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วันนี้ (12 กุมภาพันธ 2562) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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เรื่อง

กฎหมาย
รางกฎกระทรวงกําหนดดานศุลกากรและดานพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ดาน
พรมแดนบานฮวก)
รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหมะพราวเปนสินคาที่ตองปฏิบัติตาม
มาตรการจัดระเบียบในการนําเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....
การจัดตั้งกรมการขนสงทางราง
เศรษฐกิจ- สังคม
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ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง
รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน สําหรับคาใชจายดานบุคลากร
รายการเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการตุลาการและ
ดะโตะยุติธรรม
ขออนุมัติโครงการและงบประมาณดําเนินงานโครงการรักษาระดับปริมาณและ
คุณภาพขาวหอมมะลิ ปการผลิต 2562/63
ขอความเห็นชอบการจัดทําโครงการบานพักขาราชการ (บานหลวง) ของกระทรวง
ยุติธรรมภายใตแผนแมบทการพัฒนาที่อยูอาศัยระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
การจัดสรรอัตราขาราชการตํารวจตั้งใหมใหกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ
การจัดสรรอัตราขาราชการตั้งใหมใหกับสวนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน
และกระทรวงแรงงาน และการสนับสนุนงบประมาณใหกับสํานักงานผูตรวจการ
แผนดินเพื่อใชสําหรับการบรรจุอัตราพนักงานตั้งใหม
แผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564
การกําหนดวิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารงาน การบริหารบุคคล การจัด
โครงสรางการแบงสวนงานหนาที่และอํานาจของสวนงาน อัตรากําลัง และกรอบ
อัตรากําลังขาราชการในระยะเริ่มแรกของสํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตรชาติและการสรางความสามัคคีปรองดอง
การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการเพิ่มเปนกรณีพิเศษ ในป 2562
ตางประเทศ
รางบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาวาดวยความรวมมือในการตอตานการคามนุษย
ขอความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรีในการแกไขขอบทที่ 20 วรรค 1 ของอนุสัญญา
วาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the
Elimination of all Forms of Discrimination Against Women - CEDAW)
การใหสัตยาบันกรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความสะดวกใน
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การขนสงผูโดยสารขามพรมแดนโดยยานพาหนะทางถนน (ASEAN Framework
Agreement on the Facilitation of Cross Border Transport of
Passengers by Road Vehicles: ASEAN CBTP)
การเขารวมกับความรวมมือ Climate and Clean Air Coalition (CCAC) ของ
ประเทศไทย ดานที่ 3
รางขอมติรัฐมนตรีเรื่อง Enhancing Cooperation, Harmonization and
Integration in the Era of Transport Automation
แตงตั้ง
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การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงศึกษาธิการ)
การรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาบรรจุเปนขาราชการ
พลเรือนสามัญ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงศึกษาธิการ)
การแตงตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร
การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห
แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการกํากับสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข
การแตงตั้งประธานกรรมการ กรรมการผูแทนชุมชน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว
การแตงตั้งขาราชการการเมือง (ตําแหนงเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา)
แตงตั้งกรรมการผูชวยรัฐมนตรี
การแตงตั้งผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิ
มนุษยชนสําหรับวาระระหวางวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2564

(ทานสามารถดาวนโหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 12 กุมภาพันธ 2562)
ดวยการสแกน QR Code

กฎหมาย
1. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดดานศุลกากรและดานพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ดานพรมแดนบานฮวก)
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดดานศุลกากรและดานพรมแดน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ดานพรมแดนบานฮวก) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
กค. เสนอวา
1. ไดมีกฎกระทรวงกําหนดดานศุลกากรและดานพรมแดน พ.ศ. 2560 มีผลใชบังคับ โดยในลําดับที่
7 แห งกฎกระทรวงฉบั บ ดั งกล า ว ได กํา หนดใหจังหวัดเชีย งรายมีดานศุล กากร รวม 3 แหง ไดแก ดานศุล กากร
เชียงของ ดานศุลกากรเชียงแสน และดานศุลกากรแมสาย และในแตละดานศุลกากรดังกลาวจะกําหนดใหมีดาน
พรมแดนดวย การกําหนดดานพรมแดนที่เสนอมาในครั้งนี้เปนการกําหนดดานพรมแดนของดานศุลกากรเชียงของ
โดยปจจุบันดานศุล กากรเชีย งของ ตั้งอยูเลขที่ 78 หมูที่ 9 ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีดาน
พรมแดน รวม 4 ดาน ไดแก
1.1 ด า นพรมแดนเชี ย งของ แห ง ที่ 1 ตั้ ง อยู บ ริ เ วณท า เรื อ บั๊ ค หมู ที่ 1 ตํ า บลเวี ย ง
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
1.2 ดานพรมแดนเชีย งของ แหงที่ 2 ตั้งอยูบริเวณท าเรือเชีย งของ หมูที่ 1 ตําบลเวีย ง
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
1.3 ด า นพรมแดนเชี ย งของ แห ง ที่ 3 ตั้ ง อยู บ ริ เ วณท า เรื อ ผาถ า น หมู ที่ 2 ตํ า บลเวี ย ง
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และ
1.4 ด า นพรมแดนเชี ย งของ แห ง ที่ 4 ตั้ ง อยู บ ริ เ วณสะพานมิ ต รภาพไทย – ลาว 4
(เชียงของ – หวยทราย) หมูที่ 9 ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
2. โดยที่การกําหนดดานพรมแดนตองกําหนดโดยกฎกระทรวง แตกฎกระทรวงกําหนดดานศุลกากร
และดานพรมแดน พ.ศ. 2560 ยังมิไดมีการกําหนดใหจุดผานแดนถาวรบานฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เปน
ดานพรมแดนตามกฎกระทรวงฯ แตอยางใด ประกอบกับไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
เรื่อง การเปดจุดผานแดนถาวรบานฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ใหเปดจุดผานแดนถาวรบานฮวก อําเภอ ภูซาง
จังหวัดพะเยา ซึ่งอยูตรงขามกับบานปางมอน เมืองคอบ แขวงไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย
การเปดจุดผานแดนดังกลาวเพื่อใหบุคคลและพาหนะที่เกี่ยวของผานเขา – ออก เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอํานวยความสะดวกในการคมนาคมขนสง รวมทั้ง
สนับสนุนการเชื่อมโยงการทองเที่ยว การคา การลงทุน การขนสง การแลกเปลี่ยนดานศิลปวัฒนธรรมและ
การ
เชื่อมความสัมพันธระหวางชาติพันธุในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง จึงไดแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงดังกลาว
เปนรางกฎกระทรวงกําหนดดานศุลกากรและดานพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ดานพรมแดนบานฮวก)
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดดานพรมแดนบานฮวก ตั้งอยูบริเวณบานฮวก หมูที่ 12 ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง
จังหวัดพะเยา
2. กําหนดเขตแดนทางบก ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2. เรื่อง รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหมะพราวเปนสินคาที่ตองปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบ
ในการนําเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหมะพราวเปนสินคา
ที่ตองปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ และให
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สงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการ
ตอไปได
สาระสําคัญของรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหมะพราวเปนสินคาที่ตองปฏิบัติ
ตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ คือ กําหนดใหสินคามะพราวเปน
สินคาที่ตองนําเขามาทางทาเรือกรุงเทพ หรือทาเรือแหลมฉบัง ทั้งนี้ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (6) แหง
พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522
3. เรื่อง การจัดตั้งกรมการขนสงทางราง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรางกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ ประกอบดวย 1. รางกฎกระทรวงวาดวย
กลุมภารกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 2. รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการขนสงทางราง กระทรวงคมนาคม
พ.ศ. .... 3. รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐ มนตรี
นํ า ร า งกฎกระทรวงว า ด ว ยกลุ ม ภารกิ จ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... เสนอนายกรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาลงนาม และส ง ร า ง
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการขนสงทางราง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ใหรัฐมนตรีวา
การกระทรวงคมนาคมพิจารณาลงนาม ทั้งนี้ ใหดําเนินการลงนามเมื่อรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม (ฉบั บ ที่ 18) พ.ศ. 2562 (การจั ด ตั้ ง กรมการขนส ง ทางราง) มี ผ ลใช บั ง คั บ เป น กฎหมาย แล ว ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาตอไป และใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. รางกฎกระทรวงวาดวยกลุมภารกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กลุมภารกิจดานการขนสงปจจุบัน
กลุมภารกิจดานการขนสงที่ขอปรับปรุง
(ข) กลุมภารกิจดานการขนสง
(ข) กลุมภารกิจดานการขนสง
1. กรมการขนสงทางบก
กรมการขนสงทางบก (คงเดิม)
2. กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
กรมเจาทา (เปลี่ยนชื่อ)
3. กรมการขนสงทางอากาศ
กรมทาอากาศยาน (เปลี่ยนชื่อ)
กรมการขนสงทางราง (ตั้งใหม)
2. รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการขนสงทางราง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ....
กรมจัดตั้งใหม
การแบงสวนราชการตามรางกฎกระทรวงฯ
สํานักงานเลขานุการกรม
กองกฎหมาย
กรมการขนสงทางราง
กองกํากับกิจการขนสงทางราง
กองมาตรฐานความปลอดภัยและบํารุงทาง
กองยุทธศาสตรและแผนงาน
3. รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวง
คมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การแบงสวนราชการปจจุบัน
การแบงสวนราชการที่ขอปรับปรุง
(1) สํานักบริหารกลาง
สํานักบริหารกลาง (คงเดิม)
(2) กองจัดระบบการจราจรทางบก
กองจัดระบบการจราจรทางบก (คงเดิม)
(3) กองพัฒนาระบบการขนสงและจราจร
กองพัฒนาระบบการขนสงและจราจร (คงเดิม)
(4) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการขนสงและจราจร
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการขนสงและจราจร (คงเดิม)
(5) สํานักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วรวม
สํานักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วรวม (คงเดิม)
(6) สํานักงานโครงการพัฒนาระบบราง
สํานักงานโครงการพัฒนาระบบราง (ตัดออก)
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(7) สํานักแผนความปลอดภัย
(8) สํานักแผนงาน
(9) สํานักสงเสริมระบบการขนสงและจราจรในภูมิภาค

สํานักแผนความปลอดภัย (คงเดิม)
สํานักแผนงาน (คงเดิม)
สํานักสงเสริมระบบการขนสงและจราจรในภูมิภาค (คงเดิม)

เศรษฐกิจ- สังคม
4. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน สําหรับคาใชจายดานบุคลากร รายการเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของ
ขาราชการตุลาการและดะโตะยุติธรรม
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน สําหรับคาใชจายดานบุคลากร รายการเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนงของขาราชการตุลาการและดะโตะยุติธรรม ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรม (ศย.) เสนอ แลวมีมติอนุมัติ
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณที่เห็นชอบในหลักการให ศย. ใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 แผนงานบุคลากรภาครัฐ คาใชจายบุคลากร รายการเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขาราชการตุลาการ
และดะโตะยุติธรรม ที่ไดจัดสรรงบประมาณรายจายใหแลวมาดําเนินการตอไป
ทั้งนี้ สํานักงบประมาณไดตรวจสอบแลวพบวา ศย. ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบุคลากรภาครัฐ คาใชจายบุคลากร รายการเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
ขาราชการตุลาการและดะโตะยุติธรรม จํานวน 7,161,846,300 บาท โดยประมาณการคาใชจายในปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รวมเงินเลื่อนขั้นของขาราชการตุลาการและดะโตะยุติธรรมระหวางปงบประมาณแลว เปนเงินจํานวน
6,528,160,960 บาท จึงคาดวาจะมีงบประมาณคงเหลือจํานวน 633,685,340 บาท ซึ่งเพียงพอที่จะนํามาใชจาย
สําหรับเปนคาใชจายบุคลากรที่เพิ่มขึ้น
5. เรื่อง ขออนุมัติโครงการและงบประมาณดําเนินงานโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพขาวหอมมะลิ
ปการผลิต 2562/63
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอดังนี้
1. อนุมัติโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพขาวหอมมะลิ ปการผลิต 2562/63 และอนุมัติ
กรอบวงเงินงบประมาณ ภายในวงเงินทั้งสิ้น 275,147,520 บาท ประกอบดวย คาใชจายในการจัดซื้อเมล็ดพันธุขาว
หอมมะลิ รวมคาขนสง จํานวน 10,000 ตัน วงเงิน 270,000,000 บาท โดยเบิกจายจากทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและ
ขยายพั น ธุ พื ช และค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น งานโครงการ วงเงิ น 5,147,520 บาท โดยกรมการข า วดํ า เนิ น การ
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. ให สํ า นั ก งบประมาณ (สงป.) พิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณแผ น ดิ น ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 ใหแกกรมการขาว จํานวน 270,000,000 บาท ทดแทนทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุพืชที่ถูกใชไป
สวนการขอยกเวนโดยไมนําเอาตนทุนการผลิตเมล็ดพันธุที่ใชสําหรับสนับสนุนเกษตรกรในโครงการฯ
มารวมคํานวณในตัวชี้วัดของทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุพืช ประจําปบัญชี 2562 ใหเปนไปตามความเห็น
ของกระทรวงการคลัง
สาระสําคัญของเรื่อง
1. ในป 2561/62 เกษตรกรผูปลูกขาวหอมมะลิจํานวนมาก (สวนใหญเปนพื้นที่ในภาคตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ และภาคเหนื อ ) ผลผลิ ต ข า วเสี ย หาย เนื่ อ งจากเกิ ด สภาวะฝนแล ง ฝนทิ้ ง ช ว งอย า งรุ น แรง
ทําใหไมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวหอมมะลิไวทําเมล็ดพันธุขาว สําหรับการเพาะปลูกในปการผลิตตอไป รวมทั้ง
เกษตรกรขาดแคลนเงินทุนในการจัดซื้อเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิไปเพาะปลูก ทั้งนี้ หากปลอยใหเกษตรกรผูปลูกขาว
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ขาดแคลนเมล็ ด พั น ธุ คุ ณ ภาพดี ไ ปปลู ก ในฤดู น าป ป 2562/63 จะทํ า ให ผ ลผลิ ต ข า วหอมมะลิ มี คุ ณ ภาพต่ํ า ลง
สงผลกระทบตอการคาและการตลาดขาวหอมมะลิของประเทศไทย
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการรักษาระดับปริมาณและ
คุณภาพขาวหอมมะลิ ปการผลิต 2562/63 โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุขาวแกเกษตรกรที่มีแปลงปลูกขาวเสี ยหาย
สิ้นเชิงอยูในพื้นที่ประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากฝนแลง ฝนทิ้งชวง ชวงภัย
ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2561 ในพื้นที่ 2,000,000 ไร จํานวน 23 จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20 จังหวัด และภาคเหนือ 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา) ไรละ 5 กิโลกรัม
ตามพื้นที่ปลูกขาวจริงที่ประสบฝนแลง ฝนทิ้งชวง แตไมเกินครัวเรือนละ 10 ไร (ครัวเรือนละไมเกิน 50 กิโลกรัม)
ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและบริห ารจัดการขาว ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ไดมีมติเห็นชอบในหลักการดวยแลว
6. เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดทําโครงการบานพักขาราชการ (บานหลวง) ของกระทรวงยุติธรรมภายใตแผน
แมบทการพัฒนาที่อยูอาศัยระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการบานพักขาราชการ (บานหลวง) ซึ่งดําเนินการโดย
กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) จํานวน 87 โครงการ รวม 3,190 หนวย ภายในวงเงิน 3,022.438 ลานบาท ภายใตแผน
แมบทการพัฒนาที่อยูอาศัยระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยให ยธ. คํานึงถึงความคุมคาและประหยัด เปาหมาย
ประโยชนที่จะไดรับ และผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ พรอมจัดทํารายละเอียด แบบรูปรายการ
ประมาณการคาใชจายในการกอสรางใหเปนมาตรฐานเดียวในแตละระดับ ใหสอดคลองกับรางบัญชีราคามาตรฐาน
การออกแบบอาคารที่ทําการ อาคารอยูอาศัยรวม และบานพัก ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 โดย
เครงครัด รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญของโครงการ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเพื่อเสนอขอ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปตามความจําเปนและเหมาะสมตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในหลักการโครงการบานพักขาราชการ (บานหลวง) ภายใตแผนแมบทการพัฒนาที่อยูอาศัยระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560
– 2579) ดําเนินการโดยกระทรวงยุติธรรม (5 หนวยงาน ไดแก กรมราชทัณฑ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กรมคุมประพฤติ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และกรมบังคับคดี) โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อกอสรางอาคารชุด พั กอาศั ย 2 – 3 ชั้น ตามแบบมาตรฐานบานพั กขาราชการของกระทรวงยุ ติธรรม เพื่อให
ขาราชการและเจาหนาที่ผูมีรายไดนอยถึงปานกลางของกระทรวงยุติธรรมที่ตองไปรับราชการตามหนวยงานในพื้นที่
ตาง ๆ มีที่อยูอาศัยที่ไดมาตรฐานใกลสถานที่ทํางานโดยดําเนินการในพื้นที่ที่มีความตองการบานพักขาราชการของ
หนวยงานดังกลาวทั่วประเทศซึ่งอยูบนที่ดินราชพัสดุอยูในความดูแลของกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งหมด 87 โครงการ
รวม 3,190 หนวย ภายในวงเงินงบประมาณ 3,022.438 ลานบาท ดังนี้

หนวย

จํานวนอาคาร

1. กรมราชทัณฑ (54 โครงการ)

2,132

109

งบประมาณ
(ลานบาท)
2,065.108

2. กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน (16 โครงการ)

672

27

582.330

หนวยงาน
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3. กรมคุมประพฤติ (5 โครงการ)

182

14

183.520

4.สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
(1 โครงการ)
5. กรมบังคับคดี (11 โครงการ)

24

1

20.590

180

11

170.890

3,190

162

3,022.438

รวม (87 โครงการ)

7. เรื่อง การจัดสรรอัตราขาราชการตํารวจตั้งใหมใหกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้
1. อนุ มัติการจั ดสรรอั ตราข า ราชการตํารวจตั้ งใหมให แกสํานั กงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้งสิ้ น
5,970 อัตรา ตามมติคณะกรรมการกําหนดเป าหมายและนโยบายกํ าลังคนภาครัฐในการประชุมครั้งที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ตามที่สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝาย
เลขานุการรวมคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐเสนอ สําหรับคาใชจายที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการจัดสรรอัตราขาราชการตํารวจตั้งใหมดังกลาว ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนดตอไป ทั้งนี้ ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
2. โดยที่กฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการอยางอื่นในสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2562 ไดมีการเปลี่ยนชื่อสวนราชการระดับกองบังคับการ จากเดิม “กองบังคับการ
ถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ” เปน “กองบังคับการตํารวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค 904”
เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจหลักที่ไดรับมอบหมายโดยตรง ดังนั้น ในขั้นตอนการจัดสรรอัตราขาราชการตํารวจตั้งใหม
เพื่ อ รองรั บ ภารกิ จ ด า นการถวายความปลอดภั ย และการจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ รองรั บ อั ต รากํ า ลั ง ดั ง กล า ว
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงาน ก.พ. สํานักงบประมาณ และสํานักงานตํารวจแหงชาติดําเนินการใหเปนไป
ตามนัยขอกฎหมายดังกลาวดวย
สาระสําคัญของเรื่อง
1. สํ า นั กงาน ก.พ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการรว มคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการจัดสรรอัตราขาราชการตํารวจตั้งใหมใหแก
สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ (ตช.) จํ า นวน 5,970 อั ต รา ตามมติ คปร. ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2561 เมื่ อ วั น ที่
19 ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยสรุปได ดังนี้
การขอรับจัดสรรอัตราขาราชการตํารวจตั้งใหม
อัตราขาราชการตํารวจตั้งใหม
(จําแนกตามภารกิจ)
ขอเสนอของ ตช.
มติ คปร.
1. เพื่อปฏิบัติภารกิจประจําในสถานีตํารวจทั่วประเทศ
9,000 อัตรา
คปร. มีมติ (19 ตุลาคม 2561) ให
เนื่องจากในปจจุบัน ตช. ประสบภาวะขาดแคลน
ตช. ทบทวนบทบาทภารกิจตามมติ
อัตรากําลังขาราชการตํารวจชั้นประทวน
คณะรักษาความสงบแหงชาติเมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2557)
2. เพื่อรองรับสถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัด
4,700 อัตรา
4,700 อัตรา
ชายแดนภาคใต เนื่องจาก
(ตามมติ คปร.
2.1 ตํารวจมั่นคงหมวดเฉพาะกิจหนวย
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่
ปฏิบัติการพิเศษ สังกัดตํารวจภูธรภาค 9 ตองเขาไป
19 ตุลาคม 2561)
ดําเนินภารกิจในพื้นที่ที่ฝายทหารไดถอนกําลังตาม
ยุทธศาสตรความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต
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2.2 ตํารวจตระเวนชายแดน กองบังคับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 4 เพื่อใหมีอัตรากําลัง
เพียงพอในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติภารกิจ
3. เพื่อรองรับภารกิจดานการถวายความปลอดภัย
ตามที่ไดมีการจัดตั้งกองบังคับการถวายความปลอดภัย
และปฏิบัติการพิเศษ

รวมทั้งสิ้น

1,615 อัตรา

15,315 อัตรา

1,270 อัตรา
[ตามมติ คปร. ครั้งที่ 6/2561
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561
เนื่องจาก ตช. ไดเกลี่ยและตัดโอน
ขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติภารกิจดาน
การถวายความปลอดภัย (เดิม)
มาแลว จํานวน 345 อัตรา]
5,970 อัตรา

8. เรื่อง การจัดสรรอัตราขาราชการตั้งใหมใหกับสวนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงานและกระทรวงแรงงาน
และการสนับสนุนงบประมาณใหกับสํานักงานผูตรวจการแผนดินเพื่อใชสําหรับการบรรจุอัตราพนักงานตั้งใหม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติอัตราขาราชการตั้งใหมของกระทรวงพลังงาน และกระทรวงแรงงาน ดังนี้ 1.1 กระทรวง
พลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จํานวน 23 อัตรา 1.2 กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน จํานวน 10 อัตรา
สํานักงานประกันสังคม จํานวน 3 อัตรา รวมจํานวนทั้งสิ้น 36 อัตรา
โดยไมใหนําตําแหนงที่ไดรับจัดสรรไปยุบเลิกเพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงขึ้นตาม
มติคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 19 ตุลาคม 2561
และครั้งที่ 5/2561 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สวนงบประมาณสําหรับดําเนินการใหเปนไปตามความเห็นของ
สํ า นั ก งบประมาณ ทั้ ง นี้ ให ก ระทรวงพลั ง งานและกระทรวงแรงงานรั บ ความเห็ น ของสํ า นั ก งาน ก.พ. และ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
2. รั บ ทราบผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกํ าลังคนภาครั ฐ
ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เกี่ยวกับอัตราตั้งใหมของสํานักงานผูตรวจการแผนดินและใหสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดินเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
สาระสําคัญของเรื่อง
สํานักงาน ก.พ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการรวมคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบาย
กําลังคนภาครัฐ (คปร.) รายงานวา
1. คปร. ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่
23 พฤศจิ กายน 2561 ไดพิจ ารณาและมีมติอนุมัติจัดสรรอัตราขาราชการตั้งใหมใหกั บ 3
หนวยงาน จํานวนรวมทั้งสิ้น 36 อัตรา เพื่อรองรับภารกิจของสวนราชการตาง ๆ สรุปไดดังนี้

สวนราชการ
1.1 กระทรวงพลังงาน
- กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ

คําขอ

มติ คปร.

29

23

หนวย : อัตรา
เหตุผลความจําเปน
เพื่อรองรับภารกิจการบริหารจัดการปโตรเลียม
ในระบบสัญญาแบงปนผลผลิต (Production
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[ขาราชการตําแหนง
1) วิศวกรปโตรเลียม
2) นักธรณีวิทยา
3) นักวิทยาศาสตร
4) นักวิชาการเงินและ
บัญชี
5) นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน และ
6) นิติกร]

Sharing Contract : PSC) และระบบสัญญาจาง
บริการ (Service Contract : SC) ซึ่งเปนการ
ดําเนินการตามนัยมาตรา 23 แหง
พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่
แกไขเพิ่มเติม

-

เพื่อรองรับการจัดทําแผนยุทธศาสตรบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ
แรงงานคนพิการ และแผนปฏิบัติการปองกัน
การคามนุษยดานแรงงาน สงเสริมคุณภาพชีวิต
แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ การบูรณา
การรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ในการชวยเหลือ
เหยื่อคามนุษยดานแรงงาน เปนตน
เพื่อปฏิบัติภารกิจดานการบริหารจัดการแรงงาน
ตางดาวบริเวณชายแดนในการชวยเหลือแรงงาน
ตางดาวในศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จดานแรงงาน
ตางดาว จํานวน 10 ศูนย ใหเปนไปอยางรวดเร็ว
และคลองตัว รวมถึงสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อพัฒนา
เมืองชายแดนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบการ
บริหารจัดการและตรวจสอบการบริหารเงิน
ลงทุนของกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทนเพื่อเสริมสรางกลไกการตรวจสอบการ
บริหารเงินกองทุนที่มีมูลคา และผลกระทบสูงให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลด
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการ

1.2 กระทรวงแรงงาน
- สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

152

- กรมการจัดหางาน

590
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[ขาราชการตําแหนง
นักวิชาการแรงงาน]

- สํานักงาน
ประกันสังคม

202

3
[ขาราชการตําแหนง
นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน]

รวมทั้งสิ้น
973
36
โดยกําหนดเงื่อนไขการใชตําแหนงตามขอ 1.1 และ 1.2 ไมใหสวนราชการนําตําแหนงที่ไดรับการจัดสรรมายุบเลิกเพื่อ
ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงขึ้น สําหรับการดําเนินการสรรหา บรรจุ และแตงตั้งบุคคล นั้น กระทรวง
แรงงานและกระทรวงพลังงาน จะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 1 ป
2. สํานักงานผูตรวจการแผนดิน (สผผ.) เสนอขอรับการจัดสรรอัตราพนักงานตั้งใหมเพื่อรองรับ
ภารกิ จ งานต าง ๆ จํ า นวน 31 อั ตรา แต โ ดยที่อํานาจหนาที่ข อง คปร. เกี่ย วกับ การจัดสรรอัตรากําลัง ใหม มิ ไ ด
ครอบคลุมถึงหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น คปร. ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน
2561 ไดมีมติเห็นควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 9,195,600 บาทตอป เพื่อใช
สําหรับการบรรจุอัตราพนักงานตั้งใหมของ สผผ. จํานวน 28 อัตรา สรุปไดดังนี้
สวนราชการ
คําขอ
มติ คปร.
เหตุผลความจําเปน
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สํานักงานผูตรวจการ
แผนดิน
(สผผ.)

31

28
[พนักงานตําแหนง
1) นิติกร
2) เจาหนาที่สอบสวน
และ
3) นักวิชาการ
คอมพิวเตอร]

- โดยที่ สผผ. รับเรื่องรองเรียนเฉลี่ยปละ 5,454
เรื่ อ ง ซึ่ ง ต อ งดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด แตโดยที่อัตรากําลัง
ที่ มี อ ยู ไ ม เ พี ย งพอต อ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หลั ก
จึงทําใหปริมาณงานคางที่อยูระหวางดําเนินการ
ในแตละปมีจํานวนมาก
- เพื่ อ รองรั บ ภารกิ จ ของผู ต รวจการแผ น ดิ น
ที่เพิ่มขึ้นตามนัยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั กร
ไทย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. 2560
และในสวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของอัตราพนักงานตั้งใหมใหเปนไปตามระเบียบผูตรวจการแผนดินวาดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ การดําเนินการสรรหา บรรจุและแตงตั้งบุคคล นั้น สผผ. จะดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา 1 ป
9. เรื่อง แผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ผนแม บ ทความปลอดภั ย ทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564 ตามที่
คณะกรรมการนโยบายการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแหงชาติ (คณะกรรมการ นปถ.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
คณะกรรมการนโยบายการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแหงชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564 เพื่อเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานของทุกภาคสวน
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตร
เปาประสงค
ยุทธศาสตรที่ 1 การปฏิรูประบบการจัดการดานความ เชน
ปลอดภัยทางถนน
1. การเพิ่มขีดความสามารถองคกรการบริหารความ
ปลอดภัยทางถนน
2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานขอมูล
3. การปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย
4. เพิ่มสัดสวนงบประมาณ ทรัพยากร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางวัฒนธรรมความ
เชน
ปลอดภัยทางถนนอยางยั่งยืน
1. สรางพฤติกรรมดานความปลอดภัยทางถนนในกลุม
เยาวชน/ในสังคม
2. สงเสริมใหเกิดผูขับขี่คุณภาพ
3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปจจัยเสี่ยงหลักที่นําไปสู
การเกิดอุบัติเหตุ
ยุทธศาสตรที่ 3 ประเทศไทยขนสงทางถนนปลอดภัย เชน
4.0
1. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ
2. ยกระดับถนนที่ปลอดภัย
3. สงเสริมการเดินทางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 4 ประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัย
สงเสริมความมีสวนรวมเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนจากทุก
ภาคสวน
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และไดกําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัด ป พ.ศ. 2560 – 2564 จากอัตราการเสียชีวิตตอประชากรหนึ่งแสนคน เปน
30, 27, 24, 21, 18 คน ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังไดมีการกําหนดแผนยุทธศาสตรในระยะเวลา 20 ป (ป 2561 –
2580) ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยเพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศในระยะยาวเพื่ อให
สอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ช าติ ใ นระยะเวลา 20 ป เพื่ อ สร า งให เ กิ ด ความปลอดภั ย ทางถนนอย า งยั่ ง ยื น
ซึ่งคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนและคณะกรรมการนโยบายการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนแหงชาติไดมีมติเห็นชอบแผนแมบทฯ พ.ศ. 2560 – 2563 โดยใหปรับเปนแผนแมบทฯ พ.ศ. 2561 – 2564
เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
10. เรื่อง การกําหนดวิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารงาน การบริหารบุคคล การจัดโครงสรางการแบง
ส วนงานหน า ที่ แ ละอํ า นาจของส วนงาน อั ต รากํา ลัง และกรอบอั ต รากํ า ลั งข า ราชการในระยะเริ่ ม แรกของ
สํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติและการสรางความสามัคคีปรองดอง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่สํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร
ชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง (สํานักงาน ป.ย.ป.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบการกําหนดวิธีการปฏิบัติราชการ การบริหารงาน การบริหารบุคคล การจัดโครงสราง
การแบ ง ส ว นงานหน า ที่ แ ละอํ า นาจของส ว นงาน และอั ต รากํ า ลั ง ของสํ า นั ก งาน ป.ย.ป. ตามร า งคํ า สั่ ง
สํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 3 ฉบับ เพื่อนายกรัฐมนตรีจะไดมีคําสั่งนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวตามที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดตอไป
2. เห็นชอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการในระยะเริ่มแรกของสํานักงาน ป.ย.ป. จํานวน
55 อัตรา โดยมีผูอํานวยการสํานักงาน เปนตําแหนงนักบริหาร ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 1 ตําแหนง และรอง
ผูอํานวยการสํานักงาน เปนตําแหนงนักบริหาร ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ตําแหนง และตําแหนงประเภท
และระดับอื่นลดหลั่นลงไป จํานวน 52 ตําแหนง
สาระสําคัญของเรื่อง
สํานักงาน ป.ย.ป. รายงานวา สํานักงาน ป.ย.ป. ไดหารือรวมกับผูแทนสํานักงาน ก.พ. สํานักงาน
ก.พ.ร. สํ า นั ก งบประมาณ และกระทรวงการคลั ง (กรมบั ญ ชี ก ลาง) เพื่ อ จั ด ทํ า ร า งคํ า สั่ ง สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
จํานวน 3 คําสั่ง ไดแก (1) วิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารงานของสํานักงาน ป.ย.ป. (2) การบริหารบุคคลของ
สํานักงาน ป.ย.ป. และ (3) การจัดโครงสรางการแบงสวนงานหนาที่และอํานาจของสวนงาน และอัตรากําลังของ
สํานักงาน ป.ย.ป. ซึ่งผูแทนหนวยงานดังกลาวไดเห็นชอบกับสาระของรางคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 ฉบับแลว
โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
1. กลไกการบริหารงาน กําหนดให (1) ผูอํานวยการสํานักงานมีหนาที่ควบคุมดูแลราชการโดยทั่วไป
ของสํานักงาน ป.ย.ป. และรับผิดชอบขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และ (2) รองผูอํานวยการสํานักงานเปนผูชวยสั่งและ
ปฏิบัติราชการตามที่ผูอํานวยการสํานักงานมอบหมาย โดยใหการปฏิบัติราชการแทน การรักษาราชการแทน และการ
มอบอํานาจในกิจการของสํานักงาน ป.ย.ป. เปนไปตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการแผนดิน
2. การบริหารบุคคล
2.1 ในระยะเริ่มแรก
(1) การบรรจุ การย า ย การโอน การเลื่ อ นระดั บ เพื่ อ แต ง ตั้ ง ข า ราชการให
ดํารงตําแหนงตาง ๆ ในระยะเริ่มแรก ไมตองดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวสําหรับการแตงตั้งให
ดํา รงตํ าแหน ง นั้ น ๆ เพื่ อให การบริ ห ารงานบุค คลของขา ราชการพลเรื อนในสํา นั กงาน ป.ย.ป. เป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ
(2) ให ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง ผู ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตาม
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง ตามมาตรฐานกํ า หนดตํ า แหน ง ที่ จ ะบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความรู
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ความสามารถ ประสบการณ ความรั บ ผิ ดชอบ ความประพฤติ และคุ ณลั กษณะ ของขาราชการใหเหมาะสมกับ
ตําแหนง
2.2 ในระยะตอไป (เมื่อพน 90 วันนับตั้งแตวันที่คําสั่งนี้มีผลบังคับใช) ใหผูอํานวยการ
สํานักงานกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนง การบรรจุ การยาย การโอน การเลื่อน
ระดับ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือน การใหไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และเงิน
เพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ วินัยและการรักษาวินัย และการออกจากราชการของขาราชการในสํานักงาน
ป.ย.ป. เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบ
2.3 ผูอํานวยการสํานักงานโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีอาจบรรจุบุคคลซึ่งมีความรู
ความสามารถ หรือมีความชํานาญสูง เขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในสํานักงาน ป.ย.ป. ไดตามความ
เหมาะสม
2.4 ผูอํานวยการสํานักงานอาจจางบุคคลภายนอกซึ่งมีความรู ความสามารถ ประสบการณ
และมีความชํานาญสูงเพื่อปฏิบัติงานใหแกสํานักงานโดยทําสัญญาจางเปนคราว ๆ คราวละไมเกิน 1 ปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่ผูอํานวยการสํานักงานกําหนดโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี
2.5 การบริหารพนักงานราชการ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยพนักงานราชการ ตามกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการที่ผูอํานวยการสํานักงานกําหนดโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี
3. การแบงสวนงานหนาที่และอํานาจของสวนงาน กําหนดใหสํานักงาน ป.ย.ป. แบงออกเปน
5 สวนงาน (ซึ่งปจจุบันคณะกรรมการที่อยูภายใตกอง 1-3 ไดมีการแตงตั้งและปฏิบัติงานแลว) ไดแก
กอง 1

กอง 2

กอง 3

กอง

หนาที่รับผิดชอบ
 รับผิดชอบงานวิชาการ งานธุรการ และสรางการรับรูที่ถูกตองแกประชาชน
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของคณะกรรมการที่อยูในความรับผิดชอบ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารราชการแผนดินตามกรอบ ป.ย.ป.
2. คณะกรรมการบริหารราชการแผนดินเชิงยุทธศาสตร
3. คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ
4. คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตรชาติ
5. คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสรางความสามัคคีปรองดอง
6. คณะกรรมการอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ
7. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลีย่ นตามนโยบาย
THAILAND 4.0
8. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
9. คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่อยูภายใตคณะกรรมการขางตน
 รับผิดชอบงานวิชาการ งานธุรการ และสรางการรับรูที่ถูกตองแกประชาชน
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของคณะกรรมการที่อยูในความรับผิดชอบ ดังนี้
1. คณะกรรมการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
2. คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน รวม 5 คณะ
3. คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล
4. คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่อยูภายใตคณะกรรมการขางตน
 รับผิดชอบงานวิชาการ งานธุรการ และสรางการรับรูที่ถูกตองแกประชาชน
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของคณะกรรมการที่อยูในความรับผิดชอบ ดังนี้
1. คณะกรรมการดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวน
2. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
3. คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจําจังหวัด
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กองนวัตกรรม

กองกลาง

4. คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่อยูภายใตคณะกรรมการขางตน
 รับผิดชอบในการจัดใหมีและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง และการดําเนินงานของ
สํานักงาน ป.ย.ป. โดยใช Digital Technology ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
 จัดใหมีและพัฒนาการบูรณาการขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดําเนินการตาม
แผนการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความ
สามัคคีปรองดอง
 ใช Artificial Intelligence (AI) ในการประมวลและวิเคราะหขอมูล และ
ปฏิบัติงานอื่นที่ผูอํานวยการสํานักงานมอบหมาย
 รับผิดชอบดานการบริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุ
และการบริหารจัดการทรัพยสินของสํานักงาน ป.ย.ป.
 งานอื่นที่ไมอยูในความรับผิดชอบของกองอื่น ๆ ขางตน

4. อัตรากําลัง กําหนดใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจัดสรรอัตรากําลังตามที่
คณะรั ฐ มนตรี กํา หนดให แก สํ า นั กงาน ป.ย.ป. ซึ่งในครั้งนี้สํานักงาน ป.ย.ป. เสนอขอรับ การจัดสรรอั ตรากํ า ลั ง
ขาราชการ ในระยะเริ่มแรก จํานวน 55 อัตรา ซึ่งไดผานการพิจารณาจากสํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ดวย
แลว ประกอบดวย
4.1 ผูอํานวยการสํานักงาน เปนตําแหนงนักบริหาร ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 1
ตําแหนง
4.2 รองผูอํานวยการสํานักงาน เปนตําแหนงนักบริหาร ประเภทบริหารระดับสูง
จํานวน 2 ตําแหนง
4.3 ตําแหนงประเภทและระดับอื่นลดหลั่นลงไป จํานวน 52 ตําแหนง
11. เรื่อง การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการเพิ่มเปนกรณีพิเศษ ในป 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอกําหนดวันหยุดราชการเพิ่ม
เปนกรณีพิเศษในป 2562 ดังนี้
1. กําหนดใหวันศุกรที่ 12 เมษายน 2562 เปนวันหยุดราชการเพิ่มเปนกรณีพิเศษ
2. สวนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ใหรัฐวิสาหกิจแตละแหง ธนาคารแหงประเทศ
ไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมใหสอดคลองกับขอกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป
3. ในกรณีที่หนวยงานใดมีภารกิจในการใหบริการประชาชน หรือมีความจําเปนหรือราชการสําคัญ
ในวันดังกลาวโดยไดกําหนดหรือนัดหมายไวกอนแลว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบตอ
การใหบริการประชาชน ใหหัวหนาหนวยงานนั้นพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิใหเกิดความเสียหายแก
ทางราชการและประชาชน
ทั้งนี้ การกําหนดใหวันศุกรที่ 12 เมษายน เปนวันหยุดราชการประจําป 2562 เพิ่มเปนกรณี
พิเศษดังกลาว จะทําใหป 2562 มีวันหยุดเพิ่มอีก 1 วัน และเมื่อนับรวมกับวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติ (29 มกราคม 2562) กําหนดใหเปนวันหยุดราชการเพิ่มเปนกรณีพิเศษในป 2562 แลว จะทําใหป
2562 มีวันหยุดราชการเพิ่มเปนกรณีพิเศษรวมทั้งสิ้น 2 วัน โดยเปนวันหยุดเพิ่มเติมนอกเหนือจากวันหยุดราชการ
ประจําสัปดาห (วันเสารและวันอาทิตย) และวันหยุดราชการประจําปที่กําหนดไวตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ
ตางประเทศ
12. เรื่อง รางบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาวาดวยความรวมมือในการตอตานการคามนุษย
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ดังนี้

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) เสนอ

1. เห็นชอบรางบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมาวาดวยความรวมมือในการตอตานการคามนุษย
2. เห็นชอบใหกระทรวงการตางประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ ม (Full Powers) ให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนผูลงนามในบันทึกความเขาใจฯ
ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองแกไขรางบันทึกความเขาใจฯ ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ หรือไมขัดต อ
ผลประโยชนของไทย และไมขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ให พม. ดําเนินการได โดยให
นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังตามมติคณะรัฐมนตรี (30 มิถุนายน 2558)
สาระสําคัญของรางบันทึกความเขาใจฯ มุงปองกันและปราบปรามบุคคลและกลุมอาชญากรรม
ขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับการคามนุษยโดยเชื่อมั่นวา การปราบปรามการคามนุษยและ
การคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษยโดยการรวมมือกับหนวยงานบังคับใชกฎหมายและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
เปนมาตรการที่มีประสิทธิภาพ และจะเพิ่มพูนความรวมมือระดับทวิภาคีอันเปนประโยชนรวมกันสําหรับทั้ งสอง
ประเทศในการตอตานการคามนุษยและกระชับความสัมพันธฉันมิตรระหวางคูภาคี โดยมีมาตรการปองกันการคา
มนุษยในทุกรูปแบบ เชน การแลกเปลี่ยนข อมูลเกี่ยวกับ การค ามนุษย และมาตรการควบคุ มชายแดนที่ เข ม งวด
เกี่ยวกับการตรวจหนังสือเดินทางและบัตรผานแดนที่จุดตรวจชายแดนระหวางสองประเทศ การคุมครองผูเสียหาย
จากการคามนุษย เชน ใหคูภาคีพัฒนาหลักเกณฑที่มีประสิทธิภาพในการคัดแยกผูเสียหาย และแนวปฏิบัติทั่วไปวา
ดวยการคัดแยกและสงตัวผูเสียหายของกระบวนการความรวมมือระดับรัฐมนตรีของประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ํา
โขงเพื่ อต อต านการค า มนุ ษย และกฎหมายภายในของภาคีแตล ะฝาย ความร วมมื อในการปราบปรามการค า
มนุษย เชน ใหหนวยงานของคูภาคีที่รับผิดชอบในการบังคับใชกฎหมายรวมมือกันอยางใกลชิด เชน การดําเนินคดีกับ
ผูกระทําผิดฐานคามนุษยขามชาติ การสงผูรายขามแดนตามกฎหมายภายในของภาคีแตละฝาย การสงกลับและการ
กลับคืนสูสังคม โดยใหคูภาคีนํามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานทวิภาคีวาดวยการบริหารจัดการคดีและการสงกลับ
และการกลับคืนสูสังคมของผูเสียหายจากการคามนุษยมาใชปฏิบัติ ซึ่งประโยชนที่ไทยจะไดรับจากการลงนามในราง
บันทึกความเขาใจดังกลาว เชน เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและทันกับสถานการณการคามนุษยที่มีความซับซอนมาก
ขึ้น และเพื่อเปนการเพิ่มมาตรการตาง ๆ ในการปองกันกลุมเสี่ยงมิใหถูกแสวงหาประโยชนจากการคามนุษย เปนตน
ทั้งนี้ ประเทศไทยไดเคยจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการตอตานการคามนุษยในลักษณะ
เดียวกันนี้กับประเทศอื่น ๆ แลว เชน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน และรัฐบาล
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เปนตน
13. เรื่อง ขอความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรีในการแกไขขอบทที่ 20 วรรค 1 ของอนุสัญญาวาดวยการขจัดการ
เลื อ กปฏิ บั ติ ต อ สตรี ใ นทุ ก รู ป แบบ (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination
Against Women - CEDAW)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแกไขขอบทที่ 20 วรรค 1 ของอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิ บั ติ ต อ ส ตรี ใ นทุ ก รู ป แบบ (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against
Women - CEDAW) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
ตามอนุสัญญา CEDAW ขอบทที่ 20 วรรค 1 กําหนดใหโดยปกติคณะกรรมการการขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ จะประชุมกันเปนระยะเวลาไมเกิน 2 สัปดาหทุกป แตในชวงที่ผานมาคณะกรรมการฯ
จําเปนตองประชุม 3 สมัยตอปรวมเปนระยะเวลา 9 – 10 สัปดาห เพื่อพิจารณารายงานจากรัฐภาคีของอนุสัญญาฯ
ที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการแกไขขอบทที่ 20 วรรค 1 ของอนุสัญญาฯ เพื่อใหคณะกรรมการฯ สามารถขยายระยะเวลา
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การประชุมมากกวา 2 สัปดาหตอป โดยกําหนดใหการแกไขขอบทดังกลาวมีผลใชบังคับเมื่อรัฐภาคีจํานวน 2 ใน 3
ตอบรับการแกไขอนุสัญญาฯ
การตอบรั บ การแก ไขข อบทที่ 20 วรรค 1 ของอนุสัญ ญาฯ เนื่องจากการสงเสริมสิทธิส ตรีเปน
ประเด็นสําคัญที่ไทยสนับสนุนอยางตอเนื่อง ซึ่งประสิทธิภาพการดําเนินการของคณะกรรมการฯ เปนปจจัยสําคัญที่
สงผลตอการสงเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรีและปองกันการเลือกปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร
การพัฒนาสถานภาพสตรีแหงชาติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เปนประธานกรรมการ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบใหตอบรับการแกไขขอบทที่ 20 วรรค 1 ของ
อนุสัญญาฯ ดวยแลว
14. เรื่อง การใหสัตยาบันกรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงผูโดยสาร
ข า มพรมแดนโดยยานพาหนะทางถนน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross
Border Transport of Passengers by Road Vehicles: ASEAN CBTP)
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ เ ห็ น ชอบในการใหสัตยาบัน กรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความ
สะดวกในการขนส งผูโดยสารขามพรมแดนโดยยานพาหนะทางถนน (ASEAN Framework Agreement on the
Facilitation of Cross Border Transport of Passengers by Road Vehicles: ASEAN CBTP) ของประเทศไทย
และมอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศ (กต.) จัดทําสัตยาบันสารเพื่อการดังกลาวและดําเนินการยื่นตอเลขาธิการ
อาเซียนตอไป ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
สาระสําคัญของกรอบความตกลง ASEAN CBTP เปนการแลกเปลี่ยนสิทธิในการขนสงผูโดยสาร
ขามพรมแดนโดยใชยานพาหนะทางถนนเสนทางที่กําหนด ภายใตโควตาการออกใบอนุญาตเดินรถโดยสารไมเ กิน
500 คัน/ประเทศ โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร กระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานตรวจคนเขาเมือง พิจารณาแลวสามารถปฏิบัติตาม
กรอบความตกลง ASEAN CBTP ได โ ดยไม ต อ งออกหรื อ ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย ซึ่ ง การดํ า เนิ น การตามกรอบ
ความตกลง ASEAN CBTP สอดคลองกับการดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับการตรวจคนเขาเมืองของ
ไทย ซึ่งการขนสงผูโดยสารขามพรมแดนตามกรอบตามความตกลงนี้ก็ยังคงตองยื่นเอกสารตามแบบที่ กําหนดใน
ปจจุบัน อยางไรก็ตาม เห็นควรใหสํานักงานตรวจคนเขาเมืองตรวจสอบกระบวนการคัดกรองคนเขาเมืองอยางเขมงวด
เพื่อไมใหมีการใชการดําเนินการตามกรอบความตกลงดังกลาวเปนชองทางในการลักลอบเขาเมืองอยางผิดกฎหมาย
ซึ่งอาจนําไปสูการเกิดปญหาสังคม เชน ปญหาอาชญากรรมและปญหาการใชแรงงานผิดกฎหมาย ในอนาคตตอไป
15. เรื่อง การเขารวมกับความรวมมือ Climate and Clean Air Coalition (CCAC) ของประเทศไทย
ดานที่ 3
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบการเข า ร ว มกั บ ความร ว มมื อ Climate and Clean Air Coalition
(CCAC) ของประเทศไทย ดานที่ 3 การประเมินมลสาร Short – Lived Climate Pollutants (SLCPs1) (คารบอน
ดําและโอโซน) ในระดับภูมิภาค โดยมอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมควบคุม
มลพิษเปนหนวยงานกลางประสานการดําเนินงาน (National Focal Point) CCAC ของประเทศไทย และดําเนินการ
ตามขั้นตอนในการเขารวมกับความรวมมือ CCAC รวมถึงกําหนดรายละเอียดการดําเนินงานและกรอบเวลารวมกับ
โครงการสิ่ ง แวดล อ มแห ง สหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) ต อ ไป ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
UNEP ไดริเริ่มความรวมมือ CCAC เพื่อลดมลสาร SLCPs มาตั้งแตป พ.ศ. 2555 โดยกรอบความ
รวมมือดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้ (1) การสรางความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากมลสาร SLCPs (2) การติดตาม
และพัฒนาระบบที่มีอยูเพื่อลดมลสาร SLCPs และ (3) การปรับปรุงฐานขอมูลและสงเสริมแนวปฏิบัติหรือเทคโนโลยี
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เพื่ อ แก ไ ขป ญ หามลสาร SLCPs โดยความร ว มมื อ CCAC เพื่ อ ลดมลสาร SLCPs มี ก ารดํ า เนิ น งาน 11 ข อ
ริเริ่ม (Initiatives) แบงเปน การดําเนินงาน 7 สาขาหลักและการดําเนินงานในสาขาที่เชื่อมโยง (Cross-Cutting )
4 ดาน ดังนี้
การดําเนินงานหลัก 7 สาขาหลัก
การดําเนินงานในสาขาที่เชื่อมโยง 4 ดาน
1) ยานยนตและเครื่องยนตในภาคคมนาคมและขนสง 1) การสนับสนุนแผนปฏิบัติการระดับชาติและแผนงาน
2) การผลิตกาซธรรมชาติและน้ํามันดิบ
ในการลดสาร SLCPs
3) การลดสาร SLCPs จากขยะมูลฝอยชุมชน
2) การเงินงบประมาณเพื่อลดสาร SLCPs
4) การลดคารบอนดําและสารมลพิษอื่นๆ จากการ
3) การประเมินสาร SLCPs ในระดับภูมิภาค
ผลิตอิฐ
4) มลพิษทางอากาศกับปญหาสุขภาพ
5) เทคโนโลยีทางเลือก และมาตรฐานเพื่อทดแทนสาร
HFCs
6) การลดสาร SLCPs จากภาคพลังงานในครัวเรือน
7) การแกปญหาคารบอนดําและการปลอยกาซมีเทนใน
ภาคเกษตร
ซึ่งการเขารวมกับความรวมมือดังกลาวจะทําใหประเทศไทยสามารถเขาถึงความรวมมื อและรับประโยชนในการ
ดําเนินงานเพื่อลดมลสาร SLCPs ที่มีศักยภาพกอใหเกิดภาวะโลกรอนและเปนสารมลพิษทางอากาศที่สงผลกระทบตอ
สุขภาพมนุษย รวมทั้งสงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะเวลาอันใกล อีกทั้งยังสอดคลองกับ
เปาหมายการดําเนินงานของพิธีสารเกียวโต พิธีสารมอนทรีออลและความตกลงปารีสที่ประเทศไทยรวมเปนภาคีที่มี
จุดประสงคในการลดปริมาณกาซเรือนกระจกและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว
16. เรื่ อง ร า งข อมติ รั ฐมนตรี เ รื่ อง Enhancing Cooperation, Harmonization and Integration in the
Era of Transport Automation
คณะรั ฐ มนตรี มี มติ เ ห็ น ชอบร า งข อ มติ รัฐ มนตรี เรื่ อง Enhancing Cooperation, Harmonization
and Integration in the Era of Transport Automation และกรณีที่มีการปรับปรุงแกไขรางขอมติฯ ในสวนที่ไมใช
สาระสําคัญและเปนประโยชนตอประเทศไทย ใหอยูในดุลยพินิจของคณะผูแทนไทยโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
สาระสําคัญของรางขอมติรัฐมนตรีฯ
1. รางขอมติรัฐมนตรีฯ นําเสนอเกี่ยวกับการสงเสริมความรวมมือและการบูรณาการดานการขนสงใน
ยุคดิจิทัล โดยการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใช เชน ระบบขนสงอัจฉริยะ ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ การนํารองดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสและการขนสงสินคาทางเรืออัจฉริยะ ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสง และสามารถแกไขปญหา
ดานการขนสง ทั้งนี้ การใชประโยชนจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอยางเต็มสมรรถนะนั้นตองอาศัยความรวมมือ
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีกรอบการดําเนินงานและการกํากับดูแลที่มีความสอดคลอง
กันทั้งในระดับประเทศและระหว างประเทศภายใตคณะกรรมการวาดวยการขนส งทางบกของคณะกรรมาธิ ก าร
เศรษฐกิจแหงสหประชาชาติสําหรับยุโรป ซึ่งเปนเวทีเพื่อกําหนดกรอบการกํากับดูแลระหวางประเทศสําหรั บการ
ขนสงภายในประเทศ
2. รางขอมติรัฐมนตรีฯ ตกลงรวมกันในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
(1) ยืนยันความมุงมั่นในการเสริมสรางบทบาทของคณะกรรมการวาดวยการขนสงทางบกใน
ฐานะเปนหนวยงานกํากับดูแลการขนสงภายในประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการจัดใหมีเวทีเพื่ อ
สนับสนุนการพัฒนาและการนําระบบดิจิทัล เทคโนโลยี และนวัตกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของมาใชกับระบบ e-TIR และ
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e-CMR สําหรับเอกสารขนสงทั่วไป ยานยนตขับเคลื่อนอัตโนมัติ การเดินเรือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบขนสง
อัจฉริยะ และการใหบริการขอมูลการขนสงทางน้ํา ซึ่งถือเปนแกนหลักของกลยุทธของคณะกรรมการฯ จนถึงป
ค.ศ. 2030 เพื่อพัฒนาความปลอดภัยทางถนนและสรางเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งการ
จัดใหมีบริการดานการขนสงอยางมีประสิทธิภาพ
(2) แสดงความมุ งมั่ นที่จ ะทําใหมั่น ใจวาการทําหนาที่กํากับดูแลงานที่เกี่ยวของของคณะ
กรรมการฯ กาวทันตอเทคโนโลยีที่ทันสมัยดวยทรัพยากรที่มีและมีความสําคัญสูงสุดสําหรับองคกรเพื่อสนับสนุน
นวัตกรรมขนสงอยางเปดกวาง ครอบคลุม และใหประเทศสมาชิกแหงสหประชาชาติทั้งปวงสามารถเขาถึงได
(3) เชิญชวนประเทศสมาชิกใหสนับสนุนการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ขนสงภายในประเทศอยางเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะเนนย้ําการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานเปนระบบคอมพิวเตอร
ภายใตอนุสัญญาดานการขนสงแหงสหประชาชาติ ซึ่งดําเนินการโดยคณะกรรมการฯ และหนวยงานยอยภายใตคณะ
กรรมการฯ
(4) ใหคํามั่นที่จะดําเนินการตามระบบ e-TIR อยางเต็มรูปแบบ ซึ่งเปนผลจากการบังคับใช
ภาคผนวก 11 ของอนุสัญญาศุลกากรวาดวยการขนสงสินคาระหวางประเทศภายใตเอกสารอํานวยความสะดวกใน
การขนส ง (อนุ สั ญ ญา TIR) รวมทั้ ง ทํ า ให มั่ น ใจว า จะมี ง บประมาณรองรั บ สํ า หรั บ การนํ า ระบบ e-TIR มาใช ใ น
ระดั บ ประเทศ รวมถึ ง สนั บ สนุ น การภาคยานุ วั ติ แ ละการปฏิ บั ติ ต ามระบบ e-CMR (หรื อ Convention on the
Contract for the International Carriage of Goods by Road เปนอนุสัญญาที่กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการขนสง
สินคาทางถนน)
(5) แสดงความเชื่อมั่นวาการสรางความสอดคลองคือ พื้นฐานที่สําคัญของการปฏิบัติงาน
รวมกันของระบบขนสง และการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชกับการขนสงภายในประเทศสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของระบบขนสง ปองกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน และลดภาวะจากกาซเรือนกระจก
ทั้ งนี้ จะมี การรั บ รอบข อมติ ฯ ซึ่งถือเปน ผลลัพธของการประชุมระดับสูง (High – level Policy
Segment) ในวั น ที่ 19 กุ มภาพั น ธ 2562 ภายใตหัว ขอ “Automation in Transport” ซึ่งเปน สว นหนึ่งของการ
ประชุ มประจํ าป ข องคณะกรรมการว า ด ว ยการขนส ง ทางบก ครั้งที่ 81 ภายใตคณะกรรมาธิ ก ารเศรษฐกิ จ แห ง
สหประชาชาติสําหรับยุโรป (UNECE) ระหวางวันที่ 17 – 24 กุมภาพันธ 2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

แตงตั้ง
17. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุ มัติตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอแตงตั้ง นายศักดสีห พรหมโยธี
กงสุลใหญ สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา ใหดํารงตําแหนง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงอาบูจา สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อ
ทดแทนตําแหนงที่วาง ทั้งนี้ การแตงตั้งเอกอัครราชทูตประจําตางประเทศดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากประเทศ
ผูรับ
18. 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
1. นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2. นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน ง
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อทดแทนตําแหนงที่
วาง และสับเปลี่ยนหมุนเวียน
19. เรื่อง การรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอรับโอน ศาสตราจารยสัมพันธ ฤทธิเดช
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ กษา มาบรรจุ เ ป น ข า ราชการพลเรื อนสามัญ และแตงตั้งใหดํา รงตํ าแหนง เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง
20. เรื่อง การแตงตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแตงตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รวม 13 คน แทนรองประธานกรรมการและ
กรรมการเดิมที่ดํารงตําแหนงครบวาระสามป ดังนี้
1. นายอนันต สุวรรณรัตน
รองประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูแทนกระทรวงการคลัง
กรรมการ
3. นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรรมการ
4. นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ ผูแทนกรมสงเสริมสหกรณ
กรรมการ
5. นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข ผูแทนสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรรมการ
6. นายสมบูรณ จิตเปนธม ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
กรรมการ
7. นายทองลักษณ หาญศึก ผูแทนสหกรณการเกษตรผูถือหุน
กรรมการ
8. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
กรรมการ
9. นางน้ําผึ้ง วงศสมิทธิ์
กรรมการ
10. นายวัชระ ฉัตรวิริยะ
กรรมการ
11. นายลือชัย ชัยปริญญา
กรรมการ
12. นายสุวิชญ โรจนวานิช
กรรมการ
13. นางอมรา กลับประทุม
กรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2562 เปนตนไป
21. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคาร
อาคารสงเคราะห แทนผูที่ขอลาออก จํานวน 2 คน ดังนี้
1. พันเอก เจียรนัย วงศสอาด (เปนบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) เปนกรรมการ แทน
นายอวยชัย คูหากาญจน
2. นางสาวกิริฎา เภาพิจิตร เปนกรรมการ แทน ศาสตราจารยนฤมล สอาดโฉม
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 เปนตนไป
22. เรื่อง แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการกํากับสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
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คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงคมนาคมเสนอแต ง ตั้ ง กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการกํากับสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย จํานวน 3 คน แทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิมที่
ลาออก ดังนี้
1. นายสุรพล สรางสมวงษ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
2. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการเงินหรือการคลัง
3. นายพงศ ศกุนตนาค
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานบริหารจัดการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 เปนตนไป
23. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้ง ศาสตราจารยภิเศก ลุมพิกานนท
ผูเชี่ยวชาญสาขาอื่น (สาขาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา การวิจัยดานสุขภาพและระบบสาธารณสุข) เปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข แทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เ ดิมที่
ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 เปนตนไป
24. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการ กรรมการผูแทนชุมชน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาลบานแพว
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้งประธานกรรมการ กรรมการ
ผูแทนชุมชน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว รวม 7 คน แทนประธาน
กรรมการ กรรมการผูแทนชุมชน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหนงครบวาระสี่ป ดังนี้
1. นายมานิต ธีระตันติกานนท
ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล เตละวาณิชย
กรรมการผูแทนชุมชน
3. นายณัชธพงศ ลีกิจแสงเจริญกุล
กรรมการผูแทนชุมชน
4. นายจิโรจน ทองเต็ม
กรรมการผูแทนชุมชน
5. นายวิศิษฎ ตั้งนภากร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
6. นางวชิราวรรณ อิทธิถาวร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
7. นายเรวัตชัย พลับประสิทธิ์
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 เปนตนไป

25. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการการเมือง (ตําแหนงเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเสนอการแตงตั้ง
นายสมคิด กฤษณะวณิช เปนขาราชการการเมือง ตําแหนงเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 เปนตนไป
26. เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูชวยรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแตงตั้ง นาวาตรี วรวิทย
เตชะสุ ภ ากู ร เป น กรรมการผูช วยรัฐมนตรี ทั้ งนี้ ใหมีผ ลตั้งแตวัน ที่นายกรัฐ มนตรีล งนามในประกาศแตงตั้งและ
มอบหมายใหเปนผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
27. เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง ผู แ ทนไทยในคณะกรรมาธิ ก ารระหว า งรั ฐ บาลอาเซี ย นว า ด ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนสํ า หรั บ
วาระระหวางวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้
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1. เห็นชอบการแตงตั้ง นางอมรา พงศาพิชญ ดํารงตําแหนงผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการระหวาง
รัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน สําหรับวาระระหวางวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
2. ใหกระทรวงการตางประเทศมีหนังสือแจงการแตงตั้งนางอมรา พงศาพิชญ ดํารงตําแหนงผูแทน
ไทยในคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน สําหรับวาระระหวางวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ใหเลขาธิการอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนทราบ
..........................

