รงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สรางสรรค
ใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรีคงอยูปฏิบัติหนาที่ตออีกหนึ่งวาระ

*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยใหรบั ความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
ดิจิ ทัล เพื่ อเศรษฐกิ จ และสั งคม สํ านั กงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ คณะกรรมการปฏิรูป ประเทศดานพลังงาน
คณะกรรมการดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวน และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณา
ดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ดทํ า กฎหมายลํ าดั บ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสํ าคั ญ ของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ
3. ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดรับการยกเวนปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขอจัดตั้งหนวยงานของรัฐ) ในการเสนอเรื่องนี้
และใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเรงรัดดําเนินการเสนอ เรื่อง การขอจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการการมี
สวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ต อคณะกรรมการพัฒ นาโครงสรางระบบราชการของ
กระทรวง และ ก.พ.ร. แลวแจงผลการดําเนินการดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการ
ตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวตอไป
4. ให สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี รั บ ความเห็ น ของกระทรวงคมนาคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สํานักงาน ก.พ.
สํานักงบประมาณ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานพลังงานไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. กําหนดใหในกรณี ที่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในเรื่องใดแลว ก็ให
เปนไปตามกฎหมายเฉพาะนั้น เวนแตกฎหมายนั้นกําหนดหลักเกณฑการดําเนินการดวยมาตรฐานที่ต่ํากวาหลักเกณฑ
ตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้
2. ใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่สง เสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะในขั้นตอนตาง ๆ เผยแพรขอมูลนโยบายสาธารณะใหประชนทราบ และจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในกรณีที่นโยบายสาธารณะมีผลกระทบอยางรุนแรง
3. กํ าหนดให ในกรณี ที่ห น วยงานของรัฐไมจัดใหมีการรับ ฟงความคิดเห็น หรือกําหนดมาตรการ
ปองกันความเสียหายจากนโยบายสาธารณะตามคํารองขอของผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดเสีย บุคคลดังกลาวอาจ
ยื่นคํารองตอคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อพิจารณาวินิจฉัย โดย
คณะกรรมการอาจสงผลการพิจารณาไปยังหนวยงานเพื่อใหดําเนินการตอไป ทั้งนี้ หากผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูมีสวน
ไดเสียไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาดังกลาว ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดเสียนําเรื่องยื่นฟองตอศาลปกครอง
ตอไป
4. ใหมีคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ประกอบดวย
นายกรัฐมนตรีเป น ประธานกรรมการ และผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการมีส วนรวมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะเปนกรรมการและเลขานุการ โดยมีอํานาจหนาที่ เชน พิจารณาวินิจฉัยคํารอง กํากับ
ดูแล สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน กําหนดขอบเขต ประเภท ชนิด และลักษณะของนโยบาย
สาธารณะ ที่อยูภายใตบังคับของรางพระราชบัญญั ติ และเสนอแนะหนวยงานของรัฐในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน เปนตน
5. ใหมีสํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ อยู
ในสังกัด สปน. มีหนาที่ เชน รับผิดชอบงานดานธุรการของคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ ส งเสริมหน วยงานของรัฐในการให ความรูป ระชาชนในการมีสวนรวมในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ และรับเรื่องรองทุกขจากผูมีสวนไดเสียหรือผูที่เกี่ยวของที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายสาธารณะ เปนตน
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6. กําหนดบทลงโทษสําหรับผูที่กระทําการใด ๆ เพื่อมิใหมีการดําเนินการ หรือทําใหการดําเนินการ
มีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะไมเปนไปตามรางพระราชบัญญัตินี้ อาศัยกระบวนการ
นโยบายสาธารณะบิดเบือนขอเท็จจริง หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ
7. กําหนดใหโครงการของรัฐที่เริ่มดําเนินการไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และไดเริ่ม
ดําเนิน การรับ ฟงความคิดเห็ น จากประชาชนตามระเบีย บสํานักนายกรัฐมนตรีวาด วยการรับฟงความคิด เห็ น ของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 ดําเนินการตามระเบียบดังกลาวจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
2. เรื่อง รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลั งเสนอ และให ส งสํ านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา แล ว ส งให ค ณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ดทํ ากฎหมายลํ าดั บ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสํ าคั ญ ของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงและแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ดังนี้
1. แกไขเพิ่มเติมบทนิยามคําวา “สินเชื่อ” ใหหมายความรวมถึง “ธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการให
สินเชื่อตามที่คณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิตประกาศกําหนด”
2. แกไขเพิ่มเติมบทนิยามคําวา “สถาบันการเงิน” ใหหมายความรวมถึง “นิติบุคคลอื่นที่ประกอบ
กิจการเกี่ยวเนื่องกับการใหสินเชื่อเปนทางการคาปกติตามที่คณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิตประกาศกําหนด”
3. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาประโยชนตอบแทนคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ดังนี้
1. เห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราประโยชนตอบแทนทายรางพระราชกฤษฎีกา โดยกําหนด
อัต ราประโยชน ตอบแทน ประธานกรรมการ จํ านวน 15,000 บาท กรรมการ จํานวน 12,000 บาท เลขานุ การ
จํ า นวน 10,000 บาท และผู ช ว ยเลขานุ ก าร จํ า นวน 5,000 บาท ตามมติ ข องที่ ป ระชุ ม ที่ มี ร องนายกรั ฐ มนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธานเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
2. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาประโยชนตอบแทนคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ
และผูชวยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรม
เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหแกไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราประโยชนตอบแทน
ทายรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมที่มีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปน
ประธานเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
1. ปรับปรุงอัตราประโยชนคาตอบแทนคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
อํานาจหนาที่ระหวางศาลใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
2. กําหนดใหผูชวยเลขานุการคณะกรรมการไดรับประโยชนตอบแทนตามที่กําหนด
3. แก ไขเพิ่ ม เติ ม บั ญ ชี อั ต ราประโยชน ต อบแทนท ายรา งพระราชกฤษฎี ก านี้ ให เป น ไปตามมติ
ที่ประชุมที่มีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธาน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
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4. เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบั บที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร า งกฎกระทรวงฉบั บ ที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวดําเนินการตอไปได
มท. เสนอวา
1. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ไดขอความอนุเคราะห ใหกรมที่ดิน มท.
พิจารณาเสนอขอออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมโอนอสังหาริมทรัพยใน
กรณีที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เปนผูรับโอนหรือผูโอน โดยเรียกเก็บตามราคาประเมิน
ทุนทรัพยในอัตรารอยละ 0.001 เนื่องจากในการดําเนินกิจการของมูลนิธิฯ ไดมีประชาชนที่มีจิตศรัทธาแสดงความ
ประสงคบริจาคที่ดินใหมูลนิธิฯ เพื่อทําประโยชนในที่ดิน และดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและความมุงหมาย
ซึ่งคาใชจายในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพยอันไดแกคาจดทะเบียน โอนอสังหาริมทรัพย
มูลนิธิฯ ตองเปนผูรับภาระในการชําระคาใชจายเหลานี้แทนผูบริจาคที่ดินทั้งสิ้น หากมูลนิธิฯ ไมตองชําระคาใชจาย
ดังกลาวหรือชําระในอัตราที่ลดลงแลวก็สามารถนําคาใชจายนั้น ไปดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของมูลนิธิฯ
อันจะเปนประโยชนตอผูประสบภัยไดมากขึ้น
2. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เปนมูลนิธิซึ่งตั้งขึ้นโดยพระราชดําริของ
พระเจ าวรวงศ เธอพระองค เจ า โสมสวลี พระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ องค น ายกกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ตลอดชี พ ของมู ล นิ ธิ ฯ
ตั้งแตวัน ที่ 24 กรกฎาคม 2543 โดยมี วัตถุป ระสงคเพื่ อเปน กองทุ นสนับ สนุน การดําเนิน งานช วยเหลื อผูป ระสบ
เคราะหกรรมจากอุทกภัย ทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด ซึ่งไมเกี่ยวของกับการเมืองแตอยางใด ถือไดวาเปน
มูลนิธิที่จัดตั้งโดยมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ปรากฏจากวัตถุประสงคของมูลนิธิที่ดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะ
เปนสําคัญ และในการดําเนินงาน ตามวัตถุประสงคดังกลาว มูลนิธิฯ อาจประสานงานกับสวนราชการและองคการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของแลวแตกรณี รวมทั้งการรับบริจาคที่ดินจากประชาชนที่มีจิตศรัทธา เพื่อทําประโยชนในที่ดินและ
ดํ า เนิ น การให เป น ไปตามความมุ งหมาย ซึ่ งหากมู ล นิ ธิ ฯ ไม ต อ งชํ า ระค า ใช จ า ยในการโอนกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ
ครอบครองอสั งหาริมทรัพยอันไดแก คาจดทะเบี ยนโอนอสังหาริมทรัพยแล ว มูลนิ ธิฯ จะสามารถนําเงินคาใชจาย
ดังกลาว ไปดําเนินการให เป นไปตามวัตถุประสงคของมูลนิธิฯ ไดมากขึ้น จึงสมควรกํ าหนดคาธรรมเนี ยม การจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ในกรณีท่ีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
เปนผูรับโอนหรือผูโอน โดยเรียกเก็บตามราคาประเมินทุนทรัพย ในอัตรารอยละ 0.001 เชนเดียวกับมูลนิธิชัยพัฒนา
มู ล นิ ธิ ส งเสริม ศิ ล ปาชี พในสมเด็ จ พระนางเจ าสิริกิติ์ พระบรมราชิ นี น าถ มู ล นิธิส ายใจไทยในพระบรมราชู ป ถั ม ภ
สภากาชาดไทย มูลนิธิสงเคราะหเด็ก ของสภากาชาดไทย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และมูลนิธิสมเด็จพระ
พันวัสสาอัยยิกาเจา
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
แก ไขเพิ่ มเติ มความใน (ค) ของ (7) ในขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 47 (พ.ศ. 2541) ออกตาม
ความในพ ระราชบั ญ ญั ติ ใ ห ใช ป ระมวลกฎ หมายที่ ดิ น พ .ศ. 2497 ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยกฎ กระทรวง
ฉบั บ ที่ 56 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ให ใชป ระมวลกฎหมายที่ ดิ น พ.ศ. 2497 เพื่ อ กํ าหนด
คาธรรมเนียมจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย เฉพาะในกรณีที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
เปนผูรับโอนหรือผูโอน โดยเรียกเก็บตามราคาประเมินทุนทรัพยในอัตรารอยละ 0.001
5. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงาน
กอสราง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดย
ใหรับขอสังเกตของกระทรวงเกษตรและสหกรณไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได
2. ให ก ระทรวงการคลั ง รั บ ความเห็ น ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และ
สังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป
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กค. เสนอวา
1. ไดมีกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบ หรือควบคุมงานกอสราง
พ.ศ. 2560 ซึ่ งเป น การกํ า หนดอั ตราค าจ างผู ให บ ริก ารงานจางออกแบบ หรือ ควบคุ ม งานกอ สรางประเภทงาน
สถาปตยกรรม โดยเปนอัตราคาจางแบบคงที่ (Fixed rate)
2. โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 90 วรรค
สอง บัญญัติใหอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ซึ่ง กค. พิจารณาแลวเห็นสมควรปรับปรุงประเภทงานเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากงานสถาปตยกรรม รวม 11 ประเภทงาน
ไดแก งานขนสงระบบราง งานทางหลวง งานสะพาน/ทางดวน งานเขื่อน งานชลประทาน งานประปา ระบบรวบรวม
และบําบัดน้ําเสีย การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม งานสนามบิน งานทาเรือ และงานระบบสาธารณูปโภคใตดิน
รวมทั้งปรับปรุงอัตราคาจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางของประเภทงานดังกลาวขางตน จากอัตราคาจางแบบ
คงที่ (Fixed rate) เป น อั ตราคาจ างไมเกิ นรอยละของวงเงิน งบประมาณคาก อสราง ตามที่กําหนดไวในบัญ ชี ทาย
กฎกระทรวง
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. ใหยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบ หรือควบคุมงานกอสราง
พ.ศ. 2560
2. กําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง ประกอบดวย
2.1 กําหนดประเภทงานกอสราง จํานวน 12 ประเภทงาน ไดแก งานสถาปตยกรรม งาน
ขนสงระบบราง งานทางหลวง งานสะพาน/ทางดวน งานเขื่อน งานชลประทาน งานประปา ระบบรวบรวมและบําบัด
น้ําเสี ย การระบายน้ํ าและการปองกัน น้ําท วม งานสนามบิ น งานท าเรือ และงานระบบสาธารณู ปโภคใตดิ น และ
กําหนดวิธีการคํานวณอัตราคาจาง โดยนําหลักเกณฑราคากลางการจางที่ปรึกษามาใชโดยอนุโลม และคิดยอนกลับ
เปนรอยละของวงเงินงบประมาณคากอสราง ทั้งนี้ ตองไมเกินอัตรารอยละของวงเงินงบประมาณคากอสราง
2.2 ประเภทงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางที่มิไดกําหนดวิธีการคํานวณราคา
กลางไว ให นํ า หลั ก เกณฑ ร าคากลางการจ า งที่ ป รึ ก ษามาใช โดยอนุ โลมและคิ ด ย อ นกลั บ เป น รอ ยละของวงเงิ น
งบประมาณคากอสราง
6. เรื่อง รางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหเสนอคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
กําหนดใหการโอนอสังหาริมทรัพยเพื่อใชประโยชนในกิจการของวิสาหกิจชุมชนและมีอยูกอนวันยื่น
คําขอจัดตั้งเปนนิติบุคคล ระหวางสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกับวิสาหกิจชุมชน ซึ่งไดจัดตั้งเปนนิติบุคคลนั้น ไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อเปนการลดภาระคาธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพยใหแกสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งเปนวิสาหกิจชุมชนนั้น
7. เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
(มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ) ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลว
ดําเนินการตอไปได
กค. เสนอวา กค. มีนโยบายกระตุนการบริโภคภายในประเทศดวยการใชมาตรการภาษีเพื่อสงเสริม
ใหประชาชนมีการจับจายใชสอยเพิ่มมากขึ้น โดยใหความสําคัญกับการกระตุนความตองการผลผลิตสินคาเกษตรที่มี
ราคาตกต่ํา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยผานการเรียนรูทางหนังสือ และการสงเสริมใหมีการกระจายรายไดสูชุมชน
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ซึ่งการกระตุนการใชจายผานมาตรการภาษีนี้จะเปนปจจัยหนึ่งในการชวยใหมีการบริโภคเพิ่มมากขึ้น อันจะชวย
สงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม กค. จึงเห็นควรยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาภายใต
หลักการ ดังนี้
1. กําหนดใหผูมีเงินไดที่เปนบุคคลธรรมดาสามารถนําคาซื้อสินคาไปหักเปนคาลดหยอนในการ
คํานวณภาษีเงินได ดังนี้
1.1 สินคาประเภทยางลอรถยนต ยางลอรถจักรยานยนต และยางลอรถจักรยาน ที่ซื้อ
จากผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งเปนผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายซึ่งไดซื้อยางลอดังกลาวจากผูผลิตที่ซื้อ
วัตถุดิบยางจากการยางแหงประเทศไทย ที่ไดรวบรวมหรือรับซื้อจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง โดยผูมีเงินไดตองมี
หลักฐานการซื้อสินคาเปนใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป และจะตองมีเอกสารหรือหลักฐานของการซื้อวัตถุดิบยางจากการ
ยางแหงประเทศไทย ทัง้ นี้ สินคาประเภทยางลอรถยนต ยางลอรถจักรยานยนต และยางลอรถจักรยาน จะตองไมผาน
การใชงานมากอนและไมรวมถึงคาบริการอื่น ๆ
1.2 หนังสือ รวมถึงหนังสือที่อยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสผานระบบอินเทอรเน็ต
แตไมรวมถึงนิตยสารและหนังสือพิมพ สําหรับการซื้อหนังสือจากผูประกอบการที่ไดจดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคล โดยผูมีเงินไดตองมีหลักฐานการซื้อสินคาเปนใบเสร็จรับเงิน หรือใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบ
1.3 สินคาจากโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ที่ไดลงทะเบียนกับกรมการ
พัฒนาชุมชน โดยผูมีเงินไดตองมีหลักฐานการซื้อสินคาเปนใบเสร็จรับเงิน หรือใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป และตองระบุ
วาเปนรายการซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)
2. กําหนดใหคาซื้อสินคาตามขอ 1.1 – 1.3 สามารถนําไปหักเปนคาลดหยอนในการคํานวณภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา ตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกิน 15,000 บาท โดยเปนคาซื้อสินคาระหวางวันที่ 15 ธันวาคม
2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562
3. กรณีผูมีเงินไดมีการจายคาซื้อสินคาตามขอ 1.1 – 1.3 ในชวงดังกลาวทั้งสองปภาษี ใหไดรับ
ลดหยอนภาษีตามที่จายจริงในแตละปภาษี แตรวมกันสองปภาษีแลวตองไมเกิน 15,000 บาท
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
กําหนดใหยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับการซื้อสินคาประเภทยางลอรถยนต ยางลอ
รถจักรยานยนต ยางลอรถจักรยาน หนังสือ รวมถึงหนังสือที่อยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส แตไมรวมถึงนิตยสาร
และหนังสือพิมพ และสินคาจากโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ที่ไดลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด ตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกิน 15,000 บาท ทั้งนี้ สําหรับการซื้อสินคาดังกลาวตั้งแต
วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562
เศรษฐกิจ- สังคม
8. เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการกําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ของ
กระทรวงการคลัง (กค.) และหนวยงานที่เกี่ยวของ และเห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการกําหนดหลักเกณฑการจาย
คาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)
ตามที่ กค. เสนอ ดังนี้
1. คงหลักการใหรัฐวิสาหกิจและหนวยงานที่เกี่ยวของนําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่อง
การปรับปรุงสภาพการจางที่เกี่ยวกับการเงินตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 โดยปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑฯ ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ตอไป
2. มอบหมายใหกระทรวงแรงงาน (รง.) กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจให
เปนไปตามหนาที่และอํานาจของพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ โดยคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่พนักงานรัฐวิสาหกิจควรไดรับและแนวนโยบายของรัฐบาล
แตละเรื่อง พรอมทั้งใหเรงรัดดําเนินการปรับปรุงมาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจใหสอดคลองกับมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 (เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดคาใชจายในการดําเนินการ

9
ผูปวยฉุกเฉินวิกฤต) เพื่อมิใหเปนอุปสรรคตอการใชสิทธิรักษาพยาบาลของพนักงานรัฐวิสาหกิจในกรณีเจ็บปวยวิกฤต
ฉุกเฉินตอไป
9. เรื่อง การแกไขปญหากรณีดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัดในพื้นที่
ที่ตองไดรับอนุมัติ/อนุญาต
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอผอนผันใหจังหวัดและกลุมจังหวัดที่ไดกําหนดโครงการไวใน
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ซึ่งโครงการนั้นดําเนินการในพื้นที่ที่ตองไดรับการขออนุมัติ/อนุญาตใหใชพื้นที่จาก
สวนราชการ ใหสวนราชการผูมีอํานาจอนุมัติ/อนุญาตเรงรัดพิจารณาใหเสร็จสิ้นภายใน 1 ป นับแตวันที่ไดรับคําขอ
อนุ ญ าต ทั้ งนี้ เพื่ อเป น การแก ไขป ญ หาอย างยั่ งยื น ในระยะต อไป มอบหมายกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม (ทส.) ปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ ใหสามารถดําเนินการไดทันตอความตองการของประชาชน
ในพื้นที่ และใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาว
ตองเปนไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของดวย
2. ใหกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของกํากับดูแล ใหจังหวัดและกลุมจังหวัดปฏิบัติตาม
นโยบาย หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาจั งหวั ด และกลุ ม จั งหวั ด ฉบั บ ทบทวน และหลั ก เกณฑ แ ละ
วิธีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายละเอียด
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร (ก.บ.ภ.) 1112/ว 5886
ลงวั น ที่ 20 กั น ยายน 2561 เรื่ อ ง นโยบาย หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ ม จั งหวั ด
ฉบั บ ทบทวน และหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ข องจั ง หวั ด และกลุ ม จั ง หวั ด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563) อยางเครงครัดดวย
10. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติในหลักการใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) โดยกรมชลประทาน ดําเนินโครงการ
บรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) มีกําหนดแผนงานโครงการ 6 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 –
2567) กรอบวงเงิ น งบประมาณโครงการรวมทั้ งสิ้ น 3,440 ล า นบาท และมอบหมายให ห น ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง
ดําเนินการตามแผนอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ กษ. (กรมชลประทาน) เสนออยางเครงครัด ตามที่ กษ. เสนอ
โดยให กษ. เร งดํ าเนิ น การให เป น ไปตามกรอบระยะเวลาที่ กํ าหนดให แ ล ว เสร็ จ โดยเร็ ว และบู ร ณาการรว มกั บ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของที่มีการดําเนินโครงการในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกลเคียง เพื่อใหการชวยเหลือประชาชน
และการบริหารจัดการน้ําเปนไปอยางสอดคลองและเชื่อมโยงกัน รวมทั้งใหดําเนิน การใหเปนไปอยางถูกตองตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของอยางเครงครัด ทั้งนี้ ให กษ. รับความเห็น
ของกระทรวงการคลังและสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
2. สํ า หรั บ ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น โครงการดั งกล าว ให กษ. โดยกรมชลประทาน ใช จ ายจาก
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการประตูระบายน้ํากุดสวง โครงการบรรเทาอุทกภัยเมือง
ชัย ภู มิ (ระยะที่ 1) จั งหวัด ชัย ภู มิ จํานวน 60 ล านบาท และรายการประตูระบายน้ํ าห วยเสียว โครงการบรรเทา
อุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 60 ลานบาท ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณรองรับไวแลว สวนที่
เหลือใหกรมชลประทานจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามความสามารถในการใชจายและ
การกอหนี้ผูกพันภายในปงบประมาณที่สอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติอยางเครงครัดเพื่อเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปตามความจําเปนและเหมาะสมตามขั้นตอนตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
3. ให กษ. และหนวยงานที่เกี่ยวของชี้แจงและประชาสัมพันธสรางการรับรูและความเขาใจใหแก
ประชาชนในพื้ น ที่ ที่ได รั บ ผลกระทบจากการดําเนิ น การก อสรางของโครงการและพื้ น ที่บ ริเวณโดยรอบเกี่ย วกั บ
ประโยชนของการดําเนินการเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง ตรงกันดวย
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สาระสําคัญของเรื่อง
1. กษ. แจงวา เนื่องจากอําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยูในพื้นที่ลุมน้ําชีตอนบนซึ่งมีลักษณะ
เปนที่ราบเชิงเขา ในชวงฤดูฝนจะเกิดน้ําหลากจากภูเขาไหลลงสูพื้นที่ราบอยางรวดเร็วตามสภาพภูมิประเทศที่มีความ
ลาดชันสูง และไมมีแหลงเก็บกักน้ําขนาดใหญ ในพื้นที่ ทําใหพื้นที่ดังกลาวเกิดอุทกภัยเปนบริเวณกวางเปนประจํา
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิที่มีลักษณะเปนแองจะถูกน้ําทวมขังประมาณ 30,000 ไร หรือรอยละ 90 ของ
พื้นที่อําเภอเมืองชัยภูมิ โดยเมื่อป 2553 น้ําจากลุมน้ําลําปะทาวและหวยยางบาไดลนตลิ่งเขาทวมพื้นที่ในเขตเทศบาล
เมืองชัยภูมิ มีระดับน้ําทวมสูงสุดประมาณ 120 เซนติเมตร กรมชลประทานจึงไดศึกษาความเหมาะสมการพัฒนา
แหลงน้ํา และการบริหารจัดการน้ําลําปะทาวและหวยยางบาเพื่อใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาอยางยั่งยืน (จาก
การศึกษาพบวา น้ํ าที่ ไหลผานเขาตั วเมืองจังหวัดชัย ภูมิมีประมาณ 325 ลูกบาศกเมตร/วิน าที แตมีศักยภาพการ
ระบายน้ําเพียง 145 ลูกบาศกเมตร/วินาที และสรุปแนวทางเพื่อแกไขปญหาดังกลาว แบงออกเปน 4 ระยะ ไดแก (1)
การดําเนินการกอสรางระบบผันน้ําลําปะทาวฝงตะวันออก เพื่อตัดมวลน้ําหลากเลี่ยงเมืองดานฝงตะวันออก จํานวน
200 ลูกบาศกเมตร/วินาที คงเหลือปริมาณน้ําไหลผานตัวเมือง จํานวน 125 ลูกบาศกเมตร/วินาที (2) การดําเนินการ
พัฒ นาแหลงกักเก็บน้ําในพื้นที่เพื่อชะลอมวลน้ําหลากให อยูในปริมาณที่สามารถบริหารจัดการไดดียิ่งขึ้น (3) การ
ดําเนินการกอสรางระบบผันน้ําหวยยางบา – ลําชีลอง เพื่อตัดมวลน้ําหลากเลี่ยงเมืองดานฝงตะวันตก และ (4) การ
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําหลาก เพื่อรองรับการระบายน้ําลงสูแมน้ําชีไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดผลเสียหายจาก
การเปนพื้นที่รับน้ําหลากจากการผันน้ําเลี่ยงเมือง โดยกรมชลประทานมีแผนจะดําเนินการระยะที่ 1 กอน โดยได
ศึกษาวางโครงการและสํารวจ - ออกแบบแลวเสร็จ และมีแผนเริ่มดําเนินการกอสรางในป 2562 สวนการดําเนินการ
อีก 3 ระยะที่เหลือ อยูระหวางขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสม
2. โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติไดมีมติ
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 เห็นชอบในหลักการแลว โดยโครงการฯ มีสาระสําคัญ
สรุปได ดังนี้
ประเด็น
วัตถุประสงค

ที่ตั้งโครงการ
กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ
งบประมาณที่ใช
การจัดหาที่ดิน
ผลกระทบจากการ
ดําเนินโครงการ

สาระสําคัญ
1. เพื่อผันน้ําหลากสวนเกินไมใหทวมเมืองชัยภูมิ
2. เพื่อผันน้ําจากลําปะทาวผานคลองผันน้ําสงชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูกบริเวณโครงการ
3. พัฒนาเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของประชาชน
4. ใชถนนบนคันคลองเปนเสนทางสัญจรและลําเลียงผลผลิต
อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตําบล ไดแก ตําบลบานเลา ตําบลโพน
ทอง ตําบลกุดตุม ตําบลบุงคลา และตําบลหนองไผ
1. คลองผันน้ําลําปะทาว - สระเทวดา ความยาว 8.45 กิโลเมตร สามารถระบายน้ํา 150
ลูกบาศกเมตร/วินาที พรอมประตูระบายน้ํา 3 แหง
2. ขุดคลองเชื่อมลําปะทาว – หวยดินแดง ความยาว 1.33 กิโลเมตร และปรับปรุงคลองเดิม
ใหสามารถระบายน้ําได 50 ลูกบาศกเมตร/วินาที พรอมประตูระบายน้ํา 1 แหง
3. ประตูระบายน้ําในลําน้ําเดิม จํานวน 6 แหง
6 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2567)
3,440 ลานบาท [รวมคาที่ดิน จํานวน 222.6 ลานบาท (คาซื้อที่ดิน คาทดแทน และคารื้อยาย
ในการจัดหาที่ดิน จํานวน 210.0 ลานบาท) และคาใชจายตามแผนอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอมของโครงการ จํานวน 80.0 ลานบาท]
เปนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ 445 แปลง เนื้อที่ประมาณ 414 ไร ซึ่งภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติใหดําเนินโครงการแลว กรมชลประทานจะดําเนินการจัดหาที่ดินดวยวิธีเจรจาซื้อขาย
เปนลําดับแรก
1. ผลกระทบตอที่ดินและทรัพยสินของราษฎร ประมาณ 414 ไร ซึ่งกรมชลประทานไดเตรียม
มาตรการในการจายคาทดแทนทรัพยสินไวในแผนงานโครงการแลว
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2. ผลกระทบตอระบบนิเวศ
- โครงการฯ ไมจําเปนตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) เนื่องจาก
ไมเขาขายตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2561
- กรมชลประทานไดจัดทําแผนอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม พรอมทั้งแผนงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนแผนงานดังกลาวใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ วงเงินงบประมาณ 80 ลานบาท
11. เรื่อง แผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจาย และประมาณการรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
1. รับทราบผลการดําเนินงาน การจัดเก็บรายได และการใชจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.)
2. เห็นชอบแผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจาย และประมาณการรายไดประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของสํานักงาน กกพ. วงเงินงบประมาณรายจาย 947.54 ลานบาท และประมาณการรายได 947.89
ลานบาท
สาระสําคัญของเรื่อง
1. ผลการดําเนินงานของสํานักงาน กกพ. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก
ดานกํากับดูแลอัตราคาบริการ ดานสงเสริมการแขงขันและนวัตกรรมพลังงาน ดานคุมครองสิทธิประโยชนของผูใช
พลังงาน และดานพัฒนาองคกรใหมีสมรรถนะสูงเปนมืออาชีพ ซึ่งเปนการดําเนินงานภายใตกรอบแผนยุทธศาสตรการ
กํากับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2564) ที่คณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม
2560 อยางครบถวน สวนการจัดเก็บรายไดและการใชจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงาน กกพ. มีรายได
มากกวาจํานวนที่ไดประมาณการไว ทําใหมีเงินสงคลังจํานวน 38.02 ลานบาท สรุปได ดังนี้
หนวย : ลานบาท
(1) ประมาณการ ณ (2) รายไดจริง ณ
(3) รายไดที่หาได
(4) วงเงิน
(5) เงินคงเหลือที่นําสง
ตนปงบประมาณ
สิ้นปงบประมาณ
มากกวาประมาณการ งบประมาณ
คลัง (2) – (4)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
(2) - (1)
รายจาย
902.37
940.34
37.97
902.32
38.02
2. แผนการดําเนินงานของสํานักงาน กกพ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีสาระสําคัญเปนการ
สานตอแผนการดําเนิน งานของปกอนหนา และมีการปรับแผนใหส อดคลองกับ แผนยุทธศาสตรการกํากับ กิจการ
พลังงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนปฏิรูปประเทศดานพลังงาน ประกอบดวย 4 แผนงาน ไดแก (1)
แผนงานกํากับกิจการพลังงานเปนเลิศ (2) แผนงานสงเสริมการแขงขัน และกาวทันนวัตกรรมพลังงาน (3) แผนงาน
พัฒนาการมีสวนรวมและสื่อสารงานกํากับกิจการพลังงาน และ (4) แผนงานองคกรมีสมรรถนะสูง เปนมืออาชีพ
3. งบประมาณรายจายและประมาณการรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงาน
กกพ. มีการปรับขึ้นจากปกอนหนาเล็กนอยตามรายไดที่เพิ่มขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปได ดังนี้
ประมาณ
การ
รายได

หนวย : ลานบาท

ปงบประมาณ ปงบประมาณ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
902.37
947.89
แหลงรายไดหลัก : การจัดเก็บคาธรรมเนียมการอนุญาตและการ
ประกอบกิจการพลังงานรายป ตามระเบียบคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงานวาดวยการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการอนุญาตและ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551
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รายจาย

902.32

947.54

คาใชจายหลัก : ดานบุคลากร การจัดการและบริหารสํานักงานการ
จัดหาครุภัณฑและสิ่งกอสราง (รวมถึงคากอสรางอาคารทําการ
สํานักงาน กกพ. เปนการถาวร ปจจุบันงานออกแบบดําเนินการแลว
เสร็จ คาดวาจะเขาสูกระบวนการจัดซื้อจัดจางงานกอสรางไดภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) เงินอุดหนุนสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม
และการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการกํากับกิจการพลังงานและแผน
ปฏิรูปประเทศดานพลังงาน

12. เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ
และใหหนวยงานรับผิดชอบดําเนินงานดานผูสูงอายุนําไปสูการปฏิบัติตอไป ตามที่กระทรวงการพัฒ นาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย (พม.) เสนอ ทั้งนี้ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และหนวยงานที่
เกี่ ยวของรับ ความเห็ น ของกระทรวงการคลั ง กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัล เพื่ อ
เศรษฐกิ จ และสั ง คม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวั ฒ นธรรม กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี สํ า นั ก
งบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดาน
สังคมไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย
สาระสําคัญของเรื่อง
พม. รายงานวา
1. ประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุ (สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 10 ของ
ประชากรทั้ งหมด) ตั้งแต ป 2548 และในป 2564 ประเทศไทยจะเปน สังคมสูงอายุอยางสมบูรณ โดยมีผูสูงอายุ
มากกว าร อ ยละ 20 ของประชากรทั้ งหมด ซึ่ งจะส งผลกระทบต อการพั ฒ นาประเทศ และการเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ จึงมีความจําเปน
เพื่อใหการดําเนินงานดานผูสูงอายุอยูในลําดับสําคัญและไดรับความสนใจใหมีการขับเคลื่อนงานอยางตอเนื่อง และมี
การกําหนดประเด็นเรงดวนและผูรับผิดชอบหลักในการบูรณาการการทํางานอยางเปนองครวม โดยมีเปาหมายหลัก
คื อ ให ผู สู ง อายุ ไ ทยเป น Active Aging : Healthy Security, and Participation และเน น การบู ร ณาการจาก
หนวยงานทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
2. คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ (กผส.) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เปน
ประธาน ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบให พม. นําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาเห็นชอบใหสังคมสูงอายุเปนระเบียบวาระแหงชาติ โดยในเบื้องตน พม. รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดํ าเนิ น การขั บ เคลื่ อนและจั ด ทํ ามาตรการขั บ เคลื่ อนระเบี ย บวาระแห งชาติ เรื่อง สั งคมสู งอายุ เพื่ อ รองรั บ การ
ดําเนินงานดังกลาว
3. มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
สาระสําคัญ
รายละเอียด
วัตถุประสงค
เพื่อขับเคลื่อนมาตรการฯ อยางเปนระบบ สรางการบูรณาการการทํางานดาน
ผูสูงอายุทั้งประเทศ ทั้งระดับนโยบาย หนวยงาน และพื้นที่ รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานดานผูสูงอายุทั้งประเทศอยางเปนระบบ
มาตรการขับเคลื่อน
2 มาตรการหลัก 10 มาตรการยอย แบงเปน
มาตรการหลักที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนทุกวัย 6 มาตรการยอย
มาตรการหลักที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถ สูการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 4
มาตรการยอย
ระยะเวลาการขับเคลื่อน
3 ป (พ.ศ. 2562 – 2564)
การติดตามและประเมินผล หนวยงานเจาภาพหลัก [พม. กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.)
กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.)
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)] ติดตามผลการดําเนินงาน
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และรายงานผลทุกไตรมาส รวมทั้งประเมินผลการดําเนินงานโดยคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายเตรียมความพรอมรองรับสังคมผูสูงอายุ พรอมทั้งรายงานผลการ
ประเมินตอคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ
ประโยชนที่ไดรับ

ระดับหนวยงาน มีความรวมมือและบูรณาการการทํางานดานผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น
ทั้งในเชิงประเด็น และพื้นที่
ระดับสังคม ประชาชนมีความตระหนักและเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสังคม
สูงอายุ

13. เรื่อง โครงการพัฒนากําลังคนดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่ม
ขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการเพิ่มศักยภาพกําลังคนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค เปนโครงการพัฒนากําลังคน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
และภู มิภ าค โดยให สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ น ฐานและสถาบั น สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเปนผูรับผิดชอบโครงการ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
2. สํ าหรั บ เงิ น งบประมาณในการดํ า เนิ น การ จํ านวน 800 ล า นบาท เพื่ อ ดํ าเนิ น งานโครงการ
ประมาณการงบดํ า เนิ น การรายป ในลั ก ษณะงบเงิ น อุ ด หนุ น การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาในสถาบั น ไทยโคเซ็ น และ
งบดําเนินงานของสํ านั กงานโครงการจัด ตั้งสถาบันไทยโคเซ็น จํานวน 1,200 ลานบาท และเงิน นอกงบประมาณ
จํานวน 2,700 ลานบาท จากองคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA) สําหรับการดําเนินงานโครงการ
ให เป น ไปตามความเห็ น สํ า นั ก งบประมาณ โดยดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนของกฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั งคั บ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนดวย
3. ใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
3.1 พิจารณาทบทวนองคประกอบคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
ตามความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม
3.2 พิจารณาทบทวนการจัดตั้งสํานักงานโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ตามความเห็น
ของกระทรวงอุ ต สาหกรรม สํ า นั กงาน ก.พ.ร. และสํานั กงบประมาณ ทั้ งนี้ ให กระทรวงศึก ษาธิก ารดํ าเนิ น การ
ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของดวย
3.3 รั บ ความเห็ น ของกระทรวงการคลั ง กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รายงานวา
1. โครงการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรฯ มีวัตถุประสงคเพื่อจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
(Thai KOSEN) จํานวน 2 วิทยาเขต ไดแก สถาบันโคเซ็นแหงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
(KOSEN KMITL) และสถาบั น โคเซ็ น แห งมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกลาธนบุ รี (KOSEN KMUTT) และ
พัฒ นาหลักสูตรที่มีความชํานาญเฉพาะดานการผลิต วิศวกรนักปฏิบัติ นั กเทคโนโลยีและนวัตกรที่มีทักษะความ
เชี่ยวชาญสูงในการสรางและพัฒนานวัตกรรม และสามารถเปนผูนําในการพัฒนาดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีของ
ประเทศ สนับสนุนการตอยอดกลุมอุตสาหกรรมเดิมและการเพิ่มเติมอุตสาหกรรมแหงอนาคต จัดทําหลักสูตรดาน
วิ ศ วกรรมศาสตร และจั ด ให มี ทุ น การศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นา ฝ ก อบรมเกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตรแกนักศึกษาในหลักสูตรโคเซ็น 4 ประเภท โดยมีระยะเวลาดําเนินการ
13 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2574) งบประมาณที่ใชจายภายใตโครงการทั้งสิ้น 3,500 ลานบาท ประกอบดวย
เงิ น นอกงบประมาณ 2,700 ล า นบาท และเงิ น งบประมาณของประเทศไทย วงเงิ น 800 ล า นบาท (ไม ร วม
งบดําเนินงานที่ขอรับการสนับสนุนแยกตางหากอีก 1,200 ลานบาท (13 ป))
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2. โครงการพัฒนากําลังคนดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและ
เพิ่มขี ดความสามารถภาคอุ ตสาหกรรมในประเทศและภู มิภ าค มี รายละเอีย ดการปรับ เปลี่ย นจากโครงการเพิ่ ม
ศักยภาพกําลังคนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมใน
ประเทศและภูมิภาค ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ดังนี้
รายการ

จัดตั้งสถานศึกษา

พัฒนาหลักสูตร

ทุนการศึกษา

โครงการเพิ่มศักยภาพกําลังคนดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการ
ลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค
(คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการ เมื่อวันที่
27 มีนาคม 2561)
1. ปรับปรุงพื้นที่และกอสรางสถานศึกษา
จํานวน 2 แหง คือ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธา
รามและวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
2. จัดตั้งศูนยผลิตและพัฒนาสมรรถนะ
กําลังคนอาชีวศึกษา และ Career
Development Center
หลักสูตรตอเนื่อง 5 ป (ระดับ ปวช. และ
ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกสและสาขาแมคครา
ทรอนิกส

โครงการพัฒนากําลังคนดาน
วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีด
ความสามารถภาคอุตสาหกรรมใน
ประเทศและภูมิภาค (ศธ.เสนอขอ
ปรับเปลี่ยนในครั้งนี้)
จัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น (Thai KOSEN)
จํานวน 2 วิทยาเขต ไดแก สถาบันโคเซ็น
แหงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง และสถาบันโคเซ็น
แหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
หลักสูตรดานวิศวกรรมศาสตรสําหรับ
นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ใชเวลาศึกษา 5 ป (เทียบเทาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป รวมกับ
อนุปริญญาตรี 2 ป) และการศึกษาในวิชา
ชั้นสูง (Advanced Courses) เวลาศึกษา
2 ป (เทียบเทาปริญญาตรี) หลักสูตร
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส และหลักสูตร
วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ผลิตชางเทคนิคและนักเทคโนโลยีระดับพรี 1. ทุนสําหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร
เมี่ยม
จุฬาภรณราชวิทยาลัย (7 ป เทียบเทา
1. ทุนปริญญาตรี (2 ป) ณ ประเทศญี่ปุน
ปริญญาตรี) ประเทศญี่ปุน (เพื่อกลับมา
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดี
เปนครู) รวม 72 คน
(เพื่อกลับมาเปนครู)
2. ทุนการศึกษาในสถาบันไทยโคเซ็น 2 ป
รวม 180 คน
และในสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุน 3 ป
2. ทุนปริญญาตรี (4 ป) ณ ประเทศญี่ปุน
จํานวน 180 คน
สําหรับบุคคลทั่วไป (เพื่อกลับมาเปนครู) รวม 3. ทุนการศึกษาในสถาบันไทยโคเซ็น 5 ป
40 คน
จํานวน 900 คน (แลกเปลี่ยนประเทศ
3. ทุนในประเทศไทยจะมีการเปดสอน 2
ญี่ปุน 1 ภาคการศึกษา)
สาขา สาขาละ 40 คน โดยมีคาใชจายรายหัว 4. ทุนการศึกษาตอเนื่องสําหรับ
นักเรียน 110,000 บาท/คน/ป
Advanced Courses จํานวน 328 คน
การจัดการเรียนการสอนดวยความรวมมือ (แลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุน 2 ภาค
กับสถานประกอบการ
การศึกษา)
4. ทุนฝกอบรม/อบรมครูในประเทศญี่ปุน
(ขอ 2 – 4 เพื่อกลับมาทํางานหนวยงาน
ใหกับสถานศึกษา 20 แหง รวม 700 คน
ภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรมใน EEC โดย
5. ทุนฝกอบรมในประเทศไทย การพัฒนา
ตองมาปฏิบัติงานสอนแบบไมเต็มเวลาที่
หลักสูตร จางผูเชี่ยวชาญ
สถาบันไทยโคเซ็นดวย หรือเปนครู/
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ศูนยผลิตและพัฒนาสมรรถนะกําลังคน
อาชีวศึกษา
6. ทุนฝกอบรมประเทศญี่ปุน รวม 60 คน
การผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา
7. ทุนศึกษาตอปริญญาโท รวม 44 ทุน
8. ทุนฝกอบรมในประเทศไทย การพัฒนา
หลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน
E-learning โดยมหาวิทยาลัยเครือขาย จาง
ผูเชี่ยวชาญ
การผลิตกําลังคนหลักสูตร MONOZUKURI
9. ทุนฝกอบรมในประเทศไทย การพัฒนา
หลักสูตร จางผูเชี่ยวชาญ
10. นักเรียนหลักสูตร MONOZUKURI
จํานวน 100 คน คาใชจายรายหัว 500,000
บาท/คน/หลักสูตร
งบประมาณดําเนินการ 3,500 ลานบาท
เงินนอกงบประมาณ 2,700 ลานบาทและเงิน
งบประมาณ 800 ลานบาท

ระยะเวลาดําเนินการ

10 ป (พ.ศ. 2562 – 2571)

หนวยงานผูรับผิดชอบ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

บุคลากรในสถาบันไทยโคเซ็น)

 สําหรับดําเนินงานโครงการ 3,500
ลานบาท
- เงินนอกงบประมาณ 2,700
ลานบาท (จากองคการความรวมมือ
ระหวางประเทศของญี่ปุน)
- เงินงบประมาณ 800 ลานบาท
 ประมาณการงบดําเนินงานรายปใน
ลักษณะงบเงินอุดหนุนของนักศึกษาและ
งบดําเนินงานของสํานักงานโครงการจัดตั้ง
สถาบันไทยโคเซ็น 1,200 ลานบาท (13 ป)
โดยใหภาคเอกชนและผูประกอบการมี
สวนรวมในการสนับสนุนงบประมาณ
13 ป (พ.ศ. 2562 – 2574)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3. คณะรัฐมนตรีมีมติ (3 มกราคม 2561) เห็นชอบโครงการทุนการศึกษาตอสําหรับนักเรียนกลุม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค) ไปศึกษาตอ ณ National Institute of Technology
(KOSEN) ของประเทศญี่ปุน จํานวน 2 รุน รวม 24 คน ในปการศึกษา 2561 – 2562 เพื่อกลับมาปฏิบัติราชการหรือ
ปฎิ บัติ งานราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือหนวยงานรัฐบาลดานวิศวกรรม ซึ่งเป นโครงการในลักษณะ
ใกลเคียงกันกับโครงการพัฒนากําลังคนดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีด
ความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาคที่เสนอมาในครั้งนี้ แตมีระยะเวลาดําเนินการแตกตางกัน โดย
การดําเนินการสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยของโครงการพัฒนา
กําลังคนดานวิศวกรรมศาสตรฯ ที่เสนอมาในครั้งนี้ จะเริ่มดําเนินงานในป พ.ศ. 2563
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4. โครงการพัฒนากําลังคนดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและ
เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค เปนโครงการที่สอดคลองกับนโยบายประเทศไทย 4.0
โดยสนั บ สนุ น การลงทุ น และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของภาคอุ ต สาหกรรมในประเทศและภู มิ ภ าค โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และการพัฒนากําลังคนดาน
วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และนวั ต กรรมให ที่ มี ค วามรู แ ละศั ก ยภาพสู งจะมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการช ว ยส งเสริ ม
กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย 10 อุตสาหกรรม โดยมีการกําหนดแนวทางในการพัฒนาศัยกภาพของทรัพยากรมนุษย
ซึ่งมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมภายใตแผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2560 – 2579
14. เรื่อง การเชื่อมโยงขอมูลภาพใบหนาบุคคลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองดวยระบบ
คอมพิวเตอร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหหนวยงานที่อยูในเครือขายศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการยุติธรรม
(Data Exchange Center) ของกระทรวงยุ ติธรม (ยธ.) จํานวน 8 หน วยงาน ไดแก สํ านั กงานอั ยการสู งสุ ด (อส.)
สถาบั นนิ ติวิทยาศาสตร กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กรมพิ นิ จและคุมครองเด็ กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ
สํานักงานกิจการยุติธรรม กรมบังคับคดี และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอรเพื่อใช
ขอมูลภาพใบหน าบุ คคลจากฐานข อมูลทะเบี ยนกลางของกรมการปกครองในการปฏิบัติ งานตามอํานาจหนาที่ ได
ตามที่ ยธ. เสนอ และให ยธ. รวมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองและหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา
แนวทางการกําหนดมาตรการคุมครองและรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลภาพใบหนาบุคคลจากฐานขอมูล
ทะเบี ย นกลางของกรมการปกครอง รวมทั้ งระบบการตรวจสอบหรือการป องกัน การนํ าเขาขอมู ล ดังกลาวไปใช
นอกเหนือภารกิจหรือการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลใหชัดเจนดวย
สาระสําคัญของเรื่อง
ยธ. รายงานวา
1. สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มาตรา 11 บัญญัติใหจัดตั้งสํานักงาน
กองทุนยุติธรรมขึ้นในสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีภาระหนาที่ในการใหบริการประชาชนดานกฎหมาย เพื่อให
ประชาชนเขาถึงความยุติธรรมอยางเทาเทียม ใหความชวยเหลือทางกฎหมายที่จําเปนและเหมาะสมแกผูยากไรหรือ
ผูดอยโอกาสในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม บริหารกองทุนยุติธรรมเพื่อใหการสนับสนุนเงินหรือคาใชจายเกี่ยวกับ
การฟองรอง การดําเนินคดี หรือการบังคับคดี การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูไดรับความเดือดรอนหรือไมไดรับ
ความเป น ธรรม การวางเงิ น ประกั น การปล อ ยตั ว ชั่ ว คราว การจ า งทนายความว า ความในคดี อ าญา คดี แ พ ง
คดีปกครองหรือการบังคับคดี การชําระคาธรรมเนียมขึ้นศาลและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ในคดีแพงและคดีปกครอง ซึ่งใน
การดําเนินงานของสํานักกองทุนยุติธรรมมีความจําเปนตองใชขอมูลภาพถายใบหนาจากฐานขอมูลกรมการปกครอง
สําหรับประกอบการจัดทํารายงานเพื่อการใหความชวยเหลือประชาชน
2. ยธ. ไดแจงความประสงคตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอเชื่อมโยงขอมูลภาพใบหนา
บุคคลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองดวยระบบคอมพิ วเตอรใหกับหนวยงานที่อยูในเครือขาย
ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center) ของ ยธ. จํานวน 8 หนวยงาน ไดแก อส.
สถาบั นนิ ติวิทยาศาสตร กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กรมพิ นิจและคุมครองเด็ กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ
สํานักงานกิจการยุติธรรม กรมบังคับคดี และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยหนวยงานดังกลาว จะนําขอมูลไป
ใชในการตรวจสอบและยืนยันบุคคลที่เกี่ยวของกับการใหบริการประชาชนดานกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของผู ได รั บ ความเดื อ ดร อ นให เ ข า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรมได อ ย า งเท า เที ย มกั น รวมทั้ ง นํ า ข อ มู ล ไปใช ป ระโยชน ใ น
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
3. โดยที่สวนราชการหรือหน วยงานของรัฐที่มีความประสงคขอเชื่อมโยงระบบคอมพิ วเตอรเพื่ อ
การตรวจสอบขอมูลทะเบียนราษฎรในสวนของทะเบียนอื่น (ภาพใบหนาบุคคล) จากกรมการปกครอง ตองดําเนินการ
ตามมาตรา 15 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
โดยหน ว ยงานที่ ข อเชื่ อ มโยงข อ มู ล ภาพใบหน า บุ ค คลจากกรมการปกครองจะต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปนผูกําหนดใหเชื่อมโยงไดเฉพาะขอมูลที่จําเปนแกการปฏิ บัติห นาที่กอน
จากนั้ น จึงนําเสนอเรื่องดังกล าวเพื่ อให คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุ มัติ ทั้ งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยได
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เห็ น ชอบให ห น ว ยงานที่ อ ยู ในเครื อ ข า ยศู น ย แ ลกเปลี่ ย นข อ มู ล กระบวนการยุ ติ ธ รรมทั้ ง 8 หน ว ยงานเชื่ อ มโยง
ระบบคอมพิวเตอรเพื่อใชขอมูลภาพใบหนาบุคคลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองแลว
15. เรื่อง การมอบอํานาจการแบงสวนราชการภายในกรม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการมอบอํานาจการแบงสวนราชการภายในกรมตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ
ทั้ ง นี้ ให สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. รั บ ความเห็ น ของกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
2. เห็นชอบใหยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การ
ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหนวยงานของรัฐ) ในกรณีการขอจัดตั้งสวนราชการระดับต่ํากวากรม
โดยไม เพิ่ ม จํ า นวนกองหรื อ จํ า นวนหน ว ยงานของราชการส ว นกลางที่ ตั้ งในภู มิ ภ าค หรื อ จํ า นวนหน ว ยงานใน
ตางประเทศ ทั้ งที่ ปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ หรือตามที่รัฐมนตรีป ระกาศกําหนด และยังคงจํานวน
กองหรือหน ว ยงานในภาพรวมเท าที่ มีอยูเดิ มของสวนราชการให ดํ าเนิ น การตามหลักการ เงื่อนไข และขั้น ตอนที่
สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ สวนการกําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรม ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
3. ใหสํานักงาน ก.พ.ร. แกไขหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 13 ลงวันที่ 28 สิงหาคม
2550 เรื่อง การซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหนวยงานของรัฐ ใหสอดคลองกับหลักการมอบอํานาจ
การแบงสวนราชการภายในกรมดังกลาวตอไป
4. ใหสํานักงาน ก.พ. นําขอเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและความเห็นของ
กระทรวงแรงงานเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนง และการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตาม
หลักเกณฑการประเมินคางานของตําแหนง เสนอตอคณะกรรมการขาราชการพลเรือนเพื่อพิจารณาทบทวนตอไป
5. ใหกระทรวงการตางประเทศ (กต.) แกไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร
ราชการในต า งประเทศ พ.ศ. 2552 เกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง หรื อ รวมหน ว ยงานในต า งประเทศ กรณี ไ ม เ พิ่ ม
จํานวนหนวยงานในตางประเทศ
สาระสําคัญ
สํานักงาน ก.พ.ร. รายงานวา การปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการในปจจุบันตองสามารถปรับเปลี่ยน
ไดอยางรวดเร็ว และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันทวงที อยางไรก็ดี การแบงสวน
ราชการในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การแบงสวนราชการภายในกรมซึ่งเปนหนวยปฏิบัติโดยตรงมีกระบวนการ
ขั้นตอนที่ตองใชเวลาดําเนินการไมต่ํากวา 6 เดือน และมีกระบวนการที่ซับซอน ดังนั้น สํานักงาน ก.พ.ร. จึงเสนอ
หลักเกณฑการมอบอํานาจการแบงสวนราชการภายในกรมใหหัวหนาสวนราชการ เพื่อใหการบริหารราชการภายใน
ส ว นราชการมี ค วามคล อ งตั ว รวดเร็ ว และสามารถปรั บ เปลี่ ย นส ว นราชการให ต อบสนองต อ ประชาชนได
อยางทันทวงที ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนภารกิจที่มีความสําคัญเรงดวนของรัฐบาลได ซึ่งในคราวประชุม ก.พ.ร.
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 [โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธาน] ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบกับหลักการมอบอํานาจการแบงสวนราชการภายในกรม ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.เสนอ และใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป โดยสรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1. ก.พ.ร. จะมอบอํานาจใหสวนราชการพิจารณาจัดโครงสรางสวนราชการระดับต่ํากวา
กรมไดเอง ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
1.1 เปนการจัดโครงสราง (rearrange) เพื่อใหการดําเนินภารกิจของสวนราชการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ โดยไมเพิ่มจํานวนกองในภาพรวมของสวนราชการและจํานวนกองที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบง
สว นราชการยั งคงเท า เดิ ม เช น การยุ บ เลิ ก /ยุ บ รวมกองเดิ ม และจัด ตั้ งกองใหม เพื่ อ รับ ผิ ด ชอบภารกิ จ ใหม ๆ
ตามยุทธศาสตร นโยบายและภารกิจที่มีความสําคัญเรงดวนของรัฐบาล โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ
เปนสําคัญ ทั้งนี้ หากเปนการจัดโครงสรางสวนราชการของภารกิจสนับสนุนอื่น ๆ ซึ่งประกอบดวย งานยุทธศาสตร
และแผนงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานตรวจราชการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหาร
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การคลัง งานกฎหมาย งานการตางประเทศ งานพั ฒ นาบุ คลากร และงานเผยแพรและประชาสัมพั นธ ยังคงให
ดําเนินการตามหลักเกณฑที่ ก.พ.ร.กําหนดไว
1.2 เปนการจัดหนวยงานของราชการสวนกลางในภูมิภาคใหมโดยไมเพิ่มจํานวนหนวยงาน
เชน การจัดพื้นที่จังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบใหม รวมถึงการยายสถานที่ตั้งของสํานักงานจากจังหวัดหนึ่งไปยังอีก
จังหวัดหนึ่ง ตามการจัดพื้นที่จังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบใหม
1.3 เปนการจัดหนวยงานในตางประเทศใหม โดยไมเพิ่มจํานวนหนวยงาน เชน การยาย
สถานที่ตั้งของสํานักงานจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งอยูในกลุมประเทศประเภทเดียวกัน หรือจากเมือง
หนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งภายในประเทศเดียวกัน ทั้งนี้ สํานักงานดังกลาวตองเปนสํานักงานตามกฎหมาย/ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
ในสวนของการแบงสวนราชการในกรม กรณีเพิ่มจํานวนกองในภาพรวมของสวนราชการ เชน
การจัดตั้งกอง การจัดตั้งหนวยงานสวนกลางในภูมิภาค การจัดตั้งสวนราชการสวนภูมิภาค การจัดตั้งหนวยงานใน
ตางประเทศขึ้นใหม เปนตน ใหสวนราชการดําเนินการตามขั้นตอนปกติ
2. ก.พ.ร.มีขอเสนอแนะตอ ก.พ. วา ก.พ. อาจพิจารณาใหตําแหนงผูอํานวยการกองของกองเดิมที่
ปรับปรุงบทบาทภารกิจคงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูงและใหตําแหนงผูอํานวยการกองของกองที่จัดตั้งใหม
เป น ตํ าแหน งประเภทอํา นวยการระดั บ สู ง โดยไมตองมีการประเมิ น คุ ณ ภาพงานของตํ าแหน งด ว ยโปรแกรมการ
ประเมินคางาน (Jethro) แตใหคณะกรรมการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวงพิจารณาประเมินคุณภาพของ
ตําแหนงโดยการเทียบเคียงความยุงยากซับซอนของงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
3. เพื่อใหการดําเนินการตามหลักการมอบอํานาจการแบงสวนราชการภายในกรมมีประสิทธิภาพ
และเปนไปตามเจตนารมณ สํานักงาน ก.พ.ร. จึงมีความจําเปนตองเสนอขอยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
และแกไขระเบียบและหนังสือเวียนที่เกี่ยวของ ดังนี้
3.1 ขอยกเวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 เรื่อง การซักซอมความเขาใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหนวยงานของรัฐ และใหสํานักงาน ก.พ.ร. แกไขหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 13
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2550 กรณีการขอจัดตั้งสวนราชการระดับต่ํากวากรม โดยไมเพิ่มจํานวนกองในภาพรวมของ
สวนราชการ ใหดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอนที่สํานักงาน ก.พ.ร. ปรับปรุงแกไขใหม ดังนี้
(1) จัดตั้งคณะทํางานฯ ตามแนวทางที่กําหนดไวเดิม โดยมีการกําหนดเพิ่มเติมใน
2 สวน คือ
(1.1) กํ าหนดให มี เงื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม ในการจั ด ทํ า ข อ เสนอการแบ งส ว น
ราชการภายในกรม ไดแก (1) ภารกิจไมซ้ําซอนกับสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐ (2) ความสอดคลองของ
ภารกิจของหนวยงานกับยุทธศาสตรชาติ นโยบายสําคัญของรัฐบาล แผนการปฏิรูปประเทศ และมติคณะรัฐมนตรี
พร อมเหตุ ผ ลความจํ าเป น ที่ ต องปรั บ ปรุงหน ว ยงาน (3) ผลสั ม ฤทธิ์ ตั ว ชี้ วั ดการดํ าเนิ น งานที่ ชั ด เจน (4) แสดง
กระบวนการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในกรม และ (5) กรณีการจัดหนวยงานในตางประเทศใหม (โดยไมเพิ่ม
จํานวนหนวยงาน) ตองไมขัดกับนโยบายดานการตางประเทศและไมกระทบตอความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ
ตลอดจนคํานึงถึงภาระงบประมาณ ผลประโยชน ความคุมคาของประเทศ และเหมาะสมกับบริบทปจจุบัน
(1.2) สํานักงาน ก.พ.ร. จะสรางกลไกการทํางานรวมกับสํานักงาน ก.พ.
และสวนราชการ ในการพิจารณาการแบงสวนราชการภายในกรมเพื่อใหไดขอยุติเกี่ยวกับเรื่องหนาที่และอํานาจของ
หนวยงาน กรอบอัตรากําลัง และหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง และเมื่อคณะทํางานฯ พิจารณาขอเสนอไดขอ
ยุติในประเด็นดังกลาวแลวใหนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาโครงสราง ฯ เพื่อพิจารณาตอไป
(2) คณะกรรมการพัฒนาโครงสรางฯ พิจารณาคําขอปรับปรุงโครงสรางการแบง
สวนราชการภายในกรม (สําหรับกรณีการจัดหนวยงานในตางประเทศใหม โดยไมเพิ่มจํานวนหนวยงาน ใหแตงตั้ง
ปลัดกระทรวงการตางประเทศหรือผูแทน เปนกรรมการเพิ่มอีกหนึ่งตําแหนง) ทั้งนี้ มติที่ประชุมใหถือเสียงของผูแทน
หนวยงานกลางเปนสําคัญ
เมื่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางฯ มีมติเห็นชอบคําขอปรับปรุงโครงสรางการ
แบงสวนราชการภายในกรมแลว ใหปลัดกระทรวงโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเสนอคําขอปรับปรุงโครงสรางการ
แบ งสวนราชการภายในกรมพรอมแนบรายงานการประชุมคณะกรรมการพั ฒ นาโครงสรางฯ และหนังสือเสนอ
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ความเห็นของหนวยงานกลางมายังสํานักงาน ก.พ.ร. ทั้งนี้ หากมีความเห็นแยงระหวางกระทรวงและหนวยงานกลาง
ใหสงสํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณา
(3) สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของผลการพิจารณาคําขอ
ปรับ ปรุงโครงสรางการแบ งสวนราชการภายในกรมที่ ผ านคณะกรรมการพั ฒ นาโครงสรางฯ แลวรายงาน ก.พ.ร.
เพื่อทราบ และแจงผลใหสวนราชการดําเนินการตอไป
(3.1) กรณีที่ตองปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงการแบงสวนราชการ ใหสวน
ราชการจัดสงกฎกระทรวงแบงสวนราชการให สคก. พิ จารณาดําเนิ นการตามขั้น ตอนปกติตอไป ทั้ งนี้ สํานักงาน
ก.พ.ร. จะรวมกับ สคก. ในการปรับปรุงการเขียนกฎกระทรวงการแบงสวนราชการ โดยจะเขียนหนาที่และอํานาจของ
สวนราชการระดับกองใหเปนไปในแนวทางเดียวกันกับการเขียนหนาที่และอํานาจของสวนราชการระดับกรม
(3.2) กรณีที่ไมตองปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงแบงสวนราชการ ใหสวน
ราชการดําเนินการตามขั้นตอนปกติตอไป เชน การออกประกาศกระทรวง เปนตน
3.2 ให สํ า นั ก งาน ก.พ. นํ า ข อ เสนอแนะของ ก.พ.ร. เกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไข
การกําหนดตําแหนง เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพงานของตําแหนง ตามหลักเกณฑการประเมินคางานของตําแหนง
เสนอตอ ก.พ. เพื่อพิจารณาทบทวน ตลอดจนอาจพิจารณาแกไขหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19
กุมภาพันธ 2558 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนง เพื่อใหสอดคลองกับหลักการมอบอํานาจการ
แบงสวนราชการภายในกรม ในสวนที่ ก.พ.ร. ไดเสนอแนะไวแลวขางตน
3.3 ให กต. แกไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การบริหารราชการในตางประเทศ
พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับการจัดตั้งหรือรวมหนวยงานในตางประเทศกรณีไมเพิ่มจํานวนหนวยงาน เพื่อใหสอดคลองกับ
หลักการมอบอํานาจการแบงสวนราชการภายในกรม
16. เรื่อง การขอเพิ่มคาปวยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบให เพิ่ ม ค า ป ว ยการอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ าน (อสม.)
เพื่ อเป น การสรางขวัญ กําลั งใจแก อสม. ในการปฏิบั ติห น าที่ จากเดิมอั ตราเดื อนละ 600 บาท/คน เป น เดือนละ
1,000 บาท/คน ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
สธ. รายงานวา
1. ในป 2552 รั ฐ บาลได เ ริ่ ม ให มี ก ารจ า ยค า ป ว ยการให แ ก อสม. โดยคณะรั ฐ มนตรี ได มี ม ติ
(13 มกราคม 2552) เห็นชอบและอนุมัติการจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่ มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จํานวน 115,000 ลานบาท ซึ่งรวมถึงโครงการสงเสริม อสม. เชิงรุก งบประมาณ 3,000 ลานบาท และไดมีการออก
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการเบิกจายเงินคาปวยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
พ.ศ. 2552 ซึ่งขอ 6 กําหนดใหเบิกจายเปนรายเดือนในอัตรา 600 บาท/คน
2. โดยที่ สธ. มีนโยบายพัฒนา อสม. ใหเปน อสม. 4.0 โดยใหสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชวย
ใหประชาชนมีความรอบรู เขาถึงขอมูลขาวสารดานสุขภาพที่ถูกตอง รวดเร็ว และทั่วถึง ทําให อสม. มีภาระคาใชจาย
เพิ่มขึ้น เชน คา Smart Phone คาบริการอินเทอรเน็ต นอกจากนี้ อสม. ยังไดรับมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจตาง ๆ
เพิ่มเติม เชน
2.1 รวมกั บที มหมอครอบครัวเพื่ อดูแลผูสู งอายุ ผู ปวยติ ดบ านติ ดเตียง และผู ปวยอื่น ๆ
ทําใหมีภาระคาใชจายในการเดินทางเยี่ยมบานเพื่อติดตามดูแลผูปวย และคาโทรศัพทติดตอประสานงานตาง ๆ
2.2 เปนพี่เลี้ยงใหกับอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) ในการดูแลสุขภาพของครอบครัว
ที่มีสมาชิกเจ็บปวย โดย อสม. 1 คน ตองเปนพี่เลี้ยง อสค. จํานวน 4 คน
2.3 เป น ต น แบบในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพรวมถึ ง การปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ
เจาหนาที่สาธารณสุขและภาคีเครือขายในการเชิญชวนประชาชนใหเลิกสูบบุหรี่
3. เนื่องจาก อสม. มีภาระในการดูแลสุขภาพประชาชนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ที่ผานมายังไมมีการเพิ่ม
คาปวยการ อสม. ประกอบกับเดือนเมษายน 2562 จะเปนวาระครบรอบ 10 ป ของการดําเนินโครงการ อสม. เชิงรุก
จึงเห็ นควรปรับเพิ่ มค าป วยการ อสม. ตามภาระงานที่เพิ่ มขึ้น จากเดิม 600 บาท เป น 1,000 บาท โดยเริ่มตั้ งแต
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เดื อนธั น วาคม 2561 เป น ต น ไป ทั้ งนี้ ป จ จุ บั น มี อสม. ทั้ งหมด 1,054,729 คน [ของ สธ. 1,039,729 และของ
กรุงเทพมหานคร (กทม.) 15,000 คน]
17. เรื่อง แผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2562 (ศปถ.)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ผูอํานวยการศูนยอํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนเสนอ แผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2562 ซึ่งใน
คราวประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ไดมีมติ
เห็ น ชอบแผนบู รณาการดั งกล าว เพื่ อ ให ห น ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง จั ง หวั ด และอํ า เภอ ใช เป น กรอบแนวทางใน
การดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล ปใหม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได ดังนี้
1. หัวขอในการรณรงค “ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร”
2. ชวงเวลาการดําเนินการ กําหนดเปน 2 ชวง ดังนี้
2.1 ชวงเตรียมความพรอมและการรณรงค ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2561
2.2 ชวงควบคุมเขมขน ระหวางวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อกําหนดเปาหมาย มาตรการ แนวทางการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในการบูรณา
การการดําเนินงานดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงที่เปนสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน และปองกันการเกิดอุบัติภัยอื่นๆ ในชวงเทศกาลปใหม
3.2 เพื่อใหหนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ นําแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช วงเทศกาลป ใหม พ.ศ. 2562 ไปเป น แนวทางการบู รณาการการดํ าเนิ น งานอย างเป น ระบบและมี เอกภาพ
รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการของแตละหนวยงานตามอํานาจหนาที่ที่รับผิดชอบ
3.3 เพื่ อกํ า หนดแนวทางในการขั บ เคลื่ อ นแผนไปสู ก ารปฏิ บั ติ รวมทั้ งการติ ด ตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ทุกระดับในชวงเทศกาลปใหม
4. การประเมินความเสี่ยง
ศปถ. ไดนําหลักเกณฑการประเมินความเสี่ยงในระดับพื้นที่ตามระบบการเตือนภัยของแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 มาวิเคราะห จากจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปใหมเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง (พ.ศ. 2559 – 2561) โดยกําหนดใหมีระดับของความเสี่ยง 4 ระดับ ดังนี้
สีแดง
หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตรายสูงสุดโดยมีคาเฉลี่ยจํานวนครั้ง
อุบัติเหตุในชวงเทศกาล มากกวาหรือเทากับ 2 ครั้งตอวัน ขึ้นไป
สีสม
หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตรายสูงโดยมีคาเฉลี่ยจํานวนครั้งอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาล ตั้งแต 1.00 – 1.99 ครั้งตอวัน
สีเหลือง
หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตราย โดยมีคาเฉลี่ยจํานวนครั้งอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาล ตั้งแต 0.01 – 0.99 ครั้งตอวัน
สีเขียว
หมายถึง สถานการณอยูในภาวะที่มีความเสี่ยงนอย โดยมีคาเฉลี่ยจํานวนครั้ง
อุบัติเหตุในชวงเทศกาลเทากับ 0.00
ผลการประเมินความเสี่ยงในชวงเทศกาลปใหมเฉลี่ย 3 ป ยอนหลัง (พ.ศ. 2559 – 2561)
ลําดับ
ระดับความเสี่ยง
ชวงเทศกาลปใหม
1
อําเภอในระดับความเสี่ยงสีแดง
จํานวน 35 อําเภอ
2
อําเภอในระดับความเสี่ยงสีสม
จํานวน 109 อําเภอ
3
อําเภอในระดับความเสี่ยงสีเหลือง
จํานวน 687 อําเภอ
4
อําเภอในระดับความเสี่ยงสีเขียว
จํานวน 47 อําเภอ
5. มาตรการป อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ศู น ย อํ า นวยการความปลอดภั ย ทางถนน
ไดกําหนดมาตรการในการดําเนินการชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2562 เพื่อลดปจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งดาน
คน ถนน ยานพาหนะและสิ่งแวดลอม จํานวน 6 มาตรการหลัก และ 1 มาตรการเสริม ดังนี้
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มาตรการ
สาระสําคัญ
1. มาตรการการลด - การบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด จริงจัง และ
ปจจัยเสี่ยงดานคน ตอเนื่อง
- ด านสังคมและชุมชน เชน ให สมาชิกในครอบครัว
คอยตักเตือน และเฝาระวังคนในครอบครัว
- การรณรงค ประชาสั มพั นธ และสร างจิ ตสํ านึ กความ
ปลอดภัยทางถนน
- การดําเนินการดานมาตรการองคกรของหนวยงาน
ภาครัฐ เชน ให ห นวยงานรัฐกํ าชับ เจ าหน าที่ของรัฐ
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีดานวินัยจราจร

2. มาตรการการลด - มาตรการถนนปลอดภั ย “1 ท อ งถิ่ น 1 ถนน
ปจจัยเสี่ยงดานถนน ปลอดภัย”โดยให อปท. ทุกแหงจัดใหมีถนนปลอดภัย
และสภาพแวดลอม และสรางวินัยจราจรใหกับผูใชรถใชถนน
- ให ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งสํ า รวจและตรวจสอบ
ลั ก ษณะกายภาพของถนน จุ ด เสี่ ย ง จุ ด อั น ตราย
จุดตั ดรถไฟ และดํ าเนิ นการปรับ ปรุง ซอมแซมใหมี
ความปลอดภัย
- ให จั ด เตรี ย มช อ งทางพิ เศษ ทางเลี่ ย งทางลั ด และ
จัดทําปายเตือนปายแนะนําตาง ๆ ใหชัดเจน
- ใหจังหวัดจัดใหมีจุดพักรถและจุดบริการ
ตาง ๆ
- ให ต รวจสอบระบบไฟฟ า แสงสว า ง สั ญ ญาณไฟ
จราจร เสาปาย
3. มาตรการการลด - กําหนดมาตรการ แนวทาง เพื่ อกํากับ ควบคุม ดูแล
ป จ จั ย เสี่ ย ง ด า น รถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไม ป ระจํ า ทาง
ยานพาหนะ
พนักงานขับรถโดยสาร พนักงานประจํารถ
- ขอความรว มมือ กลุมผูป ระกอบการขนสงใหห ยุด
ประกอบกิจการหรือหลีกเลี่ยงการใชรถบรรทุกในการ
ประกอบกิจการในชวงเทศกาลปใหม
- เขมงวด กวดขันกับผูใชรถกระบะที่บรรทุกน้ําหนัก
เกิน
- รณ รงค ประชาสั ม พั น ธ ใ ห ป ระชาชน ผู ขั บ ขี่
ตรวจสอบสภาพรถยนต ก อ นออกเดิ น ทาง รวมถึ ง
อันตรายจากการบรรทุกผูโดยสารในกระบะทาย
4. มาตรการด า น - จั ด เตรี ย มความพร อ มของโรงพยาบาล แพทย
การช ว ยเหลื อ หลั ง พยาบาล และหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน หนวยกู
เกิดอุบัติเหตุ
ชีพ และกูภัย ทั้งดานบุคลากร เครื่องมือระบบ
การติดตอสื่อสาร การสั่งการ ประสานงาน และการ
แบ ง มอบพื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของหน ว ยบริ ก าร
การแพทย ฉุ ก เฉิ น ในเครื อ ข า ยและดํ า เนิ น การ

หนวยงานหลัก
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
- กระทรวงคมนาคม (คค.)
- กรมสรรพสามัต
- สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตช.)
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
- จังหวัด
- อําเภอ
- กรุงเทพมหานคร (กทม.)
- สํานักงานเขต
- หนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
- ทุกสวนราชการ
- คค.
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
- ตช.
- กรมชลประทาน
- จังหวัด
- กทม.
- อปท.

- คค.
- จังหวัด
- กทม.

- สธ.
- สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
- ตช.
- กระทรวงยุตธิ รรม
- สํ า นั กงาน คณ ะกรรม การการ
สงเสริมธุรกิจประกันภัย
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ชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุทางถนน
- จัดเตรียมความพรอมของระบบการชวยเหลือและ
เยียวยาผูประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุของแตละพื้นที่
- ประชาสัมพันธระบบการชวยเหลือตาง ๆ ที่ผูประสบ
เหตุควรจะไดรับ

- บริษัทกลางคุมครอง ผูป ระสบภั ย
จากรถ จํากัด
- กทม.
- จังหวัด
- อําเภอ
- อปท.
5. มาตรการความ - ให คค. บูรณาการทํางานรวมกับจังหวัด
- คค.
ปลอดภัยทางน้ํา
(เฉพาะจังหวัดที่มีการสัญจรทางน้ําและ
- จั ง หวั ด (เฉพาะจั ง หวั ด ที่ มี ก าร
แหลงทองเที่ยวทางน้ํา) กทม. อปท. และหนวยงานที่ สัญจรทางน้ําและแหลงทองเที่ยวทาง
เกี่ ย วข องดํ า เนิ น การกํ า หนดมาตรการแนวทางการ น้ํา)
ดูแลความปลอดภัยทางน้ํา เพื่อปองกันการเกิด
- กองบังคับการตํารวจน้ํา
อุบัติตาง ๆ
- กทม.
- สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
6. มาตรการดู แ ล - ใหจังหวัดที่เปนแหลงท องเที่ ยวและกทม. พิจารณา - จังหวัด
ความปลอดภัย
หามาตรการหรือแนวทางในการปองกันและ
- กทม.
ลดอุ บั ติเหตุ ทางถนนเป น พิเศษตามความเหมาะสม
ของพื้นที่ เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักทองเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวตางชาติในชวงเทศกาลปใหม
7. มาตรการเสริม - ในพื้ นที่ อําเภอสี แดงและสี สม ให เข มงวด กวดขั น - จังหวัด
และกําหนดมาตรการ แนวทางการดําเนินการเปนกรณี - อําเภอ
พิเศษ
- ใหมีรางวัลสนับสนุนการปฏิบัติงานกับจังหวัดและ
อําเภอที่มีสถิติผลการดําเนินงานดานการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนดีเดน
- ให ศปถ. จั ง หวั ด และกทม. จั ด ตั้ ง คณะทํ า งาน
วิ เคราะห ส าเหตุ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ท างถนนร ว มกั บ
หน วยงานที่ เกี่ ย วข อง เพื่ อสรุ ป ประเด็ นสํ าคั ญ และ
ข อ เส น อ ใน ก า ร แ ก ไข ป ญ ห า นํ า เส น อ ต อ
คณะกรรมการศปถ. จั งหวั ด /กทม. เพื่ อเป น ขอ มู ล
ประกอบการพิจารณากําหนดมาตรการ แนวทางใน
การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตอไป
ทั้งนี้ ใหใชงบประมาณปกติของแตละหนวยงานในการดําเนินงานชวงเทศกาลปใหม สําหรับ อปท.
ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของในการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนตามคําสั่งของ อปท.
18. เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ ครั้งที่ 4/2561
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ (กนป.)
ครั้งที่ 4/2561 ตามที่คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติเสนอ ดังนี้
สาระสําคัญ
มติ กนป. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้
1. โครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน
เห็นชอบโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตร เสนอ เพื่อเปนการลดภาระคาครองชีพ ควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งใหแก
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เกษตรกรผู ป ลู กปาล ม น้ํ ามั น ให ส ามารถรั กษาศั กยภาพการผลิ ต อย างตอ เนื่ อ ง โดยจะช ว ยเหลื อค าครองชี พ ให
เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันที่มีปาลมน้ํามันซึ่งใหผลผลิตแลว (อายุมากกวา 3 ป) และขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรม
สงเสริมการเกษตร จํานวน 150,000 ราย พื้นที่ไมเกิน 2,250,000 ไร โดยใหความชวยเหลือตามพื้นที่ปลูกจริง ในอัตรา
ไรละ 1,500 บาท ครัวเรือนละไมเกิน 15 ไร วงเงินรวมทั้งสิ้น 3,458,206,250 บาท
ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตร รับผิดชอบโครงการฯ ทําหนาที่กําหนด
รายละเอียดหลักเกณฑ วิธีการกํากับดูแล และดําเนินการตามโครงการฯ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนด และบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
2. มาตรการปรับสมดุลน้ํามันปาลมในประเทศ
มอบหมายใหกระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) รวมกับกระทรวง
พาณิชย และหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดดําเนินการรับซื้อน้ํามันปาลมดิบมาผลิตกระแสไฟฟาใหกับโรงไฟฟาบางปะกง
จํานวน 160,000 ตัน ใหเสร็จโดยเร็ว โดยให กฟผ. รับซื้อน้ํามันปาลมดิบในราคากิโลกรัมละ 18 บาท สงที่ทาเทียบ
เรื อโรงไฟฟ าบางปะกง และให ห น วยงาน เช น โรงงานสกัดน้ํามัน ปาล ม ลานเท และ/หรือ องคการคลังสิ น คา ที่
จําหนายน้ํามันปาลมดิบให กฟผ. จะตองซื้อผลปาลมน้ํามันจากเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
กับ กรมสงเสริมการเกษตร ในปริมาณที่สอดคลองกับปริมาณน้ํามันปาลมดิบ ที่ไดจําหนายให กับ กฟผ. ในราคาที่
สอดคลองกับราคาน้ํามันปาลมดิบที่ไดจําหนายใหกับ กฟผ. ณ อัตราน้ํามันรอยละ 18 โดยให กฟผ. เปนผูรับภาระใน
สวนของค าใช จายในการขนสงและการเก็บ รักษา ทั้ งนี้ ใหดําเนิน การใหถูกตอง เป น ไปตามขั้น ตอนของกฎหมาย
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
3. มาตรการกําหนดมาตรฐานโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมเรงรัดออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกําหนดวัตถุดิบ
และคุณภาพผลิตภัณฑของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมใหมีผลบังคับใชโดยเร็ว
4. มาตรการการสงเสริมการใชน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว บี 10
มอบหมายใหกระทรวงพลังงาน โดยกรมธุรกิจพลังงานเรงรัดการออกประกาศมาตรฐานคุณภาพ
บี 100 ใหม เพื่อใหสามารถรองรับการผสม บี 10 โดยเร็ว
19. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินงานโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ดังนี้
1. อนุมัติใหดําเนินงานโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน
2. อนุมัติวงเงินงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน
จํานวน 3,458,206,250 บาท แบงเปน
2.1 ค าใช จ ายให เกษตรกรชาวสวนปาลม น้ํามัน วงเงิน 3,375,000,000 บาท ใช เงิน ทุ น
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรสํารองจายไปกอน
2.2 คาใช จ ายในการดํ าเนินงานและคาธรรมเนี ยมโอนเงินของธนาคารเพื่ อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร วงเงิน 1,500,000 บาท และชดเชยตนทุ นเงินในอัตรา FDR + 1 (ป จจุบัน FDR+1 = 2.175)
วงเงิน 73,406,250 บาท
ทั้งนี้ ใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ตามความจําเปนและเหมาะสมตามขั้นตอนตอไป เพื่อชดเชยตามผลการจายเงินที่เกิดขึ้นจริง
2.3 คาบริหารจัดการโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ขอปรับแผนการปฏิ บั ติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวงเงิน 8,300,000 บาท
3. มอบหมายคณะกรรมการบริ ห ารโครงการระดั บ จั งหวั ดและระดั บ อํ าเภอ และคณะทํ างาน
ตรวจสอบสิทธิ์ระดับตําบล ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กําหนด
สาระสําคัญ
1. วัตถุประสงค เพื่อสรางความเขมแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรชาวนสวนปาลม
น้ํามัน และชวยเหลือคาครองชีพของเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน
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2. เปาหมาย เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมสงเสริมการเกษตรที่ใหผล
ผลิตแลว (อายุมากกวา 3 ป) จํานวน 150,000 ราย พื้นที่ไมเกิน 2,250,000 ไร โดยใหความชวยเหลือตามพื้นที่ปลูก
จริงในอัตราไรละ 1,500 บาท ครัวเรือนละไมเกิน 15 ไร
3. วิธีดําเนินการ
3.1 การเขารวมโครงการ มีหลักเกณฑ ดังนี้
เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันจะตองแจงยืนยันขอรับสิทธิ์เขารวมโครงการกับ
กรมสงเสริมการเกษตร โดยเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันผูมีสิทธิ์เขารวมโครงการตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เกษตรกรตองมีสัญชาติไทยเทานั้น และบรรลุนิติภาวะ
2) เปนหั วหน าครัวเรือนที่ขึ้น ทะเบี ยนเกษตรกรผูป ลูกปาลมน้ํามันกั บ
กรมสงเสริมการเกษตร ภายในเดือนธันวาคม 2561 กรณี ที่ขึ้น ทะเบียนไวแลวกอนป 2561 ใหมาปรับ ปรุงใหเปน
ปจจุบันภายในเดือนธันวาคม 2561 เชนเดียวกัน ทั้งนี้ ทะเบียนบานที่นํามาขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะตอง มีการกําหนด
บ านเลขที่ และกรณี ที่ ย ายเข าทะเบี ยนบ านใหม ต องดํ าเนินการตามเงื่อนไขของกระทรวงมหาดไทย กอนวั น ที่ 29
พฤศจิกายน 2561
3) เปนเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันที่เปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
4) เป น เกษตรกรชาวสวนปาล ม น้ํ า มั น ที่ มี พื้ น ที่ ป ลู ก ปาล ม น้ํ า มั น
ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ รวมทั้งสิ้น 47 รายการ ตามหนังสือของกรมปาไม ที่ ทส. 1602.3/2454 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน
2556 และเปนพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันที่ใหผลผลิตแลว (อายุมากกวา 3 ป)
3.2 การตรวจสอบรับรองสิทธิ์เกษตรกร
1) ใหมีคณะทํางานตรวจสอบสิทธิ์ระดับตําบล เปนผูตรวจสอบสิทธิ์
2) ใหมีคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอําเภอ เปนผูรับรองสิทธิ์
3) ให มีคณะกรรมการบริห ารโครงการระดับ จังหวัด กํากับ ดูแล และ
แกไขปญหาการรับรองสิทธิ์ของเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน
3.3 การขอใชสิทธิ์เกษตรกรผูเขารวมโครงการ
1) กรมสงเสริมการเกษตร ประกาศรายชื่อเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ที่ไดขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรกับกรมสงเสริมการเกษตร ใหเกษตรกรตรวจสอบขอมูล เพื่อแจงยืนยันการเขารวมโครงการฯ
2) การตรวจสอบสิ ท ธิ์ โดยคณะทํ างานตรวจสอบสิ ท ธิ์ ร ะดั บ ตํ าบล
มีหนาที่ตรวจสอบสิทธิ์
3) การรั บ รองสิ ท ธิ์ โดยคณะกรรมการบริ ห ารโครงการระดั บ อํ าเภอ
มีหนาที่รับรองสิทธิ์และบันทึกขอมูลเขาสูระบบสารสนเทศของกรมสงเสริมการเกษตร
4) กรมส ง เสริ ม การเกษตรส ง ผลการรั บ รองสิ ท ธิ์ ไ ปยั ง ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานใหญ ตรวจสอบประมวลผลและโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของเกษตรกร
ก ระ ท รว งเก ษ ต รแ ล ะส ห ก รณ  โด ย ก รม สง เส ริม ก ารเก ษ ต ร
ประชาสัมพันธใหเกษตรกรเขารวมโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน ตลอดจนรับทราบ
ขั้ น ตอนเข า ร ว มโครงการ เช น การเตรี ย มเอกสารหลั ก ฐาน ประกอบการยื น ยั น ขอรั บ สิ ท ธิ์ เข าร ว มโครงการ
ใหครบถวน รวมทั้งประชุมชี้แจงเจาหนาที่ เพื่อทําความเขาใจหลักเกณฑและขั้นตอนการรับเกษตรกรชาวสวนปาลม
น้ํามันที่ใหผลผลิตแลว เขารวมโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน ใหสามารถปฏิบัติงานได
ถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
4. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแตเดือนธันวาคม 2561 - กันยายน 2562 หากไมมีปญหาอุปสรรค
สามารถดําเนินการได ภายใน 3 เดือน
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20. เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561
ตามที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เสนอ ดังนี้
สาระสําคัญ
กนย. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 มีมติในเรื่องสําคัญตางๆ ดังนี้
1. ขอสั่งการรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประธานการประชุม กนย.
1) ให กรมส งเสริมการเกษตร กรมวิ ช าการเกษตร และการยางแห งประเทศไทย จั ด ตั้ ง
คณะทํ างาน โดยให ก รมส งเสริ ม การเกษตรเป น ฝ ายเลขานุ ก าร เพื่ อ ศึ ก ษาหารู ป แบบการทํ าสวนยางแบบใหม
ปรับเปลี่ยนรูปแบบแปลงสวนยาง โดยปลูกพืชรวมยาง พืชแซมในสวนยาง พืชที่มีศักยภาพปลูกแทนยางพารา โดยใช
งบประมาณของการยางแหงประเทศไทย
2) มอบหมายใหอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณประสานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เรงตรวจสอบการเข ารวมโครงการช วยเหลื อดานยางพาราตามมติ กนย. ที่กําลังดําเนิน การ
ตอเนื่องอยูในปจจุบันของสถาบันเกษตรกร ทั้งโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพื่อใชในการ
รวบรวมยาง และโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูปยางพารา เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของ
การเบิกจายเงินไมเต็มกรอบวงเงินที่อนุมัติ พรอมทั้งเสนอแนวทางแกไข
3) ให ป ลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ มอบหมายสํานั ก แผนงานและโครงการพิ เศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดทําแบบฟอรมสํารวจจํานวนโครงการและปริมาณน้ํายางสดในการทํา
ถนนที่มียางพาราเปนสวนผสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศที่ไดเริ่มดําเนินการไปแลวเพื่อเปนขอมูล
ประกอบการดําเนินการตอไป รวมทั้งใหการยางแหงประเทศไทย ดําเนินการประชาสัมพันธสรางการรับรูเรื่องการ
จัดทําถนนที่มียางพาราเปนสวนผสม
2. เรื่องที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติพิจารณาใหความเห็นชอบ
1) โครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง
เห็ น ชอบโครงการสรางความเขมแข็ งใหแก เกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561–2562
โดยมีกรอบวงเงิน 17,512,734,883 บาท ใหใชเงินทุน ธ.ก.ส. สํารองจายไปกอน จํานวน 17,007,204,860 บาทและ
ให ธ.ก.ส. เสนอขอรั บ จั ด สรรงบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ 2563 ตามความจําเป น และเหมาะสม
ตามขั้น ตอนตอไป ตามผลการจายเงิน ที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงคาใชจายในการดําเนิน การ คาธรรมเนียมโอนเงินและ
ชดเชยตนทุนเงินในอัตรา FDR+1 (ปจจุบัน FDR+1 = 2.175) จํานวน 379,030,023 บาท
ทั้งนี้ ในสวนคาบริหารจัดการโครงการ จํานวน 126,500,000 บาท ใหใชจายจากกองทุน
พั ฒ นายางพารา ตามนั ยมาตรา 49 (3) แห งพระราชบั ญญั ติ การยางแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 ซึ่งได ผานความ
เห็ น ชอบจากคณะกรรมการการยางแห งประเทศไทยแล ว ในการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2561 และ
มอบหมายใหการยางแหงประเทศไทย นําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
2) โครงการ 1 หมูบาน 1 กิโลเมตร
เห็ น ชอบในหลั ก การโครงการสร า งถนน 1 หมู บ า น 1 กิ โ ลเมตร ตามที่ ก ารยาง
แห งประเทศไทยเสนอ และมอบหมายใหการยางแหงประเทศไทย รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนิ นการจัดทํ า
รายละเอียดโครงการเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
3) โครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร
เห็ นชอบในหลักการโครงการบริห ารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบั น
เกษตรกร ตามที่ กรมส งเสริ ม สหกรณ เสนอ และมอบหมายให กรมส งเสริ ม สหกรณ จัด ทํ ารายละเอีย ดโครงการ
เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
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21. เรื่อง โครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบโครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร
2. เห็นชอบใหใชสินเชื่อจากสภาพคลองของ ธ.ก.ส. ในวงเงิน 5,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ
4 ตอป ระยะเวลาโครงการตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ 2563 ระยะเวลาจายเงินกูเริ่มตั้งแตวันที่ 1
ธันวาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 กําหนดชําระคืนไมเกิน 12 เดือน นับจากวันกู โดยใหสถาบันเกษตรกรรับภาระ
ดอกเบี้ยรอยละ 0.01 ตอป รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ ยให ธ.ก.ส. อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.99 ตอป รวมเปนเงินทั้ งสิ้น
ไมเกิน 199.50 ลานบาท โดยให ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปตามภาระที่เกิดขึ้นจริง
3. เห็นชอบใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจายขาดใหกับสถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ
เพื่อเปนคาบริหารจัดการในการรวบรวมยางพาราในอัตรารอยละ 2 บาทตอกิโลกรัม ผานกรมสงเสริมสหกรณ รวม
เปนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 200 ลานบาท ซึ่งกรมสงเสริมสหกรณจะเปดบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. และให ธ.ก.ส. ทําหนาที่
โอนเงินใหสถาบันเกษตรกรตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
สาระสําคัญของเรื่อง
1. เพื่อชวยรักษาเสถียรภาพราคายางพาราไมใหต่ํากวาราคาตลาด เสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
สถาบันเกษตรกรสามารถรวบรวมยางพาราเพื่อสงออกไปตางประเทศ และสนับสนุนสินเชื่อและเงินชดเชยคาบริหาร
จัดการใหแกสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพเปนแมขายในการรวบรวมยางพาราเพื่อสงออกไปตางประเทศ
2. เปาหมายการสนับสนุน คือ สถาบันเกษตรกร ไดแก สหกรณ และกลุมเกษตรกร วงเงินสินเชื่อ
5,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.01 ตอป ระยะเวลาโครงการตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ
2563 โดยเสริมสรางศักยภาพใหสถาบันเกษตรกรที่เปนแมขายสามารถดําเนินธุรกิจรวบรวมและหรือแปรรูปยางพารา
และหรือจําหนายไปยังตลาดตางประเทศและหรือผูสงออก จํานวน 100,000 ตัน โดยใชแหลงเงินทุนของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
3. ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ ยจากโครงการฯ ในอัตรารอยละ 4 ตอป สถาบั นเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ ย
อัตรารอยละ 0.01 ตอป และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยใหกับ ธ.ก.ส. อัตรารัอยละ 3.99 ตอป รวม 199.50 ลานบาท
ทั้งนี้ ให ธ.ก.ส. ขอตั้งบประมาณเพื่อรับการชดเชยตามที่จายจริงแตไมเกินวงเงินที่ไดรับการเห็นชอบ
4. จัดสรรงบประมาณอุดหนุนจายขาดการชดเชยคาบริหารจัดการใหกรมสงเสริมสหกรณ เพื่อให
สถาบันเกษตรกรเปนคาบริหารจัดการในการรวบรวมยางพาราใหกับสถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ ตามภาระ
คาใชจ ายที่ เกิ ดขึ้ นจริงในอั ตรา 2 บาทต อกิ โลกรัม เปนเงิน 200 ลานบาท โดยให ธ.ก.ส. ทําหนาที่โอนเงิน ใหกับ
สถาบันเกษตรกรตอไป
22. เรื่อง โครงการชวยเหลือและสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561 – 2562 และ
หลักเกณฑ แนวทาง และวิธีการจายเงิน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561 – 2562
2. อนุมัติกรอบวงเงินโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561 – 2562
กรอบวงเงิน 17,512,734,883 บาท โดยใหใชเงินทุน ธ.ก.ส. สํารองจายไปกอนจํานวน 17,007,204,860 บาท และให
ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 ตามความจําเปนและเหมาะสมตามขั้นตอน
ตอไป เพื่ อชดเชยตามผลการจายเงิน ที่ เกิ ดขึ้น จริง รวมถึงคาใชจายในการดําเนิน งาน คาธรรมเนี ยมโอนเงิน และ
ชดเชยตนทุนเงินในอัตรา FDR+1 (ปจจุบัน FDR+1 = 2.175) จํานวน 379,030,023 บาท หรือตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง สวนคาบริหารจัดการโครงการ จํานวน 126,500,000 บาท ใหใชจายจากกองทุนพัฒนายางพารา
ตามนัยมาตรา 49(3) แหงพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558
3. อนุ มั ติ ห ลั กเกณฑ แนวทาง และวิธี ก ารจ ายเงิน โครงการสรางความเขม แข็งให แก เกษตรกร
ชาวสวนยาง พ.ศ. 2561 – 2562
สาระสําคัญของโครงการ
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โครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561 – 2562 มีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางความเขมแข็ง และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรรายยอยทั้งเจาของสวนยางและคนกรีดยาง สามารถ
บรรเทาความเดือดรอนในเรื่องคาครองชีพ
1. เปาหมาย เกษตรกรชาวสวนยางที่มีสวนยางในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ ที่เปดกรีดแลวและขึ้นทะเบียน
กับการยางแหงประเทศไทย กอนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 จํานวน 999,065 ราย และคนกรีดยาง 304,266 ราย
รวมเนื้อที่ 9,448,447 ไร โดยใหความชวยเหลือเกษตรกรตามพื้นที่เปดกรีดจริงไรละ 1,800 บาท รายละไมเกิน 15 ไร
(กรณีมีคนกรีดยางแบงเปนเจาของสวนยาง 1,100 บาทตอไร และคนกรีดยาง 700 บาทตอไร)
2. ระยะเวลาดําเนินการ 10 เดือน (ธันวาคม 2561 – กันยายน 2562)
3. วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 17,512,734,883 บาท จําแนกเปน
1) งบประมาณในการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง และคนกรีดยาง จํานวน
17,007,204,860 บาท
2) งบประมาณชดเชยตนทุน เงินของ ธ.ก.ส. อั ตรา FDR+1 จํานวน 369,906,706 บาท และ
คาใชจายในการดําเนินการและคาธรรมเนียมโอนเงิน ธ.ก.ส. ใหเจาของสวนและคนกรีดยาง จํานวน 9,123,317 บาท
3) งบบริหารโครงการ จํานวน 126,500,000 บาท
23. เรื่อง โครงการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยาสูบที่ไดรับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบ
ยาสูบ เฉพาะฤดูการผลิต 2561/2562
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบโครงการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยาสูบที่ไดรับผลกระทบจากการลดปริมาณ
การรับซื้อใบยาสูบ เฉพาะฤดูการผลิจ 2561/2562 ของการยาสูบแหงประเทศไทย (ยสท.) และอนุมัติงบประมาณ
จํานวน 159.59 ลานบาท จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินโครงการดังกลาวมีความโปรงใสและตรวจสอบได และเกษตรกรผู
ปลูกยาสูบที่ไดรับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบ ฤดูการผลิต 2561/2562 ของ ยสท. ไดรับความ
ชวยเหลืออยางทั่วถึงและถูกตอง
2. มอบหมายให ยสท. รวมกับกรมสรรพสามิตในฐานะที่เปนผูรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยาสูบ
จัดทํารายละเอียดหลักเกณฑและวิธีการจายเงินชวยเหลือ พรอมทั้งตรวจสอบสิทธิของเกษตรกรผูปลูกยาสูบที่จะ
ไดรับความชวยเหลือกอนเริ่มดําเนินโครงการฯ โดยเฉพาะกรณีประเภทเวอรยิเนียที่ตองรวมเกษตรกรผูปลูกใบยาสูบ
บมเองที่ไดรับโควตา และเกษตรกรผูปลูกใบยาสูบภายใตผูบมอิสระที่ไดรับโควตาเพื่อปองกันการสวมสิทธิ
สาระสําคัญ
ยสท. ไดพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรผูปลูกยาสูบ จากการลดปริมาณการรับซื้อใบ
ยาสูบในฤดูการผลิต 2561/2562 ของ ยสท. และไดเสนอโครงการฯ เพื่อชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรผูปลูกยาสูบ โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
1. วัตถุประสงค : เพื่อชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยาสูบที่ไดรับผลกระทบจากการปรับลดปริมาณ
การรับซื้อใบยาสูบของ ยสท. ในฤดูการผลิตป 2561/2562
2. กลุมเปาหมาย : เกษตรกรผูปลูกยาสูบประเภทเวอรยิเนีย เบอรเลย และเตอรกิช ที่ไดรับโควตา
ในฤดูการผลิต 2561/2562 ซึ่งไดขึ้นทะเบียนกับ ยสท. และกรมสรรพสามิตแลว รวม 13,557 ราย ประกอบดวย
1) เกษตรกรผูปลูกยาสูบประเภทเวอรยิเนีย จํานวน 2,501 ราย 2) เกษตรกรผูปลูกยาสูบประเทศเบอรเลย จํานวน
7,123 ราย และ 3) เกษตรกรผูปลูกยาสูบประเภทเตอรกิช จํานวน 3,933 ราย
3. วิธีดําเนินโครงการ :
3.1 เกษตรกรผูปลูกยาสูบที่ไดรับผลกระทบจากการที่ ยสท. ลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบ
ฤดูการผลิต 2561/2562 ลงทะเบียนขอรับความชวยเหลือกับ ยสท.
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยาสูบ (คณะกรรมการฯ)
ทีไ่ ดรับการแตงตั้งดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและประเมินเงินชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยาสูบที่ลงทะเบียนขอรับ
ความชวยเหลือ
3.3 รัฐบาลใหความชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยาสูบที่ลงทะเบียนขอรับความชวยเหลือ กับ
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กยท. และผานการตรวจสอบขอเท็จจริงจากคณะกรรมการฯ แลววาไดรับความเดือดรอนจริง โดยรัฐบาลจายเงิน
ชวยเหลือในอัตรารอยละ 70 ของรายไดที่ขาดหายไป โดยคํานวณเงินชวยเหลือจากปริมาณโควตาการผลิตใบยาที่
ลดลงจากฤดูการผลิต 2560/2561 เทียบกับปริมาณโควตาที่ไดรับฤดูการผลิต 2561/2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ใบยาสูบประเภทเวอรยิเนีย จํานวนโควตารับซื้อลดลงทั้งสิ้น 4.36 ลานกิโลกรัม ไดรับ
เงินชวยเหลือ 17.50 บาทตอกิโลกรัม รวมเปนเงินทั้งสิ้น 76.30 ลานบาท
(2) ใบยาสูบประเภทเบอรเลย จํานวนโควตารับซื้อลดลงทั้งสิ้น 5.27 ลานกิโลกรัม ไดรับ
เงินชวยเหลือ 9.80 บาทตอกิโลกรัม รวมเปนเงินทั้งสิ้น 51.65 ลานบาท
(3) ใบยาสูบประเภทเตอรกิช จํานวนโควตารับซื้อลดลงทั้งสิ้น 2.26 ลานกิโลกรัม ไดรับ
เงินชวยเหลือ 14.00 บาทตอกิโลกรัม รวมเปนเงินทั้งสิ้น 31.64 ลานบาท
3.4 คณะกรรมการฯ รวบรวมขอมูลและมอบหมายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใหความอนุเคราะหในการโอนเงินที่ไดรับจาก ยสท. เขาบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ของเกษตรกรผูปลูก
ยาสูบที่ไดรับสิทธิภายใตโครงการดังกลาว
4. ระยะเวลาโครงการ : ภายใน 120 วัน นับตั้งแตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
5. งบประมาณ : ยสท. ขอรับงบประมาณเพื่อจายเปนเงินชดเชยใหแกเกษตรกรผูปลูกยาสูบ
ภายใตโครงการฯ โดยใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 159.59 ลานบาท
24. เรื่อง โครงการ/กิจกรรมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อเปนของขวัญปใหม 2562 มอบใหแกประชาชน
คณะรั ฐมนตรี มีมติ รับ ทราบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) เสนอ โครงการ/
กิจกรรมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่ อเป น
ของขวัญปใหม 2562 มอบใหแกประชาชน ซึ่งเปนการดําเนินการตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดยแบงตามกลุมเปาหมายเปน 2 กลุม รวม 27 โครงการ/กิจกรรม
ได แ ก 1) วทน. เพื่ อ เด็ ก เยาวชน และประชาชน (24 โครงการ/กิ จ กรรม) และ 2) วทน. เพื่ อ เกษตรกรและ
ผูประกอบการ (3 โครงการ/กิจกรรม) โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ สรุปไดดังนี้
1. วทน. เพื่อเด็ก เยาวชน และประชาชน
โครงการ/กิจกรรม
1.1 ยกเวนคาเขาชมพิพิธภัณฑ
Space Inspirium ชลบุรี
1.2 ยกเวนคาเขาชมพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตร รับปใหม 2562
1.3 กิจกรรมดูดาวฟรีที่หอดูดาวภูมิภาค
ทั้ง 3 แหง และที่ AstroPark
จังหวัดเชียงใหม
1.4 กิจกรรมชมปรากฏการณ
Super Full Moon ณ AstroPark
หอดู ด าวภู มิ ภ าคทั้ ง 3 แห ง และ
เครือขาย 360 โรงเรียนทั่วประเทศ
1.5 สนับสนุนการเรียนรูดวย CD
บทเรียน e-learning สําหรับ
เด็กนักเรียน
1.6 กิจกรรมอบรม

ระยะเวลา
5 ธันวาคม 2561 –
13 มกราคม 2562
22 ธันวาคม 2561 –
5 มกราคม 2562
วันเสารของทุก ๆ สัปดาห
เวลา 17.00 – 22.00 น.

สถานที่
Space Inspirium
ณ อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
จังหวัดปทุมธานี
AstroPark จังหวัดเชียงใหม

21 มกราคม 2562
เวลา 16.00 – 23.00 น.

AstroPark หอดูดาวภูมิภาคทั้ง 3 แหง
และเครือขาย 360 โรงเรียนทั่วประเทศ

12 ธันวาคม 2561 –
12 มกราคม 2562

โรงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา มัธยมศึกษาทั่วประเทศ

10 – 12 มกราคม 2562

อาคารอุทยานนวัตกรรม

29
STEAM 4 INNOVATOR
1.7 จิสดา ลดราคาคาลงทะเบียน
ฝกอบรม 2 หลักสูตร
(จาก 15,000 บาท เหลือ
7,500 บาท) เพื่อเปนของขวัญ
ใหกับประชาชน
1.8 โรงเรียนผูสูงอายุปองกัน
โรคอัลไซเมอร
1.9 โครงการบูรณาการ
การเรียนรูกับการทํางาน
(Work integrated Learning
WiL)

มกราคม 2562

25 พฤศจิกายน 2561
เวลา 08.00 – 17.00 น.
ธันวาคม 2561 – มกราคม
2562

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
(องคการมหาชน)
ณ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
(บางเขน)

หองประชุมศรีสุริยวงศบอลรูม
ชั้น 11 โรงแรมตวันนา สุรวงศ
กรุงเทพมหานคร
สถานศึกษา และสถานประกอบการ
ทั่วประเทศ

2. วทน. เพื่อเกษตรกรและผูประกอบการ
โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
สถานที่
2.1 จัดโปรโมชั่นลดราคารอยละ 20
1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งานบริการภาคอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
3 เดือน
2.2 คูมือบริหารจัดการน้ํา
พฤศจิกายน 2561
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
จํานวน 200 เลม
25. เรื่อง การจัดทําโครงการของขวัญปใหมของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบใหประชาชน ประจําป พ.ศ. 2562
(มท.)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ เรื่อง การจัดทําโครงการของขวัญ
ปใหมของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบใหประชาชน ประจําป พ.ศ. 2562 ภายใตแนวคิด “127 ป มหาดไทย ทุกหัวใจ
เราดูแล” ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจในการ “บําบัดทุกข” และ “บํารุงสุข” รวมทั้งสิ้น 22
โครงการ (“บําบัดทุกข” 9 โครงการ และ “บํารุงสุข” 13 โครงการ) มีโครงการที่สําคัญ สรุปไดดังนี้
งานที่เสนอเปนของขวัญปใหม
รายละเอียด
ดูแลประชาชนตามภารกิจ “บําบัดทุกข”
1) รองเรียนรองทุกขผานแอปฯ MOI พัฒนาระบบการรับเรื่องรองเรียนรองทุกขของ
1567
ประชาชนใหมีความสะดวกรวดเร็ว สามารถ
เขาถึงไดงาย ทุกที่ทุกเวลาโดยนําแอปพลิเคชัน
MOI 1567 และเว็บไซตศูนยดํารงธรรม
(www.damrongdhama.moi.go.th) มาเปน
ชองทางในการรองเรียนรองทุกขของประชาชน
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2561
2) Share happiness: ชวยเหลือ
สนับสนุนครัวเรือนยากจนใหมีการบริหารจัดการ
ครัวเรือนยากจน
ชีวิตไดอยางเหมาะสมและพึ่งตนเองได เนนการ
ใชพลังชุมชนโดยผูนําอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อ

หนวยงาน
สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (ศูนยดํารง
ธรรม มท.)

กรมการพัฒนาชุมชน
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แกปญหาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปาหมาย จํานวน 15,429 ครัวเรือน ตั้งแต
เดือนมกราคม – กันยายน 2562
3) ศูนยดํารงธรรม นําสุข คลายทุกข ใหบริการประชาชนในการรับแจงขาวสาร ขอ
กรมที่ดิน
ดานที่ดิน ป 2562
สงสัย และปญหาความเดือดรอนผานระบบ
HOT LINE จํานวน 10 คูสาย เพื่อบริการตอบ
ขอสงสัยโดยผูเชี่ยวชาญ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2562 เปนตนไป
4) Happy Lands แพ็คเกจความสุข ใหบริการใน 3 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมที่ 1
มอบใหประชาชน
“จดทะเบียนตามนัด” 2) กิจกรรมที่ 2 “วัน
รังวัดเลือกได” และ 3) กิจกรรมที่ 3 “บริการสุข
ใจ” ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน
2562
ดูแลประชาชนตามภารกิจ “บํารุงสุข”
5) แบบบานสานฝนของขวัญ
จัดทําแบบบานเพื่อสนองตอบความตองการ
ปใหม ป 2562
ใหกับประชาชน จํานวน 7 แบบ จําแนกได 1)
แบบบานอารยสถาปตย จํานวน 3 แบบ 2) แบบ
บานผูประสบภัย จํานวน 4 แบบ ไดแก แบบ
บานประสานพิกัด จํานวน 2 แบบ และแบบบาน
สําเร็จรูปจากโรงงาน จํานวน 2 แบบ ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562
6) หองน้ําทองถิ่นสะอาดและ
พัฒนาหองน้ําสาธารณะในความรับผิดชอบของ
ปลอดภัย
อปท. ทุกแหงโดยเนนการพัฒนาใหบรรลุ 3 เรื่อง
คือสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562
7) คืนคลองสวยทั่วไทยสุขใจเที่ยว
สนับสนุนให อปท. รวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน
ทองถิ่น
และชุมชน ในรูปแบบ “ประชารัฐ” ดําเนินการ
คัดเลือก และปรับปรุงพัฒนาคูคลองและพื้นที่
บริเวณริมคลอง เพื่อเปนการสงเสริมการ
ทองเที่ยววิถีคลอง วิถีเกษตร และประวัติศาสตร
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
8) ถนนสายไรสายสรางสุขเพื่อคน
ดําเนินการนําสายไฟฟาและสายสื่อสารลงดิน
เมือง ป 2562
เพิ่มเติมในอีก 3 เสนทางเศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยวที่สําคัญ รวมระยะทาง 3.85 กิโลเมตร
ประกอบดวย 1) ถนนนานาเหนือ 0.75
กิโลเมตร 2) ถนนวิทยุ 2.1 กิโลเมตร และ 3)
ถนนสาธุประดิษฐ 1 กิโลเมตร ตั้งแตเดือน
มกราคม – ธันวามคม 2562
9) ชุมชนปลอดภัยใชไฟ PEA
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการใชไฟฟา
ของประชาชน และเผยแพรสงเสริมความรูที่เปน
ประโยชนเรื่องการใชไฟฟาสูสาธารณะโดย
ตรวจสอบระบบไฟฟาในชุมชนที่มีความเสี่ยงตอ
การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและอัคคีภัย ใหอยู

กรมที่ดิน

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น

การไฟฟานครหลวง

การไฟฟาสวนภูมิภาค
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10) กปภ. อาสาดูแลประปา
เพื่อปวงชน

ในสภาพพรอมใชงาน ตั้งแตเดือนมกราคม –
พฤศจิกายน 2562
กปภ. สาขา (234 สาขาทั่วประเทศ ครอบคลุม
74 จังหวัด) จัดสงเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญลงพื้นที่
ทั่วประเทศ เพื่อใหบริการดูแลซอมแซมระบบ
ประปาภายในบานเรือน โดยไมมีคาใชจาย
พรอมปรับปรุงฐานขอมูลปจจุบันของผูใชน้ํา
ตั้งแตเดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562

การประปาสวนภูมิภาค

26. เรื่ อง โครงการความรวมมื อระหวา งกองทั พ บก และ วช. : พอเพี ยงเพิ่ มพลั งชุ มชน มั่น คงดวยวิจัยและ
นวัตกรรม” บรรจุในแผนกิจกรรมเพื่อมอบเปนของขวัญปใหม (ป พ.ศ. 2562)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีเสนอใหบรรจุ “โครงการความรวมมือระหวาง
กองทัพบก และ วช. : พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน มั่นคงดวยวิจัยและนวัตกรรม” ในแผนกิจกรรมเพื่อมอบเปนของขวัญป
ใหม (ป พ.ศ. 2562) ดังนี้
สาระสําคัญ
กองทั พ บก ในฐานะหน ว ยงานภาคความมั่ น คง ซึ่ งมี เป าหมายพั ฒ นาประเทศให มี ค วามมั่ น คง
ประชาชนมีความสุขโดยการเสริมสรางการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี ใหมีศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองไดตาม
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง และไดมีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นใน 4 ภูมิภาคของประเทศ
เพื่ อน อ มนํ า หลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และศาสตรพ ระราชาตามนโยบายรัฐ ในการนํ าไปสู การปฏิ บั ติ
เผยแพร และขยายผล โดยมุ งหมายให กํ า ลั งพลและชุ ม ชนรอบข า งศู น ย ฯ มี ก ารครองตนที่ พ อเพี ย ง รู เท า ทั น
สถานการณบานเมือง รูเทาทันภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวและชุมชน สามารถใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ลด
รายจาย เพิ่มรายได ดํารงชีวิตอยางพอเพียง อันเปนการสรางชุมชนสังคมที่เขมแข็ง สมดุล เปนกลไกเสริมสรางความ
มั่นคงใหแกประเทศโดยรวม
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ในฐานะหนวยงานภาคการวิจัย ที่ไดรับมอบหมายให
บริหารจัดการในภาพรวมของการขับเคลื่อนผลักดันใหเกิดการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชใหเกิดประโยชนอยาง
เปนรูปธรรมในมิติการพัฒนาเชิงพื้นที่ จึงไดพิจารณาองคความรูจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ วช. ใหการสนับสนุน
และมีความพรอมตอการนําไปใชประโยชนเพื่อการสงเสริม การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม โดยการ
นอมนําแนวทางพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตรพระราชาตามนโยบายรัฐ เปนแนวทางใน
การบู รณาการเชื่ อมโยงการทํ างานรว มกับ บทบาทภาคความมั่ น คงโดยกองทัพบก ซึ่งมีศูน ยการเรีย นรูเศรษฐกิจ
พอเพี ย งครอบคลุ มทั่ วประเทศ ดํ าเนิน กิ จกรรมรว มกัน เพื่อสงตอความสุข โดยการมอบเปน ของขวัญ ปใหมใหแก
ประชาชนและชุมชนในพื้นที่โดยรอบศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอยูใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ใน “โครงการ
ความรวมมือระหวางกองทัพบก และ วช. : พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน มั่นคงดวยวิจัยและนวัตกรรม”
สําหรับการดําเนินโครงการดังกลาว กองทัพบก และ วช. จะรวมกันในการขยายผลองคความรูจาก
ผลงานวิ จั ยและนวั ตกรรม สู ศูน ย การเรี ย นรูเศรษฐกิจ พอเพีย ง โดยการคั ดกรององคความรูจากผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมที่มีความพรอมและเหมาะสมกับความตองการของพื้นที่ชุมชน และนําสูการขยายผลองคความรูเหลานั้นไป
ยังศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนโดยรอบในความดูแลของศูนยฯ ซึ่งมีแผนที่จะดําเนินการรวมกันได
ทันที โดยขยายผลไปยังศูนยการเรียนรูตางๆ ไมนอยกวา 20 ศูนยใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ กอใหเกิดประโยชนแก
ประชาชน ชุ ม ชน รวมถึ ง กํ า ลั ง พล จํ า นวนไม น อ ยกว า 10,000 คน อั น จะเป น กลไกสํ า คั ญ ในการเสริ ม สร า ง
ความเขมแข็งใหแกประชาชนและชุมชนฐานรากของประเทศไดอยางยั่งยืนดวยวิจัยและนวัตกรรม สงผลใหประชาชน
กําลังพลและชุมชนที่ไดรับประโยชนจากองคความรูการวิจัยและนวัตกรรมใน ศูนยการเรียนรูฯ มีอาชีพ มีรายได
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในบริบทการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง
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27. เรื่อง ของขวัญปใหมมอบใหแกประชาชน ประจําป พ.ศ. 2562 ของกระทรวงยุติธรรม
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบการดํ า เนิ น การ/กิ จ กรรมของขวั ญ ป ใ หม ม อบให แ ก ป ระชาชน
ประจําป พ.ศ. 2562 ของกระทรวงยุติธรรม ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้
สรุปโครงการหรือกิจกรรมที่จะมอบเปนของขวัญปใหมใหแกประชาชน
ประจําป พ.ศ. 2562 รวม 27 โครงการ
แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม

1. การลดภาระคาใชจาย 1.1 การขายทอดตลาดที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและหองชุดของ
และชวยเหลือประชาชน กรมบังคับคดีสําหรับโครงการประชารัฐสวัสดิการ (กบค.)
ใหเขาถึงความยุติธรรม
1.2 การจัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี (กบค.)

2. การใหบริการความรู
และความเขาใจดาน
กฎหมาย

ระยะเวลา
เริ่ม ม.ค. 62

สถานที่
ดําเนินการ
- สวนกลาง
- สบค.ทั่ว
ประเทศ
- กรุงเทพฯ และ
จังหวัดกลุม 1-9
- ศูนยประชุม
แหงชาติสิริกิติ์
- สถานพินิจฯ
และศูนยฝกฯ

พ.ย. 61 ก.ย.62 62
1.3 การจัดมหกรรมขายทอดตลาด ณ ศูน ยป ระชุมแหงชาติ 2 ธ.ค. 61 (กบค.)
3 ก.พ. 62
1.4 การจํ า หน า ยสิ น ค า และผลิ ต ภั ณ ฑ ใ นโครงการ DJOP 15 ธ.ค. 61Center ซึ่งเป น ผลงานของเด็กและเยาวชนในความดู แลของ 15 ม.ค. 62
กรมพินิจฯ ในราคาพิเศษ (ลดราคา 10 - 20 %) (กพน.)
1.5 การใหบริการการบันทึกภาพลักษณะรองรอย ตําหนิพิเศษ 17 ธ.ค. 61 - สถาบันนิติ
ของพระเครื่ อ งให กั บ ประชาชน ตามหลั ก นิ ติ วิ ท ยาศาสตร
วิทยาศาสตร
(สนว.)
15 ม.ค. 62
1.6 การจํ า หน า ยสิ น ค า และผลิ ต ภั ณ ฑ ซี่ ง เป น ผลงานของ 24 ธ.ค. 61 - รานจําหนาย
ผูตองขัง
ผลิตภัณฑ
ในราคาพิเศษ (รท.)
5 ม.ค. 62 เรือนจํา
และทัณฑสถาน
2.1 บริ ก ารแจ ง สิ ท ธิ แ ละจั ด ทํ า คํ า ขอรั บ ค า ทดแทนและ 15 ธ.ค. 61 - สวนกลาง
ค า ใช จ า ยแก จํ า เลยในคดี อ าญาที่ เป น เด็ ก และเยาวชนตาม
- สพน.ทั่ว
พระราชบั ญ ญั ติ ค า ตอบแทนผูเสีย หายและคาทดแทนและ 15 ม.ค. 62 ประเทศ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ในสถานพิ นิ จ และคุ ม ครองเด็ ก และ
เยาวชนทั่วประเทศ (กคส.)
2.2 การใหความรูกฎหมายแกประชาชน :
- กฎหมายค้ําประกัน จํานอง พรบ.หลักประกันทางธุรกิจ
ม.ค.-ก.พ. - 18 จังหวัด
และ พรบ.ลมละลาย(ฉบับที่ 9)
62
- กฎหมายการบังคับคดีและการไกลเกลี่ยแกเกษตรกรและ พ.ย.-ธ.ค. - จังหวัดกลุม 1-9
ประชาชน
61
- จังหวัดกลุม 1-9
- การเสริมสรางสุขภาพทางการเงิน (กบค.)
ต.ค.-ธ.ค.
61
2.3 การลงพื้นที่ทั่วประเทศในการใหคําปรึกษากฎหมาย
ชวงเทศกาล - สถานีขนสงสาย
โดยไมเสียคาใชจาย (กบค.)
ปใหม
ใต
- สบค.ทั่ว
ประเทศ
2.4 “สงความสุ ข ส งความรูกฎหมายกลั บ บ าน ในเทศกาลป 26 ธ.ค. 61 - สถานีขนสง
ใหม” (สกธ.)
หมอชิต
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2.5 ยุติธรรมใสใจ สงความหวงใย จากวัยใส สูผูปกครอง
- จัดอบรมใหความรูแกชุมชน ผานโรงเรียนและครอบครัว
(กคส.)
2.6 การใหความรูเกี่ยวกับสิทธิตาม พ.รบ.คาตอบแทนและคา
ทดแทน และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา (คป.)
2.7 การใหความรูเกี่ยวกับการทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ
แกผูตองโทษกักขัง และผูตองโทษปรับที่ไมมีเงินชําระ (คป.)
2.8 รณรงคสรางจิตสํานึกความปลอดภัยทางถนน
- บู รณ าการร ว ม กั บ ภ าคี เค รื อ ข า ย ฯ ได แก การ
ประชาสัมพันธผานวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน (คป.)
2.9 กิ จ กรรม รณ รงค ป ระช าสั มพั น ธ แ ล ะเผ ยแพ ร สื่ อ
ประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด (ป.ป.ส.)
3. การบริการงาน
ยุติธรรมชวงเทศกาล
ปใหม

3.1 ยุติธรรมใสใจ (Justice Care)
ใหคําปรึกษาแนะนํา และประสานการชวยเหลือแบบบูรณา
การฯ (สชจ.)
3.2 สรางสุข ปนยิ้ม :
การจัดกิจกรรมสันทนาการใหกับ ผูที่ไม ได ฉลองป ใหมกับ
ครอบครัว (คป.)

- สถานีรถไฟ
หัวลําโพง
24 ธ.ค. 61 - โรงเรียน
ปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
15 ธ.ค. 61 - พื้นที่ของ สคป.
รวม 57 แหง
15 ม.ค. 62
15 ธ.ค. 61 1. ศาล
2. สถานกักขัง
15 ม.ค. 62
15 ธ.ค. 61 - พื้นที่ในความ
รับผิดชอบของ
15 ม.ค. 62 สคป.
15 ธ.ค. 61 - สถานีขนสง
15 แหง
15 ม.ค. 62
เริ่มตั้งแต - สํานักงาน
พ.ย. 61 ยุติธรรม
จังหวัด
ทั่วประเทศ
- บานพักคนชรา
15 ธ.ค. 61 - บานเด็กกําพรา
- โรงพยาบาล
15 ม.ค. 62 - สถานสงเคราะห
15 ธ.ค. 61 - พื้นที่ในความ
รับผิดชอบของ
15 ม.ค. 62 สคป.

3.3 การทํางานบริการสังคมเพื่อลดปจจัยเสี่ยงดานถนนและ
สภาพแวดลอม แบงเปน 2 กิจกรรม
1) กิจกรรมบริการสังคม เชน ตัด แผวถางตนไม หรือสิ่ง
กี ดขวางบริเวณข างทางในจุ ดเสี่ ยง ทางรวมของถนนสายหลั ก
และสายรอง
2) สนับสนุนชวยเหลือการปฏิบัติงานชวยเหลือ
เจาหนาที่ฯ
ณ ดานตรวจชุมชน จุดตรวจ เชน ใหบริการแจกผา
เย็น เครื่องดื่ม ดูแลประชาชนบริเวณจุดพักรถ (คป.)
3.4 โครงการบําเพ็ญประโยชน แบงเปน 2 กิจกรรม
7 ธ.ค. 61 - - สถานพินิจฯ
1) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ภายใตโครงการจิตอาสา 15 ม.ค. 62 และศูนยฝกฯ
“เราทําความดี ดวยหัวใจ”
2) กิจกรรมสวดมนตขามป ของเด็กและเยาวชนในความ
ดูแลของกรมพินิจฯ รวมดวยผูบริหารหนวยงาน (กพน.)
3.5 โครงการบําเพ็ญสาธารณประโยชน
26 ธ.ค. 61 1. เรือนจํา
- นั กโทษเด็ ด ขาดที่ รั บ อนุ มั ติ จ ายออกทํ างานสาธารณะ
2. ทัณฑสถาน
นอกเรือนจํา
3. สถานกักขัง
หรือไดรับอนุญาตใหออกทํางานนอกเรือนจํา ออกไปทํา
กิ จ กรรมบํ าเพ็ ญประโยชน รวมกั บชุ มชน เช น 1 เรื อนจํ า 1 วั ด
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1 โรงเรียน (รท.)
3.6 กิ จ กรรม “อุ น ไอรั ก คลายความหนาว สายน้ํ า แห ง
รัตนโกสินทร”
- การจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑราชทัณฑ
- การสาธิตการฝกวิชาชีพ - การแสดงของผูตองขังบนเวที
กลาง (รท.)
3.7 Justice Care and Clean
- ผูบริหารและเจาหนาที่รวมกันทําความสะอาดเก็บขยะ
บริเวณริมหาดพัทยาเหนือ (กคส.)
3.8 กิจกรรมตรวจเยี่ยมและสรางความสัมพันธในพื้นที่/ชุมชน
(ป.ป.ส.)

9 ธ.ค. 61 - - ลานพระราชวัง
19 ม.ค. 62 ดุสิต
และสนามเสือ
ปา
16 ธ.ค. 61 - หาดพัทยาเหนือ
จังหวัดชลบุรี
24 ธ.ค. 61 - หมูบาน 30
แหง
5 ม.ค. 62 - โรงเรียน 10
แหง

3.9 การแกไขปญหาจากรายงานคําขอรับความชวยเหลือที่
คงคางพิจารณาในภาพรวมทั่วประเทศ จาก 45 วัน ใหสามารถ เริ่ม ม.ค. 62
ปรับลดระยะเวลาได 21 วัน (กองทุนยุติธรรมฯ)
3.10 โครงการป อ งกั น การใช ส ารเสพติ ด และการลั ก ลอบ 20 ธ.ค. 61
ลําเลียงยาเสพติดในชวงเทศกาลปใหม (ป.ป.ส.)
5 ม.ค. 62

4. การบริการงาน
ยุติธรรมผานระบบ
เทคโนโลยี

- กองทุนยุติธรรม

-สถานีขนสง 15
แหง
และสถานีรถไฟ 1
แหง
4 .1 ก ารเยี่ ย ม เด็ ก แ ล ะ เย าว ช น ท างไก ล ผ าน ระ บ บ 15 ธ.ค. 61 - สถานพินิจฯ
Conference (กพน.)
และศูนยฝกฯ
15 ม.ค. 62
4.2 โครงการเผยแพร Infographic และช อ งทางติ ด ต อ สาย 22 พ.ย. - - สป.ยธ.
ด ว น กระทรวงยุ ติ ธ รรม (1111 กด 77) ผ า น Mobile 26 ธ.ค. 61
Application ในระบบปฏิ บั ติ ก าร Android (ศู น ย เทคโนฯ
สป.ยธ.)

28. เรื่อง ของขวัญปใหมสําหรับประชาชน” ประจําป พ.ศ. 2562 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบของขวัญปใหมสําหรับประชาชน” ประจําป พ.ศ. 2562 ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ประกอบดวย
ลําดับ
ขอเสนอ
1 ยกเวนคาเขาชมพิพิธภัณฑ
จํานวน 3 แหง

2

ขอมูลสรุปกิจกรรม
ระหวางวันที่ 29 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 การเปดใหบริการพิพิธภัณฑ
และยกเวน คาเขาชมพิพิ ธภัณ ฑ จํานวน 3 แหง ไดแก พิพิธ ภัณ ฑ
สถานแห ง ชาติ ธ รณี วิ ท ยาเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ สิ ริ น ธร จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ และศู น ย ศึ ก ษาวิ จั ย และ
พิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวียง จังหวัดขอนแกน
การประกาศอุทยานธรณีโคราช เปน การประกาศอุทยานธรณีโคราช เปนอุทยานธรณีระดับประเทศ แหงที่
อุทยานธรณี ระดับประเทศ แห งที่ 2 2 ของประเทศไทย ในป 2562 ประชาชนจะมี ส ว นร ว มในความ
ของประเทศไทย
ภ าค ภู มิ ใจ ที่ ดํ าเนิ น การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรณี สิ่ งมี ชี วิ ต
ศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนตามแนวทางของยูเนสโก เพื่อใหเกิดการ
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ลําดับ
3
4

5
6

7

8

9

10

11
12

ขอเสนอ

ขอมูลสรุปกิจกรรม
อนุรักษและมีการพัฒนาทองถิ่นชุมชนอยางยั่งยืน
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตนแบบ จั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม การเรี ย นรู ต น แบบวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ป น มิ ต รกั บ
วิถีชีวิต ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม เชน กิจกรรมการลดใชถุงพลาสติก เปนตน ดําเนินการ
ในพื้นที่ตนแบบ 4 ภูมิภาค พรอมจัดทําคลิปเผยแพรตลอดป 2562
หองสมุดความหลากหลายทาง
เผยแพร ห อ งสมุ ด ความหลากหลายทางชี ว ภาพในรู ป แบบดิ จิ ทั ล
ชีวภาพ ในรูปแบบดิจิทัล
(Biodiversity Digital Library) บนเว็ บ ไซต bedolib.bedo.or.th
(Biodiversity Digital Library)
ของสํานั กงานพั ฒ นาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
เพื่อเปนองคความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญา
ทองถิ่น
จัดงาน Botanic Festival 2019 ระหวางวันที่ 29 ธ.ค.61 - 2 ม.ค. 62 ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จ
“ผักสวนครัว รั้วดอกไม” (Home พระนางเจาสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม เพื่อใหความสุขแกประชาชน ทั้งชาว
Garden)
ไทยและชาวตางชาติ
ลดราคาผลิตภัณฑองคการ
ระหวางวันที่ 23 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62 ลดราคาผลิตภัณฑ องคการ
อุตสาหกรรมปาไม (เฟอรนิเจอร
อุตสาหกรรมป าไม (เฟอรนิเจอรไม สัก) (ลด 5% ทุกรายการ , ลด
ไมสัก)
7% เมื่อซื้อผลิตภัณฑตั้งแต 10,000 - 40,000 บาท และ ลด 10%
เมื่อซื้อผลิตภัณฑตั้งแต 40,000 บาท ขึ้นไป) ณ สวนอุตสาหกรรมไม
บางโพ องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคกลาง กรุงเทพฯ และหองโชว
ผลิตภัณฑองคการอุตสาหกรรมปาไม ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพฯ
ลดราคาที่พักนักทองเที่ยว
ระหวางวัน ที่ 1 ธ.ค. 61 - 28 ก.พ. 62 ลดราคาที่พักนักทองเที่ ยว
(ลด 10%) ในบริเวณพื้นที่สวนปาแมยาว-แมซาย จังหวัดเชียงราย,
สวนปาเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก, สวนปาแมละเมา จังหวัดตาก,
สวนปาทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี, สวนปาเกริงกระเวีย จังหวัด
กาญจนบุรี และสถาบันคชบาลแหงชาติในพระอุปถัมภฯ
งดเวนคาเขาชมการแสดงชาง
ระหวางวันที่ 1 ธ.ค. 61 - 28 ก.พ. 62 งดเวนคาเขาชมการแสดงชาง
สําหรับผูสูงอายุและผูพิการ ตามนโยบายรัฐบาล (ฟรี) และลดราคา
คาเขาชมการแสดงชาง สําหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป (ลด 10%) ณ สถาบันคชบาลแหงชาติในพระอุปถัมภฯ
มอบบัตรประจําตัวอาสาสมัคร
มอบบัตรประจําตัวอาสาสมัครพิทักษทะเล ใหแกภาคีเครือขายอาสา
พิทกั ษทะเล (อสทล.) (Marine
สมั ค รพิ ทั ก ษ ท ะเล จํ า นวน 6,471 คน ซึ่ งมี สิ ท ธิ แ ละหน า ที่ ต าม
Rangers)
ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงวาดวยอาสาสมัครพิทักษ
ทะเล พ.ศ. 2560 ที่ไดรับการรับรองตาม พ.ร.บ. กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง มาตรา 16 อยางถูกตอง
โครงการ “ปาในเมือง สวนปา
เป ดโครงการ “ปาในเมื อง สวนป าประชารัฐ เพื่อความสุขของคน
ประชารัฐ เพื่อความสุขของคน
ไทย” จํานวน 12 แหง เพื่อใหประชาชนสามารถอยูรวมกับปา สราง
ไทย”
ปา ดูแลปา ใชประโยชน/ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในพื้นที่ปาในเมืองได
เชน ชมวิวทิวทัศน ทางเดินศึกษาธรรมชาติ ฯลฯ
“ชมฟรี มีความรู”
ระหวางวันที่ 31 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 ยกเวนการจัดเก็บคาบริการ
เขาชมสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา (Aquarium) ณ สถานแสดงพันธุสัตว
น้ําภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (Phuket Aquarium)
เพาะชํากลาไมปลูกความรูสู
ระหวางวันที่ 15 ธ.ค. 61 - 31 ม.ค. 62 จัดกิจกรรมเพาะชํากลาไม
ประชาชน
ปลูกความรูสูประชาชน เพื่อเผยแพรความรูดานเพาะชํากลาไมแก
ประชาชนและเยาวชน ณ หนวยงานดานเพาะชํากลาไม 116 แหง
ทั่วประเทศ
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ลําดับ
ขอเสนอ
13 ผลักดันราง พ.ร.บ.
คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหงชาติ พ.ศ. ....
14 ดําเนินการตาม พ.ร.บ. ปาไม
มาตรา 7 ยกเลิกไมหวงหามในที่ดิน
กรรมสิทธิ์
15 ผลักดันราง พ.ร.บ. ปาชุมชน

ขอมูลสรุปกิจกรรม
เรงรัด การจั ด ที่ ดิ น ทํ ากิ น และที่ อยู อ าศั ย ให มี ความก าวหน าในทุ ก
อําเภอ และผลักดันราง พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
พ.ศ. .... ใหมีผลบังคับใชในตนป 2562
เรงรัด “ยกเลิกไมหวงหาม” ในที่ดินกรรมสิทธิ์ ใหมีผลทางกฎหมาย
ในหวงตนป 2562

เรงรัด “การจัดตั้งปาชุมชน” และเรงรัด “กฎหมายปาชุมชน” ให
แลวเสร็จในตนป 2562
16 ผลักดันราง พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ เร ง รั ด การแก ไขร า ง พ.ร.บ. อุ ท ยานแห ง ชาติ พ.ศ. .... และร า ง
พ.ศ. .... และราง พ.ร.บ. สงวนและ พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. .... เพื่อแกไขปญหาชุมชนใน
คุมครองสัตวปา พ.ศ. ....
ปาอนุรักษใหสามารถอยูกับปาไดอยางสมดุลและยั่งยืนในป 2562
29. เรื่อง ของขวัญปใหมสําหรับประชาชน ป 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบขอมูลกิจกรรมของขวัญปใหมสําหรับประชาชน ป 2562 ตามที่กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ ดังนี้
สาระสําคัญ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดจัดเตรียมของขวัญปใหมสําหรับประชาชน
เสนอใหทุกสวนราชการพิจารณากิจกรรมที่เปนประโยชนตอประชาชนเพื่อมอบเปนของขวัญปใหมใหแกประชาชน
ภายใตชื่อ “พม. เติมสุข ทั่วไทย 2562 (Fill with Happiness)” ประกอบดวย 4 ความสุข สงถึงประชาชน ดังนี้
1. สุขถวนหนา ประกอบดวย
1) One Card All Rights : ทุกสิทธิคนพิ การ ผานบัต รประชาชนใบเดียว โดยกรมสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งคนพิการสามารถใชบัตรประจําตัวประชาชนในการเขารับบริการกับหนวยงาน
ภาครัฐ เชน โรงพยาบาล สถานีตํารวจ ฯลฯ
2) คงอั ตราดอกเบี้ ย ต่ํ า สุ ด ที่ ร อ ยละ 25 สตางค ต อ เดื อ น โดยสํ านั ก งานธนานุ เคราะห เพื่ อ
ชวยเหลือประชาชนในการแบงเบาภาระในการคงดอกเบี้ยต่ํา
2. สุขอาศัย ประกอบดวย
1) มอบบาน สรางชุมชน ไทยทุกคนมั่นคง เขมแข็ง 2,562 หลัง โดยสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(องคการมหาชน) มอบบานมั่นคง จํานวน 1,096 หลัง มอบบานพอเพียงชนบท จํานวน 1,254 หลัง มอบบานริมคลอง
จํานวน 212 หลัง
2) บานปนสุขเพื่อผูสูงอายุ โดยกรมกิจการผูสูงอายุ ปรับปรุง ซอมแซม หรือสรางที่อยูอาศัยให
ผูสูงอายุ ที่มีฐานะยากจนใหมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัย จํานวน 1,000 หลัง 76 จังหวัด ทั่วประเทศ
3) รวมใจ สรางไทย สรางที่อยูอาศัย โดยสํานักงานปลัดกระทรวงฯ และ สถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน (องค การมหาชน) สร างบ านแก ผู ประสบภั ยดินโคลนถลม ตําบลบ อเกลือเหนือ อําเภอบอเกลือ จังหวัด นาน
จํานวน 75 หลัง
4) Easy Home ซื้ อ ง า ย จ า ยสบาย โดยการเคหะแห ง ชาติ ฟรี ค า ธรรมเนี ย ม ฟรี ค า โอน
กรรมสิทธิ์ Sale โครงการบานเอื้ออาทรราคาพิเศษ จํานวน 35 โครงการ/โครงการบานแลกบาน เพิ่มคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหดีขึ้น โดยใหโอกาสผูอยูอาศัยในบานของการเคหะแหงชาติ มาแลกบานของการเคหะแหงชาติดวยกัน
3. สุขรวมใจ ประกอบดวย
1) ศูนยเรียนรูนวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ โดยกรมสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปนศูนยกลางเพื่อสําหรับจัดแสดงและถายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวกคนพิการ รวมถึงแหลงเรียนรูเปนศูนยตนแบบ
2) ศาสนสถานเชื่อมบุญ เกื้อหนุนคนพิการ และผูสูงอายุ โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ และกรมกิจการผูสูงอายุ เปนกิจกรรมที่ทําใหคนพิการและผูสูงอายุ สามารถประกอบศาสนกิจในวัด
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และมีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนาไดอยางเทาเทียม และมีวัดตนแบบทั่วประเทศที่เอื้อตอ คนพิการ และผูสูงอายุ
สามารถเขาถึงไดอยางสะดวก ปลอดภัย
3) หนาวนี้...ที่บนดอย ตามรอยภูมิวัฒนธรรม โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลดราคาที่พัก
Home Stay 10-50% ที่ พัก ณ ศูน ยพัฒ นาราษฎรบนพื้น ที่สูง 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดลําพูน จังหวัดตาก /รับของที่ระลึกฟรี เมื่อนักทองเที่ยวเขาจุด Checkpoint
4) พม.เชื่อมใจ แบงปนความสุขสูสังคม โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดทําเมนู-จับคู
ผูให-สงใจมอบของขวัญ 2,562 ครัวเรือน ทั่วประเทศ (จัดทําเมนูการใหความชวยเหลือผูอยูในสภาวะยากลําบาก จาก
ขอมูล Family Data) 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมกับภาคีเครือขายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย เปนตน
5) สรางพื้นที่เปาหมายขจัดภัยความรุนแรง โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สงเสริม
ใหชุมชนมีศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัวระดับตําบล (ศปก.ต.) 1 จังหวัด 1 ศปก.ต.
6) เว็ บไซต รวมใจยุ ติ ค วามรุน แรง โดยกรมกิจการสตรีและสถาบั นครอบครัว เปดตั วเว็ บไซต
เพื่อใหประชาชนไดเขามาประกาศเจตนารมณ โดยแสดงออกถึงการ “ไมยอมรับ ไมนิ่งเฉย ไมกระทําความรุนแรงใน
สังคมทุกรูปแบบ”
4. สุขยั่งยืน ประกอบดวย
1) ผลักดันมาตรการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ เรื่อง “สังคมผูสูงอายุ” โดยกรมกิจการผูสูงอายุ
เปาหมายเพื่อใหผูสูงอายุไทยเปน Active Ageing (Healthy,Security,Participation)
30. เรื่อง กระทรวงพาณิชยสงมอบกิจกรรมเทใจมอบความสุขเทศกาลปใหมใหแกประชาชน ป 2562
คณะรัฐมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ เรื่อง กระทรวงพาณิชยสงมอบกิจกรรมเทใจ
มอบความสุขเทศกาลปใหมใหแกประชาชน ป 2562 ดังนี้
สรุปกิจกรรมเทใจมอบความสุขเทศกาลปใหมใหแกประชาชน ป 2562 กระทรวงพาณิชย
กิจกรรม
ชวงเวลา
1. ลดคาครองชีพ และดูแลราคาสินคา
1.1 จัดงานลดราคาจําหนายสินคาในชวงเทศกาลปใหม ณ หางทั่วประเทศ 13 ธ.ค.61- 9 ม.ค.62
(มากกวา 13,500 สาขา) โดยรวมมือกับเอกชน จัดงาน“ลดหนักจัดเต็ม
(28วัน)
New Year Grand Sale” ลดราคาสินคาอุปโภคบริโภค ไดแก อาหารและ
เครื่องดื่ม ของใชประจําวัน เครื่องแตงกาย และสินคาอื่นๆ เปนตน
1.2 จัดงานธงฟาเพื่อเปนของขวัญปใหมสําหรับประชาชน ณ กระทรวง
24-27 ธ.ค. 61
พาณิชย จําหนายสินคาที่จําเปนตอการครองชีพในราคาประหยัดต่ํากวา
(4 วัน)
ทองตลาดทัว่ ไปรอยละ 20-40 และจําหนายสินคาไฮไลท เชน ไขไก
น้ํามันปาลม น้าํ ตาลทราย ขาวสาร เปนตน
1.3 มหกรรมธงฟาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภูมิภาค
21 – 24 พ.ย. 61
ภาคเหนือ (จ.พิษณุโลก/จ.แพร/จ.เชียงราย/จ.นครสวรรค)
27 – 30 พ.ย.61
หมายเหตุ : กิจกรรมในภาคกลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต อยู
3 – 6 ธ.ค.61
ระหวางหารือการดําเนินการ
9 – 12 ธ.ค.61
1.4 ลดราคาสินคาอุปโภค/บริโภค 20-50% “คาสงรวมใจ โชหวยไทย
20 ธ.ค.61 – 5 ม.ค.62
คูสังคม” โดยขอความรวมมือสมาคมคาสง/คาปลีก รานตนแบบของกรมฯ
15 ธ.ค.61 – 15 ม..ค.
1.5 ลดราคาสินคาออนไลน Thaitrade.com 30 % ภายใตโครงการ
62
“มอบความสุขปใหม 2562”
1.6 จัดสายตรวจพิเศษตรวจสอบการจําหนายชุดกระเชาของขวัญให
3-28 ธ.ค. 61
เปนธรรมแกผูบริโภค
- ตรวจสอบการจําหนายชุดกระเชา ของขวัญของผูประกอบการ
- ดําเนินการตรวจสอบตาม พ.ร.บ. วาดวยราคาสินคาและบริการ

สถานที่
หางคาปลีกคาสง
สมัยใหม
หางสรรพสินคา
ซุปเปอรมารเก็ต ราน
สะดวกซื้อ และ
หางสรรพสินคาทองถิ่น
ณ ลานอเนกประสงคชั้น
3 กระทรวงพาณิชย
จ.พิษณุโลก
จ.แพร
จ.เชียงราย
จ.นครสวรรค
36 จังหวัด

เวปไซต
thaitrade.com
หางสรรพสินคา และ
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พ.ศ. 2542
1.7 ประชาสัมพันธการรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการ สายดวน
1569 จัด ตั้งจุดรั บเรื่องร องเรียนราคาสิน ค าและบริ การสายดว น
1569 เพื่อประชาสัมพันธรณรงคใหประชาชนรูจักรักษาสิทธิประโยชน
ของตน ปองปรามผูป ระกอบการคามิใหฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบ
ผูบริโภค และใหผูประกอบการมีการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
1.8 จัดสายตรวจพิเศษตรวจสอบการจําหนายสินคาและอาหารในสถานี
ขนสงผูโดยสาร/สถานีรถไฟ
โดยตรวจสอบการแสดงราคาจําหนาย รายละเอียดสินคา และ
ปริมาณการบรรจุ กรณีพบการกระทําผิดใหดําเนินคดีทันที
1.9 ปลอยขบวนรถโมบายเพื่อออกตรวจสอบสถานีบริการน้ํามันในชวง
กอนเทศกาลปใหม (รัฐมนตรีวา การ กระทรวงพาณิชยเปนประธานในพิธ)ี

2.ขยายเวลาใหบริการและอํานวยความสะดวกทางการคา
2.1 เปดใหบริการรับจดทะเบียนธุรกิจและบริการหนังสือรับรอง รับรอง
สําเนา และตรวจเอกสารขอมูลธุรกิจของนิติบุคคลทั่วประเทศ
• บริการรับจดทะเบียนธุรกิจนอกเวลาทําการ
 ณ สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา เขต 1-6
วันที่ 22 ธ.ค. 61 (วันเสาร) : 8.30-16.30 น.
 ณ สวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ชั้น 4 กรมพัฒนาธุรกิจการคา
วันที่ 22 ธ.ค.61 (วันเสาร) : 8.30-16.30 น.
วันที่ 24-28 ธ.ค. 61 (วันธรรมดา) : 16.30-18.00 น.
• ใหบริการหนังสือรับรอง รับรองสําเนา และตรวจเอกสารขอมูล
ธุรกิจของนิติบุคคลทั่วประเทศ
 ชองทาง Walk In เปดใหบริการหนังสือรับรอง รับรองสําเนา
และตรวจเอกสาร นิติบุคคล
 ชองทาง e-Service เปดใหบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลใน
รูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Certificate File)
 ชองทาง e-Certificate ณ ธนาคาร เปดใหบริการหนังสือ
รับรอง รับรองสําเนาเอกสารนิติบุคคล เฉพาะธนาคารพาณิชย
สาขาที่รวมโครงการ จํานวน 4 ธนาคาร 823 สาขา (ธ.กสิกรไทย
263 สาขา/ธ.กรุงไทย 244 สาขา/ธ.ออมสิน 192 สาขา/
ธ.ธนชาติ 124 สาขา)
2.2 การใหบริการและอํานวยความสะดวกทางการคา ใน
วันและเวลาราชการ จนถึงเวลา 18.00 น. ดังนี้
- ออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการสงออกนําเขาสินคาทั่วไป
- ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (Form)
- ทําบัตรประจําตัวผูนําเขา –สงออก/บัตรผูรับมอบอํานาจ

26-27 ธ.ค. 61

17-28 ธ.ค.61
20 ธ.ค. 61
เวลา 10.00 –
12.00 น.

 22 ธ.ค.61 (วัน
เสาร)
: 8.30-16.30 น.
 24-28 ธ.ค. 61
(วันธรรมดา)
: 16.30-18.00 น.

ยานการคาที่มีการ
จําหนายสินคากระเชา
ของขวัญ เชน
หางสรรพสินคาเซ็นทรัล
พลาซา เวสตเกต
หางสรรพสินคา
เทสโกโลตัส
สถานีขนสงผูโดยสาร
(หมอชิต)
1) สถานีรถไฟหัว
ลําโพง
2) สถานีขนสงหมอชิต
3) สถานีขนสงเอกมัย
4) สถานีขนสงสายใต
ณ บริเวณโถงดานหนา
กระทรวงพาณิชย
 สวนจดทะเบียน
ธุรกิจกลาง ชั้น 4
กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา
 สํานักงานพัฒนา
ธุรกิจการคา เขต
1-6
 ธนาคารพาณิชย
สาขา ที่รวม
โครงการ

17 – 21 ธ.ค. 61
 กรมการคา
ตางประเทศ ชั้น 3
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- ใหคําแนะนําการขอหนังสือสําคัญการสงออก – นําเขา (Help Desk)
- จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อ รองรับระบบ Digital Signature (DS)
2.3 เปดบริการรับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาและคําขอรับ
สิทธิบัตร ในวันเสารของเดือนมกราคม 2562 (4 วัน) วันที่ 5, 12,
วันเสารของเดือน
19 และ 26 มกราคม 2562
ม.ค.62
2.4 อํานวยความสะดวกใหบริษัทมหาชน ในการสงรายงานประจําป (4 วัน) วันที่ 5, 12,
หรือบัญชีรายชื่อผูถือหุนในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส แทน
19 และ 26 ม.ค. 62
รูปแบบเอกสารกระดาษ
ตั้งแตวันที่ 23 พ.ย.
นําสงและรับรองขอมูลอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบแผนขอมูล (CD)
61 เปนตนไป
รู ป แบบ URL และ QR Code
2.5 อํานวยความสะดวกใหผูประกอบการสามารถดาวนโหลดเอกสารที่มี
ลายเซ็นผูรับผิดชอบประกาศคาดัชนีที่ใชวัดการเปลี่ยนแปลงของคา
งาน ณ ระยะเวลาที่ผูรับเหมากอสรางเปดซองประกวดราคาได (K) ตั้งแต พ.ย. เปนตนไป
ที่สวนกลางไดโดยตรงจากเว็บไซต www.price.moc.go.th ได
ตลอดเวลา
2.6 ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหยางรถใหมเปน
สินคาที่ตองมีหนังสือรับรองและตองปฏิบัติตามมาตรการจัด
ระเบียบในการนําเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555
คาดวามีผลบังคับใช
21 ม.ค. 62
3. บริการพิเศษสําหรับผูประกอบการ
3.1จัดหนวยบริการเคลื่อนที่ใหคําปรึกษาดานการประกอบธุรกิจใน
ตางประเทศ
- โครงการตนกลา ทู โกล
- โครงการพัฒนานักสงออกรุนใหม Young Exporter from local to Global
3.2 ฝกอบรมจัดทําแพทเทิรนการตัดเย็บใหผูประกอบการตางจังหวัดสู
ตลาดตางประเทศ
3.3 การใหบริการพิเศษของศูนย FTA Center
• กิจกรรม FTA 4.0 แนะนําระบบฐานขอมูลตางๆ อาทิ
- ระบบการคนหาอัตราภาษี
- คลังขอมูลการคาไทย
- ขอมูลการคาระหวางประเทศ ของไทย
- การคนหารายชื่อผูนําเขา- สงออก
• กิจกรรม FTA Talk ในหัวขอ อาทิ
- ขั้นตอนการสงออก-นําเขาภายใตขอตกลงการคาเสรี รวมทั้ง
กฎระเบียบ
- โอกาสทางการคาการลงทุนกับประเทศที่มีความตกลง
การคาเสรี อาทิ จีน อินเดีย เปนตน
- การคาบริการภายใตความตกลงการคาเสรี
- บอกเลาแลกเปลี่ยนประสบการณจากการใชสิทธิประโยชนจาก
ความตกลงการคาเสรี
• กิจกรรม FTA Clinic จัดเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการเจรจา FTA
ใหบริการขอมูลความตกลง FTA ตางๆ
ระดับทวิภาคี ไดแก

ก.พ.-กค.62
ก.พ.-กค.62
ม.ค. 62
16 ม.ค. 62
13.30-16.30 น.

และ 4
 สาขาทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
 สาขารัชดาภิเษก
(ถนนรัชดาภิเษก)
ศูนยบริการรับจด
ทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา ชั้น 3 กรม
ทรัพยสินทางปญญา
 กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา
 สํานักงานพาณิชย
จังหวัด

www.price.moc.go.th

ชลบุรี/กาญจนบุรี/
นครสวรรคลําพูน/
พิษณุโลก/ราชบุรี/
กระบี่/อุดรธานี
เชียงใหม อุดรธานี
และนครราชสีมา
FTA Center ชั้น 3
กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ

16 ม.ค. 62
13.30-16.30 น.

FTA Center ชั้น 3
กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ

16 ม.ค. 62
13.30-16.30 น.

FTA Center ชั้น 3
กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ
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1. ไทย-อินเดีย (Thailand-India Free Trade Agreement-TIFTA)
2. ไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade AgreementTAFTA)
3. ไทย-นิวซีแลนด (Thailand-New Zealand Closer Economic
Partnership-TNZCEP)
4. ไทย-ญี่ปุน (Japan-Thailand Economic Partnership AgreementJTEPA)
5. ไทย-เปรู (Thailand-Peru Closer Economic Partnership
Agreement-TPCEP)
6. ไทย-ชิลี (Thailand-Chile Free Trade Agreement-TCFTA)
ระดับภูมิภาค ไดแก
1. ความตกลงการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area-AFTA)
2. อาเซียน-จีน (ASEAN-China Free Trade Area-ACFTA)
3. อาเซียน-ญี่ปุน (ASEAN-Japan Comprehensive Economic
Partnership-AJCEP)
4. อาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea Free Trade Area-AKFTA)
5. อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด (ASEAN-Australia-New Zealand
Free Trade Agreement-AANZFTA)
6. อาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Free Trade Area-AIFTA)
อาเซียน-ฮองกง (ASEAN-Hong Kong Free Trade AreaAHKFTA)
3.4 สรางการรับรูตอขอมูลเศรษฐกิจการคา ผาน Application LINE
เริ่มกลาง ธ.ค. 61 เปน
(LINE Official) กลุมเปาหมายจํานวน 50,000 คน ขอมูลเศรษฐกิจ
ตนไป
การคา ไดแก
1) สรุปเศรษฐกิจ ป 61
2) แนวโนมเศรษฐกิจ ป 62
3) trends สินคาโลก ป 62
4) ดัชนีเศรษฐกิจการคา
5) สถานการณการคาระหวางประเทศ
6) สถานการณเศรษฐกิจการคาในประเทศ
7) บทวิเคราะห Hot Issues
- สงครามการคา
- ยุทธศาสตรการคาไทย-จีน
- เทคโนโลยีสงผลกระทบตอการคา

Application LINE
(LINE Official)
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ตางประเทศ
31. เรื่อง การนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการขจัด
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ฉบับที่ 4 – 7)
คณะรั ฐ มนตรี มี มติ เห็ น ชอบรายงานผลการดํ าเนิ น งานของประเทศไทยตามอนุ สั ญ ญาระหวาง
ประเทศวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ฉบับที่ 4 – 7) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยมอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการเสนอรายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญา
ระหวางประเทศวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ฉบับที่ 4 -7) ฉบับภาษาอังกฤษ (ฉบับ
สมบูรณ) ตอคณะกรรมการสหประชาชาติวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติตอไป ตามที่กระทรวงยุติธรรม
เสนอ ทั้งนี้ ใหกระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
รายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ฉบับที่ 4 - 7) เปนการรายงานความกาวหนาและการดําเนินงานของประเทศไทย
ตามพันธกรณีที่กําหนดไวในอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติฯ ประกอบดวย 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดทํารายงานและสถานการณทั่วไป ประเด็นทาทาย แนวทางการแกไขปญหา
เบื้ องต น : การจั ดทํ ารายงานได ใช ระยะเวลาตั้งแตป พ.ศ. 2557 – 2560 เพื่ อให รายงานผลการดํ าเนิ น งานของ
ประเทศไทยฯ เกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางแทจริง สวนที่ 2 การดําเนินการของประเทศไทย
ที่มีตอขอกังวลและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสหประชาชาติวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ และ
สวนที่ 3 การวิเคราะหขอบัญญัติและกลไกตาง ๆ ที่ประเทศไทยมีอยูเพื่อรองรับสวนที่เปนสาระบัญญัติ คือ ขอบทที่
1 -7 ของอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะในประเด็นที่คณะกรรมการสหประชาชาติฯ กําหนดไว
การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยฯ (ฉบับที่ 4 -7) ดวยกระบวนการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน พบวา ประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่สอดรับ
กับหลักการของอนุสัญญาฯ โดยมีพัฒนาการในการอนุวัติ กฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ และนโยบายใหรองรับและมี
ความสอดรับกับพันธกรณีภายใตอนุสัญญาฯ ที่สําคัญหลายฉบับ เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราช
กําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติการ
คุมครองคนไรที่พึ่ง พ.ศ. 2557 เปนตน
ทั้งนี้ ผลที่คาดวาจะไดรับเมื่อประเทศไทยเสนอรายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยฯ (ฉบับที่
4 – 7) ตอคณะกรรมการสหประชาชาติ ทําใหเห็นถึงความกาวหนาของไทยในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
การกําหนดมาตรการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณที่ดีของไทยใน
การปฏิบัติตามพันธกรณีที่กําหนดไวในอนุสัญญาฯ ประชาชนเชื่อมั่นตอการดําเนินการของรัฐบาลไทยในการขจัดการ
เลื อ กปฏิ บั ติ ท างเชื้ อ ชาติ และประชาชนมี ห ลั ก ประกั น สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของตนซึ่ งทั ด เที ย มกั บ มาตรฐานสากล
ตลอดจนประชาชนทุกกลุมชาติพันธุสามารถอยูรวมกันอยางสงบเรียบรอยและมีสันติสุขในการดํารงชีวิต
32. เรื่อง รางแถลงการณรวมตอสื่อมวลชนของการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือแมโขง –
ลานชาง ครั้งที่ 4
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางแถลงการณรวมตอสื่อมวลชนของการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ
กรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง ครั้งที่ 4 (Joint Press Communiqué of the Fourth Lancang – Mekong
Cooperation Foreign Ministers’ Meeting) และให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการต า งประเทศหรื อ ผู ที่ ได รั บ
มอบหมายรวมใหการรับรองรางแถลงการณรวมตอสื่อมวลชนฯ ตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ
ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางแถลงการณรวมตอสื่อมวลชนฯ ที่ไมใชสาระสําคัญ
หรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอีกครั้ง
สาระสําคัญของเรื่อง
1. รางแถลงการณ รวมต อสื่อมวลชนฯ เป นเอกสารที่สะท อนการแลกเปลี่ยนวิสั ยทัศน และความ
คิดเห็นระหวางรัฐมนตรีตางประเทศของประเทศสมาชิกตอการดําเนินการความรวมมือภายใตกรอบความรวมมือ
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แม โขง – ล านช าง โดยให การรั บ รอง (1) หั ว ข อ “การส งเสริม ความเป น หุ น ส ว นเพื่ อความเจริญ รุงเรืองรว มกั น
(Enhancing Partnership for Shared Prosperity)” และตราสัญ ลักษณ ของการประชุมผูนํากรอบความร วมมื อ
แม โขง – ล านชาง ครั้งที่ 3 ซึ่งจะนํ าไปใช สําหรับ การประชุมและกิจ กรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของในชวงที่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประธานรวมของกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง
ระหวางป ค.ศ. 2018 – 2020 (2) ตราสัญลักษณของกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง (3) เพลงของกรอบความ
รวมมือแมโขง – ลานชาง ชื่อวา “ลานชางและแมโขง สายน้ําแหงมิตรภาพ” (Lancang and Mekong, A river of
Friendship)
2. ทบทวนความสําเร็จและความคืบหนาในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการระยะ 5 ป ของ กรอบ
ความรวมมือแมโขง – ลานชาง ในชวง 1 ปท่ีผานมา อาทิ ความคืบหนาในการดําเนินโครงการตาง ๆ ที่ไดรับการ
จัดสรรทุนจากกองทุนพิเศษภายใตกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง (MLC Special Fund) การจัดตั้งศูนยความ
รวมมือบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแมโขง – ลานชาง ศูนยความรวมมือดานสิ่งแวดลอมแมโขง – ลานชาง และศูนย
Global Center for Mekong Studies (GCMS) รวมทั้งการจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสงเสริมความรวมมือในสาขาหลัก
ภายใตกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง
3. กํ าหนดทิ ศทางความร ว มมื อในอนาคต โดยเน น เรื่อ งการจั ด ตั้ งระเบี ย งการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
แมโขง – ลานชาง (Lancang - Mekong Economic Development Belt) การสงเสริมความรวมมือดานศักยภาพ
การผลิต การจัดทําแผนการเชื่อมโยงระหวางประเทศสมาชิกแมโขง – ลานชางและแผนพัฒ นาความรวมมือดาน
เศรษฐกิจขามพรมแดนและศักยภาพในการผลิต การดําเนินการโครงการใหม ๆ ในสาขาที่จะชวยสงเสริมความเปนอยู
ของประชาชน การจัดตั้งคณะทํางานรวมหรือศูนยความรวมมือในสาขาอื่น อาทิ การศึกษา ศุลกากร สุขภาพ และ
เยาวชน การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการความรวมมือดานทรัพยากรน้ําแมโขง – ลานชางระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 –
2565 รวมทั้งเห็นพองตอการจัดตั้งสํานักเลขาธิการระหวางประเทศของกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง (MLC
International Secretarial)
4. เห็นพองที่จะสงเสริมใหกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาแหงชาติของแตละประเทศสมาชิก รวมทั้งกลไกความรวมมือในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค
เช น สมาคมประชาชาติ แ ห งเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต (ASEAN) ยุ ท ธศาสตร ค วามร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ อิ ร วดี –
เจาพระยา – แม โขง (ACMECS) และแผนงานความร วมมื อทางเศรษฐกิ จ ในอนุ ภู มิภ าคลุ มแม น้ํ าโขง 6 ประเทศ
(GMS)
33. เรื่ อ ง รา งแถลงการณ ร วมการประชุ ม ร วมนายกรัฐมนตรีแ ละรัฐ มนตรีอยา งไมเป น ทางการไทย – ลาว
ครั้งที่ 3
คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบรางแถลงการณรวมการประชุมรวมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอยางไม
เปนทางการ (Joint Cabinet Retreat: JCR) ไทย – ลาว ครั้งที่ 3 และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ลงนามในแถลงการณรวมฯ โดยฝายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีรัฐมนตรีกระทรวงการ
ตางประเทศ สปป.ลาว เปนผูรวมลงนาม ตามที่กระทรวงการตางประเทศ เสนอ
ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ งปรั บ ปรุ ง แก ไขร า งแถลงการณ ร ว มดั ง กล า วในส ว นที่ ไ ม ใ ช
สาระสําคัญ และไม ขัดกั บ หลั กการที่คณะรัฐมนตรีได อนุมัติห รือให ความเห็น ชอบไว ใหกระทรวงการต างประเทศ
สามารถดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชนที่ไทยไดรับ
จากการปรับเปลี่ยนดังกลาวตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) ดวย
สาระสําคัญของรางแถลงการณ รวมการประชุ มรวมนายกรัฐมนตรีแ ละรัฐมนตรีอยางไม เปน
ทางการ (Joint Cabinet Retreat: JCR) ไทย – ลาว ครั้งที่ 3 ครอบคลุมประเด็นความรวมมือ 3 ประเด็นหลัก
ไดแก 1) ดานการเมืองและความมั่นคง ประกอบดวย ความชวยเหลือกรณีเหตุอุทกภัยในแขวงอัตตะบือ ยุทธศาสตร
รวมดานการพัฒนา การรักษาความสงบเรียบรอยตามแนวชายแดน การปองกันและปราบปรามยาเสพติด และการ
เป ด และยกระดับ จุ ดผ านแดน 2) ด านเศรษฐกิจ ไดแก พลั งงาน การอํานวยความสะดวกในการผ านแดน การ
เชื่อมโยงดานคมนาคมขนสงอยางไรรอยตอ การสงเสริมการคาไทย-ลาว 3) ความรวมมือดานสังคมและการพัฒนา
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ไดแก โครงการการสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน แรงงาน การทองเที่ยว การทูตภาคประชาชน การฉลองครบรอบ
70 ป ความสัมพันธทางการทูต การเปนประธานอาเซียนของประเทศไทย และสาธารณสุข
ทั้ ง นี้ จะมี ก ารลงนามในร า งแถลงการณ ร ว มฯ โดยรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงต า งประเทศ
ในการประชุมรวมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอยางไมเปนทางการไทย – ลาว ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการดําเนินการตาง ๆ ภายใตรางแถลงการณรวมฯ จะชวยผลักดันให
การดําเนินการที่ผานมาเกิดความคืบหนาเพื่อประโยชนในการดําเนินความสัมพันธ ทั้งดานการเมืองและความมั่นคง
เศรษฐกิจ และสังคมและการพัฒนาใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป
34. เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ จั ด ทํ า และลงนามในบั น ทึ ก ความเข า ใจว า ด ว ยความร ว มมื อ ด า นการศึ ก ษาระหว า ง
กระทรวงศึก ษาธิการแหงราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กรทะรวงศึกษาธิการ เสนอ ดังนี้
1. อนุ มั ติ ก ารจั ด ทํ า และลงนามบั น ทึ ก ความเข าใจว าด ว ยความรว มมื อ ด านการศึ ก ษาระหว า ง
กระทรวงศึกษาธิการแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ทั้งนี้ หากกอนการลงนามมี ความจําเปน ตองปรับปรุงแกไขบันทึ กความเขาใจฯ ในสวนที่ มิใชสาระสําคัญ ให
กระทรวงศึกษาธิการหารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศเพื่อพิจารณาดําเนินการในเรื่อง
นั้น ๆ โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการหรือผูแทน เปนผูลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวย
ความรวมมือดานการศึกษา ระหวางกระทรวงศึกษาธิการแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา
แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาระสํ า คั ญ ข องบั น ทึ กค วาม เข าใจว า ด ว ยค วาม ร ว มมื อ ด า น การศึ ก ษ า ระห ว า ง
กระทรวงศึก ษาธิการแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เพื่อใชเปนกรอบความรวมมือทางการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เชน การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การ
แลกเปลี่ยนการเยือนระดับตาง ๆ การสงเสริมการคนควาวิจัย การพัฒนาหลักสูตรสเต็มศึกษา โลจิสติกส การศึกษา
พิเศษ และการตรวจสอบเอกสารวุฒิการศึกษาของนักศึกษาและพระสงฆลาวที่เรียนในประเทศไทย โดยไดระบุใหมี
การจัด ตั้ งคณะทํ างานรวมด านการศึ กษาไทย – ลาว เพื่ อใชเป น เวทีในการหารือกิจ กรรม/โครงการความรวมมื อ
ระหวางกัน โดยแตละฝายผลัดกันเปนเจาภาพจัดการประชุม กําหนดระยะเวลาในการบังคับใชและสิ้นสุดของบันทึก
ความเขาใจฯ เปนระยะ 5 ป และจะตออายุอัตโนมัติออกไปอีก 5 ป
35. เรื่ อ ง การจั ด ทํ า บั น ทึ ก ความเข า ใจระหว า งรั ฐ บาลแห ง ราชอาณาจั ก รไทยกั บ รั ฐ บาลแห ง สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาววาดวยโครงการจัดสรางสวนรุกขชาติไทย – ลาว
คณะรัฐมนตรีมีติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติการจัดทําและเห็น ชอบรางบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววาดวยโครงการจัดสรางสวนรุกขชาติไทย – ลาว
2. อนุมัติใหอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปนผูลงนามในรางบันทึกความเขาใจ
ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววาดวยโครงการจัดสราง
สวนรุ ก ขชาติ ไทย – ลาว ทั้ งนี้ หากจํ า เป น ต อ งแก ไขปรั บ ปรุ งร า งบั น ทึ ก ความเข า ใจฯ ดั งกล า วในส ว นที่ ไม ใช
สาระสําคั ญและไมขัด ตอผลประโยชน ของประเทศไทย ให กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสามารถ
ดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
3. มอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแกอธิบดี
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปนผูลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว
สาระสําคั ญ ของรางบั นทึ ก ความเขาใจระหวางรัฐบาลแห งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววาดวยโครงการจัดสรางสวนรุกขชาติไทย – ลาว มีวัตถุประสงคเพื่อ
กระชับมิตรภาพและความสัมพันธอันดีของทั้งสองฝาย และเพื่อใหเปนไปตามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหงราชอาณาจักรไทย
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และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการดําเนินการ
จัดทําโครงการจัดสรางสวนรุกขชาติไทย – ลาว ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเขตโรงเรียนมัธยม
สมบูนนาซอน บานนาซอน เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทั้งนี้ รางบันทึกความเขาใจฯ ไดกําหนดรายละเอียดสําหรับการดําเนินงานรวมกันของทั้งสองฝายใน
ประเด็ น ต าง ๆ ได แ ก การกํ า หนดคํ านิ ย าม ความรว มมื อระหวางรัฐ บาลแห งราชอาณาจั ก รไทยกั บ รัฐ บาลแห ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หนวยงานรับผิดชอบโครงการ พันธกรณีของทั้งสองฝาย การจางแรงงาน
ระยะเวลาในการดําเนินงานตามโครงการ คณะกรรมการกํากับโครงการ เงินได อากรและคาธรรมเนียมตาง ๆ และ
การอํานวยความสะดวกดานภาษี การแลกเปลี่ยนเงินตราและการโอนเงิน กฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบทองถิ่น
การคุมครองความปลอดภัย การสงมอบงาน การแกไขเปลี่ยนแปลงบันทึกความเขาใจ การระงับขอพิพาทวันที่มีผลใช
บังคับ และผูลงนาม
แตงตั้ง
36. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสขุเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ให ดํ ารงตํ าแหน งประเภทวิชาการระดับ ทรงคุ ณ วุฒิ จํ านวน 2 ราย ตั้ งแต วัน ที่มีคุณ สมบั ติ
ครบถวนสมบูรณ ดังนี้
1. นางพนิดา ศรีสันต นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุมงานกุมารเวช
ศาสตร กลุมภารกิจดานวิชาการและการแพทย สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการแพทย ดํารงตําแหนง
นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุมงานกุมารเวชศาสตร กลุมภารกิจดานวิชาการและ
การแพทย สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการแพทย ตั้งแตวันที่ 23 เมษายน 2561
2. นายสุ ธ น วงษ ชี รี ผู เ ชี่ ย วชาญด า นวิ จั ย และพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย (มาตรฐาน
หองปฏิบัติการ) (นักวิทยาศาสตรการแพทยเชี่ยวชาญ) กรมวิทยาศาสตรการแพทย ดํารงตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิดาน
วิ จั ย และพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย (มาตรฐานห อ งปฏิ บั ติ ก าร) (นั ก วิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ท รงคุ ณ วุ ฒิ )
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ตั้งแตวันที่ 10 กรฎาคม 2561
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
37. 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)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ให ดํ ารงตํ าแหน งประเภทวิชาการระดับ ทรงคุ ณ วุฒิ จํ านวน 2 ราย ตั้ งแต วัน ที่มีคุณ สมบั ติ
ครบถวนสมบูรณ ดังนี้
1. นายพิ ทยา ไพบู ลยศิริ นายแพทยส าธารณสุ ขจังหวัด (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (แพทย) สู ง)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดาน
เวชกรรมป อ งกั น ) กลุ ม งานเวชกรรมสั ง คม โรงพยาบาลพระนครศรี อ ยุ ธ ยา สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน 2561
2. นายชัยรัตน เตชะไตรศักดิ์ นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) กลุมควบคุมและปองกัน
โรคเรื้อน สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค ดํารงตําแหนง นายแพทย (ผูทรงคุณวุฒิดานเวชกรรมปองกัน)
(นายแพทยทรงคุณวุฒิ) กรมควบคุมโรค ตั้งแตวันที่ 27 สิงหาคม 2561
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
38. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเสนอแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้
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1. นายสุภัทร จําปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ดํารงตําแหนง เลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2 . น า ย ส นิ ท แ ย ม เก ษ ร ผู ช ว ย เล ข าธิ ก า ร ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น
สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ นฐาน ดํ ารงตําแหน ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อทดแทนตําแหน ง
ที่วาง
39. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงวั ฒ นธรรมเสนอแต ง ตั้ ง กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค จํานวน 9 คน ดังนี้
1. ดานกฎหมาย นางพงษสวาท กายอรุณสุทธิ์
2. ดานศิลปวัฒนธรรม นายบวรเวท รุงรุจี
3. ดานการศึกษา นางสรวงมณฑ สิทธิสมาน
4. ดานการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว นายธวัชชัย ไทยเขียว
5. ดานสุขภาพจิต นายยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์
6. ดานคนพิการและผูสูงอายุ นายสมคิด สมศรี
7. ดานการคุมครองผูบริโภค นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย
8. ดานสื่อสารมวลชน 1) รองศาสตราจารยพนา ทองมีอาคม 2) ผูชวยศาสตราจารยวรัชญ ครุจิต
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เปนตนไป
40. เรื่อง ใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรีคงอยูปฏิบัติหนาที่ตออีกหนึ่งวาระ
คณะรัฐ มนตรีมีมติ เห็ น ชอบตามที่ สํานั กเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหนงหนึ่งป ในวันที่ 17 ธันวาคม
2561 คงอยูปฏิบัติหนาที่ตออีกหนึ่งวาระ ตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2561
...............................

