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http://www.thaigov.go.th                                                       เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 
 
  วันน้ี (25 ธันวาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (เพ่ือส่งเสริมการ 
    ผลิตอากาศยานและส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน รวมถึงการซ่อมบํารุง 
    อากาศยาน)  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดําเนินกิจการ
    รถไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับ
    ทางปกครอง)  
  6.  เรื่อง  การจัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (ร่าง 
    พระราชบัญญัติ รวม 11 ฉบับ) 
  7.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพ่ิมเติมบุคคลที่ได้รับการยกเว้น
    ค่าธรรมเนียมและภาษีประจําปีสําหรับรถ) 
  8.   เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน 
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  9.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
   

เศรษฐกิจ- สังคม 
  10.  เรื่อง  แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2563 – 2565)  
  11.  เรื่อง  เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจําปี 2562 
  12.  เรื่อง  ขออนุมัติกู้เงินเพ่ือใช้ในการดําเนินงานและกู้เงินระยะสั้นของการรถไฟแห่ง 
    ประเทศไทยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  13.  เรื่อง  มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและ
    ขนาดย่อมในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ระยะต่อไป 
  14.   เรื่อง  การจัดให้มีบรกิารเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว (National  
    Single Emergency Number) 
  15.  เรื่อง  การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
  16.  เรื่อง  แผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วง 
    เทศกาลปีใหม ่พ.ศ. 2562 ของกระทรวงคมนาคม (คค.) 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีฉบับวันที่ 25 ธันวาคม 2561) 
ด้วยการสแกน QR Code 
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  17.  เรื่อง   ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบ 4 ปี 
    และของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2562 (ดศ.) 
  18.  เรื่อง  การดําเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ของขวัญปีใหม่เพ่ือมอบให้แก่ 
    ประชาชน ปี 2562) (สปน.) 
   19.  เรื่อง   ของขวัญปีใหมส่ําหรับประชาชน (ปี พ.ศ. 2562)    
   20.  เรื่อง   โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562 สําหรับประชาชน ของกระทรวงคมนาคม 
   21.  เรื่อง  ของขวัญปีใหมส่ําหรับผู้ประกอบการและประชาชน 
 22.  เรื่อง   แผนการดําเนินกิจกรรมและโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเชิดชูบทบาทของ 
   ไทยในฐานะประธานอาเซียน ประจําปี พ.ศ. 2562 
 

ต่างประเทศ 
  
 23.   เรื่อง   ร่างเอกสารยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมล้านช้าง-แม่โขง  
    พ.ศ. 2561 – 2562 
  24.   เรื่อง   ขออนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความตกลงในการจัดต้ังศูนย์ระดับภูมิภาคว่า
    ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความย่ังยืนของซีมีโอที่ประเทศไทย 
  25.   เรื่อง   รายงานการรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการมีความร่วมมือระดับภูมิภาคเพ่ือ
    ใช้ประโยชน์จากอวกาศเพ่ือการพัฒนาแบบย่ังยืน และแผนปฏิบัติการว่าด้วยการ
    ใช้ประโยชน์จากอวกาศเพ่ือการพัฒนาแบบย่ังยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-
    Pacific Plan of Action on Space Applications for Sustainable  
    Development) ค.ศ. 2018 – 2030 (ดศ.) 
  26.  เรื่อง   การจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนและความตกลงการดําเนินงานโครงการ ASEC 2025 
    ระหว่างอาเซียนกับเยอรมนี 
  27.  เรื่อง  ร่างเอกสารบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี 
    ไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 7 
  28.  เรื่อง   ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรม  
    ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า  
    สหพันธรัฐรัสเซีย 
  29.  เรื่อง  การให้การรับรองกฎถิ่นกําเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
    อาเซียน – จีน 
  30.   เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างความตกลงการค้าบริการอาเซียน 
  31.  เรื่อง  การชําระค่าบํารุงสมาชิกภาพศูนย์การพัฒนาขององค์การเพ่ือความร่วมมือทาง 
    เศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Development Centre) 
 

แต่งต้ัง 
   
  32.  เรื่อง  การแต่งต้ังโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม  
  33.  เรื่อง  การแต่งต้ังเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 
    ตลาดหลักทรัพย์  



 

 

 

3 

  34. เรื่อง  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาํนักงาน 
    ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
  35.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
  36.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
    (ด้านการบริหารธุรกิจ)  
  37.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
    ธุรกิจประกันภัย  
  38.  เรื่อง  ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ  

 
 
 
 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังน้ี  
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา             
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และให้รับความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการพิจารณาด้วย ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป  
   2. ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเร่งรัดดําเนินการจัดทํา           
แผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรองที่ออกตาม           
ร่างพระราชบัญญัติ แล้วแจ้งผลการดําเนินการดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือประกอบการตรวจ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป    
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. ห้ามนําผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาออกแถลงข่าวหรือจัดให้บุคคลดังกล่าวให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน 
เพ่ือเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และไม่สร้างความเสียหายแก่บุคคลเกินสมควรเมื่อเทียบกับความจําเป็นของรัฐ  
   2. ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจําเลยหลบหนีในระหว่างปล่อยตัวช่ัวคราว มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ต้องหา
หรือจําเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหน่ึงของอายุความ และกําหนดโทษของผู้ต้องหาหรือจําเลยที่หลบหนีในระหว่าง
ปล่อยตัวช่ัวคราว  
  3. กําหนดให้สามารถร้องทุกข์นอกเขตอํานาจของพนักงานสอบสวนที่รับคําร้องทุกข์ได้                
และให้พนักงานสอบสวนส่งคําร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังพนักงานสอบสวนที่มีอํานาจโดยเร็ว  
  4. กําหนดให้มีการร่วมสอบสวนระหว่างพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในคดีบางประเภท 
  5. ในคดีที่พนักงานสอบสวนไม่รับคําร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ เมื่อผู้เสียหายหรือผู้กล่าวหาร้องขอ 
พนักงานอัยการที่มีเขตอํานาจในการสอบสวนคดีอาจแจ้งพนักงานสอบสวนดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ หรือรับทํา
การสอบสวนเอง โดยอาจแจ้งให้พนักงานสอบสวนเข้าร่วมทําการสอบสวนคดีน้ันได้  
  6. กําหนดให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงซึ่งสามารถนําออกถ่ายทอดได้           
อย่างต่อเน่ืองไว้ ในการถามคําให้การหรือสอบปากคําผู้ต้องหาในคดีที่มีข้อหาความผิดซึ่งกฎหมายกําหนดอัตราโทษ
อย่างตํ่าไว้ให้จําคุกต้ังแต่ห้าปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่าน้ัน  
  7. กําหนดให้พนักงานสอบสวนอาจเสนอความเห็นต่อพนักงานอัยการในการกันผู้ต้องหาคนหน่ึงคน
ใดไว้เป็นพยาน หรือในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นสมควร เพ่ือเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลการสอบสวน และเพ่ือให้มี
พยานหลักฐานนําไปสู่การดําเนินคดีกับผู้ร่วมกระทําความผิดคนอ่ืนที่ได้กระทําความผิดที่มีอัตราโทษสูงกว่า               
ผู้บงการหรือตัวการสําคัญ  
  8. ให้พนักงานสอบสวนส่งสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการในกรณีอัตราโทษอย่างสูงเกิน
กว่าหกเดือนแต่ไม่ถึงสิบปี หรือปรับเกินกว่าห้าร้อยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ให้ส่งสํานวนไม่น้อยกว่าสิบสองวันก่อนวัน
ครบกําหนดขังผู้ต้องหาคร้ังสุดท้าย และในกรณีอัตราโทษอย่างสูงต้ังแต่สิบปีขึ้นไป จะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม ให้
ส่งสํานวนไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ วันก่อนครบกําหนดขังผู้ ต้องหาครั้งสุดท้าย เพ่ือให้สามารถดําเนินคดีได้อย่าง                 
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น    
   9. ให้พนักงานอัยการมีอํานาจสั่งให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีกับบุคคลอ่ืนที่มีส่วนร่วมใน                
การกระทําความผิดหรือเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดของผู้ต้องหา และกําหนดให้ในกรณีปรากฏพยานหลักฐาน
และข้อเท็จจริงในสํานวนหรือผู้มีส่วนได้เสียร้องโดยมีพยานหลักฐานว่ามีบุคคลอ่ืนมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดใน
สํานวนใด ให้พนักงานอัยการมีอํานาจสั่งให้พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนบุคคลน้ันซึ่งปรากฏตามสํานวนว่าเป็น                
ผู้มีส่วนร่วมในการกระทําความผิดเป็นผู้ต้องหาเพ่ิมเติมในสํานวนน้ันได้ 
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  10. กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการฟ้องและดําเนินคดีอาญาในกรณีที่ราษฎรเป็นโจทก์ กรณีใช้สิทธิ
ฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงเพ่ือกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบจําเลยหรือโดยมุ่งหวังผลอย่างอ่ืนย่ิงกว่า
ประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบ  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. …. 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็น
ของกระทรวงยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
และสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไปประกอบการพิจารณาด้วย ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป  
   2. ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ) รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรม และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกําหนดกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จใน                 
การพิจารณาเรื่องในขั้นตอนต่าง ๆ ของการดําเนินคดี แต่ทั้งน้ีจะให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการอํานวย
ความยุติธรรมหรือการดําเนินการโดยสุจริตของบุคคลใดไม่ได้ ไม่ว่าทางใด  
   2. กําหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจัดให้มีระบบติดตามตรวจสอบ หรือแจ้งความ
คืบหน้าของการดําเนินงานในกระบวนการยุติธรรมให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทราบ โดยจะต้องเป็นระบบที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว  
  3. กําหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจัดให้มีผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะเพ่ือรับเรื่อง
ร้องเรียนในกรณีที่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้รับความเดือดร้อนอันเน่ืองมาจากความล่าช้าในการดําเนินงานในกระบวนการ
ยุติธรรม และให้ผู้รับผิดชอบดังกล่าวมีหน้าที่ตรวจสอบความคืบหน้าของการดําเนินงาน และแจ้งผลการตรวจสอบ 
รวมทั้งเหตุแห่งความล่าช้าไปยังผู้มีส่วนเก่ียวข้อง พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกคร้ัง   
  4. กําหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติระยะเวลาของการดําเนินงาน
ในกระบวนการยุติธรรมในแต่ละขั้นตอน วัดผลการดําเนินงานเทียบกับขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินงานตามท่ี
กําหนดไว้ในกรอบระยะเวลา พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนทราบทุกปี  
  5. กําหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินงานในกระบวนการยุติธรรม 
ว่าเป็นขั้นตอนและระยะเวลาที่เหมาะสมตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและหลักนิติธรรม ตลอดจนวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรให้มีมาตรการเพ่ือพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานโดยเร็ว ซึ่งอย่างน้อยต้องดําเนินการทุกสามปี  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (เพื่อส่งเสริมการผลิตอากาศยานและ
ส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน รวมถึงการซ่อมบํารุงอากาศยาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคม
เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
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   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะวเลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ   
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกายกเว้นมิให้นําบทบัญญัติเรื่องทุนจดทะเบียนซึ่งต้องเป็นของ
บุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของทุนทั้งหมด และอํานาจการบริหารกิจการซึ่งต้องอยู่ภายใต้              
การควบคุมของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย มาใช้บังคับแก่คุณสมบัติและลักษณะของผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยาน                
ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานและผู้ขอรับใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทที่หน่ึงสําหรับ
อากาศยานที่มีมวลว่ิงขึ้นสูงสุดต้ังแต่ห้าพันเจ็ดร้อยกิโลกรัมขึ้นไป ทั้งน้ี จะกําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และระยะเวลา
ของการยกเว้นไว้ด้วยก็ได้  
   2. เพ่ิมเติมบทเฉพาะกาลเพ่ือให้ผู้ผลิตอากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานอยู่ใน             
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับให้ทําการผลิตต่อไปได้ แต่ต้องย่ืนคําขอต่อผู้อํานวยการสํานักงานการบินพล
เรือนแห่งประเทศไทยภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ และให้ผู้อํานวยการฯ พิจารณา
และมีคําสั่งภายในเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับ  
  3. เพ่ิมเติมบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับให้ใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทที่หน่ึงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 11)                
พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้ได้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบรับรองน้ันจะสิ้นอายุ และ            
ให้ผู้ประกอบกิจการหน่วยซ่อมประเภทที่หน่ึง สําหรับบํารุงรักษาอากาศยานที่มีมวลว่ิงขึ้นสูงสุดต้ังแต่ห้าพันเจ็ดร้อย
กิโลกรัมขึ้นไปอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  ซึ่งยังไม่ได้รับใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทที่หน่ึง             
ให้ประกอบกิจการหน่วยซ่อมต่อไปได้ แต่ต้องย่ืนคําขอรับใบรับรองต่อผู้อํานวยการภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ และเมื่อได้ย่ืนคําขอแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าผู้อํานวยการจะแจ้ง                 
ไม่รับรอง  
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดําเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัด
นครราชสีมา พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ดําเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย                
ดําเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. .... เป็นการกําหนดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทยดําเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้มีมติ
เห็นชอบด้วยแล้ว อันเป็นการเพิ่มรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและขยายขีด
ความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาค เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ
จัดระบบการจราจรทางบกเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ที่ให้ดําเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในเมือง
ภูมิภาค (จังหวัดนครราชสีมา) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (1 มีนาคม 2559) รับทราบแล้ว    
 
5. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคบัทางปกครอง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (การบังคับทางปกครอง) ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาตามข้ันตอนการเสนอร่างกฎหมายต่อไป  
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  ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพ่ือปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับทาง
ปกครอง  (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 44 วรรคสาม ยกเลิกส่วนที่ 8 การบังคับทางปกครอง มาตรา 55 ถึงมาตรา 63 ใน
หมวด 2 คําสั่งทางปกครองและเพิ่มหมวด 2/1 การบังคับทางปกครอง มาตรา 63/1 ถึงมาตรา 63/24) โดยแบ่ง
เน้ือหาออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 1. ส่วนที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 63/1 ถึงมาตรา 63/6)  2. ส่วนที่ 2 การบังคับตามคําสั่ง
ทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงิน (มาตรา 63/7 – มาตรา 63/18) 3. ส่วนที่ 3 การบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่
กําหนดให้กระทําหรือละเว้นกระทํา (มาตรา 63/19 ถึงมาตรา 63/24)  4. บทเฉพาะกาล และมาตรารักษาการ 
 
6. เรื่อง การจัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (ร่างพระราชบัญญัติ  
รวม 11 ฉบับ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบ ดังน้ี  
  1. รับทราบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสํานักงาน 
ก.พ.ร. ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ แล้วให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  2. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ แล้วให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  3. เห็นชอบ  
   3.1 ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   3.2 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   3.3 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   3.4 ร่างพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   3.5 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   3.6 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   3.7 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. .... 
   3.8 ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... 
   3.9 ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... 
รวม 9 ฉบับ  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ แล้วให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  4. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ  
  5. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ  
  6. ให้ส่งความเห็นของสํานักงาน ก .พ .ร . สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และคณะนักวิชาการ (ตามหนังสือคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ            
ที่ นร 0404 (ปนช.) /13778 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561) ไปยังคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพ่ือประสานงานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  7. ให้สํานักงาน ก.พ.ร. เร่งรัดเสนอเรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการ
จัด ต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม โดยควบรวมส่วนราชการต่าง ๆ  ใน



 

 

 

8 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็น
กระทรวงดังกล่าว  
  2. ร่างพระราชบัญญัติที่เ ก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม             
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 6 ฉบับ ได้แก่  
   2.1 ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   2.2 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   2.3 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   2.4 ร่างพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   2.5 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   2.6 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
เป็นการแก้ไขอํานาจหน้าที่ และการบริหารหน่วยงานและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการให้ไม่รวมถึงกิจการที่
เก่ียวกับการอุดมศึกษา และให้ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
รวมทั้งแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการและผู้รักษาการตามกฎหมายให้สอดคล้องกับการจัดต้ังกระทรวงดังกล่าว  
  3. ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
การจัดการอุดมศึกษา  โดยต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเช่ียวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่
ตนถนัด  สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ 
พัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และทักษะที่จําเป็น  
  4. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดขอบเขตหน้าที่และอํานาจ และการจัดระเบียบบริหารราชการของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
  5. ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้มีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ            
ทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษา  และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ  ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณและการประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นไปโดยเหมาะสมและ                
มีประสิทธิภาพ  
  6. ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
เป็นการกําหนดหน้าที่ของรัฐในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  และศิลปะวิทยาการแขนงต่าง ๆ ของประเทศท้ังระบบ โดยให้มีการดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การ
กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดสรรงบประมาณและโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
 
7. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเติมบุคคลที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษี
ประจําปีสําหรับรถ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพ่ิมเติมบุคคลท่ี
ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจําปีสําหรับรถ) ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป 
  ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มบุคคลที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและ
ภาษีประจําปีสําหรับรถ) มีหลักการและเหตุผลรวมทั้งสาระสําคัญ ดังน้ี 
  หลักการ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 คือเพ่ิมเติมบุคคลท่ีได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมและภาษีประจําปีสําหรับรถ 



 

 

 

9 

  เหตุผล ด้วยรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยได้จัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนโดยยินยอมให้มีการจัดต้ังสํานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง ประจําประเทศไทย และกําหนดให้
สํานักงานและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานได้รับเอกสิทธ์ิและความคุ้มกัน โดยเอกสิทธ์ิประการหน่ึง คือ การยกเว้น
ค่าธรรมเนียมและภาษีประจําปีสําหรับรถส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ให้แก่รถของสํานักงานและเจ้าหน้าที่
สํานักงาน ดังน้ัน เพ่ือให้มีกฎหมายยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจําปีให้แก่บุคคลดังกล่าวจึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
  สาระสําคัญ ยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจําปีให้แก่รถของสํานักงานเศรษฐกิจและการค้า
ฮ่อ งกงประ จํ าประ เทศไทย  และรถของ เจ้ าห น้ าที่ สํ า นั ก งาน เศรษฐกิ จและการค้ า ฮ่ อ งกง  ประ จํ า 
ประเทศไทย 
 
8.  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทาง
หลวงและสะพาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกําหนดค่าธรรมเนียม
การใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497  
  1 .  ข ย า ย ข อ บ เ ข ต เ งิ น ที่ นํ า ไ ป ใ ช้ ใ น ก ร ณี ต า ม ที่ บั ญ ญั ติ ใ น ม า ต ร า  6  จ า ก เ ดิ ม  
2 ประเภท เพ่ิมเติมอีก 2 ประเภท รวมเป็น 4 ประเภท ดังน้ี 
  เดิม   1) เงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง 
     2) เงินค่าปรับ 
  เพ่ิมเติม  3) เงินค่าตอบแทนที่ได้รับจากกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     4) เงินค่าตอบแทนจากผู้ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยวิธีประมูลในการลงทุนจัดให้มีหรือเข้า
บริหารจัดการที่พักริมทางหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนใดในเขตทางหลวงพิเศษที่กําหนดให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมและได้จัดสร้าง
ขึ้น เพ่ือประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทาง 
  2. ขยายขอบเขตการนําเงินไปใช้ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 6 จากเดิม 4 กรณี เพ่ิมเติมอีก 2 กรณี 
รวมเป็น 6 กรณี ดังน้ี 
  เดิม    1) การก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบํารุงรักษาทางหลวงและสะพาน 
      2) การจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการใช้ทางหลวงและสะพาน 
      3) งานส่วนที่เก่ียวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
      4) การชดใช้เงินกู้ในการก่อสร้างและขยายทางหลวงและสะพาน 
  เ พ่ิ ม เ ติ ม  5 )  ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง  ข ย า ย  บู ร ณ ะ  แ ล ะ บํ า รุ ง รั ก ษ า ท า ง บ ริ ก า ร ที่ จั ด ใ ห้ มี  
เมื่อมีการปิดทางหลวงหรือทางอ่ืนใดที่มีอยู่เดิม เน่ืองจากมีทางหลวงพิเศษที่กําหนดให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตัดผ่าน 
     6) การโอนหรือจําหน่ายเงินค่าธรรมเนียมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้กับ
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานที่จัดต้ังขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมท้ังการดําเนินการอ่ืนใดที่จําเป็นเก่ียวเน่ืองกับการโอนหรือจําหน่ายเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว และ
สามารถนําไปใช้กับทางสายเดิมที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและกับทางหลวงสายอ่ืนที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม แต่
เป็นทางประเภทเดียวกัน 
  3 .  กํ าหนด ใ ห้ ก า ร รับ เ งิ น  การ เ ก็บ รั กษา  การ นํ าส่ ง เ งิ น  การ เ บิ ก เ งิ น  การ จ่ าย เ งิ น  
การควบคุม และตรวจสอบเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางที่โอนหรือจําหน่ายให้กับกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานที่จัดต้ังขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงคมนาคมโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง 
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9. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้
ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  ทั้งน้ี กระทรวงยุติธรรมเสนอว่า ปัจจุบันกลุ่มบุคคลทีม่ีอัตลักษณ์ทางเพศ เพศสภาพ หรอืมีการ
แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกําเนิด ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ได้ใช้ชีวิตร่วมกันด่ัง
ครอบครัวทั่วไป แต่ไม่มีกฎหมายรองรับสิทธิและหน้าที่ในการเป็นคู่ชีวิต เพราะการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย 
ระบุว่าจะต้องเป็นการสมรสระหว่างชายและหญิงเท่าน้ัน (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448) ซึ่ง
เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ ขดักับหลักการสทิธิมนุษยชน และข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสังคม
ปัจจุบัน ดังน้ัน การบัญญัติใหม้ีกฎหมายรองรับสิทธิในการสร้างครอบครัวของบุคคลที่มคีวามหลากหลายทางเพศ จึง
เป็นมาตรการหน่ึงที่จะช่วยยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้มีความครอบคลุม อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ของสังคมในปัจจบัุนที่เปิดกว้างและยอมรับบุคคลที่มคีวามหลากหลายทางเพศมากขึ้น โดยการจัดทําร่าง
พระราชบัญญัติฯ จึงมีความจําเป็นต้องตรากฎหมายใน 4 ประเด็นสําคัญ ดังน้ี ประเด็นที่ 1 : กําหนดบทนิยาม ผู้
รักษาการตามกฎหมาย การจดทะเบียนคู่ชีวิต ประเด็นที่ 2 : ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต ประเด็นที่ 3 : การจัดการ
ทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต ประเด็นที่ 4 : การสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิต มรดก และอายุความ 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ประกอบด้วย 6 หมวด 44 มาตรา ดังน้ี  
  1. อารัมภบท (มาตรา 1 – 4 ) กําหนดเง่ือนเวลาในการบังคับใช้กฎหมาย คํานิยามสําคัญต่าง ๆ 
โดยเฉพาะ คําว่า “คู่ชีวิต” รวมทั้งกําหนดรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี  
   2. หมวด 1 การจดทะเบียนคู่ชีวิต (มาตรา 5 – 20) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการจดทะเบียน
คู่ชีวิต ตลอดจนความเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิต  
  3. หมวด 2 ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต (มาตรา 21 – 24) กําหนดสิทธิและหน้าที่ในความสัมพันธ์
ระหว่างคู่ชีวิต  
  4. หมวด 3 ทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต (มาตรา 25) กําหนดสิทธิและหน้าที่ในการจัดการทรัพย์สิน
ระหว่างคู่ชีวิต  
  5. หมวด 4 การส้ินสุดการเป็นคู่ชีวิต (มาตรา 26 – 41) กําหนดเหตุที่ทําให้การเป็นคู่ชีวิตสิ้นสุดลง 
หลักเกณฑ์การสมัครใจเลิกกันจากการเป็นคู่ชีวิต การขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิต และเหตุแห่ง
การฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต ตลอดจนผลสืบเน่ืองจากการสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิต  
  6. หมวด 5 มรดก (มาตรา 42- 43) กําหนดสิทธิและหน้าที่ในการรับมรดกของคู่ชีวิต  
  7. หมวด 6 อายุความ (มาตรา 44) กําหนดอายุความสิทธิเรียกร้องระหว่างคู่ชีวิตภายใต้
พระราชบัญญัติฉบับน้ี  
   

เศรษฐกิจ- สังคม 
10. เรื่อง แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2563 – 2565)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2563 – 2565)                
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐนําไปใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดเก็บหรือหารายได้ การจัดทํางบประมาณและ              
การก่อหน้ีของหน่วยงานรัฐ ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเสนอ ดังน้ี  
 สาระสําคัญของเร่ือง  
  มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังฯ) 
กําหนดให้คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ (คณะกรรมการฯ) มีหน้าที่จัดทําแผนการคลังระยะปานกลาง
ให้แล้วเสร็จภายในสามเดือนนับแต่ วันสิ้นปีงบประมาณทุกปี   และให้ เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้                 
ความเห็นชอบตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังฯ โดยในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2561 
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เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบแผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2563 – 
2565) สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี  
 1. สถานะและประมาณการเศรษฐกิจ ในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.2 โดยมี 
ปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวในเกณฑ์ดีตามการขยายตัวเร่งขึ้นของ
เศรษฐกิจโลก  การปรับตัวดีขึ้นของราคาสินค้าในตลาดโลก  การขยายตัวเร่งขึ้นของการลงทุนภาครัฐด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานขนาดใหญ่ การฟ้ืนตัวอย่างชัดเจนของการลงทุนภาคเอกชน  รวมถึงการปรับตัวที่ดีขึ้นของฐานรายได้ของ
ประชาชนที่มีความชัดเจนและกระจายตัวมากขึ้น ส่วนในปี 2562 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในช่วง ร้อยละ 3.5 
- 4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ในประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีตามการปรับตัว
ดีขึ้นของฐานรายได้และการจ้างงานและปัจจัยสนับสนุนอ่ืน ๆ จากปีก่อน ประกอบกับภาคการท่องเท่ียวมีแนวโน้ม
ปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตามทิศทางการดําเนิน
นโยบายการค้า นโยบายการเงิน และนโยบายด้านต่างประเทศของประเทศสําคัญ ๆ สําหรับเศรษฐกิจไทยในระยะ
ปานกลางในปี 2563 – 2565 คาดว่าจะขยายตัวตามศักยภาพในช่วง ร้อยละ 3.5 – 4.5 เช่นเดียวกับปี 2562 โดย
ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุปสงค์ในประเทศที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเน่ือง และการลงทุนทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนที่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น ในขณะเดียวกันการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของเศรษฐกิจโลกจะช่วย
สนับสนุนการขยายตัวของการส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรม ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มที่จะ
อยู่ในเกณฑ์ดี โดยคาดว่าการฟ้ืนตัวอย่างชัดเจนของอุปสงค์ภายในประเทศและราคานํ้ามันที่สูงขึ้นจะส่งผลให้อัตรา
เงินเฟ้อมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากช่วง ร้อยละ 1.5-2.5 ในปี 2564 มาอยู่ในช่วง ร้อยละ 2.0 – 3.0 ในปี 2565 
  2. สถานะและประมาณการการคลัง 

หน่วย : ล้านบาท 
ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 2565 

ประมาณการรายได้รฐับาลสุทธิ  2,550,000 2,750,000 2,773,000 2,886,000
 อัตราการเพ่ิม (ร้อยละ) 4.1 7.8 0.8 4.1
กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย  3,000,000 3,200,000 3,300,000 3,470,000
  อัตราการเพ่ิม (ร้อยละ) 3.4 6.7 3.1 5.2
ดุลการคลัง (450,000) (450,000) (527,000) (584,000)
 ดุลการคลังต่อ GDP (ร้อยละ) (2.6) (2.4) (2.7) (2.8)
หน้ีสาธารณะคงค้าง 7,402,143 8,036,764 8,775,918 9,691,581
หน้ีสาธารณะคงค้างต่อ GDP (ร้อยละ)  43.3 44.4 45.7 47.4
ที่มา : กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ  
 3. เป้าหมายและนโยบายการคลัง  
  ในการดําเนินนโยบายการคลังระยะปานกลาง รัฐบาลยังมีความจําเป็นต้องจัดทํางบประมาณขาดดุล
เพ่ือสนับสนุนให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองและมีเสถียรภาพ  และหากในระยะต่อไป ภาวะเศรษฐกิจไทย
สามารถขยายตัวได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีภาคเอกชนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รัฐบาลก็จะสามารถ
ลดขนาดการขาดดุลลงได้ ดังน้ัน เป้าหมายการคลังในระยะยาวจึงควรกําหนดให้รัฐบาลปรับลดขนาดการขาดดุลและ
มุ่งสู่การจัดทํางบประมาณสมดุลในที่สุด ดังน้ัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการคลังในระยะยาวดังกล่าวข้างต้น รัฐบาล
จะต้องมุ่งบริหารการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในแผนการคลังระยะปานกลาง โดยการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และการปรับอัตราภาษีที่เหมาะสมเพ่ือรายได้รวมเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกัน
จะต้องควบคุมการขยายตัวของรายจ่ายในภาพรวม  โดยเฉพาะรายจ่ายประจําและเพ่ิมสัดส่วนของรายจ่ายลงทุนให้
สูงขึ้น ด้วย  โดยคณะกรรมการฯ ได้เสนอนโยบายและมาตรการระยะปานกลาง สรุปได้ ดังน้ี  
   3.1 กระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องเร่งรัดกฎหมายที่ ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลที่อยู่ระหว่างดําเนินการให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว เช่น การปรับปรุงประมวล
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รัษฎากรเพ่ือรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้ประกอบการ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในต่างประเทศ การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหน้ีผ่านกองทุนรวม เป็น
ต้น  รวมถึงศึกษาแนวทางปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลทั้งระบบ  ทั้งในส่วนของรายได้ภาษีและรายได้จาก
ทรัพย์สิน  ตลอดจนปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาฐานข้อมูลที่ใช้ติดตามการจัดเก็บภาษี เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ขยายฐานภาษี และปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้มีความเป็นธรรม ความเท่าเทียม 
และความเหมาะสมกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป 
   3.2 สํานักงบประมาณจะต้องควบคุมรายจ่ายของรัฐบาลท่ีเป็นรายจ่ายประจํา โดยเฉพาะ
รายจ่ายด้านบุคลากรเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนรายจ่ายลงทุนต่อวงเงินงบประมาณรายจ่าย ทั้งน้ี การจัดสรรงบประมาณควร
คํานึงถึงความจําเป็น ความเร่งด่วน ความคุ้มค่า ศักยภาพของหน่วยงาน ความพร้อมในการดําเนินงาน และขีด
ความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด  
   3.3 รัฐบาลจะต้องผลักดันให้มีการระดมทุนในรูปแบบใหม่สําหรับการลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศเพ่ือช่วยลดภาระการลงทุนจากงบประมาณ เช่น  การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
(Public Private Partnership : PPP) การระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 
(Thailand Future Fund : TFF) เป็นต้น 
 
11. เรื่อง เป้าหมายของนโยบายการเงนิ ประจําปี 2562 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจําปี 2562 พร้อมข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการกําหนดเป้าหมายของ
นโยบายการเงินสําหรับระยะปานกลาง และเป้าหมายสําหรับปี 2562 ซึ่งกําหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินไว้ที่
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีที่ร้อยละ 2.5 + 1.5 ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาต่อไป  
 สาระสําคัญของเร่ือง 
 กระทรวงการคลังรายงานว่า ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะประธาน กนง. ได้
ประชุมหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และได้เห็นชอบร่วมกันในการกําหนดเป้าหมายของนโยบาย
การเงินสําหรับระยะปานกลาง และเป้าหมายสําหรับปี 2562 โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 1. เป้าหมายของนโยบายการเงินสําหรับระยะปานกลาง และเป้าหมายสําหรับปี 2562 กนง. ได้
ดําเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบมีความยืดหยุ่นซึ่งเป็นกรอบที่ให้ความสําคัญกับการรักษา
เสถียรภาพราคาระยะปานกลาง ควบคู่กับการดูแลการเติบโตทางเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน 
โดย กนง. จะพิจารณารักษาความสมดุลของเป้าหมายด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และมีความพร้อมที่จะใช้เครื่องมือ
ในการดําเนินนโยบายการเงินที่มีอยู่สนับสนุนให้ระดับราคามีเสถียรภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย และเศรษฐกิจของ
ประเทศเติบโตเต็มศักยภาพและย่ังยืน โดยไม่ก่อให้เกิดความเปราะบางต่อเสถียรภาพระบบการเงิน 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ กนง. จึงมีข้อตกลงร่วมกันโดยกําหนดให้อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปเฉล่ียทั้งปีที่ ร้อยละ 2.5 + 1.5 เป็นเป้าหมายของนโยบายการเงินสําหรับระยะปานกลาง และเป็นเป้าหมาย
สําหรับปี 2562 เน่ืองจากเป็นระดับที่เอ้ือให้การเติบโตทางเศรษฐกิจสอดคล้องกับศักยภาพของระบบเศรษฐกิจไทย 
อย่างไรก็ตาม ธปท. จะติดตามการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ส่งผลให้พลวัต
ของอัตราเงินเฟ้อเปลี่ยนแปลงไป และอาจทําให้ผลของการดําเนินนโยบายการเงินที่มุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพราคา
เป็นหลักมีผลกระทบต่อการรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน รวมท้ังพัฒนากรอบการประเมินความเสี่ยงต่อเสถียรภาพ
ระบบการเงินที่ครอบคลุมมิติที่สําคัญ เพ่ือให้กรอบการดําเนินนโยบายการเงินยืดหยุ่นเพียงพอและสามารถนําผลของ
การช่ังนํ้าหนักข้อดีและข้อเสียของการการดําเนินนโยบายทางการเงินในแต่ละทางเลือก (Policy Trade – off)             
มาพิจารณาได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา 
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 2. การติดตามความเคลื่อนไหวของเป้าหมายของนโยบายการเงิน กค. และ ธปท. จะจัดให้มีการ
หารือร่วมกันเป็นประจํา และ/หรือ เมื่อมีเหตุจําเป็นอ่ืนตามที่ทั้งสองหน่วยงานจะเห็นสมควร เพ่ือให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายของนโยบายการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้การดําเนินนโยบายการคลังและนโยบายการเงินเป็นไป
ในทิศทางที่สอดประสานกัน พร้อมทั้งจัดทํารายงานผลการดําเนินนโยบายการเงินทุกครึ่งปี ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับ 
(1) การดําเนินนโยบายการเงินในช่วงที่ผ่านมา  (2) แนวทางการดําเนินนโยบายการเงินในระยะถัดไป และ (3) การ
คาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต เพ่ือแจ้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทราบ รวมถึงจะเผยแพร่รายงาน
นโยบายการเงินทุกไตรมาส เพ่ือเพ่ิมความรับรู้ถึงแนวทางการตัดสินใจนโยบายการเงินของ กนง. ให้แก่สาธารณะ 
 3. การเคลื่อนไหวของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปออกนอกกรอบเป้าหมาย กนง. ประเมินว่า อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปในระยะต่อไปอาจมีความผันผวนจากความไม่แน่นอนของราคาพลังงานและอาหารสด ความเสี่ยงจาก
ต่างประเทศ โดยเฉพาะนโยบายกีดกันทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา และมาตรการตอบโต้ของประเทศคู่ค้า
ต่าง ๆ ดังน้ัน หากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเคลื่อนไหวออกนอกกรอบเป้าหมาย กนง. จะมีจดหมายเปิดผนึกถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยจะช้ีแจงถึง (1) สาเหตุของการเคลื่อนไหวออกนอกกรอบเป้าหมายดังกล่าว  (2) 
แนวทางการดําเนินนโยบายการเงินในช่วงที่ผ่านมาและในระยะต่อไป เพ่ือนําอัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับเข้าสู่เป้าหมายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม และ (3) ระยะเวลาที่คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะกลับเข้าสู่เป้าหมาย โดยจะรายงานความ
คืบหน้าของการแก้ไขปัญหาเป็นระยะตามสมควร 
 4. การแก้ไขเป้าหมายของนโยบายการเงิน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรหรือจําเป็น รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและ กนง. อาจตกลงร่วมกันเพ่ือแก้ไขเป้าหมายของนโยบายการเงินได้ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณา 
 
12. เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดําเนินงานและกู้เงินระยะสั้นของการรถไฟแห่งประเทศไทยประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค .) เสนอ การกู้ เ งินของการรถไฟ                
แห่งประเทศไทย (รฟท.) ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 มาตรา 39 (4) โดยให้
กระทรวงการคลัง (กค.) เป็นผู้ค้ําประกัน รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน เง่ือนไข และรายละเอียดตามความเหมาะสม 
พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ําประกันให้ รฟท. สาํหรับการกู้เงิน ดังน้ี  
  1. เงินกู้เพ่ือบรรเทาการขาดสภาพคล่องในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  วงเงิน 12,000 ล้านบาท  
  2. เงินกู้ระยะสั้น โดยต่ออายุสัญญาเงินกู้ วงเงิน 800 ล้านบาท กับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ต่อไปอีก 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 30 มีนาคม 2562 ถึง 29 มีนาคม 2563  
  โดยให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณ รวมท้ังความเห็นของสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย 
 
13. เรื่อง มาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใน                  
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ระยะต่อไป 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินงานตามมาตรการเพ่ิมขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้
ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในระยะแรก ตามท่ีสํานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอ และเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการเพ่ิมขีดความสามารถและส่งเสริม
ความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับการดําเนินงาน
ในระยะต่อไป   
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  สาระสําคัญของเร่ือง    
    สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้า            
แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง ได้ดําเนินโครงการตาม
มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน ในระยะแรก โดยจัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และออกคูปองเพ่ือซื้อขายเงินตราต่างประเทศสําหรับการทําธุรกรรมซื้อขายเงินต่างประเทศ FX Options 
วงเงิน 30,000 บาท เป้าหมาย 5,000 ราย แต่ผลการดําเนินการพบว่า มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการน้อยกว่า
เป้าหมาย ซึ่งเป็นผลจากหลายปัจจัย เช่น ผู้ประกอบการบางส่วนเห็นว่า เง่ือนไขคุณสมบัติที่จะได้วงเงินเข้มงวดเกินไป 
รวมท้ังวงเงินไม่จูงใจ และผู้ประกอบการบางส่วนไม่จําเป็นต้องป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยสํานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องปรับปรุงการดําเนินงานในระยะต่อไป โดย
จะขยายการดําเนินโครงการให้ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านการเงินในด้านอ่ืน ๆ และปรับปรุงรายละเอียดโครงการ
ส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน   
   โดยโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลีย่น ที่ปรับปรุงใหม่ มีรายละเอียด ดังน้ี  
 

รายละเอียดโครงการเดิม รายละเอียดโครงการท่ีปรับปรุงแก้ไข 
1. คุณสมบัติของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีสิทธิเ์ข้าร่วมโครงการ 
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการต้อง
เป็นผู้ประกอบการส่งออก/นําเข้าที่มียอดขายไม่เกิน 
400 ล้านบาทต่อปี และเป็นสมาชิกของ สสว. โดย
พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ที่มยีอดขายไม่
เกิน 100 ล้านบาทต่อปี เป็นลําดับแรก สําหรับผู้เข้า
อบรมจะต้องเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีอํานาจตัดสิน
เท่าน้ัน  

ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการต้องเป็น
ผู้ประกอบการส่งออก/นําเข้าที่มียอดขายไม่เกิน 400 ล้านบาท
ต่อปี และเป็นสมาชิกของ สสว. สําหรับผู้เข้าอบรมจะต้องเป็น
เจ้าของกิจการ หรือผู้มีอํานาจตัดสินเท่าน้ัน โดยผู้ประกอบการ
ทุกรายสามารถเข้าอบรมได้ แต่ผู้ที่จะได้รับวงเงินต้องเข้า
เง่ือนไขการได้วงเงิน ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
ระยะแรกสามารถมีสิทธ์ิใช้วงเงินได้ แต่ต้องเข้ารับการอบรม
และทําแบบประเมิน client suitability ใหม่ 

2. ลักษณะคูปองและเงื่อนไขการใช ้
คูปองออกโดย สสว. ภายใต้วงเงิน 30,000 บาทต่อ
ราย โดยที่คูปองดังกล่าวไม่สามารถซื้อขาย เปลี่ยนมือ 
แลกเปลี่ยนหรอืทอนเป็นเงินสดได้ ทั้งน้ี ผู้ประกอบาร 
SMEs สามารถใช้คูปองได้กับธนาคารพาณิชย์ และ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการ และใช้ได้
จนกว่าจะครบวงเงินหรือหมดอายุ  

คูปองออกโดย สสว. ภายใต้วงเงิน 50,000 บาทต่อราย โดยที่
คูปองดังกล่าวไม่สามารถซื้อขาย เปลี่ยนมอื แลกเปลี่ยนหรือ
ทอนเป็นเงินสดได้ ทั้งน้ี ผู้ประกอบการ SMEs สามารถใช้
คูปองได้กับธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่
เข้าร่วมโครงการ และใช้ได้จนกว่าจะครบวงเงินหรือหมดอายุ  

3. ค่าใช้จ่ายและแหลง่ที่มา  
ประมาณการค่าใช้จ่ายสําหรับอุดหนุนคูปองใน
โครงการเป็นจํานวน 500 ล้านบาท ซึ่งคํานวณจาก
วงเงินคูปอง 30,000 บาทต่อราย และกลุม่
ผู้ประกอบการ SMEs ประมาณ 17,000 ราย โดย
ดําเนินการในระยะแรก 5,000 ราย ก่อน  

ประมาณการค่าใช้จ่ายสําหรับอุดหนุนคูปองในโครงการ เป็น
จํานวน 500 ลา้นบาท ซึ่งคํานวณจากวงเงินคูปอง 50,000 
บาทต่อราย โดยมีเป้าหมายการดําเนินการในระยะต่อไป 
5,000 ราย เป็นค่าคูปอง 250 ล้านบาท และค่าจัดอบรม/
ประชาสัมพันธ์ 10 ล้านบาท รวมเป็นวงเงิน 260 ล้านบาท  
ซึ่งจะดําเนินการภายในเดือนธันวาคม 2562  
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14.  เรื่อง การจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว (National Single Emergency 
Number) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการโครงการจัดต้ังศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ โดยให้สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติรับผิดชอบในการดําเนินโครงการฯ 
  2. ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 
   2 . 1  ใ ห้ เ ร่ ง รั ด ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร จั ด ต้ั ง ศู น ย์ รั บ แ จ้ ง เ ห ตุ ฉุ ก เ ฉิ น แ ห่ ง ช า ติ 
ให้เป็นไปตามแผนการดําเนินการที่กําหนดไว้ และให้ประเมินผลการดําเนินโครงการเป็นระยะ ๆ เพ่ือนํามาปรับปรุง
การให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
   2 . 2  ใ ห้ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ โ ค ร ง ก า ร ฯ  ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ ท ร า บ อ ย่ า ง ทั่ ว ถึ ง  
และให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ศูนย์บริการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน ศูนย์รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงที 
   2 . 3  ใ น อ น า ค ต เ มื่ อ ศู น ย์ รั บ แ จ้ ง เ ห ตุ ฉุ ก เ ฉิ น แ ห่ ง ช า ติ มี ค ว า ม พ ร้ อ ม  
สามารถดําเนินการได้อย่างสมบูรณ์แล้ว ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณา                 
ความเป็นไปได้ในการยกเลิกเลขหมายในระบบฉุกเฉินเลขหมายอ่ืน ๆ เพ่ือลดความสับสนของประชาชน รวมท้ังเป็น
การลดความซ้ําซ้อนในการทํางานและลดภาระงบประมาณของประเทศ 
  3. ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน และ
กระทรวงยุติธรรมไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  1. โครงการจัดต้ังศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกฉินแห่งชาติมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
   วัตถุประสงค์โครงการ 
   (1) เพ่ือจัดหาและติดต้ังระบบศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติที่ทันสมัย สามารถรองรับการ
รับแจ้งฉุกเฉินได้หลายช่องทาง เช่น VDO Call, Social Media, Mobile App, SMS, MMS และรองรับการแจ้งเหตุ
จากผู้พิการทางการได้ยิน 
   (2) เพ่ือจัดหาและติดต้ังระบบให้หน่วยงานบริการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
สถานีตํารวจและรถยนต์สายตรวจ โรงพยาบาลในเครือของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน และสถานีดับเพลิงประจําจังหวัด 
เพ่ือให้สามารถประสานงานกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
   (3) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในการรับแจ้งและสั่งการเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 
   (4) เพ่ือบูรณาการการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทุกเหตุการณ์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ             
หลาย ๆ หน่วยงานเข้าด้วยกันโดยใช้หมายเลข 191 เลขหมายเดียว 
   (5) เพ่ือเป็นศูนย์กลางเพ่ือเช่ือมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัดและ
ระดับภาคทั่วประเทศ 
  2. เป้าหมายการดําเนินงานให้บริการเหตุฉุกเฉิน 

กลุ่มที่เก่ียวข้อง เป้าหมาย 

ประชาชนทั่วไป สามารถโทรฟรีได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

โทรติดง่ายตลอดเวลา และเจ้าหน้าที่ตอบสายทันทีที่โทรติด 

เจ้าหน้าที่จับประเด็นความต้องการช่วยเหลือได้รวดเร็ว 

เจ้าหน้าที่สามารถส่งเรื่องให้หน่วยงานบริการฉุกเฉินรวดเร็ว 

นักท่องเที่ยวต่างชาติ เจ้าหน้าที่สื่อสารภาษาของนักท่องเที่ยวได้ 
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ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส มีระบบรองรับการสื่อสารพิเศษสําหรับผู้พิการ 

เ จ้ า ห น้ าที่ ห น่ ว ย ง าน
ให้บริการฉุกเฉิน 

ได้ข้อมูลที่ต้องการให้เข้าไปช่วยเหลือครบถ้วนทั้ง (1) ประเภทความต้องการ 
(2) ผู้ที่ ต้องการความช่วยเหลือ  (3) ตําแหน่งที่จะเข้าไปช่วยเหลือ และ 
(4) หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ต้องการความช่วยเหลือ 

รัฐ ประชาชนพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ 

การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพ 

ระบบการให้บริการสามารถบริการอย่างมีคุณภาพได้ต่อเน่ือง 

 
3. การปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 

  ในการดําเนินการจะใช้กําลังพลข้าราชการตํารวจที่ประจําอยู่ในศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 เดิม 
จํานวน 77 จังหวัด ของ ตช. และมีการจ้างบุคคลภายนอกเพ่ิมเติมให้เพียงพอเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจ 
ทั้งน้ี ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ประกอบด้วย (1) ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 หรือศูนย์ 191 (Public Safety 
Answering Point : PSAP) (2) ศูนย์สั่งการเหตุ (Dispatch) และ (3) ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะทาง (Specialist 
Contact Center)  
  4. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
   1. ทําให้มีศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติที่ทันสมัย สามารถรองรับการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินได้
หลายช่องทาง เช่น VDO Call, Social Media, Mobile App, SMS, MMS และรองรับการแจ้งเหตุจากผู้พิการ
ทางการได้ยิน 
   2. ทําให้มีระบบรับแจ้งเหตุให้กับหน่วยงานบริการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ สถานีตํารวจ และรถยนต์สายตรวจ โรงพยาบาลในเครือของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน และสถานีดับเพลิน
ประจําจังหวัด เพ่ือให้สามารถประสานงานกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
   3. ทําให้เพ่ิมขีดความสามารถของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจและหน่วยงานอ่ืนที่
เก่ียวข้องในการรับแจ้งและสั่งการเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 
   4. สามารถบูรณาการการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทุกเหตุการณ์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
หลาย ๆ หน่วยงานเข้าด้วยกัน โดยใช้หมายเลข 191 เลขหมายเดียว 
   5. ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติจะทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางเช่ือมโยงระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัดและระดับภาคได้ทั่วประเทศ 
 
15. เรื่อง การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ  ดังน้ี 
  1. เห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 ในส่วนของแนวทางการ
บริหารกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ และร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... จากการบริหารและดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
(สป.บท.) เป็นการบริหารและดําเนินงานโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
  2. เห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ในส่วนของการจัดต้ัง
และดําเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)  จากการบริหารและดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นการบริหารและดําเนินงานโดย 
สวทช. 
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  3. รับทราบหลักการการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ  ซึ่งประกอบด้วย (1) การรวมภารกิจของหน่วยงานในสังกัด วท.) และ (2) รูปแบบการดําเนินงานและ           
การบริหารจัดการ ตามข้อ 1 และ 2 ตามลําดับ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวน
มติคณะรัฐมนตรี (28 มีนาคม 2554 และ 16 พฤษภาคม 2559) โดยปรับเปลี่ยนหน่วยงานรับผิดชอบโครงการต่าง ๆ 
ดังน้ี  

การมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตร ี(หนว่ยเดิม) หน่วยใหม่ 
ให้มีหน่วยงานกลางทําหน้าที่ดูแลภาพรวมของการดําเนินงานที่
เก่ียวข้องในการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ (ในระยะแรกให้เป็นหน่วยงานภายใต้สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  

 

ให้สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบหมาย
หน่วยงานในสังกัดทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2554 ข้อ 11) 

 
สํ า นั ก งาน พัฒนา วิทยาศาสต ร์   และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

ให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติดําเนินโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพ่ือดึงดูด
บริษัทอาหารช้ันนําของโลก ทั้งบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศ
ลงทุนด้านนวัตกรรมอาหารในประเทศไทย เป็นต้น 
เน่ืองจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็นว่า การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานสําคัญด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศในปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหลายหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงอาจทําให้การบริหารจัดการในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขาดความเป็นเอกภาพและมี
แนวทางการขับเคลื่อนที่ไม่สอดคล้องกันหรือไม่เช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ  ทําให้ไม่สามารถรองรับภารกิจในการ
พัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังน้ัน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาพรวมของประเทศ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีความจําเป็นที่จะต้องบูรณาการการทํางานในเร่ืองดังกล่าวอย่างเป็นระบบ 
โดยรวมภารกิจดังกล่าวให้อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานเดียว (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ) เพ่ือให้การบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวมีเอกภาพมากย่ิงขึ้น รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบ
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการจัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม นอกจากน้ีเมื่อรวมภารกิจดังกล่าวเข้าด้วยกันแล้ว จะทําให้มีรูปแบบการดําเนินการในลักษณะ Platform 
ที่บูรณาการทั้งประเทศ (Nationwide Cross-Cutting Platform)  ภายใต้กลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม             
ซึ่งเป็นโครงสร้างใหม่ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยบูรณาการการดําเนินงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์และเขตนวัตกรรมของประเทศ ต้ังแต่การกําหนดทิศทางและออกแบบนโยบายในภาพรวมที่สอดคล้อง
กับนโยบายการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม การกํากับดูแลและการ
บริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   รวมทั้งบูรณาการการขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรม
อาหารและคลัสเตอร์นวัตกรรมอ่ืน ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย  
 
 
 
 



 

 

 

18 

16. เรื่อง แผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่  
พ.ศ. 2562 ของกระทรวงคมนาคม (คค.) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ แผนอํานวยความสะดวกและ
ปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ของ คค. โดยมีหัวข้อในการรณรงค์ว่า  
“ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” และมีระยะเวลาดําเนินการ รวม 7 วัน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 –  
2 มกราคม 2562 โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 
 

หัวข้อ สาระสาํคญั 
1. วัตถุประสงค์ของแผน เ พ่ื อ อํ านวยความสะดวกในการ เ ดินทางของประชาชนใน ช่ว ง

วันปีใหม่ เสริมสร้างความเช่ือมั่นในคุณภาพของการให้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะและเพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องบูรณาการการ
ปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดผลอย่างรวดเร็ว และเป็นรูปธรรม 

2. เป้าหมายของแผน แผนงานมี เ ป้ าหมายที่ จะทํ า ใ ห้ประชาชนไ ด้รับความสะดวกใน
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะอย่างเพียงพอ ไม่ล่าช้า และไม่มี
ผู้โดยสารตกค้าง โดยผู้ประจํารถโดยสารต้องได้รับการพักผ่อนอย่าง
เ พี ย ง พ อ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร เ ดิ น ท า ง  พ ร้ อ ม ทั้ ง จั ด ก า ร จ ร า จ ร ใ ห้
ไม่ติดขัด นอกจากน้ี แผนงานยังต้ังเป้าเพ่ือลดจํานวนคร้ังการเกิดอุบัติเหตุ 
จํานวนผู้บาดเจ็บ จํานวนผู้เสียชีวิต บนโครงข่ายคมนาคมลดลง ร้อยละ 10 
เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 และไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากการ
ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะจากอุบัติเหตุบนทางด่วน ทางยกระดับ
ดอนเมือง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน 
และทางลักผ่าน

3. รายละเอียดของแผน  แผนการให้บริการและอํานวยความสะดวกในการเ ดินทาง
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดเตรียมพ้ืนที่โดยสาร และพื้นที่จอดรถสํารองให้
เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน รวมทั้งจัดเตรียมและเพ่ิม
จํานวนรถโดยสารประจําทาง/ไม่ประจําทางตู้โดยสารรถไฟ และเที่ยวว่ิง 
และเที่ยวบินเสริมพิเศษ เพ่ือรองรับปริมาณการเดินทางเพ่ิมเป็น จํานวน 
280,810 เที่ยว จากเดิม จํานวน 254,838 เที่ยว ให้สามารถรองรับ
ผู้โดยสารได้จํานวน 17.36 ล้านคน – เที่ยว พร้อมทั้งประสานการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และบริษัท รถไฟฟ้า ร .ฟ .ท . จํากัด 
ใ ห้ ข ย า ย เ ว ล า ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ น วั น ที่  3 1  ธั น ว า ค ม  2 5 6 1  จน ถึ ง
เวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2562  
 การอํานวยความสะดวกด้านโครงข่ายถนน ให้กรมทางหลวง ยกเว้น
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 
7 และหมายเลข 9 การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก คืนผิว
ทางและหยุดดําเนินการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนและสะพานในช่วงเทศกาล 
พร้อมทั้งติดต้ังเครื่องหมายเตือน ป้ายแนะนําและสัญญาณไฟให้ชัดเจน
และใช้การรายงานสภาพการจราจรแบบทันที(Real Time) พร้อมทั้ง
บูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 การ จัด เตรียมสิ่ ง อํ านวยความสะดวกภายในสถานีขนส่ ง / 
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ท่าอากาศยาน/ท่าเรือ/สถานีรถไฟ และสถานีรถไฟฟ้า จัดเตรียมพ้ืนที่สิ่ง
อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก  เ จ้ า ห น้ า ที่ อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก  แ ล ะ
ที่น่ังรอให้มีความพร้อม เตรียมการในการให้บริการผู้พิการ รวมทั้งเข้มงวด
เรื่องความสะอาดของห้องนํ้าภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร สนามบิน ท่าเรือ 
ขบวนรถไฟ พร้อมทั้ งจัดให้มีที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ
รถจักรยาน ที่สะดวกและปลอดภัยอย่างเพียงพอ 
 การอํานวยความสะดวกในด้านข้อมูลการจราจร ให้ศูนย์ปลอดภัย
คมนาคมจัดเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ (Call Center) สายด่วน  1356 ตลอด 
24 ช่ัวโมง เพ่ืออํานวยความสะดวก บรรเทาและแก้ไขปัญหาการเดินทาง
ในเบ้ืองต้นให้แก่ประชาชนและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
พร้อมทั้ งใ ห้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคมจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ คค. (MOTOC) เพ่ืออํานวย
ความสะดวกและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ 
 จุดให้บริการประชาชน ให้หน่วยงานในสังกัด คค. จัดต้ังจุดให้บริการ
ประชาชนทั้งทางถนนและทางน้ํา รวม 714 แห่ง ตลอด 24 ช่ัวโมง 

4. มาตรการป้องกันและลด
อุบัติเหตุ 

 ทางถนน ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ
โดยสาร ปรับปรุงถนนและสะพานให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยพร้อมใช้งาน 
ตรวจสอบและแก้ไขพ้ืนที่จุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ังและอุบัติเหตุ
รุนแรง ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ส่งเสริมการเมาไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว 
เปิดไฟหน้ารถขณะขับขี่ หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาล และ
ไม่ให้จอดรถบรรทุกริมทาง เข้มงวดไม่ให้บรรทุกเกินนํ้าหนัก ตรวจสอบ
ติดต้ังระบบ GPS ในรถบรรทุกและรถตู้โดยสาร ประชาสัมพันธ์ถึงอันตราย
จากการน่ังท้ายกระบะ เข้มงวดการคาดเข็มขัดนิรภัย ตรวจสอบสภาพรถ
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัยก่อนออกเดินทาง พร้อมทั้งบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ือง 
 ทางน้ํา เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และเรือตรวจการณ์ ตรวจสภาพ
ความพร้อมของเรือโดยสาร อุปกรณ์ช่วยชีวิต โป๊ะเทียบเรือ และป้ายแสดง
จํานวนในการรับคนลงเรือและโป๊ะเทียบเรือ 
 ทางราง เพ่ิมตํารวจรถไฟ จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด เปิดไฟหน้ารถจักร ห้ามผู้โดยสารใช้พ้ืนที่บริเวณหลังคาบันไดหรือ
ข้อต่อเป็นที่โดยสาร 
 ทางอากาศ ตรวจสอบความเร็วการขับขี่ยานพาหนะในเขตการบินและ
ตรวจความปลอดภัย ณ ลานจอดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศ
ยานดอนเมือง (Ramp Inspection) ของเที่ยวบินเข้า – ออก 
 มาตรการด้านความม่ันคง ตรวจสอบและติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า และท่าอากาศยาน ให้
พร้อมต่อการใช้งาน และห้ามทําการรับฝากสัมภาระสิ่งของไปกับรถ
โดยสาร โดยผู้ฝากไม่ได้เดินทางไปด้วย 
 มาตรการประชาสัมพันธ์  เ น้นการรณรงค์หัวข้อ  “ขับช้า  เ ปิด
ไฟหน้า คาดเข็มขัด” สําหรับรถยนต์  และ “มอเตอร์ไซค์ เปิดไฟใส่หมวก
กันน็อค” สําหรับรถจักรยานยนต์
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 มาตรการเข้มข้น  7773  ของ  คค .  เ น้นรณรงค์  3  เรื่ อ งหลัก 
“ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ในช่วง 7 วัน ก่อนเทศกาล 7 วัน 
ระหว่างเทศกาล และ 7 วัน หลังเทศกาล หรือต้ังแต่วันที่ 20 ธันวาคม 
2561 จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2562

5. การรายงานผลการ
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ก า ร
ประเมินผล 

ให้ทุกหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องรายงานสถิติการให้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะและสถิติอุบัติเหตุมายังศูนย์ปลอดภัยคมนาคมตลอดช่วงเทศกาล
พ ร้ อ ม ทั้ ง ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ใ น สั ง กั ด  ค ค .  จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ร า ย ง า น
ผลการป ฏิ บั ติ ง านและข้ อ เ สนอแนะ เพิ่ ม เ ติ มหลั ง ช่ ว ง เทศกาล 
เพ่ือสรุปผลการดําเนินการนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 
17. เรื่อง  ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบ 4 ปี และ 
ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2562 (ดศ.) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงาน 
ของรัฐบาลครบ 4 ปี และของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ประชาชนท่ีมีอายุ 
18 ปีขึ้นไป  จํานวน 6,250 คน ระหว่างวันที่ 26  ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2561 ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ สรุปได้ดังน้ี  
  1. การติดตาม/รับรู้เก่ียวกับนโยบายและข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล  

  1.1 นโยบาย/โครงการท่ีประชาชนรับรู้การดําเนินงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมามากที่สุด  
คือ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ร้อยละ 97.7) รองลงมา คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 96.5)  

  1.2 การใช้อินเทอร์เน็ต ในการติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล   
   1.2.1 ประชาชนร้อยละ 41.4 ใช้อินเทอร์เน็ตในการติดตามฯ โดยสื่อสังคม 

ออนไลน์ที่ใช้ในการติดตามมากท่ีสุด คือ เฟซบุ๊ก (ร้อยละ 37.5) รองลงมา คือ ไลน์ (ร้อยละ 25.8) อินสตาแกรม              
(ร้อยละ 2.8) และทวิตเตอร์ (ร้อยละ 2.0)    

   1.2.2 ประชาชนร้อยละ 58.6 ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตในการติดตามฯ โดย 
ร้อยละ 32.1 ต้องการรับข้อมูลข่าวสารเป็นข้อความสั้น (SMS) ทางโทรศัพท์มือถือ ขณะที่ร้อยละ 19.9 ระบุว่าไม่
ต้องการ และร้อยละ 6.6 ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่มีโทรศัพท์มือถือ   

 2. ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา พบว่า  
  2.1 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก – มากที่สดุ 

ร้อยละ 59.7 พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 34.5 ขณะที่ไม่พึงพอใจเลยร้อยละ 0.7  
  2.2 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของรัฐบาลมากที่สุด คือ โครงการบัตร 

สวัสดิการแห่งรัฐ (ร้อยละ 63.4)  
  3. เรื่องที่ชุมชน/หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนในรอบปี 2561 มากที่สุด คือ สินค้าอุปโภค-บริโภคมี
ราคาแพง (ร้อยละ 41.7) รองลงมา คือ การทําเกษตรกรรม เช่น ราคาผลผลิตตกตํ่า  ราคาปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคา
แพง (ร้อยละ 34.9)  
  4. ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562 ที่ต้องการจากรัฐบาลมากท่ีสุด คือ การแก้ไขปัญหาสินค้าอุปโภค – 
บริโภค ไม่ให้มีราคาแพง (ร้อยละ 48.0) รองลงมา คือ การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร  เช่น ราคาพืชผลตกตํ่า              
ราคาปุ๋ย/อาหารสัตว์แพง จัดหาตลาดรองรับ (ร้อยละ 30.4)  
  5. ความเชื่อม่ันต่อรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ ประชาชนมีความเช่ือมั่นในระดับ
เช่ือมั่นมาก – มากที่สุดร้อยละ 55.9 เช่ือมั่นปานกลางร้อยละ 37.2 ขณะที่ไม่เช่ือมั่นเลย ร้อยละ 0.9 
  6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สํานักงานสถิติแห่งชาติมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือวางแผนกําหนด
นโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เช่น  
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   6.1 ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร/รายการของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนผ่าน
ช่องทางอ่ืน ๆ ให้มีความหลากหลายน่าสนใจ เช่น ทางอินเทอร์เน็ต  หนังสือพิมพ์ การส่งข้อมูลข่าวสารเป็นข้อความส้ัน 
(SMS)  ทางโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานรัฐ/เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนในกลุ่ม 
ต่าง ๆ ทราบและรับรู้ เช่น ประชาชนที่ไม่ได้ออกไปทํางานนอกบ้าน เกษตรกร และผู้มีรายได้น้อย  
   6.2 ควรมีนโยบายหรือมาตรการในการช่วยเหลือทั้งด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้มากขึ้นและทั่วถึง  เช่น แก้ปัญหาสินค้าอุปโภค – บริโภคท่ีมีราคาแพง แก้ปัญหาด้านการเกษตร  และ
ช่วยเหลือเงินทุนในการประกอบอาชีพ  
   6.3 ควรส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการของรัฐบาลที่ช่วยเหลือประชาชนให้มากขึ้น เช่น 
โครงการสินเช่ือในด้านต่าง ๆ  โครงการส่งเสริมนโยบายการเงินให้แก่ประชาชน โครงการดูแลผู้ป่วยและการ
รักษาพยาบาล 
 
18. เรื่อง การดําเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้แก่ประชาชน  
ปี 2562) (สปน.) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํ า นักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  (สปน . )  เสนอ  
ผลการ ดํ า เ นินการตาม ข้อสั่ ง ก ารของนายก รั ฐมนตรี  (ของข วัญ ปี ใหม่ เ พ่ื อมอบใ ห้แ ก่ประชาชน  
ปี 2562) ในส่วนของสํานักนายกรัฐมนตรี [สปน. กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) และสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.)] จํานวน 10 โครงการ/กิจกรรม เช่น 
 

โครงการ/กิจกรรม การดําเนินงาน 
พัฒนาคุณภาพการให้บริการและ
อํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน (สปน.) 

(1) พัฒนาคุณภาพการให้บริการและอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ส่ง
เรื่องร้องทุกข์ผ่านช่องทาง ตู้ ปณ. 1111 สายด่วนของรัฐบาล 1111 และจุด
บริการประชาชน 1111 ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 โดยประชาชนจะได้รับ
การแจ้งรหัสเรื่องร้องทุกข์ ผ่าน SMS เพ่ือใช้สําหรับการติดตามผล การแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องทุกข์จากหน่วยงานและเป็นการแจ้งการดําเนินการให้ผู้ร้องทราบ
เป็นการเบ้ืองต้น
(2) โครงการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐในระดับท้องถิ่นมี “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ” 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้ เพ่ือประโยชน์ต่อ
ตนเองและประโยชน์ต่อส่วนรวมในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ ก่อให้เกิด
การบริหารงานภาครัฐมีความโปร่งใส และเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

โครงการประชาสัมพันธ์อุ่นไอรัก
คลายความหนาว ครัง้ที่ 2 
“สายน้าํแห่งรตันโกสินทร์” 
(กปส.) 

ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวัง
ดุสิต และสนามเสือป่า โดย กปส. เป็นเจ้าภาพหลักในการประชาสัมพันธ์  
การแสดงวัฒนธรรมและดนตรี โดยวงดนตรี กปส. ณ เวทีใหญ่ จํานวน 2 วัน คือ 
วันที่ 16 ธันวาคม 2561 และวันที่ 1 มกราคม 2562 รวมท้ังประชาสัมพันธ์
กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก โดยประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน และเชิญชวนให้
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมท้ังในกรุงเทพมหานครและในระดับภูมิภาคท้ัง 
76 จังหวัด

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (กปส.) ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 23.00 น. – 00.30 น. ของ วันที่ 1 มกราคม 
2562 ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง 
FM 92.5 มฮ. และเช่ือมโยงสัญญาณทั่วประเทศ 
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กิ จ ก ร ร ม ร ณ ร ง ค์ ร่ ว ม ใ จ
ต ร ว จสอบฉล า ก ก ร ะ เ ช้ า
ของขวัญปีใหม่ (สคบ.) 

เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรมในการเลือกซื้อสินค้า
และบริการ ดําเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 

 
19. เรื่อง  ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน (ปี พ.ศ. 2562)    
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เสนอโครงการที่จะดําเนินการ
เพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่ (ปี พ.ศ. 2562) ให้แก่ประชาชน  

สาระสําคัญ  
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทําโครงการที่มอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน จํานวน  
2 โครงการ ดังน้ี 

1. โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต   (Sports for All 
4.0) โดยดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกาย
กีฬาและนันทนาการ Sports for All 4.0  ทุกวันพุธ เวลา 17.00 - 18.00 น. จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 4 ครั้ง ในพ้ืนที่
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยใช้สถานที่ของจังหวัด (Land Mark) สถานที่ท่องเที่ยว สนามกีฬา หรืออ่ืน ๆ เป็นพ้ืนที่ใน
การจัดกิจกรรม  

2. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  (12 มกราคม พ.ศ. 2562) ในทุกจังหวัด 
ทั่วประเทศ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องระดับจังหวัด  เพ่ือสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน  

มีความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทและสิทธิหน้าที่ของตนเองต่อสังคม พร้อมส่งเสริมการแสดงออก
ของเด็กและเยาวชน ให้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมตามความสามารถและความสนใจในเชิงสร้างสรรค์และ 
เป็นประโยชน์ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ และสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม 
อันดีงามของไทย  นอกจากน้ี ยังเป็นการกระตุ้นให้สังคมและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเกิดความตระหนักถึงความสําคัญ 
ต่อการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของเด็กและเยาวชน 
  
20. เรื่อง  โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562 สําหรับประชาชน ของกระทรวงคมนาคม 
   คณะรฐัมนตรมีมีติรับทราบโครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562 สําหรับประชาชน ของกระทรวง 
คมนาคมตามท่ีกระทรวงคมนาคม เสนอ  
  สาระสาํคญั 

 กระทรวงคมนาคม ได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่สําคญั เพ่ือมอบเป็นของขวัญให้ประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่พ.ศ. 2562  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 1. การให้บริการฟรขีองหนว่ยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม  
 

หน่วยงาน การให้บริการฟร ี
กรมทางหลวง ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7                 

(กรุงเทพ-ชลบุรี) และ 9 (วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกช่วงบางปะอิน-บางพลี) ต้ังแต่ เวลา 
00.01 น. ของวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2562 

การทางพิเศษ 
แห่งประเทศไทย 

ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษ
กาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ) ต้ังแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงเวลา 24.00 น. 
ของวันที่ 3 มกราคม 2562

บริษัท ขนส่ง 
จํากัด 

จัดบริการรถตู้รับ-ส่งฟรีแก่ผู้โดยสารท่ีจองต๋ัวล่วงหน้าของ บขส. (999) ระหว่างบริเวณหน้าอาคาร
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) และกรมการขนส่งทางบก ของวันที่ 27 - 29 ธันวาคม 
2561 เวลา 17.30 - 20.00 น.
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บริษัท รถไฟฟา้ 
ร.ฟ.ท. จํากัด 

จัดเดินรถฟรี ต้ังแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 
มกราคม 2562 

บริษัท  
ท่าอากาศยานไทย  
จํากัด (มหาชน) 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บรกิารที่จอดรถฟรีบริเวณลานจอดรถระยะยาวโซน C รองรับได้กว่า 700 
คัน ต้ังแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 และจัดเตรียมรถ Shuttle Bus ให้บริการ
ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปยังอาคารต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
โดยให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง

องค์การขนส่ง 
มวลชนกรุงเทพ 

จัดรถโดยสารธรรมดาว่ิงให้บริการโดยไม่เก็บค่าโดยสารในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว “สายนํ้า
แห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ถึง 19 มกราคม 2562 สถานที่พระลาน
พระราชวังดุสิต และสนามเสอืป่า จํานวน 70 คัน มีกําหนดเวลารถออกว่ิง 
- จุดต้นทาง เริ่มต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 21.00 น.  
- จุดปลายทาง (พ้ืนที่จัดงาน) รถออกทุก ๆ 10 นาที เที่ยวสดุท้ายเวลา 24.00 น. หรือ

จนกว่าประชาชนออกจากพ้ืนที่จนหมด 
- ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 ว่ิงให้บริการตลอดคืน 

 
    2. การขยายเวลาใหบ้รกิารและการอํานวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในช่วง

เทศกาลปใีหม่  
   (1) การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย ได้ขยายเวลาเปิดให้บริการรถไฟฟ้า MRT 

สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีนํ้าเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) โดยขยายเวลาเปิดให้บริการข้ามปี ต้ังแต่เวลา 
06.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2562 รวมทัง้ขยายเวลาให้บริการอาคาร
และลานจอดรถ MRT ทั้ง 2 สาย โดยเปิดให้บริการต้ังแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 03.00 น. 
ของวันที่ 1 มกราคม 2562 

   (2) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด ได้ขยายเวลาการให้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link ใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต้ังแต่เวลา 05.30 น. - 02.00 น.  

   (3) การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดขบวนรถประจํา 242 ขบวน/วัน และเพ่ิมตู้โดยสาร
โดยเฉพาะขบวนรถเร็ว รถด่วน รถด่วนพิเศษ ขบวนละ 1-2 ตู้  และเปิดขบวนรถพิเศษในเส้นทางสายเหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 (ขนคนออกกรุงเทพฯ) ระหว่างวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2561 จัดเดินขบวน
รถพิเศษเพ่ิม 4 ขบวน และ ช่วงที่ 2 (รับคนเข้ากรุงเทพฯ) ระหว่างวันที่ 1 - 2 มกราคม 2562 จัดเดินขบวนรถพิเศษ
เพ่ิม 4 ขบวน 

   (4) บริษัท ขนส่ง จํากัด ได้จดัเตรียมชานชาลาขาเข้าเพ่ือให้รถโดยสารและรถตู้โดยสาร
สามารถจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอ 

   (5) กรมการขนส่งทางบก ได้จดัหารถเสริมให้เพียงพอ โดยจัดเตรียมรถโดยสารประจําทางและรถ
โดยสารไม่ประจําทางให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลําเนาและท่องเที่ยว 
ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับตลอดช่วงเทศกาล และจัดหารถรับ-ส่ง ผู้โดยสารระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารกับหมู่บ้านใน
ท้องถิ่นห่างไกลให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชนไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานี   

    นอกจากน้ีได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จํานวน 25 หน่วยงาน เช่น บริษัทผูผ้ลิตรถ 
ศูนย์บริการจําหน่ายนํ้ามันเช้ือเพลิง ศูนย์ซอ่มรถของบริษัทประกันภัย สถานตรวจสภาพรถเอกชน ศูนย์บริการติดต้ัง
ระบบแก๊สในรถยนต์ เป็นต้น ให้บริการตรวจความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฟรี โดยเจ้าของรถสามารถนํา
รถเข้ารับบริการได้ ณ ศูนย์บริการที่มีป้ายเข้าร่วมกิจกรรมเริ่มต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 
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   (6) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  จัดหารถโดยสารใหม่ใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) 
ออกว่ิงให้บริการผู้โดยสาร เพ่ิมอีกจํานวน 100 คัน ต้ังแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ให้บริการในสายต่าง ๆ                
รวม 9 เส้นทาง 

    3. การส่งเสริมการท่องเท่ียวของประชาชนเพ่ือร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่   
  กรมเจ้าท่าได้จัดโครงการ “เจ้าท่าพาล่องสายชล  สิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

2562” โดยเรือริเวอร์ไซด์ 2 เพ่ือให้บริการประชาชนล่องเรือในแม่นํ้าเจ้าพระยา ในวันที่ 30 ธันวาคม 2561              
มีเส้นทางการเดินเรือ คือ ทางทิศใต้จากกรมเจ้าท่าถึงสะพานกรุงเทพ และทิศเหนือถึงสะพานพระราม 8 ซึ่งสามารถ
รองรับประชาชนได้ประมาณ 300 คน  
      4. เพิ่มโครงข่ายทางถนนสนับสนุนการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่  
   กรมทางหลวงชนบท ได้ดําเนินการโครงการก่อสร้างถนนต่อเช่ือมถนนราชพฤกษ์ -                
ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี ระยะทาง 14.700 กิโลเมตร เพ่ือเพ่ิมโครงข่ายการ
คมนาคมในพ้ืนที่เช่ือมต่อถนนสายหลักด้านตะวันตกของแม่นํ้าเข้าพระยาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและรองรับ
ความเจริญเติบโตของชุมชนโดยรอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีกําหนดเปิดให้บริการในวันที่ 23 ธันวาคม 
2561 
 
21. เรื่อง ของขวัญปีใหม่สําหรับผูป้ระกอบการและประชาชน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ การดําเนินโครงการที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนเพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2562 ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน 
  สาระสําคัญ  
 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดําเนินการรวบรวมกิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและ
ประชาชนเพ่ือมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2562 ดังน้ี 
 1. การยกเลิกการต่ออายุใบอนุญาตโรงงาน เพ่ือเพ่ิมความสะดวก เพ่ิมประสิทธิภาพ  การให้ บริการ ลด
ระยะเวลา ลดปัญหาข้อร้องเรียน 
 2. การชําระค่าบริการผ่านระบบ e-Payment เช่น การชําระค่าธรรมเนียมรายปี ใบอนุญาตโรงงาน ค่า
ใบอนุญาตนําแร่เข้า-ส่งออก การออกใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-License การตรวจติดตาม   ผู้ได้รับ
ใบอนุญาต หรือ e-Surveillance รวมไปถึงค่าธรรมเนียมงานบริการด้านอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการให้ บริการทางด้าน
การเงินของกระทรวงอุตสาหกรรมให้ก้าวไปสู่สังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society 
 3. การพัฒนาระบบ i-Industry โดยเช่ือมโยงข้อมูลหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงอุตสาหกรรม
เพ่ือเป็นกลไกทดแทนการตรวจ/ต่อใบอนุญาตโรงงาน มาเป็นการรับรองตนเอง โดยผู้ประกอบการสามารถใช้วิเคราะห์ และ
ประเมินตนเอง (Performance Evaluation)เพ่ือพัฒนากิจการ สร้างโอกาสและ  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 4. การปรับลดอัตราดอกเบ้ียสินเช่ือของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปทั่วไทย 
จาก 6% เหลือ 4% (วงเงิน 250 ล้านบาท) 
 5. การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ มอก. S โดยผู้ประกอบการ SMEs สามารถขอรับการ
สนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมในการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับรองมาตรฐาน มอก. S รายละไม่เกิน 30,000 
บาท (ภายใต้งบประมาณกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ) 
 6. การจัดทํา Application สินค้าอุตสาหกรรมชุมชนของกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้ช่ือ “77 
จังหวัดมีดี มาโชว์” (ThaiBest Products) ขึ้น เพ่ือเป็นแอพลิเคช่ัน ที่คัดสรรของดี ของเด่น ซึ่งเป็นสินค้าอุตสาหกรรมชุมชนของ 
77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเป็นสินค้าที่เช่ือมโยงเรื่องราว (Story) วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของจังหวัด ซึ่งได้รวบรวมแล้วกว่า 240 
ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการคัดสรรกว่า 420 กลุ่ม 3,300 ร้านค้า   
 7. การสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ โดยจะเปิดให้บริการสนามทดสอบยางล้อ 
(UN R 117) ในต้นปี 2562 



 

 

 

25 

 8. การเปิดให้บริการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0 (Industry Transformation Certer : ITC)  ครบ 77 
จังหวัดทั่วประเทศ         
 9. โครงการ “เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน” จัดตรวจสุขภาพประชาชน และพัฒนาชุมชน
รอบเหมือง 
 10. โครงการ กนอ. สานฝัน ปันอาชีพ มุ่งสู่ธุรกิจที่ย่ังยืนของชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้
ชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็ง มีรายได้ มีอาชีพ มีความมั่งคั่ง จนกระทั่งมีทุนของตัวเองในอนาคต 
 11. โครงการจัดการสวนยาง จัดการชีวิต  เพ่ืออนาคตที่มั่นคง ของชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมยางพารา 
(Rubber City) ปี 4 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับการทําเกษตรแก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา
ในพ้ืนที่ชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมยางพารา เพ่ือแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤติราคายาง 

 12. โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน 
SEZ (สระแก้ว สงขลา ตาก) เพ่ือช่วยส่งเสริมให้ชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็ง โดยเช่ือมโยงการจัดสรร
ทรัพยากรท่ีอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไปสู่ชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้ มีอาชีพ มีความมั่งคั่ง จนกระทั่งมีทุนของตัวเองใน
อนาคต   
 13. โครงการโรงงานทั่วไทยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เพ่ือร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดในโรงงานอุตสาหกรรม 
 
22. เรื่อง  แผนการดําเนินกิจกรรมและโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชิดชูบทบาทของไทยในฐานะประธาน
อาเซียน ประจําปี พ.ศ. 2562 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอเร่ืองแผนการดําเนินกิจกรรมและ
โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเชิดชูบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียน ประจําปี พ.ศ. 2562  
   สาระสําคัญ 
   ในโอกาสท่ีไทยเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งสอดคล้องกับมติที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่
กํากับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ได้เห็นชอบการกําหนดให้ปี 2562 เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Year 2019) 
กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทําแผนงานกิจกรรมและโครงการในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจะส่งเสริมบทบาทของไทยและเชิดชู
เกียรติภูมิของอาเซียนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการยืนยันความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ดังน้ี 
   1. เดือนมกราคม 2562 
   การแถลงข่าวปีวัฒนธรรมอาเซียนพร้อมเปิดตัวกิจกรรมและโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเชิดชู
บทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียน ประจําปี พ.ศ. 2562 พร้อมกันน้ี กระทรวงวัฒนธรรมกําหนดเปิดตัวหนังสือ
วิวิธอาเซียน (Vivid ASEAN) ฉบับภาษาอังกฤษ และเปิดพ้ืนที่ส่วนขยายของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนพร้อมนิทรรศการ
ใหม่ “ASEAN Street Food” 
   2. เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
   การเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมช่ันเรื่องรามเกียรต์ิ  ตอน รามาวตาร เพ่ือเชิดชูรามเกียรต์ิหรือมหา
กาพย์รามายณะอันเป็นมรดกร่วมทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยนําภาพจิตรกรรมฝาหนังเร่ืองรามเกียรต์ิบริเวณ
ระเบียงคดรอบพระอุโบสถพระศรีรัตนศาสดารามมาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์แอนิเมช่ันด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือ
เป็นการต่อยอดมรดกทางภูมิปัญญาสู่การใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรม โดยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้สนับสนุน
การผลิตภาพยนตร์แอนิเมช่ันดังกล่าว  
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   3. เดือนมีนาคม 2562 
   การเปิดตัวหนังสือมรดกอาเซียน มรดกโลก ซึ่งรวบรวมข้อมูลแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติ ตลอดจนแหล่งประวัติศาสตร์ที่สําคัญของอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ในการแสดงถึงความหลากหลายและ
รุ่มรวยทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
   4. เดือนเมษายน 2562 
   การจัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน” ภายใต้การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี 
237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ประจําปี 2562 โดยนําเสนอสุดยอดการแสดงทางวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ ในอาเซียน 
การเปิดเวทีพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างศิลปินอาเซียน ระหว่างวันที่ 20–24 เมษายน 2562 ณ บริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์ โรงละครแห่งชาติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน  
   5. เดือนพฤษภาคม 2562 
   การจัดการสัมมนาและการแสดงวรรณกรรมร่วมของอาเซียน โดยเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และความเข้าใจเก่ียวกับวรรณกรรมร่วมในภูมิภาค อาทิ รามายณะ อิเหนา สังข์ทอง กากี และศรีธนญชัย 
   6. เดือนมิถุนายน 2562 
   กระทรวงวัฒนธรรมกําหนดจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน เป็นหน่ึงในกิจกรรมคู่ขนานตามวาระ
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ในงานเทศกาลฯ ประกอบด้วยการประกาศภาพยนตร์ยอดเย่ียมแห่งอาเซียน 
ศิลปินยอดเยี่ยม และประกาศยกย่องบุคลากรผู้มีบทบาทสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอาเซียน ตลอดจนมี
ศิลปินดาราดังจากอาเซียนเข้าร่วมงาน 
   7. เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2562 
   กิจกรรมวัฒนธรรมสัญจรอาเซียนสู่โลก (Roadshow: ASEAN to the World) ภายใต้หัวข้อ 
“หลากหลาย สร้างสรรค์ ย่ังยืน (Diversity, Creativity, and Sustainability)” โดยประเทศไทยได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้ประสานงานในการนําสุดยอดศิลปินจากประเทศสมาชิกอาเซียนจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมกันในภูมิภาค
ต่าง ๆ ทั้งในยุโรปและเอเชีย 
   8. เดือนกันยายน 2562 
   งานเทศกาลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย และกิจกรรมวัฒนธรรมสัญจรในส่วนภูมิภาค โดยการจัดงานดังกล่าว จะนําไปสู่การสร้างความรู้ความ
เข้าใจ รวมถึงการตระหนักในคุณค่าและเกิดการยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
   9. เดือนพฤศจิกายน 2562 
   กระทรวงวัฒนธรรมกําหนดจัดเทศกาลหุ่นอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ณ โรงละครแห่งชาติ และ
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน โดยจะนําเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาผ่านศิลปะการแสดงหุ่น ซึ่งมีแบบแผนการแสดงที่แตกต่างกัน ทั้งน้ี การจัด
เทศกาลดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมคู่ขนานในวาระที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน  
ครั้งที่ 35 ณ กรุงเทพมหานคร  
   ทั้งน้ี การเสนอกิจกรรมและโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมข้างต้น เป็นการใช้มิติทางวัฒนธรรม
ส่งเสริมบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียน ประจําปี 2562 รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย
ภายใต้นโยบายการทูตทางวัฒนธรรม รวมท้ังผสานอาเซียนให้เป็นหน่ึงเดียวด้วยอัตลักษณ์ที่งดงามและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และเชิดชูเกียรติภูมิของอาเซียนให้โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก รวมทั้งเป็นการผนึก
กําลังของประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือสร้างบทบาทเชิงรุกในประชาคมโลกต่อไป 
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ต่างประเทศ 
23.  เรื่อง  ร่างเอกสารยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมล้านช้าง-แม่โขง พ.ศ. 2561 – 2562 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมล้านช้าง-แม่โขง 
พ.ศ. 2561 – 2562 และอนุมัติให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้
การรับรองเอกสารและลงนามในหนังสือรับรองร่างเอกสารยุทธศาสตร์ฯ ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เสนอ 
                   สาระสําคัญของร่างเอกสารยุทธศาสตร์ฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ภายใต้ความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ให้มีความชัดเจนขึ้น รวมถึงสนับสนุนทางการเงินที่จําเป็นให้กับประเทศสมาชิก
ควบคู่ไปกับการพัฒนาและโครงการการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนุภูมิภาค ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ท้องถิ่นและลดช่องว่างการพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน รวมถึงส่งเสริมการดําเนินงานตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. 2030 มีขอบเขตการดําเนินงาน เช่น การจัดทํานโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การ
เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการปรับตัวและการลดผลกระทบอันเน่ืองมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจะมีการดําเนินการในรูปแบบของความร่วมมือพหุภาคี เช่น การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรม การสื่อสารโครงการตัวอย่าง และการวิจัยร่วมกันศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม 
 
24.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความตกลงในการจัดต้ังศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอที่ประเทศไทย 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังน้ี 
                   1. อนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความตกลงในการจัดต้ังศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความย่ังยืนของซีมีโอที่ประเทศไทย ทั้งน้ี หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
บันทึกความตกลงฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ให้กระทรวงศึกษาธิการหารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวง
การต่างประเทศ (กต.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
                    2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในบันทึกความตกลงในการจัดต้ังศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือความย่ังยืนของซีมีโอที่ประเทศไทย 
           3. มอบหมายให้ กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามในข้อ 2 
                   สาระสําคัญของร่างบันทึกความตกลงฯ ใช้เพ่ือเป็นหนังสือสัญญาความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยศูนย์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาวิจัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในหลากหลายมิติตามบริบทของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เห็นชอบในหลักการการจัดต้ังศูนย์ดังกล่าวด้วยแล้ว 
 
25.  เรื่อง  รายงานการรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการมีความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์จาก
อวกาศเพ่ือการพัฒนาแบบยั่งยืน และแผนปฏิบัติการว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากอวกาศเพื่อการพัฒนาแบบ
ย่ังยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Plan of Action on Space Applications for Sustainable 
Development) ค.ศ. 2018 – 2030 (ดศ.) 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการมีความร่วมมือระดับ
ภูมิภาคเพ่ือใช้ประโยชน์จากอวกาศเพ่ือการพัฒนาแบบย่ังยืน และแผนปฏิบัติการว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากอวกาศ
เพ่ือการพัฒนาแบบย่ังยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Plan of Action on Space Applications for 
Sustainable Development) ค.ศ. 2018 – 2030 (ดศ.) ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ 
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                    ปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการมีความร่วมมือระดับภูมิภาคเพ่ือใช้ประโยชน์จากอวกาศเพ่ือการ
พัฒนาแบบย่ังยืนฉบับที่ได้รับรองมีสาระสําคัญตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 
โดยมีการเพ่ิมเน้ือความในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
                   1. วาระปฏิบัติการแอดดิส อาบาบา เรื่อง การระดมทุนเพ่ือการพัฒนา (Financing for 
Development) ซึ่งเป็นการบูรณาการวาระการพัฒนาอย่างย่ังยืนในปี พ.ศ. 2573 
                   2. การจัดต้ังศูนย์เพ่ือการพัฒนาสารสนเทศภัยพิบัติแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
                   3. การส่งเสริมประเทศสมาชิกและสมาชิกที่เก่ียวข้องในการสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้เพศหญิงมี
ส่วนร่วมในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากอวกาศเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
                    4. การอํานวยความสะดวกในการนําแผนปฏิบัติการฯ ไปปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของ
คณะกรรมการของแผนปฏิบัติการฯ โดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีเหมาะสม 
                    5. ให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสําหรับอาเซียน
และแปซิฟิก (เอสแคป) จัดทํารายงานประจําทุก 2 ปี เรื่อง การประยุกต์ใช้อวกาศและภูมิสารสนเทศเชิงพ้ืนที่เพ่ือการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
                   6. การสนับสนุนวาระด้านอวกาศ (Space2030 Agenda) เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนภายในปี  
พ.ศ. 2573 
 
26. เรื่อง  การจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนและความตกลงการดําเนินงานโครงการ ASEC 2025 ระหว่างอาเซียนกับ
เยอรมนี 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนและร่างความตกลงการดําเนินงานโครงการ 
ASEC 2025 ระหว่างอาเซียนกับเยอรมนี โดยหากมีความจําเป็นต้องแก้ร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอีก และหลังจากน้ันให้รายงานผลเพ่ือคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป และอนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทน
เป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือตอบรับของฝ่ายอาเซียน และอนุมัติให้รองเลขาธิการอาเซียนด้านบริหารองค์กรหรือผู้แทน
เป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงดําเนินงานโครงการ ASEC 2025 พร้อมให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสํานัก
เลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตาว่า รัฐบาลไทยให้ความยินยอมให้
เลขาธิการอาเซียนและรองเลขาธิการอาเซียนฯ ลงนามในร่างเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าว ตามลําดับ ตามท่ีกระทรวง
การต่างประเทศ เสนอ 
                   สาระสําคัญของร่างหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างอาเซียนกับเยอรมนี ประกอบด้วย 
                   1. ร่างหนังสือจากเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจําอาเซียนถึงเลขาธิการอาเซียน สรุปสาระสําคัญ คือ 
ฝ่ายเยอรมนีจะให้การสนับสนุนแก่สํานักเลขาธิการอาเซียนทั้งในรูปแบบของการจัดหาบุคลากรหรือการให้
งบประมาณสนับสนุนมูลค่า 2.7 ล้านยูโร (ประมาณ 100 ล้านบาท) ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของสํานัก
เลขาธิการอาเซียน โดยรายละเอียดการดําเนินโครงการ การให้การสนับสนุน และพันธกรณีต่าง ๆ จะระบุอยู่ในความ
ตกลงการดําเนินงานระหว่างอาเซียนกับ GIZ แยกอีกฉบับ ทั้งน้ี ฝ่ายอาเซียนจะมีบทบาทในการอํานวยความสะดวก
ในการดําเนินโครงการ รวมถึงการยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการดําเนินโครงการ โดยหากฝ่าย
อาเซียนเห็นพ้องกับข้อเสนอตามหนังสือฉบับน้ี โครงการ ASEC 2025 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่เลขาธิการอาเซียน            
ลงนามในหนังสือตอบรับถึงเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจําอาเซียน 
                   2. ร่างหนังสือจากเลขาธิการอาเซียนถึงเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจําอาเซียน มีสาระสําคัญ คือ 
อาเซียนเห็นชอบตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของโครงการ ASEC 2025 ที่ฝ่ายเยอรมนีเสนอตามหนังสือข้อ 1 
                   ส่วนร่างความตกลงการดําเนินโครงการ ASEC 2025 มีวัตถุประสงค์หลัก คือ (1) การสนับสนุนการ
บริหารจัดการของสํานักเลขาธิการอาเซียน โดยเฉพาะในแผนกฎหมาย การประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรบุคคล และการ
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ตรวจบัญชี (2) การส่งเสริมขีดความสามารถของสํานักเลขาธิการอาเซียนในการดําเนินการตามแผนแม่บทว่าด้วย
ความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน (3) การสนับสนุนให้โครงสร้างของสํานักเลขาธิการอาเซียนส่งเสริมความเท่า
เทียมทางเพศและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้พิการ 
  
27. เรื่อง ร่างเอกสารบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 7 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอดังน้ี 
                   1. เห็นชอบร่างเอกสารบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย 
ครั้งที่ 7   
                   2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมรับรองเอกสารดังกล่าวกับรัฐมนตรีว่า            
การกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสหพันธรัฐรัสเซีย โดยไม่มีการลงนาม 
                   ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกการประชุมดังกล่าวในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การดําเนินความสัมพันธ์ แต่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวง               
การต่างประเทศและคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
                   สาระสําคัญของร่างเอกสารบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ 7 เก่ียวกับประเด็น
ความร่วมมือทวิภาคีที่ทั้งสองประเทศได้ดําเนินการร่วมกันมาอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะ
แก้ไข พัฒนาและ/หรือผลักดันให้เกิดความคืบหน้า เพื่อประโยชน์ของการดําเนินความสัมพันธ์ และประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศของทั้งสองฝ่าย โดยมีประเด็นหลักที่จะหยิบยกข้ึนหารือระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ 
ได้แก่ ความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน อุตสาหกรรม พลังงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การเกษตร การศึกษาและวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  
28. เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือในการพฒันาอุตสาหกรรม ระหว่างกระทรวง
อุตสาหกรรมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สหพนัธรัฐรัสเซีย 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอดังน้ี 
                   1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรม ระหว่าง
กระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สหพันธรัฐรัสเซีย 
                   2. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่าง MOU  ดังกล่าวในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงอุตสาหกรรมสามารถพิจารณาดําเนินการได้ โดย
ไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
                   3. อนุมัติให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม MOU ดังกล่าวของไทย 
                   สาระสําคัญของร่าง MOU ดังกล่าวเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย สรุปดังน้ี 
                   1. การดําเนินความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
                             (1) การสร้างความร่วมมือที่เอ้ือให้เกิดการยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย 
                             (2) การจัดทํากิจกรรมร่วมกันในการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการในกลุ่ม Start Ups และ SMEs 
                             (3) การกระตุ้นและส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
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                             (4) การอํานวยความสะดวกและสนับสนุนข้อมูลเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลงทุนระหว่างกันใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ของไทย และในเขตประกอบการ 
Far East ของรัสเซีย 
                             (5) การส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันระหว่างภาคธุรกิจของไทยกับรัสเซียในการ
ประชุม เวทีการประชุมต่าง ๆ การสัมมนา นิทรรศการ การหารือและการเจรจาโต๊ะกลม เพ่ือให้เกิดความร่วมมือด้าน
การพัฒนาอุตสาหกรรม 
                             (6) การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล การฝึกอบรมระดับสูงให้แก่แรงงานที่มีทักษะและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูงด้านอุตสาหกรรมตามความเช่ียวชาญและประสบการณ์ของแต่ละฝ่าย 
                   2. การจัดต้ังคณะทํางานร่วม (Working Group) เพ่ือขับเคลื่อนให้การดําเนินงานภายใต้บันทึกความ
เข้าใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกําหนดโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญร่วมกัน 
โดยไม่มีผลผูกพันด้านงบประมาณ 
  
29. เรื่อง การให้การรับรองกฎถ่ินกําเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการรับรองกฎถิ่นกําเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงการค้า
เสรีอาเซียน – จีน และเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบตามมาตรา 178 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย โดยให้กระทรวงพาณิชย์ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการเพื่อบังคับใช้กฎถิ่นกําเนิดสินค้า
เฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน และให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศแจ้งการให้การ
รับรองกฎถิ่นกําเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ต่อคณะกรรมการร่วมกํากับ            
การดําเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-จีน (ACFTA Joint Committee: ACFTA-JC) ตามที่กระทรวง
พาณิชย์เสนอ 
                   สาระสําคัญของเกณฑ์ถ่ินกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ประกอบด้วย 4 
หลักเกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์การได้มาหรือผลิตทั้งหมดภายในภาคี (WO) เกณฑ์ทั่วไป (General rules) ซึ่งกําหนดไว้ที่ 
RVC40 มีกระบวนการผลิตภายในกลุ่มประเทศภาคีและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทั้งหมดต้องผ่านเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิด
ภายใต้ความตกลง (Produced Exclusively: PE) และเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า (Product Specific 
Rules :PSRs) 
  
30.  เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างความตกลงการค้าบริการอาเซียน 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงการค้าบริการอาเซียน และนําเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ให้ความเห็นชอบต่อไป และอนุมั ติให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ ไ ด้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงนามในร่างความตกลงการค้าบริการอาเซียน เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความ
เห็นชอบร่างความตกลงดังกล่าวแล้ว ทั้งน้ี หากมีการแก้ไขถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญ และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 
ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องน้ัน ๆ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
อีก ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ 
                   ทั้งน้ี มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงนามในร่าง
ความตกลงการค้าบริการอาเซียน รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการเพ่ือ
ปฏิบัติตามพันธกรณีที่กําหนดในร่างความตกลงการค้าบริการอาเซียน และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ
แจ้งต่อสํานักเลขาธิการอาเซียนว่า ไทยพร้อมที่จะให้ร่างความตกลงการค้าบริการอาเซียนมีผลผูกพันต่อไป เมื่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างความตกลงดังกล่าวแล้ว 
                   สาระสําคัญของความตกลงการค้าบริการอาเซียน (ATISA) ประกอบด้วย 6 ส่วน (ส่วนที่ 1 
บทบัญญัติทั่วไป ส่วนที่ 2 พันธกรณีและหลักเกณฑ์หลัก ส่วนที่ 3 ข้อสงวน ส่วนที่ 4 การกํากับดูแล พันธกรณี และ
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กฎระเบียบ ส่วนที่ 5 การอํานวยความสะดวกและความร่วมมือ ส่วนที่ 6 บทบัญญัติสุดท้าย) และ 3 ภาคผนวก ได้แก่ 
ภาคว่าด้วยบริการด้านการเงิน ภาคผนวกว่าด้วยบริการโทรคมนาคม และภาคผนวกว่าด้วยบริการสนับสนุนการขนส่ง
ทางอากาศ 
  
31. เรื่อง การชําระค่าบํารุงสมาชิกภาพศูนย์การพัฒนาขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (OECD Development Centre) 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศชําระค่าสมาชิกภาพของ OECD 
Development Center หรือ DEV รายปี ในอัตรา Group C ที่ OECD  กําหนดเป็นประจําทุกปีโดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก  และหากกรณีที่DEV ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การจ่ายค่าบํารุงสมาชิก ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาระ
งบประมาณเพ่ิมสูงเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้ให้หลักการไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป 
 

แต่งต้ัง 
32. เรื่อง การแต่งต้ังโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ การเปล่ียนแปลงโฆษกประจํา
กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งแต่งต้ังให้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นโฆษกกระทรวง
วัฒนธรรม แทนนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และแต่งต้ังให้ นายประสพ เรียงเงิน                
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งน้ี ตามคําสั่ง วธ. ที่ 229/2561 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะทํางานโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม สั่ง ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561  
 
33. เรื่อง การแต่งต้ังเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ให้ดํารง
ตําแหน่ง เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (เลขาธิการสํานักงาน ก.ล.ต.) ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป   
 
34. เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการสาํนกังานสง่เสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  
  คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เสนอแต่งต้ัง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังน้ี  
  1. นางอรรชกา สีบุญเรือง ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการในคณะกรรมการสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
   2. นายดิสทัต โหตระกิตย์ ดํารงตําแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
   3. นางสีลาภรณ์ บัวสาย ดํารงตําแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์   
  4. นางการดี เลียวไพโรจน์ ดํารงตําแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
  5. นายสุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย ดํารงตําแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
  6. นายแดน ศรมณี ดํารงตําแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
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35. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ) 
เสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน 8 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่
ดํารงตําแหน่งครบวาระสามปี ดังน้ี  
  1. นายชาตรี สุวรรณิน 2. พลอากาศตรี อิทธพร คณะเจริญ 3. นางชูเนตร ศรีเสาวชาติ              
4. นายพูลศักด์ิ ประณุทนรพาล 5. นายอัครเดช ไชยเพ่ิม 6. นายถวัลย์ รุยาพร 7. นายเจษฎา โชคดํารงสุข                 
8. นายสมศักด์ิ โชติรัตนะศิริ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
36. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด้านการบริหารธุรกิจ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งต้ัง นางเมธินี เทพมณี เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด้านการบริหารธุรกิจ) แทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่          
25 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป และให้สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการในคร้ังต่อไปให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดอย่างเคร่งครัด ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การดําเนินการแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย  
 
37. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ ในคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
 
38. เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ให้นางหิรัญญา สุจินัย  
ผู้ช่วยรัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหน่งหน่ึงปี ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 คงอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ ต้ังแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561  
 
 

********************* 
 


