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เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561                                               1 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุม  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 7 เรื่อง โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 
สาระสาํคญั คอื  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 

  1. เห็นชอบการดําเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งเป็นการดําเนินงานต่อเน่ืองจากโครงการฯ  
ปีการผลิต 2560  
  2. เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบ้ียประกันภัยแทนรัฐบาล ในส่วนของ
งบประมาณเพ่ิมเติม จํานวน 1,586,826,253.06 บาท และเบิกเงินชดเชยตามจํานวนที่จ่ายจริง พร้อมด้วย
อัตราเฉล่ียดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) 
บวกร้อยละ 1 ต่อปี ในปีงบประมาณถัดไปให้กับ ธ.ก.ส. 
  3. มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ดําเนินการขายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561  
ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเกษตรกรผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกใช้บริการพร้อมเพย์ (Promptpay) ในการรับ-
โอนค่าเบ้ียประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน พร้อมทั้งให้ ธ.ก.ส. บริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละพ้ืนที่ให้
สอดคล้องกับหลักการประกันภัย และร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย (สมาคมฯ) และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ในการดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ รวมท้ังให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่เกษตรกรและบุคคลท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในความสําคัญของการประกันภัย 
  4. มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ประสานงาน
กับ ธ.ก.ส. และสมาคมฯ ดําเนินการเช่ือมโยงข้อมูลเอกสารทะเบียนเกษตรกรแบบประมวลรวบรวมความ
เสียหายและ  การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (แบบ กษ 02) และแบบรายงานข้อมูลความเสียหายจริงของ
เกษตรกร(แบบ กษ 02 เพ่ือการรับประกันภัย) ตลอดจนดําเนินการเพ่ือให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับโครงการฯ เพ่ือรองรับการเพ่ิมพ้ืนที่เป้าหมายในอนาคต และรองรับการ 
จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้รวดเร็วและถูกต้องมากข้ึน พร้อมทั้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรเก็บข้อมูลพ้ืนที่ 
ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2556 โดยแยกประเภทพืชต่าง ๆ  
  5. มอบหมายให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกรุงเทพมหานคร 
ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการในการตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายแต่มิได้อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่มีการ
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน 
ทดรองราชการฯ เช่นเดียวกับการดําเนินการของโครงการฯ  ในปีการผลิต 2559 และ 2560 และให ้
 

คณะกรรมการ... 
 





วาระ
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ-สังคม 7 โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 10 เมษายน 2561

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                        วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 
 
  วันน้ี (10 เมษายน 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ ผู้ ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดราชการอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการ 
    เดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เงินเพ่ิมการครองชีพ
    ช่ัวคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

เศรษฐกิจ- สังคม 
  5.   เรื่อง  ขอความเห็นชอบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี 2561 ภายใต้แผน 
    แม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
  6.  เรื่อง   แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 
  7.  เรื่อง  โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 

แต่งต้ัง 
  8.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) 
  9.  เรื่อง  รัฐบาลราชอาณาจักรนอร์เวย์เสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็ม
    แห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  10.  เรื่อง  รัฐบาลสาธารณรัฐมัลดีฟส์เสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็ม 
    แห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  11.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผังเมือง 
  12.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของ 
    กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
  13.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการ (การโอนและรับโอนข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งแทน) 
 
 

 
 
 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันท่ี 10 เมษายน 2561) 
ด้วยการสแกน QR Code 

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงกลาโหม
เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์                
กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงบประมาณ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ  
  3. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 (เรื่อง ขั้นตอน              
การจัดต้ังองค์การมหาชน) และให้กระทรวงกลาโหมเร่งรัดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แล้วแจ้งผล             
การดําเนินการไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือประกอบการพิจารณาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป  
  4. ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณ
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดคํานิยาม “เทคโนโลยีป้องกันประเทศ” “การพัฒนา” “อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ”   
  2. กําหนดให้มีคณะกรรมการจํานวน 2 คณะ ดังน้ี  
   2.1 คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศทําหน้าที่หลักในการกําหนดนโยบาย
และเป้าหมายในด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กําหนดแนวทางในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนในการดําเนินกิจการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นต้น  
   2.2 คณะกรรมการสํานักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศทําหน้าที่หลักในการควบคุมดูแล
กิจการทั่วไปของสํานักงาน  
  3. กําหนดให้มี “สํานักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” หรือ สทป. เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจ             
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน  
  4. กําหนดให้ สทป. ดําเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นวัตถุประสงค์หลัก โดย
ได้เพ่ิมเติมในวัตถุประสงค์ด้านสําคัญ เช่น  
   4.1 การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ                 
เพ่ือนําไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  
   4.2 การผลิต ประกอบรวม ปรับปรุง ซ่อมสร้าง เปลี่ยนสถานะ แปรสภาพ ขาย แลกเปลี่ยน 
ให้ ให้ยืม ให้เช่า และให้บริการเก่ียวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รวมถึงการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  
   4.3 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  
   4.4 การทดสอบและรับรองผลการทดสอบตามมาตรฐานยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์  
  5. กําหนดให้ สทป. ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ กฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน กฎหมายว่าด้วยโรงงานอุตสาหกรรม และกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  
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2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการและรับทราบดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....              
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
สมาคมธนาคารไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
  3. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสมาคมธนาคารไทยไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม “คู่สัญญา” หมายความว่า คู่สัญญาตามสัญญาต่างตอบแทน 
เพ่ือให้คู่สัญญาทุกประเภทสามารถทําสัญญาดูแลผลประโยชน์ตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับน้ีได้  
  2. กําหนดแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา โดยให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
คู่สัญญามีหน้าที่ในการดูแลให้คู่สัญญาปฏิบัติการชําระหน้ีตามระยะเวลาและเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาดูแล
ผลประโยชน์ โดยดูแลรักษาเงิน ทรัพย์สิน หรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหน้ีตามความต้องการของคู่สัญญาที่
คู่สัญญาได้ส่งมอบให้อยู่ในความครอบครองของตน พร้อมทั้งดําเนินการส่งมอบเงินหรือจัดให้มีการโอนกรรมสิทธ์ิหรือ
สิทธิในทรัพย์สินให้แก่คู่สัญญา  
  3. กําหนดให้กรณีที่คู่สัญญาตกลงกันให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติ
ตามสัญญาที่มีการชําระเงิน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาดําเนินการเปิดบัญชีดูแลผลประโยชน์เพ่ือสัญญา 
รายน้ันกับสถาบันการเงิน และนําเงินที่ได้รับจากคู่สัญญาฝ่ายที่ต้องชําระเงินฝากไว้ในบัญชีดูแลผลประโยชน์ดังกล่าว
ภายในหน่ึงวันทําการ และให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาออกเป็นหลักฐานรับรองการฝากเงินส่งให้คู่สัญญา            
ฝ่ายที่ต้องชําระเงินทุกคร้ัง  
  4. กําหนดให้กรณีที่ทรัพย์สินที่คู่สัญญาต้องส่งมอบหรือโอนสิทธิเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหนังสือแจ้งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดทราบ  
  5. กําหนดแก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการกํากับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์มีอํานาจ
และหน้าที่ในการกํากับดูแลและส่งเสริมการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
เก่ียวกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาตามมาตรา 17 และกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขและ
แนวปฏิบัติในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากการใช้บังคับตามพระราชบัญญัติน้ี  
  6. กําหนดแก้ไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษทางปกครอง โดยในกรณีที่ปรากฏแก่คณะกรรมการกํากับ
การประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาผู้ใดดําเนินกิจการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามท่ี
คณะกรรมการฯ ประกาศกําหนดเก่ียวกับเร่ืองอัตราค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของคู่สัญญา หรือกรณีไม่ออกหลักฐานรับรองการฝากเงินให้กับคู่สัญญาฝ่ายที่ต้องชําระเงิน รวมทั้ง              
กรณีที่ไม่ได้แจ้งเร่ืองการฝากเงินเพ่ือชําระหน้ีตามสัญญาของคู่สัญญาฝ่ายที่ต้องชําระเงินให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบ            
ให้คณะกรรมการพิจารณามีคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท 
 
3. เรื่ อง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดราชการอ่ืนที่ ไ ม่อ ยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการเ ดินอากาศ                
พ.ศ. 2497 พ.ศ. .... 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดราชการอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวงฯ เป็นการกําหนดเพ่ิมเติมให้สํานักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) เป็น
ราชการอ่ืนที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจ
ของ สขช. ด้านความมั่นคงของชาติ และตัดกรมศุลกากรออกเนื่องจากได้ถูกกําหนดให้เป็นหน่วยงานท่ีไม่อยู่ภายใต้
บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2597 ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497             
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2553 แล้ว 
 
4. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและ              
เงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ 
  1. กําหนดให้ระเบียบน้ีใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 
  2. กําหนดให้ปรับขยายขั้นเงินค่าตอบแทนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจากเดิมที่มีจํานวน  
13 ขั้น ให้เท่ากับเงินเดือนของอาสาสมัครทหารพรานที่มีจํานวน 33 ขั้น 
  3. ให้ยกเลิกบัญชีเงินค่าตอบแทนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนท้ายระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
และกําหนดบัญชีเงินค่าตอบแทนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนใหม่โดยให้ใช้ท้ายร่างระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
(ปรับขยายขั้นเงินค่าตอบแทนให้เท่ากับเงินเดือนของอาสาสมัครทหารพราน) 
  4. กําหนดให้ปรับเงินค่าตอบแทนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับอยู่
เดิมเข้าสู่อัตราเงินค่าตอบแทนในบัญชีท้ายระเบียบน้ี โดยให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้รับเงินค่าตอบแทน             
ในอัตราที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันแต่ไม่น้อยกว่าที่ได้รับอยู่เดิม  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
5.  เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี 2561 ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนา              
ที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขอความเห็นชอบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี 2561 
ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ                 
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ แล้วมีมติดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี 2561 ภายใต้แผนแม่บท            
การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ดําเนินการโดยกรมประชาสัมพันธ์ ภายในวงเงินงบประมาณ 
153.9932 ล้านบาท ตามที่ พม. เสนอ ทั้งน้ี ให้กรมประชาสัมพันธ์รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานัก
งบประมาณไปพิจารณาและดําเนินการต่อไป 
  2. ให้กรมประชาสัมพันธ์พิจารณาแนวทางการจัดรัฐสวัสดิการอย่างเหมาะสม โดยให้กําหนด
หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าพักอาศัยในโครงการให้มีความชัดเจน โดยให้ความสําคัญกับกลุ่มข้าราชการ
ผู้มีรายได้น้อยเป็นลําดับแรก รวมถึงจัดทํามาตรการดําเนินการเก่ียวกับที่อยู่อาศัย เช่น การจัดระเบียบการอยู่อาศัย 
การเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางสําหรับใช้ในการบํารุงรักษาอาคารและสภาพแวดล้อมทั่วไป และกําหนดเง่ือนไขระยะเวลา
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ในการอยู่อาศัยของโครงการ เช่น เมื่อข้าราชการมีระดับรายได้เกินกว่าเกณฑ์ที่กําหนดต้องออกจากโครงการและไปใช้
สิทธิอ่ืน ตลอดจนพิจารณารูปแบบการก่อสร้างและขนาดการลงทุนที่เหมาะสมและเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
สิ่งก่อสร้างของสํานักงบประมาณเพ่ือให้การใช้งบประมาณของภาครัฐเกิดประโยชนฺสูงสุด ตามความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  3. การดําเนินโครงการทํานองน้ีในโอกาสต่อไป ให้ พม. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องคํานึงถึง                 
ความเหมาะสมและความสะดวกในการเดินทางของข้าราชการจากบ้านไปที่ทํางานเพ่ือให้สามารถลดภาระค่าใช้จ่าย
ของข้าราชการกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  พม. รายงานว่า 
  1. โครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) เป็นการจัดที่อยู่อาศัยในรูปแบบรัฐสวัสดิการ จํานวน 25,000 หน่วย แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) จํานวน 12,500 หน่วย และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2569) จํานวน 12,500 หน่วย 
โดยมุ่งเน้นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ช้ันผู้น้อยที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ห่างไกลจาก
ภูมิลําเนาของตน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนท่ีอยู่อาศัยที่เหมาะสมในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ โดยให้                
การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นผู้ดําเนินโครงการแทนส่วนราชการที่มีความต้องการ 
  2. ในปี 2559 หน่วยงานรัฐ 5 หน่วยงาน ได้แก่  กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ 
กองทัพอากาศ  และ  ตช .  ไ ด้ ดํา เ นินโครงการบ้านพักข้ าราชการ  ( บ้านหลวง )  ตามมติคณะรัฐมนตรี                 
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 แล้ว โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) รับทราบความก้าวหน้าการดําเนินโครงการฯ                
ว่าไม่สามารถดําเนินการขอต้ังงบประมาณได้ทันในปีงบประมาณ 2560 พร้อมทั้ง สงป. ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมการขอจัดทํา
โครงการต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทําการอาคารอยู่อาศัยรวมและ
บ้านพัก (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559) จึงได้ขอต้ังงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการดังกล่าว 
ในปี 2561 
  3. ในปีงบประมาณ 2560 พม. และ กคช. ได้ดําเนินการตรวจสอบความต้องการบ้านพักข้าราชการ 
(บ้านหลวง) ของข้าราชการ พร้อมพ้ืนที่สําหรับจัดทําโครงการประกอบการเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพ่ือจัดทํา
โครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) จากหน่วยราชการต่าง ๆ จํานวน 19 กระทรวง 2 สํานัก โดยมีหน่วยงานท่ีมี
ความพร้อมดําเนินการ จํานวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่ งไ ด้ เสนอขอจัดทําโครงการ                
จํานวน 10 โครงการ รวม 192 หน่วย ภายในวงเงิน 153.9932 ล้านบาท 
 
6. เรื่อง  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  
พ.ศ. 2561 ตามท่ีศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ 
 สาระสําคัญของเร่ือง 
      คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ได้มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 
2561 เพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จังหวัด และอําเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 โดยสรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
  1. หัวข้อหลกัในการรณรงค ์ใช้ช่ือว่า “ขับรถมีนํ้าใจ รกัษาวินัยจราจร”  

  2. ช่วงเวลาการดําเนินการระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2561 – 17 เมษายน 2561 
  3. เป้าหมายการดําเนินการในภาพรวม  

1) เพ่ือให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 
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2) สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จํานวนผู้เสียชีวิต และจํานวนผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลง 
เมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปี ย้อนหลัง โดยให้จังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นประเมินผลการดําเนินงาน โดยนําข้อมูลตามระบบการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในช่วงเทศกาล มาวิเคราะห์และกําหนดแผนงาน วิ ธีการปฏิบัติงาน 
ให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ  เน้นการเฝ้าระวังเป็นพิเศษในอําเภอที่มีสถิติความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนสูง  

3) จังหวัดมีมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือลดจํานวนผู้ถูกดําเนินคดี 
ด่ืมสุราแล้วขับขี่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนด ตัดหน้ากระช้ันชิด ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่สวมหมวกนิรภัย 

4) ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย
จราจรอย่างเคร่งครัด  

5) ลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 
โดยเฉพาะกรณีไม่มีใบขับขี่ ไม่สวมหมวกนิรภัย  

6) ประชาชนผู้ใช้รถรับรู้และตระหนักถึงความสําคัญของการทําประกันภัยภาคบังคับ 
(ประกันภัย พ.ร.บ.) และมีจํานวนผู้ทําประกันภัยภาคบังคับและภาษีประจําปีเพ่ิมขึ้น  

7) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและ
ปลอดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ โดยการกําหนดพ้ืนที่ควบคุมความปลอดภัย และเน้นควบคุมผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

8) ลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
ของชาวต่างประเทศ  

4. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
4.1 มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ประกอบด้วย 

1) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเน่ือง  โดยเน้นสาเหตุหลักที่
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต ได้แก่ จักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนด และตัด
หน้ากระช้ันชิด  รวมท้ังให้ ดําเนินการตามมาตรการ  1ร .  2ส .  3ข .  4ม .  (10 รสขม )  กฎหมายเ ก่ียวกับ 
การควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ กฎหมายสุรา กฎหมายคุ้มครองเด็ก และกฎหมายสถานบริการ กฎหมายทางหลวง 
กฎหมายการขนส่งทางบก กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง และกรณีเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ผู้ขับขี่ทุกราย 

ทั้งน้ี ให้ดําเนินมาตรการด้านกฎหมายต่าง ๆ ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายในช่วงควบคุมเข้มข้นให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าอย่างต่อเน่ือง 
และหากมีการกระทําผิดกฎหมายในช่วงการควบคุมเข้มข้น ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและให้มีการปรับใน
อัตราโทษสูงสุดทุกกรณี 

2) ด้านสังคมและชุมชน 
(1) สํารวจและเก็บข้อมูลผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง  
(2) ใช้กลไก “สถาบันครอบครัว” ในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง  
(3) ประชาสัมพันธ์โดยใช้รูปแบบ “เคาะประตูบ้าน”  
(4) จัดให้มี พ้ืนที่ เล่นนํ้าสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์ทุกชนิด (Zoning)   
(5) สํารวจข้อมูลสถานที่ที่จะมีการจัดกิจกรรมหรือจัดงานเฉลิมฉลองในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ในพ้ืนที่ทุกแห่ง และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์และไม่มีแอลกอฮอล์  พร้อมทั้ง 
กํากับ ดูแลให้ผู้ประกอบการจัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกด้านการจราจรเพ่ือประกอบการ
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ขออนุญาตจัดงาน ทั้งน้ี ในกรณีการจัดงาน midnight สงกรานต์ ต้องมีการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลความปลอดภัย
อย่างเข้มข้น  

(6) จัดทํา “ประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน” กําหนดข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยทาง
ถนน ให้ประชาชนถือปฏิบัติ เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนในพ้ืนที่ 

(7) จัดต้ัง “ด่านชุมชน” เพ่ือสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพ้ืนที่  

(8) เชิญชวนอาสาสมัคร สอดส่อง เฝ้าระวังผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง  
3) ด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสํานึกความปลอดภัยทางถนน 

(1) ให้จังหวัด กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องทุกภาคส่วน
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกชนิดให้ประชาชนรับทราบ โดยเน้นยํ้าประเด็นเก่ียวกับจักรยานยนต์ การบรรทุกท้ายกระบะ 
การเมาแล้วขับ และการใช้อุปกรณ์นิรภัย และสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ใน
พ้ืนที่  

(2) ให้จังหวัด กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วนจัดทํา
แผนงานการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง ต่อเน่ือง โดยให้ความสําคัญกับการใช้สื่อ
ในพ้ืนที่ทุกช่องทางและการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชนเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แนวทางความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน ผ่านหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และวิทยุชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนในพ้ืนที่รับทราบและปฏิบัติ      

(3) ให้จังหวัด กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วนรณรงค์
ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้ขับขี่ให้เปิดไฟหน้ารถในตอนกลางวันเพ่ือเพ่ิมทัศนวิสัยในการขับขี่ 

(4) ให้จังหวัด กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องทุกภาคส่วน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับสิทธิ ความคุ้มครอง และประโยชน์ของการทําประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (ประกันภัย พ.ร.บ.) และข้อยกเว้นในกรมกรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรณีเกิด
อุบัติเหตุขึ้นแล้วตรวจพบว่า ผู้ขับรถยนต์ที่ทําประกันภัยรถมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 
จะไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากกรมธรรม์ประกันภัย  

4) ด้านภาครัฐ  
ให้หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องทุกภาคส่วน ทั้ งส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค และ 

ส่วนท้องถิ่น กําชับให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดถือปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน 
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546 หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป 

 4.2 มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) ถนนปลอดภัย “1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย” โดยให้กําหนดมาตรการบังคับใช้

กฎหมายที่เคร่งครัด จริงจัง และต่อเน่ือง ปรับปรุงกายภาพถนนและสภาพแวดล้อม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
พ้ืนที่รับทราบ เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน 

2) ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสํารวจและตรวจสอบลักษณะกายภาพ ของถนน จุด
เสี่ยง จุดอันตราย  จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ เพื่อดําเนินการปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม
ให้มีความปลอดภัย  รวมทั้งขอความร่วมมือผู้รับจ้างก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนให้เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาล
สงกรานต์  พ.ศ. 2561 หรือกรณีที่ดําเนินการไม่แล้วเสร็จให้ติดต้ังเคร่ืองหมาย ป้ายเตือนให้ชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้
รถใช้ถนนสังเกตเห็นได้ชัดเจน 

3) ให้กระทรวงคมนาคมรวบรวมข้อมูลเส้นทางที่มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ังหรือ
เส้นทางที่มีการซ่อมแซม ก่อสร้าง และประสานสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพ่ือกําหนดแนวทาง ในการดําเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา เช่น การอํานวยความสะดวกจราจร การต้ังจุดตรวจ เป็นต้น 
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4) ให้กระทรวงคมนาคมกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาบริเวณ จุดตัดทางรถไฟ                
ที่ชัดเจน และประสานจังหวัดและกรุงเทพมหานครให้ดําเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟ เพ่ือให้
มีความปลอดภัยในการสัญจร  

5) ให้จัดจุดพักรถ และจุดบริการต่างๆ เพ่ิมเติม เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 

6) ให้จัดเตรียมช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) ทางเลี่ยง ทางลัด และจัดทํา
ป้ายเตือนป้ายแนะนําต่าง ๆ ให้ชัดเจน เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน 

7) ให้ตรวจสอบสิ่งอันตรายข้างทาง (Roadside Hazards) และปรับปรุงแก้ไข
ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์  

8) ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานคร สํารวจ ตรวจสอบ             
ป้ายเตือนป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ สัญญาณจราจร ไฟส่องสว่าง เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ และ
ติดต้ังในบริเวณที่เหมาะสมมองเห็นได้ชัดเจน 

  4.3 มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 
1) ให้กําหนดมาตรการ แนวทาง เพ่ือกํากับ ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ และ                

รถโดยสารไม่ประจําทาง พนักงานขับรถโดยสาร พนักงานประจํารถ และตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะและ               
รถโดยสารไม่ประจําทางให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย โดยให้เพ่ิมความเข้มงวดกับรถโดยสารสาธารณะ และ            
รถโดยสารไม่ประจําทาง 2 ช้ัน  

2) ให้กรมการขนส่งทางบก สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และบริษัทขนส่งจํากัด                
บูรณาการร่วมกันในการตรวจสอบ กํากับ ดูแล ควบคุมอย่างเข้มงวดไม่ให้มีรถเสริมที่ผิดกฎหมาย 

3) ให้ขอความร่วมมือกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้หยุดประกอบ
กิจการหรือหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในการประกอบกิจการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 

4) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ขับขี่ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 

5) ให้เข้มงวด กวดขันกับผู้ใช้รถกระบะที่บรรทุกนํ้าหนักเกิน 
6) ให้เร่งตรวจสอบ และกวดขันให้ผู้มีรถประเภทต่างๆ ในครอบครองให้มีการตรวจ

สภาพรถ และดูแลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ดําเนินการชําระภาษีประจําปี และทําประกันภัยภาคบังคับตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (ประกันภัย พ.ร.บ.) ให้ถูกต้อง โดยให้กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติดําเนินการต้ังแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2561  

4.4 มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 
 1) ให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร บูรณาการรว่มกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

กําหนดแนวทางในการตรวจตรา ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศในสถานทีท่่องเท่ียว สถานบันเทิง พ้ืนที่เล่นนํ้าสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครือ่งด่ืม
แอลกอฮอล์ทกุชนิด (Zoning) และสถานทีจ่ัดงานเฉลิมฉลองรื่นเริงทุกแห่ง  

 2) ให้จังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
กรุงเทพมหานคร พิจารณาหามาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและลดอุบัต ิเหตุทางถนนเป็นพิเศษ 
ตามความเหมาะสมของพื้นที่  

 3 )  ให ้จ ังหว ัดและกรุง เทพมหานคร  กําก ับ  ดูแล  และขอความร่วมมือ 
สถานประกอบการท่ีมีธุรกิจบริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้ตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างประเทศก่อนให้เช่ารถทุกคร้ัง พร้อมทั้งแนะนํา เน้นยํ้าให้มีการใช้อุปกรณ์นิรภัยขณะขับขี่และปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจรของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด 
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 4) ประชาสัมพันธ ์ให ้ความรู ้แก ่น ักท ่องเที ่ยวเกี ่ยวก ับกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อปฏิบัติ และข้อมูลการเดินทางในพื้นที่ ผ่านช่องการสื่อสารทุกรูปแบบ อย่างต่อเนื่อง โดยจัดทําข้อมูล 
เป็นภาษาสากลเพ่ือสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ  

 
4.5 มาตรการความปลอดภัยทางน้ํา 

 ให้กระทรวงคมนาคมบูรณาการทํางานร่วมกับจังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่มี 
การสัญจรทางนํ้าและแหล่งท่องเที่ยวทางน้ํา) กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องดําเนินการ ดังน้ี 

 1) กําหนดมาตรการ แนวทางการดูแลความปลอดภัยทางนํ้า เพ่ือป้องกัน                 
การเกิดอุบัติภัยต่างๆ และประชาชนเกดิความปลอดภัยในการสัญจรและท่องเที่ยว    

 2) จัดต้ังศูนย์อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางนํ้าประจําท่าเทียบเรือ 
ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการหนาแน่น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตรวจสอบความปลอดภัยของเรือ
โดยสารและโป๊ะเทียบ เพ่ือให้มีความพร้อม 

 3) จัดเจ้าหน้าที่ประจําท่าเทียบเรือสาธารณะที่มีประชาชนใช้บริการหนาแน่น                
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้คําแนะนําในการสัญจรทางนํ้า โดยเข้มงวดกวดขันมิให้เรือมีการบรรทุก
ผู้โดยสารเกินกว่าอัตราที่กําหนด และให้ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพทุกคร้ังที่มีการสัญจรทางเรือ 

 4) ประสานงานผู้ประกอบการเรือโดยสารจัดเรือโดยสารไว้บริการให้เพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว 

 5) กําชับหน่วยงานในสังกัดซึ่งควบคุมดูแลท่าเรือและเรือที่ใช้ในการสัญจรทางนํ้า
ทุกประเภทในบริเวณพ้ืนที่ชายทะเล หากพบว่ามีคลื่นลมแรงให้สั่งให้เรือโดยสารงดออกจากท่าเรือโดยเด็ดขาด  

4.6 มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 
 1) จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และหน่วยบริการ

การแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการติดต่อสื่อสาร การสั่งการ ประสานงาน และการแบ่งมอบพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วย
บริการการแพทย์ฉุกเฉินในเครือข่ายและดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน   

 2) จัดเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพ และกู้ภัย ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์การสั่งการ ระบบการติดต่อสื่อสาร และดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน 

 3) การประชาสัมพันธ์ระบบการช่วยเหลือต่างๆ ที่ผู้ประสบเหตุควรจะได้รับ 
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะทําประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

 4) จัดเตรียมความพร้อมของระบบการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุของ  
แต่ละพ้ืนที่ และบูรณาการการทํางานร่วมกันอย่างเหมาะสม 

ทั้งน้ี ให้ใช้งบประมาณปกติของแต่ละหน่วยงานในการดําเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์                
พ.ศ. 2561 สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องในการเบิกค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามคําสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. แนวทางการดําเนินงาน 
5.1 ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง                 

วันที่ 10 เมษายน 2561 
5.2 ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2561 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
6.1 จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผู้เสียชีวิต และจํานวนผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลง

เมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปีย้อนหลัง 
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6.2 จํานวนรถจ ักรยานยนต์ที ่เก ิดอ ุบ ัต ิเหต ุทางถนนลดลงเมื ่อเท ียบก ับค ่า เฉลี ่ย 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปีย้อนหลัง 

6.3 จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปี
ย้อนหลัง 

 
ในการน้ี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ 

ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ได้จัดกลุ่มการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของอําเภอและสํานักงานเขต เพ่ือให้
จังหวัดใช้ประกอบการบริหารจัดการและพิจารณากําหนดแนวทางมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ โดยใช้ค่าเฉลี่ยจํานวนคร้ังการเกิดอุบัติเหตุทางถนนย้อนหลัง 3 ปี ทั้งช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ เป็นฐานข้อมูลในการจัดกลุ่ม ดังน้ี 

1) อําเภอหรือสํานักงานเขตที่มีการเกิดอุบัติเหตุระดับสูงทั้งเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์         
จํานวน 109 อําเภอ 

2 )  อํ า เภอหรือสํ า นักงานเขตที่ มี การเ กิด อุ บั ติ เหตุระดับสู ง เทศกาลใดเทศกาลหน่ึง                
จํานวน 89 อําเภอ และ 1 สํานักงานเขต 

3) อําเภอหรือสํานักงานเขตที่มีการเกิดอุบัติเหตุระดับน้อยถึงปานกลาง จํานวน 656 อําเภอ                  
และ 38 สํานักงานเขต 

4) อําเภอหรือสํานักงานเขตที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บนอนพักรักษา
ตัวในโรงพยาบาล (Admit) ทั้งช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ จํานวน 24 อําเภอ และ 11 สํานักงานเขต 
  
7. เรื่อง โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบการดําเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 ตามมติคณะกรรมการนโยบาย
และบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งเป็นการดําเนินงานต่อเน่ืองจากโครงการฯ ปีการผลิต 2560  
  2. เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบ้ียประกันภัยแทนรัฐบาล ในส่วนของงบประมาณ
เพ่ิมเติม จํานวน 1,586,826,253.06 บาท และเบิกเงินชดเชยตามจํานวนที่จ่ายจริง พร้อมด้วยอัตราเฉล่ียดอกเบ้ียเงิน
ฝากประจํา 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) บวกร้อยละ 1 ต่อปี ใน
ปีงบประมาณถัดไปให้กับ ธ.ก.ส. 
  3. มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ดําเนินการขายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561  
ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเกษตรกรผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกใช้บริการพร้อมเพย์ (Promptpay) ในการรับ-โอนค่า
เบ้ียประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน พร้อมทั้งให้ ธ.ก.ส. บริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับ
หลักการประกันภัย และร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย (สมาคมฯ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ รวมทั้งให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่เกษตรกรและบุคคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสร้าง            
ความตระหนักรู้ในความสําคัญของการประกันภัย 
  4. มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกาตร กระทรวงเกาตรและสหกรณ์ (กษ.) ประสานงานกับ  
ธ.ก.ส. และสมาคมฯ ดําเนินการเช่ือมโยงข้อมูลเอกสารทะเบียนเกษตรกรแบบประมวลรวบรวมความเสียหายและ  
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (แบบ กษ 02) และแบบรายงานข้อมูลความเสียหายจริงของเกษตรกร  
(แบบ กษ 02 เพ่ือการรับประกันภัย) ตลอดจนดําเนินการเพ่ือให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของฐานข้อมูลสารสนเทศ
ที่เก่ียวข้องกับโครงการฯ เพ่ือรองรับการเพ่ิมพ้ืนที่เป้าหมายในอนาคต และรองรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้
รวดเร็วและถูกต้องมากข้ึน พร้อมทั้ งให้กรมส่งเสริมการเกษตรเก็บข้อมูล พ้ืนที่ประสบภัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2556 โดยแยกประเภทพืชต่าง ๆ  
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  5. มอบหมายให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกรุงเทพมหานคร ดําเนินการ
แต่งต้ังคณะกรรมการในการตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายแต่มิได้อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่มีการประกาศเขตการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ เช่นเดียวกับ
การดําเนินการของโครงการฯ  ในปีการผลิต 2559 และ 2560 และให้คณะกรรมการดังกล่าวดําเนินการรับรองความ
เสียหายของเกษตรกรในกลุ่มข้างต้น และจัดส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. และสมาคมฯ เพ่ือพิจารณาดําเนินการช่วยเหลือ
เยียวยาต่อไป 
  6. มอบหมายให้สํานักงานการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) 
ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีให้เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ของการรับประกันภัยของโครงการฯ      
ปีการผลิต 2561 รวมทั้งอนุมัติกรมธรรม์และอัตราเบ้ียประกันให้แล้วเสร็จและสามารถเริ่มรับประกันภัยในปีการผลิต 
2561 ได้ทันทีภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบโครงการฯ ปีการผลิต 2561 และดําเนินการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการฯ ปีการผลิต 2561 ในภาพรวมและเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  7. มอบหมายให้ ธ.ก.ส. เตรียมการเพื่อให้เกษตรกรกลุ่มที่ได้รับการอุดหนุนเบี้ยประกันภัยจาก
ธ.ก.ส. ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับภาระโดยจ่ายเบี้ยประกันส่วนหนึ่งในการดําเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2562 
เป็นต้นไป 
  8. มอบหมายให้สมาคมฯ ประสานงานกับ ธ.ก.ส. และกรมส่งเสริมการเกษตร กษ.  
พัฒนาระบบการประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ  
ปีการผลิต 2561 เพื่อให้เกษตรกรผู้เอาประกันภัยได้รับประโยชน์สูงสุด 
  ทั้งน้ี ในส่วนของงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2561 เห็นควรให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ สําหรับการดําเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2562 เห็นควรให้กระทรวงการคลังปรับปรุง
แนวทางการดําเนินโครงการฯ โดยให้เกษตรกรได้เพ่ิมการมีส่วนร่วมในการรับภาระค่าเบ้ียประกันภัยแทนเงินอุดหนุน
จากภาครัฐต่อไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 (เรื่อง โครงการประกันภัยข้าวนาปี            
ปีการผลิต 2560) ด้วย 
 

แต่งต้ัง 
8. เรื่อง การแต่ง ต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ                
สังกัดกระทรวงการคลัง ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี  
  1. นางสาวนงพงา บุญเปี่ยม ผู้ อํานวยการกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กรมสรรพากร ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร ต้ังแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560  
  2. นายชัยยุทธ คําคุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุม
ทางศุลกากร (นักวิชาการศุลกากรทรงคุณวุฒิ) กรมศุลกากร ต้ังแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
   
9. เรื่อง รัฐบาลราชอาณาจักรนอร์เวย์เสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งราชอาณาจักร
นอร์เวย์ประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลราชอาณาจักรนอร์เวย์มีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นางแชสตี 
เริดส์มูน (Mrs. Kjersti  Rødsmoen) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งราชอาณาจักร
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นอร์เวย์ประจําประเทศไทย คนใหม่ สืบแทน นายเชทิล เพาล์เซน (Mr. Kjetil Paulsen) โดยมีถิ่นพํานัก ณ 
กรุงเทพมหานคร ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
10. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐมัลดีฟส์เสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์
ประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐมัลดีฟส์มีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายมุฮัมมัด           
นะชีด  (Mr. Mohamed Nasheed) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์
ประจําประเทศไทย คนใหม่ โดยมีถ่ินพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร เป็นคนแรก สืบแทน นายมุฮัมมัด ซากิ                
(Mr. Mohamad Zaki) ซึ่งมีถิ่นพํานัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย และเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็ม               
แห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจําประเทศไทย คนล่าสุด ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสาส์นตราต้ัง               
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553 ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
11. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผังเมือง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ัง พลเอก เกษม ยุกตวีระ เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมในคณะกรรมการผังเมือง แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ลาออก ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 
10 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 
 
12. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งต้ัง นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล                
เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์                
แทน นายวีระศักด์ิ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการเดิมที่ลาออก ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 10 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 
 
13. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการ (การโอนและรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งแทน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่เ ก่ียวข้อง เสนอให้มีการโอนและรับโอนข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้                 
ดํารงตําแหน่งแทนโดยได้ดําเนินการตามกฎหมายแล้ว ดังน้ี 
  1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอรับโอน นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง             
ของมนุษย์ 
  2. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอรับโอน นายสมชัย สัจจพงษ์ 
ปลัดกระทรวงการคลัง มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(นักบริหารระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธ์ิ พ้นจาก
ตําแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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