
 



 

 

วนัที่  24   ตลุาคม  2560 

 

1. เรื่อง ขออนุมตัิจดัท าโครงการพฒันาที่อยู่อาศยั ชุดที่ 1 ปี 2559 โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผูมี้รายได้

นอ้ยถงึปานกลาง จงัหวดัชลบรุ ี(หว้ยกะปิ) 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิการจดัท าโครงการพฒันาที่อยู่อาศยั ชุดที่ 1 ปี 2559 จ านวน 1 โครงการ 

ไดแ้ก่ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผูม้รีายไดน้อ้ยถงึปานกลาง จงัหวดัชลบุรี (หว้ยกะปิ) รวม 1 ,104 หน่วย 

วงเงนิลงทนุรวม 647.314 ลา้นบาท ตามทีก่ระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์(พม.) เสนอ  

  โครงการเคหะชมุชนและบริการชมุชนผูม้รีายไดน้อ้ยถงึปานกลาง จงัหวดัชลบรุ ี(หว้ยกะปิ) จดัท าขึ้น

เพื่อตอบสนองความตอ้งการที่อยู่อาศยัของประชาชนผูม้รีายไดน้อ้ยถึงปานกลางใหม้ทีี่อยู่อาศยั ที่ไดม้าตรฐาน และ

ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนกลุม่เป้าหมาย เพือ่ลดความเหลือ่มล  า้และสรา้งความเป็นธรรมในสงัคมใหป้ระชาชน

ผูม้รีายไดน้อ้ยไดม้โีอกาสมทีี่อยู่อาศยัเป็นของตนเอง รวมถึงเพื่อบริหารจดัการทรพัยส์ินรอการพฒันา ( Sunk Cost) 

ของโครงการบา้นเอื้ออาทร โดยน ามาพฒันาต่อไปไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ และเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ โดยการลงทุนของ

ภาครฐั โดยโครงการดงักล่าวตัง้อยู่ที่ ซอยกระเสริม 1 ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุรี มขีนาดที่ดินของ

โครงการ 28.79 ไร่ ตามโฉนดเลขที่ 2181 ซึ่งที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของ กคช. โดยมกีลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผูม้รีายได ้ 

ณ ปี 2560 ประมาณ 14,001-20,600 บาท/ครวัเรือน/เดือน  และมกี าหนดการก่อสรา้งท ัง้หมด 20 เดือน เริ่มต ัง้แต่

เดอืนตลุาคม 2560 –พฤษภาคม 2562  

 

 

2. เรื่อง ขออนุมตัจิดัท าโครงการบา้นสวสัดิการขา้ราชการ (เช่าซื้อ) จงัหวดัสงขลาและจงัหวดัปตัตานี 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิจดัท าโครงการบา้นสวสัดิการขา้ราชการ (เช่าซื้อ) จงัหวดัสงขลาและจงัหวดั

ปตัตานี  รวม 606 หน่วย วงเงนิลงทุนรวม 573.826 ลา้นบาท โดยใชเ้งนิกู ้453.623  ลา้นบาท เงนิอุดหนุนจากรฐั 

69.280 ลา้นบาท และเงนิรายได ้50.923 ลา้นบาท  ตามที่กระทรวงการพ ัฒนาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์(พม.) 

เสนอ  ประกอบดว้ย 

2.1 โครงการบา้นสวสัดิการขา้ราชการ (เช่าซื้อ) จงัหวดัสงขลา จ านวน 491 หน่วย วงเงนิลงทุนรวม 478.139 

ลา้นบาท โดยใชเ้งนิกู ้384.718 ลา้นบาท เงนิอดุหนุนจากรฐั 50.880 ลา้นบาท และเงนิรายได ้42.541 ลา้นบาท 

2.2 โครงการบา้นสวสัดิการขา้ราชการ (เช่าซื้อ) จงัหวดัปตัตานี จ านวน 115 หน่วย วงเงนิลงทุนรวม 95.687 

ลา้นบาท โดยใชเ้งนิกู ้68.905 ลา้นบาท เงนิอดุหนุนจากรฐั 18.400 ลา้นบาท และเงนิรายได ้8.382 ลา้นบาท  

ส าหรบัโครงการบา้นสวสัดกิารขา้ราชการ เป็นโครงการเพือ่สรา้งความม ัน่คงดา้นการอยู่อาศยัใหก้บั 

ขา้ราชการและเจา้หนา้ทีช่ ัน้ผูน้อ้ยไดม้ทีีอ่ยู่อาศยัลกัษณะซื้อ/เช่าซื้อเป็นของตนเอง โดยมกีลุม่เป้าหมายคือ  

1. ขา้ราชการผูม้รีายไดน้อ้ย (กลุ่ม ก.เช่าซื้อ) โดยมรีายไดค้รวัเรือน ณ ปี 2560 จ านวน 14,001 -

20,600 บาท/ครวัเรอืน/เดอืน  ในส่วนภูมภิาค  

2. ขา้ราชการผูม้รีายไดป้านกลางค่อนขา้งสูง (กลุ่ม ง.เช่าซื้อ) ดดยมรีายไดค้รวัเรือน ณ ปี 2560 

จ านวน 33,301 บาท/ครวัเรอืน/เดอืนขึ้นไปในส่วนภูมภิาค  

ทัง้น้ี กคช. วางแผนที่จะเริ่มด าเนินการก่อสรา้งในปี 2560 และคาดว่าจะแลว้เสร็จในปี 2562 

(ระยะเวลาก่อสรา้ง 18-20 เดอืน) ขึ้นอยู่กบัขนาดโครงการ  

 

 

 

 

เศรษฐกจิ- สงัคม 
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3.  เรื่ อง  ขอขยายระยะเวลาร ับค าขอค ้ าประก ันสินเ ช่ือโครงการค ้ าประก ันสินเ ช่ือ เพื่อ ผู ้ประกอบการ  

Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบการขอขยายระยะเวลารบัค าขอค า้ประกนัสินเชื่อโครงการค า้ประกนั

สินเชื่อเพื่อผูป้ระกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 จากเดิม สิ้นสุดระยะเวลารบัค าขอค า้ประกนัวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2560 หรอืจนกว่าจะเต็มวงเงนิแลว้แต่อย่างหน่ึงอย่างใดจะถงึก่อน เป็น สิ้นสุดระยะเวลารบัขอค า้ประกนัวนัที่ 

30 มถินุายน 2561 หรอืจนกว่าจะเตม็วงเงนิ แลว้แต่อย่างหน่ึงอย่างใดจะถงึก่อน ตามทีก่ระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ 

 ทัง้น้ี เพื่อใหก้ารด าเนินโครงการฯ เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถปล่อยสินเชื่อใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการรายย่อยไดม้ากขึ้นและเปิดโครงการไดภ้ายในระยะเวลาที่ก  าหนดไว ้รวมท ัง้มกีลไกในการติดตามผลการ

ด าเนินโครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม เหน็ควรให ้กค. (บรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม) ด าเนินการต่อไป

ดว้ย ดงัน้ี  

  1. เร่งประชาสมัพนัธใ์หก้ลุ่มเป้าหมายไดท้ราบถึงหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ของ

โครงการฯ เพือ่จูงใจใหผู้ป้ระกอบการรายย่อยมาเขา้ร่วมโครงการฯ เพิม่มากขึ้น 

  2. จดัท ารายงานผลการด าเนินโครงการฯ และผลสมัฤทธิ์รวมถงึปญัหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เสนอ

ต่อคณะกรรมการขบัเคลื่อนมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ เพื่อ ช่วยเร่งรดัติดตามและแกไ้ข

ปญัหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึ้นต่อไป 

   

 

4.  เรื่อง การปรบัปรุงแผนยุทธศาสตรก์ารใหเ้อกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐั 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบและรบัทราบตามที่ รองนายกรฐัมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ)์ 

ประธานกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐัเสนอ ดงัน้ี  

  1. เหน็ชอบร่างแผนยุทธศาสตรก์ารใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกจิการของรฐั (แผนยุทธศาสตรฯ์)  

พ.ศ. 2560 – 2564  โดยกิจการที่เหมาะสมใหเ้อกชนมสี่วนร่วมในการลงทุนมจี  านวน 22 กิจการ ประกอบดว้ย กลุ่มที่ 

1 กิจการที่สมควรใหเ้อกชนมสี่วนร่วมในการลงทุน (Opt - out)จ านวน 4 กิจการ และกลุ่มที่ 2 กิจการที่รฐัส่งเสริมให ้

เอกชนมสี่วนร่วมในการลงทนุ (Opt - in)จ านวน 18 กจิการ ซึง่รฐัมเีป้าหมายที่จะด าเนินโครงการทีอ่ยู่ภายใต ้4 กจิการ

ในกลุ่มที่ 1 ในลกัษณะการใหเ้อกชนร่วมลงทุนเป็นหลกั และจะส่งเสริมใหเ้อกชนมสี่วนร่วมในการลงทุนโครงการที่อยู่

ภายใต ้18 กิจการในกลุ่มที่ 2 เพื่อใหภ้าครฐัสามารถลงทุนพฒันากิจการดงักล่าวไดอ้ย่างรวดเร็วมากขึ้น และไดม้กีาร

ประมาณการลงทุนที่มมีลูค่ารวมประมาณ 1.62 ลา้นลา้นบาท และเพื่อใหเ้กิดความเชื่อมโยงของกิจการและยุทธศาสตร ์

ในการพฒันาโครงการในแต่ละกิจการจะตอ้งค านึงถงึความเชื่อมโยงของขอบเขตงานและระยะเวลาในการพฒันาและ

ด าเนินโครงการ เพือ่ไมใ่หม้กีารลงทนุซ า้ซอ้นและประชาชนสามารถไดร้บับริการสาธารณะอย่างต่อเน่ือง 

  2. รบัทราบรายการโครงการในกิจการภายใตร่้างแผนยุทธศาสตรฯ์ พ.ศ. 2560 – 2564 (Project 

Pipeline) เพื่อคณะกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรฐั (คณะกรรมการนโยบายฯ) ก ากบัดูแล

และติดตามใหเ้ป็นไปตามแผนงานโครงการต่อไป  โดยโครงการในกิจการภายใตร่้างแผนยุทธศาสตร์ฯ  

พ.ศ. 2560 – 2564 (Project Pipeline) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม จ านวน 55 โครงการ ดงัน้ี กลุ่มที่ 1 กิจการที่สมควรให ้

เอกชนมสี่วนร่วมในการลงทุน (Opt - out) ม ี16 โครงการ กลุ่มที่ 2 กิจการที่รฐัส่งเสริมใหเ้อกชนมสี่วนร่วมในการ

ลงทนุ (Opt - in) ม ี39 โครงการ  

 



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

รวบรวมโดย  ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มูล (TCCIC) 1 วนัที่  24   ตลุาคม  2560 

 

วนัน้ี (24 ตลุาคม 2560)  เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชมุ 501 ตกึบญัชาการ 1 ท าเนียบรฐับาล 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานการประชมุคณะรฐัมนตรี 

  ภายหลงัเสรจ็สิ้นการประชมุ พลโท สรรเสรญิ แกว้ก าเนิด โฆษกประจ าส  านกันายกรฐัมนตรีแถลงผล

การประชมุคณะรฐัมนตร ี ซึง่สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

 

กฎหมาย 

   

  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบญัญตัิการส่งเสริมและคุม้ครองประชาชนในการต่อตา้นการทุจริต

    และประพฤตมิชิอบ  พ.ศ. .... 

  2.  เรื่อง ร่างระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยส านกังานการวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ 

    พ.ศ. ....  

  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ 

    ส านกันายกรฐัมนตร ี พ.ศ. .... 

  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการของส่วนราชการในสงักดักระทรวง 

    ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รวม 2 ฉบบั  

  5.  เรื่อง  การใชอ้  านาจตามมาตรา 4 วรรคหน่ึง แห่งพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการ 

    บรหิารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ร่างระเบยีบ 

    ส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการบรหิารงานเชงิพื้นทีแ่บบบูรณาการ พ.ศ. ....  

    การยกเลกิประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

    แบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เรื่อง การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิีปฏบิตัิในการบริหาร

    งบประมาณจงัหวดัและงบประมาณกลุ่มจงัหวดั (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 11 ตุลาคม 

    2554 และการจดัตัง้กลุม่จงัหวดัและก าหนดจงัหวดัทีเ่ป็นศูนยป์ฏบิตัิการของกลุ่ม

    จงัหวดั 

 

เศรษฐกจิ- สงัคม 

 

  6.  เรื่อง  ขออนุมตัิจดัท าโครงการพฒันาที่อยู่อาศยั ชุดที่ 1 ปี 2559 โครงการเคหะชุมชน

    และบรกิารชมุชนผูม้รีายไดน้อ้ยถงึปานกลาง จงัหวดัชลบรุ ี(หว้ยกะปิ) 

  7.  เรื่อง   ขออนุมตัจิดัท าโครงการบา้นสวสัดกิารขา้ราชการ (เช่าซื้อ) จงัหวดัสงขลาและ 

    จงัหวดัปตัตานี 

  8.  เรื่อง  ขอขยายระยะเวลารบัค าขอค า้ประกนัสนิเชื่อโครงการค า้ประกนัสนิเชื่อเพือ่ 

    ผูป้ระกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที ่2 

  9.   เรื่อง   การปรบัปรุงแผนยุทธศาสตรก์ารใหเ้อกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐั 

  10.  เรื่อง   โครงการพระราชทานความช่วยเหลอืแก่ราชอาณาจกัรกมัพชูาใน 

    สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
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ต่างประเทศ 

 

  11.  เรื่อง  ขอความเหน็ชอบใหส้ถาบนัอดุมศึกษาทีม่ศีกัยภาพสูงจากต่างประเทศจดั 

    การศึกษาในประเทศไทย 

  12.  เรื่อง  ร่างถอ้ยแถลงโซล (Seoul Statement) ในการประชุมรฐัมนตรีเอเปคดา้นป่าไม ้

    ครัง้ที ่4 

  13.  เรื่อง  การขออนุมตัิเปิดสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัมลัดีฟสป์ระจ าประเทศไทย 

    (กระทรวงการต่างประเทศ)  

 

แต่งตัง้ 

 

  14.  เรื่อง  การแต่งต ัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาการระดบั 

    ทรงคุณวุฒ ิ(ส านกันายกรฐัมนตร)ี 

  15.  เรื่อง  การแต่งต ัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งรองปลดัส านกันายกรฐัมนตร ี 

    (นกับรหิารระดบัสูง) ในส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ี(ส  านกันายกรฐัมนตรี) 

  16.  เรื่อง  แต่งตัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง (กระทรวงการพฒันา

    สงัคมและความม ัน่คงของมนุษย)์  

  17.  เรื่อง  การแต่งต ัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง  

    (กระทรวงวฒันธรรม)  

  18.  เรื่อง  การแต่งต ัง้ผูอ้  านวยการองคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์ 

  19.  เรื่อง  การแต่งต ัง้ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองคก์าร 

    เภสชักรรม  

  20.  เรื่อง  การแต่งต ัง้รองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคาร 

    เพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

21.  เรื่อง  การแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ 

          ประกอบธุรกจิประกนัภยั  

  22.  เรื่อง  การแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการศูนยส์่งเสริม 

                                         ศิลปาชพีระหว่างประเทศ  

  23.  เรื่อง  ขออนุมตัิรบัโอนขา้ราชการที่ไดร้บัการคดัเลอืกใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหาร 

    ระดบัสูง (กระทรวงศึกษาธกิาร)  

 

 

 

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

ส านกัโฆษก   ส านกัเลขาธิการนายกรฐัมนตร ีโทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

   

1. เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัิการส่งเสริมและคุม้ครองประชาชนในการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ            

พ.ศ. .... 

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัแิละรบัทราบ ดงัน้ี  

  1. อนุมตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตัิการส่งเสรมิและคุม้ครองประชาชนในการต่อตา้นการทจุริตและ

ประพฤติมชิอบ พ.ศ. .... ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครฐัเสนอ และใหส้่ง

ส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แลว้ส่งใหค้ณะกรรมการประสานงานสภานิ ติบญัญตัิ

แห่งชาตพิจิารณา ก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตต่ิอไป  

   2. รบัทราบแผนในการจดัท ากฎหมายล าดบัรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคญัของกฎหมาย

ล าดบัรองซึง่ตอ้งออกตามร่างพระราชบญัญตัดิงักลา่ว ตามทีส่  านกังาน ป.ป.ท. เสนอ  

  สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญตั ิ 

  1. ก าหนดใหม้คีณะกรรมการส่งเสริมและคุม้ครองประชาชนในการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติ  

มชิอบ (คตป.) ประกอบดว้ย เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ 

ผูแ้ทนส านกังาน ป.ป.ช. ผูแ้ทนส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดิน และผูแ้ทนกระทรวงยุติธรรม กรรมกา รผูท้รงคุณวุฒิ          

ซึ่งนายกรฐัมนตรีแต่งต ัง้ จ านวน 4 คน กรรมการผูแ้ทนภาคประชาชนหรือภาคประชาสงัคมที่ไดร้บัการสรรหาจาก

เครือข่ายต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมชิอบภาคประชาชน โดยความเหน็ชอบจากนายกรฐัมนตรี จ านวน 4 คน และ

ใหร้องเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. ทีเ่ลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย จ านวน 1 คน เป็นกรรมการและ

เลขานุการ  

   ใหค้ณะกรรมการมอี านาจหนา้ที่ก  าหนดนโยบาย หลกัเกณฑใ์นการส่งเสริมใหป้ระชาชนรวมตวักนั

เพือ่มสี่วนร่วมในการรณรงคใ์หค้วามรู ้ต่อตา้น หรอืชี้ เบาะแสการทจุริต ใหก้ารรบัรองและเพกิถอนเครอืขา่ยต่อตา้นการ

ทุจริตและประพฤติมชิอบภาคประชาชน และก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ มาตรการคุม้ครองช่วยเหลอืหรือเยียวยาผูท้ี่

ไดร้บัผลกระทบจากการรวมตวักนัต่อตา้น หรอืชี้ เบาะแสการทจุรติและประพฤตมิชิอบ   

  2. ก าหนดใหม้กีารส่งเสริมสนบัสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชน โดยใหเ้ครือข่ายต่อตา้นการทุจริต

และประพฤติมชิอบภาคประชาชนซึ่งไดร้บัการรบัรอง สามารถด าเนินกิจกรรมได ้3 ประการ คือ การรณรงคใ์หค้วามรู ้

การต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ และการชี้เบาะแสการทจุรติและประพฤตมิชิอบ  

  3. ก าหนดมาตรการคุม้ครองและช่วยเหลือเครือข่ายต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบภาค

ประชาชน เช่น การปกปิดมใิหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูที่สามารถระบุตวัผูช้ี้ เบาะแสได ้การหา้มปฏบิตัอิย่างไมเ่ป็นธรรมต่อผูช้ี้

เบาะแส การประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อคุม้ครองและช่วยเหลอืผูช้ี้ เบาะแส โดยใหก้ารคุม้ครองเครือข่าย

ต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบภาคประชาชน และบุคคลซึ่งมีส่วนร่วมในการต่อตา้นการทุจริต และใหค้วาม

คุม้ครองผูช้ี้ เบาะแสการทุจริต รวมถึงบุคคลอื่นที่มีความสมัพนัธใ์กลช้ิดกบัผูแ้จง้เบาะแสดว้ย รวมท ัง้การจดัหา

ทนายความใหแ้ละใหค้ าปรึกษาเมือ่ถกูฟ้องรอ้งด าเนินคด ี 

  4. ก าหนดใหม้ีการจดัต ัง้ศูนยป์ระสานความร่วมมือต่อตา้นการทุจริตขึ้นในส านักงาน ป.ป.ท.  

ท าหนา้ที่ส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ เครือข่ายต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบภาค

ประชาชน และส่งเสริมสนบัสนุนใหป้ระชาชนรวมตวักนัเพื่อรณรงคใ์หค้วามรู ้ต่อตา้น หรือชี้ เบาะแสรวมท ัง้ปฏบิตัิ ตาม

มาตรการหรอืนโยบายของคณะกรรมการ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามร่างพระราชบญัญตัน้ีิ  

  5. ก าหนดใหร้ฐัจดัสรรเงนิงบประมาณในหมวดเงนิอุดหนุนใหเ้พยีงพอเพือ่ใหก้ารส่งเสริม สนบัสนุน

ใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการรณรงคใ์หค้วามรู ้ต่อตา้น หรอืชี้ เบาะแสการทจุริตและประพฤตมิชิอบ รวมท ัง้การคุม้ครอง

ผูช้ี้ เบาะแสตามพระราชบญัญตัน้ีิ รวมท ัง้ก าหนดใหก้รณีส านกังาน ป.ป.ท. ไดร้บัเงนิทีม่ผูีม้อบใหโ้ดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อ
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การส่งเสริมสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการรณรงคใ์หค้วามรู ้ ต่อตา้น หรือชี้ เบาะแสการทุจริตและ

ประพฤตมิชิอบ ใหส้  านกังาน ป.ป.ท. จ่ายเงนิหรอืก่อหน้ีผูกพนัภายในวงเงนิทีไ่ดร้บันัน้ไดโ้ดยไมต่อ้งน าส่งคลงั  

  6. มบีทก าหนดโทษกรณีกระท าความผดิต่อชีวิตร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญาต่อผูช้ี้ เบาะแส 

หรือบุคคลที่มคีวามสมัพนัธใ์กลช้ิดกบัผูช้ี้ เบาะแส (โดยเพิ่มโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก  าหนดไวส้  าหรบัควา มผิดนัน้) 

กรณีผูท้ี่มอี  านาจเหนือการปฏิบตัิงานของผูช้ี้ เบาะแส กระท าการเปลีย่นแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานที่ท  างาน 

ข่มขู่ หรือปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมต่อผูช้ี้ เบาะแส กรณีแจง้เบาะแสอนัเป็นเท็จ กรณีเจา้หนา้ที่ของรฐัหรือบุคคลใดน า

ขอ้มลูของผูช้ี้ เบาะแส หรือบุคคลที่มสี่วนร่วมในการรณรงคต่์อตา้นการทุจริตไปเปิดเผยโดยประการที่น่าจะเกิดความ

เสยีหายแก่ผูอ้ื่นหรอืประชาชนและไดก้ระท าเพือ่แสวงหาประโยชนอ์นัมคิวรชอบดว้ยกฎหมายส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น  

 

2. เรื่อง ร่างระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยส านักงานการวจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิพ.ศ. ....  

  คณะรฐัมนตรีมมีติเห็นชอบในหลกัการร่างระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรี ว่าดว้ยส านกังานการวิจยั

และนวตักรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่รองนายกรฐัมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ และใหส้่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบญัญตัิทีเ่สนอคณะรฐัมนตรตีรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 

  สาระส าคญัของร่างระเบยีบ  

  1. ใหจ้ดัต ัง้ส  านกังานการวิจยัและนวตักรรมแห่งชาติขึ้นเป็นหน่วยงานภายในของส านกัเลขาธิการ

นายกรฐัมนตรเีป็นการช ัว่คราว และอยู่ภายใตบ้งัคบับญัชาของนายกรฐัมนตร ี 

   2. ใหน้ายกรฐัมนตรีแต่งต ัง้บุคคลที่มีความรู  ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในระบบวิจยัและ

นวตักรรม และเป็นที่ยอมรบัอย่างกวา้งขวางคนหน่ึงเป็นผูอ้  านวยการ โดยใหผู้อ้  านวยการเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของ

ส านกังาน และรบัผดิชอบขึ้นตรงต่อนายกรฐัมนตร ี 

  3. ใหส้  านกังานมหีนา้ที่และอ านาจในการจดัท านโยบายและยุทธศาสตรร์ะบบวจิยัและนวตักรรมของ

ประเทศ ใหส้อดคลอ้งกบัแผนที่น าทาง (Roadmap) เกี่ยวกบันโยบายและยุทธศาสตรร์ะบบวิจยัและนวตักรรมของ

ประเทศตามที่สภานโยบายวิจยัและนวตักรรมแห่งชาติก าหนด ก ากบั เร่งรดั ติดตามแผนงานของหน่วยงานในระบบ

วิจยัและนวตักรรมของประเทศเพื่อใหผ้ลงานวจิยัและนวตักรรมเกิดประโยชนท์างเศรษฐกิจและสงัคม รวมท ัง้จดัท า

แนวทางบูรณาการหน่วยงานในระบบวิจยัและนวตักรรมในรูปแบบกลุ่ม (Cluster) ทัง้ดา้นแผนงานโครงการ และ

งบประมาณ เพือ่เร่งขบัเคลือ่นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีระบบวจิยัและนวตักรรม 

  4. งบประมาณในการด าเนินการของส านกังานใหเ้บกิจ่ายจากส านกัเลขาธิการนายกรฐัมนตรี และให ้

ส  านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรเีป็นหน่วยงานขอตัง้งงบประมาณ  

  5. ในวาระเริ่มแรก ใหส้  านกัเลขาธิการนายกรฐัมนตรีจดัสถานที่ท  างานเครื่องมือเครื่องใชใ้นการ

ท างาน และการอื่นอนัจ าเป็นต่อการปฏบิตัิหนา้ทีใ่หแ้ก่ส  านกังานเพื่อใหส้ามารถปฏบิตัิตามระเบยีบน้ีไดอ้ย่างรวดเร็วและ

มปีระสทิธภิาพ  

 

3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักนายกรฐัมนตรี             

พ.ศ. .... 

  คณะรฐัมนตรีมมีติรบัทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน ส านกันายกรฐัมนตรี พ.ศ. .... ที่ส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณาแลว้ และใหส้  านกัเลขาธิการ

คณะรฐัมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดงักล่าวใหส้  านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อน าเสนอนายกรฐัมนตรี

พจิารณาลงนาม และประกาศในราชกจิจานุเบกษาต่อไป  

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง 

  ปรบัปรุงการแบ่งส่วนราชการส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านกันายกรฐัมนตรี ตาม

กฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ กระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2556 ดงัน้ี 
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การแบ่งสว่นราชการเดิม การแบ่งสว่นราชการที่ขอปรบัปรุง 

1. ส านกับรหิารกลาง 

2. กองความร่วมมอืการลงทนุต่างประเทศ 

3. กองส่งเสรมิการลงทนุไทยในต่างประเทศ 

4. ศูนยบ์รกิารลงทนุ 

5.–10. ศูนยเ์ศรษฐกจิการลงทนุภาคที ่1-6  

11. ส  านกัการตลาดเพือ่การลงทนุ 

12. ส  านกังานเศรษฐกจิการลงทนุในต่างประเทศ 

13.-16. ส านกับรหิารการลงทนุ 1-4  

17. ส  านกัพฒันาปจัจยัสนบัสนุนการลงทุน 

18. ส  านกัยุทธศาสตรแ์ละนโยบายการลงทนุ 

19. ส  านกัสารสนเทศการลงทนุ 

20. กลุม่ตรวจสอบภายใน 

21. กลุม่พฒันาระบบบรหิาร 

1. ส านกังานเลขาธกิาร 

2. กองความร่วมมอืการลงทนุต่างประเทศ 

3.-7. กองบรหิารการลงทนุ 1-5  

8. กองประสานและพฒันาปจัจยัการลงทนุ 

9. กองพฒันาและเชื่อมโยงการลงทนุ  

10. กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 

11. กองส่งเสรมิการลงทนุจากต่างประเทศ 

12. กองส่งเสรมิการลงทนุไทยในต่างประเทศ 

13. ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  

14. ศูนยบ์รกิารลงทนุ 

15.-21. ศูนยเ์ศรษฐกจิการลงทนุภาคที ่1-7  

22. ส  านกังานเศรษฐกจิการลงทนุในต่างประเทศ 

23. กลุม่ตรวจสอบภายใน 

24. กลุม่พฒันาระบบบรหิาร 

25. ศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทจุริต  

 

4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการของสว่นราชการในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม รวม 

2 ฉบบั  

  คณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานปลดักระทรวง กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. ....  รวม 2 ฉบบั ที่ส  านกังาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว้ และใหส้  านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดงักล่าว รวม 2 

ฉบบั ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มพจิารณาลงนาม และประกาศในราชกจิจานุเบกษา

ต่อไป  

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  

  1. ปรบัปรุงการแบ่งส่วนราชการส านกังานปลดักระทรวง ตามกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการส านกังาน

ปลดักระทรวง กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2554 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงแบ่งส่วน

ราชการส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2556 ดงัน้ี  

 

การแบ่งสว่นราชการเดิม การแบ่งสว่นราชการที่ขอปรบัปรุง 

ก. ราชการบรหิารส่วนกลาง 

  1. ส  านกับรหิารกลาง 

  2. ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

  3. ส  านกัการบนิอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ 

  4. ส  านกัแกไ้ขปญัหาการบกุรุกที่ดนิของรฐั 

  5. ส านกัความร่วมมอืดา้นทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้มระหว่างประเทศ 

ก. ราชการบรหิารส่วนกลาง 

  1. กองกลาง 

  2. กองกฎหมาย 

  3. กองการต่างประเทศ 

  4. กองการบนิ 

  5. กองแกไ้ขปญัหาการบกุรุกทีด่นิของรฐั 

  6. กองตรวจราชการ 
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  6.-21. ส  านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่1-16  

  22. ส  านกัตรวจและประเมนิผล 

  23. ส  านกันโยบายและยุทธศาสตร ์

  24. กลุม่กฎหมาย 

  25. กลุม่ตรวจสอบภายใน 

  26. กลุม่พฒันาระบบบรหิาร 

  27. ศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทจุริต 

ข. ราชการบรหิารส่วนภมูภิาค 

ส านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดั 

  7. กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 

  8. ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  

  9.-24. ส  านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่1-16  

  25. กลุม่ตรวจสอบภายใน 

  26. กลุม่พฒันาระบบบรหิาร 

  27. ศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทจุริต  

ข. ราชการบรหิารส่วนภมูภิาค 

ส านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดั  

     

2. ปรบัปรุงการแบ่งส่วนราชการส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ส านกังานนโยบาย

และแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2555 ดงัน้ี  

การแบ่งสว่นราชการเดิม การแบ่งสว่นราชการที่ขอปรบัปรุง 

1. ส านกังานเลขานุการกรม 

2. กองบรหิารจดัการทีด่นิ 

3. กองประสานการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม 

4. ส านกังานกองทนุสิง่แวดลอ้ม 

5. ส านกังานคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ 

6. ส านักงานประสานการจดัการการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูอิากาศ 

7. ส านกัจดัการสิง่แวดลอ้มธรรมชาติและศิลปกรรม 

8. ส านกัตดิตามประเมนิผลสิง่แวดลอ้ม  

9. ส านกัวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

10. ส  านกัสิง่แวดลอ้มชมุชนและพื้นทีเ่ฉพาะ 

11. กลุ่มงานดา้นวิชาการ (ประกอบดว้ย 1. กลุ่มนิติ

การ 2. ฝ่ายความหลากหลายทางชวีภาพ)  

12. กลุม่ตรวจสอบภายใน 

13. กลุม่พฒันาระบบบรหิาร  

1. ส านกังานเลขานุการกรม 

2. กองจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ 

3. กองจดัการสิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศิลปกรรม  

4. กองตดิตามประเมินผลสิง่แวดลอ้ม 

5. กองบรหิารกองทนุสิง่แวดลอ้ม 

6. กองบรหิารจดัการทีด่นิ  

7. กองประสานการจดัการการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ 

8. กองพฒันาระบบการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

9. กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน  

10. กองวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

11. กองสิง่แวดลอ้มชมุชนและพื้นที่เฉพาะ 

12. กลุม่ตรวจสอบภายใน 

13. กลุม่นิตกิาร 

14. กลุม่พฒันาระบบบรหิาร  

 

5. เรื่อง การใชอ้ านาจตามมาตรา 4 วรรคหน่ึง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยการบริหารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ร่างระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. .... 

การยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เรื่อง การ

ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏบิตัิในการบริหารงบประมาณจงัหว ัดและงบประมาณกลุ่มจงัหวดั (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 11 

ตลุาคม 2554 และการจดัต ัง้กลุ่มจงัหวดัและก าหนดจงัหวดัที่เป็นศูนยป์ฏบิตัิการของกลุ่มจงัหวดั 

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบ ดงัน้ี 

  1. เหน็ชอบใหใ้ชอ้  านาจตามมาตรา 4 วรรคหน่ึง แห่งพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการบริหารงานจงัหวดั

และกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 เพือ่ก าหนดเรื่องทีจ่งัหวดัหรอืกลุม่จงัหวดัยงัไมส่มควรจะปฏบิตั ิหรอืปฏบิตัิ

อย่างมเีงือ่นไข ตามขอ้เสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั ดงัน้ี 
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   1.1 เรื่องที่จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัยงัไม่สมควรที่จะปฏบิตั ิตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการ

บริหารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 เกี่ยวกบัการก าหนดระยะเวลาของแผนพฒันาจงัหวดั 

(มาตรา 18 วรรคสาม) และระยะเวลาของแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั (มาตร 27 วรรคหน่ึง) แต่ใหถ้ือปฏิบตัิตามร่าง

ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการบริหารงานเชงิพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. .... 

   1.2 ส าหรบัการด าเนินงานตามมาตราอื่น ๆ ใหจ้งัหวดัและกลุ่มจงัหวดัปฏิบตัิตาม            

พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยการบริหารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และร่าง ระเบียบ                

ส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการบรหิารงานเชงิพื้นทีแ่บบบูรณาการ พ.ศ. .... 

   1.3 เรื่องที่จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัตอ้งปฏิบตัิตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการบริหารงาน

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 อย่างมเีงือ่นไข ตามความในมาตรา 6(6), มาตรา 11 (1) มาตรา 13 

(1) มาตรา 17 มาตรา 25 วรรคหน่ึง มาตรา 27 วรรคหน่ึง ตามมาตรา 28 วรรคหน่ึง และมาตรา 32 ทีอ่า้งถงึ “ก.น.จ.”  

ใหห้มายความถงึคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพฒันาภาค (ก.บ.ภ.) ตามร่างระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการ

บรหิารงานเชงิพื้นทีแ่บบบูรณาการ พ.ศ. .... 

  2. เหน็ชอบในหลกัการร่างระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการบริหารงานเชงิพื้นที่แบบบูรณาการ 

พ.ศ. .... ซึ่งมสีาระส าคญัก าหนดใหม้คีณะกรรมการบูรณาการนโยบายพฒันาภาคโดยมอี านาจหนา้ที่ก  าหนดกรอบ

นโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค ก าหนดนโยบายหลกัเกณฑ ์และวิธีการในการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั 

แผนพฒันากลุม่จงัหวดั และแผนพฒันาภาค ซึง่แผนพฒันาภาคตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนระดบัชาติและนโยบายรฐับาล 

  3. เห็นชอบใหย้กเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบ

บูรณาการ เรื่อง การก าหนดหลกัเกณฑแ์ลวิธีปฏิบตัิในการบริหารงบประมาณจงัหวดัและงบประมาณกลุ่มจงัหว ัด  

(ฉบบัที ่2) ลงวนัที ่11 ตลุาคม 2554 

  4. เห็นชอบในหลกัการร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

แบบบูรณาการ เรื่อง การจดัตัง้กลุ่มจงัหวดัและก าหนดจงัหวดัที่เป็นศูนยป์ฏิบตัิการของกลุ่มจงัหวดั ซึ่งมสีาระส าคญั

เป็นการก าหนดใหม้ ี6 ภาค การจดัตัง้กลุม่จงัหวดั และก าหนดจงัหวดัทีเ่ป็นศูนยป์ฏบิตัิการของกลุม่จงัหวดั   

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  1. สาระส าคญัของการใชอ้  านาจมาตรา 4 วรรคหน่ึง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยการบริหารงาน

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551  

   1.1 การก าหนดระยะเวลาของแผนพฒันาจงัหวดัซึ่งก าหนดระยะเวลา 4 ปี ตามมาตรา 18 

วรรคสาม และระยะเวลาของแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัตามมาตรา 27 วรรคหน่ึง [ก าหนดใหน้ าระยะเวลาตามมาตรา 18 

มาใชโ้ดยอนุโลม] ใหเ้ป็นไปตามทีร่่างระเบยีบตามขอ้ 2 ก าหนดซึง่มกี  าหนดระยะเวลา 5 ปี 

   1.2 ก าหนดใหจ้งัหวดัและกลุ่มจงัหวดั  นอกจากตอ้งปฏบิตัิตามพระราชกฤษฎกีาดว้ยการ

บริหารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการฯ ยงัตอ้งปฏิบตัิตามร่างระเบียบขอ้ 2 ดว้ย และใหอ้ านาจของ              

ก.น.จ. บางกรณีตามที่ก  าหนดในพระราชกฤษฎีกาใหห้มายถงึ ก.บ.ภ. ตามร่างระเบยีบว่าดว้ยการบริหารงานเชิงพื้นที่

แบบบูรณาการ พ.ศ. .... 

  2. สาระส าคญัของร่างระเบยีบ 

   2.1 ก าหนดให ้ก.บ.ภ. ประกอบดว้ยนายกรฐัมนตรีเป็นประธานกรรมการ กรรมการโดย

ต าแหน่ง กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิและใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิเป็นกรรมการ

และเลขานุการ โดยมอี านาจหนา้ทีก่  าหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค ก าหนดนโยบายหลกัเกณฑ ์

และวธิีการในการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั และแผนพฒันาภาค ซึ่งแผนพฒันาภาคสอดคลอ้ง

กบัแผนระดบัชาตแิละนโยบายรฐับาล บูรณาการแผนของส่วนราชการและแผนพฒันาพื้นที่ 

   2.2 ก าหนดใหแ้ผนพฒันาจ ังหวดั แผนพฒันากลุ่มจ ังหว ัด และแผนพฒันาภาค  

มรีะยะเวลาหา้ปี 



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

รวบรวมโดย  ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มูล (TCCIC) 8 วนัที่  24   ตลุาคม  2560 

   2.3 ก าหนดข ัน้ตอนการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั แผนปฏิบตัิ

ราชการประจ าปีของจงัหวดั และแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของกลุ่มจงัหวดั 

   2.4 ก าหนดให ้ก.บ.ภ. เสนอนายกรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาจดัสรรงบประมาณ กรณีทีเ่หน็ว่ามี

เหตผุลและความจ าเป็นทีต่อ้งพฒันาพื้นทีใ่ดเป็นการเร่งด่วน 

   2.5 ก าหนดใหร้ะเบียบน้ีใชบ้งัคบักบัการด าเนินการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

   2.6 ก าหนดบทเฉพาะกาล 

    2.6.1 ในคร ัง้แรกใหป้รบัปรุงแผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัให ้

สอดคลอ้งกบันโยบายและหลกัเกณฑท์ี่ ก.บ.ภ. ก าหนด และใหแ้ผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัมหีว้ง

ระยะเวลาสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) และใหจ้ดัท า

แผนพฒันาภาค และใหก้ลุ่มจงัหวดัที่ไม่มแีผนพฒันากลุ่มจงัหวดัจดัท าแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั โดยมหีว้งระยะเวลา

สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตดิงักลา่ว 

    2.6.2 ก าหนดใหค้งกลุ่มจงัหวดัไวต้ามประกาศคณะกรรมการนโยบายการ

บริหารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ เรื่อง การจดัตัง้กลุ่มจงัหวดัและก าหนดจงัหวดัที่เป็นศูนยป์ฏบิตัิการ

ของกลุ่มจงัหวดั เมื่อวนัที่ 18 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2552 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการฯ (ฉบบัที่ 2)                  

เมื่อวนัที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เพื่อใหก้ารบริหารงบประมาณของกลุ่มจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 

    2.6.3 ก าหนดใหก้ารบริหารงบประมาณของจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ให ้ก.บ.ภ. มีอ านาจในการพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ขแผนพฒันาจงัหวดั 

แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของจงัหวดั และแผนปฏบิตัิราชการประจ าปีของกลุม่จงัหวดั ตามที่

คณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 

(ก.บ.ก.) ตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการบริหารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัฯ เสนอ แลว้แต่กรณี ท ัง้น้ีตามหลกัเกณฑ์

และวธิกีารที ่ก.บ.ภ. ก าหนด 

  3. สาระส าคญัของประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณา

การ เรื่องการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิีปฏบิตัิในการบริหารงบประมาณจงัหวดัและงบประมาณกลุ่มจงัหวดั (ฉบบัที่ 2) 

ลงเมื่อวนัที่ 11 ตุลาคม 2554) เป็นการยกเลกิอ านาจของคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหา รงานจงัหวดัและกลุ่ม

จงัหวดัแบบบูรณาการ ดา้นแผนและดา้นงบประมาณ ในการพจิารณาแกไ้ขแผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั 

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของจงัหวดั และแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของกลุม่จงัหวดั 

  4. สาระส าคญัของร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบ

บูรณาการ เรื่อง การจดัตัง้กลุม่จงัหวดัและก าหนดจงัหวดัทีเ่ป็นศูนยป์ฏบิตักิารของกลุม่จงัหวดั เป็นการก าหนดใหจ้ดัต ัง้

กลุ่มจงัหวดัและก าหนดจงัหวดัที่เป็นศูนยป์ฏิบตัิการของกลุ่มจงัหวดัในภาคกลาง ภาคใต ้ภาคใตช้ายแดน ภาค

ตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง 1 และ

กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง 2  

  ทัง้น้ี ก าหนดใหป้ระกาศน้ีใชบ้งัคบักบัการด าเนินการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

 



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

รวบรวมโดย  ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มูล (TCCIC) 9 วนัที่  24   ตลุาคม  2560 

 

เศรษฐกจิ- สงัคม 

 

6. เรื่อง ขออนุมตัิจดัท าโครงการพฒันาที่อยู่อาศยั ชุดที่ 1 ปี 2559 โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผูมี้รายได้

นอ้ยถงึปานกลาง จงัหวดัชลบรุ ี(หว้ยกะปิ) 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิการจดัท าโครงการพฒันาที่อยู่อาศยั ชุดที่ 1 ปี 2559 จ านวน 1 โครงการ 

ไดแ้ก่ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผูม้รีายไดน้อ้ยถงึปานกลาง จงัหวดัชลบุรี (หว้ยกะปิ) รวม 1 ,104 หน่วย 

วงเงนิลงทุนรวม 647.314 ลา้นบาท ตามที่กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์(พม.) เสนอ โดยใช ้

เงนิกูใ้นประเทศ จ านวน 444.948 ลา้นบาท เงนิอดุหนุนจากรฐับาล จ านวน 158.3423 ลา้นบาท และเงนิรายไดก้ารเคหะ

แห่งชาติของ (กคช.) จ านวน 44.0237 ลา้นบาท โดยเงนิอุดหนุนจากรฐับาลดงักล่าวใหด้ าเนินการตามความเห็นของ

ส านกังบประมาณ รวมท ัง้มอบหมายใหก้าระทรวงการคลงัเป็นผูจ้ดัหาและค า้ประกนัเงนิกูต่้อไป  

  ทัง้น้ี ใหก้ารเคหะแห่งชาติเริ่มด าเนินโครงการดงักล่าวไดเ้มื่อรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ

สิ่งแวดลอ้มไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแลว้  และให ้พม. ก ากบัดูแลให ้กคช. ด าเนิน

โครงการพฒันาที่อยู่อาศยั ชุดที่ 1 ปี 2559 ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่ก  าหนดและตรงกบัความ

ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายอย่างแทจ้ริง  โดยค านึงถึงความคุม้ค่าในการด าเนินการและการพฒันาที่อยู่อาศัยที่ได ้

มาตรฐานรวมท ัง้ใหม้กีารประเมนิผลการด าเนินการโครงการเป็นระยะ ๆ เพื่อใหส้ามารถปรบัปรุงการด าเนินโครงการให ้

เหมาะสมต่อไป 

  สาระส าคญัของโครงการดงักล่าวมีรายละเอยีด ดงัน้ี 

  1. ช่ือโครงการ  โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผูม้ีรายไดน้อ้ยถึงปานกลาง จงัหวดัชลบุรี              

(หว้ยกะปิ) 

  2. วตัถปุระสงคโ์ครงการ 

   1) เพื่อตอบสนองความตอ้งการที่อยู่อาศยัของประชาชนผูม้รีายไดน้อ้ยถงึปานกลางใหม้ทีี่

อยู่อาศยั ทีไ่ดม้าตรฐาน และยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

   2) เพือ่ลดความเหลือ่มล  า้และสรา้งความเป็นธรรมในสงัคมใหป้ระชาชนผูม้รีายไดน้อ้ยไดม้ี

โอกาสมทีีอ่ยู่อาศยัเป็นของตนเอง 

   3) เพือ่บรหิารจดัการทรพัยส์นิรอการพฒันา (Sunk Cost) ของโครงการบา้นเอื้ออาทร โดย

น ามาพฒันาต่อไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

   4) เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ โดยการลงทนุของภาครฐั 

  3. ที่ต ัง้โครงการ ซอยกระเสรมิ 1 ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุี 

  4. ขนาดและกรรมสิทธ์ิที่ ดิน ที่ดินโครงการมีขนาด 28.79 ไร่ ตามโฉนดเลขที่ 2181 ที่ดิน                     

เป็นกรรมสทิธิ์ของ กคช. 

  5. กลุ่มเป้าหมาย กลุม่ผูม้รีายได ้ณ ปี 2560 ประมาณ 14,001-20,600 บาท/ครวัเรอืน/เดอืน  

  6. ลกัษณะโครงการ อาคารชุดพกัอาศยัสูง 4 ช ัน้ จ านวน 23 อาคาร หน่วยพกัอาศยั 1 ,104 หน่วย 

ขนาดหอ้งพกัอาศยั 32 ตารางเมตร 

  7. การใชท้ี่ดินโครงการ พื้นทีข่ายได:้ พื้นทีข่ายไมไ่ด ้ประมาณรอ้ยละ 27.40: 72.60 

  8. ระยะเวลาที่กอ่สรา้ง 20 เดอืน เริ่มต ัง้แต่เดอืนตลุาคม 2560 –พฤษภาคม 2562 
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7. เรื่อง  ขออนุมตัจิดัท าโครงการบา้นสวสัดิการขา้ราชการ (เช่าซื้อ) จงัหวดัสงขลาและจงัหวดัปตัตานี 

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตั ิดงัน้ี   

1. อนุมตักิารจดัท าโครงการบา้นสวสัดิการขา้ราชการ (เช่าซื้อ) จงัหวดัสงขลาและจงัหวดัปตัตานี   

รวม 606 หน่วย วงเงนิลงทุนรวม 573.826 ลา้นบาท โดยใชเ้งนิกู ้453.623  ลา้นบาท เงนิอุดหนุนจากรฐั 69.280 ลา้น

บาท และเงินรายได ้50.923 ลา้นบาท  ตามที่กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์ (พม.) เสนอ  

ประกอบดว้ย 

1.1 โครงการบา้นสวสัดกิารขา้ราชการ (เช่าซื้อ) จงัหวดัสงขลา  จ านวน 491 หน่วย                
วงเงนิลงทนุรวม 478.139  ลา้นบาท  โดยใชเ้งนิกู ้ 384.718 ลา้นบาท  เงนิอดุหนุนจากรฐั  50.880 ลา้นบาท  และเงนิ

รายได ้42.541 ลา้นบาท 

1.2 โครงการบา้นสวสัดกิารขา้ราชการ (เช่าซื้อ) จงัหวดัปตัตานี  จ านวน 115 หน่วย    
วงเงนิลงทุนรวม 95.687 ลา้นบาท โดยใชเ้งนิกู ้68.905 ลา้นบาท เงนิอุดหนุนจากรฐั 18.400 ลา้นบาท  และเงนิรายได ้

8.382 ลา้นบาท โดยในส่วนของงบประมาณใหด้ าเนินการตามความเห็นของส านกังบประมาณ  และในส่วนของการ

ด าเนินการจดัหาและการค า้ประกนัเงนิกู ้รวมท ัง้การจดัหาสนิเชื่อใหก้บัขา้ราชการที่ตอ้งการซื้อทีพ่กัอาศยัตามโครงการฯ 

ใหด้ าเนินการตามความเหน็ของกระทรวงการคลงั  

2. ในการด าเนินโครงการฯ ใหก้ารเคหะแห่งชาตคิ านึงถงึความตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัของ 

กลุ่มเป้าหมายอย่างแทจ้ริงและเหมาะสม เช่น สภาพ ขนาดและรูปแบบที่อยู่อาศยั สภาพแวดลอ้ม และเสน้ทางการ

คมนาคม รวมท ัง้ความคุม้ค่าในการด าเนินการและการพฒันาที่อยู่อาศยัที่ไดม้าตรฐาน ท ัง้น้ี ในการก าหนดพื้นที่ด  าเนิน

โครงการฯ ใหค้ านึงถึงความปลอดภยัของผูอ้ยู่อาศยัซึ่งเป็นเจา้หนา้ที่ ของรฐัในพื้นที่ที่อาจมีความเสี่ยงต่อชีวิตและ

ทรพัยส์นิดว้ย  

3. ให ้พม. ก ากบัดูแลใหก้ารเคหะแห่งชาตดิ าเนินโครงการฯ ใหเ้ป็นไปตามแผนและกรอบ 

ระยะเวลาที่ก  าหนด โดยใหก้ารเคหะแห่งชาติจดัล  าดบัความส าคญัและด าเนินโครงการในส่วนที่มีความพรอ้มและ            

มคีวามตอ้งการที่ชดัเจนก่อน ส่วนการด าเนินการส่วนที่เหลอืใหก้ารเคหะแห่งชาติด าเนินการเมื่อมคีวามตอ้งการที่อยู่

อาศยัในพื้นที่ชดัเจนแลว้  โดยใหเ้ป็นไปตามข ัน้ตอนของกฎหมาย ระเบยีบ และมติคณะรฐัมนตรีที่เกี่ยวขอ้ง ท ัง้น้ี               

ใหม้กีารตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานดว้ย  

4. ให ้พม. และการเคหะแห่งชาติด าเนินการตามมตคิณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม 

แห่งชาตแิละรบัความเหน็ของกระทรวงการคลงัไปพจิารณาด าเนินการต่อไปดว้ย  

  สาระส าคญัของเรื่อง  

  พม. รายงานว่า  

1. โครงการบา้นสวสัดกิารขา้ราชการเป็นโครงการเพือ่สรา้งความม ัน่คงดา้นการอยู่อาศยัใหก้บั 

ขา้ราชการและเจา้หนา้ที่ช ัน้ผูน้อ้ยไดม้ีที่อยู่อาศัยลกัษณะซื้ อ/เช่าซื้ อเป็นของตนเองโดยโครงการฯ จะแบ่งเป็น                  

2 รูปแบบ ไดแ้ก่ (1) โครงการบา้นสวสัดิการขา้ราชการ และ (2) โครงการบา้นพกัขา้ราชการ (บา้นหลวง) [คณะรฐัมนตรี

มมีติ (12 มกราคม 2559)  เหน็ชอบในหลกัการโครงการบา้นพกัขา้ราชการ (บา้นหลวง) ปี 2559 ] ท ัง้น้ี จากการส ารวจ

ขอ้มลูครวัเรือนขา้ราชการที่ไม่มกีรรมสทิธิ์ในที่อยู่อาศยัในปี 2558 พบว่า ขา้ราชการท ัว่ประเทศที่ยงัไม่มกีรรมสทิธิ์ในที่

อยู่อาศยั มจี  านวนรวมประมาณ 467,470 ครวัเรือน นอกจากน้ีจากการส ารวจภาระหน้ีสนิครวัเรือนของขา้ราชการในปี 

2555 พบว่า  ครอบครวัขา้ราชการมีหน้ีสินเพื่อที่อยู่อาศยัมากที่สุด  โดยคิดเป็นรอ้ยละ 54.7 พบว่า  ครอบครวั

ขา้ราชการมหีน้ีสนิเพือ่ทีอ่ยู่อาศยัมากที่สุด โดยคิดเป็นรอ้ยละ 54.7 ของท ัง้หมด สะทอ้นใหเ้หน็ว่ากลุม่ขา้ราชการมีความ

ตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัเป็นของตนเอง  
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2. กคช. ไดพ้จิารณาและจดัท ารายละเอยีดโครงการบา้นสวสัดกิารขา้ราชการ (เช่าซื้อ) ใน 

พื้นที่ของ กคช. 2 พื้นที่  ไดแ้ก่  โครงการบา้นสวสัดิการขา้ราชการ (เช่าซื้อ) จงัหวดัสงขลา  จ านวน  491 หน่วย  และ

โครงการบา้นสวสัดิการขา้ราชการ (เช่าซื้อ)  จงัหวดัปตัตานี 115 หน่วย รวม 606 หน่วย ซึง่ กคช. ไดน้ าเสนอโครงการ

ต่อคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติในการประชมุคร ัง้ที ่2/2560 เมือ่วนัที ่22 มนีาคม 2560 และคณะกรรมการฯ  มมีติ

เหน็ชอบในหลกัการตามที ่กคช. เสนอ  

3. ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย  

- ขา้ราชการผูม้รีายไดน้อ้ย (กลุม่ ก.เช่าซื้อ) โดยมรีายไดค้รวัเรอืน ณ ปี 2560 จ านวน  

14,001-20,600 บาท/ครวัเรอืน/เดอืน  ในส่วนภมูภิาค  

- ขา้ราชการผูม้รีายไดป้านกลางค่อนขา้งสูง (กลุม่ ง.เช่าซื้อ) ดดยมรีายไดค้รวัเรอืน  

ณ ปี 2560 จ านวน 33,301 บาท/ครวัเรอืน/เดอืนขึ้นไปในส่วนภมูภิาค  

4. ระยะเวลาด าเนินการ กคช. วางแผนทีจ่ะเริ่มด าเนินการก่อสรา้งในปี 2560 และคาดว่า            

จะแลว้เสรจ็ในปี 2562 (ระยะเวลาก่อสรา้ง 18-20 เดอืน) ขึ้นอยู่กบัขนาดโครงการ  

 

 

8. เรื่อง ขอขยายระยะเวลารบัค าขอค ้าประกนัสินเช่ือโครงการค ้าประกนัสินเช่ือเพื่อผูป้ระกอบการ Micro 

Entrepreneurs ระยะที่ 2 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบการขอขยายระยะเวลารบัค าขอค า้ประกนัสินเชื่อโครงการค า้ประกนั

สินเชื่อเพื่อผูป้ระกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 จากเดิม สิ้นสุดระยะเวลารบัค าขอค า้ประกนัวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2560 หรอืจนกว่าจะเต็มวงเงนิแลว้แต่อย่างหน่ึงอย่างใดจะถงึก่อน เป็น สิ้นสุดระยะเวลารบัขอค า้ประกนัวนัที่ 

30 มถินุายน 2561 หรอืจนกว่าจะเตม็วงเงนิ แลว้แต่อย่างหน่ึงอย่างใดจะถงึก่อน ตามทีก่ระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ 

 ทัง้น้ี เพื่อใหก้ารด าเนินโครงการฯ เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถปล่อยสินเชื่ อใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการรายย่อยไดม้ากขึ้นและเปิดโครงการไดภ้ายในระยะเวลาที่ก  าหนดไว ้รวมท ัง้มกีลไกในการติดตามผลการ

ด าเนินโครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม เหน็ควรให ้กค. (บรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม) ด าเนินการต่อไป

ดว้ย ดงัน้ี  

  1. เร่งประชาสมัพนัธใ์หก้ลุ่มเป้าหมายไดท้ราบถึงหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ของ

โครงการฯ เพือ่จูงใจใหผู้ป้ระกอบการรายย่อยมาเขา้ร่วมโครงการฯ เพิม่มากขึ้น 

  2. จดัท ารายงานผลการด าเนินโครงการฯ และผลสมัฤทธิ์รวมถงึปญัหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เสนอ

ต่อคณะกรรมการขบัเคลื่อนมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ เพื่อช่วยเร่งรดัติดตามและแกไ้ข

ปญัหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึ้นต่อไป 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  กค.รายงานว่า เน่ืองจากการด าเนินโครงการฯ ในระยะแรกจ าเป็นตอ้งสรา้งความเขา้ใจในหลกัเกณฑ์

และเงือ่นไขของโครงการฯ ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงเริ่มฟ้ืนตวัส่งผลใหส้ถาบนัการเงนิมคีวามเขม้งวดใน

การปล่อยสนิเชื่อใหแ้ก่ผูป้ระกอบการรายย่อย ดงันัน้ เพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการรายย่อย 

โดยการเพิ่มโอกาสใหส้ามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนไดม้ากขึ้น และช่วยเสริมสภาพคล่องใหแ้ก่ผูป้ระกอบการรายย่อยตาม

วตัถปุระสงคข์องโครงการฯ จงึเหน็ควรเสนอขอขยายระยะเวลาโครงการฯ จากเดิม สิ้นสุดระยะเวลารบัค าขอค า้ประกนั

วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 หรอืจนกว่าจะเตม็วงเงนิ แลว้แต่อย่างหน่ึงอย่างใดจะถงึก่อน เป็นสิ้นสุดระยะเวลารบัค าขอค ้า

ประกนัวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินแลว้แต่อย่างหน่ึงอย่างใดจะถงึก่อน ท ัง้น้ี หลกัเกณฑแ์ละ

เงือ่นไขอื่น ๆ ของโครงการ รวมถงึกรอบวงเงนิงบประมาณยงัคงใหเ้ป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่23 กมุภาพนัธ ์

2559 ดงัน้ี 
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หวัขอ้ สาระส าคญั 

คุณสมบตัผูิข้อค ้าประกนั เป็นผูป้ระกอบการรายย่อยที่ด  าเนินธุรกิจโดยมสีถานประกอบการที่ชดัเจน       มี

เอกสาร หลกัฐานรบัรองว่าประกอบธุรกจิจรงิ และมทีรพัยส์นิถาวร (ไมร่วมทีด่นิ) ไม่

เกนิ 5 ลา้นบาท 

วงเงนิค ้าประกนั 13,500 ลา้นบาท 

วงเงนิค ้าประกนัต่อราย 10,000 – 200,000 บาท รวมทกุสถาบนัการเงนิ 

ระยะเวลาค ้าประกนั ไมเ่กนิ 10 ปี 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ สิ้นสุดระยะเวลารบัค าขอค า้ประกนัวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

ค่าธรรมเนียมค ้าประกนั รอ้ยละ 1-3 ต่อปี ของวงเงนิค า้ประกนั โดยพจิารณาตามความเสี่ยงของลูกคา้ ท ัง้น้ี 

รฐับาลจ่ายค่าธรรมเนียมแทนผูป้ระกอบการในปีแรก 

การจา่ยค่าประกนัชดเชย 

ของ บสย. 

บสย. จ่ายค่าประกนัชดเชยตลอดโครงการไม่เกินค่าธรรมเนียมที่ไดร้บับวกเงิน

สมทบจากรฐับาล รอ้ยละ 20 ของวงเงนิอนุมตัคิ า้ประกนั 

 

การชดเชยจากรฐับาล รฐับาลชดเชยตามภาระที่เกดิขึ้นจรงิเป็นเงนิ จ านวน 3,105 ลา้นบาท แบง่เป็น 

(1)ชดเชยค่าธรรมเนียมค า้ประกนัอตัรารอ้ยละ 3 ต่อปี ในปีแรกเป็นเงนิจ านวน 405 

ลา้นบาท (รอ้ยละ 3 x 13,500 ลา้นบาท) 

(2)ชดเชยการจ่ายค่าประกนัชดเชยอตัรารอ้ยละ 20 ของวงเงนิอนุมตัิค า้ประกนั เป็น

เงนิจ านวน 2,700 ลา้นบาท (รอ้ยละ 20 x 13,500 ลา้นบาท) โดยแบ่งจ่ายเป็นรายปี

ในช่วง 5 ปีแรก (ปีที่ 1 – 2 ในอตัรารอ้ยละ 7 และปีที่ 3 – 5 ในอตัรารอ้ยละ 2) 

ท ัง้น้ี ให ้บสย. ใหเ้งนิรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมค า้ประกนัสินเชื่อของโครงการก่อน 

หากไมเ่พยีงพอจงึขอรบัการจดัสรรงบประมาณตามความจ าเป็นเหมาะสมต่อไป 

 

9.  เรื่อง  การปรบัปรุงแผนยุทธศาสตรก์ารใหเ้อกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐั 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบและรบัทราบตามที่ รองนายกรฐัมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ)์ 

ประธานกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐัเสนอ ดงัน้ี  

  1. เหน็ชอบร่างแผนยุทธศาสตรก์ารใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกจิการของรฐั (แผนยุทธศาสตรฯ์)  

พ.ศ. 2560 - 2564 

  2. รบัทราบรายการโครงการในกิจการภายใตร่้างแผนยุทธศาสตรฯ์ พ.ศ. 2560 – 2564 (Project 

Pipeline) เพื่อคณะกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรฐั (คณะกรรมการนโยบายฯ) ก ากบัดูแล

และตดิตามใหเ้ป็นไปตามแผนงานโครงการต่อไป 

  ทัง้น้ี ใหก้ระทรวงเจา้สงักดัและหน่วยงานเจา้ของโครงการเร่งศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการและ

รูปแบบใหเ้อกชนร่วมลงทุน เพื่อเสนอโครงการที่จะใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรฐัตามร่างแผนยุทธศาสตรฯ์ 

รวมท ัง้แจง้ความคืบหนา้ของโครงการทีย่งัไมม่คีวามชดัเจนในเรื่อของเงนิลงทนุใหค้ณะกรรมการนโยบายฯ ทราบต่อไป 

  ส าหรบัในกรณีที่กระทรวงเจา้สงักดัหรือหน่วยงานเจา้ของโครงการเสนอขอปรบัแนวทางการจดัหา

แหล่งเงนิทุน โดยไม่ด าเนินการในรูปแบบการใหเ้อกชนร่วมลงทุนหรือขอปรบัโครงการออกจาก project Pipeline  ให ้

คณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณากล ัน่กรองเหตุผลความจ าเป็นที่กระทรวงเจา้สงักดัหรือหน่วยงานเจา้ของโคร งการ

เสนออย่ างรอบคอบทั้ง โครงการที่อ ยู่ ในกลุ่ม Opt – out และโครงการที่อ ยู่ ในกลุ่ม Opt – in รวมท ั้ง ให ้

คณะกรรมการนโยบายฯ หารือร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑห์รือมาตรการในการ
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ปรบัเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินโครงการจากรูปแบบการใหเ้อกชนร่วมลงทุนไป เป็นรูปแบบอื่น ๆ เพื่อใหก้ารด าเนิน

โครงการภายใตร่้างแผนยุทธศาสตรฯ์ เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและสรา้งความม ัน่ใจใหภ้าคเอกชน ตลอดจนสามารถ

บรรลุวตัถปุระสงคต์ามนโยบายของรฐับาลที่ตอ้งการสนบัสนุนการจดัหาแหลง่เงนิทุนในรูปแบบการใหเ้อกชนร่วมลงทนุ 

(Public Private Partnership: PPP) เพื่อลดภาระงบประมาณและภาระหน้ีสาธารณะของประเทศ รวมท ัง้ใหส้  านกังาน

คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกิจในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายฯ ด าเนินการใหม้กีารยกเลกิประกาศฉบบั

เดิม (ประกาศคณะกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรฐั เรื่อง แผนยุทธศาสตรใ์ห ้เอกชนร่วม

ลงทุนในกิจการของรฐั พ.ศ. 2558 – 2562) ตามข ัน้ตอนของกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหก้ารบงัคบัใชร่้างแผน

ยุทธศาสตรฯ์ พ.ศ. 2560 – 2564 เกดิความชดัเจนต่อไป 

 

  สาระส าคญัของร่างแผนยุทธศาสตรฯ์ พ.ศ. 2560 – 2564 มีสาระส าคญั ดงัน้ี 

ประเด็น สาระส าคญั 

1. ประเภทและลกัษณะ

ของกจิการ 

- กจิการที่เหมาะสมใหเ้อกชนมีส่วนร่วมในการลงทนุมีจ านวน 22 กจิการ ประกอบดว้ย 

กลุ่มที่ 1 กจิการทีส่มควรใหเ้อกชนมสี่วนร่วมในการลงทนุ (Opt - out)จ านวน 4 กจิการ 

และกลุ่มที่ 2 กจิการทีร่ฐัส่งเสรมิใหเ้อกชนมสี่วนร่วมในการลงทุน (Opt - in)จ านวน 18 

กจิการ 

2. เป้าหมายการให ้

เอกชนร่วมลงทนุ 

- รฐัมีเป้าหมายที่จะด าเนินโครงการที่อยู่ภายใต ้4 กจิการในกลุ่มที่ 1 ในลกัษณะการ

ใหเ้อกชนร่วมลงทนุเป็นหลกั และจะส่งเสริมใหเ้อกชนมสี่วนร่วมในการลงทุนโครงการที่

อยู่ภายใต ้18 กิจการในกลุ่มที่ 2 เพื่อใหภ้าครฐัสามารถลงทุนพฒันากิจการดงักล่าวได ้

อย่างรวดเรว็มากขึ้น  

3. ประมาณการการ

ลงทนุ 

-  ประมาณการลงทุนของโครงการลงทุนในกิจการของรฐัตามแผนยุทธศาสตรฯ์ พ.ศ. 

2560 – 2564 มมีลูค่ารวมประมาณ 1.62 ลา้นลา้นบาท 

- ส าหรบังบประมาณการลงทุนของภาครฐัในแต่ละปีงบประมาณจะขึ้นอยู่กบัการ

พิจารณารูปแบบการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในรายละเอียดของแต่ละโครงการ รวมท ัง้

จะตอ้งเป็นไปตามข ัน้ตอนต่าง ๆ ตามวธิกีารจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

4. ความเช่ือมโยงของ

กจิการภายใต ้

ยุทธศาสตรฯ์ 

- การพฒันาโครงการในแต่ละกิจการตอ้งค านึงถึงความเชื่อมโยงของขอบเขตงานและ

ระยะเวลาในการพฒันาและด าเนินโครงการ เพื่อไม่ใหม้กีารลงทุนซ า้ซอ้นและประชาชน

สามารถไดร้บับริการสาธารณะอย่างต่อเน่ือง รวมท ัง้เพื่อใหก้ารด าเนินโครงการมี

ประสิทธิภาพสูงสุดโดยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ความเชื่อมโยงภายในกิจการ

เดียวกนัความเชื่อมโยงระหว่างกิจการภายในสาขาและความเชื่อมโยงระหว่างกิจการกบั

กจิการในสาขาอื่น 

 

  ส าหรบัรายการโครงการในกิจการภายใตร้่างแผนยุทธศาสตรฯ์ พ.ศ. 2560 – 2564 (Project 

Pipeline) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม จ านวน 55 โครงการ ดงัน้ี 

 กลุ่มที่ 1 กิจการที่สมควรใหเ้อกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt - out) มี 16 โครงการ ไดแ้ก่     

1) กิจการพฒันาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมอืง 7 โครงการ 2) กิจการพฒันาถนนที่มกีารเก็บค่าผ่านทางในเมอืง  

1 โครงการ 3) กิจการพฒันาท่าเรือสาธารณะส าหรบัขนส่งสินคา้ 6 โครงการ 4) กิจการพฒันาระบบรถไฟความเร็วสูง  

2 โครงการ  

 กลุ่มที่ 2 กิจการที่รฐัส่งเสริมใหเ้อกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt - in) ม ี39 โครงการ ไดแ้ก่  

1) กจิการพฒันาโครงข่ายโทรคมนาคม 2) กจิการพฒันาระบบอินเตอรค์วามเรว็สูง 3) กจิการพฒันาถนนที่มกีารเก็บค่า

ผ่านทางระหว่างเมอืง 7 โครงการ 4) กิจการพฒันาสถานีขนส่งบรรจุแยกและกระจายสินคา้ 3 โครงการ 5) กิจการ
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พฒันาระบบตัว๋ร่วม 1 โครงการ 6)  กิจการพฒันาธุรกิจและบริหารพื้นที่ท่าอากาศยาน 2 โครงการ 7) กิจการพฒันา

ระบบจดัการคุณภาพน า้ 8 โครงการ 8) กิจการพฒันาระบบชลประทาน  9) กิจการพฒันาสถานศึกษาของรฐั   

3 โครงการ 10) กิจการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นสาธารณสุข 6 โครงการ 11 ) กิจการพฒันาดา้นยาและอุปกรณ์

ทางการแพทย ์2 โครงการ 12) กิจการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและนวตักรรม 1 โครงการ 

13) กิจการพฒันาที่เกี่ยวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลั 14) กิจการพฒันาศูนยก์ารประชุมขนาดใหญ่ 15) กิจการพฒันาที่อยู่

อาศยัผูม้รีายไดน้อ้ยและปานกลาง ผูสู้งอายุ ผูพ้กิาร และผูด้อ้ยโอกาส 4 โครงการ 16) กจิการพฒันาระบบขนส่งสินคา้

ทางราง 1 โครงการ 17) กิจการพฒันาท่าอากาศยาน และ 18) กิจการพฒันาท่าเรือสาธารณะส าหรบัขนส่งผูโ้ดยสาร  

1 โครงการ  

 

10. เรื่อง  โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจกัรกมัพูชาในสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกมุาร ี

                   คณะรฐัมนตรีมมีติเหน็ชอบใหท้บทวนมติคณะรฐัมนตรีเมือ่วนัที่ 29 มนีาคม 2559  จากเดิม ใหก้อง

ราชเลขานุการในพระองค ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเป็นหน่วยงานด าเนินโครงการพระราชทาน

ความช่วยเหลอืแก่ราชอาณาจกัรกมัพชูาในสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เป็น ใหโ้อนโครงการฯ ไป

อยู่ในก ากบัดูแลของกรมความร่วมมอืระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 

                   สาระส าคญัของเรื่อง 

  1. กต. ส านกังบประมาณ กองงานในพระองค ์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

และคณะกรรมการอ านวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลอืแก่ราชอาณาจกัรกมัพูชา (คณะกรรมการอ านวยการ

ฯ) ไดพ้ิจารณาร่วมกนัแลว้เห็นสมควรใหโ้อนโครงการพระราชทานความช่วยเหลอืแก่ราชอาณาจกัรกมัพูชาในสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีไปอยู่ในก ากบัดูแลของกรมความร่วมมอืระหว่างประเทศ กต. ซึง่ปจัจบุนัได ้

ต ัง้งบประมาณด าเนินการไวท้ี่กรมความร่วมมอืระหว่างประเทศแลว้ 

   2. การตัง้งบประมาณโครงการจะยงัคงด าเนินการโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและ

ด าเนินการเบกิจ่ายตามระเบยีบกระทรวงการคลงัต่อไป ในระยะแรกของการโอนโครงการฯ คณะกรรมการอ านวยการฯ 

จะยงัคงใชส้ถานที่เดิมในการปฏิบตัิงาน ตลอดจนคงบุคลากรที่ขอยืมตวัจากหน่วยงานต่าง ๆ ไวต้ามเดิมเพื่อความ

สะดวกในการติดตามงาน โดยคณะกรรมการอ านวยการฯ จะไดป้ระสานกบั กต. เพื่อทบทวนโครงสรา้งการท างาน

ตลอดจนองคป์ระกอบของคณะกรรมการอ านวยการฯ เพื่อ กต. จะไดม้ีค าส ัง่แต่งต ัง้อีกคร ัง้หน่ึงและ กต. จะไดม้ี

หนงัสอืแจง้เปลีย่นคู่ภาคีใหฝ่้ายกมัพูชาทราบ ท ัง้น้ี ใหส้่วนราชการต่าง ๆ ยงัคงใหค้วามร่วมมอืแก่โครงการฯ เช่นเดิม

ต่อไป 
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ต่างประเทศ 

 

11. เรื่อง ขอความเหน็ชอบใหส้ถาบนัอดุมศึกษาที่มีศกัยภาพสูงจากต่างประเทศจดัการศึกษาในประเทศไทย 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบใหม้หาวิทยาลยัคาร์เนกีเมลลอน [Carnegie Mellon University 

(CMU)] เขา้มาจดัการศึกษาในประเทศไทยร่วมกบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั (สจล.)  ใน

รูปแบบสถาบนัร่วม (Joint Institute) ภายใตช้ื่อมหาวทิยาลยัซเีอม็เคแอล (CMKLUniversity) (มกี าหนดการรบัสมคัร

นกัศึกษาระหว่างวนัที ่26 ตลุาคม 2560 – 15 ธนัวาคม 2560) ตามทีก่ระทรวงศึกษาธกิาร (ศธ.) เสนอ 

  สาระส าคญัของเรื่อง 

  ศธ. รายงานว่า 

  1. คณะกรรมการพฒันาการจดัการศึกษาโดยสถาบนัอุดมศึกษาที่มีศกัยภาพสูงจากต่างประเทศ 

(ศพอต.) ในการประชมุคร ัง้ที ่3/2560 เมือ่วนัที ่17 ตลุาคม 2560 ไดอ้นุมตัใิหม้หาวทิยาลยัคารเ์นกเีมลลอน [Carnegie 

Mellon University (CMU)] เขา้มาจดัการศึกษาในประเทศไทยร่วมกบั สจล. ในรูปแบบสถาบนัร่วม (Joint Institute)  

 

ภายใตช้ื่อมหาวิทยาลยัซีเอ็มเคแอล (CMKLUniversity) ไดต้ามหลกัเกณฑ ์รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ด าเนินการจดัการศึกษาของสถาบนัอดุมศึกษาทีม่ศีกัยภาพสูงจากต่างประเทศ 

  ส าหรบัการจดัการศึกษาของสถาบนัจะเป็นความร่วมมอืระหว่าง CMU และ สจล.ดงัน้ี  

- ใชแ้นวทางการจดัการศึกษาของ CMU เป็นหลกั ต ัง้แต่ระบบการรบันกัศึกษา การจดัการเรียนการ

สอน การก ากบัดูแลงานวิจยัรวมถึงการก าหนดเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา นกัศึกษาอาจจะตอ้งไปศึกษาบางส่วนใน

สหรฐัอเมรกิา  

- การเรียนการสอนในประเทศไทยจะใชค้ณาจารยจ์าก CMU ซึ่งมาท าวจิยัในประเทศไทยหรือผ่าน

ระบบการเรียนการสอนทางไกลร่วมกบัคณาจารยข์องไทยที่ไดผ้่านการรบัรองจาก CMU โดยจะตอ้งไปร่วมจดั

การศึกษาและท าวจิยักบัคณาจารยข์อง CMU ในสหรฐัอเมรกิาจนไดร้บัการรบัรอง  

- ส าหรบัการก ากบัดูแลดา้นการวิจยัจะด าเนินการผ่านคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งประกอบดว้ย

คณาจารยข์อง CMU และภาคเอกชนผูส้นบัสนุนโครงการ 

- ในส่วนของกระบวนการรบันักศึกษา CMU จะเป็นหน่วยงานหลกัที่ดูแลในเรื่องของการรบั

นกัศึกษาโดยใชเ้กณฑแ์ละมาตรฐานเดียวกบัในสหรฐัอเมรกิา นกัศึกษาทีส่  าเรจ็การศึกษาจะไดร้บัปรญิญาจาก CMU 

 

12. เรื่อง ร่างถอ้ยแถลงโซล (Seoul Statement) ในการประชมุรฐัมนตรเีอเปคดา้นป่าไม ้คร ัง้ที่ 4 

                   คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมตัิตามที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (ทส.) 

เสนอ ดงัน้ี 

                   1. เหน็ชอบในร่างถอ้ยแถลงโซล (Seoul Statement) 

                   2. อนุมตัใิหห้วัหนา้คณะผูแ้ทนไทยในการประชุมรฐัมนตรีเอเปคดา้นป่าไม ้คร ัง้ที ่4 เป็นผูพ้จิารณาให ้

การรบัรองร่างถอ้ยแถลงโซล (Seoul Statement) 

                   3. หากมคีวามจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นแกไ้ขถอ้ยค าในร่างถอ้ยแถลงโซล (Seoul Statement) ในส่วน

ที่ไม่ใช่สาระส าคญั และไม่ขดัต่อผลประโยชนข์องประเทศไทยให ้ทส. สามารถด าเนินการต่อไปได ้โดยไม่ตอ้งน าเสนอ

คณะรฐัมนตรพีจิารณาอกีคร ัง้ 

                   สาระส าคญัของร่างถอ้ยแถลงโซลฯ ใหค้วามส าคญัของป่าไมท้ี่ส่งเสริมการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและ

สงัคม ความย ัง่ยนืดา้นสิง่แวดลอ้ม การบรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ รวมถงึความส าคญัของ



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

รวบรวมโดย  ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มูล (TCCIC) 16 วนัที่  24   ตลุาคม  2560 

การจดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืนและความพยายามที่จะด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมอย่าง

ย ัง่ยนืในภมูภิาค 

 

13. เรื่อง การขออนุมตัเิปิดสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัมลัดีฟสป์ระจ าประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมตัิ กรณีร ัฐบาลสาธารณรัฐมลัดีฟส์มีความประสงค์ขอเปิดสถาน

เอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัมลัดฟีสป์ระจ าประเทศไทย ตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศเสนอ  

 

 

แต่งตัง้ 

 

14 .  เรื่ อ ง  การแต่งตั้งข ้า ราชการพลเรือนสามัญให ้ด า รงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรง คุณวุฒิ  

(ส านักนายกรฐัมนตร)ี 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิตามที่ส  านกังาน ก.พ. เสนอแต่งตัง้ นายพรุิฬ เพยีรล ้าเลิศ ผูอ้  านวยการ

ส านกักฎหมาย (ผูอ้  านวยการเฉพาะดา้น (นิติการ) ระดบัสูง) ส านกังาน ก.พ. ใหด้ ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาระบบราชการ 

(นกัทรพัยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) ส  านกังาน ก.พ. ส านกันายกรฐัมนตรี ต ัง้แต่วนัที่ 20 มถินุายน 2560 ซึ่งเป็นวนัที่มี

คุณสมบตัคิรบถว้นสมบูรณ ์ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งต ัง้เป็นตน้ไป  

 

15. เรื่อง การแต่งตัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งรองปลดัส านักนายกรฐัมนตร ี(นักบรหิารระดบัสูง) ในส านักงานปลดั

ส านักนายกรฐัมนตร ี(ส านักนายกรฐัมนตร)ี 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิตามที่ส  านกันายกรฐัมนตรีเสนอแต่งตัง้ นางประภาศรี บุญวิเศษ ผูต้รวจ

ราชการส านกันายกรฐัมนตรี ส  านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี ใหด้ ารงต าแหน่ง รองปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 

ส  านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี ส  านกันายกรฐัมนตรี ต ัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตัง้

เป็นตน้ไป เพือ่ทดแทนต าแหน่งทีว่่าง  

 

16. เรื่อง แต่งต ัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง (กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ

มนุษย)์  

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิตามที่กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยเ์สนอแต่งตัง้

ขา้ราชการพลเรือนสามญั สงักดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหาร

ระดบัสูง จ านวน 4 ราย ดงัน้ี  

  1. นางสาวยุพเรศ วงศบ์ุญมี รองอธิบดีกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ ด ารงต าแหน่ง ผู ต้รวจ

ราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  

   2. นางขวญัวงศ ์พกิลุทอง รองอธบิดกีรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ ด ารงต าแหน่ง ผูต้รวจราชการ

กระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  

  3. นายธีรพงษ ์ศรีสุคนธ ์รองอธิบดีกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ ด ารงต าแหน่ง ผูต้รวจราชการ

กระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  

  4. นางสุภชัชา สุทธิผล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด ารงต าแหน่ง ผูต้รวจราชการ

กระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  

   ทัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตัง้เป็นตน้ไป เพื่อทดแทนต าแหน่งที่

ว่าง  

 



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

รวบรวมโดย  ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มูล (TCCIC) 17 วนัที่  24   ตลุาคม  2560 

17. เรื่อง การแต่งตัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสูง (กระทรวงวฒันธรรม)  

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่กระทรวงวฒันธรรมเสนอแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรือนสามญั                  

สงักดักระทรวงวฒันธรรม ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง จ านวน 3 ราย ดงัน้ี  

  1. นายขจร มุกมีค่า รองอธิบดีกรมศิลปากร ด ารงต าแหน่ง ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านกังาน

ปลดักระทรวง  

   2. นางสาวดารุณี ธรรมโพธ์ิดล รองผูอ้  านวยการส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั ด ารงต าแหน่ง 

ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง  

   3. นางสาวศภุร รตันพงศ ์รองอธบิดกีรมศิลปากร ด ารงต าแหน่ง ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านกังาน

ปลดักระทรวง  

   ทัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตัง้เป็นตน้ไป เพื่อทดแทนต าแหน่งที่

ว่าง  

 

18. เรื่อง การแต่งตัง้ผูอ้ านวยการองคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์ 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอ้มเสนอแต่งตัง้            

นายรณรงค ์เส็งเอี่ยม ใหด้ ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการองคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์และการก าหนดอตัราเงินเดือนของ

ผูอ้  านวยการองคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์ตามมติคณะกรรมการองคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์คร ัง้ที่ 5/2560 เมื่อวนัที่               

5 พฤษภาคม 2560 และคร ัง้ที่ 6/2560 เมือ่วนัที่ 9 มถินุายน 2560 ส่วนค่าตอบแทนและสทิธิประโยชนอ์ื่น ๆ รวมท ัง้

เงือ่นไขการจา้งและการประเมนิผลการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามความเหน็ของกระทรวงการคลงั ท ัง้น้ี ใหม้ผีลตัง้แต่วนัที่

ลงนามในสญัญาจา้งเป็นตน้ไป แต่ไมก่่อนวนัทีค่ณะรฐัมนตรมีมีต ิ 

 

19. เรื่อง การแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการอืน่ในคณะกรรมการองคก์ารเภสชักรรม  

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัิตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการอื่น

ในคณะกรรมการองคก์ารเภสชักรรม รวม 10 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดมิทีด่  ารงต าแหน่งครบวาระ

สามปี เมือ่วนัที ่18 สงิหาคม 2560 ดงัน้ี  

  1. นายโสภณ เมฆธน (เป็นบคุคลในบญัชรีายชื่อกรรมการรฐัวสิาหกจิ) ประธานกรรมการ  

   2. นายเจษฎา โชคด ารงสุข กรรมการ  

  3. นายบญุชยั สมบูรณสุ์ข (เป็นบคุคลในบญัชรีายชื่อกรรมการรฐัวสิาหกจิ) กรรมการ  

  4. นางญาใจ พฒันสุขวสนัต์ ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั (เป็นบุคคลในบญัชีรายชื่อกรรมการ

รฐัวสิาหกจิ) กรรมการ  

  5. นางสาวโสภาวด ีเลศิมนสัชยั (เป็นบคุคลในบญัชรีายชื่อกรรมการรฐัวสิาหกจิ) กรรมการ  

  6. นางสาวผ่องพรรณ เจยีรวริยิะพนัธ ์กรรมการ  

  7. นายชูศกัดิ์ โอกาศเจรญิ กรรมการ  

  8. นางสาวสมฤด ีศรจีรรยา กรรมการ  

  9. นางสาวคนึงนิจ ศรบีวัเอี่ยม กรรมการ  

  10. นายทรงพล ชวีะปญัญาโรจน ์(เป็นบคุคลในบญัชรีายชื่อกรรมการรฐัวสิาหกจิ) กรรมการ  

   ทัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที ่24 ตลุาคม 2560 เป็นตน้ไป  

 

 

 



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

รวบรวมโดย  ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มูล (TCCIC) 18 วนัที่  24   ตลุาคม  2560 

20. เรื่อง การแต่งตัง้รองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 

  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามที่กระทรวงการคลงัเสนอแต่งตัง้รองประธานกรรมการและกรรมการอื่น

ในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวม 4 คน แทนผูท้ี่ลาออก และใหผู้ซ้ึ่งไดร้บัแต่งตัง้

แทนน้ีอยู่ในต าแหน่งตามวาระของผูซ้ึง่ตนแทน ดงัน้ี  

  1. นายเลศิวโิรจน์ โกวฒันะ รองประธานกรรมการ แทน นายธรีภทัร ประยูรสทิธ ิ 

   2. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั (เป็นบุคคลในบญัชีรายชื่อกรรมการ

รฐัวสิาหกจิฯ) กรรมการ แทน นายสุวชิญ โรจนวานิช  

  3. นายพเิชษฐ ์วริยิะพาหะ ผูแ้ทนกรมส่งเสรมิสหกรณ ์กรรมการ แทน นายวณิะโรจน ์ทรพัยส์่งสุข  

  4. นายสุรจิตต ์อินทรชิต ผูแ้ทนส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรรมการ แทน               

นายสมปอง อนิทรท์อง  

   ทัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที ่24 ตลุาคม 2560 เป็นตน้ไป  

 

21. เรื่อง การแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกจิประกนัภยั  

  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามที่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัเสนอ ท ัง้ 2 ขอ้ ดงัน้ี  

  1. เหน็ชอบการแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิ

ประกนัภยั (คปภ.) จ านวน 7 คน ประกอบดว้ย  

    1.1 นายสมพล เกยีรตไิพบูลย ์  กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นการประกนัภยั  

    1.2 นายอชัพร จารุจนิดา    กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นกฎหมาย  

   1.3 นายประสณัห ์เชื้อพานิช   กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นบญัช ี 

   1.4 นายวชิยั อศัรสักร     กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นบริหารธุรกจิ  

   1.5 นายอ าพน กติตอิ  าพน    กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นเศรษฐศาสตร ์ 

   1.6 นางสาววบูิลยล์กัษณ ์ร่วมรกัษ ์  กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นเศรษฐศาสตร ์ 

   1.7 นายวชัรา ตนัตรยิานนท ์  กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นการเงนิ   

  2. การแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒิใน คปภ. (ตามขอ้ 1.) ใหม้ผีลนบัแต่วนัที่กระทรวงการคลงัมี

ค าส ัง่แต่งต ัง้   

   

 

22. เรื่อง การแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการศูนยส์ง่เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ  

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิตามที่กระทรวงพาณิชยเ์สนอแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการใน

คณะกรรมการศูนยส์่งเสรมิศิลปาชพีระหว่างประเทศ รวม 7 คน ดงัน้ี  

   1. นายคณิสสร นาวานุเคราะห ์ ประธานกรรมการ  

  2. นายเอกชยั วงศว์รกลุ   กรรมการผูแ้ทนสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  

  3. นายกติต ิต ัง้จติรมณีศกัดา  กรรมการผูแ้ทนสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

  4. นายสมาน คลงัจตัรุสั   กรรมการผูแ้ทนศูนยศิ์ลปาชพีบางไทร  

  5. นางสาวพจนา สมีนัตร    กรรมการผูแ้ทนศูนยศิ์ลปาชพีบางไทร  

  6. นายสุมนต ์วฒันะประเสรฐิ  กรรมการผูแ้ทนศูนยศิ์ลปาชพีบางไทร  

  7. นายมนู เสตะกลมัพ ์  กรรมการผูแ้ทนศูนยศิ์ลปาชพีบางไทร  

   ทัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที ่24 ตลุาคม 2560 เป็นตน้ไป  

 



มติคณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

รวบรวมโดย  ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มูล (TCCIC) 19 วนัที่  24   ตลุาคม  2560 

 

23.  เรื่ อง  ขออนุมัติร ับโอนข้าราชการที่ ได ้ร ับการคัดเลือกให ้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสู ง 

(กระทรวงศึกษาธิการ)  

  ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ อ นุ ม ั ติ ต า ม ที่ ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร เ ส น อ เ ส น อ ร ั บ โ อ น  

รองศาสตราจารยป์ระวิต  เอราวรรณ์ ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์สงักดัคณะ

ศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มาเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั และแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งรองเลขาธิการ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (นกับริหาร ระดบัสูง) ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณา

โปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้เป็นตน้ไป  

 

 

 

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

 


