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  วันนี้ (4 ธันวาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงสรุปสาระสําคัญดังนี ้
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย 
    สาธารณะ พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาประโยชนตอบแทนคณะกรรมการ เลขานุการ 
    คณะกรรมการ และผูชวยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ี 
    ระหวางศาล พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช 
    ประมวลกฎหมายท่ีดิน   พ.ศ. 2497 
  5.  เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุม 
    งานกอสราง พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
  7.  เรื่อง  รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย 
    การยกเวนรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ 
    ประเทศ)  

 
เศรษฐกิจ- สังคม 

  8.  เรื่อง  การปรับปรุงแนวทางการกําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนและสวัสดิการ 
    ของพนักงานรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2560 
  9.  เรื่อง  การแกไขปญหากรณีดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ 
    จังหวัดและกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีท่ีตองไดรับอนุมัติ/อนุญาต 
  10.  เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะท่ี 1)  
  11.  เรื่อง  แผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจาย และประมาณการรายไดประจําป 
    งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  
  12.  เรื่อง  มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ  
  13.  เรื่อง   โครงการพัฒนากําลังคนดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
    สนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและ 
    ภูมิภาค 
  14.  เรื่อง  การเชื่อมโยงขอมูลภาพใบหนาบุคคลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางของกรมการ 
    ปกครองดวยระบบคอมพิวเตอร  
  15.  เรื่อง  การมอบอํานาจการแบงสวนราชการภายในกรม 
  16.  เรื่อง  การขอเพ่ิมคาปวยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  
  17.  เรื่อง  แผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2562  
    (ศปถ.)   
  18.  เรื่อง   สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ ครั้งท่ี 4/2561   
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   19.  เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินงานโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลม 
     น้ํามัน 
  20.  เรื่อง   สรปุมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งท่ี 1/2561 
  21.   เรื่อง  โครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร 
  22.   เรื่อง   โครงการชวยเหลือและสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง  
    พ.ศ. 2561 – 2562 และหลักเกณฑ แนวทาง และวิธีการจายเงิน 
  23.  เรื่อง  โครงการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยาสูบท่ีไดรับผลกระทบจากการลด 
    ปริมาณการรับซ้ือใบยาสูบ เฉพาะฤดูการผลิต 2561/2562 
  24.   เรื่อง   โครงการ/กิจกรรมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ  
    กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือเปนของขวัญปใหม 2562 มอบใหแก 
    ประชาชน 
  25.  เรื่อง  การจัดทําโครงการของขวัญปใหมของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือมอบใหประชาชน 
    ประจาํป พ.ศ. 2562 (มท.)  
  26.  เรื่อง  โครงการความรวมมือระหวางกองทัพบก และ วช. : พอเพียงเพ่ิมพลังชุมชน  
    ม่ันคงดวยวิจัยและนวัตกรรม” บรรจุในแผนกิจกรรมเพ่ือมอบเปนของขวัญป 
    ใหม (ป พ.ศ. 2562) 
  27.  เรื่อง  ของขวัญปใหมมอบใหแกประชาชน  ประจาํป พ.ศ. 2562 ของกระทรวง 
    ยุติธรรม 
  28.  เรื่อง  ของขวัญปใหมสําหรับประชาชน ประจาํป พ.ศ. 2562 ของกระทรวง  
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   29.  เรื่อง   ของขวัญปใหมสําหรับประชาชน ป 2562 
   30.  เรื่อง  กระทรวงพาณิชยสงมอบกิจกรรมเทใจมอบความสุขเทศกาลปใหมใหแก 
     ประชาชน ป 2562 
 

ตางประเทศ 
  31.  เรื่อง  การนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหวาง 
    ประเทศวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ฉบับท่ี 4 –  
    7)  
  32.   เรื่อง   รางแถลงการณรวมตอสื่อมวลชนของการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบ 
    ความรวมมือแมโขง – ลานชาง ครั้งท่ี 4 
  33.   เรื่อง  รางแถลงการณรวมการประชุมรวมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอยางไมเปน 
    ทางการไทย – ลาว  ครั้งท่ี 3 
  34.  เรื่อง  ขออนุมัติจัดทําและลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดาน 
    การศึกษาระหวางกระทรวงศึกษาธิการแหงราชอาณาจักรไทย กับ 
    กระทรวงศึกษาธกิารและกีฬาแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  35.  เรื่อง  การจัดทําบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล 
    แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววาดวยโครงการจัดสรางสวน 
    รุกขชาติไทย – ลาว 
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แตงตั้ง 
  36.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  37.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ  (กระทรวงสาธารณสุข)  
  38.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง   
    (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  39.  เรื่อง  การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 
    และสรางสรรค  
  40.  เรื่อง  ใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรีคงอยูปฏิบัติหนาท่ีตออีกหนึ่งวาระ  
 

………………………… 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้  
   1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศดานพลังงาน คณะกรรมการดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวน และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติตอไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ  
   3. ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดรับการยกเวนปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 
กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การซักซอมความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนการขอจัดตั้งหนวยงานของรัฐ) ในการเสนอเรื่องนี้ 
และใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเรงรัดดําเนินการเสนอ เรื่อง การขอจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการการมี
สวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ตอคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของ
กระทรวง และ ก.พ.ร. แลวแจงผลการดําเนินการดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือประกอบการ
ตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวตอไป  
   4. ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักงาน ก.พ. 
สํานักงบประมาณ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานพลังงานไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย   
  สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดใหในกรณีท่ีมีกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในเรื่องใดแลว ก็ให
เปนไปตามกฎหมายเฉพาะนั้น เวนแตกฎหมายนั้นกําหนดหลักเกณฑการดําเนินการดวยมาตรฐานท่ีต่ํากวา
หลักเกณฑตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้  
   2. ใหหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะในข้ันตอนตาง ๆ เผยแพรขอมูลนโยบายสาธารณะใหประชนทราบ และจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนในกรณีท่ีนโยบายสาธารณะมีผลกระทบอยางรุนแรง  
  3. กําหนดใหในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไมจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น หรือกําหนดมาตรการ
ปองกันความเสียหายจากนโยบายสาธารณะตามคํารองขอของผูมีสวนเก่ียวของหรือผูมีสวนไดเสีย บุคคลดังกลาว
อาจยื่นคํารองตอคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพ่ือพิจารณา
วินิจฉัย โดยคณะกรรมการอาจสงผลการพิจารณาไปยังหนวยงานเพ่ือใหดําเนินการตอไป ท้ังนี้ หากผูมีสวน
เก่ียวของหรือผูมีสวนไดเสียไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาดังกลาว ใหผูมีสวนเก่ียวของหรือผูมีสวนไดเสียนําเรื่อง
ยื่นฟองตอศาลปกครองตอไป   
   4. ให มีคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ และผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะเปนกรรมการและเลขานุการ โดยมีอํานาจหนาท่ี เชน พิจารณาวินิจฉัย
คํารอง กํากับดูแล สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน กําหนดขอบเขต ประเภท ชนิด และลักษณะ



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

ขอ้มลูจาก : รฐับาลไทย                                                                            วนัที ่4 ธนัวาคม 2561 

จดัทาํโดย : ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                     5 

ของนโยบายสาธารณะ ท่ีอยูภายใตบังคับของรางพระราชบัญญัติ และเสนอแนะหนวยงานของรัฐในการปรับปรุง
กฎหมายเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน เปนตน  
   5. ใหมีสํานักงานคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
อยูในสังกัด สปน. มีหนาท่ี เชน รับผิดชอบงานดานธุรการของคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ สงเสริมหนวยงานของรัฐในการใหความรูประชาชนในการมีสวนรวมใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ และรับเรื่องรองทุกขจากผูมีสวนไดเสียหรือผูท่ีเก่ียวของท่ีไดรับผลกระทบจาก
นโยบายสาธารณะ เปนตน  
  6. กําหนดบทลงโทษสําหรับผู ท่ีกระทําการใด ๆ เพ่ือมิใหมีการดําเนินการ หรือทําใหการ
ดําเนินการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะไมเปนไปตามรางพระราชบัญญัตินี้ อาศัย
กระบวนการนโยบายสาธารณะบิดเบือนขอเท็จจริง หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการการมีสวนรวมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ  
  7. กําหนดใหโครงการของรัฐท่ีเริ่มดําเนินการไปแลวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และได
เริ่มดําเนินการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 ดําเนินการตามระเบียบดังกลาวจนเสร็จสิ้นกระบวนการ  
 
2. เรื่อง รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้  
  1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
  สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
  ปรับปรุงและแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ดังนี้  
   1. แกไขเพ่ิมเติมบทนิยามคําวา “สินเชื่อ” ใหหมายความรวมถึง “ธุรกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับการให
สินเชื่อตามท่ีคณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิตประกาศกําหนด”  
   2. แกไขเพ่ิมเติมบทนิยามคําวา “สถาบันการเงิน” ใหหมายความรวมถึง “นิติบุคคลอ่ืนท่ีประกอบ
กิจการเก่ียวเนื่องกับการใหสินเชื่อเปนทางการคาปกติตามท่ีคณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิตประกาศกําหนด”  
 
3. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาประโยชนตอบแทนคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และ
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ดังนี้  
   1. เห็นชอบการแกไขเพ่ิมเติมบัญชีอัตราประโยชนตอบแทนทายรางพระราชกฤษฎีกา โดยกําหนด
อัตราประโยชนตอบแทน ประธานกรรมการ จํานวน 15,000 บาท กรรมการ จํานวน 12,000 บาท เลขานุการ 
จํานวน 10,000 บาท และผูชวยเลขานุการ จํานวน 5,000 บาท ตามมติของท่ีประชุมท่ีมีรองนายกรัฐมนตรี              
(นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธานเม่ือวันท่ี 13 พฤศจกิายน 2561  
   2. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาประโยชนตอบแทนคณะกรรมการ เลขานุการ
คณะกรรมการ และผูชวยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล พ.ศ. .... ตามท่ี
สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหแกไขเพ่ิมเติมบัญชี
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อัตราประโยชนตอบแทนทายรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ใหเปนไปตามมติของท่ีประชุมท่ีมีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธานเม่ือวันท่ี 13 พฤศจกิายน 2561 แลวดําเนินการตอไปได  
   สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา  
   1. ปรับปรุงอัตราประโยชนคาตอบแทนคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้
ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาลใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  
   2. กําหนดใหผูชวยเลขานุการคณะกรรมการไดรับประโยชนตอบแทนตามท่ีกําหนด  
  3. แกไขเพ่ิมเติมบัญชีอัตราประโยชนตอบแทนทายรางพระราชกฤษฎีกานี้ ใหเปนไปตามมติ                 
ท่ีประชุมท่ีมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธาน เม่ือวันท่ี 13 พฤศจกิายน 2561  
 
4. เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน   
พ.ศ. 2497 

         คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวดําเนินการตอไปได 

          มท. เสนอวา 
          1. มูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ไดขอความอนุเคราะห ใหกรมท่ีดิน มท. 

พิจารณาเสนอขอออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมโอนอสังหาริมทรัพย
ในกรณีท่ีมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เปนผูรับโอนหรือผูโอน โดยเรียกเก็บตามราคา
ประเมินทุนทรัพยในอัตรารอยละ 0.001 เนื่องจากในการดําเนินกิจการของมูลนิธิฯ ไดมีประชาชนท่ีมีจิตศรัทธา
แสดงความประสงคบริจาคท่ีดินใหมูลนิธิฯ เพ่ือทําประโยชนในท่ีดิน และดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ
ความมุงหมาย ซ่ึงคาใชจายในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพยอันไดแกคาจดทะเบียน โอน
อสังหาริมทรัพย มูลนิธิฯ ตองเปนผูรับภาระในการชําระคาใชจายเหลานี้แทนผูบริจาคท่ีดินท้ังสิ้น หากมูลนิธิฯ ไม
ตองชําระคาใชจายดังกลาวหรือชําระในอัตราท่ีลดลงแลวก็สามารถนําคาใชจายนั้น ไปดําเนินการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของมูลนิธิฯ อันจะเปนประโยชนตอผูประสบภัยไดมากข้ึน 

          2. มูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เปนมูลนิธิซ่ึงตั้งข้ึนโดยพระราชดําริของ  
พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องคนายกกิตติมศักด์ิ ตลอดชีพของมูลนิธิฯ                
ตั้งแตวันท่ี 24 กรกฎาคม 2543 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนกองทุนสนับสนุน การดําเนินงานชวยเหลือผูประสบ
เคราะหกรรมจากอุทกภัย ท้ังในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด ซ่ึงไมเก่ียวของกับการเมืองแตอยางใด ถือไดวา
เปนมูลนิธิท่ีจัดตั้งโดยมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ปรากฏจากวัตถุประสงคของมูลนิธิท่ีดําเนินการเพ่ือประโยชน
สาธารณะเปนสําคัญ และในการดําเนินงาน ตามวัตถุประสงคดังกลาว มูลนิธิฯ อาจประสานงานกับสวนราชการ
และองคการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของแลวแตกรณี รวมท้ังการรับบริจาคท่ีดินจากประชาชนท่ีมีจิตศรัทธา เพ่ือทําประโยชน
ในท่ีดินและดําเนินการใหเปนไปตามความมุงหมาย ซ่ึงหากมูลนิธิฯ ไมตองชําระคาใชจายในการโอนกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพยอันไดแกคาจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพยแลว มูลนิธิฯ จะสามารถนําเงิน
คาใชจายดังกลาว ไปดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของมูลนิธิฯ ไดมากข้ึน จึงสมควรกําหนดคาธรรมเนียม 
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย ในกรณีท่ีมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก 
สภากาชาดไทย  เปนผู รั บ โอนหรือผู โ อน  โดย เรี ยก เ ก็บตามราคาประเ มิน ทุนทรัพย  ใน อัตราร อย
ละ 0.001 เชนเดียวกับมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ สภากาชาดไทย มูลนิธิสงเคราะหเด็ก ของสภากาชาดไทย มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา และมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา 



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

ขอ้มลูจาก : รฐับาลไทย                                                                            วนัที ่4 ธนัวาคม 2561 

จดัทาํโดย : ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                     7 

          สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง 
          แกไขเพ่ิมเติมความใน (ค) ของ (7) ในขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2541) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติ ให ใชประมวลกฎหมายท่ีดิน  พ.ศ.  2497 ซ่ึ งแก ไขเ พ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง                           
ฉบับท่ี 56 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 เพ่ือกําหนด
คาธรรมเนียมจดทะเบียนโอนอสังหารมิทรัพย เฉพาะในกรณีท่ีมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
เปนผูรับโอนหรือผูโอน โดยเรียกเก็บตามราคาประเมินทุนทรัพยในอัตรารอยละ 0.001 

  
5. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ. .... 

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้ 
          1. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุม

งานกอสราง พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยใหรับขอสังเกตของกระทรวงเกษตรและสหกรณไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไป
ได 

        2. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ                 
สังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

          กค. เสนอวา 
          1. ไดมีกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบ หรือควบคุมงานกอสราง  

พ.ศ. 2560 ซ่ึงเปนการกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบ หรือควบคุมงานกอสรางประเภทงาน
สถาปตยกรรม โดยเปนอัตราคาจางแบบคงท่ี (Fixed rate) 

          2. โดยท่ีพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 90 วรรค
สอง บัญญัติใหอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง เปนไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง ซ่ึง กค. พิจารณาแลวเห็นสมควรปรับปรุงประเภทงานเพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากงานสถาปตยกรรม รวม 
11 ประเภทงาน ไดแก งานขนสงระบบราง งานทางหลวง งานสะพาน/ทางดวน งานเข่ือน งานชลประทาน งาน
ประปา ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม งานสนามบิน งานทาเรือ และงาน
ระบบสาธารณูปโภคใตดิน รวมท้ังปรับปรุงอัตราคาจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางของประเภทงานดังกลาว
ขางตน จากอัตราคาจางแบบคงท่ี (Fixed rate) เปนอัตราคาจางไมเกินรอยละของวงเงินงบประมาณคากอสราง 
ตามท่ีกําหนดไวในบัญชีทายกฎกระทรวง 

           สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง 
          1. ใหยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบ หรือควบคุมงาน

กอสราง พ.ศ. 2560 
          2. กําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง ประกอบดวย 
            2.1 กําหนดประเภทงานกอสราง จํานวน 12 ประเภทงาน ไดแก งานสถาปตยกรรม งาน

ขนสงระบบราง งานทางหลวง งานสะพาน/ทางดวน งานเข่ือน งานชลประทาน งานประปา ระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสีย การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม งานสนามบิน งานทาเรือ และงานระบบสาธารณูปโภคใตดิน 
และกําหนดวิธีการคํานวณอัตราคาจาง โดยนําหลักเกณฑราคากลางการจางท่ีปรึกษามาใชโดยอนุโลม และคิด
ยอนกลับเปนรอยละของวงเงินงบประมาณคากอสราง ท้ังนี้ ตองไมเกินอัตรารอยละของวงเงินงบประมาณคา
กอสราง 
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            2.2 ประเภทงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางท่ีมิไดกําหนดวิธีการคํานวณราคา
กลางไว ใหนําหลักเกณฑราคากลางการจางท่ีปรึกษามาใชโดยอนุโลมและคิดยอนกลับเปนรอยละของวงเงิน
งบประมาณคากอสราง 

  
6. เรื่อง รางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหเสนอคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป   
  สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
  กําหนดใหการโอนอสังหาริมทรัพยเพ่ือใชประโยชนในกิจการของวิสาหกิจชุมชนและมีอยูกอนวัน
ยื่นคําขอจัดตั้งเปนนิติบุคคล ระหวางสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกับวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงไดจัดตั้งเปนนิติบุคคลนั้น ไดรับ
ยกเวนคาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน เพ่ือเปนการลดภาระคาธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพยใหแก
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนท่ีจัดตั้งเปนวิสาหกิจชุมชนนั้น  
 
7. เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร 
(มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ) ตามท่ี
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลว
ดําเนินการตอไปได   
  กค. เสนอวา กค. มีนโยบายกระตุนการบริโภคภายในประเทศดวยการใชมาตรการภาษีเพ่ือ
สงเสริมใหประชาชนมีการจับจายใชสอยเพ่ิมมากข้ึน โดยใหความสําคัญกับการกระตุนความตองการผลผลิตสินคา
เกษตรท่ีมีราคาตกต่ํา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยผานการเรียนรูทางหนังสือ และการสงเสริมใหมีการกระจาย
รายไดสูชุมชน  ซ่ึงการกระตุนการใชจายผานมาตรการภาษีนี้จะเปนปจจัยหนึ่งในการชวยใหมีการบริโภคเพ่ิมมาก
ข้ึน อันจะชวยสงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม กค. จึงเห็นควรยกเวนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาภายใตหลักการ ดังนี้   
   1. กําหนดใหผูมีเงินไดท่ีเปนบุคคลธรรมดาสามารถนําคาซ้ือสินคาไปหักเปนคาลดหยอนในการ
คํานวณภาษีเงินได ดังนี้  
    1.1 สินคาประเภทยางลอรถยนต ยางลอรถจักรยานยนต และยางลอรถจักรยาน ท่ีซ้ือ
จากผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม ซ่ึงเปนผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายซ่ึงไดซ้ือยางลอดังกลาวจากผูผลิตท่ี
ซ้ือวัตถุดิบยางจากการยางแหงประเทศไทย ท่ีไดรวบรวมหรือรับซ้ือจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง โดยผูมีเงินได
ตองมีหลักฐานการซ้ือสินคาเปนใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป และจะตองมีเอกสารหรือหลักฐานของการซ้ือวัตถุดิบยาง
จากการยางแหงประเทศไทย ท้ังนี้ สินคาประเภทยางลอรถยนต ยางลอรถจักรยานยนต และยางลอรถจักรยาน 
จะตองไมผานการใชงานมากอนและไมรวมถึงคาบริการอ่ืน ๆ   
    1.2 หนังสือ รวมถึงหนังสือท่ีอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสผานระบบอินเทอรเน็ต 
แตไมรวมถึงนิตยสารและหนังสือพิมพ สําหรับการซ้ือหนังสือจากผูประกอบการท่ีไดจดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคล โดยผูมีเงินไดตองมีหลักฐานการซ้ือสินคาเปนใบเสร็จรับเงิน หรือใบกํากับภาษีเต็ม
รูปแบบ  
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    1.3 สินคาจากโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ท่ีไดลงทะเบียนกับ
กรมการพัฒนาชุมชน โดยผูมีเงินไดตองมีหลักฐานการซ้ือสินคาเปนใบเสร็จรับเงิน หรือใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป 
และตองระบุวาเปนรายการซ้ือสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)  
  2. กําหนดใหคาซ้ือสินคาตามขอ 1.1 – 1.3 สามารถนําไปหักเปนคาลดหยอนในการคํานวณภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา ตามจํานวนท่ีจายจริงแตไมเกิน 15,000 บาท โดยเปนคาซ้ือสินคาระหวางวันท่ี 15 
ธันวาคม 2561 ถึงวันท่ี 16 มกราคม 2562  
  3. กรณีผูมีเงินไดมีการจายคาซ้ือสินคาตามขอ 1.1 – 1.3 ในชวงดังกลาวท้ังสองปภาษี ใหไดรับ
ลดหยอนภาษีตามท่ีจายจริงในแตละปภาษี แตรวมกันสองปภาษีแลวตองไมเกิน 15,000 บาท  
   สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
  กําหนดใหยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับการซ้ือสินคาประเภทยางลอรถยนต ยางลอ
รถจักรยานยนต ยางลอรถจักรยาน หนังสือ รวมถึงหนังสือท่ีอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส แตไมรวมถึง
นิตยสารและหนังสือพิมพ และสินคาจากโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ท่ีไดลงทะเบียนกับกรมการ
พัฒนาชุมชน ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด ตามจํานวนท่ีจายจริงแตไมเกิน 15,000 บาท ท้ังนี้ สําหรับการซ้ือ
สินคาดังกลาวตั้งแตวันท่ี 15 ธันวาคม 2561 ถึงวันท่ี 16 มกราคม 2562  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
8. เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการกําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2560 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2560 ของ
กระทรวงการคลัง (กค.) และหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการกําหนดหลักเกณฑการ
จายคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(คนร.) ตามท่ี กค. เสนอ ดังนี ้
                    1. คงหลักการใหรัฐวิสาหกิจและหนวยงานท่ีเก่ียวของนําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่อง
การปรับปรุงสภาพการจางท่ีเก่ียวกับการเงินตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 โดยปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑฯ ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2560 ตอไป 

          2. มอบหมายใหกระทรวงแรงงาน (รง.) กําหนดมาตรฐานข้ันต่ําของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจ
ใหเปนไปตามหนาท่ีและอํานาจของพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ โดยคํานึงถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีพนักงานรัฐวิสาหกิจควรไดรับและแนวนโยบายของ
รัฐบาลแตละเรื่อง พรอมท้ังใหเรงรัดดําเนินการปรับปรุงมาตรฐานข้ันต่ําของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจให
สอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2560 (เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการกําหนด
คาใชจายในการดําเนินการผูปวยฉุกเฉินวิกฤต) เพ่ือมิใหเปนอุปสรรคตอการใชสิทธิรักษาพยาบาลของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจในกรณีเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินตอไป 
 
9. เรื่อง การแกไขปญหากรณีดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัดใน
พ้ืนท่ีท่ีตองไดรับอนุมัติ/อนุญาต 
                     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้ 

          1. อนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอผอนผันใหจังหวัดและกลุมจังหวัดท่ีไดกําหนดโครงการไว
ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ซ่ึงโครงการนั้นดําเนินการในพ้ืนท่ีท่ีตองไดรับการขออนุมัติ/อนุญาตใหใชพ้ืนท่ี
จากสวนราชการ ใหสวนราชการผูมีอํานาจอนุมัติ/อนุญาตเรงรัดพิจารณาใหเสร็จสิ้นภายใน 1 ป นับแตวันท่ีได
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รับคําขออนุญาต ท้ังนี้ เพ่ือเปนการแกไขปญหาอยางยั่งยืนในระยะตอไป มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (ทส.) ปรับปรุงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ ใหสามารถดําเนินการไดทันตอความตองการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี และใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป ท้ังนี้ การดําเนินการ
ดังกลาวตองเปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของดวย 

          2. ใหกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานท่ีเก่ียวของกํากับดูแล ใหจังหวัดและกลุมจังหวัดปฏิบัติ
ตามนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด ฉบับทบทวน และหลักเกณฑและ                
วิธีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายละเอียด
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนท่ีสุด ท่ี นร (ก.บ.ภ.) 1112/ว 
5886 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2561 เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด                 
ฉบับทบทวน และหลักเกณฑและวิธีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด                     
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563) อยางเครงครัดดวย 
  
10. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะท่ี 1)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้  
  1. อนุมัติในหลักการใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) โดยกรมชลประทาน ดําเนินโครงการ
บรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะท่ี 1) มีกําหนดแผนงานโครงการ 6 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2567) กรอบวงเงินงบประมาณโครงการรวมท้ังสิ้น 3,440 ลานบาท และมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการตามแผนอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมท่ี กษ. (กรมชลประทาน) เสนออยางเครงครัด ตามท่ี กษ. เสนอ 
โดยให กษ. เรงดําเนินการใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดใหแลวเสร็จโดยเร็ว และบูรณาการรวมกับ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีมีการดําเนินโครงการในลักษณะเดียวกันในพ้ืนท่ีใกลเคียง เพ่ือใหการชวยเหลือประชาชน
และการบริหารจัดการน้ําเปนไปอยางสอดคลองและเชื่อมโยงกัน รวมท้ังใหดําเนินการใหเปนไปอยางถูกตองตาม
ข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด ท้ังนี้ ให กษ. รับ
ความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  
   2. สําหรับคาใชจายในการดําเนินโครงการดังกลาว ให กษ. โดยกรมชลประทาน ใชจายจาก
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการประตูระบายน้ํากุดสวง โครงการบรรเทาอุทกภัย
เมืองชัยภูมิ (ระยะท่ี 1) จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 60 ลานบาท และรายการประตูระบายน้ําหวยเสยีว โครงการบรรเทา
อุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะท่ี 1) จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 60 ลานบาท ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณรองรับไวแลว สวนท่ี
เหลือใหกรมชลประทานจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามความสามารถในการใชจาย
และการกอหนี้ผูกพันภายในปงบประมาณท่ีสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติอยางเครงครัดเพ่ือเสนอ
ขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปตามความจําเปนและเหมาะสมตามข้ันตอนตอไป ตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ  
  3. ให กษ. และหนวยงานท่ีเก่ียวของชี้แจงและประชาสัมพันธสรางการรับรูและความเขาใจใหแก
ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินการกอสรางของโครงการและพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบเก่ียวกับ
ประโยชนของการดําเนินการเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตอง ตรงกันดวย  
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  สาระสําคัญของเรื่อง  
  1. กษ. แจงวา เนื่องจากอําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ต้ังอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีตอนบนซ่ึงมี
ลักษณะเปนท่ีราบเชิงเขา ในชวงฤดูฝนจะเกิดน้ําหลากจากภูเขาไหลลงสูพ้ืนท่ีราบอยางรวดเร็วตามสภาพภูมิ
ประเทศท่ีมีความลาดชันสูง และไมมีแหลงเก็บกักน้ําขนาดใหญในพ้ืนท่ี ทําใหพ้ืนท่ีดังกลาวเกิดอุทกภัยเปนบริเวณ
กวางเปนประจํา โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิท่ีมีลักษณะเปนแองจะถูกน้ําทวมขังประมาณ 30,000 ไร 
หรือรอยละ 90 ของพ้ืนท่ีอําเภอเมืองชัยภูมิ โดยเม่ือป 2553 น้ําจากลุมน้ําลําปะทาวและหวยยางบาไดลนตลิ่งเขา
ทวมพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีระดับน้ําทวมสูงสุดประมาณ 120 เซนติเมตร กรมชลประทานจึงไดศึกษา
ความเหมาะสมการพัฒนาแหลงน้ํา และการบริหารจัดการน้ําลําปะทาวและหวยยางบาเพ่ือใชเปนแนวทางในการ
แกไขปญหาอยางยั่งยืน (จากการศึกษาพบวา น้ําท่ีไหลผานเขาตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิมีประมาณ 325 ลูกบาศก
เมตร/วินาที แตมีศักยภาพการระบายน้ําเพียง 145 ลูกบาศกเมตร/วินาที และสรุปแนวทางเพ่ือแกไขปญหา
ดังกลาว แบงออกเปน 4 ระยะ ไดแก (1) การดําเนินการกอสรางระบบผันน้ําลําปะทาวฝงตะวันออก เพ่ือตัดมวล
น้ําหลากเลี่ยงเมืองดานฝงตะวันออก จํานวน 200 ลูกบาศกเมตร/วินาที คงเหลือปริมาณน้ําไหลผานตัวเมือง 
จํานวน 125 ลูกบาศกเมตร/วินาที (2) การดําเนินการพัฒนาแหลงกักเก็บน้ําในพ้ืนท่ีเพ่ือชะลอมวลน้ําหลากใหอยู
ในปริมาณท่ีสามารถบริหารจัดการไดดียิ่งข้ึน (3) การดําเนินการกอสรางระบบผันน้ําหวยยางบา – ลําชีลอง เพ่ือตัด
มวลน้ําหลากเลี่ยงเมืองดานฝงตะวันตก และ (4) การเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําหลาก เพ่ือรองรับการระบาย
น้ําลงสูแมน้ําชีไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดผลเสียหายจากการเปนพ้ืนท่ีรับน้ําหลากจากการผันน้ําเลี่ยงเมือง โดยกรม
ชลประทานมีแผนจะดําเนินการระยะท่ี 1 กอน โดยไดศึกษาวางโครงการและสํารวจ - ออกแบบแลวเสร็จ และมี
แผนเริ่มดําเนินการกอสรางในป 2562 สวนการดําเนินการอีก 3 ระยะท่ีเหลือ อยูระหวางข้ันตอนการศึกษาความ
เหมาะสม  
   2. โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะท่ี 1) ซ่ึงคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติไดมี
มติในการประชุม ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2561 เห็นชอบในหลักการแลว โดยโครงการฯ มี
สาระสําคัญสรุปได ดังนี้  
 

ประเด็น สาระสําคัญ 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือผันน้ําหลากสวนเกินไมใหทวมเมืองชัยภูมิ  
2. เพ่ือผันน้ําจากลําปะทาวผานคลองผันน้ําสงชวยเหลือพ้ืนท่ีเพาะปลูกบริเวณโครงการ 
3. พัฒนาเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน 
4. ใชถนนบนคันคลองเปนเสนทางสัญจรและลําเลียงผลผลิต  

ท่ีตั้งโครงการ  อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 ตําบล ไดแก ตําบลบานเลา ตําบล
โพนทอง ตําบลกุดตุม ตําบลบุงคลา และตําบลหนองไผ  

กิจกรรมหลัก  1. คลองผันน้ําลําปะทาว - สระเทวดา ความยาว 8.45 กิโลเมตร สามารถระบายน้ํา 150 
ลูกบาศกเมตร/วินาที พรอมประตูระบายน้ํา 3 แหง  
2. ขุดคลองเชื่อมลําปะทาว – หวยดินแดง ความยาว 1.33 กิโลเมตร และปรับปรุงคลอง
เดิมใหสามารถระบายน้ําได 50 ลูกบาศกเมตร/วินาที พรอมประตูระบายน้ํา 1 แหง   
3. ประตูระบายน้ําในลําน้ําเดิม จํานวน 6 แหง  

ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ 

6 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2567)  



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

ขอ้มลูจาก : รฐับาลไทย                                                                            วนัที ่4 ธนัวาคม 2561 

จดัทาํโดย : ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                     12 

งบประมาณท่ีใช  3,440 ลานบาท [รวมคาท่ีดิน จํานวน 222.6 ลานบาท (คาซ้ือท่ีดิน คาทดแทน และคา
รื้อยายในการจัดหาท่ีดิน จํานวน 210.0 ลานบาท) และคาใชจายตามแผนอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอมของโครงการ จํานวน 80.0 ลานบาท]  

การจัดหาท่ีดิน  เปนท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิ ์445 แปลง เนื้อท่ีประมาณ 414 ไร ซ่ึงภายหลังจากท่ี
คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหดําเนินโครงการแลว กรมชลประทานจะดําเนินการจัดหาท่ีดินดวย
วิธีเจรจาซ้ือขายเปนลําดบัแรก  

ผลกระทบจากการ
ดําเนินโครงการ  

1. ผลกระทบตอท่ีดินและทรัพยสินของราษฎร ประมาณ 414 ไร ซ่ึงกรมชลประทานได
เตรียมมาตรการในการจายคาทดแทนทรัพยสินไวในแผนงานโครงการแลว  
2. ผลกระทบตอระบบนิเวศ  
- โครงการฯ ไมจําเปนตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 
เนื่องจากไมเขาขายตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  
- กรมชลประทานไดจัดทําแผนอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม พรอมท้ังแผนงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนแผนงานดังกลาวใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ วงเงินงบประมาณ 80 ลาน
บาท  

 
11. เรื่อง แผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจาย และประมาณการรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้  
  1. รับทราบผลการดําเนินงาน การจัดเก็บรายได และการใชจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.)  
   2. เห็นชอบแผนการดาํเนินงาน งบประมาณรายจาย และประมาณการรายไดประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงาน กกพ. วงเงินงบประมาณรายจาย 947.54 ลานบาท และประมาณการ
รายได 947.89 ลานบาท  
   สาระสําคัญของเรื่อง  
  1. ผลการดําเนินงานของสํานักงาน กกพ. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบงออกเปน 4 ดาน 
ไดแก ดานกํากับดูแลอัตราคาบริการ ดานสงเสริมการแขงขันและนวัตกรรมพลังงาน ดานคุมครองสิทธิประโยชน
ของผูใชพลังงาน และดานพัฒนาองคกรใหมีสมรรถนะสูงเปนมืออาชีพ ซ่ึงเปนการดําเนินงานภายใตกรอบแผน
ยุทธศาสตรการกํากับกิจการพลังงาน ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561 – 2564) ท่ีคณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติเห็นชอบแลวเม่ือ
วันท่ี 10 ตุลาคม 2560 อยางครบถวน สวนการจัดเก็บรายไดและการใชจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สํานักงาน กกพ. มีรายไดมากกวาจํานวนท่ีไดประมาณการไว ทําใหมีเงินสงคลังจํานวน 38.02 ลานบาท สรุปได 
ดังนี้  

หนวย : ลานบาท  
(1) ประมาณการ ณ 
ตนปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  

(2) รายไดจริง ณ 
ส้ินปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  

(3) รายไดท่ีหาได
มากกวาประมาณการ 
(2) - (1) 

(4) วงเงิน
งบประมาณ
รายจาย 

(5) เงินคงเหลือท่ีนําสง
คลัง (2) – (4)  

902.37 940.34 37.97 902.32 38.02 
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  2. แผนการดําเนินงานของสํานักงาน กกพ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีสาระสําคัญเปน
การสานตอแผนการดําเนินงานของปกอนหนา และมีการปรับแผนใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการกํากับ
กิจการพลังงาน ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนปฏิรูปประเทศดานพลังงาน ประกอบดวย 4 แผนงาน 
ไดแก (1) แผนงานกํากับกิจการพลังงานเปนเลิศ (2) แผนงานสงเสริมการแขงขัน และกาวทันนวัตกรรมพลังงาน 
(3) แผนงานพัฒนาการมีสวนรวมและสื่อสารงานกํากับกิจการพลังงาน และ (4) แผนงานองคกรมีสมรรถนะสูง เปน
มืออาชีพ  
  3. งบประมาณรายจายและประมาณการรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงาน 
กกพ. มีการปรับข้ึนจากปกอนหนาเล็กนอยตามรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปได ดังนี้  
 

หนวย : ลานบาท  
ประมาณ

การ 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

หมายเหตุ 

รายได  902.37 947.89 แหลงรายไดหลัก : การจัดเก็บคาธรรมเนียมการอนุญาตและการ
ประกอบกิจการพลังงานรายป ตามระเบียบคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงานวาดวยการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการอนุญาตและ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551  
 

รายจาย  902.32 947.54 คาใชจายหลัก : ดานบุคลากร การจัดการและบริหารสํานักงานการ
จัดหาครุภัณฑและสิ่งกอสราง (รวมถึงคากอสรางอาคารทําการ
สํานักงาน กกพ. เปนการถาวร ปจจุบันงานออกแบบดําเนินการแลว
เสร็จ คาดวาจะเขาสูกระบวนการจัดซ้ือจัดจางงานกอสรางไดภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) เงินอุดหนุนสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม 
และการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการกํากับกิจการพลังงานและแผน
ปฏิรูปประเทศดานพลังงาน  

 
12. เรื่อง มาตรการขับเคล่ือนระเบียบวาระแหงชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชาติ เรื่อง สังคม
สูงอายุ และใหหนวยงานรับผิดชอบดําเนินงานดานผูสูงอายุนําไปสูการปฏิบัติตอไป ตามท่ีกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.) เสนอ ท้ังนี้ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศดานสังคมไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  พม. รายงานวา  
   1. ประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุ (สังคมท่ีมีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปมากกวารอยละ 10 ของ
ประชากรท้ังหมด) ตั้งแตป 2548 และในป 2564 ประเทศไทยจะเปนสังคมสูงอายุอยางสมบูรณ โดยมีผูสูงอายุ
มากกวารอยละ 20 ของประชากรท้ังหมด ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ และการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ จึงมีความ
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จําเปนเพ่ือใหการดําเนินงานดานผูสูงอายุอยูในลําดับสําคัญและไดรับความสนใจใหมีการขับเคลื่อนงานอยาง
ตอเนื่อง และมีการกําหนดประเด็นเรงดวนและผูรับผิดชอบหลักในการบูรณาการการทํางานอยางเปนองครวม โดย
มีเปาหมายหลักคือใหผูสูงอายุไทยเปน Active Aging : Healthy Security, and Participation และเนนการบูร
ณาการจากหนวยงานทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ   
   2. คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ (กผส.) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) 
เปนประธาน ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบให พม. นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเห็นชอบใหสังคมสูงอายุเปนระเบียบวาระแหงชาติ โดยในเบื้องตน พม. รวมกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการขับเคลื่อนและจัดทํามาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ 
เพ่ือรองรับการดําเนินงานดังกลาว  
  3. มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้  

สาระสําคัญ รายละเอียด 

วัตถุประสงค  เพ่ือขับเคลื่อนมาตรการฯ อยางเปนระบบ สรางการบูรณาการการทํางานดาน
ผูสูงอายุท้ังประเทศ ท้ังระดับนโยบาย หนวยงาน และพ้ืนท่ี รวมท้ังติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานดานผูสูงอายุท้ังประเทศอยางเปนระบบ  

มาตรการขับเคล่ือน  2 มาตรการหลัก 10 มาตรการยอย แบงเปน  
มาตรการหลักท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนทุกวัย 6 มาตรการ
ยอย  
มาตรการหลักท่ี 2 การยกระดับขีดความสามารถ สูการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.0 4 มาตรการยอย  

ระยะเวลาการขับเคล่ือน  3 ป (พ.ศ. 2562 – 2564)  

การติดตามและประเมินผล  หนวยงานเจาภาพหลัก [พม. กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) 
กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)] ติดตามผลการ
ดําเนินงานและรายงานผลทุกไตรมาส รวมท้ังประเมินผลการดําเนินงานโดย
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเตรียมความพรอมรองรับสังคมผูสูงอายุ 
พรอมท้ังรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ  
 

ประโยชนท่ีไดรับ  ระดับหนวยงาน มีความรวมมือและบูรณาการการทํางานดานผูสงูอายุเพ่ิมมาก
ข้ึนท้ังในเชิงประเด็น และพ้ืนท่ี  
ระดับสังคม ประชาชนมีความตระหนักและเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคม
สูงอายุ  

 
13. เรื่อง  โครงการพัฒนากําลังคนดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพ่ิม
ขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้  
  1. เห็นชอบการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการเพ่ิมศักยภาพกําลังคนดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค  เปนโครงการ
พัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถ
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ภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูรับผิดชอบโครงการ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ  
  2. สําหรับเงินงบประมาณในการดําเนินการ จํานวน 800 ลานบาท เพ่ือดําเนินงานโครงการ 
ประมาณการงบดําเนินการรายปในลักษณะงบเงินอุดหนุนการศึกษาของนักศึกษาในสถาบันไทยโคเซ็นและ             
งบดําเนินงานของสํานักงานโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น จํานวน 1,200 ลานบาท และเงินนอกงบประมาณ 
จํานวน 2,700 ลานบาท จากองคการความรวมมือระหวางประเทศของญ่ีปุน (JICA)  สําหรับการดําเนินงาน
โครงการ ใหเปนไปตามความเห็นสํานักงบประมาณ โดยดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของใหถูกตองครบถวนดวย 
  3. ใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการเพ่ิมเติม ดังนี้  
   3.1 พิจารณาทบทวนองคประกอบคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโค
เซ็น ตามความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม   
   3.2 พิจารณาทบทวนการจัดตั้งสํานักงานโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น  ตาม
ความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณ ท้ังนี้ ใหกระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินการ ตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของดวย  
   3.3 รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                 
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไป  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  กระทรวงศึกษาธกิาร (ศธ.) รายงานวา 

1. โครงการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น                
(Thai KOSEN) จํานวน 2 วิทยาเขต ไดแก สถาบันโคเซ็นแหงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง (KOSEN  KMITL)  และสถาบันโคเซ็นแหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (KOSEN  
KMUTT) และพัฒนาหลักสูตรท่ีมีความชํานาญเฉพาะดานการผลิต  วิศวกรนักปฏิบัติ นักเทคโนโลยีและนวัตกรท่ีมี
ทักษะความเชี่ยวชาญสูงในการสรางและพัฒนานวัตกรรม และสามารถเปนผูนําในการพัฒนาดานวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีของประเทศ  สนับสนุนการตอยอดกลุมอุตสาหกรรมเดิมและการเพ่ิมเติมอุตสาหกรรมแหงอนาคต  
จัดทําหลักสูตรดานวิศวกรรมศาสตร และจัดใหมีทุนการศึกษาวิจัยและพัฒนา ฝกอบรมเก่ียวกับการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตรแกนักศึกษาในหลักสูตรโคเซ็น 4 ประเภท  โดยมี
ระยะเวลาดําเนินการ 13 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2574) งบประมาณท่ีใชจายภายใตโครงการท้ังสิ้น 3,500 
ลานบาท ประกอบดวยเงินนอกงบประมาณ 2,700 ลานบาท และเงินงบประมาณของประเทศไทย วงเงิน 800 
ลานบาท (ไมรวมงบดําเนินงานท่ีขอรับการสนับสนุนแยกตางหากอีก 1,200 ลานบาท (13 ป))  

2. โครงการพัฒนากําลังคนดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุน 
และเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค  มีรายละเอียดการปรับเปลี่ยนจากโครงการเพ่ิม
ศักยภาพกําลังคนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
และภูมิภาค ซ่ึงคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการโครงการฯ เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2561 ดังนี้  
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รายการ โครงการเพ่ิมศักยภาพกําลังคนดาน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการ
ลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถ

ภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค 
(คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการ เม่ือวันท่ี 

27 มีนาคม 2561) 

โครงการพัฒนากําลังคนดาน
วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพ่ิม
ขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมใน

ประเทศและภูมิภาค (ศธ.เสนอขอ
ปรับเปล่ียนในครั้งนี้) 

จัดตั้งสถานศึกษา 1. ปรับปรุงพ้ืนท่ีและกอสรางสถานศึกษา 
จํานวน 2 แหง คือ วิทยาลัยเทคนิคราช
สิทธารามและวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  
2. จัดตั้งศูนยผลิตและพัฒนาสมรรถนะ
กําลังคนอาชีวศึกษา และ Career 
Development Center  

จัดตั้งสถาบนัไทยโคเซ็น (Thai KOSEN) 
จํานวน 2 วิทยาเขต ไดแก สถาบันโคเซ็น
แหงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง  และสถาบันโคเซ็น
แหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี  

พัฒนาหลักสูตร หลักสูตรตอเนื่อง 5 ป (ระดับ ปวช. และ 
ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกสและสาขาแมค
คราทรอนิกส 

หลักสูตรดานวิศวกรรมศาสตรสําหรับ
นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษา ปท่ี 3 ใชเวลาศึกษา 5 ป 
(เทียบเทาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 
ป รวมกับอนุปริญญาตรี 2 ป) และ
การศึกษาในวิชาชั้นสูง (Advanced 
Courses) เวลาศึกษา 2 ป (เทียบเทา
ปริญญาตรี) หลักสูตรวิศวกรรมแมคคา
ทรอนิกส และหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส  

ทุนการศึกษา ผลิตชางเทคนิคและนักเทคโนโลยี
ระดับพรีเม่ียม 
1. ทุนปริญญาตรี (2 ป) ณ ประเทศญี่ปุน 
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี 
(เพ่ือกลับมาเปนครู)  
รวม 180 คน  
2. ทุนปริญญาตรี (4 ป) ณ ประเทศญี่ปุน 
สําหรับบุคคลท่ัวไป (เพ่ือกลับมาเปนครู) 
รวม 40 คน  
3. ทุนในประเทศไทยจะมีการเปดสอน 2 
สาขา สาขาละ 40 คน โดยมีคาใชจายราย
หัวนักเรียน 110,000 บาท/คน/ป  
การจัดการเรียนการสอนดวยความ
รวมมือกับสถานประกอบการ 
4. ทุนฝกอบรม/อบรมครูในประเทศญี่ปุน
ใหกับสถานศึกษา 20 แหง รวม 700 คน  

1. ทุนสําหรับนักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย (7 ป 
เทียบเทาปริญญาตรี) ประเทศญี่ปุน  
(เพ่ือกลับมาเปนครู) รวม 72 คน  
2. ทุนการศึกษาในสถาบันไทยโคเซ็น 2 
ป และในสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุน 3 
ป จํานวน 180 คน 
3. ทุนการศึกษาในสถาบันไทยโคเซ็น 5 
ป จํานวน 900 คน  (แลกเปลี่ยน
ประเทศญี่ปุน  1 ภาคการศึกษา)  
4. ทุนการศึกษาตอเนื่องสําหรับ 
Advanced Courses จํานวน 328 คน  
(แลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุน 2 ภาค
การศึกษา)  
(ขอ 2 – 4  เพ่ือกลับมาทํางานหนวยงาน
ภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรมใน EEC  
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5. ทุนฝกอบรมในประเทศไทย การพัฒนา
หลักสูตร จางผูเชี่ยวชาญ 
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 

โดยตองมาปฏิบัติงานสอนแบบไมเต็ม
เวลาท่ีสถาบันไทยโคเซ็นดวย หรือเปน
ครู/บุคลากรในสถาบันไทยโคเซ็น)  

งบประมาณ
ดําเนินการ 

3,500 ลานบาท 
เงินนอกงบประมาณ 2,700 ลานบาทและ
เงินงบประมาณ 800 ลานบาท 

 สําหรับดําเนินงานโครงการ 3,500              
ลานบาท  
- เงินนอกงบประมาณ 2,700                  
ลานบาท (จากองคการความรวมมือ
ระหวางประเทศของญี่ปุน)  
- เงินงบประมาณ 800 ลานบาท 
 ประมาณการงบดําเนินงานรายปใน
ลักษณะงบเงินอุดหนุนของนักศึกษาและ  
งบดําเนินงานของสํานักงานโครงการ
จัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น 1,200 ลานบาท 
(13 ป) โดยใหภาคเอกชนและ
ผูประกอบการมี  สวนรวมในการ
สนับสนุนงบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 10 ป (พ.ศ. 2562 – 2571)  
 

13 ป (พ.ศ. 2562 – 2574)  

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
 
 



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

ขอ้มลูจาก : รฐับาลไทย                                                                            วนัที ่4 ธนัวาคม 2561 

จดัทาํโดย : ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                     18 

3. คณะรัฐมนตรีมีมติ (3 มกราคม 2561) เห็นชอบโครงการทุนการศึกษาตอสําหรับนักเรียน 
กลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค) ไปศึกษาตอ ณ National  Institute of 
Technology (KOSEN) ของประเทศญี่ปุน จํานวน 2 รุน รวม 24 คน ในปการศึกษา 2561 – 2562 เพ่ือกลับมา
ปฏิบัติราชการหรือปฎิบัติงานราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือหนวยงานรัฐบาลดานวิศวกรรม ซ่ึงเปน
โครงการในลักษณะใกลเคียงกันกับโครงการพัฒนากําลังคนดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาคท่ีเสนอมาในครั้งนี้ แตมี
ระยะเวลาดําเนินการแตกตางกัน โดยการดําเนินการสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร
จุฬาภรณราชวิทยาลัยของโครงการพัฒนากําลังคนดานวิศวกรรมศาสตรฯ ท่ีเสนอมาในครั้งนี้ จะเริ่มดําเนินงานในป 
พ.ศ. 2563  

   4. โครงการพัฒนากําลังคนดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุน
และเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค เปนโครงการท่ีสอดคลองกับนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 โดยสนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค  
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  และการพัฒนา
กําลังคนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหท่ีมีความรูและศักยภาพสูงจะมีบทบาทสําคัญในการชวย
สงเสริมกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย 10 อุตสาหกรรม โดยมีการกําหนดแนวทางในการพัฒนาศัยกภาพของ
ทรัพยากรมนุษย ซ่ึงมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมภายใต
แผนการศึกษาแหงชาติ   พ.ศ. 2560 – 2579 

 
14. เรื่อง การเช่ือมโยงขอมูลภาพใบหนาบุคคลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองดวยระบบ
คอมพิวเตอร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหหนวยงานท่ีอยูในเครือขายศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการ
ยุติธรรม (Data Exchange Center) ของกระทรวงยุติธรม (ยธ.) จํานวน 8 หนวยงาน ไดแก สํานักงานอัยการสูงสุด 
(อส.) สถาบันนิติวิทยาศาสตร กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กรมคุม
ประพฤติ สํานักงานกิจการยุติธรรม กรมบังคับคดี และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เชื่อมโยงระบบ
คอมพิวเตอรเพ่ือใชขอมูลภาพใบหนาบุคคลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองในการปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาท่ีได ตามท่ี ยธ. เสนอ และให ยธ. รวมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองและหนวยงานท่ี
เก่ียวของพิจารณาแนวทางการกําหนดมาตรการคุมครองและรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลภาพใบหนา
บุคคลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครอง รวมท้ังระบบการตรวจสอบหรือการปองกันการนําเขา
ขอมูลดังกลาวไปใชนอกเหนือภารกิจหรือการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลใหชัดเจนดวย  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  ยธ. รายงานวา  
  1. สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มาตรา 11 บัญญัติใหจัดตั้งสํานักงาน
กองทุนยุติธรรมข้ึนในสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีภาระหนาท่ีในการใหบริการประชาชนดานกฎหมาย 
เพ่ือใหประชาชนเขาถึงความยุติธรรมอยางเทาเทียม ใหความชวยเหลือทางกฎหมายท่ีจําเปนและเหมาะสมแกผู
ยากไรหรือผูดอยโอกาสในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม บริหารกองทุนยุติธรรมเพ่ือใหการสนับสนุนเงินหรือ
คาใชจายเก่ียวกับการฟองรอง การดําเนินคดี หรือการบังคับคดี การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูไดรับความ
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เดือดรอนหรือไมไดรับความเปนธรรม การวางเงินประกัน การปลอยตัวชั่วคราว การจางทนายความวาความใน
คดีอาญา คดีแพง คดีปกครองหรือการบังคับคดี การชําระคาธรรมเนียมข้ึนศาลและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ในคดีแพง
และคดีปกครอง ซ่ึงในการดําเนินงานของสํานักกองทุนยุติธรรมมีความจําเปนตองใชขอมูลภาพถายใบหนาจาก
ฐานขอมูลกรมการปกครองสําหรับประกอบการจัดทํารายงานเพ่ือการใหความชวยเหลือประชาชน  
   2. ยธ. ไดแจงความประสงคตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือขอเชื่อมโยงขอมูลภาพ
ใบหนาบุคคลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองดวยระบบคอมพิวเตอรใหกับหนวยงานท่ีอยูใน
เครือขาย ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center) ของ ยธ. จํานวน 8 หนวยงาน 
ไดแก อส. สถาบันนิติวิทยาศาสตร กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กรมคุม
ประพฤติ สํานักงานกิจการยุติธรรม กรมบังคับคดี และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยหนวยงานดังกลาว จะ
นําขอมูลไปใชในการตรวจสอบและยืนยันบุคคลท่ีเก่ียวของกับการใหบริการประชาชนดานกฎหมายเพ่ือคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของผูไดรับความเดือดรอนใหเขาถึงความยุติธรรมไดอยางเทาเทียมกัน รวมท้ังนําขอมูลไปใช
ประโยชนในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน   
  3. โดยท่ีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐท่ีมีความประสงคขอเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอรเพ่ือ              
การตรวจสอบขอมูลทะเบียนราษฎรในสวนของทะเบียนอ่ืน (ภาพใบหนาบุคคล) จากกรมการปกครอง ตอง
ดําเนินการตามมาตรา 15 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2551 โดยหนวยงานท่ีขอเชื่อมโยงขอมูลภาพใบหนาบุคคลจากกรมการปกครองจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเปนผูกําหนดใหเชื่อมโยงไดเฉพาะขอมูลท่ีจําเปนแกการปฏิบัติหนาท่ี
กอน จากนั้นจึงนําเสนอเรื่องดังกลาวเพ่ือใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ท้ังนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ไดเห็นชอบใหหนวยงานท่ีอยูในเครือขายศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการยุติธรรมท้ัง 8 หนวยงานเชื่อมโยง                 
ระบบคอมพิวเตอรเพ่ือใชขอมูลภาพใบหนาบุคคลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองแลว  
 
15. เรื่อง การมอบอํานาจการแบงสวนราชการภายในกรม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการมอบอํานาจการแบงสวนราชการภายในกรมตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร.เสนอ  
ท้ังนี้ ใหสํานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม  กระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม            
การทุจริตในภาครัฐ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  

2. เห็นชอบใหยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การ 
ซักซอมความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนการจัดต้ังหนวยงานของรัฐ) ในกรณีการขอจัดตั้งสวนราชการระดับต่ํากวากรม 
โดยไมเพ่ิมจํานวนกองหรือจํานวนหนวยงานของราชการสวนกลางท่ีตั้งในภูมิภาค หรือจํานวนหนวยงานใน
ตางประเทศ ท้ังท่ีปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ หรือตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด และยังคงจํานวน              
กองหรือหนวยงานในภาพรวมเทาท่ีมีอยูเดิมของสวนราชการใหดําเนินการตามหลักการ เง่ือนไข และข้ันตอนท่ี
สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ สวนการกําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการท่ีต่ํากวาระดับกรม ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด  

3. ใหสํานักงาน ก.พ.ร. แกไขหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ท่ี นร 1200/ว 13 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม  
2550 เรื่อง การซักซอมความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนการจัดตั้งหนวยงานของรัฐ ใหสอดคลองกับหลักการมอบ
อํานาจการแบงสวนราชการภายในกรมดังกลาวตอไป 

 



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

ขอ้มลูจาก : รฐับาลไทย                                                                            วนัที ่4 ธนัวาคม 2561 

จดัทาํโดย : ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                     20 

4. ใหสํานักงาน ก.พ. นําขอเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและความเห็นของ 
กระทรวงแรงงานเก่ียวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนง และการประเมินคุณภาพงานของตําแหนง
ตามหลักเกณฑการประเมินคางานของตําแหนง  เสนอตอคณะกรรมการขาราชการพลเรือนเพ่ือพิจารณาทบทวน
ตอไป  

5. ใหกระทรวงการตางประเทศ (กต.)  แกไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร 
ราชการในตางประเทศ  พ.ศ. 2552 เก่ียวกับการจัดตั้งหรือรวมหนวยงานในตางประเทศ  กรณีไมเ พ่ิม             
จํานวนหนวยงานในตางประเทศ  
  สาระสําคัญ 
  สํานักงาน ก.พ.ร. รายงานวา การปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการในปจจุบันตองสามารถปรับเปลี่ยน
ไดอยางรวดเร็ว และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและสถานการณตาง ๆ  ไดอยางทันทวงที อยางไรก็ดี การแบง
สวนราชการในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การแบงสวนราชการภายในกรมซ่ึงเปนหนวยปฏิบัติโดยตรงมี
กระบวนการข้ันตอนท่ีตองใชเวลาดําเนินการไมต่ํากวา 6 เดือน และมีกระบวนการท่ีซับซอน  ดังนั้น สํานักงาน 
ก.พ.ร. จึงเสนอหลักเกณฑการมอบอํานาจการแบงสวนราชการภายในกรมใหหัวหนาสวนราชการ เพ่ือใหการ
บริหารราชการภายในสวนราชการมีความคลองตัว รวดเร็ว  และสามารถปรับเปลี่ยนสวนราชการใหตอบสนองตอ
ประชาชนได อยางทันทวงที ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนภารกิจท่ีมีความสําคัญเรงดวนของรัฐบาลได ซ่ึงในคราว
ประชุม ก.พ.ร. ครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2561 [โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปน
ประธาน] ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกับหลักการมอบอํานาจการแบงสวนราชการภายในกรม ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร.
เสนอ  และใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  โดยสรุปสาระสําคัญได ดังนี้   

1. ก.พ.ร. จะมอบอํานาจใหสวนราชการพิจารณาจัดโครงสรางสวนราชการระดับต่ํากวา 
กรมไดเอง ภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้  

   1.1 เปนการจัดโครงสราง (rearrange)  เพ่ือใหการดําเนินภารกิจของสวนราชการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  โดยไมเพ่ิมจํานวนกองในภาพรวมของสวนราชการและจํานวนกองท่ีปรากฏในกฎกระทรวง
แบงสวนราชการยังคงเทาเดิม เชน การยุบเลิก/ยบุรวมกองเดิม และจัดตั้งกองใหม  เพ่ือรับผิดชอบภารกิจใหม ๆ             
ตามยุทธศาสตร นโยบายและภารกิจท่ีมีความสําคัญเรงดวนของรัฐบาล โดยคํานึงถึงผลประโยชนท่ีประชาชนจะ
ไดรับเปนสําคัญ ท้ังนี้  หากเปนการจัดโครงสรางสวนราชการของภารกิจสนับสนุนอ่ืน ๆ  ซ่ึงประกอบดวย  งาน
ยุทธศาสตรและแผนงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานตรวจราชการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
งานบริหารการคลัง  งานกฎหมาย  งานการตางประเทศ งานพัฒนาบุคลากร และงานเผยแพรและประชาสัมพันธ 
ยังคงใหดําเนินการตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.ร.กําหนดไว  

   1.2 เปนการจัดหนวยงานของราชการสวนกลางในภูมิภาคใหมโดยไมเพ่ิมจํานวน
หนวยงาน เชน การจัดพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีอยูในความรับผิดชอบใหม รวมถึงการยายสถานท่ีตั้งของสํานักงานจากจังหวัด
หนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่ง ตามการจัดพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีอยูในความรับผิดชอบใหม  

   1.3 เปนการจัดหนวยงานในตางประเทศใหม โดยไมเพ่ิมจํานวนหนวยงาน เชน การยาย 
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สถานท่ีตั้งของสํานักงานจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง ซ่ึงอยูในกลุมประเทศประเภทเดียวกัน หรือจาก
เมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งภายในประเทศเดียวกัน ท้ังนี้ สํานักงานดังกลาวตองเปนสํานักงานตามกฎหมาย/ตามท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

  ในสวนของการแบงสวนราชการในกรม กรณีเพ่ิมจํานวนกองในภาพรวมของสวนราชการ 
เชน การจัดตั้งกอง การจัดต้ังหนวยงานสวนกลางในภูมิภาค การจัดตั้งสวนราชการสวนภูมิภาค  การจัดตั้ง
หนวยงานในตางประเทศข้ึนใหม เปนตน ใหสวนราชการดําเนินการตามข้ันตอนปกติ   
  2. ก.พ.ร.มีขอเสนอแนะตอ ก.พ. วา ก.พ. อาจพิจารณาใหตําแหนงผูอํานวยการกองของกองเดิมท่ี
ปรับปรุงบทบาทภารกิจคงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูงและใหตําแหนงผูอํานวยการกองของกองท่ีจัดตั้ง
ใหมเปนตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง โดยไมตองมีการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงดวยโปรแกรมการ
ประเมินคางาน (Jethro)  แตใหคณะกรรมการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวงพิจารณาประเมินคุณภาพ
ของตําแหนงโดยการเทียบเคียงความยุงยากซับซอนของงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด  
  3. เพ่ือใหการดําเนินการตามหลักการมอบอํานาจการแบงสวนราชการภายในกรมมีประสิทธิภาพ
และเปนไปตามเจตนารมณ สํานักงาน ก.พ.ร. จึงมีความจําเปนตองเสนอขอยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 
และแกไขระเบียบและหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ ดังนี้  
   3.1 ขอยกเวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2550 เรื่อง การซักซอมความ
เขาใจเก่ียวกับข้ันตอนการจัดตั้งหนวยงานของรัฐ และใหสํานักงาน ก.พ.ร. แกไขหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ท่ี นร 
1200/ว 13 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2550 กรณีการขอจัดตั้งสวนราชการระดับต่ํากวากรม โดยไมเพ่ิมจํานวนกองใน
ภาพรวมของสวนราชการ ใหดําเนินการใหเปนไปตามข้ันตอนท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. ปรับปรุงแกไขใหม ดังนี้  
    (1) จัดตั้งคณะทํางานฯ ตามแนวทางท่ีกําหนดไวเดิม โดยมีการกําหนดเพ่ิมเติม
ใน 2 สวน คือ  
     (1.1) กําหนดใหมีเง่ือนไขเพ่ิมเติมในการจัดทําขอเสนอการแบงสวน
ราชการภายในกรม ไดแก (1) ภารกิจไมซํ้าซอนกับสวนราชการและหนวยงานอ่ืนของรัฐ (2) ความสอดคลองของ
ภารกิจของหนวยงานกับยุทธศาสตรชาติ นโยบายสําคัญของรัฐบาล แผนการปฏิรูปประเทศ และมติคณะรัฐมนตรี 
พรอมเหตุผลความจําเปนท่ีตองปรับปรุงหนวยงาน (3) ผลสัมฤทธิ์  ตัวชี้วัดการดําเนินงานท่ีชัดเจน (4) แสดง
กระบวนการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในกรม และ (5) กรณีการจัดหนวยงานในตางประเทศใหม (โดยไม
เพ่ิมจํานวนหนวยงาน) ตองไมขัดกับนโยบายดานการตางประเทศและไมกระทบตอความสัมพันธอันดีระหวาง
ประเทศ ตลอดจนคํานึงถึงภาระงบประมาณ ผลประโยชน ความคุมคาของประเทศ  และเหมาะสมกับบริบท
ปจจบุัน   
     (1.2) สํานักงาน  ก.พ.ร. จะสรางกลไกการทํางานรวมกับสํานักงาน 
ก.พ.และสวนราชการ ในการพิจารณาการแบงสวนราชการภายในกรมเพ่ือใหไดขอยุติเก่ียวกับเรื่องหนาท่ีและ
อํานาจของหนวยงาน กรอบอัตรากําลัง และหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง และเม่ือคณะทํางานฯ พิจารณา
ขอเสนอไดขอยุติในประเด็นดังกลาวแลวใหนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาโครงสราง ฯ เพ่ือพิจารณาตอไป 
    (2) คณะกรรมการพัฒนาโครงสรางฯ พิจารณาคําขอปรับปรุงโครงสรางการแบง
สวนราชการภายในกรม (สําหรับกรณีการจัดหนวยงานในตางประเทศใหม โดยไมเพ่ิมจํานวนหนวยงาน ใหแตงตั้ง
ปลัดกระทรวงการตางประเทศหรือผูแทน เปนกรรมการเพ่ิมอีกหนึ่งตําแหนง) ท้ังนี้ มติท่ีประชุมใหถือเสียงของ
ผูแทนหนวยงานกลางเปนสําคัญ  
    เม่ือคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางฯ มีมติเห็นชอบคําขอปรับปรุงโครงสราง
การแบงสวนราชการภายในกรมแลว ใหปลัดกระทรวงโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเสนอคําขอปรับปรุง
โครงสรางการแบงสวนราชการภายในกรมพรอมแนบรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางฯ และ
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หนังสือเสนอความเห็นของหนวยงานกลางมายังสํานักงาน ก.พ.ร. ท้ังนี้ หากมีความเห็นแยงระหวางกระทรวงและ
หนวยงานกลางใหสงสํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณา  
    (3) สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของผลการพิจารณาคํา
ขอปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการภายในกรมท่ีผานคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางฯ แลวรายงาน ก.พ.ร.              
เพ่ือทราบ และแจงผลใหสวนราชการดําเนินการตอไป  
     (3.1) กรณีท่ีตองปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงการแบงสวนราชการ ให
สวนราชการจัดสงกฎกระทรวงแบงสวนราชการให สคก. พิจารณาดําเนินการตามข้ันตอนปกติตอไป ท้ังนี้ 
สํานักงาน ก.พ.ร. จะรวมกับ สคก. ในการปรับปรุงการเขียนกฎกระทรวงการแบงสวนราชการ โดยจะเขียนหนาท่ี
และอํานาจของสวนราชการระดับกองใหเปนไปในแนวทางเดียวกันกับการเขียนหนาท่ีและอํานาจของสวนราชการ
ระดับกรม  
     (3.2) กรณีท่ีไมตองปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงแบงสวนราชการ ใหสวน
ราชการดําเนินการตามข้ันตอนปกติตอไป เชน การออกประกาศกระทรวง เปนตน 
   3.2 ใหสํานักงาน ก.พ. นําขอเสนอแนะของ ก.พ.ร. เก่ียวกับหลักเกณฑและเง่ือนไข             
การกําหนดตําแหนง เก่ียวกับการประเมินคุณภาพงานของตําแหนง ตามหลักเกณฑการประเมินคางานของ
ตําแหนง เสนอตอ ก.พ. เพ่ือพิจารณาทบทวน  ตลอดจนอาจพิจารณาแกไขหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 
2 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนง เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการ
มอบอํานาจการแบงสวนราชการภายในกรม ในสวนท่ี ก.พ.ร. ไดเสนอแนะไวแลวขางตน   
   3.3 ให กต. แกไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การบริหารราชการในตางประเทศ 
พ.ศ. 2552 เก่ียวกับการจัดตั้งหรือรวมหนวยงานในตางประเทศกรณีไมเพ่ิมจํานวนหนวยงาน เพ่ือใหสอดคลองกับ
หลักการมอบอํานาจการแบงสวนราชการภายในกรม 
 
16. เรื่อง การขอเพ่ิมคาปวยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหเพ่ิมคาปวยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)            
เพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจแก อสม. ในการปฏิบัติหนาท่ี จากเดิมอัตราเดือนละ 600 บาท/คน เปนเดือนละ  
1,000 บาท/คน ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  สธ. รายงานวา  
  1. ในป 2552 รัฐบาลไดเริ่มใหมีการจายคาปวยการใหแก อสม. โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติ             
(13 มกราคม 2552) เห็นชอบและอนุมัติการจัดทํางบประมาณรายจายเพ่ิมเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
จํานวน 115,000 ลานบาท ซ่ึงรวมถึงโครงการสงเสริม อสม. เชิงรุก งบประมาณ 3,000   ลานบาท และไดมีการ
ออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการเบิกจายเงินคาปวยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อส
ม.) พ.ศ. 2552 ซ่ึงขอ 6 กําหนดใหเบิกจายเปนรายเดือนในอัตรา 600 บาท/คน  
   2. โดยท่ี สธ. มีนโยบายพัฒนา อสม. ใหเปน อสม. 4.0 โดยใหสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือชวย
ใหประชาชนมีความรอบรู เขาถึงขอมูลขาวสารดานสุขภาพท่ีถูกตอง รวดเร็ว และท่ัวถึง ทําให อสม. มีภาระ
คาใชจายเพ่ิมข้ึน เชน คา Smart Phone คาบริการอินเทอรเน็ต นอกจากนี้ อสม. ยังไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
ภารกิจตาง ๆ เพ่ิมเติม เชน  
   2.1 รวมกับทีมหมอครอบครัวเพ่ือดูแลผูสูงอายุ ผูปวยติดบานติดเตียง และผูปวยอ่ืน ๆ             
ทําใหมีภาระคาใชจายในการเดินทางเยี่ยมบานเพ่ือติดตามดูแลผูปวย และคาโทรศัพทติดตอประสานงานตาง ๆ   
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   2.2 เปนพ่ีเลี้ยงใหกับอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) ในการดูแลสุขภาพของ
ครอบครัวท่ีมีสมาชิกเจ็บปวย โดย อสม. 1 คน ตองเปนพ่ีเลี้ยง อสค. จํานวน 4 คน  
   2.3 เปนตนแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรวมถึงการปฏิบัติงานรวมกับ
เจาหนาท่ีสาธารณสุขและภาคีเครือขายในการเชิญชวนประชาชนใหเลิกสูบบุหรี่  
  3. เนื่องจาก อสม. มีภาระในการดูแลสุขภาพประชาชนเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีท่ีผานมายังไมมีการเพ่ิม            
คาปวยการ อสม. ประกอบกับเดือนเมษายน 2562 จะเปนวาระครบรอบ 10 ป ของการดําเนินโครงการ อสม. เชิง
รุก จึงเห็นควรปรับเพ่ิมคาปวยการ อสม. ตามภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิม 600 บาท เปน 1,000 บาท โดยเริ่มตั้งแต              
เดือนธันวาคม 2561 เปนตนไป ท้ังนี้ ปจจุบันมี อสม. ท้ังหมด 1,054,729 คน [ของ สธ. 1,039,729 และของ
กรุงเทพมหานคร (กทม.) 15,000 คน]  
 
17. เรื่อง แผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2562 (ศปถ.)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ผู อํานวยการศูนย
อํานวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ  แผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 
2562  ซ่ึงในคราวประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน  ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 
2561 ไดมีมติเห็นชอบแผนบูรณาการดังกลาว เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ จังหวัด และอําเภอ ใชเปนกรอบแนวทาง
ในการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล ปใหม พ.ศ. 2562 ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปได ดังนี้   
 1. หัวขอในการรณรงค “ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร” 

2. ชวงเวลาการดําเนินการ กําหนดเปน 2 ชวง ดังนี้ 
2.1 ชวงเตรียมความพรอมและการรณรงค ระหวางวันท่ี 1 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2561 
2.2 ชวงควบคุมเขมขน ระหวางวันท่ี 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือกําหนดเปาหมาย มาตรการ แนวทางการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในการบูรณา

การการดําเนินงานดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงท่ีเปนสาเหตุสําคัญของการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน และปองกันการเกิดอุบัติภัยอ่ืนๆ ในชวงเทศกาลปใหม 

3.2 เพื่อใหหนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ นําแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2562 ไปเปนแนวทางการบูรณาการการดําเนินงานอยางเปนระบบและมีเอกภาพ 
รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการของแตละหนวยงานตามอํานาจหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

3.3 เ พ่ือกําหนดแนวทางในการขับเคลื่ อนแผนไปสู การปฏิบัติ  รวมท้ังการติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ทุกระดับในชวงเทศกาลปใหม 

4. การประเมินความเสี่ยง 
  ศปถ. ไดนําหลักเกณฑการประเมินความเสี่ยงในระดับพ้ืนท่ีตามระบบการเตือนภัยของ

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 มาวิเคราะห จากจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลปใหมเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง (พ.ศ. 2559 – 2561)  โดยกําหนดใหมีระดับของความเสี่ยง 4 ระดับ 
ดังนี้ 
 สีแดง           หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตรายสูงสุดโดยมีคาเฉลี่ยจํานวนครั้ง 
อุบัติเหตุในชวงเทศกาล มากกวาหรือเทากับ  2 ครั้งตอวัน ข้ึนไป 
 สีสม            หมายถึง  สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตรายสูงโดยมีคาเฉลี่ยจํานวนครั้ง 
อุบัติเหตุในชวงเทศกาล ตั้งแต 1.00 – 1.99 ครั้งตอวัน 
 สีเหลือง        หมายถึง  สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตราย โดยมีคาเฉลี่ยจํานวนครั้งอุบัติเหตุ 
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ในชวงเทศกาล ตั้งแต 0.01 – 0.99 ครั้งตอวัน 
  สีเขียว          หมายถึง สถานการณอยูในภาวะท่ีมีความเสี่ยงนอย โดยมีคาเฉลี่ยจํานวนครั้ง 
อุบัติเหตุในชวงเทศกาลเทากับ 0.00  

ผลการประเมินความเสี่ยงในชวงเทศกาลปใหมเฉลี่ย 3 ป ยอนหลัง (พ.ศ. 2559 – 2561) 
ลําดับ ระดับความเส่ียง ชวงเทศกาลปใหม 

1 อําเภอในระดับความเสี่ยงสีแดง จํานวน 35 อําเภอ 
2 อําเภอในระดับความเสี่ยงสีสม จํานวน 109 อําเภอ 
3 อําเภอในระดับความเสี่ยงสีเหลือง จํานวน 687 อําเภอ 
4 อําเภอในระดับความเสี่ยงสีเขียว จํานวน 47 อําเภอ 

 
5. มาตรการปองกันและลดอุบั ติ เหตุทางถนน ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน  

ไดกําหนดมาตรการในการดําเนินการชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2562 เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนท้ังดาน
คน ถนน ยานพาหนะและสิ่งแวดลอม จํานวน 6 มาตรการหลัก และ 1 มาตรการเสริม ดังนี้ 
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มาตรการ สาระสําคัญ หนวยงานหลัก 
1. มาตรการการลด
ปจจัยเส่ียงดานคน 

- การบงัคับใชกฎหมายอยางเขมงวด จริงจัง และ
ตอเนื่อง 
- ดานสังคมและชุมชน เชน ใหสมาชิกในครอบครัว 
คอยตักเตือน และเฝาระวังคนในครอบครัว  
- การรณรงคประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึกความ
ปลอดภัยทางถนน 
-  การดํ า เนินการด านมาตรการองคกรของ
หนวยงานภาครัฐ เชน ใหหนวยงานรัฐกําชับ
เจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีดาน
วินัยจราจร 
 

- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  
- กระทรวงคมนาคม (คค.)  
- กรมสรรพสามัต 
- สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตช.)  
-  องคกรปกครองส วนท อง ถ่ิน 
(อปท.) 
- จังหวัด 
- อําเภอ 
- กรุงเทพมหานคร (กทม.)  
- สํานักงานเขต  
-  ห น ว ย ง า น ภ า คี เ ค รื อ ข า ย ท่ี
เก่ียวของ  
- ทุกสวนราชการ 

2. มาตรการการลด
ป จ จั ย เ ส่ี ย ง ด า น
ถ น น แ ล ะ
สภาพแวดลอม 

- มาตรการถนนปลอดภัย “1 ทองถ่ิน 1 ถนน
ปลอดภัย”โดยให อปท. ทุกแหงจัดให มีถนน
ปลอดภัยและสรางวินัยจราจรใหกับผูใชรถใชถนน 
- ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสํารวจและตรวจสอบ
ลักษณะกายภาพของถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย          
จุดตัดรถไฟ และดําเนินการปรับปรุง ซอมแซมให
มีความปลอดภัย  
- ใหจัดเตรียมชองทางพิเศษ ทางเลี่ยงทางลัดและ
จัดทําปายเตือนปายแนะนําตาง ๆ ใหชัดเจน  
- ใหจังหวัดจัดใหมีจุดพักรถและจุดบริการ 
ตาง ๆ  
- ใหตรวจสอบระบบไฟฟาแสงสวาง สัญญาณไฟ
จราจร เสาปาย 

- คค. 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  
- ตช. 
- กรมชลประทาน 
- จังหวัด 
- กทม. 
- อปท. 

3. มาตรการการลด
ป จ จั ย เ ส่ี ย ง ด า น
ยานพาหนะ 

- กําหนดมาตรการ แนวทาง เพ่ือกํากับ ควบคุม 
ดูแลรถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไมประจํา
ทาง พนกังานขับรถโดยสาร พนักงานประจํารถ  
- ขอความรวมมือกลุ มผู ประกอบการขนสงให
หย ุดประกอบก ิจการหร ือหลีกเลี่ ยงการใช
รถบรรทุกในการประกอบกิจการในชวงเทศกาลป
ใหม 
- เขมงวด กวดขันกับผู ใชรถกระบะท่ีบรรทุก
น้ําหนักเกิน  

- คค. 
- จังหวัด 
- กทม. 
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- รณรงค ประชาสัมพันธใหประชาชน ผู ขับข่ี 
ตรวจสอบสภาพรถยนตกอนออกเดินทาง รวมถึง
อันตรายจากการบรรทุกผูโดยสารในกระบะทาย 

4. มาตรการดาน
การชวยเหลือหลัง
เกิดอุบัติเหตุ 

- จัดเตรียมความพรอมของโรงพยาบาล แพทย 
พยาบาล และหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน 
หนวยกูชีพ และกูภัย ท้ังดานบุคลากร เครื่องมือ
ระบบ 
การติดตอสื่อสาร การสั่งการ ประสานงาน และ
การแบงมอบพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของหนวย
บริ การการแพทย ฉุ ก เ ฉิน ใน เครื อข ายและ
ดําเนินการชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุทางถนน  
- จัดเตรียมความพรอมของระบบการชวยเหลือ
และเยียวยาผูประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุของแตละ
พ้ืนท่ี 
- ประชาสัมพันธระบบการชวยเหลือตาง ๆ ท่ีผู
ประสบเหตุควรจะไดรับ 

 

- สธ.  
- สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
- ตช. 
- กระทรวงยุติธรรม 
-  สํานักงานคณะกรรมการการ
สงเสริมธุรกิจประกันภัย  
- บริษัทกลางคุมครอง ผูประสบภัย
จากรถ จํากัด  
- กทม. 
- จังหวัด 
- อําเภอ 
- อปท. 

5. มาตรการความ
ปลอดภัยทางน้ํา 
 

- ให คค. บูรณาการทํางานรวมกับจังหวัด  
(เฉพาะจังหวัดท่ีมีการสัญจรทางน้ําและ 
แหล งทอง เ ท่ียวทางน้ํ า )  กทม.  อปท.  และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการกําหนดมาตรการ
แนวทางการดูแลความปลอดภัยทางน้ํา เพ่ือ
ปองกันการเกิด 
อุบัติตาง ๆ  

- คค. 
- จังหวัด (เฉพาะจังหวัดท่ีมีการ
สัญจรทางน้ําและแหลงทองเท่ียว
ทางน้ํา)  
- กองบังคับการตํารวจน้ํา  
- กทม. 
- สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาต ิ

6. มาตรการดูแล
ความปลอดภัย 

- ใหจั งหวัดท่ี เปนแหล งทองเ ท่ียวและกทม. 
พิจารณาหามาตรการหรือแนวทางในการปองกัน
และ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนเปนพิเศษตามความเหมาะสม
ข อ ง พ้ื น ท่ี  เ พ่ื อ ดู แ ล ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง
นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติในชวง
เทศกาลปใหม  

- จังหวัด 
- กทม. 

7. มาตรการเสริม - ในพ้ืนท่ีอําเภอสีแดงและสีสม  ใหเขมงวด กวดขัน 
และกําหนดมาตรการ แนวทางการดําเนินการเปน
กรณีพิเศษ 
- ใหมีรางวัลสนับสนุนการปฏิบัติงานกับจังหวัด
และอําเภอท่ีมีสถิติผลการดําเนินงานดานการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดีเดน 
- ให ศปถ. จังหวัดและกทม. จัดต้ังคณะทํางาน
วิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนรวมกับ

- จังหวัด 
- อําเภอ 
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ท้ังนี้ ใหใชงบประมาณปกติของแตละหนวยงานในการดําเนินงานชวงเทศกาลปใหม สําหรับ อปท. 

ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของในการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนตามคําสั่งของ อปท. 
 
18. เรื่อง  สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ ครั้งท่ี 4/2561   
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ 
(กนป.) ครั้งท่ี 4/2561  ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติเสนอ   ดังนี้  
  สาระสําคัญ 
  มต ิกนป. ครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 29 พฤศจกิายน 2561 ดังนี้  
  1. โครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน 
  เห็นชอบโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน ตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตร เสนอ เพ่ือเปนการลดภาระคาครองชีพ ควบคูไปกับการสรางความเขมแข็ง
ใหแกเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ใหสามารถรักษาศักยภาพการผลิตอยางตอเนื่อง โดยจะชวยเหลือคาครองชีพให
เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันท่ีมีปาลมน้ํามันซ่ึงใหผลผลิตแลว (อายุมากกวา 3 ป) และข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับ
กรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 150,000 ราย พ้ืนท่ีไมเกิน 2,250,000 ไร โดยใหความชวยเหลือตามพ้ืนท่ีปลูกจริง 
ในอัตราไรละ 1,500 บาท ครัวเรือนละไมเกิน 15 ไร วงเงินรวมท้ังสิ้น 3,458,206,250 บาท  
  ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตร รับผิดชอบโครงการฯ ทําหนาท่ี
กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ  วิธีการกํากับดูแล และดําเนินการตามโครงการฯ รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของให
เปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 
  2. มาตรการปรับสมดุลน้ํามันปาลมในประเทศ 
  มอบหมายใหกระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) รวมกับกระทรวง
พาณิชย และหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดดําเนินการรับซ้ือน้ํามันปาลมดิบมาผลิตกระแสไฟฟาใหกับโรงไฟฟาบางปะ
กง จํานวน 160,000 ตัน ใหเสร็จโดยเร็ว โดยให กฟผ. รับซ้ือน้ํามันปาลมดิบในราคากิโลกรัมละ 18 บาท สงท่ีทา
เทียบเรือโรงไฟฟาบางปะกง และใหหนวยงาน เชน โรงงานสกัดน้ํามันปาลม ลานเท และ/หรือ องคการคลังสินคา 
ท่ีจําหนายน้ํามันปาลมดิบให กฟผ. จะตองซ้ือผลปาลมน้ํามันจากเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันท่ีข้ึนทะเบียน
เกษตรกรกับ กรมสงเสริมการเกษตร ในปริมาณท่ีสอดคลองกับปริมาณน้ํามันปาลมดิบท่ีไดจําหนายใหกับ กฟผ. ใน
ราคาท่ีสอดคลองกับราคาน้ํามันปาลมดิบท่ีไดจําหนายใหกับ กฟผ. ณ อัตราน้ํามันรอยละ 18 โดยให กฟผ. เปนผู
รับภาระในสวนของคาใชจายในการขนสงและการเก็บรักษา ท้ังนี้ ใหดําเนินการใหถูกตอง เปนไปตามข้ันตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
  3. มาตรการกําหนดมาตรฐานโรงงานสกัดน้ํามันปาลม 
  มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมเรงรัดออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกําหนด
วัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมใหมีผลบังคับใชโดยเร็ว  
   

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรุปประเด็นสําคัญและ
ข อ เ สนอ ในกา รแก ไ ขป ญห า  นํ า เ สนอต อ
คณะกรรมการศปถ.  จังหวัด/กทม. เพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณากําหนดมาตรการ แนวทาง
ในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตอไป 
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  4. มาตรการการสงเสริมการใชน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 
  มอบหมายใหกระทรวงพลังงาน โดยกรมธุรกิจพลังงานเรงรัดการออกประกาศมาตรฐานคุณภาพ              
บี 100 ใหม เพ่ือใหสามารถรองรับการผสม บี 10 โดยเร็ว 
 
19. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินงานโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ดังนี้  
  1. อนุมัติใหดําเนินงานโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน 
 2. อนุมัติวงเงินงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลม
น้ํามัน จํานวน 3,458,206,250 บาท แบงเปน 
  2.1 คาใชจายใหเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน วงเงิน 3,375,000,000 บาท ใชเงินทุน
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรสํารองจายไปกอน  
  2.2 คาใชจายในการดําเนินงานและคาธรรมเนียมโอนเงินของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร วงเงิน 1,500,000 บาท และชดเชยตนทุนเงินในอัตรา FDR + 1 (ปจจุบัน FDR+1 = 2.175) 
วงเงิน 73,406,250 บาท ท้ังนี้ ใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามความจําเปนและเหมาะสมตามข้ันตอนตอไป เพ่ือชดเชยตามผลการ
จายเงินท่ีเกิดข้ึนจริง 

  2.3 คาบริหารจัดการโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณขอปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวงเงิน 8,300,000 บาท 
  3. มอบหมายคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัดและระดับอําเภอ และคณะทํางาน
ตรวจสอบสิทธิ์ระดับตําบล ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนด 
   สาระสําคัญ  

1. วัตถุประสงค เพ่ือสรางความเขมแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรชาวนสวนปาลม 
น้ํามัน และชวยเหลือคาครองชีพของเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน 
  2. เปาหมาย เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมสงเสริมการเกษตรท่ี
ใหผลผลิตแลว (อายุมากกวา 3 ป) จํานวน 150,000 ราย พ้ืนท่ีไมเกิน 2,250,000 ไร โดยใหความชวยเหลือตาม
พ้ืนท่ีปลูกจริงในอัตราไรละ 1,500 บาท ครัวเรือนละไมเกิน 15 ไร 

  3. วิธีดําเนินการ 
   3.1 การเขารวมโครงการ มีหลักเกณฑ ดังนี้ 

   เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันจะตองแจงยืนยันขอรับสิทธิ์เขารวมโครงการ
กับกรมสงเสริมการเกษตร โดยเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันผูมีสิทธิ์เขารวมโครงการตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

     1) เกษตรกรตองมีสัญชาติไทยเทานั้น และบรรลุนิติภาวะ 
 2) เปนหัวหนาครัวเรือนท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันกับ

กรมสงเสริมการเกษตร ภายในเดือนธันวาคม 2561 กรณีท่ีข้ึนทะเบียนไวแลวกอนป 2561 ใหมาปรับปรุงใหเปน
ปจจุบันภายในเดือนธันวาคม 2561 เชนเดียวกัน ท้ังนี้ ทะเบียนบานท่ีนํามาข้ึนทะเบียนเกษตรกรจะตอง  มีการ
กําหนดบานเลขท่ี และกรณีท่ียายเขาทะเบียนบานใหม ตองดําเนินการตามเง่ือนไขของกระทรวงมหาดไทย กอนวันท่ี 
29 พฤศจิกายน 2561 

 3) เปนเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันท่ีเปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
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 4) เปนเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน 
ในพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์ รวมท้ังสิ้น 47 รายการ ตามหนังสือของกรมปาไม ท่ี ทส. 1602.3/2454 ลงวันท่ี 7 
พฤศจิกายน 2556 และเปนพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันท่ีใหผลผลิตแลว (อายุมากกวา 3 ป) 

  3.2 การตรวจสอบรับรองสิทธิ์เกษตรกร 
 1) ใหมีคณะทํางานตรวจสอบสิทธิ์ระดับตําบล เปนผูตรวจสอบสิทธิ์ 
 2) ใหมีคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอําเภอ เปนผูรับรองสิทธิ์ 
 3) ใหมีคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด กํากับดูแล และ

แกไขปญหาการรับรองสิทธิ์ของเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน 
   3.3 การขอใชสิทธิ์เกษตรกรผูเขารวมโครงการ 

     1) กรมสงเสริมการเกษตร ประกาศรายชื่อเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ท่ีได
ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมสงเสริมการเกษตร ใหเกษตรกรตรวจสอบขอมูล เพ่ือแจงยืนยันการเขารวมโครงการฯ 

     2) การตรวจสอบสิทธิ์  โดยคณะทํางานตรวจสอบสิทธิ์ระดับตําบล  
มีหนาท่ีตรวจสอบสิทธิ์ 
                                3) การรับรองสิทธิ์ โดยคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอําเภอ                
มีหนาท่ีรับรองสิทธิ์และบันทึกขอมูลเขาสูระบบสารสนเทศของกรมสงเสริมการเกษตร 

 4) กรมสงเสริมการเกษตรสงผลการรับรองสิทธิ์ ไปยังธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานใหญ ตรวจสอบประมวลผลและโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของเกษตรกร 

 กระทรวง เกษตรและสหกรณ โดยกรมส ง เสร ิมการ เกษตร 
ประชาสัมพันธใหเกษตรกรเขารวมโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน ตลอดจน
รับทราบข้ันตอนเขารวมโครงการ เชน การเตรียมเอกสารหลักฐาน ประกอบการยืนยันขอรับสิทธิ์เขารวมโครงการ 
ใหครบถวน รวมท้ังประชุมชี้แจงเจาหนาท่ี เพ่ือทําความเขาใจหลักเกณฑและข้ันตอนการรับเกษตรกรชาวสวน
ปาลมน้ํามันท่ีใหผลผลิตแลว เขารวมโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน ใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

  4.  ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแตเดือนธันวาคม 2561 - กันยายน 2562 หากไมมีปญหา
อุปสรรค สามารถดําเนินการได ภายใน 3 เดือน  
 
20. เรื่อง  สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งท่ี 1/2561 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งท่ี 
1/2561 ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เสนอ ดังนี้  
  สาระสําคัญ  
  กนย. ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 มีมติในเรื่องสําคัญตางๆ 
ดังนี้ 
  1. ขอส่ังการรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประธานการประชุม กนย. 
   1) ใหกรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และการยางแหงประเทศไทย จัดต้ัง
คณะทํางาน โดยใหกรมสงเสริมการเกษตรเปนฝายเลขานุการ เพ่ือศึกษาหารูปแบบการทําสวนยางแบบใหม
ปรับเปลี่ยนรูปแบบแปลงสวนยาง โดยปลูกพืชรวมยาง พืชแซมในสวนยาง พืชท่ีมีศักยภาพปลูกแทนยางพารา โดย
ใชงบประมาณของการยางแหงประเทศไทย 
   2) มอบหมายใหอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณประสานกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เรงตรวจสอบการเขารวมโครงการชวยเหลือดานยางพาราตามมติ กนย. ท่ีกําลัง
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ดําเนินการตอเนื่องอยูในปจจุบันของสถาบันเกษตรกร ท้ังโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกร
เพ่ือใชในการรวบรวมยาง และโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพ่ือแปรรูปยางพารา เก่ียวกับปญหาและ
อุปสรรคของการเบิกจายเงินไมเต็มกรอบวงเงินท่ีอนุมัติ พรอมท้ังเสนอแนวทางแกไข 
   3) ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มอบหมายสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดทําแบบฟอรมสํารวจจํานวนโครงการและปริมาณน้ํายางสดในการ
ทําถนนท่ีมียางพาราเปนสวนผสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศท่ีไดเริ่มดําเนินการไปแลวเพ่ือเปน
ขอมูลประกอบการดําเนินการตอไป รวมท้ังใหการยางแหงประเทศไทย ดําเนินการประชาสัมพันธสรางการรับรู
เรื่องการจัดทําถนนท่ีมียางพาราเปนสวนผสม  
  2. เรื่องท่ีคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติพิจารณาใหความเห็นชอบ 
   1) โครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง  
       เห็นชอบโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561–2562 
โดยมีกรอบวงเงิน 17,512,734,883 บาท ใหใชเงินทุน ธ.ก.ส. สํารองจายไปกอน จํานวน  17,007,204,860 บาท
และให ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 ตามความจําเปนและเหมาะสม            
ตามข้ันตอนตอไป ตามผลการจายเงินท่ีเกิดข้ึนจริง รวมถึงคาใชจายในการดําเนินการ คาธรรมเนียมโอนเงินและ
ชดเชยตนทุนเงินในอัตรา FDR+1 (ปจจุบัน FDR+1 = 2.175) จํานวน 379,030,023 บาท  
   ท้ังนี้ ในสวนคาบริหารจัดการโครงการ จํานวน 126,500,000 บาท ใหใชจายจากกองทุน
พัฒนายางพารา ตามนัยมาตรา 49 (3) แหงพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ.2558 ซ่ึงไดผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยแลว ในการประชุมเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 และ
มอบหมายใหการยางแหงประเทศไทย นําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตอไป 
   2) โครงการ 1 หมูบาน 1 กิโลเมตร 
   เห็นชอบในหลักการโครงการสรางถนน 1 หมูบาน 1 กิโลเมตร ตามท่ีการยาง                      
แหงประเทศไทยเสนอ และมอบหมายใหการยางแหงประเทศไทย รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการจัดทํา
รายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตอไป 
   3) โครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร 
   เห็นชอบในหลักการโครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบัน
เกษตรกร ตามท่ีกรมสงเสริมสหกรณเสนอ และมอบหมายใหกรมสงเสริมสหกรณ จัดทํารายละเอียดโครงการ               
เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
21.  เรื่อง โครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบโครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร 
 2. เห็นชอบใหใชสินเชื่อจากสภาพคลองของ ธ.ก.ส. ในวงเงิน 5,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอย
ละ 4 ตอป ระยะเวลาโครงการตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ 2563 ระยะเวลาจายเงินกูเริ่มตั้งแต
วันท่ี 1 ธันวาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 กําหนดชําระคืนไมเกิน 12 เดือน นับจากวันกู โดยใหสถาบันเกษตรกร
รับภาระดอกเบี้ยรอยละ 0.01 ตอป รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให ธ.ก.ส. อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.99 ตอป รวมเปนเงิน
ท้ังสิ้นไมเกิน 199.50 ลานบาท โดยให ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปตามภาระท่ีเกิดข้ึน
จริง 
 3. เห็นชอบใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจายขาดใหกับสถาบันเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการฯ เพ่ือเปนคาบริหารจัดการในการรวบรวมยางพาราในอัตรารอยละ 2 บาทตอกิโลกรัม ผานกรมสงเสริม
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สหกรณ รวมเปนเงินท้ังสิ้นไมเกิน 200 ลานบาท ซ่ึงกรมสงเสริมสหกรณจะเปดบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. และให ธ.
ก.ส. ทําหนาท่ีโอนเงินใหสถาบันเกษตรกรตามคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 สาระสําคัญของเรื่อง 
 1. เพ่ือชวยรักษาเสถียรภาพราคายางพาราไมใหต่ํากวาราคาตลาด เสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
สถาบันเกษตรกรสามารถรวบรวมยางพาราเพ่ือสงออกไปตางประเทศ และสนับสนุนสินเชื่อและเงินชดเชยคา
บริหารจัดการใหแกสถาบันเกษตรกรท่ีมีศักยภาพเปนแมขายในการรวบรวมยางพาราเพ่ือสงออกไปตางประเทศ 
 2. เปาหมายการสนับสนุน คือ สถาบันเกษตรกร ไดแก สหกรณ และกลุมเกษตรกร วงเงินสินเชื่อ 
5,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.01 ตอป ระยะเวลาโครงการตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 – 28 
กุมภาพันธ 2563 โดยเสริมสรางศักยภาพใหสถาบันเกษตรกรท่ีเปนแมขายสามารถดําเนินธุรกิจรวบรวมและหรือ
แปรรูปยางพาราและหรือจําหนายไปยังตลาดตางประเทศและหรือผูสงออก จํานวน 100,000 ตัน โดยใชแหลง
เงินทุนของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
 3. ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ยจากโครงการฯ ในอัตรารอยละ 4 ตอป สถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ย
อัตรารอยละ 0.01 ตอป และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยใหกับ ธ.ก.ส. อัตรารัอยละ 3.99 ตอป รวม 199.50 ลานบาท 
ท้ังนี้ ให ธ.ก.ส. ขอตั้งบประมาณเพ่ือรับการชดเชยตามท่ีจายจริงแตไมเกินวงเงินท่ีไดรับการเห็นชอบ 
 4. จัดสรรงบประมาณอุดหนุนจายขาดการชดเชยคาบริหารจัดการใหกรมสงเสริมสหกรณ เพ่ือให
สถาบันเกษตรกรเปนคาบริหารจัดการในการรวบรวมยางพาราใหกับสถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ตาม
ภาระคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงในอัตรา 2 บาทตอกิโลกรัม เปนเงิน 200 ลานบาท โดยให ธ.ก.ส. ทําหนาท่ีโอนเงิน
ใหกับสถาบันเกษตรกรตอไป 
 
22.  เรื่อง  โครงการชวยเหลือและสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561 – 2562 และ
หลักเกณฑ แนวทาง และวิธีการจายเงิน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 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 และ
ให ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 ตามความจําเปนและเหมาะสมตาม
ข้ันตอนตอไป เพ่ือชดเชยตามผลการจายเงินท่ีเกิดข้ึนจริง รวมถึงคาใชจายในการดําเนินงาน คาธรรมเนียมโอนเงิน 
และชดเชยตนทุนเงินในอัตรา FDR+1 (ปจจุบัน FDR+1 = 2.175) จํานวน 379,030,023 บาท หรือตามความเห็น
ของกระทรวงการคลัง สวนคาบริหารจัดการโครงการ จํานวน 126,500,000 บาท ใหใชจายจากกองทุนพัฒนา
ยางพารา ตามนัยมาตรา 49(3) แหงพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 
 3. อนุมัติหลักเกณฑ แนวทาง และวิธีการจายเงิน โครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกร
ชาวสวนยาง พ.ศ. 2561 – 2562  
 สาระสําคัญของโครงการ 
 โครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561 – 2562 มีวัตถุประสงคเพ่ือ
สรางความเขมแข็ง และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรรายยอยท้ังเจาของสวนยางและคนกรีดยาง 
สามารถบรรเทาความเดือดรอนในเรื่องคาครองชีพ 
 1. เปาหมาย เกษตรกรชาวสวนยางท่ีมีสวนยางในพ้ืนท่ีมีเอกสารสิทธิ์ ท่ีเปดกรีดแลวและข้ึน
ทะเบียนกับการยางแหงประเทศไทย กอนวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 จํานวน 999,065 ราย และคนกรีดยาง 



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

ขอ้มลูจาก : รฐับาลไทย                                                                            วนัที ่4 ธนัวาคม 2561 

จดัทาํโดย : ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                     32 

304,266 ราย รวมเนื้อท่ี 9,448,447 ไร โดยใหความชวยเหลือเกษตรกรตามพ้ืนท่ีเปดกรีดจริงไรละ 1,800 บาท 
รายละไมเกิน 15 ไร (กรณีมีคนกรีดยางแบงเปนเจาของสวนยาง 1,100 บาทตอไร และคนกรีดยาง 700 บาทตอไร) 
 2. ระยะเวลาดําเนินการ 10 เดือน (ธันวาคม 2561 – กันยายน 2562)  
 3. วงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น 17,512,734,883 บาท จําแนกเปน 
  1) งบประมาณในการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง และคนกรีดยาง จํานวน 
17,007,204,860 บาท 
  2) งบประมาณชดเชยตนทุนเงินของ ธ.ก.ส. อัตรา 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 โครงการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยาสูบท่ีไดรับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซ้ือใบ
ยาสูบ เฉพาะฤดูการผลิต 2561/2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้  

1. เห็นชอบโครงการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยาสูบท่ีไดรับผลกระทบจากการลด
ปริมาณ 

การรับซ้ือใบยาสูบ เฉพาะฤดูการผลิจ 2561/2562 ของการยาสูบแหงประเทศไทย (ยสท.) และอนุมัติงบประมาณ
จํานวน 159.59 ลานบาท  จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารอง
จายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินโครงการดังกลาวมีความโปรงใสและตรวจสอบได และ
เกษตรกรผูปลูกยาสูบท่ีไดรับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซ้ือใบยาสูบ ฤดูการผลิต 2561/2562 ของ ยสท. 
ไดรับความชวยเหลืออยางท่ัวถึงและถูกตอง  

2. มอบหมายให ยสท. รวมกับกรมสรรพสามิตในฐานะท่ีเปนผูรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูก
ยาสูบ  

จัดทํารายละเอียดหลักเกณฑและวิธีการจายเงินชวยเหลือ พรอมท้ังตรวจสอบสิทธิของเกษตรกรผูปลูกยาสูบท่ีจะ
ไดรับความชวยเหลือกอนเริ่มดําเนินโครงการฯ โดยเฉพาะกรณีประเภทเวอรยิเนียท่ีตองรวมเกษตรกรผูปลูกใบ
ยาสูบบมเองท่ีไดรับโควตา และเกษตรกรผูปลูกใบยาสูบภายใตผูบมอิสระท่ีไดรับโควตาเพ่ือปองกันการสวมสิทธิ  
  สาระสําคัญ  
  ยสท. ไดพิจารณาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับเกษตรกรผูปลูกยาสูบ จากการลดปริมาณการรับซ้ือใบ
ยาสูบในฤดูการผลิต 2561/2562 ของ ยสท. และไดเสนอโครงการฯ เพ่ือชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรผูปลูกยาสูบ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. วัตถุประสงค :  เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยาสูบท่ีไดรับผลกระทบจากการปรับลดปริมาณ 
การรับซ้ือใบยาสูบของ ยสท. ในฤดูการผลิตป 2561/2562 
  2. กลุมเปาหมาย : เกษตรกรผูปลูกยาสูบประเภทเวอรยิเนีย เบอรเลย และเตอรกิช ท่ีไดรับ
โควตาในฤดูการผลิต 2561/2562 ซ่ึงไดข้ึนทะเบียนกับ ยสท. และกรมสรรพสามิตแลว รวม 13,557 ราย 
ประกอบดวย 1) เกษตรกรผูปลูกยาสูบประเภทเวอรยิเนีย จํานวน 2,501 ราย 2) เกษตรกรผูปลูกยาสูบประเทศ
เบอรเลย จํานวน 7,123 ราย และ 3) เกษตรกรผูปลูกยาสูบประเภทเตอรกิช จํานวน 3,933 ราย  
วิธีดําเนินโครงการ :  

1.1 เกษตรกรผูปลูกยาสูบท่ีไดรับผลกระทบจากการท่ี ยสท. ลดปริมาณการรับซ้ือใบยาสูบ                
ฤดกูารผลิต  2561/2562 ลงทะเบียนขอรับความชวยเหลือกับ ยสท. 
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1.2 คณะกรรมการพิจารณาการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยาสูบ (คณะกรรมการฯ)               
ท่ีไดรับการแตงตั้งดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและประเมินเงินชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยาสูบท่ีลงทะเบียน
ขอรับความชวยเหลือ  

1.3 รัฐบาลใหความชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยาสูบท่ีลงทะเบียนขอรับความชวยเหลือ กับ  
กยท. และผานการตรวจสอบขอเท็จจริงจากคณะกรรมการฯ แลววาไดรับความเดือดรอนจริง โดยรัฐบาลจายเงิน
ชวยเหลือในอัตรารอยละ 70 ของรายไดท่ีขาดหายไป  โดยคํานวณเงินชวยเหลือจากปริมาณโควตาการผลิตใบยาท่ี
ลดลงจากฤดูการผลิต 2560/2561 เทียบกับปริมาณโควตาท่ีไดรับฤดูการผลิต 2561/2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ใบยาสูบประเภทเวอรยิเนีย จํานวนโควตารับซ้ือลดลงท้ังสิ้น 4.36 ลานกิโลกรัม  
ไดรับงบเงินชวยเหลือ 17.50 บาทตอกิโลกรัม รวมเปนเงินท้ังสิ้น 76.30 ลานบาท 

(2) ใบยาสูบประเภทเบอรเลย จํานวนโควตารับซ้ือลดลงท้ังสิ้น 5.27 ลานกิโลกรัม ไดรับ 
เงินชวยเหลือ 9.80 บาทตอกิโลกรัม รวมเปนเงินท้ังสิ้น 51.65 ลานบาท 

(3) ใบยาสูบประเภทเตอรกิช  จํานวนโควตารับซ้ือลดลงท้ังสิ้น 2.26 ลานกิโลกรัม ไดรับ 
เงินชวยเหลือ 14.00 บาทตอกิโลกรัม รวมเปนเงินท้ังสิ้น 31.64 ลานบาท 

1.4 คณะกรรมการฯ รวบรวมขอมูลและมอบหมายธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใหความอนุเคราะหในการโอนเงินท่ีไดรับจาก ยสท. เขาบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ของเกษตรกรผู
ปลูกยาสูบท่ีไดรับสิทธิภายใตโครงการดังกลาว  

2. ระยะเวลาโครงการ : ภายใน 120 วัน นับตั้งแตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
3. งบประมาณ  : ยสท. ขอรับงบประมาณเพ่ือจายเปนเงินชดเชยใหแกเกษตรกรผูปลูกยาสูบ 

ภายใตโครงการฯ โดยใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน รวมเปนเงินจํานวนท้ังสิ้น 159.59 ลานบาท 
 
24.  เรื่อง  โครงการ/กิจกรรมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพ่ือเปนของขวัญปใหม 2562 มอบใหแกประชาชน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) เสนอ โครงการ/
กิจกรรมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือเปน
ของขวัญปใหม 2562 มอบใหแกประชาชน ซ่ึงเปนการดําเนินการตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุม
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 โดยแบงตามกลุมเปาหมายเปน 2 กลุม รวม 27 โครงการ/กิจกรรม 
ไดแก 1) วทน. เพ่ือเด็ก เยาวชน และประชาชน (24 โครงการ/กิจกรรม) และ 2) วทน. เพ่ือเกษตรกรและ
ผูประกอบการ (3 โครงการ/กิจกรรม) โดยมีโครงการ/กิจกรรมท่ีสําคัญ สรุปไดดังนี้ 
 
1. วทน. เพ่ือเด็ก เยาวชน และประชาชน 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ี 
1.1 ยกเวนคาเขาชมพิพิธภัณฑ 
  Space Inspirium ชลบุรี 

5 ธันวาคม 2561 – 
13 มกราคม 2562 

Space Inspirium  
ณ อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

1.2 ยกเวนคาเขาชมพิพิธภัณฑ 
  วิทยาศาสตร รับปใหม 2562 

22 ธันวาคม 2561 –  
5 มกราคม 2562 

องค การ พิ พิธภัณฑ วิ ทยาศาสตร
แหงชาต ิ
จังหวัดปทุมธาน ี
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1.3 กิจกรรมดูดาวฟรี ท่ีหอดูดาว
ภูมิภาค 
  ท้ัง 3 แหง และท่ี AstroPark    
  จังหวัดเชียงใหม 

วันเสารของทุก ๆ สัปดาห 
เวลา 17.00 – 22.00 น. 

AstroPark จังหวัดเชียงใหม 

1.4 กิจกรรมชมปรากฏการณ 
  Super Full Moon ณ AstroPark 
  หอดูดาวภูมิภาคท้ัง 3 แหง และ
  เ ครื อข าย  360  โ ร ง เ รี ยน ท่ั ว
ประเทศ 

21 มกราคม 2562 
เวลา 16.00 – 23.00 น. 

AstroPark หอดูดาวภูมิภาคท้ัง 3 แหง 
และเครื อข าย  360 โรง เรี ยน ท่ัว
ประเทศ 

1.5 สนับสนุนการเรยีนรูดวย CD  
  บทเรียน e-learning สําหรับ 
  เด็กนักเรียน 

12 ธันวาคม 2561 – 
12 มกราคม 2562 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษาท่ัวประเทศ 

1.6 กิจกรรมอบรม  
  STEAM 4 INNOVATOR 

10 – 12 มกราคม 2562 อาคารอุทยานนวัตกรรม 
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ  
(องคการมหาชน) 

1.7 จิสดา ลดราคาคาลงทะเบียน 
  ฝกอบรม 2 หลักสูตร 
  (จาก 15,000 บาท เหลือ  
  7,500 บาท) เพ่ือเปนของขวัญ 
  ใหกับประชาชน 

มกราคม 2562 ณ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 
และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 
(บางเขน) 

1.8 โรงเรียนผูสูงอายุปองกัน 
  โรคอัลไซเมอร 

25 พฤศจิกายน 2561  
เวลา 08.00 – 17.00 น. 

หองประชุมศรีสุริยวงศบอลรูม 
ชั้น 11 โรงแรมตวันนา สุรวงศ 
กรุงเทพมหานคร 

1.9 โครงการบูรณาการ 
  การเรียนรูกับการทํางาน 
  (Work integrated Learning 
  WiL) 

ธันวาคม 2561 – มกราคม 
2562 

สถานศึกษา และสถานประกอบการ 
ท่ัวประเทศ 

 
2. วทน. เพ่ือเกษตรกรและผูประกอบการ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ี 
2.1 จัดโปรโมชั่นลดราคารอยละ 20 
  งานบริการภาคอุตสาหกรรม  
  3 เดือน 

1 มกราคม – 31 มีนาคม 
2562 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย จังหวัด
ปทุมธานี 

2.2 คูมือบริหารจัดการน้ํา  
  จํานวน 200 เลม 

พฤศจิกายน 2561  ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 
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25. เรื่อง การจัดทําโครงการของขวัญปใหมของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือมอบใหประชาชน ประจําป พ.ศ. 
2562 (มท.)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ เรื่อง การจัดทําโครงการ
ของขวัญปใหมของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือมอบใหประชาชน ประจาํป พ.ศ. 2562 ภายใตแนวคิด “127 ป 
มหาดไทย ทุกหัวใจเราดูแล” ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจในการ “บําบัดทุกข” และ “บํารุงสุข” 
รวมท้ังสิ้น 22 โครงการ (“บําบัดทุกข” 9 โครงการ และ “บํารุงสุข” 13 โครงการ) มีโครงการท่ีสําคัญ สรุปไดดังนี้ 
 

งานท่ีเสนอเปนของขวัญปใหม รายละเอียด หนวยงาน 
ดูแลประชาชนตามภารกิจ “บําบัดทุกข”  
1) รองเรียนรองทุกขผานแอปฯ 
MOI 1567 

พัฒนาระบบการรับเรื่องรองเรยีนรองทุกขของ
ประชาชนใหมีความสะดวกรวดเร็ว สามารถ
เขาถึงไดงาย ทุกท่ีทุกเวลาโดยนําแอปพลิเคชัน 
MOI 1567 และเว็บไซตศูนยดํารงธรรม 
(www.damrongdhama.moi.go.th) มาเปน
ชองทางในการรองเรียนรองทุกขของประชาชน 
ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 

สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (ศูนยดํารง
ธรรม มท.)  

2) Share happiness: ชวยเหลือ
ครัวเรือนยากจน  

สนับสนุนครัวเรือนยากจนใหมีการบริหาร
จัดการชีวิตไดอยางเหมาะสมและพ่ึงตนเองได 
เนนการใชพลังชุมชนโดยผูนําอาสาพัฒนา
ชุมชน เพ่ือแกปญหาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปาหมาย จํานวน 15,429 
ครัวเรือน  ตั้งแตเดือนมกราคม – กันยายน 
2562 

กรมการพัฒนาชุมชน 

3) ศูนยดํารงธรรม นําสุข คลาย
ทุกขดานท่ีดิน ป 2562  

ใหบริการประชาชนในการรับแจงขาวสาร ขอ
สงสัย และปญหาความเดือดรอนผานระบบ 
HOT LINE จํานวน 10 คูสาย เพ่ือบริการตอบ
ขอสงสัยโดยผูเชี่ยวชาญ ตลอด 24 ชั่วโมง 
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2562 เปนตนไป 
 

กรมท่ีดิน 

4) Happy Lands แพ็คเกจ
ความสุขมอบใหประชาชน 

ใหบริการใน 3 กิจกรรม ดังนี ้1) กิจกรรมท่ี 1 
“จดทะเบียนตามนัด” 2) กิจกรรมท่ี 2 “วัน
รังวัดเลือกได” และ 3) กิจกรรมท่ี 3 “บริการ
สุขใจ” ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 30 กันยายน 
2562 

กรมท่ีดิน 

ดูแลประชาชนตามภารกิจ “บํารุงสุข”  
5) แบบบานสานฝนของขวัญ         
ปใหม ป 2562  

จัดทําแบบบานเพ่ือสนองตอบความตองการ
ใหกับประชาชน จํานวน 7 แบบ จําแนกได 1) 
แบบบานอารยสถาปตย จํานวน 3 แบบ 2) 
แบบบานผูประสบภัย จํานวน 4 แบบ ไดแก 

กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง 

http://www.damrongdhama.moi.go.th/
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แบบบานประสานพิกัด จํานวน 2 แบบ และ
แบบบานสําเร็จรูปจากโรงงาน จํานวน 2 แบบ 
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 

6) หองน้ําทองถ่ินสะอาดและ
ปลอดภัย 

พัฒนาหองน้ําสาธารณะในความรับผิดชอบของ 
อปท. ทุกแหงโดยเนนการพัฒนาใหบรรลุ 3 
เรื่อง คือสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย  ตั้งแต
เดือนพฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562 

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

7) คืนคลองสวยท่ัวไทยสุขใจเท่ียว
ทองถ่ิน 

สนับสนุนให อปท. รวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชุมชน ในรูปแบบ “ประชารัฐ” ดําเนินการ
คัดเลือก และปรับปรุงพัฒนาคูคลองและพ้ืนท่ี
บริเวณริมคลอง เพ่ือเปนการสงเสริมการ
ทองเท่ียววิถีคลอง วิถีเกษตร และ
ประวัติศาสตร ดําเนินการในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน 

8) ถนนสายไรสายสรางสุขเพ่ือคน
เมือง ป 2562 

ดําเนินการนําสายไฟฟาและสายสื่อสารลงดิน 
เพ่ิมเติมในอีก 3 เสนทางเศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียวท่ีสําคัญ รวมระยะทาง 3.85 
กิโลเมตร ประกอบดวย 1) ถนนนานาเหนือ 
0.75 กิโลเมตร 2) ถนนวิทยุ 2.1 กิโลเมตร และ 
3) ถนนสาธุประดิษฐ 1 กิโลเมตร ตั้งแตเดือน
มกราคม – ธันวามคม 2562 

การไฟฟานครหลวง 

9) ชุมชนปลอดภัยใชไฟ PEA ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการใชไฟฟา
ของประชาชน และเผยแพรสงเสริมความรูท่ี
เปนประโยชนเรื่องการใชไฟฟาสูสาธารณะโดย
ตรวจสอบระบบไฟฟาในชุมชนท่ีมีความเสี่ยงตอ
การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและอัคคีภัย ให
อยูในสภาพพรอมใชงาน ตั้งแตเดือนมกราคม – 
พฤศจิกายน 2562  

การไฟฟาสวนภูมิภาค 

10) กปภ. อาสาดูแลประปา         
เพ่ือปวงชน 

กปภ. สาขา (234 สาขาท่ัวประเทศ ครอบคลุม 
74 จังหวัด) จัดสงเจาหนาท่ีผูเชี่ยวชาญลงพ้ืนท่ี
ท่ัวประเทศ เพ่ือใหบริการดูแลซอมแซมระบบ
ประปาภายในบานเรือน โดยไมมีคาใชจาย 
พรอมปรับปรุงฐานขอมูลปจจุบันของผูใชน้ํา 
ตั้งแตเดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562  

การประปาสวนภูมิภาค 
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26. เรื่อง โครงการความรวมมือระหวางกองทัพบก และ วช. : พอเพียงเพ่ิมพลังชุมชน ม่ันคงดวยวิจัยและ
นวัตกรรม” บรรจุในแผนกิจกรรมเพ่ือมอบเปนของขวัญปใหม (ป พ.ศ. 2562) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอใหบรรจุ “โครงการความรวมมือ
ระหวางกองทัพบก และ วช. : พอเพียงเพ่ิมพลังชุมชน ม่ันคงดวยวิจัยและนวัตกรรม” ในแผนกิจกรรมเพ่ือมอบเปน
ของขวัญปใหม  (ป พ.ศ. 2562) ดังนี้ 
  สาระสําคัญ 
  กองทัพบก ในฐานะหนวยงานภาคความม่ันคง ซ่ึงมีเปาหมายพัฒนาประเทศใหมีความม่ันคง 
ประชาชนมีความสุขโดยการเสริมสรางการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี ใหมีศักยภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองได
ตามยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง และไดมีการจัดต้ังศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงข้ึนใน 4  ภูมิภาคของ
ประเทศ เพ่ือนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตรพระราชาตามนโยบายรัฐ ในการนําไปสูการ
ปฏิบัติ เผยแพร และขยายผล โดยมุงหมายใหกําลังพลและชุมชนรอบขางศูนยฯ มีการครองตนท่ีพอเพียง รูเทาทัน
สถานการณบานเมือง รูเทาทันภัยคุกคามท่ีจะเกิดข้ึนกับครอบครัวและชุมชน สามารถใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
ลดรายจาย เพ่ิมรายได ดํารงชีวิตอยางพอเพียง อันเปนการสรางชุมชนสังคมท่ีเขมแข็ง สมดุล เปนกลไกเสริมสราง
ความม่ันคงใหแกประเทศโดยรวม 
  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ในฐานะหนวยงานภาคการวิจัย ท่ีไดรับมอบหมายให
บริหารจัดการในภาพรวมของการขับเคลื่อนผลักดันใหเกิดการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชใหเกิดประโยชน
อยางเปนรูปธรรมในมิติการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี จึงไดพิจารณาองคความรูจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ี วช. ใหการ
สนับสนุนและมีความพรอมตอการนําไปใชประโยชนเพ่ือการสงเสริม การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต และ
สิ่งแวดลอม โดยการนอมนําแนวทางพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตรพระราชาตาม
นโยบายรัฐ เปนแนวทางในการบูรณาการเชื่อมโยงการทํางานรวมกับบทบาทภาคความม่ันคงโดยกองทัพบก ซ่ึงมี
ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงครอบคลุมท่ัวประเทศ ดําเนินกิจกรรมรวมกันเพ่ือสงตอความสุข โดยการมอบเปน
ของขวัญปใหมใหแกประชาชนและชุมชนในพ้ืนท่ีโดยรอบศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีอยูใน 4 ภูมิภาคท่ัว
ประเทศ ใน “โครงการความรวมมือระหวางกองทัพบก และ วช. : พอเพียงเพ่ิมพลังชุมชน ม่ันคงดวยวิจัยและ
นวัตกรรม”   
  สําหรับการดําเนินโครงการดังกลาว กองทัพบก และ วช. จะรวมกันในการขยายผลองคความรู
จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม สูศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง โดยการคัดกรององคความรูจากผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีมีความพรอมและเหมาะสมกับความตองการของพ้ืนท่ีชุมชน และนําสูการขยายผลองคความรูเหลานั้น
ไปยังศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนโดยรอบในความดูแลของศูนยฯ  ซ่ึงมีแผนท่ีจะดําเนินการรวมกัน
ไดทันที โดยขยายผลไปยังศูนยการเรียนรูตางๆ ไมนอยกวา 20 ศูนยใน 4  ภูมิภาคท่ัวประเทศ กอใหเกิดประโยชน
แกประชาชน ชุมชน รวมถึงกําลังพล จํานวนไมนอยกวา 10,000 คน อันจะเปนกลไกสําคัญในการเสริมสราง                        
ความเขมแข็งใหแกประชาชนและชุมชนฐานรากของประเทศไดอยางยั่งยืนดวยวิจัยและนวัตกรรม สงผลให
ประชาชน กําลังพลและชุมชนท่ีไดรับประโยชนจากองคความรูการวิจัยและนวัตกรรมใน  ศูนยการเรียนรูฯ มีอาชีพ 
มีรายได และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนในบริบทการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง 
 
27. เรื่อง ของขวัญปใหมมอบใหแกประชาชน  ประจําป พ.ศ. 2562 ของกระทรวงยุติธรรม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดําเนินการ/กิจกรรมของขวัญปใหมมอบใหแกประชาชน                    
ประจาํป พ.ศ. 2562 ของกระทรวงยุติธรรม ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้  
 สรุปโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะมอบเปนของขวัญปใหมใหแกประชาชน ประจําป พ.ศ. 2562  รวม 27  
โครงการ 
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แนวทาง โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ีดําเนินการ 
1. การลดภาระ
คาใชจาย 
และชวยเหลือ
ประชาชน 
ใหเขาถึงความ
ยุติธรรม 

1.1 การขายทอดตลาดท่ีดินพรอมสิ่งปลูก
สรางและหองชุดของ 
กรมบังคับคดีสําหรับโครงการประชารัฐ
สวัสดิการ  (กบค.) 

เริ่ม ม.ค. 62 - สวนกลาง 
- สบค.ท่ัวประเทศ 

1.2 การจัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้น
บังคับคดี  (กบค.) 

พ.ย. 61 - 
ก.ย.62 62 

- กรุงเทพฯ และ 
  จังหวัดกลุม 1-9  

1.3 การจัดมหกรรมขายทอดตลาด ณ ศูนย
ประชุมแหงชาติ  (กบค.) 

2 ธ.ค. 61 - 
3 ก.พ. 62 

- ศูนยประชุม  
  แหงชาติสิริกิติ ์

1.4 การจําหนายสินคาและผลิตภัณฑ ใน
โครงการ DJOP Center ซ่ึงเปนผลงานของ
เด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจฯ 
ในราคาพิเศษ (ลดราคา 10 - 20 %)  (กพน.) 

15 ธ.ค. 61- 
15 ม.ค. 62 

- สถานพินิจฯ  
  และศูนยฝกฯ 

1.5 การใหบริการการบันทึกภาพลักษณะ
รองรอย ตําหนิพิเศษของพระเครื่องใหกับ
ประชาชน ตามหลักนิติวิทยาศาสตร  (สนว.) 

17 ธ.ค. 61 - 
15 ม.ค. 62 

- สถาบันนิต ิ
  วิทยาศาสตร  

1.6 การจําหนายสินคาและผลิตภัณฑซ่ีงเปน
ผลงานของผูตองขัง 
     ในราคาพิเศษ  (รท.) 

24 ธ.ค. 61 - 
5 ม.ค. 62 

- รานจําหนาย 
  ผลิตภัณฑเรือนจํา 
และทัณฑสถาน 

2. การใหบริการ
ความรูและความ
เขาใจดานกฎหมาย 

2.1 บริการแจงสิทธิและจัดทําคําขอรับคา
ทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญาท่ี
เปนเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติ  
คาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ในสถาน
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ  
(กคส.)  

15 ธ.ค. 61 - 
 15 ม.ค. 62 

- สวนกลาง 
- สพน.ท่ัวประเทศ 

2.2 การใหความรูกฎหมายแกประชาชน : 
     -  กฎหมายคํ้าประกัน จํานอง พรบ.
หลักประกันทางธุรกิจ  
และ พรบ.ลมละลาย(ฉบับท่ี 9) 
    - กฎหมายการบังคับคดีและการไกลเกลี่ย
แกเกษตรกรและประชาชน 
    -  การเสริมสรางสุขภาพทางการเ งิน  
(กบค.) 

 
ม.ค.-ก.พ. 62 
พ.ย.-ธ.ค. 61 
ต.ค.-ธ.ค. 61 

 
- 18 จังหวัด 
 
- จังหวัดกลุม 1-9 
- จังหวัดกลุม 1-9 
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2.3 กา รล ง พ้ื น ท่ี ท่ั ว ป ร ะ เทศ ในกา ร ใ ห
คําปรึกษากฎหมาย 
      โดยไมเสียคาใชจาย  (กบค.) 

ชวงเทศกาล 
ปใหม 

- สถานีขนสงสายใต 
- สบค.ท่ัวประเทศ 

2.4 “สงความสุข สงความรูกฎหมายกลับบาน 
ในเทศกาลปใหม” (สกธ.) 

26 ธ.ค. 61 - สถานีขนสง   หมอชิต 
- สถานีรถไฟ           หวั
ลําโพง 

2.5 ยุติธรรมใสใจ สงความหวงใย จากวัยใส 
สูผูปกครอง 
      - จัดอบรมใหความรูแกชุมชน ผาน
โรงเรียนและครอบครัว  (กคส.) 

24 ธ.ค. 61 - โรงเรียน              
ปากเกร็ด 
  จังหวัดนนทบุรี 

2.6 การใหความรูเก่ียวกับสิทธิตาม พ.รบ.
คาตอบแทนและคาทดแทน และคาใชจายแก
จําเลยในคดีอาญา  (คป.) 

15 ธ.ค. 61 - 
 15 ม.ค. 62 

- พ้ืนท่ีของ สคป. 
  รวม 57 แหง 

2.7 การใหความรูเก่ียวกับการทํางานบริการ
สังคมแทนคาปรับแกผูตองโทษกักขัง และผู
ตองโทษปรับท่ีไมมีเงินชําระ  (คป.) 

15 ธ.ค. 61 - 
 15 ม.ค. 62 

1. ศาล 
2. สถานกักขัง 

2.8 รณรงคสรางจิตสํานึกความปลอดภัยทาง
ถนน 
       - บูรณาการรวมกับภาคีเครือขายฯ 
ไ ด แ ก  ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ผ า น
วิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน  (คป.) 

15 ธ.ค. 61 - 
 15 ม.ค. 62 

- พ้ืนท่ีในความ 
  รับผิดชอบของ  
  สคป. 

2.9 กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธและ
เผยแพรสื่อประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับ
ยาเสพติด  (ป.ป.ส.) 
 

15 ธ.ค. 61 - 
 15 ม.ค. 62 

- สถานีขนสง  
  15 แหง 

3. การบริการงาน
ยุติธรรมชวงเทศกาล             
ปใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ยุติธรรมใสใจ (Justice Care) 
      ใหคําปรึกษาแนะนํา และประสานการ
ชวยเหลือแบบบูรณาการฯ (สชจ.) 

เริ่มตั้งแต 
พ.ย. 61 

- สํานักงานยุติธรรม 
  จังหวัด            ท่ัว
ประเทศ 

3.2 สรางสุข ปนยิ้ม :  
     การจดักิจกรรมสันทนาการใหกับผูท่ีไมได
ฉลองปใหมกับครอบครัว (คป.) 

 
15 ธ.ค. 61 - 
 15 ม.ค. 62 

- บานพักคนชรา 
- บานเด็กกําพรา 
- โรงพยาบาล 
- สถานสงเคราะห 

3.3 การทํางานบริการสังคมเพ่ือลดปจจัย
เสี่ยงดานถนนและ 
      สภาพแวดลอม แบงเปน 2 กิจกรรม 
        1) กิจกรรมบริการสังคม เชน ตัด แผว
ถางตนไม หรือสิ่งกีดขวางบริเวณขางทางใน
จุดเสี่ยง ทางรวมของถนนสายหลักและสาย
รอง 

15 ธ.ค. 61 - 
 15 ม.ค. 62 

- พ้ืนท่ีในความ 
  รับผิดชอบของ  
  สคป. 
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        2) สนับสนุนชวยเหลือการปฏิบัติงาน
ชวยเหลือ 
เจาหนาท่ีฯ 
            ณ ดานตรวจชุมชน จุดตรวจ เชน 
ให บริ การแจกผ า เย็ น  เครื่ อ งดื่ ม  ดู แล
ประชาชนบริเวณจุดพักรถ  (คป.) 
3.4 โครงการบําเพ็ญประโยชน แบงเปน 2 
กิจกรรม 
        1) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ภายใต
โครงการจิตอาสา  
“เราทําความดี ดวยหัวใจ” 
        2) กิจกรรมสวดมนตขามป ของเด็ก
และเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจฯ รวม
ดวยผูบริหารหนวยงาน  (กพน.) 

7 ธ.ค. 61 - 
15 ม.ค. 62 

- สถานพินิจฯ  
  และศูนยฝกฯ 

3.5 โครงการบําเพ็ญสาธารณประโยชน 
      - นักโทษเด็ดขาดท่ีรับอนุมัติจายออก
ทํางานสาธารณะ           นอกเรือนจํา 
        หรือไดรับอนุญาตใหออกทํางานนอก
เรือนจํา ออกไปทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
รวมกับชุมชน เชน 1 เรือนจํา 1 วัด                 1 
โรงเรียน (รท.) 

26 ธ.ค. 61 1. เรือนจํา 
2. ทัณฑสถาน 
3. สถานกักขัง 

3.6 กิจกรรม “อุนไอรัก คลายความหนาว 
สายน้ําแหงรัตนโกสินทร” 
       - การจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ
ราชทัณฑ 
       - การสาธิตการฝกวิชาชีพ - การแสดงของ
ผูตองขังบนเวทีกลาง  (รท.) 

9 ธ.ค. 61 - 
19 ม.ค. 62 

- ลานพระราชวัง 
  ดุสิต  
  และสนามเสือปา 

3.7 Justice Care and Clean 
      - ผูบริหารและเจาหนาท่ีรวมกันทําความ
สะอาดเก็บขยะบริเวณริมหาดพัทยาเหนือ  
(กคส.) 

16 ธ.ค. 61 - หาดพัทยาเหนือ 
  จังหวัดชลบุร ี

3 . 8  กิ จ ก ร ร ม ต ร ว จ เ ยี่ ย ม แ ล ะ ส ร า ง
ความสัมพันธในพ้ืนท่ี/ชุมชน 
      (ป.ป.ส.) 

24 ธ.ค. 61 - 
 5 ม.ค. 62 

- หมูบาน 30 แหง 
- โรงเรียน 10 แหง 

3.9 การแกไขปญหาจากรายงานคําขอรับ
ความชวยเหลือท่ี 
คงคางพิจารณาในภาพรวมท่ัวประเทศ จาก 
45 วัน ใหสามารถปรับลดระยะเวลาได 21 
วัน  (กองทุนยุติธรรมฯ) 

 
เริ่ม ม.ค. 62 

 
- กองทุนยุติธรรม 
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28. เรื่อง ของขวัญปใหมสําหรับประชาชน” ประจาํป พ.ศ. 2562 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบของขวัญปใหมสําหรับประชาชน” ประจาํป พ.ศ. 2562 ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ  ประกอบดวย 
 

3.10 โครงการปองกันการใชสารเสพติดและ
การลักลอบลําเลียงยาเสพติดในชวงเทศกาลป
ใหม  (ป.ป.ส.) 

20 ธ.ค. 61 - 
5 ม.ค. 62 

-สถานีขนสง 15 แหง 
และสถานีรถไฟ 1 แหง 

4. การบริการงาน
ยุติธรรมผานระบบ
เทคโนโลยี 

4.1 การเยี่ยมเด็กและเยาวชนทางไกล ผาน
ระบบ Conference (กพน.)   

15 ธ.ค. 61 - 
15 ม.ค. 62 

- สถานพินิจฯ  
  และศูนยฝกฯ 

4.2 โครงการเผยแพร  Infographic และ
ชองทางติดตอสายดวน กระทรวงยุติธรรม 
(1111 กด 77) ผาน Mobile Application  
ในระบบปฏิบัติการ Android  (ศูนยเทคโนฯ 
สป.ยธ.) 
 

22 พ.ย. - 
26 ธ.ค. 61 

- สป.ยธ. 
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ลําดับ ขอเสนอ ขอมูลสรุปกิจกรรม 
1 ยกเวนคาเขาชมพิพิธภัณฑ                  

จํานวน 3 แหง 
ระหวางวันท่ี 29 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 การเปดใหบริการพิพิธภัณฑ
และยกเวนคาเขาชมพิพิธภัณฑ จํานวน 3 แหง ไดแก พิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ  จั งหวัดปทุมธานี 
พิพิธภัณฑสิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ  และศูนย ศึกษาวิจัยและ
พิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

2 การประกาศอุทยานธรณีโคราช เปน
อุทยานธรณีระดับประเทศ แหงท่ี 2 
ของประเทศไทย 

การประกาศอุทยานธรณีโคราช เปนอุทยานธรณีระดับประเทศ แหงท่ี 
2 ของประเทศไทย ในป 2562 ประชาชนจะมีสวนรวมในความ
ภ าคภู มิ ใ จ ท่ี ดํ า เนิ นการอนุ รั กษ ทรั พย ากรธร ณี  สิ่ ง มี ชี วิ ต 
ศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนตามแนวทางของยูเนสโก เพ่ือใหเกิดการ
อนุรักษและมีการพัฒนาทองถ่ินชุมชนอยางยั่งยืน 

3 กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตนแบบ
วิถีชีวิต ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

จัดกิจกรรมสง เสริมการเรียนรูตนแบบวิ ถีชีวิต ท่ี เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เชน กิจกรรมการลดใชถุงพลาสติก เปนตน ดําเนินการ
ในพ้ืนท่ีตนแบบ 4 ภูมิภาค พรอมจัดทําคลิปเผยแพรตลอดป 2562 

4 หองสมุดความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ในรูปแบบดิจิทัล 
(Biodiversity Digital Library) 

เผยแพรหองสมุดความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบดิจิทัล 
(Biodiversity Digital Library) บนเว็บไซต bedolib.bedo.or.th 
ของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) 
เพ่ือเปนองคความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

5 จัดงาน Botanic Festival 2019        
“ผักสวนครัว รั้วดอกไม” (Home 
Garden) 

ระหวางวันท่ี 29 ธ.ค.61 - 2 ม.ค. 62 ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จ 
พระนางเจาสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหความสุขแกประชาชน ท้ังชาว
ไทยและชาวตางชาต ิ

6 ลดราคาผลิตภัณฑองคการ
อุตสาหกรรมปาไม (เฟอรนิเจอร 
ไมสัก) 

ระหวางวันท่ี 23 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62 ลดราคาผลิตภัณฑองคการ
อุตสาหกรรมปาไม (เฟอรนิเจอรไมสัก) (ลด 5% ทุกรายการ , ลด 
7% เม่ือซ้ือผลิตภัณฑตั้งแต 10,000 - 40,000 บาท และ ลด 10% 
เม่ือซ้ือผลิตภัณฑตั้งแต 40,000 บาท ข้ึนไป) ณ สวนอุตสาหกรรมไม
บางโพ องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคกลาง กรุงเทพฯ และหองโชว
ผลิตภัณฑองคการอุตสาหกรรมปาไม ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพฯ 

7 ลดราคาท่ีพักนักทองเท่ียว ระหวางวันท่ี 1 ธ.ค. 61 - 28 ก.พ. 62 ลดราคาท่ีพักนักทองเท่ียว  
(ลด 10%) ในบริเวณพ้ืนท่ีสวนปาแมยาว-แมซาย จังหวัดเชียงราย, 
สวนปาเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก, สวนปาแมละเมา จังหวัดตาก, 
สวนปาทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี, สวนปาเกริงกระเวีย จังหวัด
กาญจนบุรี และสถาบันคชบาลแหงชาติในพระอุปถัมภฯ 

8 งดเวนคาเขาชมการแสดงชาง  ระหวางวันท่ี 1 ธ.ค. 61 - 28 ก.พ. 62 งดเวนคาเขาชมการแสดงชาง
สําหรับผูสูงอายุและผูพิการ ตามนโยบายรัฐบาล (ฟรี) และลดราคา
คาเขาชมการแสดงชาง สําหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ท่ัวไป (ลด 10%) ณ สถาบันคชบาลแหงชาติในพระอุปถัมภฯ 
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29. เรื่อง  ของขวัญปใหมสําหรับประชาชน ป 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบขอมูลกิจกรรมของขวัญปใหมสําหรับประชาชน ป 2562 ตามท่ี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยเสนอ ดังนี้  
 สาระสําคัญ 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ไดจัดเตรียมของขวัญปใหมสําหรับ
ประชาชน เสนอใหทุกสวนราชการพิจารณากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอประชาชนเพ่ือมอบเปนของขวัญปใหมใหแก
ประชาชน ภายใตชื่อ “พม. เติมสุข ท่ัวไทย 2562 (Fill with Happiness)” ประกอบดวย 4 ความสุข สงถึงประชาชน 
ดังนี้  
 
 
 

9 มอบบัตรประจําตัวอาสาสมัคร
พิทักษทะเล (อสทล.) (Marine 
Rangers) 

มอบบัตรประจําตัวอาสาสมัครพิทักษทะเล ใหแกภาคีเครือขายอาสา 
สมัครพิทักษทะเล จํานวน 6,471 คน ซ่ึงมีสิทธิและหนาท่ีตาม
ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงวาดวยอาสาสมัครพิทักษ
ทะเล    พ.ศ. 2560 ท่ีไดรับการรับรองตาม พ.ร.บ. กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง มาตรา 16 อยางถูกตอง 

10 โครงการ “ปาในเมือง สวนปา
ประชารัฐ เพ่ือความสุขของคน
ไทย” 

เปดโครงการ “ปาในเมือง สวนปาประชารัฐ เพ่ือความสุขของคน
ไทย” จํานวน 12 แหง เพ่ือใหประชาชนสามารถอยูรวมกับปา สราง
ปา ดูแลปา ใชประโยชน/ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในพ้ืนท่ีปาในเมืองได 
เชน ชมวิวทิวทัศน ทางเดินศึกษาธรรมชาติ ฯลฯ  

11 “ชมฟรี มีความรู” ระหวางวันท่ี 31 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 ยกเวนการจัดเก็บคาบริการ
เขาชมสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา (Aquarium) ณ สถานแสดงพันธุสัตว
น้ําภูเก็ต จงัหวัดภูเก็ต (Phuket Aquarium) 

12 เพาะชํากลาไมปลูกความรูสู
ประชาชน 

ระหวางวันท่ี 15 ธ.ค. 61 - 31 ม.ค. 62 จัดกิจกรรมเพาะชํากลาไม
ปลูกความรูสูประชาชน เพ่ือเผยแพรความรูดานเพาะชํากลาไมแก
ประชาชนและเยาวชน ณ หนวยงานดานเพาะชํากลาไม 116 แหง 
ท่ัวประเทศ 

13 ผลักดันราง พ.ร.บ. 
คณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แหงชาติ พ.ศ. .... 

เรงรัดการจัดท่ีดินทํากินและท่ีอยูอาศัยใหมีความกาวหนาในทุก
อําเภอ และผลักดันราง พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 
พ.ศ. .... ใหมีผลบังคับใชในตนป 2562 

14 ดําเนินการตาม พ.ร.บ. ปาไม 
มาตรา 7 ยกเลิกไมหวงหามในท่ีดิน
กรรมสิทธิ ์

เรงรัด “ยกเลิกไมหวงหาม” ในท่ีดินกรรมสิทธิ์ ใหมีผลทางกฎหมาย    
ในหวงตนป 2562 

15 ผลักดันราง พ.ร.บ. ปาชุมชน เรงรัด “การจัดตั้งปาชุมชน” และเรงรัด “กฎหมายปาชุมชน” ให
แลวเสร็จในตนป 2562 

16 ผลักดันราง พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ 
พ.ศ. .... และราง พ.ร.บ. สงวนและ
คุมครองสัตวปา พ.ศ. .... 

เรงรัดการแกไขราง พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ พ.ศ. .... และราง พ.ร.บ. 
สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. .... เพ่ือแกไขปญหาชุมชนในปา
อนุรักษใหสามารถอยูกับปาไดอยางสมดุลและยั่งยืนในป 2562 
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 1. สุขถวนหนา ประกอบดวย 
  1) One Card All Rights : ทุกสิทธิคนพิการ ผานบัตรประชาชนใบเดียว โดยกรมสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซ่ึงคนพิการสามารถใชบัตรประจําตัวประชาชนในการเขารับบริการกับหนวยงาน
ภาครัฐ เชน โรงพยาบาล สถานีตํารวจ ฯลฯ 
  2) คงอัตราดอกเบ้ีย ต่ําสุดท่ีรอยละ 25 สตางคตอเดือน โดยสํานักงานธนานุเคราะห เพ่ือ
ชวยเหลือประชาชนในการแบงเบาภาระในการคงดอกเบี้ยต่ํา 
 2. สุขอาศัย ประกอบดวย 
  1) มอบบาน สรางชุมชน ไทยทุกคนม่ันคง เขมแข็ง 2,562 หลัง โดยสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน (องคการมหาชน) มอบบานม่ันคง จํานวน 1,096 หลัง มอบบานพอเพียงชนบท จํานวน 1,254 หลัง มอบบานริม
คลอง จํานวน 212 หลัง 
   2) บานปนสุขเพ่ือผูสูงอายุ โดยกรมกิจการผูสูงอายุ ปรับปรุง ซอมแซม หรือสรางท่ีอยูอาศัย
ใหผูสูงอายุ ท่ีมีฐานะยากจนใหมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและปลอดภัย จํานวน 1,000 หลัง  76 จังหวัด ท่ัว
ประเทศ 
  3) รวมใจ สรางไทย สรางท่ีอยูอาศัย โดยสํานักงานปลัดกระทรวงฯ และ สถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน (องคการมหาชน) สรางบานแกผูประสบภัยดินโคลนถลม ตําบลบอเกลือเหนือ อําเภอบอเกลือ จังหวัด
นาน จํานวน 75 หลัง 
  4) Easy Home ซ้ืองาย จายสบาย โดยการเคหะแหงชาติ ฟรีคาธรรมเนียม ฟรีคาโอน
กรรมสิทธิ์ Sale โครงการบานเอ้ืออาทรราคาพิเศษ จํานวน 35 โครงการ/โครงการบานแลกบาน เพ่ิมคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนใหดีข้ึน โดยใหโอกาสผูอยูอาศัยในบานของการเคหะแหงชาติ มาแลกบานของการเคหะแหงชาติ
ดวยกัน 
 3. สุขรวมใจ ประกอบดวย 
  1) ศูนยเรียนรูนวัตกรรม เทคโนโลยี ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ  โดยกรม
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปนศูนยกลางเพ่ือสําหรับจัดแสดงและถายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยี  
สิ่งอํานวยความสะดวกคนพิการ รวมถึงแหลงเรียนรูเปนศูนยตนแบบ 
   2) ศาสนสถานเช่ือมบุญ เกื้อหนุนคนพิการ และผูสูงอายุ โดยกรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ และกรมกิจการผูสูงอายุ  เปนกิจกรรมท่ีทําใหคนพิการและผูสูงอายุ สามารถประกอบ
ศาสนกิจในวัด และมีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนาไดอยางเทาเทียม และมีวัดตนแบบท่ัวประเทศท่ีเอ้ือตอ คน
พิการ และผูสูงอายุสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก ปลอดภัย 
  3) หนาวนี้...ท่ีบนดอย ตามรอยภูมิวัฒนธรรม โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลดราคาท่ี
พัก Home Stay 10-50% ท่ีพัก ณ ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย จังหวัด
เชียงใหม จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดลําพูน จังหวัดตาก /รับของท่ีระลึกฟรี เม่ือนักทองเท่ียวเขาจุด Checkpoint 
  4) พม.เช่ือมใจ แบงปนความสุขสูสังคม โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดทําเมนู-จับคู
ผูให-สงใจมอบของขวัญ 2,562 ครัวเรือน ท่ัวประเทศ (จัดทําเมนูการใหความชวยเหลือผูอยูในสภาวะยากลําบาก จาก
ขอมูล Family Data) 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมกับภาคีเครือขายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย เปนตน 
  5) สรางพ้ืนท่ีเปาหมายขจัดภัยความรุนแรง โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
สงเสริมใหชุมชนมีศูนยปฏิบัติการเพ่ือปองกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัวระดับตําบล (ศปก.ต.) 1 จังหวัด 
1 ศปก.ต. 
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  6) เว็บไซตรวมใจยุติความรุนแรง โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปดตัวเว็บไซต
เพ่ือใหประชาชนไดเขามาประกาศเจตนารมณ โดยแสดงออกถึงการ “ไมยอมรับ ไมนิ่งเฉย ไมกระทําความรุนแรงใน
สังคมทุกรูปแบบ” 
 4. สุขย่ังยืน ประกอบดวย 
  1) ผลักดันมาตรการขับเคล่ือนวาระแหงชาติ เรื่อง “สังคมผูสูงอายุ” โดยกรมกิจการ
ผูสูงอายุ เปาหมายเพ่ือใหผูสูงอายุไทยเปน Active Ageing (Healthy,Security,Participation)   
 
30. เรื่อง กระทรวงพาณิชยสงมอบกิจกรรมเทใจมอบความสุขเทศกาลปใหมใหแกประชาชน ป 2562 
   คณะรัฐมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ เรื่อง กระทรวงพาณิชยสงมอบกิจกรรมเทใจ 
มอบความสุขเทศกาลปใหมใหแกประชาชน ป 2562 ดังนี ้

 สรุปกิจกรรมเทใจมอบความสุขเทศกาลปใหมใหแกประชาชน ป 2562 กระทรวงพาณิชย 
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กิจกรรม ชวงเวลา สถานท่ี 
1. ลดคาครองชีพ และดูแลราคาสินคา 

1.1  จัดงานลดราคาจําหนายสินคาในชวงเทศกาลปใหม ณ หางท่ัวประเทศ
(มากกวา  13,500 สาขา) โดยรวมมือกับเอกชน จดังาน“ลดหนักจัดเต็ม 
New Year Grand Sale” ลดราคาสินคาอุปโภคบริโภค ไดแก อาหารและ
เครื่องดื่ม ของใชประจําวัน เครื่องแตงกาย และสินคาอ่ืนๆ เปนตน  

1.2 จัดงานธงฟาเพ่ือเปนของขวัญปใหมสําหรับประชาชน ณ กระทรวง
พาณิชย จําหนายสินคาท่ีจําเปนตอการครองชีพในราคาประหยัดต่ํากวา
ทองตลาดท่ัวไปรอยละ 20-40 และจําหนายสินคาไฮไลท เชน ไขไก 

 น้ํามันปาลม น้าํตาลทราย ขาวสาร เปนตน 
    1.3 มหกรรมธงฟาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภูมิภาค 
          ภาคเหนอื (จ.พิษณุโลก/จ.แพร/จ.เชียงราย/จ.นครสวรรค) 

      หมายเหตุ : กิจกรรมในภาคกลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต อยู
ระหวางหารือการดําเนินการ 

1.4 ลดราคาสินคาอุปโภค/บริโภค 20-50% “คาสงรวมใจ โชหวยไทย  
 คูสังคม” โดยขอความรวมมือสมาคมคาสง/คาปลีก รานตนแบบของกรมฯ 
1.5  ลดราคาสินคาออนไลน Thaitrade.com 30 % ภายใตโครงการ 

“มอบความสุขปใหม 2562”  
    1.6 จัดสายตรวจพิเศษตรวจสอบการจําหนายชุดกระเชาของขวัญให

เปนธรรมแกผูบริโภค 
      - ตรวจสอบการจําหนายชุดกระเชา ของขวัญของผูประกอบการ  

- ดําเนินการตรวจสอบตาม พ.ร.บ. วาดวยราคาสินคาและบริการ  
 พ.ศ. 2542 
 

     1.7 ประชาสัมพันธการรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการ สายดวน 
1569 จัดต้ังจุดรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 
1569 เพ่ือประชาสัมพันธรณรงคใหประชาชนรูจักรักษาสิทธิประโยชน
ของตน ปองปรามผูประกอบการคามิใหฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรยีบ
ผูบริโภค และใหผูประกอบการมีการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

   1.8  จัดสายตรวจพิเศษตรวจสอบการจําหนายสินคาและอาหารในสถานี
ขนสงผูโดยสาร/สถานีรถไฟ 

          โดยตรวจสอบการแสดงราคาจําหนาย รายละเอียดสินคา และ
ปริมาณการบรรจุ กรณีพบการกระทําผิดใหดําเนินคดีทันที 

    1.9 ปลอยขบวนรถโมบายเพ่ือออกตรวจสอบสถานีบริการน้ํามันในชวง
 กอนเทศกาลปใหม (รฐัมนตรีวาการ กระทรวงพาณิชยเปนประธานในพิธ)ี 

 
13 ธ.ค.61- 9 ม.ค.62 

(28วัน) 
 
 

24-27 ธ.ค. 61 
(4 วัน) 

 
 

21 – 24 พ.ย. 61 
27 – 30 พ.ย.61 
3 – 6    ธ.ค.61 
9 – 12    ธ.ค.61 

20 ธ.ค.61 – 5 ม.ค.62 
 

15 ธ.ค.61 – 15 ม..ค.
62 
 

3-28 ธ.ค. 61 
 
 
 
 
 

26-27 ธ.ค. 61 
 
 
 
 

17-28 ธ.ค.61 
 
 

20 ธ.ค. 61 
เวลา 10.00 –  

12.00 น. 

 
หางคาปลีกคาสง
สมัยใหม 
หางสรรพสินคา 
ซุปเปอรมารเก็ต ราน
สะดวกซ้ือ และ
หางสรรพสินคาทองถ่ิน 
ณ ลานอเนกประสงคชั้น 
3 กระทรวงพาณิชย 
จ.พิษณุโลก 
จ.แพร 
จ.เชียงราย 
จ.นครสวรรค 
36 จังหวัด 
 
 
 
เวปไซต 
thaitrade.com 
 
หางสรรพสินคา และ
ยานการคาท่ีมีการ
จําหนายสินคากระเชา
ของขวัญ เชน 
หางสรรพสินคาเซ็นทรัล
พลาซา เวสตเกต 
หางสรรพสินคา        
เทสโกโลตัส  
สถานีขนสงผูโดยสาร 
(หมอชิต) 
 
 
1) สถานีรถไฟหัว
ลําโพง  
 
2) สถานีขนสงหมอชิต  
3) สถานีขนสงเอกมัย  
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4) สถานีขนสงสายใต 
ณ บริเวณโถงดานหนา
กระทรวงพาณิชย 
 

2.ขยายเวลาใหบริการและอํานวยความสะดวกทางการคา 
    2.1 เปดใหบริการรับจดทะเบียนธุรกิจและบริการหนังสือรับรอง รับรอง

สําเนา และตรวจเอกสารขอมูลธุรกิจของนิติบุคคลท่ัวประเทศ 
• บรกิารรับจดทะเบียนธุรกิจนอกเวลาทําการ 
 ณ สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา เขต 1-6 
   วันท่ี 22 ธ.ค. 61 (วันเสาร) : 8.30-16.30 น. 
 ณ สวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ชั้น 4 กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

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

• ใหบริการหนังสือรับรอง รับรองสําเนา และตรวจเอกสารขอมูล
ธุรกิจของนิติบุคคลท่ัวประเทศ 
 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
สาขาท่ีรวมโครงการ 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 

            - ออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการสงออกนําเขาสินคาท่ัวไป 
            - ออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา  (Form) 
            - ทําบัตรประจําตัวผูนําเขา –สงออก/บัตรผูรับมอบอํานาจ 
               - ใหคําแนะนําการขอหนังสือสําคัญการสงออก – นําเขา (Help Desk) 
            - จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือ รองรับระบบ Digital Signature (DS) 
      2.3 เปดบริการรับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาและคําขอรับ

สิทธิบัตร ในวันเสารของเดือนมกราคม 2562  (4 วัน) วันท่ี 5, 12, 
19 และ 26 มกราคม 2562         

      2.4  อํานวยความสะดวกใหบริษัทมหาชน ในการสงรายงานประจําป
หรือบัญชีรายช่ือผูถือหุนในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส แทน
รูปแบบเอกสารกระดาษ 
นําสงและรับรองขอมูลอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบแผนขอมูล (CD)  
รูปแบบ URL และ QR Code 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 – 21 ธ.ค. 61 

 
 
 
 
 
 

วันเสารของเดือน
ม.ค.62 

(4 วัน) วันท่ี 5, 12, 
19 และ 26 ม.ค. 62 
ตั้งแตวันท่ี 23 พ.ย.

61   เปนตนไป 
 

 
 สวนจดทะเบียน

ธุรกิจกลาง ชั้น 4 
กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา 
 สํานักงานพัฒนา

ธุรกิจการคา เขต      
1-6 
 ธนาคารพาณิชย

สาขา ท่ีรวม
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กรมการคา

ตางประเทศ ชั้น 3 
และ 4 

 สาขาทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  

  สาขารัชดาภิเษก 
(ถนนรัชดาภิเษก) 

 
ศูนยบริการรับจด
ทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา ชั้น 3 กรม
ทรัพยสินทางปญญา 
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      2.5 อํานวยความสะดวกใหผูประกอบการสามารถดาวนโหลดเอกสารท่ีมี
ลายเซ็นผูรับผิดชอบประกาศคาดัชนีท่ีใชวัดการเปล่ียนแปลงของคา
งาน ณ ระยะเวลาท่ีผูรับเหมากอสรางเปดซองประกวดราคาได (K) 
ท่ีสวนกลางไดโดยตรงจากเว็บไซต www.price.moc.go.th ได
ตลอดเวลา 

      2.6 ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหยางรถใหมเปน
 สินคาท่ีตองมีหนังสือรับรองและตองปฏิบัติตามมาตรการจัด
 ระเบียบในการนําเขามาในราชอาณาจักร  พ.ศ. 2555 
 
 

 
 

ตั้งแต พ.ย. เปนตนไป 
 
 
 
 

คาดวามีผลบังคับใช 
21 ม.ค. 62 

 

 กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา 
 สํานักงานพาณิชย
จังหวัด 

 
 
 
www.price.moc.go.th 

3. บริการพิเศษสําหรับผูประกอบการ 
    3.1จัดหนวยบริการเคล่ือนท่ีใหคําปรึกษาดานการประกอบธุรกิจใน

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 
               - การคนหารายชือ่ผูนําเขา- สงออก 

• กิจกรรม FTA Talk ในหัวขอ อาทิ 
               - ข้ันตอนการสงออก-นําเขาภายใตขอตกลงการคาเสรี รวมท้ัง      
        กฎระเบียบ 

-   โอกาสทางการคาการลงทุนกับประเทศท่ีมีความตกลง 
    การคาเสรี อาทิ จีน อินเดีย เปนตน 

               - การคาบริการภายใตความตกลงการคาเสรี 
          -  บอกเลาแลกเปลี่ยนประสบการณจากการใชสิทธิประโยชนจาก

ความตกลงการคาเสรี 
• กิจกรรม FTA Clinic จัดเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบการเจรจา FTA 

ใหบริการขอมูลความตกลง FTA ตางๆ  
               ระดับทวิภาคี ไดแก  

1. ไทย-อินเดีย (Thailand-India Free Trade Agreement-TIFTA)  
2. ไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade Agreement-

TAFTA) 

 
 
 

ก.พ.-กค.62 
ก.พ.-กค.62 

 
ม.ค. 62 

 
 

16 ม.ค. 62 
13.30-16.30 น. 

                                   
 
 

16 ม.ค. 62 
13.30-16.30 น. 

 
 
 
 
 
 

16 ม.ค. 62 
13.30-16.30 น. 

 
 
 
 
 

 
 
 

ชลบุรี/กาญจนบุรี/
นครสวรรคลําพูน/
พิษณุโลก/ราชบุรี/
กระบี่/อุดรธานี 

เชียงใหม อุดรธานี 
และนครราชสีมา 

FTA Center ชั้น 3 
กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ 

 
 

FTA Center ชั้น 3 
กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ 

 
 
 
 
 

FTA Center ชั้น 3 
กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ 
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3. ไทย-นิวซีแลนด (Thailand-New Zealand Closer Economic 
Partnership-TNZCEP) 

4. ไทย-ญี่ปุน (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement-
JTEPA) 

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 Area-      
     AHKFTA) 

        3.4  สรางการรับรูตอขอมูลเศรษฐกิจการคา ผาน Application LINE 
(LINE Official) กลุมเปาหมายจํานวน 50,000 คน    ขอมูลเศรษฐกิจ
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มกลาง ธ.ค. 61 เปน
ตนไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Application LINE 
 (LINE Official) 
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ตางประเทศ 
31. เรื่อง การนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ (ฉบับท่ี 4 – 7)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหวาง
ประเทศวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ฉบับท่ี 4 – 7) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
โดยมอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการเสนอรายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตาม
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ฉบับท่ี 4 -7) ฉบับ
ภาษาอังกฤษ (ฉบับสมบูรณ) ตอคณะกรรมการสหประชาชาติวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติตอไป 
ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ ท้ังนี้ ใหกระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  รายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ฉบับท่ี 4 - 7) เปนการรายงานความกาวหนาและการดําเนินงานของ
ประเทศไทยตามพันธกรณีท่ีกําหนดไวในอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติฯ ประกอบดวย 
3 สวน ไดแก สวนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับกระบวนการจัดทํารายงานและสถานการณท่ัวไป ประเด็นทาทาย แนว
ทางการแกไขปญหาเบื้องตน : การจัดทํารายงานไดใชระยะเวลาตั้งแตป พ.ศ. 2557 – 2560 เพ่ือใหรายงานผลการ
ดําเนินงานของประเทศไทยฯ เกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางแทจริง สวนท่ี 2 การดําเนินการ
ของประเทศไทยท่ีมีตอขอกังวลและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสหประชาชาติวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติ และสวนท่ี 3 การวิเคราะหขอบัญญัติและกลไกตาง ๆ ท่ีประเทศไทยมีอยูเพ่ือรองรับสวนท่ีเปนสาระ
บัญญัติ คือ ขอบทท่ี 1 -7 ของอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะในประเด็นท่ีคณะกรรมการสหประชาชาติฯ กําหนดไว 
  การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยฯ (ฉบับท่ี 4 -7) ดวยกระบวนการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน พบวา ประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และแนวทางปฏิบัติท่ีสอดรับ           
กับหลักการของอนุสัญญาฯ โดยมีพัฒนาการในการอนุวัติ กฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ และนโยบายใหรองรับและ
มีความสอดรับกับพันธกรณีภายใตอนุสัญญาฯ ท่ีสําคัญหลายฉบับ เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราช
กําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติการ
คุมครองคนไรท่ีพ่ึง พ.ศ. 2557 เปนตน  
  ท้ังนี้ ผลท่ีคาดวาจะไดรับเม่ือประเทศไทยเสนอรายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยฯ 
(ฉบับท่ี 4 – 7) ตอคณะกรรมการสหประชาชาติ ทําใหเห็นถึงความกาวหนาของไทยในการสงเสริมและคุมครอง
สิทธิมนุษยชน การกําหนดมาตรการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ รวมท้ังแสดงใหเห็นถึง
เจตนารมณท่ีดีของไทยในการปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีกําหนดไวในอนุสัญญาฯ ประชาชนเชื่อม่ันตอการดําเนินการ
ของรัฐบาลไทยในการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ และประชาชนมีหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของตนซ่ึง
ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ตลอดจนประชาชนทุกกลุมชาติพันธุสามารถอยูรวมกันอยางสงบเรียบรอยและมีสันติ
สุขในการดํารงชีวิต 
 
32.  เรื่อง  รางแถลงการณรวมตอส่ือมวลชนของการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือแมโขง – 
ลานชาง ครั้งท่ี 4 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางแถลงการณรวมตอสื่อมวลชนของการประชุมรัฐมนตรี
ตางประเทศกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง ครั้งท่ี 4 (Joint Press Communiqué of the Fourth Lancang 
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– Mekong Cooperation Foreign Ministers’ Meeting)  และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผู
ท่ีไดรับมอบหมายรวมใหการรับรองรางแถลงการณรวมตอสื่อมวลชนฯ ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ  
  ท้ังนี้ หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางแถลงการณรวมตอสื่อมวลชนฯ ท่ีไมใชสาระสําคัญ
หรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอีกครั้ง  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. รางแถลงการณรวมตอสื่อมวลชนฯ เปนเอกสารท่ีสะทอนการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนและความ
คิดเห็นระหวางรัฐมนตรีตางประเทศของประเทศสมาชิกตอการดําเนินการความรวมมือภายใตกรอบความรวมมือ           
แมโขง – ลานชาง โดยใหการรับรอง (1) หัวขอ “การสงเสริมความเปนหุนสวนเพ่ือความเจริญรุงเรืองรวมกัน 
(Enhancing Partnership for Shared Prosperity)” และตราสัญลักษณของการประชุมผูนํากรอบความรวมมือ           
แมโขง – ลานชาง ครั้งท่ี 3 ซ่ึงจะนําไปใชสําหรับการประชุมและกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในชวงท่ีสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประธานรวมของกรอบความรวมมือแมโขง – ลาน
ชาง ระหวางป ค.ศ. 2018 – 2020 (2) ตราสัญลักษณของกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง (3) เพลงของกรอบ
ความรวมมือแมโขง – ลานชาง ชื่อวา “ลานชางและแมโขง สายน้ําแหงมิตรภาพ” (Lancang and Mekong, A 
river of Friendship)  
  2. ทบทวนความสําเร็จและความคืบหนาในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการระยะ 5 ป ของ 
กรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง ในชวง 1 ปท่ีผานมา อาทิ ความคืบหนาในการดําเนินโครงการตาง ๆ ท่ีไดรับ
การจัดสรรทุนจากกองทุนพิเศษภายใตกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง (MLC Special Fund) การจัดตั้งศูนย
ความรวมมือบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแมโขง – ลานชาง ศูนยความรวมมือดานสิ่งแวดลอมแมโขง – ลานชาง 
และศูนย Global Center for Mekong Studies (GCMS) รวมท้ังการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือสงเสริมความรวมมือ
ในสาขาหลักภายใตกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง 
  3. กําหนดทิศทางความรวมมือในอนาคต โดยเนนเรื่องการจัดตั้งระเบียงการพัฒนาเศรษฐกิจ             
แมโขง – ลานชาง (Lancang -  Mekong Economic Development Belt) การสงเสริมความรวมมือดาน
ศักยภาพการผลิต การจัดทําแผนการเชื่อมโยงระหวางประเทศสมาชิกแมโขง – ลานชางและแผนพัฒนาความ
รวมมือดานเศรษฐกิจขามพรมแดนและศักยภาพในการผลิต การดําเนินการโครงการใหม ๆ ในสาขาท่ีจะชวย
สงเสริมความเปนอยูของประชาชน การจัดต้ังคณะทํางานรวมหรือศูนยความรวมมือในสาขาอ่ืน อาทิ การศึกษา 
ศุลกากร สุขภาพ และเยาวชน การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการความรวมมือดานทรัพยากรน้ําแมโขง – ลานชาง
ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 – 2565 รวมท้ังเห็นพองตอการจัดตั้งสํานักเลขาธิการระหวางประเทศของกรอบความ
รวมมือแมโขง – ลานชาง (MLC International Secretarial) 
  4. เห็นพองท่ีจะสงเสริมใหกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
กับยุทธศาสตรการพัฒนาแหงชาติของแตละประเทศสมาชิก รวมท้ังกลไกความรวมมือในระดับภูมิภาคและอนุ
ภูมิภาค เชน สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี 
– เจาพระยา – แมโขง (ACMECS) และแผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ 
(GMS)  
 
33.  เรื่อง รางแถลงการณรวมการประชุมรวมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอยางไมเปนทางการไทย – ลาว               
ครั้งท่ี 3 
  คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบรางแถลงการณรวมการประชุมรวมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอยางไม
เปนทางการ (Joint Cabinet Retreat: JCR) ไทย – ลาว ครั้งท่ี 3 และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ    
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ลงนามในแถลงการณรวมฯ โดยฝายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีรัฐมนตรีกระทรวงการ
ตางประเทศ สปป.ลาว เปนผูรวมลงนาม ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศ เสนอ  
  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางแถลงการณรวมดังกลาวในสวนท่ีไมใช
สาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงการตางประเทศ
สามารถดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพรอมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับ        
จากการปรับเปลี่ยนดังกลาวตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญา
เก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) ดวย  
  สาระสําคัญของรางแถลงการณรวมการประชุมรวมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอยางไมเปน
ทางการ (Joint Cabinet Retreat: JCR) ไทย – ลาว ครั้งท่ี 3  ครอบคลุมประเด็นความรวมมือ 3 ประเด็นหลัก 
ไดแก 1) ดานการเมืองและความม่ันคง  ประกอบดวย ความชวยเหลือกรณีเหตุอุทกภัยในแขวงอัตตะบือ 
ยุทธศาสตรรวมดานการพัฒนา  การรักษาความสงบเรียบรอยตามแนวชายแดน  การปองกันและปราบปรามยา
เสพติด และการเปดและยกระดับจุดผานแดน 2) ดานเศรษฐกิจ ไดแก พลังงาน  การอํานวยความสะดวกในการ
ผานแดน  การเชื่อมโยงดานคมนาคมขนสงอยางไรรอยตอ  การสงเสริมการคาไทย-ลาว  3) ความรวมมือดาน
สังคมและการพัฒนา ไดแก โครงการการสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน  แรงงาน  การทองเท่ียว การทูตภาค
ประชาชน การฉลองครบรอบ 70 ป ความสัมพันธทางการทูต  การเปนประธานอาเซียนของประเทศไทย  และ
สาธารณสุข 
  ท้ังนี้  จะมีการลงนามในรางแถลงการณรวมฯ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ                      
ในการประชุมรวมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอยางไมเปนทางการไทย – ลาว ครั้งท่ี 3 ในวันท่ี 15 ธันวาคม 2561                 
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยการดําเนินการตาง ๆ ภายใตรางแถลงการณรวมฯ จะชวยผลักดัน
ใหการดําเนินการท่ีผานมาเกิดความคืบหนาเพ่ือประโยชนในการดําเนินความสัมพันธ ท้ังดานการเมืองและความ
ม่ันคง เศรษฐกิจ และสังคมและการพัฒนาใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป   
 
34. เรื่อง ขออนุมัติจัดทําและลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการศึกษาระหวาง
กระทรวงศึกษาธิการแหงราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกรทะรวงศึกษาธิการ เสนอ ดังนี้ 
  1. อนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการศึกษาระหวาง
กระทรวงศึกษาธิการแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ท้ังนี้ หากกอนการลงนามมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขบันทึกความเขาใจฯ ในสวนท่ีมิใช
สาระสําคัญ ใหกระทรวงศึกษาธิการหารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
  2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการหรือผูแทน เปนผูลงนามในบันทึกความเขาใจวา
ดวยความรวมมือดานการศึกษา ระหวางกระทรวงศึกษาธิการแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการและ
กีฬา แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  สาระสําคัญของบันทึกความเขาใจวาด วยความรวมมือดานการศึกษา ระหว าง
กระทรวงศึกษาธิการแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เพ่ือใชเปนกรอบความรวมมือทางการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เชน การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับตาง ๆ การสงเสริมการคนควาวิจัย การพัฒนาหลักสูตรสเต็มศึกษา โลจิสติกส 
การศึกษาพิเศษ และการตรวจสอบเอกสารวุฒิการศึกษาของนักศึกษาและพระสงฆลาวท่ีเรียนในประเทศไทย โดย
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ไดระบุใหมีการจัดตั้งคณะทํางานรวมดานการศึกษาไทย – ลาว เพ่ือใชเปนเวทีในการหารือกิจกรรม/โครงการความ
รวมมือระหวางกัน โดยแตละฝายผลัดกันเปนเจาภาพจัดการประชุม กําหนดระยะเวลาในการบังคับใชและสิ้นสุด
ของบันทึกความเขาใจฯ เปนระยะ 5 ป และจะตออายุอัตโนมัติออกไปอีก 5 ป  
 
35. เรื่อง การจัดทําบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาววาดวยโครงการจัดสรางสวนรุกขชาติไทย – ลาว 
  คณะรัฐมนตรีมีติอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เสนอ ดังนี้  
  1. อนุมัติการจัดทําและเห็นชอบรางบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววาดวยโครงการจัดสรางสวนรุกขชาติไทย – ลาว  
  2. อนุมัติใหอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปนผูลงนามในรางบันทึกความเขาใจ
ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววาดวยโครงการ
จัดสรางสวนรุกขชาติไทย – ลาว ท้ังนี้ หากจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาวในสวนท่ีไมใช
สาระสําคัญและไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสามารถ
ดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
  3. มอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแก
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปนผูลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว 
  สาระสําคัญของรางบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววาดวยโครงการจัดสรางสวนรุกขชาติไทย – ลาว มีวัตถุประสงคเพ่ือ
กระชับมิตรภาพและความสัมพันธอันดีของท้ังสองฝาย และเพ่ือใหเปนไปตามบันทึกความเขาใจวาดวยความ
รวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหง
ราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ในการดําเนินการจัดทําโครงการจัดสรางสวนรุกขชาติไทย – ลาว ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเขต
โรงเรียนมัธยมสมบูนนาซอน บานนาซอน เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 
  ท้ังนี้ รางบันทึกความเขาใจฯ ไดกําหนดรายละเอียดสําหรับการดําเนินงานรวมกันของท้ังสองฝาย
ในประเด็นตาง ๆ ไดแก การกําหนดคํานิยาม ความรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หนวยงานรับผิดชอบโครงการ พันธกรณีของท้ังสองฝาย การจางแรงงาน 
ระยะเวลาในการดําเนินงานตามโครงการ คณะกรรมการกํากับโครงการ เงินได อากรและคาธรรมเนียมตาง ๆ และ
การอํานวยความสะดวกดานภาษี การแลกเปลี่ยนเงินตราและการโอนเงิน กฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบทองถ่ิน 
การคุมครองความปลอดภัย การสงมอบงาน การแกไขเปลี่ยนแปลงบันทึกความเขาใจ การระงับขอพิพาทวันท่ีมีผล
ใชบังคับ และผูลงนาม  
 

แตงตั้ง 
36. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุเสนอแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ตั้งแตวันท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถวนสมบูรณ ดังนี้  
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  1. นางพนิดา ศรีสันต นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุมงานกุมาร
เวชศาสตร กลุมภารกิจดานวิชาการและการแพทย สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการแพทย ดํารง
ตําแหนง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุมงานกุมารเวชศาสตร กลุมภารกิจดาน
วิชาการและการแพทย สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการแพทย ตั้งแตวันท่ี 23 เมษายน 2561  
   2. นายสุธน วงษชีรี ผู เชี่ยวชาญดานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรการแพทย (มาตรฐาน
หองปฏิบัติการ) (นักวิทยาศาสตรการแพทยเชี่ยวชาญ) กรมวิทยาศาสตรการแพทย ดํารงตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิ
ดานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรการแพทย (มาตรฐานหองปฏิบัติการ) (นักวิทยาศาสตรการแพทยทรงคุณวุฒิ) 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ตั้งแตวันท่ี 10 กรฎาคม 2561  
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
 
37. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                 
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ตั้งแตวันท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถวนสมบูรณ ดังนี้  
  1. นายพิทยา ไพบูลยศิริ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (แพทย) สูง) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง นายแพทยทรงคุณวุฒิ 
(ดานเวชกรรมปองกัน) กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแตวันท่ี 20 มิถุนายน 2561  
   2. นายชัยรัตน เตชะไตรศักดิ์ นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) กลุมควบคุมและ
ปองกันโรคเรื้อน สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค ดํารงตําแหนง นายแพทย (ผูทรงคุณวุฒิดานเวชกรรม
ปองกัน) (นายแพทยทรงคุณวุฒิ) กรมควบคุมโรค ตั้งแตวันท่ี 27 สิงหาคม 2561  
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
 
38. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ              
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้  
   1. นายสุภัทร จําปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ดํารงตําแหนง เลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
   2 .  นายสนิ ท  แ ย ม เ กษร  ผู ช ว ย เ ล ข า ธิ ก า รคณะกร รมกา รก าร ศึ กษา ข้ั น พ้ืนฐ าน                        
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดํารงตําแหนง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพ่ือทดแทนตําแหนง              
ท่ีวาง  
 
39. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสรางสรรค  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค จํานวน 9 คน ดังนี้        
   1. ดานกฎหมาย นางพงษสวาท กายอรุณสุทธิ์   
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   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. ดานส่ือสารมวลชน 1) รองศาสตราจารยพนา ทองมีอาคม 2) ผูชวยศาสตราจารยวรัชญ ครุ
จิต  
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 4 ธันวาคม 2561 เปนตนไป  
 
40. เรื่อง ใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรีคงอยูปฏิบัติหนาท่ีตออีกหนึ่งวาระ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล 
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงจะครบวาระการดํารงตําแหนงหนึ่งป ในวันท่ี 17 ธันวาคม 
2561 คงอยูปฏิบัตหินาท่ีตออีกหนึ่งวาระ ตั้งแตวันท่ี 18 ธันวาคม 2561  

............................... 
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