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เรือ่ง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562                                             1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 5 เรื่อง ขออนุมัติโครงการและงบประมาณดําเนินงานโครงการรักษาระดับปริมาณและ 

คุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/63 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอดังน้ี 

  1. อนุมัติโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/63 และ
อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ ภายในวงเงินทั้งสิ้น 275,147,520 บาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
เมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิ รวมค่าขนส่ง จํานวน 10,000 ตัน วงเงิน 270,000,000 บาท โดยเบิกจ่ายจาก 
ทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตและขยายพันธ์ุพืช และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ วงเงิน 5,147,520 บาท  
โดยกรมการข้าวดําเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 
  2. ให้สํานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2563 ให้แก่กรมการข้าว จํานวน 270,000,000 บาท ทดแทนทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตและขยายพันธ์ุพืช 
ที่ถูกใช้ไป 
  ส่วนการขอยกเว้นโดยไม่นําเอาต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธ์ุที่ใช้สําหรับสนับสนุนเกษตรกรใน
โครงการฯ มารวมคํานวณในตัวช้ีวัดของทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตและขยายพันธ์ุพืช ประจําปีบัญชี 2562 ให้เป็นไป
ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
   1. ในปี 2561/62 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิจํานวนมาก (ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ) ผลผลิตข้าวเสียหาย เน่ืองจากเกิดสภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วงอย่างรุนแรง             
ทําให้ไม่สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตข้าวหอมมะลิไว้ทําเมล็ดพันธ์ุข้าว สําหรับการเพาะปลูกในปีการผลิตต่อไป รวมทั้ง
เกษตรกรขาดแคลนเงินทุนในการจัดซื้อเมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิไปเพาะปลูก ทั้งน้ี หากปล่อยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ขาดแคลนเมล็ดพันธ์ุคุณภาพดีไปปลูกในฤดูนาปี ปี 2562/63 จะทําให้ผลผลิตข้าวหอมมะลิมีคุณภาพตํ่าลง             
ส่งผลกระทบต่อการค้าและการตลาดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย 
  2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการรักษาระดับปริมาณและ
คุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/63 โดยสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุข้าวแก่เกษตรกรท่ีมีแปลงปลูกข้าวเสียหาย
สิ้นเชิงอยู่ในพ้ืนที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เน่ืองจากฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัย
ต้ังแต่ วันที่  1 สิ งหาคม  – 31 ตุลาคม  2561 ใน พ้ืนที่  2 ,000,000 ไร่  จํานวน  23 จั งหวัด   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และ
จังหวัดพะเยา) ไร่ละ 5 กิโลกรัม ตามพ้ืนที่ปลูกข้าวจริงที่ประสบฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ 
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(ครัวเรือนละไม่เกิน 50 กิโลกรัม) ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ในการประชุมคร้ังที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการด้วยแล้ว 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 11 เรื่อง การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอกําหนด 

วันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษในปี 2562 ดังน้ี  
  1. กําหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ  
   2. ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป  
  3. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจําเป็นหรือราชการ
สําคัญในวันดังกล่าวโดยได้กําหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือ
กระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานน้ันพิจารณาดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร โดยมิให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการและประชาชน  
  ทั้งน้ี การกําหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน เป็นวันหยุดราชการประจําปี 2562 เพ่ิมเป็นกรณี
พิเศษดังกล่าว จะทําให้ปี 2562 มีวันหยุดเพ่ิมอีก 1 วัน และเมื่อนับรวมกับวันที่ 6 พฤษภาคม 2562  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ (29 มกราคม 2562) กําหนดให้เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษในปี 2562 แล้ว  
จะทําให้ปี 2562 มีวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษรวมทั้งสิ้น 2 วัน โดยเป็นวันหยุดเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
วันหยุดราชการประจําสัปดาห์ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) และวันหยุดราชการประจําปีที่กําหนดไว้ตามประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ด้านแต่งตั้ง 
วาระที่ 20 เรื่อง การแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคาร 

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังรองประธาน 

กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวม 13 คน 
แทนรองประธานกรรมการและกรรมการเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสามปี ดังน้ี   
 1. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์   รองประธานกรรมการ   
 2. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้แทนกระทรวงการคลัง  กรรมการ  
 3. นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรรมการ  
 4. นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์  กรรมการ  
 5. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ผู้แทนสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรรมการ  
 6. นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย  กรรมการ  
 7. นายทองลักษณ์ หาญศึก ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น  กรรมการ   
 8. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล  กรรมการ  
 9. นางนํ้าผึ้ง วงศ์สมิทธ์ิ  กรรมการ  
 10. นายวัชระ ฉัตรวิริยะ  กรรมการ  
 11. นายลือชัย ชัยปริญญา  กรรมการ  
 12. นายสุวิชญ โรจนวานิช  กรรมการ  
 13. นางอมรา กลับประทุม  กรรมการ  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 





วาระ
เรื่องที่

เศรษฐกิจ-สังคม 5 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณดําเนินงานโครงการรักษาระดับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/63
11 การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

โดย สํานักบริหารกลาง

แต่งตั้ง 20 การแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                       เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 
 
  วันน้ี (12 กุมภาพันธ์ 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ด่าน
    พรมแดนบ้านฮวก)  
  2.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มะพร้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตาม
    มาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  การจัดต้ังกรมการขนส่งทางราง 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  4.  เรื่อง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง 
    รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น สําหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
    รายการเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการตุลาการและ  
    ดะโต๊ะยุติธรรม  
  5.  เรื่อง  ขออนุมัติโครงการและงบประมาณดําเนินงานโครงการรักษาระดับปริมาณและ 
    คุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/63 
  6.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการจัดทําโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของกระทรวง
    ยุติธรรมภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
  7.  เรื่อง  การจัดสรรอัตราข้าราชการตํารวจต้ังใหม่ใหกั้บสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
  8.  เรื่อง  การจัดสรรอัตราข้าราชการต้ังใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน 
    และกระทรวงแรงงาน และการสนับสนุนงบประมาณให้กับสํานักงานผู้ตรวจการ
    แผ่นดินเพ่ือใช้สําหรับการบรรจุอัตราพนักงานต้ังใหม่  
  9.  เรื่อง  แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564 
  10.  เรื่อง    การกําหนดวิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารงาน การบริหารบุคคล  การจัด 
    โครงสร้างการแบ่งส่วนงานหน้าที่และอํานาจของส่วนงาน อัตรากําลัง และกรอบ
    อัตรากําลังข้าราชการในระยะเริ่มแรกของสํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
    ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง  
  11.  เรื่อง  การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562  
 

ต่างประเทศ 
  12.   เรื่อง   ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง 
    สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
  13.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขข้อบทท่ี 20 วรรค 1 ของอนุสัญญา
    ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the  
    Elimination of all Forms of Discrimination Against Women - CEDAW) 
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  14.   เรื่อง    การให้สัตยาบันกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอํานวยความสะดวกใน 
    การขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนโดยยานพาหนะทางถนน (ASEAN Framework 
    Agreement on the Facilitation of Cross Border Transport of   
    Passengers by Road Vehicles: ASEAN CBTP) 
  15.   เรื่อง  การเข้าร่วมกับความร่วมมือ Climate and Clean Air Coalition (CCAC) ของ 
    ประเทศไทย ด้านที่ 3 
 16.   เรื่อง   ร่างข้อมติรัฐมนตรีเรื่อง Enhancing Cooperation, Harmonization and  
   Integration in the Era of Transport Automation 
 

แต่งต้ัง 
 
  17.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  18.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง   
    (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  19.  เรื่อง  การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาบรรจุเป็นข้าราชการ 
    พลเรือนสามัญ และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง   
    (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังรองประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือ 
    การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
  21.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
  22.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการกํากับสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
    บริการสาธารณสุข  
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
    คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
    ท่องเที่ยวและกีฬา)  
  26.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  27.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิ 
    มนุษยชนสําหรับวาระระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2564  
 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีฉบับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562) 
ด้วยการสแกน QR Code 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดด่านศลุกากรและด่านพรมแดน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (ด่านพรมแดนบ้านฮวก)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (ด่านพรมแดนบ้านฮวก) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  กค. เสนอว่า  
  1. ได้มีกฎกระทรวงกําหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ โดยในลําดับที่ 
7 แห่งกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ได้กําหนดให้จังหวัดเชียงรายมีด่านศุลกากร รวม 3 แห่ง ได้แก่ ด่านศุลกากร              
เชียงของ ด่านศุลกากรเชียงแสน และด่านศุลกากรแม่สาย และในแต่ละด่านศุลกากรดังกล่าวจะกําหนดให้มีด่าน
พรมแดนด้วย การกําหนดด่านพรมแดนที่เสนอมาในคร้ังน้ีเป็นการกําหนดด่านพรมแดนของด่านศุลกากรเชียงของ 
โดยปัจจุบันด่านศุลกากรเชียงของ ต้ังอยู่เลขที่ 78 หมู่ที่ 9 ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีด่าน
พรมแดน รวม 4 ด่าน ได้แก่  
    1.1 ด่านพรมแดนเชียงของ แห่งที่ 1 ต้ังอยู่บริ เวณท่าเรือบ๊ัค หมู่ที่ 1 ตําบลเวียง               
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
   1.2 ด่านพรมแดนเชียงของ แห่งที่ 2 ต้ังอยู่บริเวณท่าเรือเชียงของ หมู่ที่ 1 ตําบลเวียง 
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
   1.3 ด่านพรมแดนเชียงของ แห่งที่ 3 ต้ังอยู่บริเวณท่าเรือผาถ่าน หมู่ที่ 2 ตําบลเวียง             
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และ  
   1.4 ด่านพรมแดนเชียงของ แห่งที่ 4 ต้ังอยู่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย – ลาว 4                
(เชียงของ – ห้วยทราย) หมู่ที่ 9 ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
  2. โดยที่การกําหนดด่านพรมแดนต้องกําหนดโดยกฎกระทรวง แต่กฎกระทรวงกําหนดด่านศุลกากร
และด่านพรมแดน พ.ศ. 2560 ยังมิได้มีการกําหนดให้จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็น           
ด่านพรมแดนตามกฎกระทรวงฯ แต่อย่างใด ประกอบกับได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 28 กันยายน 
2561 เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อําเภอ 
ภูซาง จังหวัดพะเยา ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านปางมอน เมืองคอบ แขวงไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
โดยการเปิดจุดผ่านแดนดังกล่าวเพ่ือให้บุคคลและพาหนะที่เก่ียวข้องผ่านเข้า – ออก เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอํานวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง 
รวมท้ังสนับสนุนการเช่ือมโยงการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน การขนส่ง การแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและ          
การเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธ์ุในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง จึงได้แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง
ดังกล่าวเป็นร่างกฎกระทรวงกําหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ด่านพรมแดนบ้านฮวก)  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดด่านพรมแดนบ้านฮวก ต้ังอยู่บริเวณบ้านฮวก หมู่ที่ 12 ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง             
จังหวัดพะเยา  
   2. กําหนดเขตแดนทางบก ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 
2. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือ่ง กําหนดใหม้ะพร้าวเปน็สนิค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบ
ในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มะพร้าวเป็นสินค้า
ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้
ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรฐัมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ           
ต่อไปได้  
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   สาระสาํคญัของร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มะพร้าวเป็นสนิคา้ทีต้่องปฏิบัติ
ตามมาตรการจัดระเบยีบในการนําเขา้มาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... มสีาระสําคัญ คอื กําหนดให้สนิค้ามะพร้าวเป็น
สินค้าที่ต้องนําเข้ามาทางท่าเรือกรุงเทพ หรือท่าเรือแหลมฉบัง ทั้งน้ี โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (6) แห่ง
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522  
 
3. เรื่อง การจัดต้ังกรมการขนส่งทางราง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วย
กลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม             
พ.ศ. .... 3. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี              
นําร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม และส่งร่าง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ....  และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้รัฐมนตรีว่า              
การกระทรวงคมนาคมพิจารณาลงนาม ทั้งน้ี ให้ดําเนินการลงนามเมื่อร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562 (การจัดต้ังกรมการขนส่งทางราง) มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย แล้วประกาศใน               
ราชกิจจานุเบกษาต่อไป และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
   สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

กลุ่มภารกิจด้านการขนส่งปจัจุบัน กลุ่มภารกิจด้านการขนส่งทีข่อปรับปรุง 
(ข) กลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง 
1. กรมการขนส่งทางบก 
2. กรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาวี  
3. กรมการขนส่งทางอากาศ  

(ข) กลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง  
กรมการขนส่งทางบก (คงเดิม)  
กรมเจ้าท่า (เปลี่ยนช่ือ)  
กรมท่าอากาศยาน (เปลี่ยนช่ือ) 
กรมการขนส่งทางราง (ต้ังใหม่)  

   2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ....  
กรมจัดต้ังใหม่ การแบ่งส่วนราชการตามร่างกฎกระทรวงฯ 

 
 

กรมการขนส่งทางราง 

สํานักงานเลขานุการกรม 
กองกฎหมาย 
กองกํากับกิจการขนส่งทางราง 
กองมาตรฐานความปลอดภัยและบํารุงทาง 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

   3. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวง
คมนาคม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

การแบ่งส่วนราชการปจัจุบนั การแบ่งส่วนราชการทีข่อปรบัปรุง 
(1) สํานักบริหารกลาง 
(2) กองจัดระบบการจราจรทางบก 
(3) กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร  
(4) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร  
(5) สํานักงานโครงการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม 
(6) สํานักงานโครงการพัฒนาระบบราง 
(7) สํานักแผนความปลอดภัย

สํานักบริหารกลาง (คงเดิม) 
กองจัดระบบการจราจรทางบก (คงเดิม) 
กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร (คงเดิม) 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร (คงเดิม) 
สํานักงานโครงการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม (คงเดิม)  
สํานักงานโครงการพัฒนาระบบราง (ตัดออก)  
สํานักแผนความปลอดภัย (คงเดิม) 
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(8) สํานักแผนงาน 
(9) สํานักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค 

สํานักแผนงาน (คงเดิม) 
สํานักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค (คงเดิม) 

  
เศรษฐกิจ- สังคม 

 
4. เรื่อง ขอรบัการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสาํรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน็ สําหรบัคา่ใช้จ่ายด้านบุคลากร รายการเงนิเดือนและเงนิประจําตําแหน่งของ
ข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม  
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น สําหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร รายการเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน่งของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม ตามท่ีสํานักงานศาลยุติธรรม (ศย.) เสนอ แล้วมีมติอนุมัติ
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณที่เห็นชอบในหลักการให้ ศย. ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ค่าใช้จ่ายบุคลากร รายการเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
ข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้วมาดําเนินการต่อไป  
   ทั้งน้ี สํานักงบประมาณได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ศย. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ค่าใช้จ่ายบุคลากร รายการเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
ข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม จํานวน 7,161,846,300 บาท โดยประมาณการค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 รวมเงินเลื่อนขั้นของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมระหว่างปีงบประมาณแล้ว เป็นเงินจํานวน 
6,528,160,960 บาท จึงคาดว่าจะมีงบประมาณคงเหลือจํานวน 633,685,340 บาท ซึ่งเพียงพอที่จะนํามาใช้จ่าย
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เพ่ิมขึ้น  
 
5. เรื่อง ขออนุมัติโครงการและงบประมาณดําเนินงานโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ               
ปีการผลิต 2562/63 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอดังน้ี 
  1. อนุมัติโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/63 และอนุมัติ
กรอบวงเงินงบประมาณ ภายในวงเงินทั้งสิ้น 275,147,520 บาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเมล็ดพันธ์ุข้าว
หอมมะลิ รวมค่าขนส่ง จํานวน 10,000 ตัน วงเงิน 270,000,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตและ
ขยายพันธ์ุพืช และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ วงเงิน 5,147,520 บาท โดยกรมการข้าวดําเนินการ             
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  2. ให้สํานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2563 ให่แก่กรมการข้าว จํานวน 270,000,000 บาท ทดแทนทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตและขยายพันธ์ุพืชที่ถูกใช้ไป 
  ส่วนการขอยกเว้นโดยไม่นําเอาต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธ์ุที่ใช้สําหรับสนับสนุนเกษตรกรในโครงการฯ 
มารวมคํานวณในตัวช้ีวัดของทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตและขยายพันธ์ุพืช ประจําปีบัญชี 2562 ให้เป็นไปตามความเห็น
ของกระทรวงการคลัง 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
   1. ในปี 2561/62 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิจํานวนมาก (ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือและภาคเหนือ )  ผลผลิตข้าวเสียหาย  เ น่ืองจากเ กิดสภาวะฝนแล้ง  ฝนทิ้ ง ช่วงอย่างรุนแรง                
ทําให้ไม่สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตข้าวหอมมะลิไว้ทําเมล็ดพันธ์ุข้าว สําหรับการเพาะปลูกในปีการผลิตต่อไป รวมทั้ง
เกษตรกรขาดแคลนเงินทุนในการจัดซื้อเมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิไปเพาะปลูก ทั้งน้ี หากปล่อยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ขาดแคลนเมล็ดพันธ์ุคุณภาพดีไปปลูกในฤดูนาปี ปี 2562/63 จะทําให้ผลผลิตข้าวหอมมะลิมีคุณภาพตํ่าลง                
ส่งผลกระทบต่อการค้าและการตลาดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย 
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  2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการรักษาระดับปริมาณและ
คุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/63 โดยสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุข้าวแก่เกษตรกรที่มีแปลงปลูกข้าวเสียหาย
สิ้นเชิงอยู่ในพ้ืนที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เน่ืองจากฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัย
ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2561 ในพ้ืนที่ 2,000,000 ไร่ จํานวน 23 จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
20 จังหวัด และภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา) ไร่ละ 5 กิโลกรัม 
ตามพ้ืนที่ปลูกข้าวจริงที่ประสบฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ (ครัวเรือนละไม่เกิน 50 กิโลกรัม)               
ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561                
ได้มีมติเห็นชอบในหลักการด้วยแล้ว 
 
6. เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดทําโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของกระทรวงยุติธรรมภายใต้แผน
แม่บทการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ซึ่งดําเนินการโดย 
กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) จํานวน 87 โครงการ รวม 3,190 หน่วย ภายในวงเงิน 3,022.438 ล้านบาท ภายใต้แผน
แม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยให้ ยธ. คํานึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด 
เป้าหมาย ประโยชน์ที่จะได้รับ และผลสัมฤทธ์ิที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ พร้อมจัดทํารายละเอียด แบบรูป
รายการ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างให้เป็นมาตรฐานเดียวในแต่ละระดับ ให้สอดคล้องกับร่างบัญชีราคา
มาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทําการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 
2559 โดยเคร่งครัด รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญของโครงการ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ
เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในหลักการโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 
– 2579) ดําเนินการโดยกระทรวงยุติธรรม (5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
กรมคุมประพฤติ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกรมบังคับคดี) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 2 – 3 ช้ัน ตามแบบมาตรฐานบ้านพักข้าราชการของกระทรวงยุติธรรม เพ่ือให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางของกระทรวงยุติธรรมที่ต้องไปรับราชการตามหน่วยงานในพ้ืนที่
ต่าง ๆ มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานใกล้สถานที่ทํางานโดยดําเนินการในพ้ืนที่ที่มีความต้องการบ้านพักข้าราชการของ
หน่วยงานดังกล่าวทั่วประเทศซึ่งอยู่บนที่ดินราชพัสดุอยู่ในความดูแลของกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งหมด 87 โครงการ 
รวม 3,190 หน่วย ภายในวงเงินงบประมาณ 3,022.438 ล้านบาท ดังน้ี 

หน่วยงาน หน่วย จํานวนอาคาร งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

1. กรมราชทณัฑ์ (54 โครงการ) 2,132 109 2,065.108 

2. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (16 โครงการ) 672 27 582.330 
3. กรมคมุประพฤติ (5 โครงการ) 182 14 183.520 

4.สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
(1 โครงการ) 

24 1 20.590 

5. กรมบังคับคดี (11 โครงการ) 180 11 170.890 
รวม (87 โครงการ) 3,190 162 3,022.438 



 

 

 

7 

 
7. เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการตํารวจต้ังใหม่ให้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติ ดังน้ี  
  1. อนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการตํารวจต้ังใหม่ให้แก่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รวมท้ังสิ้น             
5,970 อัตรา ตามมติคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐในการประชุมครั้งที่ 4/2561              
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่าย
เลขานุการร่วมคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐเสนอ สําหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการจัดสรรอัตราข้าราชการตํารวจต้ังใหม่ดังกล่าว ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติดําเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนดต่อไป  ทั้งน้ี ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  2. โดยท่ีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืนในสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2562 ได้มีการเปล่ียนช่ือส่วนราชการระดับกองบังคับการ จากเดิม “กองบังคับการ
ถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ” เป็น “กองบังคับการตํารวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904” 
เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมายโดยตรง ดังน้ัน  ในขั้นตอนการจัดสรรอัตราข้าราชการตํารวจต้ังใหม่ 
เพ่ือรองรับภารกิจด้านการถวายความปลอดภัย  และการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับอัตรากําลังดังกล่าว            
ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น สํานักงาน ก.พ. สํานักงบประมาณ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติดําเนินการให้เป็นไป
ตามนัยข้อกฎหมายดังกล่าวด้วย  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  1. สํานักงาน ก.พ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วมคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการตํารวจต้ังใหม่ให้แก่
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) จํานวน 5,970 อัตรา ตามมติ คปร. ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่                
19 ตุลาคม 2561 และคร้ังที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยสรุปได้ ดังน้ี  

การขอรับจัดสรรอัตราข้าราชการตํารวจต้ังใหม่  
(จําแนกตามภารกิจ) 

อัตราข้าราชการตํารวจต้ังใหม่ 
ข้อเสนอของ ตช. มติ คปร. 

1. เพ่ือปฏิบัติภารกิจประจําในสถานีตํารวจทั่วประเทศ 
เน่ืองจากในปัจจุบัน ตช. ประสบภาวะขาดแคลน
อัตรากําลังข้าราชการตํารวจช้ันประทวน 

9,000 อัตรา 
 

คปร. มีมติ (19 ตุลาคม 2561) ให้ 
ตช. ทบทวนบทบาทภารกิจตามมติ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2557)
2. เพ่ือรองรับสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เน่ืองจาก  
 2.1 ตํารวจมั่นคงหมวดเฉพาะกิจหน่วย
ปฏิบัติการพิเศษ  สังกัดตํารวจภูธรภาค 9  ต้องเข้าไป
ดําเนินภารกิจในพ้ืนที่ที่ฝ่ายทหารได้ถอนกําลังตาม
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 2.2 ตํารวจตระเวนชายแดน กองบังคับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 4  เพ่ือให้มีอัตรากําลัง
เพียงพอในการสับเปลี่ยนหมนุเวียนปฏิบัติภารกิจ  
 
 
 
 

4,700 อัตรา 4,700 อัตรา 
(ตามมติ คปร. 

ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 
19 ตุลาคม 2561) 
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3. เพ่ือรองรับภารกิจด้านการถวายความปลอดภัย  
ตามท่ีได้มีการจัดต้ังกองบังคับการถวายความปลอดภัย
และปฏิบัติการพิเศษ 

1,615 อัตรา 1,270 อัตรา 
[ตามมติ คปร. ครั้งที่ 6/2561         
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 
เน่ืองจาก ตช. ได้เกลี่ยและตัดโอน
ข้าราชการตํารวจที่ปฏิบัติภารกิจด้าน
การถวายความปลอดภัย (เดิม) 
มาแล้ว จํานวน 345 อัตรา]

รวมทั้งสิน้ 15,315 อัตรา 5,970 อัตรา 
 
8. เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการต้ังใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงานและกระทรวงแรงงาน 
และการสนับสนุนงบประมาณให้กับสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อใช้สําหรับการบรรจุอัตราพนักงานต้ังใหม่ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี 
   1. อนุมัติอัตราข้าราชการต้ังใหม่ของกระทรวงพลังงาน และกระทรวงแรงงาน ดังน้ี 1.1 กระทรวง
พลังงาน กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ จํานวน 23 อัตรา 1.2 กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน จํานวน 10 อัตรา 
สํานักงานประกันสังคม จํานวน 3 อัตรา รวมจํานวนทั้งสิ้น 36 อัตรา  
   โดยไม่ให้นําตําแหน่งที่ได้รับจัดสรรไปยุบเลิกเพ่ือปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นตาม
มติคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ ในการประชุมคร้ังที่ 4/2561 วันที่ 19 ตุลาคม 2561 
และคร้ังที่ 5/2561 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ส่วนงบประมาณสําหรับดําเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของ              
สํานักงบประมาณ ทั้งน้ี ให้กระทรวงพลังงานและกระทรวงแรงงานรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. และ                 
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  2. รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ               
ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เก่ียวกับอัตราต้ังใหม่ของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและให้สํานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  สํานักงาน ก.พ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วมคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบาย
กําลังคนภาครัฐ (คปร.) รายงานว่า  
   1. คปร. ในการประชุมคร้ังที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่             
23 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการต้ังใหม่ให้กับ 3 หน่วยงาน จํานวนรวมทั้งสิ้น 
36 อัตรา เพ่ือรองรับภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ สรุปได้ดังน้ี 

หน่วย : อัตรา 
ส่วนราชการ คําขอ มติ คปร. เหตุผลความจาํเปน็ 

1.1 กระทรวงพลังงาน  
- กรมเช้ือเพลิง
ธรรมชาติ 

29 23 
[ข้าราชการตําแหน่ง     
1) วิศวกรปิโตรเลียม 
2) นักธรณีวิทยา  
3) นักวิทยาศาสตร์ 
4) นักวิชาการเงินและ
บัญชี  
 
 

เพ่ือรองรับภารกิจการบริหารจัดการปิโตรเลียม
ในระบบสัญญาแบ่งปันผลผลติ (Production 
Sharing Contract : PSC) และระบบสัญญาจ้าง
บริการ (Service Contract : SC) ซึ่งเป็นการ
ดําเนินการตามนัยมาตรา 23 แห่ง
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
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5) นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน  และ            
6) นิติกร] 

1.2 กระทรวงแรงงาน  
- สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  

152 - เพ่ือรองรับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ 
แรงงานคนพิการ และแผนปฏิบัติการป้องกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ การบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการช่วยเหลือ
เหย่ือค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เป็นต้น 

- กรมการจัดหางาน 590 10 
[ข้าราชการตําแหน่ง
นักวิชาการแรงงาน]  

เพ่ือปฏิบัติภารกิจด้านการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวบริเวณชายแดนในการช่วยเหลือแรงงาน
ต่างด้าวในศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน
ต่างด้าว จํานวน 10 ศูนย์ ใหเ้ป็นไปอย่างรวดเร็ว
และคล่องตัว รวมถึงสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือพัฒนา
เมืองชายแดนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

- สํานักงาน
ประกันสังคม  

202 3 
[ข้าราชการตําแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน]  

เพ่ือปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับการตรวจสอบการ
บริหารจัดการและตรวจสอบการบริหารเงิน
ลงทุนของกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทนเพ่ือเสริมสร้างกลไกการตรวจสอบการ
บริหารเงินกองทุนที่มีมลูค่า และผลกระทบสงูให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลด
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการ  

รวมทั้งสิน้  973 36 
โดยกําหนดเง่ือนไขการใช้ตําแหน่งตามข้อ 1.1 และ 1.2 ไม่ให้ส่วนราชการนําตําแหน่งที่ได้รับการจัดสรรมายุบเลิกเพ่ือ
ปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น สําหรับการดําเนินการสรรหา บรรจุ และแต่งต้ังบุคคล น้ัน กระทรวง
แรงงานและกระทรวงพลังงาน จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี  
   2. สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) เสนอขอรับการจัดสรรอัตราพนักงานต้ังใหม่เพ่ือรองรับ
ภารกิจงานต่าง ๆ จํานวน 31 อัตรา แต่โดยท่ีอํานาจหน้าที่ของ คปร. เก่ียวกับการจัดสรรอัตรากําลังใหม่มิได้
ครอบคลุมถึงหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ดังน้ัน คปร. ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2561 ได้มีมติเห็นควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 9,195,600 บาทต่อปี เพ่ือใช้
สําหรับการบรรจุอัตราพนักงานต้ังใหม่ของ สผผ. จํานวน 28 อัตรา สรุปได้ดังน้ี  

ส่วนราชการ คําขอ มติ คปร. เหตุผลความจาํเปน็ 
สํานักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน  
(สผผ.)  

31 28 
[พนักงานตําแหน่ง  
1) นิติกร 
2) เจ้าหน้าทีส่อบสวน 
และ 
  

- โดยที่ สผผ. รับเรื่องร้องเรียนเฉลี่ยปีละ 5,454 
เรื่อง ซึ่งต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด แต่โดยที่อัตรากําลัง
ที่มีอ ยู่ไม่ เ พียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจหลัก 
จึงทําให้ปริมาณงานค้างที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
ในแต่ละปีมีจํานวนมาก 
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3) นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์] 

- เ พ่ือรองรับภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดิน  
ที่เพ่ิมขึ้นตามนัยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 

และในส่วนการบริหารทรัพยากรบุคคลของอัตราพนักงานต้ังใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 ทั้งน้ี การดําเนินการสรรหา บรรจุและแต่งต้ังบุคคล น้ัน สผผ. จะดําเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี  
 
9. เรื่อง แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ .ศ . 2561 – 2564 ตามท่ี
คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (คณะกรรมการ นปถ.)  เสนอ   
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานของทุกภาคส่วน
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน  ประกอบด้วย  4 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี  

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปฏิรูประบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัยทางถนน 

เช่น  
1. การเพ่ิมขีดความสามารถองค์กรการบริหารความ
ปลอดภัยทางถนน 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล 
3. การปรับปรุงกฎหมายให้ทนัสมัย 
4. เพ่ิมสัดส่วนงบประมาณ ทรัพยากร และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสรา้งวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนนอย่างย่ังยืน 

เช่น  
1. สร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนในกลุ่ม
เยาวชน/ในสังคม 
2. ส่งเสริมให้เกิดผู้ขับขี่คุณภาพ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการปัจจัยเสี่ยงหลักที่นําไปสู่
การเกิดอุบัติเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเทศไทยขนส่งทางถนนปลอดภัย 
4.0 

เช่น  
1. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ  
2. ยกระดับถนนที่ปลอดภัย 
3. ส่งเสริมการเดินทางเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประชารัฐเพ่ือถนนปลอดภัย ส่งเสริมความมีส่วนร่วมเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนจากทุก
ภาคส่วน

 
และได้กําหนดค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด ปี พ.ศ. 2560 – 2564 จากอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรหน่ึงแสนคน เป็น  
30, 27, 24, 21, 18 คน  ตามลําดับ นอกจากน้ี ยังได้มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ในระยะเวลา 20 ปี (ปี 2561 – 
2580) ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศในระยะยาวเพ่ือให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระยะเวลา 20 ปี เ พ่ือสร้างให้เ กิดความปลอดภัยทางถนนอย่างย่ังยืน                
ซึ่งคณะกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนและคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
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ถนนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทฯ พ.ศ. 2560 – 2563 โดยให้ปรับเป็นแผนแม่บทฯ พ.ศ. 2561 – 2564 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
 
10. เรื่อง   การกําหนดวิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารงาน การบริหารบุคคล  การจัดโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนงานหน้าที่และอํานาจของส่วนงาน อัตรากําลัง และกรอบอัตรากําลังข้าราชการในระยะเริ่มแรกของ
สํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามท่ีสํานักงานขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ  ยุทธศาสตร์
ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สํานักงาน ป.ย.ป.) เสนอ ดังน้ี   
  1. เห็นชอบการกําหนดวิธีการปฏิบัติราชการ การบริหารงาน การบริหารบุคคล การจัดโครงสร้าง 
การแบ่งส่วนงานหน้าที่และอํานาจของส่วนงาน  และอัตรากําลังของสํานักงาน ป .ย .ป .  ตามร่างคําสั่ ง                 
สํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 3 ฉบับ  เพ่ือนายกรัฐมนตรีจะได้มีคําสั่งนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวตามท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนดต่อไป  
  2. เห็นชอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังข้าราชการในระยะเร่ิมแรกของสํานักงาน ป.ย.ป. จํานวน 
55 อัตรา โดยมีผู้อํานวยการสํานักงาน เป็นตําแหน่งนักบริหาร ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 1 ตําแหน่ง และรอง
ผู้อํานวยการสํานักงาน เป็นตําแหน่งนักบริหาร ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ตําแหน่ง และตําแหน่งประเภท
และระดับอ่ืนลดหลั่นลงไป จํานวน 52 ตําแหน่ง  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  สํานักงาน ป.ย.ป. รายงานว่า สํานักงาน ป.ย.ป. ได้หารือร่วมกับผู้แทนสํานักงาน ก.พ. สํานักงาน 
ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เพ่ือจัดทําร่างคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี                
จํานวน 3 คําสั่ง ได้แก่ (1) วิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารงานของสํานักงาน ป.ย.ป. (2) การบริหารบุคคลของ
สํานักงาน ป.ย.ป. และ (3) การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานหน้าที่และอํานาจของส่วนงาน  และอัตรากําลังของ
สํานักงาน  ป.ย.ป. ซึ่งผู้แทนหน่วยงานดังกล่าวได้เห็นชอบกับสาระของร่างคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 ฉบับแล้ว 
โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี  
  1. กลไกการบริหารงาน กําหนดให้ (1) ผู้อํานวยการสํานักงานมีหน้าที่ควบคุมดูแลราชการ
โดยทั่วไปของสํานักงาน ป.ย.ป. และรับผิดชอบขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และ (2) รองผู้อํานวยการสํานักงานเป็น
ผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการตามที่ผู้อํานวยการสํานักงานมอบหมาย โดยให้การปฏิบัติราชการแทน การรักษาราชการ
แทน และการมอบอํานาจในกิจการของสํานักงาน ป.ย.ป. เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน  
  2. การบริหารบุคคล 
   2.1 ในระยะเร่ิมแรก  
    (1) การบรรจุ การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ เพ่ือแต่งต้ังข้าราชการให้               
ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ในระยะเริ่มแรก ไม่ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้สําหรับการแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งน้ัน ๆ  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสํานักงาน ป.ย.ป. เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
    (2 )  ให้ผู้ อํ านวยการสํ า นักงานพิจารณาแต่ง ต้ังผู้ ที่ มี คุณสมบั ติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งต้ังโดยคํานึงถึงความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ และคุณลักษณะ ของข้าราชการให้เหมาะสมกับ
ตําแหน่ง  
   2.2 ในระยะต่อไป (เมื่อพ้น 90 วันนับต้ังแต่วันที่คําสั่งน้ีมีผลบังคับใช้) ให้ผู้อํานวยการ
สํานักงานกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการกําหนดตําแหน่ง  การบรรจุ การย้าย การโอน การเลื่อน
ระดับ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือน  การให้ได้รับเงินเดือน   เงินประจําตําแหน่ง  และเงิน
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เพ่ิมสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ วินัยและการรักษาวินัย  และการออกจากราชการของข้าราชการในสํานักงาน 
ป.ย.ป. เสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือเห็นชอบ 
   2.3 ผู้อํานวยการสํานักงานโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีอาจบรรจุบุคคลซึ่งมี
ความรู้ ความสามารถ หรือมีความชํานาญสูง เข้ารับราชการและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใดในสํานักงาน ป.ย.ป. ได้
ตามความเหมาะสม   
   2.4 ผู้อํานวยการสํานักงานอาจจ้างบุคคลภายนอกซ่ึงมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และมีความชํานาญสูงเพ่ือปฏิบัติงานให้แก่สํานักงานโดยทําสัญญาจ้างเป็นคราว ๆ  คราวละไม่เกิน 1 ปีตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขที่ผู้อํานวยการสํานักงานกําหนดโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี  
   2.5 การบริหารพนักงานราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ ตามกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการที่ผู้อํานวยการสํานักงานกําหนดโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี  
  3.  การแบ่งส่วนงานหน้าที่และอํานาจของส่วนงาน กําหนดให้สํานักงาน ป.ย.ป. แบ่งออกเป็น              
5 ส่วนงาน (ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการที่อยู่ภายใต้กอง 1-3 ได้มีการแต่งต้ังและปฏิบัติงานแล้ว) ได้แก่  
 

กอง หน้าทีร่ับผิดชอบ 
กอง 1  รับผิดชอบงานวิชาการ งานธุรการ และสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน

เก่ียวกับผลการดําเนินงานของคณะกรรมการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังน้ี  
1. คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบ ป.ย.ป. 
2. คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ 
3. คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ 
4. คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ  
5. คณะกรรมการเตรียมการเพ่ือสร้างความสามัคคีปรองดอง  
6. คณะกรรมการอํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ  
7. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย 
THAILAND 4.0   
8. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ย่ังยืน 
9. คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการข้างต้น  

กอง 2  รับผิดชอบงานวิชาการ งานธุรการ และสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน
เก่ียวกับผลการดําเนินงานของคณะกรรมการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังน้ี  
1. คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
2. คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน รวม 5 คณะ  
3. คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล 
4. คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการข้างต้น 

กอง 3  รับผิดชอบงานวิชาการ งานธุรการ และสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน
เก่ียวกับผลการดําเนินงานของคณะกรรมการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังน้ี  
1. คณะกรรมการดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน  
2. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
3. คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจําจังหวัด  
4. คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการข้างต้น 

กองนวัตกรรม  รับผิดชอบในการจัดให้มีและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง และการดําเนินงานของ
สํานักงาน ป.ย.ป. โดยใช้ Digital Technology ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
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 จัดให้มีและพัฒนาการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการดําเนินการตาม
แผนการเพ่ือขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง  
 ใช้ Artificial Intelligence (AI) ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล และ
ปฏิบัติงานอ่ืนที่ผู้อํานวยการสํานักงานมอบหมาย

กองกลาง  รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุ และ
การบริหารจัดการทรัพย์สินของสํานักงาน ป.ย.ป.  
 งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกองอ่ืน ๆ ข้างต้น  

 
  4.  อัตรากําลัง กําหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องจัดสรรอัตรากําลังตามที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดให้แก่สํานักงาน ป.ย.ป. ซึ่งในคร้ังน้ีสํานักงาน ป.ย.ป. เสนอขอรับการจัดสรรอัตรากําลัง
ข้าราชการ ในระยะเริ่มแรก จํานวน 55 อัตรา ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากสํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ด้วย
แล้ว ประกอบด้วย  
   4.1 ผู้อํานวยการสํานักงาน เป็นตําแหน่งนักบริหาร ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 1 
ตําแหน่ง  
   4.2 รองผู้อํานวยการสํานักงาน เป็นตําแหน่งนักบริหาร ประเภทบริหารระดับสูง  
จํานวน 2 ตําแหน่ง  
   4.3 ตําแหน่งประเภทและระดับอ่ืนลดหลั่นลงไป จํานวน 52 ตําแหน่ง 
 
11. เรื่อง การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการเพิ่มเปน็กรณีพิเศษ ในปี 2562  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอกําหนดวันหยุดราชการเพ่ิม
เป็นกรณีพิเศษในปี 2562 ดังน้ี  
  1. กําหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ  
   2. ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป  
  3. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจําเป็นหรือราชการสําคัญ
ในวันดังกล่าวโดยได้กําหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อ
การให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานน้ันพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการและประชาชน  
  ทั้งน้ี การกําหนดให้วันศุกรท์ี่ 12 เมษายน เปน็วันหยุดราชการประจําปี 2562 เพิม่เป็นกรณี
พิเศษดังกลา่ว จะทําใหป้ี 2562 มีวันหยุดเพิ่มอีก 1 วัน และเมื่อนับรวมกับวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่ง
คณะรัฐมนตรมีีมติ (29 มกราคม 2562) กําหนดให้เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษในปี 2562 แล้ว จะทําใหป้ี 
2562 มีวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพเิศษรวมทั้งสิน้ 2 วัน โดยเป็นวันหยุดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากวันหยุดราชการ
ประจําสัปดาห์ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) และวันหยุดราชการประจําปีที่กําหนดไว้ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ  
 

ต่างประเทศ 
12.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ 
ดังน้ี 
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                   1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ      
แห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
                   2. เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
                   ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ หรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ พม. ดําเนินการได้ โดยให้
นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังตามมติคณะรัฐมนตรี (30 มิถุนายน 2558) 
                   สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ มุ่งป้องกันและปราบปรามบุคคลและกลุ่มอาชญากรรม             
ข้ามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองค์กร ซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์โดยเช่ือมั่นว่า การปราบปรามการค้ามนุษย์และ
การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยการร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง
เป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพ และจะเพ่ิมพูนความร่วมมือระดับทวิภาคีอันเป็นประโยชน์ร่วมกันสําหรับทั้งสอง
ประเทศในการต่อต้านการค้ามนุษย์และกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างคู่ภาคี โดยมีมาตรการป้องกันการค้า
มนุษย์ในทุกรูปแบบ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับการค้ามนุษย์ และมาตรการควบคุมชายแดนท่ีเข้มงวด
เก่ียวกับการตรวจหนังสือเดินทางและบัตรผ่านแดนท่ีจุดตรวจชายแดนระหว่างสองประเทศ การคุ้มครองผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ เช่น ให้คู่ภาคีพัฒนาหลักเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหาย และแนวปฏิบัติทั่วไปว่า
ด้วยการคัดแยกและส่งตัวผู้เสียหายของกระบวนการความร่วมมือระดับรัฐมนตรีของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้า
โขงเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ และกฎหมายภายในของภาคีแต่ละฝ่าย ความร่วมมือในการปราบปรามการค้า
มนุษย์ เช่น ให้หน่วยงานของคู่ภาคีที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เช่น การดําเนินคดีกับ
ผู้กระทําผิดฐานค้ามนุษย์ข้ามชาติ การส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามกฎหมายภายในของภาคีแต่ละฝ่าย การส่งกลับและการ
กลับคืนสู่สังคม โดยให้คู่ภาคีนํามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานทวิภาคีว่าด้วยการบริหารจัดการคดีและการส่งกลับ
และการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มาใช้ปฏิบัติ ซึ่งประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการลงนามในร่าง
บันทึกความเข้าใจดังกล่าว เช่น เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและทันกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ที่มีความซับซ้อนมาก
ขึ้น และเพ่ือเป็นการเพ่ิมมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันกลุ่มเสี่ยงมิให้ถูกแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์ เป็นต้น 
          ทั้งน้ี ประเทศไทยได้เคยจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ในลักษณะ
เดียวกันน้ีกับประเทศอ่ืน ๆ แล้ว เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน และรัฐบาล
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น 
  
13.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขข้อบทที่ 20 วรรค 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination 
Against Women - CEDAW) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแก้ไขข้อบทที่ 20 วรรค 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against 
Women - CEDAW) ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   ตามอนุสัญญา CEDAW ข้อบทท่ี 20 วรรค 1 กําหนดให้โดยปกติคณะกรรมการการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ จะประชุมกันเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ทุกปี แต่ในช่วงที่ผ่านมาคณะกรรมการฯ 
จําเป็นต้องประชุม 3 สมัยต่อปีรวมเป็นระยะเวลา 9 – 10 สัปดาห์ เพ่ือพิจารณารายงานจากรัฐภาคีของอนุสัญญาฯ  
ที่เพ่ิมมากขึ้น ดังน้ันการแก้ไขข้อบทท่ี 20 วรรค 1 ของอนุสัญญาฯ เพ่ือให้คณะกรรมการฯ สามารถขยายระยะเวลา
การประชุมมากกว่า 2 สัปดาห์ต่อปี โดยกําหนดให้การแก้ไขข้อบทดังกล่าวมีผลใช้บังคับเมื่อรัฐภาคีจํานวน 2 ใน 3 
ตอบรับการแก้ไขอนุสัญญาฯ 
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การตอบรับการแก้ไขข้อบทท่ี 20 วรรค 1 ของอนุสัญญาฯ เน่ืองจากการส่งเสริมสิทธิสตรีเป็น
ประเด็นสําคัญที่ไทยสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง ซึ่งประสิทธิภาพการดําเนินการของคณะกรรมการฯ เป็นปัจจัยสําคัญที่
ส่งผลต่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรีและป้องกันการเลือกปฏิบัติ  ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานกรรมการ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้ตอบรับการแก้ไขข้อบทที่ 20 วรรค 1 ของ
อนุสัญญาฯ ด้วยแล้ว 
  
14.  เรื่อง   การให้สัตยาบันกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสาร              
ข้ามพรมแดนโดยยานพาหนะทางถนน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross 
Border Transport of Passengers by Road Vehicles: ASEAN CBTP) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการให้สัตยาบันกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอํานวยความ
สะดวกในการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนโดยยานพาหนะทางถนน (ASEAN Framework Agreement on the 
Facilitation of Cross Border Transport of Passengers by Road Vehicles: ASEAN CBTP) ของประเทศไทย 
และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทําสัตยาบันสารเพ่ือการดังกล่าวและดําเนินการย่ืนต่อเลขาธิการ
อาเซียนต่อไป ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 
                   สาระสําคัญของกรอบความตกลง ASEAN CBTP เป็นการแลกเปลี่ยนสิทธิในการขนส่งผู้โดยสาร
ข้ามพรมแดนโดยใช้ยานพาหนะทางถนนเส้นทางที่กําหนด ภายใต้โควตาการออกใบอนุญาตเดินรถโดยสารไม่เกิน 
500 คัน/ประเทศ โดยหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง พิจารณาแล้วสามารถปฏิบัติตาม
กรอบความตกลง ASEAN CBTP ได้โดยไม่ต้องออกหรือปรับปรุงกฎหมาย ซึ่งการดําเนินการตามกรอบ                 
ความตกลง ASEAN CBTP สอดคล้องกับการดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวกับการตรวจคนเข้าเมืองของ
ไทย ซึ่งการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนตามกรอบตามความตกลงน้ีก็ยังคงต้องย่ืนเอกสารตามแบบที่กําหนดใน
ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เห็นควรให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบกระบวนการคัดกรองคนเข้าเมืองอย่างเข้มงวด 
เพ่ือไม่ให้มีการใช้การดําเนินการตามกรอบความตกลงดังกล่าวเป็นช่องทางในการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย 
ซึ่งอาจนําไปสู่การเกิดปัญหาสังคม เช่น ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมาย ในอนาคตต่อไป 
  
15.  เรื่อง การเขา้ร่วมกับความร่วมมือ Climate and Clean Air Coalition (CCAC) ของประเทศไทย           
ด้านที่ 3 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเข้าร่วมกับความร่วมมือ Climate and Clean Air Coalition 
(CCAC) ของประเทศไทย ด้านที่ 3 การประเมินมลสาร Short – Lived Climate Pollutants (SLCPs1) (คาร์บอน
ดําและโอโซน) ในระดับภูมิภาค โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุม
มลพิษเป็นหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงาน (National Focal Point) CCAC ของประเทศไทย และดําเนินการ
ตามขั้นตอนในการเข้าร่วมกับความร่วมมือ CCAC รวมถึงกําหนดรายละเอียดการดําเนินงานและกรอบเวลาร่วมกับ
โครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) ต่อไป ตามท่ี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   UNEP ได้ริเริ่มความร่วมมือ CCAC เพ่ือลดมลสาร SLCPs มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยกรอบความ
ร่วมมือดังกล่าวมีสาระสําคัญ ดังน้ี (1) การสร้างความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากมลสาร SLCPs (2) การติดตาม
และพัฒนาระบบที่มีอยู่เพ่ือลดมลสาร SLCPs และ (3) การปรับปรุงฐานข้อมูลและส่งเสริมแนวปฏิบัติหรือเทคโนโลยี
เ พ่ือแก้ไขปัญหามลสาร SLCPs  โดยความร่วมมือ CCAC  เ พ่ือลดมลสาร SLCPs มีการดําเนินงาน 11 ข้อ
ริเริ่ม (Initiatives) แบ่งเป็น การดําเนินงาน 7 สาขาหลักและการดําเนินงานในสาขาที่เช่ือมโยง (Cross-Cutting )   
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4 ด้าน ดังน้ี 
 

การดําเนินงานหลัก 7 สาขาหลัก การดําเนินงานในสาขาทีเ่ชือ่มโยง 4 ด้าน
1) ยานยนต์และเคร่ืองยนต์ในภาคคมนาคมและขนส่ง 
2) การผลิตก๊าซธรรมชาติและนํ้ามันดิบ 
3) การลดสาร SLCPs จากขยะมูลฝอยชุมชน 
4) การลดคาร์บอนดําและสารมลพิษอ่ืนๆ จากการ          
ผลิตอิฐ 
5) เทคโนโลยีทางเลือก และมาตรฐานเพ่ือทดแทนสาร
HFCs   
6) การลดสาร SLCPs จากภาคพลังงานในครัวเรือน 
7) การแก้ปัญหาคาร์บอนดําและการปล่อยก๊าซมีเทนใน
ภาคเกษตร 

1) การสนับสนุนแผนปฏิบัติการระดับชาติและแผนงาน
ในการลดสาร SLCPs 
2) การเงินงบประมาณเพ่ือลดสาร SLCPs 
3) การประเมนิสาร SLCPs ในระดับภูมิภาค 
4) มลพิษทางอากาศกับปัญหาสุขภาพ 

ซึ่งการเข้าร่วมกับความร่วมมือดังกล่าวจะทําให้ประเทศไทยสามารถเข้าถึงความร่วมมือและรับประโยชน์ในการ
ดําเนินงานเพ่ือลดมลสาร SLCPs ที่มีศักยภาพก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและเป็นสารมลพิษทางอากาศท่ีส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพมนุษย์ รวมท้ังส่งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะเวลาอันใกล้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
เป้าหมายการดําเนินงานของพิธีสารเกียวโต พิธีสารมอนทรีออลและความตกลงปารีสที่ประเทศไทยร่วมเป็นภาคีที่มี
จุดประสงค์ในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว 
 
16.  เรื่อง  ร่างข้อมติรัฐมนตรีเรื่อง Enhancing Cooperation, Harmonization and Integration in the 
Era of Transport Automation 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างข้อมติรัฐมนตรีเรื่อง Enhancing Cooperation, Harmonization 
and Integration in the Era of Transport Automation และกรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไขร่างข้อมติฯ ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะผู้แทนไทยโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกคร้ัง ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 
                   สาระสําคัญของร่างข้อมติรัฐมนตรีฯ 
                   1. ร่างข้อมติรัฐมนตรีฯ นําเสนอเก่ียวกับการส่งเสริมความร่วมมือและการบูรณาการด้านการขนส่งใน
ยุคดิจิทัล โดยการนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เช่น ระบบขนส่งอัจฉริยะ ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ การนําร่องด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และการขนส่งสินค้าทางเรืออัจฉริยะ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่ง และสามารถแก้ไข
ปัญหาด้านการขนส่ง ทั้งน้ี การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างเต็มสมรรถนะน้ันต้องอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีกรอบการดําเนินงานและการกํากับดูแลที่มีความ
สอดคล้องกันทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยการขนส่งทางบกของ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติสําหรับยุโรป ซึ่งเป็นเวทีเพ่ือกําหนดกรอบการกํากับดูแลระหว่าง
ประเทศสําหรับการขนส่งภายในประเทศ 
                   2. ร่างข้อมติรัฐมนตรีฯ ตกลงร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
                             (1) ยืนยันความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างบทบาทของคณะกรรมการว่าด้วยการขนส่งทางบกใน
ฐานะเป็นหน่วยงานกํากับดูแลการขนส่งภายในประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการจัดให้มีเวทีเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาและการนําระบบดิจิทัล เทคโนโลยี และนวัตกรรมอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องมาใช้กับระบบ e-TIR และ 
e-CMR สําหรับเอกสารขนส่งทั่วไป ยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ การเดินเรือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบขนส่ง
อัจฉริยะ และการให้บริการข้อมูลการขนส่งทางนํ้า ซึ่งถือเป็นแกนหลักของกลยุทธ์ของคณะกรรมการฯ จนถึงปี  
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ค.ศ. 2030 เพ่ือพัฒนาความปลอดภัยทางถนนและสร้างเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการ
จัดให้มีบริการด้านการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ 
                             (2) แสดงความมุ่งมั่นที่จะทําให้มั่นใจว่าการทําหน้าที่ กํากับดูแลงานที่เ ก่ียวข้องของ
คณะกรรมการฯ ก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยทรัพยากรที่มีและมีความสําคัญสูงสุดสําหรับองค์กรเพ่ือสนับสนุน
นวัตกรรมขนส่งอย่างเปิดกว้าง ครอบคลุม และให้ประเทศสมาชิกแห่งสหประชาชาติทั้งปวงสามารถเข้าถึงได้ 
                             (3) เชิญชวนประเทศสมาชิกให้สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ขนส่งภายในประเทศอย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะเน้นยํ้าการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานเป็นระบบคอมพิวเตอร์
ภายใต้อนุสัญญาด้านการขนส่งแห่งสหประชาชาติ ซึ่งดําเนินการโดยคณะกรรมการฯ และหน่วยงานย่อยภายใต้คณะ
กรรมการฯ 
                             (4) ให้คํามั่นที่จะดําเนินการตามระบบ e-TIR อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นผลจากการบังคับใช้
ภาคผนวก 11 ของอนุสัญญาศุลกากรว่าด้วยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศภายใต้เอกสารอํานวยความสะดวกใน
การขนส่ง (อนุสัญญา TIR) รวมท้ังทําให้มั่นใจว่าจะมีงบประมาณรองรับสําหรับการนําระบบ e-TIR มาใช้ใน
ระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการภาคยานุวัติและการปฏิบัติตามระบบ e-CMR (หรือ Convention on the 
Contract for the International Carriage of Goods by Road เป็นอนุสัญญาที่กําหนดข้อบังคับเก่ียวกับการ
ขนส่งสินค้าทางถนน) 
                             (5) แสดงความเช่ือมั่นว่าการสร้างความสอดคล้องคือ พ้ืนฐานที่สําคัญของการปฏิบัติงาน
ร่วมกันของระบบขนส่ง และการนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้กับการขนส่งภายในประเทศสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของระบบขนส่ง ป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน และลดภาวะจากก๊าซเรือนกระจก 
                    ทั้งน้ี จะมีการรับรอบข้อมติฯ ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ของการประชุมระดับสูง (High – level Policy 
Segment) ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้หัวข้อ “Automation in Transport” ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการ
ประชุมประจําปีของคณะกรรมการว่าด้วยการขนส่งทางบก ครั้งที่ 81 ภายใต้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่ง
สหประชาชาติสําหรับยุโรป (UNECE) ระหว่างวันที่ 17 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
 

แต่งต้ัง 
 
17. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นายศักด์สีห์ พรหมโยธี          
กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต              
ณ กรุงอาบูจา สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือ
ทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งน้ี การแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากประเทศ
ผู้รับ  
 
18. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ            
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
   1. นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   2. นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง             
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่
ว่าง และสับเปลี่ยนหมุนเวียน  
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19. เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งต้ัง
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอรับโอน ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
20. เรื่อง การแต่งต้ังรองประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังรองประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวม 13 คน แทนรองประธานกรรมการและ
กรรมการเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสามปี ดังน้ี   
 1. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์   รองประธานกรรมการ   
 2. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้แทนกระทรวงการคลัง  กรรมการ  
 3. นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรรมการ  
 4. นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์  กรรมการ  
 5. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ผู้แทนสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรรมการ  
 6. นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย  กรรมการ  
 7. นายทองลักษณ์ หาญศึก ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น  กรรมการ   
 8. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล  กรรมการ  
 9. นางนํ้าผึ้ง วงศ์สมิทธ์ิ  กรรมการ  
 10. นายวัชระ ฉัตรวิริยะ  กรรมการ  
 11. นายลือชัย ชัยปริญญา  กรรมการ  
 12. นายสุวิชญ โรจนวานิช  กรรมการ  
 13. นางอมรา กลับประทุม  กรรมการ  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป  
 
21. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ แทนผู้ที่ขอลาออก จํานวน 2 คน ดังน้ี  
  1. พันเอก เจียรนัย วงศ์สอาด (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) เป็นกรรมการ แทน 
นายอวยชัย คูหากาญจน์  
   2. นางสาวกิริฎา เภาพิจิตร เป็นกรรมการ แทน ศาสตราจารย์นฤมล สอาดโฉม  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป  
 
22. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการกํากับสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกํากับสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จํานวน 3 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่
ลาออก ดังน้ี  
  1. นายสุรพล สร้างสมวงษ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย  
   2. นายฐิติศักด์ิ สกุลครู    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินหรือการคลัง  
  3. นายพงศ์ ศกุนตนาค   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ  
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  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป  
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง ศาสตราจารย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ 
ผู้เช่ียวชาญสาขาอื่น (สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา การวิจัยด้านสุขภาพและระบบสาธารณสุข) เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่
ลาออก ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 
 
24. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการ กรรมการ
ผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว รวม 7 คน แทนประธาน
กรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสี่ปี ดังน้ี  
  1. นายมานิต ธีระตันติกานนท์   ประธานกรรมการ  
  2. นายชัชวาล เตละวาณิชย์   กรรมการผู้แทนชุมชน  
  3. นายณัชธพงศ์ ลีกิจแสงเจริญกุล  กรรมการผู้แทนชุมชน  
  4. นายจิโรจน์ ทองเต็ม    กรรมการผู้แทนชุมชน  
  5. นายวิศิษฎ์ ต้ังนภากร    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  6. นางวชิราวรรณ อิทธิถาวร    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  7. นายเรวัตชัย พลับประสิทธ์ิ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป  
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอการแต่งต้ัง 
นายสมคิด กฤษณะวณิช เป็นข้าราชการการเมือง ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 
 
26. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นาวาตรี วรวิทย์           
เตชะสุภากูร เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและ
มอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
 
27. เรื่อง การแต่งต้ังผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสําหรับ                
วาระระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2564  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบการแต่งต้ัง นางอมรา พงศาพิชญ์ ดํารงตําแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่าง
รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สําหรับวาระระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
   2. ให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งการแต่งต้ังนางอมรา พงศาพิชญ์ ดํารงตําแหน่งผู้แทน
ไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สําหรับวาระระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้เลขาธิการอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนทราบ  

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




