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เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561                                                    1 

เรียน ผู้อํานวยการกลุ่มประสานราชการ 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่ออังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี  
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 6 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน(ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. …. ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้เสนอ
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป   
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  กําหนดให้การโอนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจการของวิสาหกิจชุมชนและมีอยู่ก่อนวัน
ย่ืนคําขอจัดต้ังเป็นนิติบุคคล ระหว่างสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกับวิสาหกิจชุมชน ซึ่งได้จัดต้ังเป็นนิติบุคคลน้ัน ได้รับ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพ่ือเป็นการลดภาระค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนที่จัดต้ังเป็นวิสาหกิจชุมชนน้ัน  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 10 เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  

(ระยะที่ 1)  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังน้ี  

  1. อนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยกรมชลประทาน ดําเนิน
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) มีกําหนดแผนงานโครงการ 6 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 – 2567) กรอบวงเงินงบประมาณโครงการรวมทั้งสิ้น 3,440 ล้านบาท และมอบหมายให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องดําเนินการตามแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ กษ. (กรมชลประทาน) เสนออย่างเคร่งครัด ตามที่ 
กษ. เสนอ โดยให้ กษ. เร่งดําเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องที่มีการดําเนินโครงการในลักษณะเดียวกันในพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือให้การช่วยเหลือ
ประชาชนและการบริหารจัดการนํ้าเป็นไปอย่างสอดคล้องและเช่ือมโยงกัน รวมทั้งให้ดําเนินการให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี ให้ กษ. 
รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
   2. สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดังกล่าว ให้ กษ. โดยกรมชลประทาน ใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการประตูระบายนํ้ากุดสวง โครงการบรรเทาอุทกภัย
เมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 60 ล้านบาท และรายการประตูระบายนํ้าห้วยเสียว โครงการ 
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บรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 60 ล้านบาท ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรองรับไว้
แล้ว ส่วนที่เหลือให้กรมชลประทานจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความสามารถ 
ในการใช้จ่ายและการก่อหน้ีผูกพันภายในปีงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่าง
เคร่งครัดเพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามข้ันตอนต่อไป ตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  3. ให้ กษ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องช้ีแจงและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินการก่อสร้างของโครงการและพ้ืนที่บริเวณโดยรอบเก่ียวกับ
ประโยชน์ของการดําเนินการเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกันด้วย    

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 15 เรื่อง การมอบอํานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังน้ี 
1. เห็นชอบในหลักการมอบอํานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร.  

เสนอ ทั้งน้ี ให้สํานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม  กระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม            
การทุจริตในภาครัฐ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  

2. เห็นชอบให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การ 
ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ) ในกรณีการขอจัดต้ังส่วนราชการระดับตํ่ากว่ากรม 
โดยไม่เพ่ิมจํานวนกองหรือจํานวนหน่วยงานของราชการส่วนกลางที่ต้ังในภูมิภาค หรือจํานวนหน่วยงานใน
ต่างประเทศ ทั้งที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ หรือตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และยังคงจํานวน             
กองหรือหน่วยงานในภาพรวมเท่าที่มีอยู่เดิมของส่วนราชการให้ดําเนินการตามหลักการ เง่ือนไข และขั้นตอนที่
สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ส่วนการกําหนดตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ตํ่ากว่าระดับกรม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด  

3. ให้สํานักงาน ก.พ.ร. แก้ไขหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 13 ลงวันที่ 28 สิงหาคม  
2550 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ ให้สอดคล้องกับหลักการมอบ
อํานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรมดังกล่าวต่อไป 

4. ให้สํานักงาน ก.พ. นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและความเห็นของ 
กระทรวงแรงงานเก่ียวกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่ง และการประเมินคุณภาพงานของตําแหน่ง
ตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานของตําแหน่ง  เสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเพ่ือพิจารณาทบทวน
ต่อไป  

5. ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  แก้ไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร 
ราชการในต่างประเทศ  พ.ศ. 2552 เก่ียวกับการจัดต้ังหรือรวมหน่วยงานในต่างประเทศ  กรณีไม่เพ่ิม             
จํานวนหน่วยงานในต่างประเทศ  
  สาระสําคัญ 
  สํานักงาน ก.พ.ร. รายงานว่า การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการในปัจจุบันต้องสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างทันท่วงที อย่างไร 
ก็ดี การแบ่งส่วนราชการในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างย่ิง การแบ่งส่วนราชการภายในกรมซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติ
โดยตรงมีกระบวนการข้ันตอนที่ต้องใช้เวลาดําเนินการไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน และมีกระบวนการที่ซับซ้อน  ดังน้ัน 
สํานักงาน ก.พ.ร. จึงเสนอหลักเกณฑ์การมอบอํานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรมให้หัวหน้าส่วนราชการเพ่ือให้
การบริหารราชการภายในส่วนราชการมีความคล่องตัว รวดเร็ว  และสามารถปรับเปลี่ยนส่วนราชการให้ 
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ตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนภารกิจที่มีความสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลได้ 
ซึ่งในคราวประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 [โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)  
เป็นประธาน] ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับหลักการมอบอํานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ตามท่ีสํานักงาน 
ก.พ.ร.เสนอ  และให้นําเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี   

1. ก.พ.ร. จะมอบอํานาจให้ส่วนราชการพิจารณาจัดโครงสร้างส่วนราชการระดับตํ่ากว่า 
กรมได้เอง ภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปน้ี  

1.1 เป็นการจัดโครงสร้าง (rearrange)  เพ่ือให้การดําเนินภารกิจของส่วนราชการ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยไม่เพ่ิมจํานวนกองในภาพรวมของส่วนราชการและจํานวนกองที่ปรากฏใน
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการยังคงเท่าเดิม เช่น การยุบเลิก/ยุบรวมกองเดิม และจัดต้ังกองใหม่  เพ่ือรับผิดชอบ
ภารกิจใหม่ ๆ ตามยุทธศาสตร์ นโยบายและภารกิจที่มีความสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะได้รับเป็นสําคัญ ทั้งน้ี  หากเป็นการจัดโครงสร้างส่วนราชการของภารกิจสนับสนุนอ่ืน ๆ  ซึ่ง
ประกอบด้วย  งานยุทธศาสตร์และแผนงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานตรวจราชการ งาน
บริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารการคลัง  งานกฎหมาย  งานการต่างประเทศ งานพัฒนาบุคลากร และงาน
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ยังคงให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ร.กําหนดไว้  

1.2 เป็นการจัดหน่วยงานของราชการส่วนกลางในภูมิภาคใหม่โดยไม่เพ่ิมจํานหน่วยงาน  
เช่น การจัดพ้ืนที่จังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบใหม่ รวมถึงการย้ายสถานที่ต้ังของสํานักงานจากจังหวัดหน่ึงไปยัง
อีกจังหวัดหน่ึง ตามการจัดพ้ืนที่จังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบใหม่  
   1.3 เป็นการจัดหน่วยงานในต่างประเทศใหม่ โดยไม่เพ่ิมจํานวนหน่วยงาน เช่น การย้าย 
สถานที่ต้ังของสํานักงานจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหน่ึง ซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศประเภทเดียวกัน หรือจาก
เมืองหน่ึงไปยังอีกเมืองหน่ึงภายในประเทศเดียวกัน ทั้งน้ี สํานักงานดังกล่าวต้องเป็นสํานักงานตามกฎหมาย/ตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
  ในส่วนของการแบ่งส่วนราชการในกรม กรณีเพ่ิมจํานวนกองในภาพรวมของส่วนราชการ เช่น 
การจัดต้ังกอง การจัดต้ังหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค การจัดต้ังส่วนราชการส่วนภูมิภาค  การจัดต้ังหน่วยงานใน
ต่างประเทศขึ้นใหม่ เป็นต้น ให้ส่วนราชการดําเนินการตามข้ันตอนปกติ   
  2. ก.พ.ร.มีข้อเสนอแนะต่อ ก.พ. ว่า ก.พ. อาจพิจารณาให้ตําแหน่งผู้อํานวยการกองของกองเดิม
ที่ปรับปรุงบทบาทภารกิจคงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูงและให้ตําแหน่งผู้อํานวยการกองของกองที่จัดต้ัง
ใหม่เป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง โดยไม่ต้องมีการประเมินคุณภาพงานของตําแหน่งด้วยโปรแกรมการ
ประเมินค่างาน (Jethro)  แต่ให้คณะกรรมการกําหนดตําแหน่งระดับสูงของกระทรวงพิจารณาประเมินคุณภาพ
ของตําแหน่งโดยการเทียบเคียงความยุ่งยากซับซ้อนของงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด  
  3. เพ่ือให้การดําเนินการตามหลักการมอบอํานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรมมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ สํานักงาน ก.พ.ร. จึงมีความจําเป็นต้องเสนอขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 
และแก้ไขระเบียบและหนังสือเวียนที่เก่ียวข้อง  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์      
วาระที่ 17 เรื่อง เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

พ.ศ. 2562 (ศปถ.) 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการ  ความปลอดภัยทางถนนเสนอ  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562  ซึ่งในคราวประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน  ครั้งที่ 
2/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบแผนบูรณาการดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จังหวัด และ 
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อําเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล  ปีใหม่ พ.ศ. 2562 ซึ่ง
มีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี   
 1. หัวข้อในการรณรงค์ “ขับรถมีนํ้าใจ รักษาวินัยจราจร” 

2. ช่วงเวลาการดําเนินการ กําหนดเป็น 2 ช่วง ดังน้ี 
2.1 ช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2561 
2.2 ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือกําหนดเป้าหมาย มาตรการ แนวทางการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในการ 

บูรณาการการดําเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสําคัญของการ 
เกิดอุบัติเหตุทางถนน และป้องกันการเกิดอุบัติภัยอ่ืนๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

3.2 เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง นําแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ไปเป็นแนวทางการบูรณาการการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ 
รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานตามอํานาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

3.3 เ พ่ือกําหนดแนวทางในการขับเคล่ือนแผนไปสู่ การปฏิบั ติ  รวมทั้ งการติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ทุกระดับในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

4. การประเมินความเสี่ยง 
  ศปถ. ได้นําหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในระดับพ้ืนที่ตามระบบการเตือนภัยของ

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 มาวิเคราะห์ จากจํานวนคร้ังของการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 – 2561)  โดยกําหนดให้มีระดับของความเสี่ยง  
4 ระดับ  

5. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน  
ได้กําหนดมาตรการในการดําเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง
ด้านคน ถนน ยานพาหนะและสิ่งแวดล้อม จํานวน 6 มาตรการหลัก และ 1 มาตรการเสริม 

ทั้งน้ี ให้ใช้งบประมาณปกติของแต่ละหน่วยงานในการดําเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ สําหรับ 
อปท. ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องในการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามคําสั่งของ อปท. 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 18 เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ ครั้งที ่

4/2561   
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์ม 

นํ้ามันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 4/2561  ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติเสนอ   ดังน้ี  
  สาระสําคัญ 
  มติ กนป. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ดังน้ี  
  1. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามัน 
  เห็นชอบโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามัน ตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เสนอ เพ่ือเป็นการลดภาระค่าครองชีพ ควบคู่ไปกับการสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนํ้ามัน ให้สามารถรักษาศักยภาพการผลิตอย่างต่อเน่ือง โดยจะช่วยเหลือ 
ค่าครองชีพให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามันที่มีปาล์มนํ้ามันซึ่งให้ผลผลิตแล้ว (อายุมากกว่า 3 ปี) และขึ้นทะเบียน
เกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร จํานวน 150,000 ราย พ้ืนที่ไม่เกิน 2,250,000 ไร่ โดยให้ความช่วยเหลือตาม
พ้ืนที่ปลูกจริง ในอัตราไร่ละ 1,500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ วงเงินรวมทั้งสิ้น 3,458,206,250 บาท 
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  ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบโครงการฯ ทําหน้าที่
กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์  วิธีการกํากับดูแล และดําเนินการตามโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
  2. มาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาล์มในประเทศ 
  มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับกระทรวง
พาณิชย์ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งรัดดําเนินการรับซื้อนํ้ามันปาล์มดิบมาผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้าบาง
ปะกง จํานวน 160,000 ตัน ให้เสร็จโดยเร็ว โดยให้ กฟผ. รับซื้อนํ้ามันปาล์มดิบในราคากิโลกรัมละ 18 บาท ส่งที่
ท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้าบางปะกง และให้หน่วยงาน เช่น โรงงานสกัดนํ้ามันปาล์ม ลานเท และ/หรือ องค์การ
คลังสินค้า ที่จําหน่ายนํ้ามันปาล์มดิบให้ กฟผ. จะต้องซื้อผลปาล์มนํ้ามันจากเกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามันที่ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรกับ กรมส่งเสริมการเกษตร ในปริมาณที่สอดคล้องกับปริมาณนํ้ามันปาล์มดิบที่ได้จําหน่ายให้กับ 
กฟผ. ในราคาที่สอดคล้องกับราคานํ้ามันปาล์มดิบที่ได้จําหน่ายให้กับ กฟผ. ณ อัตรานํ้ามันร้อยละ 18 โดยให้ 
กฟผ. เป็นผู้รับภาระในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการเก็บรักษา ทั้งน้ี ให้ดําเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
  3. มาตรการกําหนดมาตรฐานโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์ม 
  มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกําหนด
วัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ของโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว  
  4. มาตรการการส่งเสริมการใช้นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 
  มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน โดยกรมธุรกิจพลังงานเร่งรัดการออกประกาศมาตรฐานคุณภาพ            
บี 100 ใหม่ เพ่ือให้สามารถรองรับการผสม บี 10 โดยเร็ว 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 19 เรือ่ง ขออนุมัติดําเนนิงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์ม 

น้ํามัน 
 สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี  
  1. อนุมัติให้ดําเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามนั 
 2. อนุมัติวงเงินงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์ม
นํ้ามัน จํานวน 3,458,206,250 บาท แบ่งเป็น 
              2.1 ค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามัน วงเงิน 3,375,000,000 บาท ใช้เงินทุนธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสํารองจ่ายไปก่อน  
     2.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าธรรมเนียมโอนเงินของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร วงเงิน 1,500,000 บาท และชดเชยต้นทุนเงินในอัตรา FDR + 1 (ปัจจุบัน FDR+1 = 2.175) วงเงิน 
73,406,250 บาท ทั้งน้ี ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป เพ่ือชดเชยตามผลการจ่ายเงินที่
เกิดขึ้นจริง 

2.3 ค่าบริหารจัดการโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการ 
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวงเงิน 8,300,000 บาท 
 3. มอบหมายคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัดและระดับอําเภอ และคณะทํางาน
ตรวจสอบสิทธ์ิระดับตําบล ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนด    

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่... 
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วาระที่ 20 เรือ่ง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561 

  สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย 
ยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561 ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เสนอ ดังน้ี  
  สาระสําคัญ  
  กนย. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 มีมติในเร่ืองสําคัญต่างๆ 
ดังน้ี 
  1. ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุม กนย. 
      1) ให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และการยางแห่งประเทศไทย จัดต้ัง
คณะทํางาน โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นฝ่ายเลขานุการ เพ่ือศึกษาหารูปแบบการทําสวนยางแบบใหม่
ปรับเปลี่ยนรูปแบบแปลงสวนยาง โดยปลูกพืชร่วมยาง พืชแซมในสวนยาง พืชที่มีศักยภาพปลูกแทนยางพารา โดย
ใช้งบประมาณของการยางแห่งประเทศไทย 
      2) มอบหมายให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ประสานกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เร่งตรวจสอบการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือด้านยางพาราตามมติ กนย. ที่กําลังดําเนินการ
ต่อเน่ืองอยู่ในปัจจุบันของสถาบันเกษตรกร ทั้งโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ใน
การรวบรวมยาง และโครงการสนับสนุนสินเช่ือสถาบันเกษตรกรเพ่ือแปรรูปยางพารา เก่ียวกับปัญหาและอุปสรรค
ของการเบิกจ่ายเงินไม่เต็มกรอบวงเงินที่อนุมัติ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข 

    3) ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ  
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทําแบบฟอร์มสํารวจจํานวนโครงการและปริมาณนํ้ายางสดในการ
ทําถนนที่มียางพาราเป็นส่วนผสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศท่ีได้เริ่มดําเนินการไปแล้วเพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการดําเนินการต่อไป รวมทั้งให้การยางแห่งประเทศไทย ดําเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
เรื่องการจัดทําถนนที่มียางพาราเป็นส่วนผสม  
  2. เรื่องที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
     1) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง     
     2) โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร 
     3) โครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร 
     เห็นชอบในหลักการโครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบัน
เกษตรกร ตามท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอ และมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทํารายละเอียดโครงการ             
เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 21 เรือ่ง โครงการบริหารจัดการรกัษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบนัเกษตรกร 

 สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบโครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร 
 2. เห็นชอบให้ใช้สินเช่ือจากสภาพคล่องของ ธ.ก.ส. ในวงเงิน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ีย 
ร้อยละ 4 ต่อปี ระยะเวลาโครงการต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลาจ่ายเงินกู้เริ่ม
ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 กําหนดชําระคืนไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันกู้ โดยให้สถาบัน
เกษตรกรรับภาระดอกเบ้ียร้อยละ 0.01 ต่อปี รัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียให้ ธ.ก.ส. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 199.50 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตาม
ภาระที่เกิดขึ้นจริง 
 

3. เห็นชอบ... 
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 3. เห็นชอบให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจ่ายขาดให้กับสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ เพ่ือเป็นค่าบริหารจัดการในการรวบรวมยางพาราในอัตราร้อยละ 2 บาทต่อกิโลกรัม ผ่านกรมส่งเสริม
สหกรณ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 200 ล้านบาท ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์จะเปิดบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. และให้  
ธ.ก.ส. ทําหน้าที่โอนเงินให้สถาบันเกษตรกรตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 วาระที่ 23 เรือ่ง โครงการชว่ยเหลือและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 
2561 – 2562 และหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน 
 สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
ดังน้ี 
 1. เห็นชอบโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561 – 2562  
 2. อนุมัติกรอบวงเงินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561 – 2562 
กรอบวงเงิน 17,512,734,883 บาท โดยให้ใช้เงินทุน ธ.ก.ส. สํารองจ่ายไปก่อนจํานวน 17,007,204,860 บาท 
และให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ตามความจําเป็นและเหมาะสม
ตามข้ันตอนต่อไป เพ่ือชดเชยตามผลการจ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ค่าธรรมเนียมโอน
เงิน และชดเชยต้นทุนเงินในอัตรา FDR+1 (ปัจจุบัน FDR+1 = 2.175) จํานวน 379,030,023 บาท หรือตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลัง ส่วนค่าบริหารจัดการโครงการ จํานวน 126,500,000 บาท ให้ใช้จ่ายจากกองทุน
พัฒนายางพารา ตามนัยมาตรา 49(3) แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 
 3. อนุมัติหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยาง พ.ศ. 2561 – 2562   

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 วาระที่ 22 เรือ่ง โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการ
ลดปริมาณการรับซ้ือใบยาสบู เฉพาะฤดูการผลิต 2561/2562 
  สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการลด 
ปริมาณการรับซื้อใบยาสูบ เฉพาะฤดูการผลิจ 2561/2562 ของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) และอนุมัติ
งบประมาณจํานวน 159.59 ล้านบาท  จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการ
เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ทั้งน้ี เพ่ือให้การดําเนินโครงการดังกล่าวมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
และเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบ ฤดูการผลิต 2561/2562 ของ 
ยสท. ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและถูกต้อง  

2. มอบหมายให้ ยสท. ร่วมกับกรมสรรพสามิตในฐานะที่เป็นผู้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูก 
ยาสูบจัดทํารายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือ พร้อมทั้งตรวจสอบสิทธิของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ
ที่จะได้รับความช่วยเหลือก่อนเริ่มดําเนินโครงการฯ โดยเฉพาะกรณีประเภทเวอร์ยิเนียที่ต้องรวมเกษตรกรผู้ปลูก 
ใบยาสูบบ่มเองที่ได้รับโควตา และเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบภายใต้ผู้บ่มอิสระที่ได้รับโควตาเพ่ือป้องกันการสวมสิทธิ 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  ด้านการแต่งตั้ง 
 วาระที่ 40 เรือ่ง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบติัหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ 
  สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้  
ผู้ช่วยนายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหน่งหน่ึงปี 
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ ต้ังแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 น้ี  
 

ทั้งน้ี... 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 6 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เศรษฐกิจ-สังคม 10 ขออนุมัติดําเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ระยะท่ี 1)

15 การมอบอํานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
17 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. 2562 (ศปถ.)
18 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ครั้งท่ี 4/2561
19 ขออนุมัติดําเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชาวสวนปาล์มน้ํามัน
20 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งท่ี 1/2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
21 โครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถาบันเกษตรกร

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2561

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง

สถาบนเกษตรกร
22 โครงการช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. 2561 – 2562 และหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน
23 โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบท่ีได้รับผลกระทบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จากการลดปริมาณการรับซ้ือใบยาสูบ เฉพาะฤดูการผลิต 2561/2562

แต่งตั้ง 40 ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่ออีกหนึ่งวาระ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ
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http://www.thaigov.go.th                                                              เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 
 
  วันน้ี (4 ธันวาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการมสี่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
    พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ 
    และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล  
    พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ 
    ประมวลกฎหมายที่ดิน   พ.ศ. 2497 
  5.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
    ก่อสร้าง พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย 
    การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ 
    ประเทศ)  

 
เศรษฐกิจ- สังคม 

 
  8.  เรื่อง  การปรับปรุงแนวทางการกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
    ของพนักงานรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 
  9.  เรื่อง  การแก้ไขปัญหากรณีดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด
    และกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต 
  10.  เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)  
  11.  เรื่อง  แผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจําปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  
  12.  เรื่อง  มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ  
  13.  เรื่อง   โครงการพัฒนากําลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุน
    การลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค 
  14.  เรื่อง  การเช่ือมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการ 
    ปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
 
 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีฉบับวันที่ 4 ธันวาคม 2561) 
ด้วยการสแกน QR Code 
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  15.  เรื่อง  การมอบอํานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 
  16.  เรื่อง  การขอเพ่ิมค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
  17.  เรื่อง  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562  
    (ศปถ.)   
  18.  เรื่อง   สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561   
   19.  เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามนั 
  20.  เรื่อง   สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561 
  21.   เรื่อง  โครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร 
  22.   เรื่อง   โครงการช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง  
    พ.ศ. 2561 – 2562 และหลกัเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน 
  23.  เรื่อง  โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการลด 
    ปริมาณการรับซื้อใบยาสูบ เฉพาะฤดูการผลิต 2561/2562 
  24.   เรื่อง   โครงการ/กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ  
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 มอบให้แก่ 
    ประชาชน 
  25.  เรื่อง  การจัดทําโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือมอบให้ประชาชน 
    ประจําปี พ.ศ. 2562 (มท.)  
  26.  เรื่อง  โครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบก และ วช. : พอเพียงเพ่ิมพลังชุมชน มั่นคง
    ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” บรรจุในแผนกิจกรรมเพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่ (ปี  
    พ.ศ. 2562) 
  27.  เรื่อง  ของขวัญปีใหม่มอบให้แก่ประชาชน  ประจําปี พ.ศ. 2562 ของกระทรวงยุติธรรม 
  28.  เรื่อง  ของขวัญปีใหมส่ําหรับประชาชน” ประจําปี พ.ศ. 2562 ของกระทรวง  
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   29.  เรื่อง   ของขวัญปีใหมส่ําหรับประชาชน ปี 2562 
   30.  เรื่อง  กระทรวงพาณิชย์ส่งมอบกิจกรรมเทใจมอบความสุขเทศกาลปีใหม่ให้แก่ประชาชน 

    ปี 2562 
 

ต่างประเทศ 
  31.  เรื่อง  การนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่าง 
    ประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ (ฉบับที่ 4 – 7)  
  32.   เรื่อง   ร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความ
    ร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 4 
  33.   เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็น 
    ทางการไทย – ลาว  ครั้งที่ 3 
  34.  เรื่อง  ขออนุมัติจัดทําและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา
    ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงศึกษาธิการและ
    กีฬาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  35.  เรื่อง  การจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล 
    แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติ 
    ไทย – ลาว 
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แต่งต้ัง 
 
  36.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  37.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ  (กระทรวงสาธารณสุข)  
  38.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง   
    (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  39.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและ
    สร้างสรรค์  
  40.  เรื่อง  ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ  
 

 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
คณะกรรมการดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณา
ด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ  
   3. ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้รับการยกเว้นปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการขอจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ) ในการเสนอเรื่องน้ี 
และให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเร่งรัดดําเนินการเสนอ เรื่อง การขอจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของ
กระทรวง และ ก.พ.ร. แล้วแจ้งผลการดําเนินการดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือประกอบการ
ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป  
   4. ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักงาน ก.พ. 
สํานักงบประมาณ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเร่ืองใดแล้ว ก็ให้
เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะนั้น เว้นแต่กฎหมายน้ันกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินการด้วยมาตรฐานที่ตํ่ากว่าหลักเกณฑ์
ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี  
   2. ให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะในข้ันตอนต่าง ๆ เผยแพร่ข้อมูลนโยบายสาธารณะให้ประชนทราบ และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในกรณีที่นโยบายสาธารณะมีผลกระทบอย่างรุนแรง  
  3. กําหนดให้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น หรือกําหนดมาตรการ
ป้องกันความเสียหายจากนโยบายสาธารณะตามคําร้องขอของผู้มีส่วนเก่ียวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลดังกล่าวอาจ
ย่ืนคําร้องต่อคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพ่ือพิจารณาวินิจฉัย โดย
คณะกรรมการอาจส่งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานเพ่ือให้ดําเนินการต่อไป ทั้งน้ี หากผู้มีส่วนเก่ียวข้องหรือผู้มีส่วน
ได้เสียไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียนําเรื่องย่ืนฟ้องต่อศาลปกครอง
ต่อไป   
   4. ให้มีคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอํานาจหน้าที่ เช่น พิจารณาวินิจฉัยคําร้อง กํากับ
ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน กําหนดขอบเขต ประเภท ชนิด และลักษณะของนโยบาย
สาธารณะ ที่อยู่ภายใต้บังคับของร่างพระราชบัญญัติ และเสนอแนะหน่วยงานของรัฐในการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น  
   5. ให้มีสํานักงานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ อยู่
ในสังกัด สปน. มีหน้าที่ เช่น รับผิดชอบงานด้านธุรการของคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ ส่งเสริมหน่วยงานของรัฐในการให้ความรู้ประชาชนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ และรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่เก่ียวข้องที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายสาธารณะ เป็นต้น  
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  6. กําหนดบทลงโทษสําหรับผู้ที่กระทําการใด ๆ เพ่ือมิให้มีการดําเนินการ หรือทําให้การดําเนินการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะไม่เป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติน้ี อาศัยกระบวนการ
นโยบายสาธารณะบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ  
  7. กําหนดให้โครงการของรัฐที่เริ่มดําเนินการไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ และได้เริ่ม
ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 ดําเนินการตามระเบียบดังกล่าวจนเสร็จสิ้นกระบวนการ  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  ปรับปรุงและแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ดังน้ี  
   1. แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามคําว่า “สินเช่ือ” ให้หมายความรวมถึง “ธุรกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับการให้
สินเช่ือตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตประกาศกําหนด”  
   2. แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามคําว่า “สถาบันการเงิน” ให้หมายความรวมถึง “นิติบุคคลอ่ืนที่ประกอบ
กิจการเก่ียวเน่ืองกับการให้สินเช่ือเป็นทางการค้าปกติตามท่ีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตประกาศกําหนด”  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ดังน้ี  
   1. เห็นชอบการแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีอัตราประโยชน์ตอบแทนท้ายร่างพระราชกฤษฎีกา โดยกําหนด
อัตราประโยชน์ตอบแทน ประธานกรรมการ จํานวน 15,000 บาท กรรมการ จํานวน 12,000 บาท เลขานุการ 
จํานวน 10,000 บาท และผู้ช่วยเลขานุการ จํานวน 5,000 บาท ตามมติของที่ประชุมที่มีรองนายกรัฐมนตรี              
(นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561  
   2. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรม
เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้แก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีอัตราประโยชน์ตอบแทน
ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมที่มีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็น
ประธานเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
   1. ปรับปรุงอัตราประโยชน์ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาด
อํานาจหน้าที่ระหว่างศาลให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  
   2. กําหนดให้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตามท่ีกําหนด  
  3. แก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีอัตราประโยชน์ตอบแทนท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาน้ี ให้เป็นไปตามมติ                 
ที่ประชุมที่มีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561  
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4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน   
พ.ศ. 2497 

         คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติหลักการร่างกฎกระทรวงฉบับที่ . . (พ .ศ . . . . . ) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 

          มท. เสนอว่า 
          1. มูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้ขอความอนุเคราะห์ ให้กรมท่ีดิน มท. 

พิจารณาเสนอขอออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมโอนอสังหาริมทรัพย์ใน
กรณีที่มูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้รับโอนหรือผู้โอน โดยเรียกเก็บตามราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ในอัตราร้อยละ 0.001 เน่ืองจากในการดําเนินกิจการของมูลนิธิฯ ได้มีประชาชนที่มีจิตศรัทธาแสดงความ
ประสงค์บริจาคที่ดินให้มูลนิธิฯ เพ่ือทําประโยชน์ในที่ดิน และดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความมุ่งหมาย 
ซึ่งค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์อันได้แก่ค่าจดทะเบียน โอนอสังหาริมทรัพย์ 
มูลนิธิฯ ต้องเป็นผู้รับภาระในการชําระค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีแทนผู้บริจาคที่ดินทั้งสิ้น หากมูลนิธิฯ ไม่ต้องชําระค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวหรือชําระในอัตราที่ลดลงแล้วก็สามารถนําค่าใช้จ่ายน้ัน ไปดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประสบภัยได้มากขึ้น 

          2. มูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นมูลนิธิซึ่งต้ังขึ้นโดยพระราชดําริของ  
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์นายกกิตติมศักด์ิ ตลอดชีพของมูลนิธิฯ                
ต้ังแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกองทุนสนับสนุน การดําเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบ
เคราะห์กรรมจากอุทกภัย ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด ถือได้ว่าเป็น
มูลนิธิที่จัดต้ังโดยมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ปรากฏจากวัตถุประสงค์ของมูลนิธิที่ดําเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
เป็นสําคัญ และในการดําเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว มูลนิธิฯ อาจประสานงานกับส่วนราชการและองค์การ
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี รวมทั้งการรับบริจาคที่ดินจากประชาชนท่ีมีจิตศรัทธา เพ่ือทําประโยชน์ในที่ดินและ
ดําเนินการให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย ซึ่งหากมูลนิธิฯ ไม่ต้องชําระค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์อันได้แก่ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์แล้ว มูลนิธิฯ จะสามารถนําเงินค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว ไปดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ได้มากขึ้น จึงสมควรกําหนดค่าธรรมเนียม การจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ ในกรณีที่มูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
เป็นผู้รับโอนหรือผู้โอน โดยเรียกเก็บตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ในอัตราร้อยละ 0.001 เช่นเดียวกับมูลนิธิชัยพัฒนา 
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สภากาชาดไทย มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ของสภากาชาดไทย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และมูลนิธิสมเด็จพระ
พันวัสสาอัยยิกาเจ้า 

          สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
          แก้ไขเพิ่มเติมความใน (ค) ของ (7) ในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541) ออกตาม

ความในพระราชบัญญั ติ ให้ ใ ช้ประมวลกฎหมายที่ ดิน  พ .ศ .  2497 ซึ่ งแ ก้ ไข เ พ่ิม เ ติมโดยกฎกระทรวง                 
ฉบับที่ 56 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 เพ่ือกําหนด
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะในกรณีที่มูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
เป็นผู้รับโอนหรือผู้โอน โดยเรียกเก็บตามราคาประเมินทุนทรัพย์ในอัตราร้อยละ 0.001 

  
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. .... 

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังน้ี 
          1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

ก่อสร้าง พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดย
ให้รับข้อสังเกตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

        2. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ                 
สังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
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          กค. เสนอว่า 
          1. ได้มีกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง  

พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นการกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้างประเภทงาน
สถาปัตยกรรม โดยเป็นอัตราค่าจ้างแบบคงที่ (Fixed rate) 

          2. โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 90 วรรค
สอง บัญญัติให้อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่ง กค. พิจารณาแล้วเห็นสมควรปรับปรุงประเภทงานเพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากงานสถาปัตยกรรม รวม 11 ประเภทงาน 
ได้แก่ งานขนส่งระบบราง งานทางหลวง งานสะพาน/ทางด่วน งานเขื่อน งานชลประทาน งานประปา ระบบรวบรวม
และบําบัดนํ้าเสีย การระบายนํ้าและการป้องกันนํ้าท่วม งานสนามบิน งานท่าเรือ และงานระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน 
รวมท้ังปรับปรุงอัตราค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างของประเภทงานดังกล่าวข้างต้น จากอัตราค่าจ้างแบบ
คงที่ (Fixed rate) เป็นอัตราค่าจ้างไม่เกินร้อยละของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง ตามที่กําหนดไว้ในบัญชีท้าย
กฎกระทรวง 

           สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
          1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง 

พ.ศ. 2560 
          2. กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ประกอบด้วย 
            2.1 กําหนดประเภทงานก่อสร้าง จํานวน 12 ประเภทงาน ได้แก่ งานสถาปัตยกรรม งาน

ขนส่งระบบราง งานทางหลวง งานสะพาน/ทางด่วน งานเขื่อน งานชลประทาน งานประปา ระบบรวบรวมและบําบัด
นํ้าเสีย การระบายนํ้าและการป้องกันนํ้าท่วม งานสนามบิน งานท่าเรือ และงานระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน และ
กําหนดวิธีการคํานวณอัตราค่าจ้าง โดยนําหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษามาใช้โดยอนุโลม และคิดย้อนกลับ
เป็นร้อยละของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง ทั้งน้ี ต้องไม่เกินอัตราร้อยละของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 

            2.2 ประเภทงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มิได้กําหนดวิธีการคํานวณราคา
กลางไว้ ให้นําหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษามาใช้โดยอนุโลมและคิดย้อนกลับเป็นร้อยละของวงเงิน
งบประมาณค่าก่อสร้าง 

  
6. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้เสนอคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป   
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ  
  กําหนดให้การโอนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจการของวิสาหกิจชุมชนและมีอยู่ก่อนวันย่ืน
คําขอจัดต้ังเป็นนิติบุคคล ระหว่างสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกับวิสาหกิจชุมชน ซึ่งได้จัดต้ังเป็นนิติบุคคลน้ัน ได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพ่ือเป็นการลดภาระค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่สมาชิก
วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนที่จัดต้ังเป็นวิสาหกิจชุมชนน้ัน  
 
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ) ตามท่ี
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้   
  กค. เสนอว่า กค. มีนโยบายกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศด้วยการใช้มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริม
ให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยเพ่ิมมากขึน้ โดยให้ความสําคัญกับการกระตุ้นความต้องการผลผลิตสนิค้าเกษตรที่มี
ราคาตกตํ่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการเรียนรู้ทางหนังสือ และการส่งเสริมให้มกีารกระจายรายได้สู่ชุมชน  
ซึ่งการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านมาตรการภาษีน้ีจะเป็นปัจจัยหน่ึงในการช่วยให้มีการบริโภคเพ่ิมมากขึ้น อันจะช่วย
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ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม กค. จึงเห็นควรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายใต้
หลักการ ดังน้ี   
   1. กําหนดให้ผูม้ีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนําค่าซื้อสินค้าไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการ
คํานวณภาษีเงินได้ ดังน้ี  
    1.1 สินค้าประเภทยางล้อรถยนต์ ยางล้อรถจักรยานยนต์ และยางล้อรถจักรยาน ทีซ่ื้อ
จากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ซึ่งเป็นผูผ้ลติหรือตัวแทนจําหน่ายซึ่งได้ซื้อยางล้อดังกล่าวจากผู้ผลิตที่ซื้อ
วัตถุดิบยางจากการยางแห่งประเทศไทย ทีไ่ด้รวบรวมหรือรับซื้อจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง โดยผู้มีเงินได้ต้องมี
หลักฐานการซือ้สินค้าเป็นใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป และจะต้องมีเอกสารหรือหลักฐานของการซื้อวัตถุดิบยางจากการ
ยางแห่งประเทศไทย ทั้งน้ี สินค้าประเภทยางล้อรถยนต์ ยางล้อรถจักรยานยนต์ และยางล้อรถจักรยาน จะต้องไม่ผ่าน
การใช้งานมาก่อนและไม่รวมถึงค่าบริการอ่ืน ๆ   
    1.2 หนังสือ รวมถึงหนังสือที่อยู่ในรปูของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบอินเทอรเ์นต็ 
แต่ไม่รวมถึงนิตยสารและหนังสือพิมพ์ สําหรับการซื้อหนังสือจากผู้ประกอบการท่ีได้จดทะเบียนจัดต้ังเป็นบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานการซื้อสนิค้าเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบ  
    1.3 สินค้าจากโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลติภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการ
พัฒนาชุมชน โดยผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป และต้องระบุ
ว่าเป็นรายการซ้ือสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP)  
  2. กําหนดให้คา่ซื้อสินค้าตามข้อ 1.1 – 1.3 สามารถนําไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา ตามจํานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยเป็นค่าซ้ือสินค้าระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 
2561 ถึงวันที ่16 มกราคม 2562  
  3. กรณผีู้มีเงินได้มีการจ่ายค่าซื้อสินค้าตามขอ้ 1.1 – 1.3 ในช่วงดังกล่าวทั้งสองปีภาษี ให้ได้รับ
ลดหย่อนภาษีตามท่ีจ่ายจริงในแต่ละปีภาษี แต่รวมกันสองปีภาษีแล้วต้องไม่เกิน 15,000 บาท  
   สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับการซือ้สินค้าประเภทยางล้อรถยนต์ ยางล้อ
รถจักรยานยนต์ ยางล้อรถจักรยาน หนังสือ รวมถึงหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่รวมถึงนิตยสาร
และหนังสือพิมพ์ และสนิค้าจากโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน 
ตามเง่ือนไขที่กฎหมายกําหนด ตามจํานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งน้ี สาํหรับการซื้อสนิค้าดังกล่าวต้ังแต่
วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
8. เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2560 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ของ
กระทรวงการคลัง (กค.) และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการกําหนดหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) 
ตามท่ี กค. เสนอ ดังน้ี 
                    1. คงหลักการให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่อง
การปรับปรุงสภาพการจ้างที่เก่ียวกับการเงินตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ฯ ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ต่อไป 

          2. มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน (รง.) กําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจให้
เป็นไปตามหน้าที่และอํานาจของพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง โดยคํานึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่พนักงานรัฐวิสาหกิจควรได้รับและแนวนโยบายของรัฐบาล
แต่ละเรื่อง พร้อมทั้งให้เร่งรัดดําเนินการปรับปรุงมาตรฐานขั้นตํ่าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 (เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
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ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต) เพ่ือมิให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิรักษาพยาบาลของพนักงานรัฐวิสาหกิจในกรณีเจ็บป่วยวิกฤต
ฉุกเฉินต่อไป 
 
9. เรื่อง การแก้ไขปัญหากรณีดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่
ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต 
                     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังน้ี 

          1. อนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอผ่อนผันให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ได้กําหนดโครงการไว้ใน
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งโครงการนั้นดําเนินการในพ้ืนที่ที่ต้องได้รับการขออนุมัติ/อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จาก
ส่วนราชการ ให้ส่วนราชการผู้มีอํานาจอนุมัติ/อนุญาตเร่งรัดพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับคําขอ
อนุญาต ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืนในระยะต่อไป มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) ปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ให้สามารถดําเนินการได้ทันต่อความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป ทั้งน้ี การดําเนินการดังกล่าว 
ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องด้วย 

          2. ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกํากับดูแล ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดปฏิบัติตาม
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน และหลักเกณฑ์และ                
วิธีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายละเอียด
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.บ.ภ.) 1112/ว 5886 
ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                
ฉบับทบทวน และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําแผนปฏิ บัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) อย่างเคร่งครัดด้วย 
  
10. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังน้ี  
  1. อนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยกรมชลประทาน ดําเนินโครงการ
บรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) มีกําหนดแผนงานโครงการ 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2567) กรอบวงเงินงบประมาณโครงการรวมทั้งสิ้น 3,440 ล้านบาท และมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ดําเนินการตามแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ กษ. (กรมชลประทาน) เสนออย่างเคร่งครัด ตามที่ กษ. เสนอ 
โดยให้ กษ. เร่งดําเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องที่มีการดําเนินโครงการในลักษณะเดียวกันในพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชน
และการบริหารจัดการนํ้าเป็นไปอย่างสอดคล้องและเช่ือมโยงกัน รวมทั้งให้ดําเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี ให้ กษ. รับความเห็น
ของกระทรวงการคลังและสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
   2. สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดังกล่าว ให้ กษ. โดยกรมชลประทาน ใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการประตูระบายน้ํากุดสวง โครงการบรรเทาอุทกภัยเมือง
ชัยภูมิ (ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 60 ล้านบาท และรายการประตูระบายน้ําห้วยเสียว โครงการบรรเทา
อุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 60 ล้านบาท ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรองรับไว้แล้ว ส่วนที่
เหลือให้กรมชลประทานจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความสามารถในการใช้จ่ายและ
การก่อหน้ีผูกพันภายในปีงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างเคร่งครัดเพ่ือเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  3. ให้ กษ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องช้ีแจงและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินการก่อสร้างของโครงการและพ้ืนที่บริเวณโดยรอบเก่ียวกับ
ประโยชน์ของการดําเนินการเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกันด้วย  
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  สาระสําคัญของเร่ือง  
  1. กษ. แจ้งว่า เน่ืองจากอําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าชีตอนบนซึ่งมีลักษณะ
เป็นที่ราบเชิงเขา ในช่วงฤดูฝนจะเกิดนํ้าหลากจากภูเขาไหลลงสู่พ้ืนที่ราบอย่างรวดเร็วตามสภาพภูมิประเทศที่มีความ
ลาดชันสูง และไม่มีแหล่งเก็บกักนํ้าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ ทําให้พ้ืนที่ดังกล่าวเกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างเป็นประจํา 
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิที่มีลักษณะเป็นแอ่งจะถูกนํ้าท่วมขังประมาณ 30,000 ไร่ หรือร้อยละ 90 ของ
พ้ืนที่อําเภอเมืองชัยภูมิ โดยเมื่อปี 2553 นํ้าจากลุ่มนํ้าลําปะทาวและห้วยยางบ่าได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมพ้ืนที่ในเขตเทศบาล
เมืองชัยภูมิ มีระดับนํ้าท่วมสูงสุดประมาณ 120 เซนติเมตร กรมชลประทานจึงได้ศึกษาความเหมาะสมการพัฒนา
แหล่งนํ้า และการบริหารจัดการนํ้าลําปะทาวและห้วยยางบ่าเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืน (จาก
การศึกษาพบว่า นํ้าที่ไหลผ่านเข้าตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิมีประมาณ 325 ลูกบาศก์เมตร/วินาที แต่มีศักยภาพการ
ระบายนํ้าเพียง 145 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และสรุปแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ (1) 
การดําเนินการก่อสร้างระบบผันนํ้าลําปะทาวฝั่งตะวันออก เพ่ือตัดมวลนํ้าหลากเลี่ยงเมืองด้านฝั่งตะวันออก จํานวน 
200 ลูกบาศก์เมตร/วินาที คงเหลือปริมาณนํ้าไหลผ่านตัวเมือง จํานวน 125 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (2) การดําเนินการ
พัฒนาแหล่งกักเก็บนํ้าในพ้ืนที่เพ่ือชะลอมวลน้ําหลากให้อยู่ในปริมาณที่สามารถบริหารจัดการได้ดีย่ิงขึ้น (3) การ
ดําเนินการก่อสร้างระบบผันนํ้าห้วยยางบ่า – ลําชีลอง เพ่ือตัดมวลนํ้าหลากเลี่ยงเมืองด้านฝั่งตะวันตก และ (4) การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้าหลาก เพ่ือรองรับการระบายนํ้าลงสู่แม่นํ้าชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลเสียหายจาก
การเป็นพ้ืนที่รับนํ้าหลากจากการผันนํ้าเลี่ยงเมือง โดยกรมชลประทานมีแผนจะดําเนินการระยะที่ 1 ก่อน โดยได้
ศึกษาวางโครงการและสํารวจ - ออกแบบแล้วเสร็จ และมีแผนเริ่มดําเนินการก่อสร้างในปี 2562 ส่วนการดําเนินการ
อีก 3 ระยะที่เหลือ อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสม  
   2. โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติได้มีมติ
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบในหลักการแล้ว โดยโครงการฯ มีสาระสําคัญ
สรุปได้ ดังน้ี  
 

ประเด็น สาระสาํคญั 

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือผันนํ้าหลากส่วนเกินไม่ให้ท่วมเมืองชัยภูมิ 
2. เพ่ือผันนํ้าจากลําปะทาวผ่านคลองผันนํ้าส่งช่วยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูกบริเวณโครงการ 
3. พัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 
4. ใช้ถนนบนคนัคลองเป็นเส้นทางสัญจรและลําเลียงผลผลติ 

ที่ต้ังโครงการ  อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 ตําบล ได้แก่ ตําบลบ้านเล่า ตําบลโพน
ทอง ตําบลกุดตุ้ม ตําบลบุ่งคล้า และตําบลหนองไผ่ 

กิจกรรมหลกั  1. คลองผันนํ้าลําปะทาว - สระเทวดา ความยาว 8.45 กิโลเมตร สามารถระบายนํ้า 150 
ลูกบาศก์เมตร/วินาที พร้อมประตูระบายนํ้า 3 แห่ง  
2. ขุดคลองเช่ือมลําปะทาว – ห้วยดินแดง ความยาว 1.33 กิโลเมตร และปรับปรุงคลองเดิม
ให้สามารถระบายนํ้าได้ 50 ลูกบาศก์เมตร/วินาที พร้อมประตูระบายนํ้า 1 แห่ง   
3. ประตูระบายนํ้าในลํานํ้าเดิม จํานวน 6 แห่ง 

ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ 

6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2567) 

งบประมาณที่ใช้  3,440 ล้านบาท [รวมค่าที่ดิน จํานวน 222.6 ล้านบาท (คา่ซื้อที่ดิน ค่าทดแทน และค่ารื้อย้าย
ในการจัดหาทีดิ่น จํานวน 210.0 ล้านบาท) และค่าใช้จ่ายตามแผนอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมของโครงการ จํานวน 80.0 ล้านบาท] 

การจัดหาที่ดิน  เป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธ์ิ 445 แปลง เน้ือทีป่ระมาณ 414 ไร่ ซึ่งภายหลงัจากที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติให้ดําเนินโครงการแล้ว กรมชลประทานจะดําเนินการจัดหาที่ดินด้วยวิธีเจรจาซื้อขาย
เป็นลําดับแรก  

ผลกระทบจากการ
ดําเนินโครงการ  

1. ผลกระทบต่อที่ดินและทรัพย์สินของราษฎร ประมาณ 414 ไร่ ซึ่งกรมชลประทานได้เตรียม
มาตรการในการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินไว้ในแผนงานโครงการแล้ว  
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2. ผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
- โครงการฯ ไม่จําเป็นต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เน่ืองจาก
ไม่เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2561  
- กรมชลประทานได้จัดทําแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแผนงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนแผนงานดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง วงเงินงบประมาณ 80 ล้านบาท 

 
11. เรื่อง แผนการดําเนนิงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังน้ี  
  1. รับทราบผลการดําเนินงาน การจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.)  
   2. เห็นชอบแผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของสํานักงาน กกพ. วงเงินงบประมาณรายจ่าย 947.54 ล้านบาท และประมาณการรายได้ 947.89               
ล้านบาท  
   สาระสาํคญัของเร่ือง  
  1. ผลการดําเนินงานของสํานักงาน กกพ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านกํากับดูแลอัตราค่าบริการ ด้านส่งเสริมการแข่งขันและนวัตกรรมพลังงาน ด้านคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้
พลังงาน และด้านพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นการดําเนินงานภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การ
กํากับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2564) ที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 
2560 อย่างครบถ้วน ส่วนการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงาน กกพ. มีรายได้
มากกว่าจํานวนที่ได้ประมาณการไว้ ทําให้มีเงินส่งคลังจํานวน 38.02 ล้านบาท สรุปได้ ดังน้ี  

หน่วย : ล้านบาท  
(1) ประมาณการ ณ 
ต้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  

(2) รายได้จริง ณ 
สิ้นปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2561  

(3) รายได้ที่หาได้
มากกว่าประมาณการ 
(2) - (1) 

(4) วงเงิน
งบประมาณ
รายจ่าย 

(5) เงินคงเหลอืที่นําส่ง
คลัง (2) – (4)  

902.37 940.34 37.97 902.32 38.02
   
  2. แผนการดําเนินงานของสํานักงาน กกพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีสาระสําคัญเป็นการ
สานต่อแผนการดําเนินงานของปีก่อนหน้า และมีการปรับแผนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การกํากับกิจการ
พลังงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่ (1) 
แผนงานกํากับกิจการพลังงานเป็นเลิศ (2) แผนงานส่งเสริมการแข่งขัน และก้าวทันนวัตกรรมพลังงาน (3) แผนงาน
พัฒนาการมีส่วนร่วมและสื่อสารงานกํากับกิจการพลังงาน และ (4) แผนงานองค์กรมีสมรรถนะสูง เป็นมืออาชีพ  
  3. งบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงาน 
กกพ. มีการปรับขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อยตามรายได้ที่เพ่ิมขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปได้ ดังน้ี  
 

หน่วย : ล้านบาท  
ประมาณ

การ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

หมายเหตุ 

รายได้  902.37 947.89 แหล่งรายได้หลัก : การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการ
ประกอบกิจการพลังงานรายปี ตามระเบียบคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงานว่าด้วยการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตและ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551  
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รายจ่าย  902.32 947.54 ค่าใช้จ่ายหลัก : ด้านบุคลากร การจัดการและบริหารสํานักงานการ
จัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (รวมถึงค่าก่อสร้างอาคารทําการ
สํานักงาน กกพ. เป็นการถาวร ปัจจุบันงานออกแบบดําเนินการแล้ว
เสร็จ คาดว่าจะเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างได้ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) เงินอุดหนุนสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม 
และการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การกํากับกิจการพลังงานและแผน
ปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

 
12. เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ 
และให้หน่วยงานรับผิดชอบดําเนินงานด้านผู้สูงอายุนําไปสู่การปฏิบัติต่อไป ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ ทั้งน้ี ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานัก
งบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
สังคมไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  พม. รายงานว่า  
   1. ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (สังคมท่ีมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของ
ประชากรท้ังหมด) ต้ังแต่ปี 2548 และในปี 2564 ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยมีผู้สูงอายุ
มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ และการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ จึงมีความจําเป็น
เพ่ือให้การดําเนินงานด้านผู้สูงอายุอยู่ในลําดับสําคัญและได้รับความสนใจให้มีการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเน่ือง และมี
การกําหนดประเด็นเร่งด่วนและผู้รับผิดชอบหลักในการบูรณาการการทํางานอย่างเป็นองค์รวม โดยมีเป้าหมายหลัก
คือให้ผู้สูงอายุไทยเป็น Active Aging : Healthy Security, and Participation และเน้นการบูรณาการจาก
หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง   
   2. คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็น
ประธาน ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบให้ พม. นําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบให้สังคมสูงอายุเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ โดยในเบ้ืองต้น พม. ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ดําเนินการขับเคลื่อนและจัดทํามาตรการขับเคล่ือนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ เพ่ือรองรับการ
ดําเนินงานดังกล่าว  
  3. มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี  

สาระสาํคญั รายละเอียด 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือขับเคลื่อนมาตรการฯ อย่างเป็นระบบ สร้างการบูรณาการการทํางานด้าน

ผู้สูงอายุทั้งประเทศ ทั้งระดับนโยบาย หน่วยงาน และพ้ืนที่ รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ  

มาตรการขบัเคลื่อน  2 มาตรการหลัก 10 มาตรการย่อย แบ่งเป็น 
มาตรการหลักที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกวัย 6 มาตรการย่อย  
มาตรการหลักที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถ สู่การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 4 
มาตรการย่อย 

ระยะเวลาการขับเคลื่อน  3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) 
การติดตามและประเมินผล  หน่วยงานเจ้าภาพหลัก [พม. กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) 

กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)] ติดตามผลการดําเนินงาน
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และรายงานผลทุกไตรมาส รวมท้ังประเมินผลการดําเนินงานโดยคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ พร้อมทั้งรายงานผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการผูสู้งอายุแห่งชาติ  
 

ประโยชน์ที่ได้รับ  ระดับหน่วยงาน มีความร่วมมือและบูรณาการการทํางานด้านผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น
ทั้งในเชิงประเด็น และพ้ืนที่  
ระดับสังคม ประชาชนมีความตระหนักและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคม
สูงอายุ  

 
13. เรื่อง  โครงการพัฒนากําลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่ม
ขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการเพ่ิมศักยภาพกําลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค  เป็นโครงการพัฒนากําลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
และภูมิภาค โดยให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ  
  2. สําหรับเงินงบประมาณในการดําเนินการ จํานวน 800 ล้านบาท เพ่ือดําเนินงานโครงการ 
ประมาณการงบดําเนินการรายปีในลักษณะงบเงินอุดหนุนการศึกษาของนักศึกษาในสถาบันไทยโคเซ็นและ             
งบดําเนินงานของสํานักงานโครงการจัดต้ังสถาบันไทยโคเซ็น จํานวน 1,200 ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณ 
จํานวน 2,700 ล้านบาท จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)  สําหรับการดําเนินงานโครงการ 
ให้เป็นไปตามความเห็นสํานักงบประมาณ โดยดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ                 
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย 
  3. ให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการเพ่ิมเติม ดังน้ี  
   3.1 พิจารณาทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารโครงการจัดต้ังสถาบันไทยโคเซ็น 
ตามความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม   
   3.2 พิจารณาทบทวนการจัดต้ังสํานักงานโครงการจัดต้ังสถาบันไทยโคเซ็น  ตามความเห็น
ของกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณ ทั้งน้ี ให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการ             
ตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องด้วย  
   3.3 รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รายงานว่า 

1. โครงการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดต้ังสถาบันไทยโคเซ็น                
(Thai KOSEN) จํานวน 2 วิทยาเขต ได้แก่ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(KOSEN  KMITL)  และสถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KOSEN  KMUTT) และ
พัฒนาหลักสูตรที่มีความชํานาญเฉพาะด้านการผลิต  วิศวกรนักปฏิบัติ นักเทคโนโลยีและนวัตกรที่มีทักษะความ
เช่ียวชาญสูงในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม และสามารถเป็นผู้นําในการพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของ
ประเทศ  สนับสนุนการต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมและการเพ่ิมเติมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  จัดทําหลักสูตรด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ และจัดให้มีทุนการศึกษาวิจัยและพัฒนา ฝึกอบรมเก่ียวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์แก่นักศึกษาในหลักสูตรโคเซ็น 4 ประเภท  โดยมีระยะเวลาดําเนินการ 
13 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2574) งบประมาณที่ใช้จ่ายภายใต้โครงการทั้งสิ้น 3,500 ล้านบาท ประกอบด้วย
เงินนอกงบประมาณ 2,700 ล้านบาท และเงินงบประมาณของประเทศไทย วงเงิน 800 ล้านบาท (ไม่รวม                 
งบดําเนินงานที่ขอรับการสนับสนุนแยกต่างหากอีก 1,200 ล้านบาท (13 ปี))  
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2. โครงการพัฒนากําลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและ 
เพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค  มีรายละเอียดการปรับเปลี่ยนจากโครงการเพ่ิม
ศักยภาพกําลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมใน
ประเทศและภูมิภาค ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ดังน้ี  
 

รายการ โครงการเพิ่มศักยภาพกําลงัคนด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนนุการ

ลงทนุและเพ่ิมขีดความสามารถ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค 
(คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลกัการ เม่ือวันที่ 

27 มีนาคม 2561) 

โครงการพัฒนากําลังคนด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมสนบัสนนุการลงทุนและเพ่ิมขดี
ความสามารถภาคอุตสาหกรรมใน
ประเทศและภูมิภาค (ศธ.เสนอขอ

ปรับเปลีย่นในคร้ังนี้) 
จัดต้ังสถานศึกษา 1. ปรับปรุงพ้ืนที่และก่อสร้างสถานศึกษา 

จํานวน 2 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธา
รามและวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  
2. จัดต้ังศูนย์ผลิตและพัฒนาสมรรถนะ
กําลังคนอาชีวศึกษา และ Career 
Development Center 

จัดต้ังสถาบันไทยโคเซ็น (Thai KOSEN)
จํานวน 2 วิทยาเขต ได้แก่ สถาบันโคเซ็น
แห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง  และสถาบันโคเซ็น
แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

พัฒนาหลักสูตร หลักสูตรต่อเน่ือง 5 ปี (ระดับ ปวช. และ 
ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกสแ์ละสาขาแมคครา
ทรอนิกส ์

หลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์สําหรับ
นักเรียนที่สําเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ใช้เวลาศึกษา 5 ปี (เทยีบเท่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี รวมกับ
อนุปริญญาตร ี2 ปี) และการศึกษาในวิชา
ช้ันสูง (Advanced Courses) เวลาศึกษา 
2 ปี (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตร
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตร
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ทุนการศึกษา ผลิตช่างเทคนคิและนักเทคโนโลยีระดับพรี
เม่ียม 
1. ทุนปริญญาตรี (2 ปี) ณ ประเทศญี่ปุ่น 
สําหรับผู้สําเรจ็การศึกษาที่มผีลการเรียนดี 
(เพ่ือกลับมาเป็นครู)  
รวม 180 คน  
2. ทุนปรญิญาตรี (4 ปี) ณ ประเทศญี่ปุ่น 
สําหรับบุคคลทั่วไป (เพ่ือกลบัมาเป็นครู) รวม 
40 คน  
3. ทุนในประเทศไทยจะมีการเปิดสอน 2 
สาขา สาขาละ 40 คน โดยมคี่าใช้จ่ายรายหัว
นักเรียน 110,000 บาท/คน/ปี  
การจัดการเรียนการสอนด้วยความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ 
4. ทุนฝึกอบรม/อบรมครูในประเทศญี่ปุ่น
ให้กับสถานศึกษา 20 แห่ง รวม 700 คน  
5. ทุนฝกึอบรมในประเทศไทย การพัฒนา
หลักสูตร จ้างผู้เช่ียวชาญ

1. ทุนสําหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย (7 ปี เทียบเท่า
ปริญญาตรี) ประเทศญี่ปุ่น  (เพ่ือกลับมา
เป็นครู) รวม 72 คน  
2. ทุนการศึกษาในสถาบันไทยโคเซ็น 2 ปี 
และในสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น 3 ปี 
จํานวน 180 คน 
3. ทุนการศึกษาในสถาบันไทยโคเซ็น 5 ปี 
จํานวน 900 คน  (แลกเปลี่ยนประเทศ
ญี่ปุ่น  1 ภาคการศึกษา)  
4. ทุนการศึกษาต่อเน่ืองสําหรับ 
Advanced Courses จํานวน 328 คน  
(แลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น 2 ภาค
การศึกษา)  
(ข้อ 2 – 4  เพ่ือกลับมาทํางานหน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรมใน EEC  โดย
ต้องมาปฏิบัติงานสอนแบบไม่เต็มเวลาที่
สถาบันไทยโคเซ็นด้วย หรือเป็นครู/
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ศูนย์ผลิตและพัฒนาสมรรถนะกําลังคน
อาชีวศึกษา 
6. ทุนฝกึอบรมประเทศญี่ปุ่น รวม 60 คน 
การผลิตและพัฒนาครูอาชวีศึกษา  
7. ทุนศึกษาต่อปริญญาโท รวม 44 ทุน 
8. ทุนฝกึอบรมในประเทศไทย การพัฒนา
หลักสูตร  การพัฒนาการเรียนการสอน  
E-learning โดยมหาวิทยาลัยเครือข่าย จ้าง
ผู้เช่ียวชาญ 
การผลิตกําลงัคนหลักสูตร MONOZUKURI  
9. ทุนฝกึอบรมในประเทศไทย การพัฒนา
หลักสูตร จ้างผู้เช่ียวชาญ  
10. นักเรียนหลักสูตร MONOZUKURI 
จํานวน 100 คน ค่าใช้จ่ายรายหัว 500,000 
บาท/คน/หลักสูตร 

บุคลากรในสถาบันไทยโคเซ็น)  

งบประมาณดําเนินการ 3,500 ล้านบาท 
เงินนอกงบประมาณ 2,700 ล้านบาทและเงิน
งบประมาณ 800 ล้านบาท 

 สําหรับดําเนินงานโครงการ 3,500         
ล้านบาท  
- เงินนอกงบประมาณ 2,700               
ล้านบาท (จากองค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของญี่ปุ่น)  
- เงินงบประมาณ 800 ล้านบาท 
 ประมาณการงบดําเนินงานรายปีใน
ลักษณะงบเงินอุดหนุนของนักศึกษาและ  
งบดําเนินงานของสํานักงานโครงการจัดต้ัง
สถาบันไทยโคเซ็น 1,200 ล้านบาท (13 ปี) 
โดยให้ภาคเอกชนและผู้ประกอบการมี  
ส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ

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

13 ปี (พ.ศ. 2562 – 2574)  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

3. คณะรัฐมนตรีมีมติ (3 มกราคม 2561) เห็นชอบโครงการทุนการศึกษาต่อสําหรับนักเรียนกลุ่ม 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ไปศึกษาต่อ ณ National  Institute of Technology 
(KOSEN) ของประเทศญี่ปุ่น จํานวน 2 รุ่น รวม 24 คน ในปีการศึกษา 2561 – 2562 เพ่ือกลับมาปฏิบัติราชการหรือ
ปฎิบัติงานราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานรัฐบาลด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นโครงการในลักษณะ
ใกล้เคียงกันกับโครงการพัฒนากําลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีด
ความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาคที่เสนอมาในคร้ังน้ี แต่มีระยะเวลาดําเนินการแตกต่างกัน โดย
การดําเนินการสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยของโครงการพัฒนา
กําลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ฯ ที่เสนอมาในครั้งน้ี จะเริ่มดําเนินงานในปี พ.ศ. 2563  
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4. โครงการพัฒนากําลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและ 
เพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 
โดยสนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค  โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  และการพัฒนากําลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้ที่มีความรู้และศักยภาพสูงจะมีบทบาทสําคัญในการช่วยส่งเสริม                
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม โดยมีการกําหนดแนวทางในการพัฒนาศัยกภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมภายใต้แผนการศึกษาแห่งชาติ                 
พ.ศ. 2560 – 2579 
 
14. เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้หน่วยงานท่ีอยู่ในเครือข่ายศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม 
(Data Exchange Center) ของกระทรวงยุติธรม (ยธ.) จํานวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ 
สํานักงานกิจการยุติธรรม กรมบังคับคดี และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้
ข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ได้ 
ตามที่ ยธ. เสนอ และให้ ยธ. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองและหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณา              
แนวทางการกําหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูล
ทะเบียนกลางของกรมการปกครอง รวมทั้งระบบการตรวจสอบหรือการป้องกันการนําเข้าข้อมูลดังกล่าวไปใช้
นอกเหนือภารกิจหรือการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลให้ชัดเจนด้วย  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  ยธ. รายงานว่า  
  1. สืบเน่ืองจากพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มาตรา 11 บัญญัติให้จัดต้ังสํานักงาน
กองทุนยุติธรรมขึ้นในสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีภาระหน้าที่ในการให้บริการประชาชนด้านกฎหมาย เพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จําเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือ
ผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม บริหารกองทุนยุติธรรมเพ่ือให้การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
การฟ้องร้อง การดําเนินคดี หรือการบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม การวางเงินประกัน การปล่อยตัวช่ัวคราว การจ้างทนายความว่าความในคดีอาญา คดีแพ่ง               
คดีปกครองหรือการบังคับคดี การชําระค่าธรรมเนียมขึ้นศาลและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ในคดีแพ่งและคดีปกครอง ซึ่งใน
การดําเนินงานของสํานักกองทุนยุติธรรมมีความจําเป็นต้องใช้ข้อมูลภาพถ่ายใบหน้าจากฐานข้อมูลกรมการปกครอง
สําหรับประกอบการจัดทํารายงานเพ่ือการให้ความช่วยเหลือประชาชน  
   2. ยธ. ได้แจ้งความประสงค์ต่อรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือขอเช่ือมโยงข้อมูลภาพใบหน้า
บุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานที่อยู่ในเครือข่าย            
ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center) ของ ยธ. จํานวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ อส. 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ 
สํานักงานกิจการยุติธรรม กรมบังคับคดี และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยหน่วยงานดังกล่าว จะนําข้อมูลไป
ใช้ในการตรวจสอบและยืนยันบุคคลที่เก่ียวข้องกับการให้บริการประชาชนด้านกฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของผู้ได้รับความเดือดร้อนให้เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน                 
การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน   
  3. โดยท่ีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีความประสงค์ขอเช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือ              
การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรในส่วนของทะเบียนอ่ืน (ภาพใบหน้าบุคคล) จากกรมการปกครอง ต้องดําเนินการ
ตามมาตรา 15 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
โดยหน่วยงานที่ขอเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครองจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้กําหนดให้เช่ือมโยงได้เฉพาะข้อมูลที่จําเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ก่อน 
จากน้ันจึงนําเสนอเรื่องดังกล่าวเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ทั้งน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้
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เห็นชอบให้หน่วยงานที่อยู่ในเครือข่ายศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรมทั้ง 8 หน่วยงานเช่ือมโยง                
ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองแล้ว  
 
15. เรื่อง การมอบอํานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังน้ี 

1. เห็นชอบในหลักการมอบอํานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ  
ทั้งน้ี ให้สํานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม  กระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม            
การทุจริตในภาครัฐ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  

2. เห็นชอบให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การ 
ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ) ในกรณีการขอจัดต้ังส่วนราชการระดับตํ่ากว่ากรม 
โดยไม่เพ่ิมจํานวนกองหรือจํานวนหน่วยงานของราชการส่วนกลางที่ ต้ังในภูมิภาค หรือจํานวนหน่วยงานใน
ต่างประเทศ ทั้งที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ หรือตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และยังคงจํานวน              
กองหรือหน่วยงานในภาพรวมเท่าที่มีอยู่เดิมของส่วนราชการให้ดําเนินการตามหลักการ เง่ือนไข และขั้นตอนที่
สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ส่วนการกําหนดตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ตํ่ากว่าระดับกรม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด  

3. ให้สํานักงาน ก.พ.ร. แก้ไขหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 13 ลงวันที่ 28 สิงหาคม  
2550 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ ให้สอดคล้องกับหลักการมอบอํานาจ
การแบ่งส่วนราชการภายในกรมดังกล่าวต่อไป 

4. ให้สํานักงาน ก.พ. นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและความเห็นของ 
กระทรวงแรงงานเก่ียวกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่ง และการประเมินคุณภาพงานของตําแหน่งตาม
หลักเกณฑ์การประเมินค่างานของตําแหน่ง  เสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเพ่ือพิจารณาทบทวนต่อไป  

5. ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  แก้ไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร 
ราชการในต่างประเทศ  พ .ศ .  2552 เ ก่ียวกับการจัดต้ังหรือรวมหน่วยงานในต่างประเทศ  กรณีไม่ เ พ่ิม             
จํานวนหน่วยงานในต่างประเทศ  
  สาระสําคัญ 
  สํานักงาน ก.พ.ร. รายงานว่า การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการในปัจจุบันต้องสามารถปรับเปลี่ยน
ได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ดี การแบ่งส่วน
ราชการในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างย่ิง การแบ่งส่วนราชการภายในกรมซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติโดยตรงมีกระบวนการ
ขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาดําเนินการไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน และมีกระบวนการที่ซับซ้อน  ดังน้ัน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงเสนอ
หลักเกณฑ์การมอบอํานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรมให้หัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือให้การบริหารราชการภายใน
ส่วนราชการมีความคล่องตัว รวดเร็ว  และสามารถปรับเปลี่ยนส่วนราชการให้ตอบสนองต่อประชาชนได้                 
อย่างทันท่วงที ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนภารกิจที่มีความสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลได้ ซึ่งในคราวประชุม ก.พ.ร.               
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 [โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน] ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบกับหลักการมอบอํานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.เสนอ  และให้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี   

1. ก.พ.ร. จะมอบอํานาจให้ส่วนราชการพิจารณาจัดโครงสร้างส่วนราชการระดับตํ่ากว่า 
กรมได้เอง ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปน้ี  

1.1 เป็นการจัดโครงสร้าง (rearrange)  เพ่ือให้การดําเนินภารกิจของส่วนราชการเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยไม่เพ่ิมจํานวนกองในภาพรวมของส่วนราชการและจํานวนกองที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการยังคงเท่าเดิม เช่น การยุบเลิก/ยุบรวมกองเดิม และจัดต้ังกองใหม่  เพ่ือรับผิดชอบภารกิจใหม่ ๆ             
ตามยุทธศาสตร์ นโยบายและภารกิจที่มีความสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
เป็นสําคัญ ทั้งน้ี  หากเป็นการจัดโครงสร้างส่วนราชการของภารกิจสนับสนุนอ่ืน ๆ  ซึ่งประกอบด้วย  งานยุทธศาสตร์
และแผนงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานตรวจราชการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหาร
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การคลัง  งานกฎหมาย  งานการต่างประเทศ งานพัฒนาบุคลากร และงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ยังคงให้
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ร.กําหนดไว้  

1.2 เป็นการจัดหน่วยงานของราชการส่วนกลางในภูมิภาคใหม่โดยไม่เพ่ิมจํานวนหน่วยงาน  
เช่น การจัดพ้ืนที่จังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบใหม่ รวมถึงการย้ายสถานที่ต้ังของสํานักงานจากจังหวัดหน่ึงไปยังอีก
จังหวัดหน่ึง ตามการจัดพ้ืนที่จังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบใหม่  
   1.3 เป็นการจัดหน่วยงานในต่างประเทศใหม่ โดยไม่เพ่ิมจํานวนหน่วยงาน เช่น การย้าย 
สถานที่ต้ังของสํานักงานจากประเทศหน่ึงไปยังอีกประเทศหน่ึง ซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศประเภทเดียวกัน หรือจากเมือง
หน่ึงไปยังอีกเมืองหน่ึงภายในประเทศเดียวกัน ทั้งน้ี สํานักงานดังกล่าวต้องเป็นสํานักงานตามกฎหมาย/ตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 
  ในส่วนของการแบ่งส่วนราชการในกรม กรณีเพิ่มจํานวนกองในภาพรวมของส่วนราชการ เช่น 
การจัดต้ังกอง การจัดต้ังหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค การจัดต้ังส่วนราชการส่วนภูมิภาค  การจัดต้ังหน่วยงานใน
ต่างประเทศขึ้นใหม่ เป็นต้น ให้ส่วนราชการดําเนินการตามข้ันตอนปกติ   
  2. ก.พ.ร.มีข้อเสนอแนะต่อ ก.พ. ว่า ก.พ. อาจพิจารณาให้ตําแหน่งผู้อํานวยการกองของกองเดิมที่
ปรับปรุงบทบาทภารกิจคงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูงและให้ตําแหน่งผู้อํานวยการกองของกองที่จัดต้ังใหม่
เป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง โดยไม่ต้องมีการประเมินคุณภาพงานของตําแหน่งด้วยโปรแกรมการ
ประเมินค่างาน (Jethro)  แต่ให้คณะกรรมการกําหนดตําแหน่งระดับสูงของกระทรวงพิจารณาประเมินคุณภาพของ
ตําแหน่งโดยการเทียบเคียงความยุ่งยากซับซ้อนของงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด  
  3. เพ่ือให้การดําเนินการตามหลักการมอบอํานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรมมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ สํานักงาน ก.พ.ร. จึงมีความจําเป็นต้องเสนอขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 
และแก้ไขระเบียบและหนังสือเวียนที่เก่ียวข้อง ดังน้ี  
   3.1 ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจ
เก่ียวกับขั้นตอนการจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ และให้สํานักงาน ก.พ.ร. แก้ไขหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 13 
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2550 กรณีการขอจัดต้ังส่วนราชการระดับตํ่ากว่ากรม โดยไม่เพ่ิมจํานวนกองในภาพรวมของ
ส่วนราชการ ให้ดําเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่สํานักงาน ก.พ.ร. ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ดังน้ี  
    (1) จัดต้ังคณะทํางานฯ ตามแนวทางที่กําหนดไว้เดิม โดยมีการกําหนดเพ่ิมเติมใน 
2 ส่วน คือ  
     (1.1) กําหนดให้มีเง่ือนไขเพ่ิมเติมในการจัดทําข้อเสนอการแบ่งส่วน
ราชการภายในกรม ได้แก่ (1) ภารกิจไม่ซ้ําซ้อนกับส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ (2) ความสอดคล้องของ
ภารกิจของหน่วยงานกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสําคัญของรัฐบาล แผนการปฏิรูปประเทศ และมติคณะรัฐมนตรี 
พร้อมเหตุผลความจําเป็นที่ต้องปรับปรุงหน่วยงาน (3) ผลสัมฤทธ์ิ  ตัวช้ีวัดการดําเนินงานที่ชัดเจน (4) แสดง
กระบวนการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในกรม และ (5) กรณีการจัดหน่วยงานในต่างประเทศใหม่ (โดยไม่เพ่ิม
จํานวนหน่วยงาน) ต้องไม่ขัดกับนโยบายด้านการต่างประเทศและไม่กระทบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ 
ตลอดจนคํานึงถึงภาระงบประมาณ ผลประโยชน์ ความคุ้มค่าของประเทศ  และเหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน   
     (1.2) สํานักงาน  ก.พ.ร. จะสร้างกลไกการทํางานร่วมกับสํานักงาน ก.พ.
และส่วนราชการ ในการพิจารณาการแบ่งส่วนราชการภายในกรมเพ่ือให้ได้ข้อยุติเก่ียวกับเรื่องหน้าที่และอํานาจของ
หน่วยงาน กรอบอัตรากําลัง และหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง และเมื่อคณะทํางานฯ พิจารณาข้อเสนอได้ข้อ
ยุติในประเด็นดังกล่าวแล้วให้นําเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้าง ฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
    (2) คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างฯ พิจารณาคําขอปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการภายในกรม (สําหรับกรณีการจัดหน่วยงานในต่างประเทศใหม่ โดยไม่เพ่ิมจํานวนหน่วยงาน ให้แต่งต้ัง
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทน เป็นกรรมการเพ่ิมอีกหน่ึงตําแหน่ง) ทั้งน้ี มติที่ประชุมให้ถือเสียงของผู้แทน
หน่วยงานกลางเป็นสําคัญ  
    เมื่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างฯ มีมติเห็นชอบคําขอปรับปรุงโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการภายในกรมแล้ว ให้ปลัดกระทรวงโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเสนอคําขอปรับปรุงโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการภายในกรมพร้อมแนบรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างฯ และหนังสือเสนอ
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ความเห็นของหน่วยงานกลางมายังสํานักงาน ก.พ.ร. ทั้งน้ี หากมีความเห็นแย้งระหว่างกระทรวงและหน่วยงานกลาง
ให้ส่งสํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณา  
    (3) สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของผลการพิจารณาคําขอ
ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกรมที่ผ่านคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างฯ แล้วรายงาน ก.พ.ร.              
เพ่ือทราบ และแจ้งผลให้ส่วนราชการดําเนินการต่อไป  
     (3.1) กรณีที่ต้องปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ ให้ส่วน
ราชการจัดส่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการให้ สคก. พิจารณาดําเนินการตามข้ันตอนปกติต่อไป ทั้งน้ี สํานักงาน 
ก.พ.ร. จะร่วมกับ สคก. ในการปรับปรุงการเขียนกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ โดยจะเขียนหน้าที่และอํานาจของ
ส่วนราชการระดับกองให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการเขียนหน้าที่และอํานาจของส่วนราชการระดับกรม  
     (3.2) กรณีที่ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ให้ส่วน
ราชการดําเนินการตามข้ันตอนปกติต่อไป เช่น การออกประกาศกระทรวง เป็นต้น 
   3.2 ให้สํานักงาน ก.พ. นําข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. เก่ียวกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไข             
การกําหนดตําแหน่ง เก่ียวกับการประเมินคุณภาพงานของตําแหน่ง ตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานของตําแหน่ง 
เสนอต่อ ก.พ. เพ่ือพิจารณาทบทวน  ตลอดจนอาจพิจารณาแก้ไขหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการมอบอํานาจการ           
แบ่งส่วนราชการภายในกรม ในส่วนที่ ก.พ.ร. ได้เสนอแนะไว้แล้วข้างต้น   
   3.3 ให้ กต. แก้ไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การบริหารราชการในต่างประเทศ 
พ.ศ. 2552 เก่ียวกับการจัดต้ังหรือรวมหน่วยงานในต่างประเทศกรณีไม่เพ่ิมจํานวนหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักการมอบอํานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 
 
16. เรื่อง การขอเพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพ่ิมค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)            
เพ่ือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจแก่ อสม. ในการปฏิบัติหน้าที่ จากเดิมอัตราเดือนละ 600 บาท/คน เป็นเดือนละ  
1,000 บาท/คน ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  สธ. รายงานว่า  
  1. ในปี 2552 รัฐบาลได้เริ่มให้มีการจ่ายค่าป่วยการให้แก่ อสม. โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ             
(13 มกราคม 2552) เห็นชอบและอนุมัติการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
จํานวน 115,000 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงโครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก งบประมาณ 3,000   ล้านบาท และได้มีการออก
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) 
พ.ศ. 2552 ซึ่งข้อ 6 กําหนดให้เบิกจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา 600 บาท/คน  
   2. โดยที่ สธ. มีนโยบายพัฒนา อสม. ให้เป็น อสม. 4.0 โดยให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือช่วย
ให้ประชาชนมีความรอบรู้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง ทําให้ อสม. มีภาระค่าใช้จ่าย
เพ่ิมขึ้น เช่น ค่า Smart Phone ค่าบริการอินเทอร์เน็ต นอกจากน้ี อสม. ยังได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ 
เพ่ิมเติม เช่น  
   2.1 ร่วมกับทีมหมอครอบครัวเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และผู้ป่วยอ่ืน ๆ             
ทําให้มีภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเย่ียมบ้านเพ่ือติดตามดูแลผู้ป่วย และค่าโทรศัพท์ติดต่อประสานงานต่าง ๆ   
   2.2 เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) ในการดูแลสุขภาพของครอบครัว
ที่มีสมาชิกเจ็บป่วย โดย อสม. 1 คน ต้องเป็นพ่ีเลี้ยง อสค. จํานวน 4 คน  
   2.3 เป็นต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายในการเชิญชวนประชาชนให้เลิกสูบบุหรี่  
  3. เน่ืองจาก อสม. มีภาระในการดูแลสุขภาพประชาชนเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ที่ผ่านมายังไม่มีการเพ่ิม            
ค่าป่วยการ อสม. ประกอบกับเดือนเมษายน 2562 จะเป็นวาระครบรอบ 10 ปี ของการดําเนินโครงการ อสม. เชิงรุก 
จึงเห็นควรปรับเพ่ิมค่าป่วยการ อสม. ตามภาระงานที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม 600 บาท เป็น 1,000 บาท โดยเร่ิมต้ังแต่              
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เดือนธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งน้ี ปัจจุบันมี อสม. ทั้งหมด 1,054,729 คน [ของ สธ. 1,039,729 และของ
กรุงเทพมหานคร (กทม.) 15,000 คน]  
 
17. เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 (ศปถ.)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการ              
ความปลอดภัยทางถนนเสนอ  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562  ซึ่งใน
คราวประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน  ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ได้มีมติ
เห็นชอบแผนบูรณาการดังกล่าว    เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จังหวัด และอําเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางใน             
การดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล  ปีใหม่ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี   
 1. หัวข้อในการรณรงค์ “ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร” 

2. ช่วงเวลาการดําเนินการ กําหนดเป็น 2 ช่วง ดังน้ี 
2.1 ช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2561 
2.2 ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือกําหนดเป้าหมาย มาตรการ แนวทางการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในการบูรณา

การการดําเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน และป้องกันการเกิดอุบัติภัยอ่ืนๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

3.2 เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง นําแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ไปเป็นแนวทางการบูรณาการการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ 
รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานตามอํานาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

3 .3 เ พ่ื อ กํ าหนดแนวทางในการขับเคลื่ อนแผนไปสู่การปฏิ บั ติ  รวมท้ั งการติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ทุกระดับในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

4. การประเมินความเสี่ยง 
  ศปถ. ได้นําหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในระดับพ้ืนที่ตามระบบการเตือนภัยของแผนการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 มาวิเคราะห์ จากจํานวนคร้ังของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 – 2561)  โดยกําหนดให้มีระดับของความเสี่ยง 4 ระดับ ดังน้ี 
 สีแดง           หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูงสุดโดยมีค่าเฉล่ียจํานวนคร้ัง 
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล มากกว่าหรือเท่ากับ  2 ครั้งต่อวัน ขึ้นไป 
 สีส้ม            หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูงโดยมีค่าเฉลี่ยจํานวนคร้ังอุบัติเหตุ 
ในช่วงเทศกาล ต้ังแต่ 1.00 – 1.99 ครั้งต่อวัน 
 สีเหลือง        หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย โดยมีค่าเฉล่ียจํานวนครั้งอุบัติเหตุ 
ในช่วงเทศกาล ต้ังแต่ 0.01 – 0.99 ครั้งต่อวัน 
  สีเขยีว          หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงน้อย โดยมีค่าเฉล่ียจํานวนคร้ัง 
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลเท่ากับ 0.00  

ผลการประเมนิความเสี่ยงในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 – 2561) 
ลําดับ ระดับความเสีย่ง ช่วงเทศกาลปใีหม่ 

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

5. มาตรการป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนน  ศูนย์ อํานวยการความปลอดภัยทางถนน  
ได้กําหนดมาตรการในการดําเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งด้าน
คน ถนน ยานพาหนะและสิ่งแวดล้อม จํานวน 6 มาตรการหลัก และ 1 มาตรการเสริม ดังน้ี 
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มาตรการ สาระสาํคญั หน่วยงานหลกั 

1. มาตรการการลด
ปัจจัยเสี่ยงด้านคน 

- การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และ
ต่อเน่ือง 
- ด้านสังคมและชุมชน เช่น ให้สมาชิกในครอบครัว 
คอยตักเตือน และเฝ้าระวังคนในครอบครัว  
- การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสํานึกความ
ปลอดภัยทางถนน 
- การดําเนินการด้านมาตรการองค์กรของหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น ให้หน่วยงานรัฐกําชับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีด้านวินัยจราจร 
 

- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  
- กระทรวงคมนาคม (คค.)  
- กรมสรรพสามัต 
- สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.)  
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
- จังหวัด 
- อําเภอ 
- กรุงเทพมหานคร (กทม.)  
- สํานักงานเขต  
- หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
- ทุกส่วนราชการ 

2. มาตรการการลด
ปัจจัยเสี่ยงด้านถนน
และสภาพแวดล้อม 

- มาตรการถนนปลอดภัย  “1 ท้องถิ่น  1 ถนน
ปลอดภัย”โดยให้ อปท. ทุกแห่งจัดให้มีถนนปลอดภัย
และสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน 
- ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสํารวจและตรวจสอบ
ลักษณะกายภาพของถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย  
จุดตัดรถไฟ และดําเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมให้มี
ความปลอดภัย  
- ให้จัดเตรียมช่องทางพิเศษ ทางเลี่ยงทางลัดและ
จัดทําป้ายเตือนป้ายแนะนําต่าง ๆ ให้ชัดเจน  
- ให้จังหวัดจัดให้มีจุดพักรถและจุดบริการ 
ต่าง ๆ   
- ให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟ
จราจร เสาป้าย 

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

3. มาตรการการลด
ปั จ จั ย เ สี่ ย ง ด้ า น
ยานพาหนะ 

- กําหนดมาตรการ แนวทาง เพ่ือกํากับ ควบคุม ดูแล
รถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไม่ประจําทาง 
พนักงานขับรถโดยสาร พนักงานประจํารถ  
- ขอความร่วมมือกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งให้หยุด
ประกอบกิจการหรือหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในการ
ประกอบกิจการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
- เข้มงวด กวดขันกับผู้ใช้รถกระบะที่บรรทุกนํ้าหนัก
เกิน  
- รณรงค์  ประชาสัม พันธ์ ใ ห้ประชาชน  ผู้ ขับขี่ 
ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทาง รวมถึง
อันตรายจากการบรรทุกผู้โดยสารในกระบะท้าย

- คค.
- จังหวัด 
- กทม. 

4.  มาตรการด้าน
การช่วยเหลือหลัง
เกิดอุบัติเหตุ 

- จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ 
พยาบาล และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้
ชีพ และกู้ภัย ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือระบบ 
การติดต่อสื่อสาร การสั่งการ ประสานงาน และการ
แบ่งมอบพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยบริการ
การแพทย์ฉุก เฉินในเค รือข่ ายและดําเ นินการ

- สธ. 
- สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
- ตช. 
- กระทรวงยุติธรรม 
- สํ า นัก งานคณะกรรมการการ
ส่งเสริมธุรกิจประกันภัย  
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ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน  
- จัดเตรียมความพร้อมของระบบการช่วยเหลือและ
เยียวยาผู้ประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุของแต่ละพ้ืนที่ 
- ประชาสัมพันธ์ระบบการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ผู้ประสบ
เหตุควรจะได้รับ 

 

- บริษัทกลางคุ้มครอง ผู้ประสบภัย
จากรถ จํากัด  
- กทม. 
- จังหวัด 
- อําเภอ 
- อปท.

5. มาตรการความ
ปลอดภัยทางน้ํา 
 

- ให้ คค. บูรณาการทํางานร่วมกับจังหวัด 
(เฉพาะจังหวัดที่มีการสัญจรทางนํ้าและ 
แหล่งท่องเท่ียวทางนํ้า) กทม. อปท. และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องดําเนินการกําหนดมาตรการแนวทางการ
ดูแลความปลอดภัยทางนํ้า เพ่ือป้องกันการเกิด 
อุบัติต่าง ๆ  

- คค.
- จังหวัด  ( เฉพาะจั งหวัดที่มีการ
สัญจรทางนํ้าและแหล่งท่องเที่ยวทาง
น้ํา)  
- กองบังคับการตํารวจนํ้า  
- กทม. 
- สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

6.  มาตรการดูแล
ความปลอดภัย 

- ให้จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเท่ียวและกทม. พิจารณา
หามาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นพิเศษตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่ เพ่ือดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

- จังหวัด 
- กทม. 

7. มาตรการเสริม - ในพ้ืนที่อําเภอสีแดงและสีส้ม  ให้เข้มงวด กวดขัน 
และกําหนดมาตรการ แนวทางการดําเนินการเป็นกรณี
พิเศษ 
- ให้มีรางวัลสนับสนุนการปฏิบัติงานกับจังหวัดและ
อําเภอที่มีสถิติผลการดําเนินงานด้านการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนดีเด่น 
- ให้ ศปถ . จังหวัดและกทม . จัดต้ังคณะทํางาน
วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสรุปประเด็นสําคัญและ
ข้ อ เ ส น อ ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า  นํ า เ ส น อ ต่ อ
คณะกรรมการศปถ.  จังหวัด/กทม. เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณากําหนดมาตรการ แนวทางใน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป

- จังหวัด 
- อําเภอ 

 
ทั้งน้ี ให้ใช้งบประมาณปกติของแต่ละหน่วยงานในการดําเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ สําหรับ อปท. 

ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องในการเบิกค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนตามคําสั่งของ อปท. 
 
18. เรื่อง  สรปุมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้าํมันแหง่ชาติ ครัง้ที่ 4/2561   
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ (กนป.) 
ครั้งที่ 4/2561  ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติเสนอ   ดังน้ี  
  สาระสําคัญ 
  มติ กนป. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ดังน้ี  
  1. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ํามัน 
  เห็นชอบโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามัน ตามท่ีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เสนอ เพ่ือเป็นการลดภาระค่าครองชีพ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
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เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนํ้ามัน ให้สามารถรักษาศักยภาพการผลิตอย่างต่อเน่ือง โดยจะช่วยเหลือค่าครองชีพให้
เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามันที่มีปาล์มนํ้ามันซึ่งให้ผลผลิตแล้ว (อายุมากกว่า 3 ปี) และขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรม
ส่งเสริมการเกษตร จํานวน 150,000 ราย พ้ืนที่ไม่เกิน 2,250,000 ไร่ โดยให้ความช่วยเหลือตามพ้ืนที่ปลูกจริง ในอัตรา
ไร่ละ 1,500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ วงเงินรวมทั้งสิ้น 3,458,206,250 บาท  
  ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบโครงการฯ ทําหน้าที่กําหนด
รายละเอียดหลักเกณฑ์  วิธีการกํากับดูแล และดําเนินการตามโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
  2. มาตรการปรับสมดุลน้ํามันปาล์มในประเทศ 
  มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับกระทรวง
พาณิชย์ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งรัดดําเนินการรับซื้อนํ้ามันปาล์มดิบมาผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้าบางปะกง 
จํานวน 160,000 ตัน ให้เสร็จโดยเร็ว โดยให้ กฟผ. รับซื้อนํ้ามันปาล์มดิบในราคากิโลกรัมละ 18 บาท ส่งที่ท่าเทียบ
เรือโรงไฟฟ้าบางปะกง และให้หน่วยงาน เช่น โรงงานสกัดนํ้ามันปาล์ม ลานเท และ/หรือ องค์การคลังสินค้า ที่
จําหน่ายนํ้ามันปาล์มดิบให้ กฟผ. จะต้องซื้อผลปาล์มนํ้ามันจากเกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามันที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
กับ กรมส่งเสริมการเกษตร ในปริมาณที่สอดคล้องกับปริมาณนํ้ามันปาล์มดิบที่ได้จําหน่ายให้กับ กฟผ. ในราคาที่
สอดคล้องกับราคานํ้ามันปาล์มดิบที่ได้จําหน่ายให้กับ กฟผ. ณ อัตรานํ้ามันร้อยละ 18 โดยให้ กฟผ. เป็นผู้รับภาระใน
ส่วนของค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการเก็บรักษา ทั้งน้ี ให้ดําเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย 
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
  3. มาตรการกําหนดมาตรฐานโรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม 
  มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกําหนดวัตถุดิบ
และคุณภาพผลิตภัณฑ์ของโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว  
  4. มาตรการการส่งเสริมการใช้น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 
  มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน โดยกรมธุรกิจพลังงานเร่งรัดการออกประกาศมาตรฐานคุณภาพ              
บี 100 ใหม่ เพ่ือให้สามารถรองรับการผสม บี 10 โดยเร็ว 
 
19. เรื่อง ขออนุมัติดําเนนิงานโครงการสร้างความเข้มแขง็ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้าํมัน 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี  
  1. อนุมัติให้ดําเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามนั 
 2. อนุมัติวงเงินงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามัน 
จํานวน 3,458,206,250 บาท แบ่งเป็น 
  2.1 ค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามัน วงเงิน 3,375,000,000 บาท ใช้เงินทุน
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสํารองจ่ายไปก่อน  
  2.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าธรรมเนียมโอนเงินของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร วงเงิน 1,500,000 บาท และชดเชยต้นทุนเงินในอัตรา FDR + 1 (ปัจจุบัน FDR+1 = 2.175) 
วงเงิน 73,406,250 บาท  
ทั้งน้ี ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป เพ่ือชดเชยตามผลการจ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง 

  2.3 ค่าบริหารจัดการโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวงเงิน 8,300,000 บาท 
  3. มอบหมายคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัดและระดับอําเภอ และคณะทํางาน
ตรวจสอบสิทธ์ิระดับตําบล ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนด 
   สาระสําคัญ  

1. วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรชาวนสวนปาล์ม 
นํ้ามัน และช่วยเหลือค่าครองชีพของเกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามัน 
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  2. เป้าหมาย เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามันที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรที่ให้ผล
ผลิตแล้ว (อายุมากกว่า 3 ปี) จํานวน 150,000 ราย พ้ืนที่ไม่เกิน 2,250,000 ไร่ โดยให้ความช่วยเหลือตามพ้ืนที่ปลูก
จริงในอัตราไร่ละ 1,500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ 

  3. วิธีดําเนินการ 
   3.1 การเข้าร่วมโครงการ มีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

   เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามันจะต้องแจ้งยืนยันขอรับสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการกับ
กรมส่งเสริมการเกษตร โดยเกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามันผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

     1) เกษตรกรต้องมีสัญชาติไทยเท่าน้ัน และบรรลุนิติภาวะ 
 2) เป็นหัวหน้าครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนํ้ามันกับ

กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในเดือนธันวาคม 2561 กรณีที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วก่อนปี 2561 ให้มาปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันภายในเดือนธันวาคม 2561 เช่นเดียวกัน ทั้งน้ี ทะเบียนบ้านที่นํามาขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะต้อง  มีการกําหนด
บ้านเลขท่ี และกรณีที่ย้ายเข้าทะเบียนบ้านใหม่ ต้องดําเนินการตามเง่ือนไขของกระทรวงมหาดไทย ก่อนวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2561 

 3) เป็นเกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามันที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

 4) เ ป็นเกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามันที่มี พ้ืนที่ปลูกปาล์ม นํ้ามัน 
ในพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธ์ิ รวมท้ังสิ้น 47 รายการ ตามหนังสือของกรมป่าไม้ ที่ ทส. 1602.3/2454 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 
2556 และเป็นพ้ืนที่ปลูกปาล์มนํ้ามันที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุมากกว่า 3 ปี) 

  3.2 การตรวจสอบรับรองสิทธ์ิเกษตรกร 
 1) ให้มคีณะทํางานตรวจสอบสิทธ์ิระดับตําบล เป็นผู้ตรวจสอบสิทธ์ิ 
 2) ให้มีคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอําเภอ เป็นผู้รับรองสิทธ์ิ 
 3) ให้มีคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด กํากับดูแล และ

แก้ไขปัญหาการรับรองสิทธ์ิของเกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามัน 
   3.3 การขอใช้สิทธ์ิเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 

     1) กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรายช่ือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนํ้ามัน ที่ได้ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกษตรกรตรวจสอบข้อมูล เพ่ือแจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ 

     2) การตรวจสอบสิทธ์ิ โดยคณะทํางานตรวจสอบสิทธ์ิระดับตําบล  
มีหน้าที่ตรวจสอบสิทธ์ิ 
                                3) การรับรองสิทธ์ิ โดยคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอําเภอ                
มีหน้าที่รับรองสิทธ์ิและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการเกษตร 

 4)  กรมส่งเสริมการเกษตรส่งผลการรับรองสิท ธ์ิ ไปยังธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานใหญ่ ตรวจสอบประมวลผลและโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกร 

 กระทรว ง เ กษตรและสหกรณ ์ โ ดยกรมส ่ง เ ส ร ิม ก าร เ กษตร 
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามัน ตลอดจนรับทราบ
ขั้นตอนเข้าร่วมโครงการ เช่น การเตรียมเอกสารหลักฐาน ประกอบการยืนยันขอรับสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการ 
ให้ครบถ้วน รวมท้ังประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าที่ เพ่ือทําความเข้าใจหลักเกณฑ์และขั้นตอนการรับเกษตรกรชาวสวนปาล์ม
นํ้ามันที่ให้ผลผลิตแล้ว เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามัน ให้สามารถปฏิบัติงานได้
ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  4.  ระยะเวลาดําเนินการ ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2561 - กันยายน 2562 หากไม่มีปัญหาอุปสรรค 
สามารถดําเนินการได้ ภายใน 3 เดือน  
 
20. เรื่อง  สรปุมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561 
ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เสนอ ดังน้ี  
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  สาระสําคัญ  
  กนย. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 มีมติในเรื่องสําคัญต่างๆ ดังน้ี 
  1. ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุม กนย. 
   1) ให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และการยางแห่งประเทศไทย จัดต้ัง
คณะทํางาน โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นฝ่ายเลขานุการ เพ่ือศึกษาหารูปแบบการทําสวนยางแบบใหม่
ปรับเปลี่ยนรูปแบบแปลงสวนยาง โดยปลูกพืชร่วมยาง พืชแซมในสวนยาง พืชที่มีศักยภาพปลูกแทนยางพารา โดยใช้
งบประมาณของการยางแห่งประเทศไทย 
   2) มอบหมายให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ประสานกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เร่งตรวจสอบการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือด้านยางพาราตามมติ กนย. ที่กําลังดําเนินการ
ต่อเน่ืองอยู่ในปัจจุบันของสถาบันเกษตรกร ทั้งโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือใช้ในการ
รวบรวมยาง และโครงการสนับสนุนสินเช่ือสถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูปยางพารา เก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคของ
การเบิกจ่ายเงินไม่เต็มกรอบวงเงินที่อนุมัติ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข 
   3) ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทําแบบฟอร์มสํารวจจํานวนโครงการและปริมาณนํ้ายางสดในการทํา
ถนนที่มียางพาราเป็นส่วนผสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศท่ีได้เริ่มดําเนินการไปแล้วเพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการดําเนินการต่อไป รวมท้ังให้การยางแห่งประเทศไทย ดําเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องการ
จัดทําถนนที่มียางพาราเป็นส่วนผสม  
  2. เรื่องที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   1) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง  
       เห็นชอบโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561–2562 
โดยมีกรอบวงเงิน 17,512,734,883 บาท ให้ใช้เงินทุน ธ.ก.ส. สํารองจ่ายไปก่อน จํานวน  17,007,204,860 บาทและ
ให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ตามความจําเป็นและเหมาะสม            
ตามข้ันตอนต่อไป ตามผลการจ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ค่าธรรมเนียมโอนเงินและ
ชดเชยต้นทุนเงินในอัตรา FDR+1 (ปัจจุบัน FDR+1 = 2.175) จํานวน 379,030,023 บาท  
   ทั้งน้ี ในส่วนค่าบริหารจัดการโครงการ จํานวน 126,500,000 บาท ให้ใช้จ่ายจากกองทุน
พัฒนายางพารา ตามนัยมาตรา 49 (3) แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ซึ่งได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยแล้ว ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 และ
มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย นําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป 
   2) โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร 
   เ ห็นชอบในหลักการโครงการสร้างถนน  1 หมู่ บ้าน  1 กิ โลเมตร  ตามท่ีการยาง                 
แห่งประเทศไทยเสนอ และมอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการจัดทํา
รายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป 
   3) โครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร 
   เห็นชอบในหลักการโครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบัน
เกษตรกร ตามท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอ และมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทํารายละเอียดโครงการ               
เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
21.  เรื่อง โครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบโครงการบริหารจัดการรกัษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร 
 2. เห็นชอบให้ใช้สินเช่ือจากสภาพคล่องของ ธ.ก.ส. ในวงเงิน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 
4 ต่อปี ระยะเวลาโครงการต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลาจ่ายเงินกู้เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 
ธันวาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 กําหนดชําระคืนไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันกู้ โดยให้สถาบันเกษตรกรรับภาระ
ดอกเบ้ียร้อยละ 0.01 ต่อปี รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.99 ต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     
ไม่เกิน 199.50 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามภาระที่เกิดขึ้นจริง 
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 3. เห็นชอบให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจ่ายขาดให้กับสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
เพ่ือเป็นค่าบริหารจัดการในการรวบรวมยางพาราในอัตราร้อยละ 2 บาทต่อกิโลกรัม ผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวม
เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 200 ล้านบาท ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์จะเปิดบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. และให้ ธ.ก.ส. ทําหน้าที่
โอนเงินให้สถาบันเกษตรกรตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
 สาระสําคัญของเร่ือง 
 1. เพ่ือช่วยรักษาเสถียรภาพราคายางพาราไม่ให้ตํ่ากว่าราคาตลาด เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สถาบันเกษตรกรสามารถรวบรวมยางพาราเพ่ือส่งออกไปต่างประเทศ และสนับสนุนสินเช่ือและเงินชดเชยค่าบริหาร
จัดการให้แก่สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพเป็นแม่ข่ายในการรวบรวมยางพาราเพ่ือส่งออกไปต่างประเทศ 
 2. เป้าหมายการสนับสนุน คือ สถาบันเกษตรกร ได้แก่ สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร วงเงินสินเช่ือ 
5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.01 ต่อปี ระยะเวลาโครงการต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 
2563 โดยเสริมสร้างศักยภาพให้สถาบันเกษตรกรที่เป็นแม่ข่ายสามารถดําเนินธุรกิจรวบรวมและหรือแปรรูปยางพารา
และหรือจําหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศและหรือผู้ส่งออก จํานวน 100,000 ตัน โดยใช้แหล่งเงินทุนของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
 3. ธ.ก.ส. คิดดอกเบ้ียจากโครงการฯ ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี สถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบ้ีย
อัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียให้กับ ธ.ก.ส. อัตรารัอยละ 3.99 ต่อปี รวม 199.50 ล้านบาท 
ทั้งน้ี ให้ ธ.ก.ส. ขอต้ังบประมาณเพ่ือรับการชดเชยตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับการเห็นชอบ 
 4. จัดสรรงบประมาณอุดหนุนจ่ายขาดการชดเชยค่าบริหารจัดการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือให้
สถาบันเกษตรกรเป็นค่าบริหารจัดการในการรวบรวมยางพาราให้กับสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามภาระ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในอัตรา 2 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเงิน 200 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. ทําหน้าที่โอนเงินให้กับ
สถาบันเกษตรกรต่อไป 
 
22.  เรื่อง  โครงการช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561 – 2562 และ
หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงนิ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561 – 2562  
 2. อนุมัติกรอบวงเงินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561 – 2562 
กรอบวงเงิน 17,512,734,883 บาท โดยให้ใช้เงินทุน ธ.ก.ส. สํารองจ่ายไปก่อนจํานวน 17,007,204,860 บาท และให้ 
ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ตามความจําเป็นและเหมาะสมตามข้ันตอน
ต่อไป เพ่ือชดเชยตามผลการจ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ค่าธรรมเนียมโอนเงิน และ
ชดเชยต้นทุนเงินในอัตรา FDR+1 (ปัจจุบัน FDR+1 = 2.175) จํานวน 379,030,023 บาท หรือตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง ส่วนค่าบริหารจัดการโครงการ จํานวน 126,500,000 บาท ให้ใช้จ่ายจากกองทุนพัฒนายางพารา 
ตามนัยมาตรา 49(3) แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 
 3. อนุมัติหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยาง พ.ศ. 2561 – 2562  
 สาระสําคัญของโครงการ 
 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561 – 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็ง และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรรายย่อยทั้งเจ้าของสวนยางและคนกรีดยาง สามารถ
บรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องค่าครองชีพ 
 1. เป้าหมาย เกษตรกรชาวสวนยางที่มีสวนยางในพ้ืนที่มีเอกสารสิทธ์ิ ที่เปิดกรีดแล้วและขึ้นทะเบียน
กับการยางแห่งประเทศไทย ก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 จํานวน 999,065 ราย และคนกรีดยาง 304,266 ราย 
รวมเน้ือที่ 9,448,447 ไร่ โดยให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามพ้ืนที่เปิดกรีดจริงไร่ละ 1,800 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ 
(กรณีมีคนกรีดยางแบ่งเป็นเจ้าของสวนยาง 1,100 บาทต่อไร่ และคนกรีดยาง 700 บาทต่อไร่) 
 2. ระยะเวลาดําเนินการ 10 เดือน (ธันวาคม 2561 – กันยายน 2562)  
 3. วงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น 17,512,734,883 บาท จําแนกเป็น 
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  1) งบประมาณในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และคนกรีดยาง จํานวน 
17,007,204,860 บาท 
  2) งบประมาณชดเชยต้นทุนเงินของ ธ.ก.ส. อัตรา FDR+1 จํานวน 369,906,706 บาท และ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและค่าธรรมเนียมโอนเงิน ธ.ก.ส. ให้เจ้าของสวนและคนกรีดยาง จํานวน 9,123,317 บาท 
  3) งบบริหารโครงการ จํานวน 126,500,000 บาท  
 
23. เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซ้ือใบ
ยาสูบ เฉพาะฤดูการผลิต 2561/2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณ 
การรับซื้อใบยาสูบ เฉพาะฤดูการผลิจ 2561/2562 ของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) และอนุมัติงบประมาณ
จํานวน 159.59 ล้านบาท  จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ทั้งน้ี เพ่ือให้การดําเนินโครงการดังกล่าวมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และเกษตรกรผู้
ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบ ฤดูการผลิต 2561/2562 ของ ยสท. ได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและถูกต้อง  

2. มอบหมายให้ ยสท. ร่วมกับกรมสรรพสามิตในฐานะที่เป็นผู้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ  
จัดทํารายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือ พร้อมทั้งตรวจสอบสิทธิของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่จะ
ได้รับความช่วยเหลือก่อนเร่ิมดําเนินโครงการฯ โดยเฉพาะกรณีประเภทเวอร์ยิเนียที่ต้องรวมเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบ
บ่มเองที่ได้รับโควตา และเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบภายใต้ผู้บ่มอิสระที่ได้รับโควตาเพ่ือป้องกันการสวมสิทธิ  
  สาระสําคัญ  
  ยสท. ได้พิจารณาผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ จากการลดปริมาณการรับซื้อใบ
ยาสูบในฤดูการผลิต 2561/2562 ของ ยสท. และได้เสนอโครงการฯ เพ่ือช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ โดย
มีรายละเอียด ดังน้ี  

1. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการปรับลดปริมาณ 
การรับซื้อใบยาสูบของ ยสท. ในฤดูการผลิตปี 2561/2562 

2. กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบประเภทเวอร์ยิเนีย เบอร์เลย์ และเตอร์กิช ที่ได้รับโควตา 
ในฤดูการผลิต 2561/2562 ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนกับ ยสท. และกรมสรรพสามิตแล้ว รวม 13,557 ราย ประกอบด้วย                
1) เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบประเภทเวอร์ยิเนีย จํานวน 2,501 ราย 2) เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบประเทศเบอร์เลย์ จํานวน 
7,123 ราย และ 3) เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบประเภทเตอร์กิช จํานวน 3,933 ราย  

3. วิธีดําเนินโครงการ :  
3.1 เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการท่ี ยสท. ลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบ                

ฤดูการผลิต  2561/2562 ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกับ ยสท. 
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ (คณะกรรมการฯ)               

ที่ได้รับการแต่งต้ังดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ลงทะเบียนขอรับ
ความช่วยเหลือ  

3.3 รัฐบาลให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กับ  
กยท. และผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการฯ แล้วว่าได้รับความเดือดร้อนจริง โดยรัฐบาลจ่ายเงิน
ช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 70 ของรายได้ที่ขาดหายไป  โดยคํานวณเงินช่วยเหลือจากปริมาณโควตาการผลิตใบยาที่
ลดลงจากฤดูการผลิต 2560/2561 เทียบกับปริมาณโควตาที่ได้รับฤดูการผลิต 2561/2562 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

(1) ใบยาสูบประเภทเวอร์ยิเนีย จํานวนโควตารับซื้อลดลงทั้งสิ้น 4.36 ล้านกิโลกรัม ได้รับ 
เงินช่วยเหลือ 17.50 บาทต่อกิโลกรัม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76.30 ล้านบาท 

(2) ใบยาสูบประเภทเบอร์เลย์ จํานวนโควตารับซื้อลดลงทั้งสิ้น 5.27 ล้านกิโลกรัม ได้รับ 
เงินช่วยเหลือ 9.80 บาทต่อกิโลกรัม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51.65 ล้านบาท 

(3) ใบยาสูบประเภทเตอร์กิช  จํานวนโควตารับซื้อลดลงทั้งสิ้น 2.26 ล้านกิโลกรัม ได้รับ 
เงินช่วยเหลือ 14.00 บาทต่อกิโลกรัม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31.64 ล้านบาท 
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3.4 คณะกรรมการฯ รวบรวมข้อมูลและมอบหมายธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ความอนุเคราะห์ในการโอนเงินที่ได้รับจาก ยสท. เข้าบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ของเกษตรกรผู้ปลูก
ยาสูบที่ได้รับสิทธิภายใต้โครงการดังกล่าว  

4. ระยะเวลาโครงการ : ภายใน 120 วัน นับต้ังแต่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
5. งบประมาณ  : ยสท. ขอรับงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ 

ภายใต้โครงการฯ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น รวมเป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น 159.59 ล้านบาท 
 
24.  เรื่อง  โครงการ/กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพือ่เป็นของขวัญปีใหม่ 2562 มอบให้แก่ประชาชน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ โครงการ/
กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเป็น
ของขวัญปีใหม่ 2562 มอบให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นการดําเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดยแบ่งตามกลุ่มเป้าหมายเป็น 2 กลุ่ม รวม 27 โครงการ/กิจกรรม 
ได้แก่ 1) วทน. เพ่ือเด็ก เยาวชน และประชาชน (24 โครงการ/กิจกรรม) และ 2) วทน. เพ่ือเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ (3 โครงการ/กิจกรรม) โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ สรุปได้ดังน้ี 
 
1. วทน. เพื่อเด็ก เยาวชน และประชาชน 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่
1.1 ยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์
  Space Inspirium ชลบุรี 

5 ธันวาคม 2561 –
13 มกราคม 2562 

Space Inspirium  
ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

1.2 ยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์
  วิทยาศาสตร์ รับปีใหม่ 2562 

22 ธันวาคม 2561 –
5 มกราคม 2562

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
จังหวัดปทุมธานี 

1.3 กิจกรรมดูดาวฟรีที่หอดูดาวภูมิภาค 
  ทั้ง 3 แห่ง และที่ AstroPark    
  จังหวัดเชียงใหม่ 

วันเสาร์ของทุก ๆ สัปดาห์
เวลา 17.00 – 22.00 น. 

AstroPark จังหวัดเชียงใหม่ 

1.4 กิจกรรมชมปรากฏการณ์
  Super Full Moon ณ AstroPark 
  หอดูดาวภูมิภาคท้ัง 3 แห่ง และ
  เครือข่าย 360 โรงเรียนทั่วประเทศ 

21 มกราคม 2562
เวลา 16.00 – 23.00 น. 

AstroPark หอดูดาวภูมิภาคท้ัง 3 แห่ง
และเครือข่าย 360 โรงเรียนทั่วประเทศ 

1.5 สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย CD  
  บทเรียน e-learning สําหรับ 
  เด็กนักเรียน 

12 ธันวาคม 2561 –
12 มกราคม 2562 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษาทั่วประเทศ 

1.6 กิจกรรมอบรม  
  STEAM 4 INNOVATOR 

10 – 12 มกราคม 2562 อาคารอุทยานนวัตกรรม 
สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  
(องค์การมหาชน) 

1.7 จิสด้า ลดราคาค่าลงทะเบียน 
  ฝึกอบรม 2 หลักสูตร 
  (จาก 15,000 บาท เหลือ  
  7,500 บาท) เพ่ือเป็นของขวัญ 
  ให้กับประชาชน 
 
 

มกราคม 2562 ณ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
(บางเขน) 
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1.8 โรงเรียนผู้สูงอายุป้องกัน 
  โรคอัลไซเมอร์ 

25 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 08.00 – 17.00 น. 

ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์บอลรูม
ช้ัน 11 โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ 
กรุงเทพมหานคร 

1.9 โครงการบูรณาการ 
  การเรียนรู้กับการทํางาน 
  (Work integrated Learning 
  WiL) 

ธันวาคม 2561 – มกราคม 
2562 

สถานศึกษา และสถานประกอบการ
ทั่วประเทศ 

 
2. วทน. เพื่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่
2.1 จัดโปรโมช่ันลดราคาร้อยละ 20 
  งานบริการภาคอุตสาหกรรม  
  3 เดือน 

1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 

2.2 คูม่ือบริหารจัดการนํ้า  
  จํานวน 200 เล่ม 

พฤศจิกายน 2561 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

 
25. เรื่อง การจัดทําโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจําปี พ.ศ. 2562 
(มท.)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ เรื่อง การจัดทําโครงการของขวัญ
ปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือมอบให้ประชาชน ประจําปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด “127 ปี มหาดไทย ทุกหัวใจ
เราดูแล” ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจในการ “บําบัดทุกข์” และ “บํารุงสุข” รวมทั้งสิ้น 22 
โครงการ (“บําบัดทุกข์” 9 โครงการ และ “บํารุงสุข” 13 โครงการ) มีโครงการท่ีสําคัญ สรุปได้ดังน้ี 
 

งานท่ีเสนอเป็นของขวัญปีใหม่ รายละเอียด หน่วยงาน 
ดูแลประชาชนตามภารกิจ “บําบัดทุกข”์  
1) ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแอปฯ MOI 
1567 

พัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ
ประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็ว สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ทุกที่ทุกเวลาโดยนําแอปพลิเคชัน 
MOI 1567 และเว็บไซต์ศูนย์ดํารงธรรม 
(www.damrongdhama.moi.go.th) มาเป็น
ช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน 
ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561

สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (ศูนย์ดํารง
ธรรม มท.)  

2) Share happiness: ช่วยเหลือ
ครัวเรือนยากจน  

สนับสนุนครัวเรือนยากจนใหม้ีการบริหารจัดการ
ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและพ่ึงตนเองได้ เน้นการ
ใช้พลังชุมชนโดยผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน เพ่ือ
แก้ปัญหาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย จํานวน 15,429 ครัวเรือน  ต้ังแต่
เดือนมกราคม – กันยายน 2562

กรมการพัฒนาชุมชน

3) ศูนย์ดํารงธรรม นําสุข คลายทุกข์
ด้านที่ดิน ปี 2562  

ให้บริการประชาชนในการรับแจ้งข่าวสาร ข้อ
สงสัย และปัญหาความเดือดร้อนผ่านระบบ 
HOT LINE จํานวน 10 คู่สาย เพ่ือบริการตอบ
ข้อสงสัยโดยผู้เช่ียวชาญ ตลอด 24 ช่ัวโมง ต้ังแต่
วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 
 

กรมที่ดิน 
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4) Happy Lands แพ็คเกจความสุข
มอบให้ประชาชน 

ให้บริการใน 3 กิจกรรม ดังน้ี 1) กิจกรรมท่ี 1
“จดทะเบียนตามนัด” 2) กิจกรรมที่ 2 “วัน
รังวัดเลือกได้” และ 3) กิจกรรมท่ี 3 “บรกิารสุข
ใจ” ต้ังแต่วันที ่1 มกราคม – 30 กันยายน 
2562 

กรมที่ดิน 

ดูแลประชาชนตามภารกิจ “บํารุงสุข”  
5) แบบบ้านสานฝันของขวัญ         
ปีใหม่ ปี 2562  

จัดทําแบบบ้านเพ่ือสนองตอบความต้องการ
ให้กับประชาชน จํานวน 7 แบบ จําแนกได้ 1) 
แบบบ้านอารยสถาปัตย์ จํานวน 3 แบบ 2) แบบ
บ้านผู้ประสบภัย จํานวน 4 แบบ ได้แก่ แบบ
บ้านประสานพิกัด จํานวน 2 แบบ และแบบบ้าน
สําเร็จรูปจากโรงงาน จํานวน 2 แบบ ต้ังแต่เดือน
ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562

กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง 

6) ห้องนํ้าท้องถิ่นสะอาดและ
ปลอดภัย 

พัฒนาห้องนํ้าสาธารณะในความรับผิดชอบของ
อปท. ทุกแห่งโดยเน้นการพัฒนาให้บรรลุ 3 เรื่อง 
คือสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย  ต้ังแต่เดือน
พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

7) คืนคลองสวยทั่วไทยสุขใจเที่ยว
ท้องถิ่น 

สนับสนุนให้ อปท. ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน
และชุมชน ในรูปแบบ “ประชารัฐ” ดําเนินการ
คัดเลือก และปรับปรุงพัฒนาคูคลองและพ้ืนที่
บริเวณริมคลอง เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววิถีคลอง วิถีเกษตร และประวัติศาสตร์ 
ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

8) ถนนสายไร้สายสร้างสุขเพ่ือคน
เมือง ปี 2562 

ดําเนินการนําสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน
เพ่ิมเติมในอีก 3 เส้นทางเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวที่สําคัญ รวมระยะทาง 3.85 กิโลเมตร 
ประกอบด้วย 1) ถนนนานาเหนือ 0.75 
กิโลเมตร 2) ถนนวิทยุ 2.1 กิโลเมตร และ 3) 
ถนนสาธุประดิษฐ์ 1 กิโลเมตร ต้ังแต่เดือน
มกราคม – ธันวามคม 2562

การไฟฟ้านครหลวง

9) ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้า
ของประชาชน และเผยแพร่สง่เสริมความรู้ทีเ่ป็น
ประโยชน์เรื่องการใช้ไฟฟ้าสู่สาธารณะโดย
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและอัคคีภัย ให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน ต้ังแต่เดือนมกราคม – 
พฤศจิกายน 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

10) กปภ. อาสาดูแลประปา         
เพ่ือปวงชน 

กปภ. สาขา (234 สาขาทั่วประเทศ ครอบคลุม
74 จังหวัด) จดัส่งเจ้าหน้าที่ผู้เช่ียวชาญลงพ้ืนที่
ทั่วประเทศ เพ่ือให้บริการดูแลซ่อมแซมระบบ
ประปาภายในบ้านเรือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
พร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลปัจจบัุนของผู้ใช้นํ้า 
ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาค
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26. เรื่อง โครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบก และ วช. : พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน ม่ันคงด้วยวิจัยและ
นวัตกรรม” บรรจุในแผนกิจกรรมเพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่ (ปี พ.ศ. 2562) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีเสนอให้บรรจุ “โครงการความร่วมมือระหว่าง
กองทัพบก และ วช. : พอเพียงเพ่ิมพลังชุมชน มั่นคงด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ในแผนกิจกรรมเพ่ือมอบเป็นของขวัญปี
ใหม่  (ปี พ.ศ. 2562) ดังน้ี 
  สาระสําคัญ 
  กองทัพบก ในฐานะหน่วยงานภาคความมั่นคง ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง 
ประชาชนมีความสุขโดยการเสริมสร้างการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี ให้มีศักยภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และได้มีการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นใน 4  ภูมิภาคของประเทศ 
เพ่ือน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาตามนโยบายรัฐ ในการนําไปสู่การปฏิบัติ 
เผยแพร่ และขยายผล โดยมุ่งหมายให้กําลังพลและชุมชนรอบข้างศูนย์ฯ มีการครองตนที่พอเพียง รู้เท่าทัน
สถานการณ์บ้านเมือง รู้เท่าทันภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวและชุมชน สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลด
รายจ่าย เพ่ิมรายได้ ดํารงชีวิตอย่างพอเพียง อันเป็นการสร้างชุมชนสังคมที่เข้มแข็ง สมดุล เป็นกลไกเสริมสร้างความ
มั่นคงให้แก่ประเทศโดยรวม 
  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานภาคการวิจัย ที่ได้รับมอบหมายให้
บริหารจัดการในภาพรวมของการขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรมในมิติการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จึงได้พิจารณาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ วช. ให้การสนับสนุน
และมีความพร้อมต่อการนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือการส่งเสริม การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม โดยการ
น้อมนําแนวทางพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาตามนโยบายรัฐ เป็นแนวทางใน
การบูรณาการเช่ือมโยงการทํางานร่วมกับบทบาทภาคความมั่นคงโดยกองทัพบก ซึ่งมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงครอบคลุมทั่วประเทศ ดําเนินกิจกรรมร่วมกันเพ่ือส่งต่อความสุข โดยการมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่
ประชาชนและชุมชนในพื้นที่โดยรอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่มีอยู่ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ใน “โครงการ
ความร่วมมือระหว่างกองทัพบก และ วช. : พอเพียงเพ่ิมพลังชุมชน มั่นคงด้วยวิจัยและนวัตกรรม”   
  สําหรับการดําเนินโครงการดังกล่าว กองทัพบก และ วช. จะร่วมกันในการขยายผลองค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม สู่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยการคัดกรององค์ความรู้จากผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีมีความพร้อมและเหมาะสมกับความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน และนําสู่การขยายผลองค์ความรู้เหล่าน้ันไป
ยังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนโดยรอบในความดูแลของศูนย์ฯ  ซึ่งมีแผนท่ีจะดําเนินการร่วมกันได้
ทันที โดยขยายผลไปยังศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ไม่น้อยกว่า 20 ศูนย์ใน 4  ภูมิภาคทั่วประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชน ชุมชน รวมถึงกําลังพล จํานวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน อันจะเป็นกลไกสําคัญในการเสริมสร้าง                 
ความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนและชุมชนฐานรากของประเทศได้อย่างย่ังยืนด้วยวิจัยและนวัตกรรม ส่งผลให้ประชาชน 
กําลังพลและชุมชนท่ีได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมใน  ศูนย์การเรียนรู้ฯ มีอาชีพ มีรายได้ 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในบริบทการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
 
27. เรื่อง ของขวัญปีใหม่มอบให้แก่ประชาชน  ประจําปี พ.ศ. 2562 ของกระทรวงยุติธรรม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดําเนินการ/กิจกรรมของขวัญปีใหม่มอบให้แก่ประชาชน                
ประจําปี พ.ศ. 2562 ของกระทรวงยุติธรรม ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังน้ี  

สรุปโครงการหรือกิจกรรมที่จะมอบเป็นของขวัญปใีหม่ให้แก่ประชาชน 
ประจําปี พ.ศ. 2562  รวม 27  โครงการ 

 
แนวทาง โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่

ดําเนนิการ 
1. การลดภาระค่าใช้จ่าย 
และช่วยเหลือประชาชน 
ให้เข้าถึงความยุติธรรม 

1.1 การขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดของ
กรมบังคับคดีสําหรับโครงการประชารัฐสวัสดิการ  (กบค.) 

เริ่ม ม.ค. 62 - ส่วนกลาง
- สบค.ทั่ว
ประเทศ
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1.2 การจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทช้ันบังคับคดี  (กบค.) พ.ย. 61 - 
ก.ย.62 62 

- กรุงเทพฯ และ
 จังหวัดกลุ่ม 1-9

1.3 การจัดมหกรรมขายทอดตลาด ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ  
(กบค.) 

2 ธ.ค. 61 - 
3 ก.พ. 62 

- ศูนย์ประชุม 
 แห่งชาติสิริกิต์ิ

1.4 การจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในโครงการ DJOP 
Center ซึ่งเป็นผลงานของเด็กและเยาวชนในความดูแลของ
กรมพินิจฯ ในราคาพิเศษ (ลดราคา 10 - 20 %)  (กพน.)

15 ธ.ค. 61- 
15 ม.ค. 62 

- สถานพินิจฯ 
  และศูนย์ฝึกฯ 

1.5 การให้บริการการบันทึกภาพลักษณะร่องรอย ตําหนิพิเศษ
ของพระเครื่องให้กับประชาชน ตามหลักนิติวิทยาศาสตร์  
(สนว.) 

17 ธ.ค. 61 
- 

15 ม.ค. 62 

- สถาบันนิติ
  วิทยาศาสตร ์ 

1.6 การจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ซี่งเป็นผลงานของ
ผู้ต้องขัง 
     ในราคาพิเศษ  (รท.) 

24 ธ.ค. 61 
- 

5 ม.ค. 62 

- ร้านจําหน่าย
  ผลิตภัณฑ์
เรือนจํา 
และทัณฑสถาน

2. การให้บริการความรู้
และความเข้าใจด้าน
กฎหมาย 

2.1 บริการแจ้งสิทธิและจัดทําคําขอรับค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญาที่เป็นเด็กและเยาวชนตาม
พระราชบัญญัติ  ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนทั่วประเทศ  (กคส.)

15 ธ.ค. 61 
- 

 15 ม.ค. 62 

- ส่วนกลาง
- สพน.ทั่ว
ประเทศ 

2.2 การให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน :
     - กฎหมายค้ําประกัน จํานอง พรบ.หลักประกันทางธุรกิจ  
และ พรบ.ล้มละลาย(ฉบับที่ 9) 
    - กฎหมายการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยแก่เกษตรกรและ
ประชาชน 
    - การเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน  (กบค.) 

 
ม.ค.-ก.พ. 

62 
พ.ย.-ธ.ค. 

61 
ต.ค.-ธ.ค. 

61 

- 18 จังหวัด 
 
- จังหวัดกลุ่ม 1-9 
- จังหวัดกลุ่ม 1-9

2.3 การลงพ้ืนที่ทั่วประเทศในการให้คําปรึกษากฎหมาย
      โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  (กบค.) 

ช่วงเทศกาล 
ปีใหม ่

- สถานีขนส่งสาย
ใต้ 
- สบค.ทั่ว
ประเทศ

2.4 “ส่งความสุข ส่งความรู้กฎหมายกลับบ้าน ในเทศกาลปี
ใหม่” (สกธ.) 

26 ธ.ค. 61 - สถานีขนส่ง   
หมอชิต 
- สถานีรถไฟ           
หัวลําโพง

2.5 ยุติธรรมใส่ใจ ส่งความห่วงใย จากวัยใส สู่ผู้ปกครอง
      - จัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน ผ่านโรงเรียนและครอบครัว  
(กคส.) 

24 ธ.ค. 61 - โรงเรยีน             
ปากเกร็ด 
 จังหวัดนนทบุรี

2.6 การให้ความรู้เก่ียวกับสิทธิตาม พ.รบ.ค่าตอบแทนและค่า
ทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา  (คป.) 

15 ธ.ค. 61 
- 

 15 ม.ค. 62 

- พ้ืนที่ของ สคป.
  รวม 57 แห่ง 

2.7 การให้ความรู้เก่ียวกับการทํางานบริการสังคมแทนค่าปรับ
แก่ผู้ต้องโทษกักขัง และผู้ต้องโทษปรับที่ไม่มีเงินชําระ  (คป.) 

15 ธ.ค. 61 
- 

 15 ม.ค. 62 

1. ศาล
2. สถานกกัขัง 
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2.8 รณรงค์สร้างจิตสํานึกความปลอดภัยทางถนน
       - บู รณาการร่ วม กับภาคี เ ครื อข่ ายฯ  ไ ด้แ ก่  การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน  (คป.)

15 ธ.ค. 61 
- 

 15 ม.ค. 62 

- พ้ืนที่ในความ
  รับผิดชอบของ  
 สคป.

2.9 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด  (ป.ป.ส.) 
 

15 ธ.ค. 61 
- 

 15 ม.ค. 62 

- สถานีขนส่ง 
  15 แห่ง 

3. การบริการงาน
ยุติธรรมช่วงเทศกาล       
ปีใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

3.1 ยุติธรรมใส่ใจ (Justice Care)
      ให้คําปรึกษาแนะนํา และประสานการช่วยเหลือแบบบูรณา
การฯ (สชจ.) 

เริ่มต้ังแต่ 
พ.ย. 61 

- สํานักงาน
ยุติธรรม 
  จังหวัด            
ทั่วประเทศ

3.2 สร้างสุข ปันย้ิม : 
     การจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับผู้ที่ไม่ได้ฉลองปีใหม่กับ
ครอบครัว (คป.) 

 
15 ธ.ค. 61 

- 
 15 ม.ค. 62 

- บ้านพักคนชรา
- บ้านเด็กกําพร้า 
- โรงพยาบาล 
- สถานสงเคราะห์

3.3 การทํางานบริการสังคมเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและ
      สภาพแวดล้อม แบ่งเป็น 2 กิจกรรม 
        1) กิจกรรมบริการสังคม เช่น ตัด แผ้วถางต้นไม้ หรือสิ่ง
กีดขวางบริเวณข้างทางในจุดเสี่ยง ทางร่วมของถนนสายหลัก
และสายรอง 
        2) สนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานช่วยเหลือ 
เจ้าหน้าที่ฯ 
            ณ ด่านตรวจชุมชน จุดตรวจ เช่น ให้บริการแจกผ้า
เย็น เครื่องด่ืม ดูแลประชาชนบริเวณจุดพักรถ  (คป.)

15 ธ.ค. 61 
- 

 15 ม.ค. 62 

- พ้ืนที่ในความ
  รับผิดชอบของ  
  สคป. 

3.4 โครงการบําเพ็ญประโยชน์ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม
        1) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ภายใต้โครงการจิตอาสา  
“เราทําความดี ด้วยหัวใจ” 
        2) กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ของเด็กและเยาวชนในความ
ดูแลของกรมพินิจฯ ร่วมด้วยผู้บริหารหน่วยงาน  (กพน.)

7 ธ.ค. 61 - 
15 ม.ค. 62 

- สถานพินิจฯ 
  และศูนย์ฝึกฯ 

3.5 โครงการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
      - นักโทษเด็ดขาดที่รับอนุมัติจ่ายออกทํางานสาธารณะ  
นอกเรือนจํา 
        หรือได้รับอนุญาตให้ออกทํางานนอกเรือนจํา ออกไปทํา
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน เช่น 1 เรือนจํา 1 วัด  
1 โรงเรียน (รท.) 

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

3.6 กิจกรรม “ อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายนํ้าแห่ง
รัตนโกสินทร์” 
       - การจัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ 
       - การสาธิตการฝึกวิชาชีพ - การแสดงของผู้ต้องขังบนเวที
กลาง  (รท.) 

9 ธ.ค. 61 - 
19 ม.ค. 62 

- ลานพระราชวัง
  ดุสิต  
  และสนามเสอื
ป่า 

3.7 Justice Care and Clean
      - ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกันทําความสะอาดเก็บขยะ
บริเวณริมหาดพัทยาเหนือ  (กคส.)

16 ธ.ค. 61 - หาดพัทยาเหนือ
  จังหวัดชลบุรี 

3.8 กิจกรรมตรวจเยี่ยมและสร้างความสัมพันธ์ในพ้ืนที/่ชุมชน
      (ป.ป.ส.) 

24 ธ.ค. 61 
- 

- หมู่บ้าน 30 
แห่ง
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 5 ม.ค. 62 - โรงเรียน 10 
แห่ง

3.9 การแก้ไขปัญหาจากรายงานคําขอรับความช่วยเหลือที่
คงค้างพิจารณาในภาพรวมทั่วประเทศ จาก 45 วัน ให้สามารถ
ปรับลดระยะเวลาได้ 21 วัน  (กองทุนยุติธรรมฯ)

 
เริ่ม ม.ค. 62 - กองทุนยุติธรรม 

3.10 โครงการป้องกันการใช้สารเสพติดและการลักลอบ
ลําเลียงยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่  (ป.ป.ส.) 

20 ธ.ค. 61 
- 
5 ม.ค. 62 

-สถานีขนส่ง 15 
แห่ง 
และสถานีรถไฟ 1 
แห่ง

4. การบริการงาน
ยุติธรรมผ่านระบบ
เทคโนโลยี 

4 . 1  การ เ ย่ี ยม เ ด็ กและ เ ย า วชนทา ง ไกล  ผ่ าน ระบบ 
Conference (กพน.)   

15 ธ.ค. 61 
- 

15 ม.ค. 62 

- สถานพินิจฯ 
  และศูนย์ฝึกฯ 

4.2 โครงการเผยแพร่ Infographic และช่องทางติดต่อสาย
ด่วน  กระทรวงยุ ติธรรม  (1111 กด  77)  ผ่าน  Mobile 
Application  ในระบบปฏิบัติการ Android  (ศูนย์เทคโนฯ 
สป.ยธ.) 
 

22 พ.ย. -  
26 ธ.ค. 61 

- สป.ยธ.

 
28. เรื่อง ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน” ประจําปี พ.ศ. 2562 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบของขวัญปีใหม่สาํหรับประชาชน” ประจําปี พ.ศ. 2562 ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเสนอ  ประกอบด้วย 
 
ลําดับ ข้อเสนอ ข้อมูลสรุปกิจกรรม 

1 ยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์             
จํานวน 3 แห่ง 

ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 การเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์
และยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติธรณี วิทยาเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดปทุมธานี 
พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสิน ธ์ุ และศูนย์ศึกษาวิจัยและ
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

2 การประกาศอุทยานธรณีโคราช เป็น
อุทยานธรณีระดับประเทศ แห่งที่ 2 
ของประเทศไทย 

การประกาศอุทยานธรณีโคราช เป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ แห่งที่ 
2 ของประเทศไทย ในปี 2562 ประชาชนจะมีส่วนร่วมในความ
ภาค ภูมิ ใ จที่ ดํ า เ นิ นการอ นุ รั กษ์ ท รั พยากรธรณี  สิ่ งมี ชี วิ ต 
ศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนตามแนวทางของยูเนสโก เพ่ือให้เกิดการ
อนุรักษ์และมีการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนอย่างย่ังยืน 

3 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต้นแบบ
วิถีชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเ รียนรู้ ต้นแบบวิถี ชี วิตที่ เ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น ดําเนินการ
ในพ้ืนที่ต้นแบบ 4 ภูมิภาค พร้อมจัดทําคลิปเผยแพร่ตลอดปี 2562

4 ห้องสมุดความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ในรูปแบบดิจิทัล 
(Biodiversity Digital Library) 

เผยแพร่ห้องสมุดความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบดิจิทัล 
(Biodiversity Digital Library) บนเว็บไซต์ bedolib.bedo.or.th 
ของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
เพ่ือเป็นองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

5 จัดงาน Botanic Festival 2019     
“ผักสวนครัว รั้วดอกไม้” (Home 

ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.61 - 2 ม.ค. 62 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้ความสุขแก่ประชาชน ทั้งชาว
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ลําดับ ข้อเสนอ ข้อมูลสรุปกิจกรรม 
Garden) ไทยและชาวต่างชาติ

6 ลดราคาผลิตภัณฑ์องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ (เฟอร์นิเจอร์ 
ไม้สัก) 

ระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62 ลดราคาผลิตภัณฑ์องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ (เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก) (ลด 5% ทุกรายการ , ลด 
7% เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ต้ังแต่ 10,000 - 40,000 บาท และ ลด 10% 
เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ต้ังแต่ 40,000 บาท ขึ้นไป) ณ ส่วนอุตสาหกรรมไม้
บางโพ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง กรุงเทพฯ และห้องโชว์
ผลิตภัณฑ์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพฯ

7 ลดราคาที่พักนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 61 - 28 ก.พ. 62 ลดราคาที่พักนักท่องเที่ยว  
(ลด 10%) ในบริเวณพ้ืนที่สวนป่าแม่ยาว-แม่ซ้าย จังหวัดเชียงราย, 
สวนป่าเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก, สวนป่าแม่ละเมา จังหวัดตาก, 
สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี, สวนป่าเกริงกระเวีย จังหวัด
กาญจนบุรี และสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ 

8 งดเว้นค่าเข้าชมการแสดงช้าง  ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 61 - 28 ก.พ. 62 งดเว้นค่าเข้าชมการแสดงช้าง
สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ตามนโยบายรัฐบาล (ฟรี) และลดราคา
ค่าเข้าชมการแสดงช้าง สําหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป (ลด 10%) ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ

9 มอบบัตรประจําตัวอาสาสมัคร
พิทักษ์ทะเล (อสทล.) (Marine 
Rangers) 

มอบบัตรประจําตัวอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ให้แก่ภาคีเครือข่ายอาสา 
สมัครพิทักษ์ทะเล จํานวน 6,471 คน ซึ่งมีสิทธิและหน้าที่ตาม
ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์
ทะเล    พ.ศ. 2560 ที่ได้รับการรับรองตาม พ.ร.บ. กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง มาตรา 16 อย่างถูกต้อง 

10 โครงการ “ป่าในเมือง สวนป่า
ประชารัฐ เพ่ือความสุขของคน
ไทย” 

เปิดโครงการ “ป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพ่ือความสุขของคน
ไทย” จํานวน 12 แห่ง เพ่ือให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่า สร้าง
ป่า ดูแลป่า ใช้ประโยชน์/ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนที่ป่าในเมืองได้ 
เช่น ชมวิวทิวทัศน์ ทางเดินศึกษาธรรมชาติ ฯลฯ  

11 “ชมฟรี มีความรู้” ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 ยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการ
เข้าชมสถานแสดงพันธ์ุสัตว์นํ้า (Aquarium) ณ สถานแสดงพันธ์ุสัตว์
นํ้าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (Phuket Aquarium) 

12 เพาะชํากล้าไม้ปลูกความรู้สู่
ประชาชน 

ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 61 - 31 ม.ค. 62 จัดกิจกรรมเพาะชํากล้าไม้
ปลูกความรู้สู่ประชาชน เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านเพาะชํากล้าไม้แก่
ประชาชนและเยาวชน ณ หน่วยงานด้านเพาะชํากล้าไม้ 116 แห่ง
ทั่วประเทศ

13 ผลักดันร่าง พ.ร.บ. 
คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ พ.ศ. .... 

เร่งรัดการจัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยให้มีความก้าวหน้าในทุก
อําเภอ และผลักดันร่าง พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้ในต้นปี 2562

14 ดําเนินการตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ 
มาตรา 7 ยกเลิกไม้หวงห้ามในที่ดิน
กรรมสิทธ์ิ 

เร่งรัด “ยกเลิกไม้หวงห้าม” ในที่ดินกรรมสิทธ์ิ ให้มีผลทางกฎหมาย  
ในห้วงต้นปี 2562 

15 ผลักดันร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน เร่งรัด “การจัดต้ังป่าชุมชน” และเร่งรัด “กฎหมายป่าชุมชน” ให้
แล้วเสร็จในต้นปี 2562

16 ผลกัดันร่าง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ. สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... 

เร่งรัดการแก้ไขร่าง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่าง 
พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... เพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนใน
ป่าอนุรักษ์ให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างสมดุลและย่ังยืนในปี 2562
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29. เรื่อง  ของขวัญปีใหม่สาํหรับประชาชน ปี 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบขอ้มูลกิจกรรมของขวัญปีใหม่สาํหรับประชาชน ปี 2562 ตามท่ีกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ดังน้ี  
 สาระสําคัญ 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดเตรียมของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน 
เสนอให้ทุกส่วนราชการพิจารณากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน 
ภายใต้ช่ือ “พม. เติมสุข ทั่วไทย 2562 (Fill with Happiness)” ประกอบด้วย 4 ความสุข ส่งถึงประชาชน ดังน้ี  
 1. สุขถ้วนหน้า ประกอบด้วย 
  1) One Card All Rights : ทุกสิทธิคนพิการ ผ่านบัตรประชาชนใบเดียว โดยกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งคนพิการสามารถใช้บัตรประจําตัวประชาชนในการเข้ารับบริการกับหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น โรงพยาบาล สถานีตํารวจ ฯลฯ 
  2) คงอัตราดอกเบี้ย ตํ่าสุดที่ร้อยละ 25 สตางค์ต่อเดือน โดยสํานักงานธนานุเคราะห์ เพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนในการแบ่งเบาภาระในการคงดอกเบ้ียตํ่า 
 2. สุขอาศัย ประกอบด้วย 
  1) มอบบ้าน สร้างชุมชน ไทยทุกคนม่ันคง เข้มแข็ง 2,562 หลัง โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) มอบบ้านมั่นคง จํานวน 1,096 หลัง มอบบ้านพอเพียงชนบท จํานวน 1,254 หลัง มอบบ้านริมคลอง 
จํานวน 212 หลัง 
   2) บ้านปันสุขเพื่อผู้สูงอายุ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือสร้างที่อยู่อาศัยให้
ผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจนให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย จํานวน 1,000 หลัง  76 จังหวัด ทั่วประเทศ 
  3) ร่วมใจ สร้างไทย สร้างที่อยู่อาศัย โดยสํานักงานปลัดกระทรวงฯ และ สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) สร้างบ้านแก่ผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม ตําบลบ่อเกลือเหนือ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
จํานวน 75 หลัง 
  4) Easy Home ซ้ือง่าย จ่ายสบาย โดยการเคหะแห่งชาติ ฟรีค่าธรรมเนียม ฟรีค่าโอน
กรรมสิทธ์ิ Sale โครงการบ้านเอ้ืออาทรราคาพิเศษ จํานวน 35 โครงการ/โครงการบ้านแลกบ้าน เพ่ิมคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยให้โอกาสผู้อยู่อาศัยในบ้านของการเคหะแห่งชาติ มาแลกบ้านของการเคหะแห่งชาติด้วยกัน 
 3. สุขร่วมใจ ประกอบด้วย 
  1) ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ  โดยกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นศูนย์กลางเพ่ือสําหรับจัดแสดงและถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยี  
สิ่งอํานวยความสะดวกคนพิการ รวมถึงแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์ต้นแบบ 
   2) ศาสนสถานเชื่อมบุญ เก้ือหนุนคนพิการ และผู้สูงอายุ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ และกรมกิจการผู้สูงอายุ  เป็นกิจกรรมที่ทําให้คนพิการและผู้สูงอายุ สามารถประกอบศาสนกิจในวัด 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาได้อย่างเท่าเทียม และมีวัดต้นแบบทั่วประเทศที่เอ้ือต่อ คนพิการ และผู้สูงอายุ
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ปลอดภัย 
  3) หนาวนี้...ที่บนดอย ตามรอยภูมิวัฒนธรรม โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลดราคาที่พัก 
Home Stay 10-50% ที่พัก ณ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดลําพูน จังหวัดตาก /รับของที่ระลึกฟรี เมื่อนักท่องเที่ยวเข้าจุด Checkpoint 
  4) พม.เชื่อมใจ แบ่งปันความสุขสู่สังคม โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดทําเมนู-จับคู่
ผู้ให้-ส่งใจมอบของขวัญ 2,562 ครัวเรือน ทั่วประเทศ (จัดทําเมนูการให้ความช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลําบาก จาก
ข้อมูล Family Data) 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ เป็นต้น 
  5) สร้างพื้นที่เป้าหมายขจัดภัยความรุนแรง โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งเสริม
ให้ชุมชนมีศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือป้องกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัวระดับตําบล (ศปก.ต.) 1 จังหวัด 1 ศปก.ต. 
  6) เว็บไซต์รวมใจยุติความรุนแรง โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดตัวเว็บไซต์
เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามาประกาศเจตนารมณ์ โดยแสดงออกถึงการ “ไม่ยอมรับ ไม่น่ิงเฉย ไม่กระทําความรุนแรงใน
สังคมทุกรูปแบบ” 
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 4. สุขย่ังยืน ประกอบด้วย 
  1) ผลักดันมาตรการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ เรื่อง “สังคมผู้สูงอายุ” โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ 
เป้าหมายเพ่ือให้ผู้สูงอายุไทยเป็น Active Ageing (Healthy,Security,Participation)   
 
30. เรื่อง กระทรวงพาณิชย์ส่งมอบกิจกรรมเทใจมอบความสุขเทศกาลปีใหม่ให้แก่ประชาชน ปี 2562 
   คณะรัฐมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เรื่อง กระทรวงพาณิชย์ส่งมอบกิจกรรมเทใจ 
มอบความสุขเทศกาลปีใหม่ให้แก่ประชาชน ปี 2562 ดังน้ี 

 สรุปกิจกรรมเทใจมอบความสุขเทศกาลปีใหม่ให้แก่ประชาชน ปี 2562 กระทรวงพาณิชย์ 
 

กิจกรรม ช่วงเวลา สถานที ่
1. ลดคา่ครองชีพ และดูแลราคาสินค้า 

1.1  จัดงานลดราคาจําหนา่ยสินคา้ในช่วงเทศกาลปใีหม่ ณ ห้างทั่วประเทศ
(มากกว่า  13,500 สาขา) โดยร่วมมือกับเอกชน จัดงาน“ลดหนักจัดเต็ม 
New Year Grand Sale” ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ อาหารและ
เครื่องด่ืม ของใช้ประจําวัน เครือ่งแต่งกาย และสินค้าอ่ืนๆ เป็นต้น  

1.2 จัดงานธงฟ้าเพื่อเปน็ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน ณ กระทรวง
พาณิชย์ จําหน่ายสินค้าที่จําเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัดตํ่ากว่า
ท้องตลาดทั่วไปร้อยละ 20-40 และจําหน่ายสินค้าไฮไลท์ เช่น ไข่ไก่ 

 นํ้ามันปาล์ม นํ้าตาลทราย ข้าวสาร เป็นต้น 
    1.3 มหกรรมธงฟา้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภูมิภาค 
          ภาคเหนือ (จ.พิษณโุลก/จ.แพร/่จ.เชียงราย/จ.นครสวรรค์) 

      หมายเหตุ : กิจกรรมในภาคกลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้ อยู่
ระหว่างหารือการดําเนินการ 

1.4 ลดราคาสนิค้าอุปโภค/บริโภค 20-50% “ค้าส่งรวมใจ โชห่วยไทย  
 คู่สังคม” โดยขอความร่วมมือสมาคมค้าส่ง/ค้าปลีก ร้านต้นแบบของกรมฯ 
1.5  ลดราคาสินค้าออนไลน์ Thaitrade.com 30 % ภายใต้โครงการ 

“มอบความสุขปีใหม่ 2562”  
    1.6 จัดสายตรวจพิเศษตรวจสอบการจําหนา่ยชุดกระเช้าของขวัญให้

เป็นธรรมแก่ผูบ้ริโภค 
      - ตรวจสอบการจาํหน่ายชุดกระเช้า ของขวัญของผู้ประกอบการ  

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

     1.7 ประชาสัมพนัธ์การรบัเรื่องร้องเรียนราคาสนิคา้และบริการ สายด่วน 
1569 จัดต้ังจุดรับเร่ืองร้องเรียนราคาสินค้าและบริการสายด่วน 
1569 เพ่ือประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนรู้จักรักษาสิทธิประโยชน์
ของตน ป้องปรามผู้ประกอบการค้ามิให้ฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภค และให้ผู้ประกอบการมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

   1.8  จัดสายตรวจพเิศษตรวจสอบการจําหนา่ยสินคา้และอาหารในสถานี
ขนสง่ผู้โดยสาร/สถานีรถไฟ 

          โดยตรวจสอบการแสดงราคาจําหน่าย รายละเอียดสินค้า และ
ปริมาณการบรรจุ กรณีพบการกระทําผิดใหดํ้าเนินคดีทันที 

    1.9 ปล่อยขบวนรถโมบายเพ่ือออกตรวจสอบสถานบีรกิารน้ํามันในช่วง
 ก่อนเทศกาลปีใหม่ (รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธี) 

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. 

 
ห้างค้าปลีกค้าส่ง
สมัยใหม่ 
ห้างสรรพสนิค้า 
ซุปเปอร์มารเ์ก็ต ร้าน
สะดวกซื้อ และ
ห้างสรรพสนิค้าท้องถิ่น 
ณ ลานอเนกประสงค์ช้ัน 
3 กระทรวงพาณิชย์ 
จ.พิษณุโลก 
จ.แพร ่
จ.เชียงราย 
จ.นครสวรรค์ 
36 จังหวัด 
 
 
 
เวปไซต์ 
thaitrade.com 
 
ห้างสรรพสินคา้ และ
ย่านการค้าที่มีการ
จําหน่ายสินค้ากระเช้า
ของขวัญ เช่น 
ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล
พลาซ่า เวสต์เกต 
ห้างสรรพสินคา้        
เทสโก้โลตัส  
สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
(หมอชิต) 
 
 
1) สถานีรถไฟหัว
ลําโพง  
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2) สถานีขนส่งหมอชิต 
3) สถานีขนส่งเอกมัย  
4) สถานีขนส่งสายใต้ 
ณ บริเวณโถงด้านหน้า
กระทรวงพาณิชย์ 
 

2.ขยายเวลาให้บริการและอํานวยความสะดวกทางการค้า 
    2.1 เปิดใหบ้ริการรบัจดทะเบียนธรุกิจและบริการหนังสือรับรอง รับรอง

สําเนา และตรวจเอกสารข้อมูลธุรกิจของนิติบคุคลท่ัวประเทศ 
 บริการรบัจดทะเบียนธรุกิจนอกเวลาทาํการ 
 ณ สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 
   วันที ่22 ธ.ค. 61 (วันเสาร์) : 8.30-16.30 น. 
 ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ช้ัน 4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

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

 ให้บริการหนังสือรับรอง รับรองสําเนา และตรวจเอกสารข้อมูล
ธุรกิจของนิติบุคคลท่ัวประเทศ 
 ช่องทาง Walk In เปิดให้บริการหนังสือรับรอง รับรองสําเนา 

และตรวจเอกสาร นิติบุคคล  
 ช่องทาง e-Service  เปิดให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลใน

รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส ์(DBD e-Certificate File) 
 ช่องทาง e-Certificate  ณ ธนาคาร  เปิดให้บรกิารหนังสือ

รับรอง รับรองสําเนาเอกสารนิติบุคคล  เฉพาะธนาคารพาณิชย์
สาขาที่ร่วมโครงการ จํานวน 4 ธนาคาร 823 สาขา (ธ.กสกิรไทย 
263 สาขา/ธ.กรุงไทย 244 สาขา/ธ.ออมสิน 192 สาขา/          
ธ.ธนชาติ 124 สาขา) 

   2.2 การให้บริการและอํานวยความสะดวกทางการค้า ใน 
 วันและเวลาราชการ จนถึงเวลา 18.00 น.  ดังนี้ 

            - ออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออกนําเข้าสินค้าทั่วไป 
            - ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสนิค้า  (Form) 
            - ทําบัตรประจําตัวผู้นําเข้า –ส่งออก/บัตรผู้รับมอบอํานาจ 
               - ใหค้ําแนะนําการขอหนังสือสําคัญการส่งออก – นําเข้า (Help Desk) 
            - จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือ รองรับระบบ Digital Signature (DS) 
      2.3 เปิดบริการรบัคาํขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคาํขอรับ

สิทธบิัตร ในวันเสาร์ของเดือนมกราคม 2562  (4 วัน) วันที่ 5, 12, 
19 และ 26 มกราคม 2562         

      2.4  อํานวยความสะดวกให้บริษัทมหาชน ในการส่งรายงานประจําปี
หรือบัญชรีายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์แทน
รูปแบบเอกสารกระดาษ 
นําส่งและรับรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบแผ่นข้อมลู (CD)  
รูปแบบ URL และ QR Code 

      2.5 อํานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดเอกสารท่ีมี
ลายเซ็นผู้รับผดิชอบประกาศค่าดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของคา่
งาน ณ ระยะเวลาทีผู่้รับเหมาก่อสร้างเปิดซองประกวดราคาได ้(K) 
ที่ส่วนกลางไดโ้ดยตรงจากเว็บไซต์ www.price.moc.go.th ได้

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 – 21 ธ.ค. 61 

 
 
 
 
 
 

วันเสาร์ของเดือน
ม.ค.62 

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

61   เป็นต้นไป 
 
 
 

ต้ังแต่ พ.ย. เป็นต้นไป 

 
 ส่วนจดทะเบียน

ธุรกิจกลาง ช้ัน 4 
กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 
 สํานักงานพัฒนา

ธุรกิจการค้า เขต     
1-6 
 ธนาคารพาณิชย์

สาขา ที่ร่วม
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กรมการค้า

ต่างประเทศ ช้ัน 3 
และ 4 

 สาขาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  

  สาขารัชดาภิเษก 
(ถนนรัชดาภิเษก) 

 
ศูนย์บริการรับจด
ทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา ช้ัน 3 กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 
 สํานักงานพาณิชย์
จังหวัด
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ตลอดเวลา 
      2.6 ยกเลกิประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ยางรถใหม่เป็น
 สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบติัตามมาตรการจัด
 ระเบยีบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร  พ.ศ. 2555 
 
 

 
 

คาดว่ามีผลบังคับใช้ 
21 ม.ค. 62 

 

 
 
 
www.price.moc.go.th 

3. บริการพิเศษสําหรับผู้ประกอบการ 
    3.1จัดหน่วยบริการเคลือ่นที่ใหค้ําปรกึษาด้านการประกอบธุรกิจใน

ต่างประเทศ  
          - โครงการต้นกล้า ทู โกล   
          - โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from local to Global 
 
      3.2  ฝึกอบรมจัดทําแพทเทิร์นการตัดเย็บให้ผูป้ระกอบการต่างจังหวัดสู่

ตลาดต่างประเทศ 
     3.3  การใหบ้ริการพเิศษของศูนย์ FTA  Center 

 กิจกรรม FTA 4.0 แนะนาํระบบฐานข้อมูลต่างๆ อาทิ  
               - ระบบการค้นหาอัตราภาษี 
               - คลังข้อมูลการค้าไทย 
               - ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ ของไทย 
               - การค้นหารายช่ือผู้นําเข้า- สง่ออก 

 กิจกรรม FTA Talk ในหัวขอ้ อาทิ 
               - ขั้นตอนการส่งออก-นําเข้าภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี รวมทั้ง      
        กฎระเบียบ 

-   โอกาสทางการค้าการลงทุนกับประเทศที่มีความตกลง 
    การค้าเสรี อาทิ จีน อินเดีย เป็นต้น 

               - การค้าบริการภายใต้ความตกลงการค้าเสรี 
          -  บอกเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการใช้สทิธิประโยชน์จาก

ความตกลงการค้าเสรี 
 กิจกรรม FTA Clinic จัดเจ้าหนา้ที่ที่รบัผดิชอบการเจรจา FTA 

ให้บริการข้อมูลความตกลง FTA ต่างๆ  
               ระดับทวิภาคี ได้แก่  

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

TAFTA) 
3. ไทย-นิวซีแลนด์ (Thailand-New Zealand Closer Economic 

Partnership-TNZCEP) 
4. ไทย-ญี่ปุ่น (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 ได้แก่ 
1. ความตกลงการค้าเสรีอาเซยีน (ASEAN Free Trade Area-AFTA) 
2. อาเซียน-จีน (ASEAN-China Free Trade Area-ACFTA) 

 

 
 

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/
นครสวรรค์ลําพูน/
พิษณุโลก/ราชบุรี/
กระบ่ี/อุดรธานี 

เชียงใหม่ อุดรธานี 
และนครราชสมีา 

FTA Center ช้ัน 3 
กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ 

 
 

FTA Center ช้ัน 3 
กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ 

 
 
 
 
 

FTA Center ช้ัน 3 
กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ 
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3. อาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Comprehensive Economic 
Partnership-AJCEP) 

4. อาเซียน-เกาหล ี(ASEAN-Korea Free Trade Area-AKFTA) 
5. อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซแีลนด์ (ASEAN-Australia-New Zealand 

Free Trade Agreement-AANZFTA) 
6. อาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Free Trade Area-AIFTA) 

                 อาเซียน-ฮ่องกง (ASEAN-Hong Kong Free Trade Area-      
     AHKFTA) 

        3.4  สร้างการรับรู้ต่อขอ้มูลเศรษฐกิจการค้า ผ่าน Application LINE 
(LINE Official) กลุ่มเป้าหมายจํานวน 50,000 คน    ข้อมูลเศรษฐกิจ
การค้า ได้แก่ 

            1) สรปุเศรษฐกิจ ปี 61 
            2) แนวโน้มเศรษฐกิจ ปี 62 
            3) trends สนิค้าโลก ปี 62 
            4) ดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
            5) สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ 
            6) สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าในประเทศ 
            7) บทวิเคราะห์ Hot Issues 
               - สงครามการค้า 
               - ยุทธศาสตร์การค้าไทย-จีน 
               - เทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อการค้า 

 
 
 
 
 
 
 

เริ่มกลาง ธ.ค. 61 เป็น
ต้นไป 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Application LINE 
 (LINE Official) 

 
 

 
 

ต่างประเทศ 
31. เรื่อง การนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ฉบับที่ 4 – 7)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ (ฉบับที่ 4 – 7) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
โดยมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการเสนอรายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ (ฉบับที่ 4 -7) ฉบับภาษาอังกฤษ (ฉบับ
สมบูรณ์) ต่อคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติต่อไป ตามท่ีกระทรวงยุติธรรม
เสนอ ทั้งน้ี ให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  รายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ (ฉบับที่ 4 - 7) เป็นการรายงานความก้าวหน้าและการดําเนินงานของประเทศไทย
ตามพันธกรณีที่กําหนดไว้ในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการจัดทํารายงานและสถานการณ์ทั่วไป ประเด็นท้าทาย แนวทางการแก้ไขปัญหา
เบ้ืองต้น : การจัดทํารายงานได้ใช้ระยะเวลาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2560 เพ่ือให้รายงานผลการดําเนินงานของ
ประเทศไทยฯ เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ส่วนที่ 2 การดําเนินการของประเทศไทย
ที่มีต่อข้อกังวลและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ และ
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อบัญญัติและกลไกต่าง ๆ ที่ประเทศไทยมีอยู่เพ่ือรองรับส่วนที่เป็นสาระบัญญัติ คือ ข้อบทที่ 
1 -7 ของอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะในประเด็นที่คณะกรรมการสหประชาชาติฯ กําหนดไว้ 
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  การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยฯ (ฉบับที่ 4 -7) ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน พบว่า ประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่สอดรับ           
กับหลักการของอนุสัญญาฯ โดยมีพัฒนาการในการอนุวัติ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และนโยบายให้รองรับและมี
ความสอดรับกับพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาฯ ที่สําคัญหลายฉบับ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราช
กําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติการ
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 2557 เป็นต้น  
  ทั้งน้ี ผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อประเทศไทยเสนอรายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยฯ (ฉบับที่ 
4 – 7) ต่อคณะกรรมการสหประชาชาติ ทําให้เห็นถึงความก้าวหน้าของไทยในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
การกําหนดมาตรการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ดีของไทยใน
การปฏิบัติตามพันธกรณีที่กําหนดไว้ในอนุสัญญาฯ ประชาชนเช่ือมั่นต่อการดําเนินการของรัฐบาลไทยในการขจัดการ
เลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ และประชาชนมีหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของตนซึ่งทัดเทียมกับมาตรฐานสากล 
ตลอดจนประชาชนทุกกลุ่มชาติพันธ์ุสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อยและมีสันติสุขในการดํารงชีวิต 
 
32.  เรื่อง  ร่างแถลงการณร์ว่มต่อสื่อมวลชนของการประชุมรัฐมนตรต่ีางประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – 
ล้านช้าง ครั้งที่ 4 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 4 (Joint Press Communiqué of the Fourth Lancang – Mekong 
Cooperation Foreign Ministers’ Meeting)  และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายร่วมให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนฯ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
  ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนฯ ที่ไม่ใช่สาระสําคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอีกคร้ัง  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. ร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนฯ เป็นเอกสารที่สะท้อนการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และความ
คิดเห็นระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกต่อการดําเนินการความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือ           
แม่โขง – ล้านช้าง โดยให้การรับรอง (1) หัวข้อ “การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน 
(Enhancing Partnership for Shared Prosperity)” และตราสัญลักษณ์ของการประชุมผู้นํากรอบความร่วมมือ           
แม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 3 ซึ่งจะนําไปใช้สําหรับการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในช่วงที่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานร่วมของกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง 
ระหว่างปี ค.ศ. 2018 – 2020 (2) ตราสัญลักษณ์ของกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (3) เพลงของกรอบความ
ร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ช่ือว่า “ล้านช้างและแม่โขง สายนํ้าแห่งมิตรภาพ” (Lancang and Mekong, A river of 
Friendship)  
  2. ทบทวนความสําเร็จและความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ของ กรอบ
ความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา อาทิ ความคืบหน้าในการดําเนินโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการ
จัดสรรทุนจากกองทุนพิเศษภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (MLC Special Fund) การจัดต้ังศูนย์ความ
ร่วมมือบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแม่โขง – ล้านช้าง ศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมแม่โขง – ล้านช้าง และศูนย์ 
Global Center for Mekong Studies (GCMS) รวมทั้งการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในสาขาหลัก
ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง 
  3. กําหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคต โดยเน้นเรื่องการจัดต้ังระเบียงการพัฒนาเศรษฐกิจ             
แม่โขง – ล้านช้าง (Lancang -  Mekong Economic Development Belt) การส่งเสริมความร่วมมือด้านศักยภาพ
การผลิต การจัดทําแผนการเช่ือมโยงระหว่างประเทศสมาชิกแม่โขง – ล้านช้างและแผนพัฒนาความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจข้ามพรมแดนและศักยภาพในการผลิต การดําเนินการโครงการใหม่ ๆ ในสาขาที่จะช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่
ของประชาชน การจัดต้ังคณะทํางานร่วมหรือศูนย์ความร่วมมือในสาขาอ่ืน อาทิ การศึกษา ศุลกากร สุขภาพ และ
เยาวชน การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านทรัพยากรนํ้าแม่โขง – ล้านช้างระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 



 

 

42 

2565 รวมท้ังเห็นพ้องต่อการจัดต้ังสํานักเลขาธิการระหว่างประเทศของกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (MLC 
International Secretarial) 
  4. เห็นพ้องที่จะส่งเสริมให้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแห่งชาติของแต่ละประเทศสมาชิก รวมทั้งกลไกความร่วมมือในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค 
เช่น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – 
เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) และแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง 6 ประเทศ 
(GMS)  
 
33.  เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย – ลาว               
ครั้งที่ 3 
  คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่
เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat: JCR) ไทย – ลาว ครั้งที่ 3 และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ    
ลงนามในแถลงการณ์ร่วมฯ โดยฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีรัฐมนตรีกระทรวงการ
ต่างประเทศ สปป.ลาว เป็นผู้ร่วมลงนาม ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ  
  ทั้งน้ี ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศ
สามารถดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับ        
จากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญา
เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย  
  สาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็น
ทางการ (Joint Cabinet Retreat: JCR) ไทย – ลาว ครั้งที่ 3  ครอบคลุมประเด็นความร่วมมือ 3 ประเด็นหลัก 
ได้แก่ 1) ด้านการเมืองและความม่ันคง  ประกอบด้วย ความช่วยเหลือกรณีเหตุอุทกภัยในแขวงอัตตะบือ ยุทธศาสตร์
ร่วมด้านการพัฒนา  การรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน  การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการ
เปิดและยกระดับจุดผ่านแดน 2) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ พลังงาน  การอํานวยความสะดวกในการผ่านแดน  การ
เช่ือมโยงด้านคมนาคมขนส่งอย่างไร้รอยต่อ  การส่งเสริมการค้าไทย-ลาว  3) ความร่วมมือด้านสังคมและการพัฒนา 
ได้แก่ โครงการการส่งเสริมการพัฒนาอย่างย่ังยืน  แรงงาน  การท่องเที่ยว การทูตภาคประชาชน การฉลองครบรอบ 
70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต  การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย  และสาธารณสุข 
  ทั้ง น้ี จะมีการลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ                
ในการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย – ลาว ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561                
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยการดําเนินการต่าง ๆ ภายใต้ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ จะช่วยผลักดันให้
การดําเนินการที่ผ่านมาเกิดความคืบหน้าเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินความสัมพันธ์ ทั้งด้านการเมืองและความม่ันคง 
เศรษฐกิจ และสังคมและการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป   
 
34. เรื่อง ขออนุมัติจัดทําและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกรทะรวงศึกษาธิการ เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ทั้งน้ี หากก่อนการลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ให้
กระทรวงศึกษาธิการหารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศเพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่อง
น้ัน ๆ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้แทน เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา 
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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  สาระสํ าคัญของบันทึ กความ เข้ า ใจ ว่า ด้วยความร่ วม มือ ด้านการศึ กษา  ระห ว่าง
กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เพ่ือใช้เป็นกรอบความร่วมมือทางการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การ
แลกเปล่ียนการเยือนระดับต่าง ๆ การส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย การพัฒนาหลักสูตรสเต็มศึกษา โลจิสติกส์ การศึกษา
พิเศษ และการตรวจสอบเอกสารวุฒิการศึกษาของนักศึกษาและพระสงฆ์ลาวที่เรียนในประเทศไทย โดยได้ระบุให้มี
การจัดต้ังคณะทํางานร่วมด้านการศึกษาไทย – ลาว เพ่ือใช้เป็นเวทีในการหารือกิจกรรม/โครงการความร่วมมือ
ระหว่างกัน โดยแต่ละฝ่ายผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม กําหนดระยะเวลาในการบังคับใช้และสิ้นสุดของบันทึก
ความเข้าใจฯ เป็นระยะ 5 ปี และจะต่ออายุอัตโนมัติออกไปอีก 5 ปี  
 
35. เรื่อง การจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย – ลาว 
  คณะรัฐมนตรีมีติอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ดังน้ี  
  1. อนุมัติการจัดทําและเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย – ลาว  
  2. อนุมัติให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยโครงการจัดสร้าง
สวนรุกขชาติไทย – ลาว ทั้งน้ี หากจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถ
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่อธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว 
  สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย – ลาว มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
กระชับมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีของท้ังสองฝ่าย และเพ่ือให้เป็นไปตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย 
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการดําเนินการ
จัดทําโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย – ลาว ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเขตโรงเรียนมัธยม
สมบูนนาซอน บ้านนาซอน เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  ทั้งน้ี ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ได้กําหนดรายละเอียดสําหรับการดําเนินงานร่วมกันของทั้งสองฝ่ายใน
ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การกําหนดคํานิยาม ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ พันธกรณีของทั้งสองฝ่าย การจ้างแรงงาน 
ระยะเวลาในการดําเนินงานตามโครงการ คณะกรรมการกํากับโครงการ เงินได้ อากรและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และ
การอํานวยความสะดวกด้านภาษี การแลกเปลี่ยนเงินตราและการโอนเงิน กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบท้องถิ่น 
การคุ้มครองความปลอดภัย การส่งมอบงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกความเข้าใจ การระงับข้อพิพาทวันที่มีผลใช้
บังคับ และผู้ลงนาม  
 

แต่งตั้ง 
 
36. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี  
  1. นางพนิดา ศรีสันต์ นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวช
ศาสตร์ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ดํารงตําแหน่ง 
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นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและ
การแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ต้ังแต่วันที่ 23 เมษายน 2561  
   2. นายสุธน วงษ์ชีรี ผู้ เ ช่ียวชาญด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่ียวชาญ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (มาตรฐานห้องปฏิบัติการ) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้ังแต่วันที่ 10 กรฎาคม 2561  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
37. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี  
  1. นายพิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) สูง) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้าน
เวชกรรมป้องกัน) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2561  
   2. นายชัยรัตน์ เตชะไตรศักด์ิ นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มควบคุมและป้องกัน
โรคเรื้อน สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน) 
(นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) กรมควบคุมโรค ต้ังแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
38. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ              
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
   1. นายสุภัทร จําปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
   2 .  น า ยสนิ ท  แ ย้ ม เ กษ ร  ผู้ ช่ ว ย เ ล ข า ธิ ก า ร คณะก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น                
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่ง              
ที่ว่าง  
 
39. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จํานวน 9 คน ดังน้ี        
   1. ด้านกฎหมาย นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธ์ิ   
   2. ด้านศิลปวัฒนธรรม นายบวรเวท รุ่งรุจี  
  3. ด้านการศึกษา นางสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน  
   4. ด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว นายธวัชชัย ไทยเขียว  
   5. ด้านสุขภาพจิต นายยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ิ  
  6. ด้านคนพิการและผู้สูงอายุ นายสมคิด สมศรี  
  7. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวลัดดา ต้ังสุภาชัย   
  8. ด้านสื่อสารมวลชน 1) รองศาสตราจารย์พนา ทองมีอาคม 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัชญ์ ครุจิต  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป  
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40. เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้ นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหน่งหน่ึงปี ในวันที่ 17 ธันวาคม 
2561 คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ ต้ังแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561  
 

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


