เศรษฐกิจ- สังคม
1. เรื่อง ขออนุ มตั ิจดั ทาโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559 โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผูม้ ีรายได้
น้อยถึงปานกลาง จังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ )
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิการจัดทาโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559 จานวน 1 โครงการ
ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยถึงปานกลาง จังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ ) รวม 1,104 หน่วย
วงเงินลงทุนรวม 647.314 ล้านบาท ตามทีก่ ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ (พม.) เสนอ
โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยถึงปานกลาง จังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ ) จัดทาขึ้น
เพื่อตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยถึงปานกลางให้มที ่อี ยู่อาศัย ที่ได้มาตรฐาน และ
ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนกลุม่ เป้ าหมาย เพือ่ ลดความเหลือ่ มลา้ และสร้างความเป็ นธรรมในสังคมให้ประชาชน
ผูม้ รี ายได้นอ้ ยได้มโี อกาสมีท่อี ยู่อาศัยเป็ นของตนเอง รวมถึงเพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินรอการพัฒนา ( Sunk Cost)
ของโครงการบ้านเอื้ออาทร โดยนามาพัฒนาต่อไปได้อย่ างมีประสิทธิภาพ และเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจ โดยการลงทุนของ
ภาครัฐ โดยโครงการดังกล่าวตัง้ อยู่ท่ี ซอยกระเสริม 1 ตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีขนาดที่ดินของ
โครงการ 28.79 ไร่ ตามโฉนดเลขที่ 2181 ซึ่งที่ดินเป็ นกรรมสิทธิ์ของ กคช. โดยมีกลุ่มเป้ าหมายคือกลุ่มผู ม้ รี ายได้
ณ ปี 2560 ประมาณ 14,001-20,600 บาท/ครัวเรือน/เดือน และมีกาหนดการก่อสร้างทัง้ หมด 20 เดือน เริ่มตัง้ แต่
เดือนตุลาคม 2560 –พฤษภาคม 2562
2. เรื่อง ขออนุ มตั จิ ดั ทาโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิจดั ทาโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลาและจังหวัด
ปัตตานี รวม 606 หน่ วย วงเงินลงทุนรวม 573.826 ล้านบาท โดยใช้เงินกู ้ 453.623 ล้านบาท เงินอุดหนุ นจากรัฐ
69.280 ล้านบาท และเงินรายได้ 50.923 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ (พม.)
เสนอ ประกอบด้วย
2.1 โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลา จานวน 491 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 478.139
ล้านบาท โดยใช้เงินกู ้ 384.718 ล้านบาท เงินอุดหนุนจากรัฐ 50.880 ล้านบาท และเงินรายได้ 42.541 ล้านบาท
2.2 โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดปัตตานี จานวน 115 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 95.687
ล้านบาท โดยใช้เงินกู ้ 68.905 ล้านบาท เงินอุดหนุนจากรัฐ 18.400 ล้านบาท และเงินรายได้ 8.382 ล้านบาท
สาหรับโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ เป็ นโครงการเพือ่ สร้างความมัน่ คงด้านการอยู่อาศัยให้กบั
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีช่ นั้ ผูน้ อ้ ยได้มที อ่ี ยู่อาศัยลักษณะซื้อ/เช่าซื้อเป็ นของตนเอง โดยมีกลุม่ เป้ าหมายคือ
1. ข้าราชการผูม้ รี ายได้นอ้ ย (กลุ่ม ก.เช่าซื้อ) โดยมีรายได้ครัวเรือน ณ ปี 2560 จานวน 14,00120,600 บาท/ครัวเรือน/เดือน ในส่วนภูมภิ าค
2. ข้าราชการผูม้ รี ายได้ปานกลางค่อนข้างสูง (กลุ่ม ง.เช่าซื้อ) ดดยมีรายได้ครัวเรือน ณ ปี 2560
จานวน 33,301 บาท/ครัวเรือน/เดือนขึ้นไปในส่วนภูมภิ าค
ทัง้ นี้ กคช. วางแผนที่จ ะเริ่มดาเนิ นการก่ อสร้างในปี 2560 และคาดว่ า จะแล้ว เสร็จในปี 2562
(ระยะเวลาก่อสร้าง 18-20 เดือน) ขึ้นอยู่กบั ขนาดโครงการ
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3. เรื่ อ ง ขอขยายระยะเวลารับ ค าขอค้ า ประกัน สิ น เชื่ อ โครงการค้ า ประกัน สิ น เชื่ อ เพื่ อ ผู ้ป ระกอบการ
Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขอขยายระยะเวลารับคาขอคา้ ประกันสินเชื่อโครงการคา้ ประกัน
สินเชื่อเพื่อผูป้ ระกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 จากเดิม สิ้นสุดระยะเวลารับคาขอคา้ ประกันวันที่ 31
ธันวาคม 2560 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินแล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน เป็ น สิ้นสุดระยะเวลารับขอคา้ ประกันวันที่
30 มิถนุ ายน 2561 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน ตามทีก่ ระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ก ารด าเนิ น โครงการฯ เกิด ประสิท ธิภ าพเพิ่ม มากขึ้น สามารถปล่อ ยสิน เชื่อ ให้แ ก่
ผูป้ ระกอบการรายย่อยได้มากขึ้นและเปิ ดโครงการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ รวมทัง้ มีกลไกในการติดตามผลการ
ดาเนินโครงการฯ อย่างเป็ นรูปธรรม เห็นควรให้ กค. (บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม) ดาเนินการต่อไป
ด้วย ดังนี้
1. เร่งประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้ าหมายได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ของ
โครงการฯ เพือ่ จูงใจให้ผูป้ ระกอบการรายย่อยมาเข้าร่วมโครงการฯ เพิม่ มากขึ้น
2. จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการฯ และผลสัมฤทธิ์รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เสนอ
ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ เพื่อ ช่วยเร่งรัดติดตามและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึ้นต่อไป
4. เรื่อง การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทกั ษ์)
ประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (แผนยุทธศาสตร์ฯ)
พ.ศ. 2560 – 2564 โดยกิจการที่เหมาะสมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนมีจานวน 22 กิจการ ประกอบด้วย กลุ่มที่
1 กิจการที่สมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt - out)จานวน 4 กิจการ และกลุ่มที่ 2 กิจการที่รฐั ส่งเสริมให้
เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt - in)จานวน 18 กิจการ ซึง่ รัฐมีเป้ าหมายที่จะดาเนินโครงการทีอ่ ยู่ภายใต้ 4 กิจการ
ในกลุ่มที่ 1 ในลักษณะการให้เอกชนร่วมลงทุนเป็ นหลัก และจะส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนโครงการที่อยู่
ภายใต้ 18 กิจการในกลุ่มที่ 2 เพื่อให้ภาครัฐสามารถลงทุนพัฒนากิจการดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น และได้มกี าร
ประมาณการลงทุนที่มมี ลู ค่ารวมประมาณ 1.62 ล้านล้านบาท และเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงของกิจการและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาโครงการในแต่ละกิจการจะต้องคานึงถึงความเชื่อมโยงของขอบเขตงานและระยะเวลาในการพัฒนาและ
ดาเนินโครงการ เพือ่ ไม่ให้มกี ารลงทุนซา้ ซ้อนและประชาชนสามารถได้รบั บริการสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
2. รับทราบรายการโครงการในกิจการภายใต้ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2560 – 2564 (Project
Pipeline) เพื่อคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการนโยบายฯ) กากับดูแล
และติ ด ตามให้เ ป็ นไปตามแผนงานโครงการต่ อ ไป โดยโครงการในกิ จ การภายใต้ร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ฯ
พ.ศ. 2560 – 2564 (Project Pipeline) แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม จานวน 55 โครงการ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กิจการที่สมควรให้
เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt - out) มี 16 โครงการ กลุ่มที่ 2 กิจการที่รฐั ส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการ
ลงทุน (Opt - in) มี 39 โครงการ
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มติคณะรัฐมนตรี : ฉบับเต็ม
วันนี้ (24 ตุลาคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีแถลงผล
การประชุมคณะรัฐมนตรี ซึง่ สรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1.

เรื่อง

2.

เรื่อง

3.

เรื่อง

4.

เรื่อง

5.

เรื่อง

ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุม้ ครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ พ.ศ. ....
ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยสานักงานการวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ
พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวม 2 ฉบับ
การใช้อานาจตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ร่างระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นทีแ่ บบบูรณาการ พ.ศ. ....
การยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการบริหาร
งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 ตุลาคม
2554 และการจัดตัง้ กลุม่ จังหวัดและกาหนดจังหวัดทีเ่ ป็ นศูนย์ปฏิบตั ิการของกลุ่ม
จังหวัด
เศรษฐกิจ- สังคม

6.

เรื่อง

7.

เรื่อง

8.

เรื่อง

9.
10.

เรื่อง
เรื่อง

ขออนุ มตั ิจดั ทาโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559 โครงการเคหะชุมชน
และบริการชุมชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยถึงปานกลาง จังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ )
ขออนุมตั จิ ดั ทาโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลาและ
จังหวัดปัตตานี
ขอขยายระยะเวลารับคาขอคา้ ประกันสินเชื่อโครงการคา้ ประกันสินเชื่อเพือ่
ผูป้ ระกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2
การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รวบรวมโดย ฝ่ ายเศรษฐกิจและศูนย์ขอ้ มูล (TCCIC)
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ต่างประเทศ
11.

เรื่อง

12.

เรื่อง

13.

เรื่อง

ขอความเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพสูงจากต่างประเทศจัด
การศึกษาในประเทศไทย
ร่างถ้อยแถลงโซล (Seoul Statement) ในการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่ าไม้
ครัง้ ที่ 4
การขออนุ มตั ิเปิ ดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจาประเทศไทย
(กระทรวงการต่างประเทศ)
แต่งตัง้

14.

เรื่อง

15.

เรื่อง

16.

เรื่อง

17.

เรื่อง

18.
19.

เรื่อง
เรื่อง

20.

เรื่อง

21.

เรื่อง

22.

เรื่อง

23.

เรื่อง

การแต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สานักนายกรัฐมนตรี)
การแต่งตัง้ ข้าราชการให้ดารงตาแหน่งรองปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(นักบริหารระดับสูง) ในสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (สานักนายกรัฐมนตรี)
แต่งตัง้ ข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์)
การแต่งตัง้ ข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงวัฒนธรรม)
การแต่งตัง้ ผูอ้ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
การแต่งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การ
เภสัชกรรม
การแต่งตัง้ รองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคาร
เพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
การแต่ ง ตัง้ กรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการก ากับ และส่ ง เสริ ม การ
ประกอบธุรกิจประกันภัย
การแต่ ง ตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการศู น ย์ส่ ง เสริ ม
ศิลปาชีพระหว่างประเทศ
ขออนุ มตั ิรบั โอนข้าราชการที่ได้รบั การคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ งประเภทบริหาร
ระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่ อ ง ร่ า งพระราชบัญ ญัติ ก ารส่ ง เสริ ม และคุ ม้ ครองประชาชนในการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั แิ ละรับทราบ ดังนี้
1. อนุมตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุม้ ครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ พ.ศ. .... ตามที่สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็ นเรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิ ติบญั ญัติ
แห่งชาติพจิ ารณา ก่อนเสนอสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติต่อไป
2. รับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสาคัญของกฎหมาย
ลาดับรองซึง่ ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ตามทีส่ านักงาน ป.ป.ท. เสนอ
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดให้มคี ณะกรรมการส่งเสริมและคุม้ ครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (คตป.) ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็ นประธานกรรมการ กรรมการโดยตาแหน่ ง ได้แก่
ผูแ้ ทนสานักงาน ป.ป.ช. ผูแ้ ทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผูแ้ ทนกระทรวงยุติธรรม กรรมกา รผูท้ รงคุณวุฒิ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตัง้ จานวน 4 คน กรรมการผูแ้ ทนภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมที่ได้รบั การสรรหาจาก
เครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบภาคประชาชน โดยความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี จานวน 4 คน และ
ให้รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ทีเ่ ลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย จานวน 1 คน เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน
เพือ่ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู ้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริต ให้การรับรองและเพิกถอนเครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมชิ อบภาคประชาชน และกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการคุม้ ครองช่วยเหลือหรือเยียวยาผูท้ ่ี
ได้รบั ผลกระทบจากการรวมตัวกันต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
2. กาหนดให้มกี ารส่งเสริมสนับสนุ นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้เครือข่ายต่อต้า นการทุจริต
และประพฤติมชิ อบภาคประชาชนซึ่งได้รบั การรับรอง สามารถดาเนินกิจกรรมได้ 3 ประการ คือ การรณรงค์ให้ความรู ้
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ และการชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
3. กาหนดมาตรการคุ ม้ ครองและช่ วยเหลือเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภาค
ประชาชน เช่น การปกปิ ดมิให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตวั ผูช้ ้ เี บาะแสได้ การห้ามปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็ นธรรมต่อผูช้ ้ ี
เบาะแส การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคุม้ ครองและช่วยเหลือผูช้ ้ ีเบาะแส โดยให้การคุม้ ครองเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภาคประชาชน และบุคคลซึ่งมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต และให้ความ
คุ ม้ ครองผู ช้ ้ ีเบาะแสการทุจ ริต รวมถึง บุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู แ้ จ้ง เบาะแสด้ว ย รวมทัง้ การจัดหา
ทนายความให้และให้คาปรึกษาเมือ่ ถูกฟ้ องร้องดาเนินคดี
4. กาหนดให้มีการจัด ตัง้ ศู น ย์ประสานความร่ ว มมือ ต่ อ ต้า นการทุจ ริต ขึ้น ในสานักงาน ป.ป.ท.
ทาหน้าที่ส่ง เสริมสนับสนุ นการดาเนิ นงานของคณะกรรมการ เครือข่ายต่ อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภาค
ประชาชน และส่งเสริมสนับสนุ นให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อรณรงค์ให้ความรู ้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสรวมทัง้ ปฏิบตั ิ ตาม
มาตรการหรือนโยบายของคณะกรรมการ เพือ่ ให้เป็ นไปตามร่างพระราชบัญญัตนิ ้ ี
5. กาหนดให้รฐั จัดสรรเงินงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุ นให้เพียงพอเพือ่ ให้การส่งเสริม สนับสนุ น
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู ้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมชิ อบ รวมทัง้ การคุม้ ครอง
ผูช้ ้ เี บาะแสตามพระราชบัญญัตนิ ้ ี รวมทัง้ กาหนดให้กรณีสานักงาน ป.ป.ท. ได้รบั เงินทีม่ ผี ูม้ อบให้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
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การส่งเสริมสนับสนุ นการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการรณรงค์ให้ความรู ้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ ให้สานักงาน ป.ป.ท. จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินทีไ่ ด้รบั นัน้ ได้โดยไม่ตอ้ งนาส่งคลัง
6. มีบทกาหนดโทษกรณี กระทาความผิดต่อชีวิตร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญาต่อผูช้ ้ ีเบาะแส
หรือบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผูช้ ้ ีเบาะแส (โดยเพิ่มโทษเป็ นสองเท่าของโทษที่กาหนดไว้สาหรับควา มผิดนัน้ )
กรณีผูท้ ่มี อี านาจเหนือการปฏิบตั ิงานของผูช้ ้ ีเบาะแส กระทาการเปลีย่ นแปลงตาแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทางาน
ข่มขู่ หรือปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อผูช้ ้ ีเบาะแส กรณี แจ้งเบาะแสอันเป็ นเท็จ กรณี เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใดนา
ข้อมูลของผูช้ ้ ีเบาะแส หรือบุคคลที่มสี ่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตไปเปิ ดเผยโดยประการที่น่าจะเกิดความ
เสียหายแก่ผูอ้ ่นื หรือประชาชนและได้กระทาเพือ่ แสวงหาประโยชน์อนั มิควรชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผูอ้ ่นื
2. เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยสานักงานการวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยสานักงานการวิจยั
และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุ บญั ญัติทเ่ี สนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างระเบียบ
1. ให้จดั ตัง้ สานักงานการวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติข้ นึ เป็ นหน่ วยงานภายในของสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเป็ นการชัว่ คราว และอยู่ภายใต้บงั คับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
2. ให้นายกรัฐมนตรีแต่ ง ตัง้ บุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในระบบวิจ ยั และ
นวัตกรรม และเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางคนหนึ่งเป็ นผูอ้ านวยการ โดยให้ผูอ้ านวยการเป็ นผูบ้ ริหารสู ง สุ ดของ
สานักงาน และรับผิดชอบขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
3. ให้สานักงานมีหน้าที่และอานาจในการจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ระบบวิจ ยั และนวัตกรรมของ
ประเทศ ให้สอดคล้องกับแผนที่นาทาง (Roadmap) เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระบบวิจยั และนวัตกรรมของ
ประเทศตามที่สภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติกาหนด กากับ เร่งรัด ติดตามแผนงานของหน่ วยงานในระบบ
วิจยั และนวัตกรรมของประเทศเพื่อให้ผลงานวิจยั และนวัตกรรมเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้ จัดทา
แนวทางบูรณาการหน่ วยงานในระบบวิจยั และนวัตกรรมในรู ปแบบกลุ่ม (Cluster) ทัง้ ด้านแผนงานโครงการ และ
งบประมาณ เพือ่ เร่งขับเคลือ่ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ระบบวิจยั และนวัตกรรม
4. งบประมาณในการดาเนินการของสานักงานให้เบิกจ่ ายจากสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และให้
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็ นหน่วยงานขอตัง้ งงบประมาณ
5. ในวาระเริ่มแรก ให้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจดั สถานที่ทางานเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ทางาน และการอื่นอันจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าทีใ่ ห้แก่สานักงานเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ
3. เรื่ อ ง ร่ า งกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ส านั ก นายกรัฐ มนตรี
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อนาเสนอนายกรัฐมนตรี
พิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สานักนายกรัฐมนตรี ตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 ดังนี้
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การแบ่งส่วนราชการเดิม
1. สานักบริหารกลาง
2. กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ
3. กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
4. ศูนย์บริการลงทุน
5.–10. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1-6
11. สานักการตลาดเพือ่ การลงทุน
12. สานักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ
13.-16. สานักบริหารการลงทุน 1-4
17. สานักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน
18. สานักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน
19. สานักสารสนเทศการลงทุน
20. กลุม่ ตรวจสอบภายใน
21. กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร

การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง
1. สานักงานเลขาธิการ
2. กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ
3.-7. กองบริหารการลงทุน 1-5
8. กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน
9. กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน
10. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
11. กองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
12. กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
13. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
14. ศูนย์บริการลงทุน
15.-21. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1-7
22. สานักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ
23. กลุม่ ตรวจสอบภายใน
24. กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
25. ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต

4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม
2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติรบั ทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อ ม พ.ศ. .... และร่ างกฎกระทรวงแบ่ง ส่ว นราชการสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ที่สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 2
ฉบับ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
ต่อไป
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ดังนี้
การแบ่งส่วนราชการเดิม
การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง
1. สานักบริหารกลาง
1. กองกลาง
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
2. กองกฎหมาย
3. สานักการบินอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3. กองการต่างประเทศ
4. สานักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดนิ ของรัฐ
4. กองการบิน
5. สานักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 5. กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐ
สิง่ แวดล้อมระหว่างประเทศ
6. กองตรวจราชการ
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6.-21. สานักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ 1-16
7. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
22. สานักตรวจและประเมินผล
8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
23. สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
9.-24. สานักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ 1-16
24. กลุม่ กฎหมาย
25. กลุม่ ตรวจสอบภายใน
25. กลุม่ ตรวจสอบภายใน
26. กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
26. กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
27. ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต
27. ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต
ข. ราชการบริหารส่วนภูมภิ าค
ข. ราชการบริหารส่วนภูมภิ าค
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัด
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัด
2. ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2555 ดังนี้
การแบ่งส่วนราชการเดิม
การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง
1. สานักงานเลขานุการกรม
1. สานักงานเลขานุการกรม
2. กองบริหารจัดการทีด่ นิ
2. กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
3. กองประสานการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติและ 3. กองจัดการสิง่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
สิง่ แวดล้อม
4. กองติดตามประเมินผลสิง่ แวดล้อม
4. สานักงานกองทุนสิง่ แวดล้อม
5. กองบริหารกองทุนสิง่ แวดล้อม
5. สานักงานคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
6. กองบริหารจัดการทีด่ นิ
6. ส านัก งานประสานการจัด การการเปลี่ย นแปลง 7. กองประสานการจัด การการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
สภาพภูมอิ ากาศ
ภูมิอากาศ
7. สานักจัดการสิง่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 8. กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
8. สานักติดตามประเมินผลสิง่ แวดล้อม
9. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
9. สานักวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
10. กองวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
10. สานักสิง่ แวดล้อมชุมชนและพื้นทีเ่ ฉพาะ
11. กองสิง่ แวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
11. กลุ่มงานด้านวิชาการ (ประกอบด้วย 1. กลุ่มนิติ 12. กลุม่ ตรวจสอบภายใน
การ 2. ฝ่ ายความหลากหลายทางชีวภาพ)
13. กลุม่ นิตกิ าร
12. กลุม่ ตรวจสอบภายใน
14. กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
13. กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
5. เรื่อง การใช้อานาจตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ ง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ....
การยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11
ตุลาคม 2554 และการจัดตัง้ กลุ่มจังหวัดและกาหนดจังหวัดที่เป็ นศูนย์ปฏิบตั ิการของกลุ่มจังหวัด
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบให้ใช้อานาจตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 เพือ่ กาหนดเรื่องทีจ่ งั หวัดหรือกลุม่ จังหวัดยังไม่สมควรจะปฏิบตั ิ หรือปฏิบตั ิ
อย่างมีเงือ่ นไข ตามข้อเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
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1.1 เรื่องที่จงั หวัดและกลุ่มจังหวัดยังไม่สมควรที่จะปฏิบตั ิ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับการกาหนดระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด
(มาตรา 18 วรรคสาม) และระยะเวลาของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (มาตร 27 วรรคหนึ่ง) แต่ให้ถือปฏิบตั ิตามร่ าง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ....
1.2 ส าหรับ การด าเนิ น งานตามมาตราอื่น ๆ ให้จ งั หวัด และกลุ่ม จัง หวัด ปฏิบ ตั ิ ต าม
พระราชกฤษฎีก าว่ า ด้ว ยการบริ ห ารงานจัง หวัด และกลุ่ ม จัง หวัด แบบบู ร ณาการ พ.ศ. 2551 และร่ า ง ระเบีย บ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นทีแ่ บบบูรณาการ พ.ศ. ....
1.3 เรื่องที่จงั หวัดและกลุ่มจังหวัดต้องปฏิบตั ิตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 อย่างมีเงือ่ นไข ตามความในมาตรา 6(6), มาตรา 11 (1) มาตรา 13
(1) มาตรา 17 มาตรา 25 วรรคหนึ่ง มาตรา 27 วรรคหนึ่ง ตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง และมาตรา 32 ทีอ่ า้ งถึง “ก.น.จ.”
ให้หมายความถึงคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ตามร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารงานเชิงพื้นทีแ่ บบบูรณาการ พ.ศ. ....
2. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสาคัญกาหนดให้มคี ณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคโดยมีอานาจหน้าที่กาหนดกรอบ
นโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค กาหนดนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุม่ จังหวัด และแผนพัฒนาภาค ซึง่ แผนพัฒนาภาคต้องสอดคล้องกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล
3. เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์แลวิธีปฏิบตั ิในการบริหารงบประมาณจัง หวัดและงบประมาณกลุ่มจัง หวั ด
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
4. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตัง้ กลุ่มจังหวัดและกาหนดจังหวัดที่เป็ นศูนย์ปฏิบตั ิการของกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีสาระสาคัญ
เป็ นการกาหนดให้มี 6 ภาค การจัดตัง้ กลุม่ จังหวัด และกาหนดจังหวัดทีเ่ ป็ นศูนย์ปฏิบตั ิการของกลุม่ จังหวัด
สาระสาคัญของเรื่อง
1. สาระสาคัญของการใช้อานาจมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
1.1 การกาหนดระยะเวลาของแผนพัฒ นาจังหวัดซึ่งกาหนดระยะเวลา 4 ปี ตามมาตรา 18
วรรคสาม และระยะเวลาของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง [กาหนดให้นาระยะเวลาตามมาตรา 18
มาใช้โดยอนุโลม] ให้เป็ นไปตามทีร่ ่างระเบียบตามข้อ 2 กาหนดซึง่ มีกาหนดระยะเวลา 5 ปี
1.2 กาหนดให้จงั หวัดและกลุ่มจังหวัด นอกจากต้องปฏิบตั ิตามพระราชกฤษฎีกาด้วยการ
บริหารงานจัง หวัดและกลุ่มจัง หวัดแบบบูรณาการฯ ยัง ต้องปฏิบตั ิตามร่ างระเบียบข้อ 2 ด้ว ย และให้อานาจของ
ก.น.จ. บางกรณีตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาให้หมายถึง ก.บ.ภ. ตามร่างระเบียบว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่
แบบบูรณาการ พ.ศ. ....
2. สาระสาคัญของร่างระเบียบ
2.1 กาหนดให้ ก.บ.ภ. ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็ นประธานกรรมการ กรรมการโดย
ตาแหน่ง กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ และให้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็ นกรรมการ
และเลขานุการ โดยมีอานาจหน้าทีก่ าหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค กาหนดนโยบายหลักเกณฑ์
และวิธีการในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ซึ่งแผนพัฒนาภาคสอดคล้อง
กับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล บูรณาการแผนของส่วนราชการและแผนพัฒนาพื้นที่
2.2 ก าหนดให้แ ผนพัฒ นาจัง หวัด แผนพัฒ นากลุ่ ม จัง หวัด และแผนพัฒ นาภาค
มีระยะเวลาห้าปี
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2.3 กาหนดขัน้ ตอนการจัดทาแผนพัฒนาจัง หวัด แผนพัฒนากลุ่มจัง หวัด แผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปี ของจังหวัด และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของกลุ่มจังหวัด
2.4 กาหนดให้ ก.บ.ภ. เสนอนายกรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ กรณีทเ่ี ห็นว่ามี
เหตุผลและความจาเป็ นทีต่ อ้ งพัฒนาพื้นทีใ่ ดเป็ นการเร่งด่วน
2.5 กาหนดให้ระเบียบนี้ ใช้บงั คับกับการดาเนินการจัดทางบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
2.6 กาหนดบทเฉพาะกาล
2.6.1 ในครัง้ แรกให้ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้
สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ี ก.บ.ภ. กาหนด และให้แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดมีหว้ ง
ระยะเวลาสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) และให้จดั ทา
แผนพัฒนาภาค และให้กลุ่มจังหวัดที่ไม่มแี ผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยมีหว้ งระยะเวลา
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดงั กล่าว
2.6.2 ก าหนดให้ค งกลุ่ม จัง หวัด ไว้ต ามประกาศคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตัง้ กลุ่มจังหวัดและกาหนดจังหวัดที่เป็ นศูนย์ปฏิบตั ิการ
ของกลุ่มจัง หวัด เมื่อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการฯ (ฉบับที่ 2)
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เพื่อให้การบริหารงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
2.6.3 กาหนดให้การบริหารงบประมาณของจัง หวัดและกลุ่มจัง หวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ให้ ก.บ.ภ. มีอานาจในการพิจารณาปรับปรุ ง แก้ไขแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของจังหวัด และแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ของกลุม่ จังหวัด ตามที่
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ เสนอ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารที่ ก.บ.ภ. กาหนด
3. สาระสาคัญของประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ เรื่องการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 2)
ลงเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554) เป็ นการยกเลิกอานาจของคณะอนุ กรรมการนโยบายการบริหา รงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ ด้านแผนและด้านงบประมาณ ในการพิจารณาแก้ไขแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของจังหวัด และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของกลุม่ จังหวัด
4. สาระสาคัญของร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ เรื่อง การจัดตัง้ กลุม่ จังหวัดและกาหนดจังหวัดทีเ่ ป็ นศูนย์ปฏิบตั กิ ารของกลุม่ จังหวัด เป็ นการกาหนดให้จดั ตัง้
กลุ่มจัง หวัดและกาหนดจัง หวัดที่เป็ นศู นย์ปฏิบตั ิการของกลุ่มจัง หวัดในภาคกลาง ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และ
กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
ทัง้ นี้ กาหนดให้ประกาศนี้ใช้บงั คับกับการดาเนินการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
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เศรษฐกิจ- สังคม
6. เรื่อง ขออนุ มตั ิจดั ทาโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559 โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผูม้ ีรายได้
น้อยถึงปานกลาง จังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ )
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิการจัดทาโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559 จานวน 1 โครงการ
ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู ม้ รี ายได้นอ้ ยถึงปานกลาง จังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ ) รวม 1,104 หน่วย
วงเงินลงทุนรวม 647.314 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ (พม.) เสนอ โดยใช้
เงินกูใ้ นประเทศ จานวน 444.948 ล้านบาท เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จานวน 158.3423 ล้านบาท และเงินรายได้การเคหะ
แห่งชาติของ (กคช.) จานวน 44.0237 ล้านบาท โดยเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลดังกล่าวให้ดาเนินการตามความเห็นของ
สานักงบประมาณ รวมทัง้ มอบหมายให้การะทรวงการคลังเป็ นผูจ้ ดั หาและคา้ ประกันเงินกูต้ ่อไป
ทัง้ นี้ ให้ก ารเคหะแห่ ง ชาติเ ริ่ม ด าเนิ นโครงการดัง กล่า วได้เ มื่อรายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว และให้ พม. กากับดูแลให้ กคช. ดาเนิน
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559 ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและกรอบระยะเวลาที่กาหนดและตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมายอย่างแท้จริง โดยคานึงถึงความคุม้ ค่ าในการดาเนิ นการและการพัฒนาที่อยู่อาศัย ที่ได้
มาตรฐานรวมทัง้ ให้มกี ารประเมินผลการดาเนินการโครงการเป็ นระยะ ๆ เพื่อให้สามารถปรับปรุงการดาเนินโครงการให้
เหมาะสมต่อไป
สาระสาคัญของโครงการดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อโครงการ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผูม้ ีรายได้นอ้ ยถึงปานกลาง จังหวัดชลบุรี
(ห้วยกะปิ )
2. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยถึงปานกลางให้มที ่ี
อยู่อาศัย ทีไ่ ด้มาตรฐาน และยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย
2) เพือ่ ลดความเหลือ่ มลา้ และสร้างความเป็ นธรรมในสังคมให้ประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยได้มี
โอกาสมีทอ่ี ยู่อาศัยเป็ นของตนเอง
3) เพือ่ บริหารจัดการทรัพย์สนิ รอการพัฒนา (Sunk Cost) ของโครงการบ้านเอื้ออาทร โดย
นามาพัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ โดยการลงทุนของภาครัฐ
3. ที่ตง้ั โครงการ ซอยกระเสริม 1 ตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
4. ขนาดและกรรมสิ ท ธิ์ ท่ี ดิ น ที่ดิน โครงการมีข นาด 28.79 ไร่ ตามโฉนดเลขที่ 2181 ที่ดิน
เป็ นกรรมสิทธิ์ของ กคช.
5. กลุ่มเป้ าหมาย กลุม่ ผูม้ รี ายได้ ณ ปี 2560 ประมาณ 14,001-20,600 บาท/ครัวเรือน/เดือน
6. ลักษณะโครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูง 4 ชัน้ จานวน 23 อาคาร หน่วยพักอาศัย 1,104 หน่วย
ขนาดห้องพักอาศัย 32 ตารางเมตร
7. การใช้ท่ดี ินโครงการ พื้นทีข่ ายได้: พื้นทีข่ ายไม่ได้ ประมาณร้อยละ 27.40: 72.60
8. ระยะเวลาที่กอ่ สร้าง 20 เดือน เริ่มตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2560 –พฤษภาคม 2562
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7. เรื่อง ขออนุ มตั จิ ดั ทาโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ิ ดังนี้
1. อนุมตั กิ ารจัดทาโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี
รวม 606 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 573.826 ล้านบาท โดยใช้เงินกู ้ 453.623 ล้านบาท เงินอุดหนุ นจากรัฐ 69.280 ล้าน
บาท และเงินรายได้ 50.923 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ (พม.) เสนอ
ประกอบด้วย
1.1 โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลา จานวน 491 หน่วย
วงเงินลงทุนรวม 478.139 ล้านบาท โดยใช้เงินกู ้ 384.718 ล้านบาท เงินอุดหนุนจากรัฐ 50.880 ล้านบาท และเงิน
รายได้ 42.541 ล้านบาท
1.2 โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดปัตตานี จานวน 115 หน่วย
วงเงินลงทุนรวม 95.687 ล้านบาท โดยใช้เงินกู ้ 68.905 ล้านบาท เงินอุดหนุ นจากรัฐ 18.400 ล้านบาท และเงินรายได้
8.382 ล้านบาท โดยในส่วนของงบประมาณให้ดาเนินการตามความเห็นของสานักงบประมาณ และในส่วนของการ
ดาเนินการจัดหาและการคา้ ประกันเงินกู ้ รวมทัง้ การจัดหาสินเชื่อให้กบั ข้าราชการที่ตอ้ งการซื้อทีพ่ กั อาศัยตามโครงการฯ
ให้ดาเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
2. ในการดาเนินโครงการฯ ให้การเคหะแห่งชาติคานึงถึงความต้องการทีอ่ ยู่อาศัยของ
กลุ่มเป้ าหมายอย่างแท้จริงและเหมาะสม เช่น สภาพ ขนาดและรูปแบบที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม และเส้นทางการ
คมนาคม รวมทัง้ ความคุม้ ค่าในการดาเนินการและการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน ทัง้ นี้ ในการกาหนดพื้นที่ดาเนิน
โครงการฯ ให้คานึงถึงความปลอดภัยของผูอ้ ยู่อาศัยซึ่งเป็ นเจ้าหน้าที่ ของรัฐในพื้นที่ท่ีอาจมีความเสี่ยงต่อชีวิต และ
ทรัพย์สนิ ด้วย
3. ให้ พม. กากับดูแลให้การเคหะแห่งชาติดาเนินโครงการฯ ให้เป็ นไปตามแผนและกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด โดยให้การเคหะแห่งชาติจดั ลาดับความสาคัญและดาเนินโครงการในส่วนที่มีความพร้อมและ
มีความต้องการที่ชดั เจนก่อน ส่วนการดาเนินการส่วนที่เหลือให้การเคหะแห่งชาติดาเนินการเมื่อมีความต้องการที่อยู่
อาศัยในพื้นที่ชดั เจนแล้ว โดยให้เป็ นไปตามขัน้ ตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่เี กี่ยวข้อง ทัง้ นี้
ให้มกี ารติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้วย
4. ให้ พม. และการเคหะแห่งชาติดาเนินการตามมติคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและรับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของเรื่อง
พม. รายงานว่า
1. โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการเป็ นโครงการเพือ่ สร้างความมันคงด้
่ านการอยู่อาศัย ให้กบั
ข้า ราชการและเจ้า หน้า ที่ช นั้ ผู น้ อ้ ยได้มีท่ีอ ยู่ อ าศัย ลัก ษณะซื้อ /เช่ า ซื้อ เป็ น ของตนเองโดยโครงการฯ จะแบ่ง เป็ น
2 รูปแบบ ได้แก่ (1) โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ และ (2) โครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) [คณะรัฐมนตรี
มีมติ (12 มกราคม 2559) เห็นชอบในหลักการโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี 2559] ทัง้ นี้ จากการสารวจ
ข้อมูลครัวเรือนข้าราชการที่ไม่มกี รรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในปี 2558 พบว่า ข้าราชการทัว่ ประเทศที่ยงั ไม่มกี รรมสิทธิ์ในที่
อยู่อาศัย มีจานวนรวมประมาณ 467,470 ครัวเรือน นอกจากนี้จากการสารวจภาระหนี้สนิ ครัวเรือนของข้าราชการในปี
2555 พบว่า ครอบครัวข้าราชการมีหนี้ สินเพื่อที่อยู่อาศัยมากที่สุด โดยคิดเป็ นร้อยละ 54.7 พบว่า ครอบครัว
ข้าราชการมีหนี้สนิ เพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัยมากที่สุด โดยคิดเป็ นร้อยละ 54.7 ของทัง้ หมด สะท้อนให้เห็นว่ากลุม่ ข้าราชการมีความ
ต้องการทีอ่ ยู่อาศัยเป็ นของตนเอง
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2. กคช. ได้พจิ ารณาและจัดทารายละเอียดโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) ใน
พื้นที่ของ กคช. 2 พื้นที่ ได้แก่ โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลา จานวน 491 หน่วย และ
โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดปัตตานี 115 หน่วย รวม 606 หน่วย ซึง่ กคช. ได้นาเสนอโครงการ
ต่อคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติในการประชุมครัง้ ที่ 2/2560 เมือ่ วันที่ 22 มีนาคม 2560 และคณะกรรมการฯ มีมติ
เห็นชอบในหลักการตามที่ กคช. เสนอ
3. ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
- ข้าราชการผูม้ รี ายได้นอ้ ย (กลุม่ ก.เช่าซื้อ) โดยมีรายได้ครัวเรือน ณ ปี 2560 จานวน
14,001-20,600 บาท/ครัวเรือน/เดือน ในส่วนภูมภิ าค
- ข้าราชการผูม้ รี ายได้ปานกลางค่อนข้างสูง (กลุม่ ง.เช่าซื้อ) ดดยมีรายได้ครัวเรือน
ณ ปี 2560 จานวน 33,301 บาท/ครัวเรือน/เดือนขึ้นไปในส่วนภูมภิ าค
4. ระยะเวลาดาเนิ นการ กคช. วางแผนทีจ่ ะเริ่มดาเนินการก่อสร้างในปี 2560 และคาดว่า
จะแล้วเสร็จในปี 2562 (ระยะเวลาก่อสร้าง 18-20 เดือน) ขึ้นอยู่กบั ขนาดโครงการ
8. เรื่ อ ง ขอขยายระยะเวลารับ ค าขอค้ า ประกัน สิ น เชื่ อ โครงการค้ า ประกัน สิ น เชื่ อ เพื่ อ ผู ป้ ระกอบการ Micro
Entrepreneurs ระยะที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขอขยายระยะเวลารับคาขอคา้ ประกันสินเชื่อโครงการคา้ ประกัน
สินเชื่อเพื่อผูป้ ระกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 จากเดิม สิ้นสุดระยะเวลารับคาขอคา้ ประกันวันที่ 31
ธันวาคม 2560 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินแล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน เป็ น สิ้นสุดระยะเวลารับขอคา้ ประกันวันที่
30 มิถนุ ายน 2561 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน ตามทีก่ ระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ก ารด าเนิ น โครงการฯ เกิด ประสิท ธิภ าพเพิ่ม มากขึ้น สามารถปล่อ ยสิน เชื่ อให้แ ก่
ผูป้ ระกอบการรายย่อยได้มากขึ้นและเปิ ดโครงการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ รวมทัง้ มีกลไกในการติดตามผลการ
ดาเนินโครงการฯ อย่างเป็ นรูปธรรม เห็นควรให้ กค. (บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม) ดาเนินการต่อไป
ด้วย ดังนี้
1. เร่งประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้ าหมายได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ของ
โครงการฯ เพือ่ จูงใจให้ผูป้ ระกอบการรายย่อยมาเข้าร่วมโครงการฯ เพิม่ มากขึ้น
2. จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการฯ และผลสัมฤทธิ์รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เสนอ
ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ เพื่อช่วยเร่งรัดติดตามและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึ้นต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
กค.รายงานว่า เนื่องจากการดาเนินโครงการฯ ในระยะแรกจาเป็ นต้องสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์
และเงือ่ นไขของโครงการฯ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงเริ่มฟื้ นตัวส่งผลให้สถาบันการเงินมีความเข้มงวดใน
การปล่อยสินเชื่อให้แก่ผูป้ ระกอบการรายย่อย ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการรายย่อย
โดยการเพิ่มโอกาสให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น และช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ผูป้ ระกอบการรายย่อยตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ จึงเห็นควรเสนอขอขยายระยะเวลาโครงการฯ จากเดิม สิ้นสุดระยะเวลารับคาขอคา้ ประกัน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน เป็ นสิ้นสุดระยะเวลารับคาขอค้า
ประกันวันที่ 30 มิถุนายน 2561 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิ นแล้วแต่อย่างหนึ่ งอย่างใดจะถึงก่อน ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์และ
เงือ่ นไขอื่น ๆ ของโครงการ รวมถึงกรอบวงเงินงบประมาณยังคงให้เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์
2559 ดังนี้
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หัวข้อ
คุณสมบัตผิ ูข้ อค้าประกัน

วงเงินค้าประกัน
วงเงินค้าประกันต่อราย
ระยะเวลาค้าประกัน
ระยะเวลาดาเนิ นโครงการ
ค่าธรรมเนี ยมค้าประกัน
การจ่ายค่าประกันชดเชย
ของ บสย.
การชดเชยจากรัฐบาล

สาระสาคัญ
เป็ นผูป้ ระกอบการรายย่อยที่ดาเนินธุ รกิจ โดยมีสถานประกอบการที่ชดั เจน
มี
เอกสาร หลักฐานรับรองว่าประกอบธุรกิจจริง และมีทรัพย์สนิ ถาวร (ไม่รวมทีด่ นิ ) ไม่
เกิน 5 ล้านบาท
13,500 ล้านบาท
10,000 – 200,000 บาท รวมทุกสถาบันการเงิน
ไม่เกิน 10 ปี
สิ้นสุดระยะเวลารับคาขอคา้ ประกันวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ร้อยละ 1-3 ต่อปี ของวงเงินคา้ ประกัน โดยพิจารณาตามความเสี่ยงของลูกค้า ทัง้ นี้
รัฐบาลจ่ายค่าธรรมเนียมแทนผูป้ ระกอบการในปี แรก
บสย. จ่ ายค่ าประกันชดเชยตลอดโครงการไม่เกินค่ าธรรมเนี ยมที่ได้รบั บวกเงิน
สมทบจากรัฐบาล ร้อยละ 20 ของวงเงินอนุมตั คิ า้ ประกัน
รัฐบาลชดเชยตามภาระที่เกิดขึ้นจริงเป็ นเงิน จานวน 3,105 ล้านบาท แบ่งเป็ น
(1)ชดเชยค่าธรรมเนียมคา้ ประกันอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ในปี แรกเป็ นเงินจานวน 405
ล้านบาท (ร้อยละ 3 x 13,500 ล้านบาท)
(2)ชดเชยการจ่ายค่าประกันชดเชยอัตราร้อยละ 20 ของวงเงินอนุ มตั ิคา้ ประกัน เป็ น
เงินจานวน 2,700 ล้านบาท (ร้อยละ 20 x 13,500 ล้านบาท) โดยแบ่งจ่ายเป็ นรายปี
ในช่วง 5 ปี แรก (ปี ท่ี 1 – 2 ในอัตราร้อยละ 7 และปี ท่ี 3 – 5 ในอัตราร้อยละ 2)
ทัง้ นี้ ให้ บสย. ให้เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมคา้ ประกันสินเชื่อของโครงการก่อน
หากไม่เพียงพอจึงขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความจาเป็ นเหมาะสมต่อไป

9. เรื่อง การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทกั ษ์)
ประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (แผนยุทธศาสตร์ฯ)
พ.ศ. 2560 - 2564
2. รับทราบรายการโครงการในกิจการภายใต้ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2560 – 2564 (Project
Pipeline) เพื่อคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการนโยบายฯ) กากับดูแล
และติดตามให้เป็ นไปตามแผนงานโครงการต่อไป
ทัง้ นี้ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการและ
รู ปแบบให้เอกชนร่วมลงทุน เพื่อเสนอโครงการที่จะให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตามร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ
รวมทัง้ แจ้งความคืบหน้าของโครงการทีย่ งั ไม่มคี วามชัดเจนในเรื่อของเงินลงทุนให้คณะกรรมการนโยบายฯ ทราบต่อไป
สาหรับในกรณี ท่กี ระทรวงเจ้าสังกัดหรือหน่ วยงานเจ้าของโครงการเสนอขอปรับแนวทางการจัดหา
แหล่งเงินทุน โดยไม่ดาเนินการในรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนหรือขอปรับโครงการออกจาก project Pipeline ให้
คณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณากลัน่ กรองเหตุผลความจาเป็ นที่กระทรวงเจ้าสังกัดหรือหน่ วยงานเจ้าของโคร งการ
เสนออย่ า งรอบคอบทั้ง โครงการที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม Opt – out และโครงการที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม Opt – in รวมทั้ง ให้
คณะกรรมการนโยบายฯ หารือร่วมกับหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรการในการ
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ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการดาเนินโครงการจากรู ปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนไปเป็ นรู ปแบบอื่น ๆ เพื่อให้การดาเนิน
โครงการภายใต้ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมัน่ ใจให้ภาคเอกชน ตลอดจนสามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาลที่ตอ้ งการสนับสนุ นการจัดหาแหล่งเงินทุนในรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุน
(Public Private Partnership: PPP) เพื่อลดภาระงบประมาณและภาระหนี้สาธารณะของประเทศ รวมทัง้ ให้สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในฐานะเลขานุ การคณะกรรมการนโยบายฯ ดาเนินการให้มกี ารยกเลิกประกาศฉบับ
เดิม (ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจ การของรัฐ พ.ศ. 2558 – 2562) ตามขัน้ ตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบัง คับใช้ร่ า งแผน
ยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2560 – 2564 เกิดความชัดเจนต่อไป
สาระสาคัญของร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2560 – 2564 มีสาระสาคัญ ดังนี้
ประเด็น
สาระสาคัญ
1. ประเภทและลักษณะ - กิจการที่เหมาะสมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนมีจานวน 22 กิจการ ประกอบด้วย
ของกิจการ
กลุ่มที่ 1 กิจการทีส่ มควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt - out)จานวน 4 กิจการ
และกลุ่มที่ 2 กิจการทีร่ ฐั ส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt - in)จานวน 18
กิจการ
2. เป้ าหมายการให้
- รัฐมีเป้ าหมายที่จะดาเนิ นโครงการที่อยู่ภายใต้ 4 กิจการในกลุ่มที่ 1 ในลักษณะการ
เอกชนร่วมลงทุน
ให้เอกชนร่วมลงทุนเป็ นหลัก และจะส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนโครงการที่
อยู่ภายใต้ 18 กิจการในกลุ่มที่ 2 เพื่อให้ภาครัฐสามารถลงทุนพัฒนากิจการดังกล่าวได้
อย่างรวดเร็วมากขึ้น
3. ประมาณการการ
- ประมาณการลงทุนของโครงการลงทุนในกิจการของรัฐตามแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ.
ลงทุน
2560 – 2564 มีมลู ค่ารวมประมาณ 1.62 ล้านล้านบาท
- ส าหรับ งบประมาณการลงทุน ของภาครัฐ ในแต่ ล ะปี ง บประมาณจะขึ้น อยู่ ก บั การ
พิจ ารณารู ปแบบการให้เอกชนร่ ว มลงทุนในรายละเอียดของแต่ ละโครงการ รวมทัง้
จะต้องเป็ นไปตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ตามวิธกี ารจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
4. ความเชื่อมโยงของ - การพัฒนาโครงการในแต่ละกิจการต้องคานึงถึงความเชื่อมโยงของขอบเขตงานและ
กิจการภายใต้
ระยะเวลาในการพัฒนาและดาเนินโครงการ เพื่อไม่ให้มกี ารลงทุนซา้ ซ้อนและประชาชน
ยุทธศาสตร์ฯ
สามารถได้ร บั บริก ารสาธารณะอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทัง้ เพื่อ ให้ก ารด าเนิ น โครงการมี
ประสิทธิภาพสู ง สุ ดโดยแบ่ง ออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ความเชื่อมโยงภายในกิจการ
เดียวกันความเชื่อมโยงระหว่างกิจการภายในสาขาและความเชื่อมโยงระหว่างกิจการกับ
กิจการในสาขาอื่น
สาหรับรายการโครงการในกิจการภายใต้ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2560 – 2564 (Project
Pipeline) แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม จานวน 55 โครงการ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กิจการที่สมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt - out) มี 16 โครงการ ได้แก่
1) กิจการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมือง 7 โครงการ 2) กิจการพัฒนาถนนที่มกี ารเก็บค่าผ่านทางในเมือง
1 โครงการ 3) กิจการพัฒนาท่าเรือสาธารณะสาหรับขนส่งสินค้า 6 โครงการ 4) กิจการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง
2 โครงการ
กลุ่มที่ 2 กิจการที่รฐั ส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt - in) มี 39 โครงการ ได้แก่
1) กิจการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคม 2) กิจการพัฒนาระบบอินเตอร์ความเร็วสูง 3) กิจการพัฒนาถนนที่มกี ารเก็บค่า
ผ่านทางระหว่างเมือง 7 โครงการ 4) กิจการพัฒนาสถานีขนส่งบรรจุแยกและกระจายสินค้า 3 โครงการ 5) กิจการ
รวบรวมโดย ฝ่ ายเศรษฐกิจและศูนย์ขอ้ มูล (TCCIC)
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พัฒนาระบบตัวร่
๋ วม 1 โครงการ 6) กิจการพัฒนาธุ รกิจและบริหารพื้นที่ท่าอากาศยาน 2 โครงการ 7) กิจการพัฒนา
ระบบจัด การคุ ณ ภาพน า้ 8 โครงการ 8) กิจ การพัฒ นาระบบชลประทาน 9) กิจ การพัฒ นาสถานศึ ก ษาของรัฐ
3 โครงการ 10) กิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข 6 โครงการ 11) กิจการพัฒนาด้านยาและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ 2 โครงการ 12) กิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1 โครงการ
13) กิจการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทลั 14) กิจการพัฒนาศูนย์การประชุมขนาดใหญ่ 15) กิจการพัฒนาที่อยู่
อาศัยผูม้ รี ายได้นอ้ ยและปานกลาง ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ กิ าร และผูด้ อ้ ยโอกาส 4 โครงการ 16) กิจการพัฒนาระบบขนส่งสินค้า
ทางราง 1 โครงการ 17) กิจการพัฒนาท่าอากาศยาน และ 18) กิจการพัฒนาท่าเรือสาธารณะสาหรับขนส่งผูโ้ ดยสาร
1 โครงการ
10. เรื่อง โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2559 จากเดิม ให้กอง
ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็ นหน่วยงานดาเนินโครงการพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็ น ให้โอนโครงการฯ ไป
อยู่ในกากับดูแลของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)
สาระสาคัญของเรือ่ ง
1. กต. สานักงบประมาณ กองงานในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และคณะกรรมการอานวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (คณะกรรมการอานวยการ
ฯ) ได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นสมควรให้โอนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปอยู่ในกากับดูแลของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กต. ซึง่ ปัจจุบนั ได้
ตัง้ งบประมาณดาเนินการไว้ท่กี รมความร่วมมือระหว่างประเทศแล้ว
2. การตัง้ งบประมาณโครงการจะยัง คงด าเนิ นการโดยกรมความร่ ว มมือ ระหว่ า งประเทศและ
ดาเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป ในระยะแรกของการโอนโครงการฯ คณะกรรมการอานวยการฯ
จะยังคงใช้สถานที่เดิมในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนคงบุคลากรที่ขอยืมตัวจากหน่ วยงานต่าง ๆ ไว้ตามเดิมเพื่อความ
สะดวกในการติดตามงาน โดยคณะกรรมการอานวยการฯ จะได้ประสานกับ กต. เพื่อทบทวนโครงสร้างการทางาน
ตลอดจนองค์ประกอบของคณะกรรมการอานวยการฯ เพื่อ กต. จะได้มีคาสัง่ แต่งตัง้ อีกครัง้ หนึ่งและ กต. จะได้มี
หนังสือแจ้งเปลีย่ นคู่ภาคีให้ฝ่ายกัมพูชาทราบ ทัง้ นี้ ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ยังคงให้ความร่วมมือแก่โครงการฯ เช่นเดิม
ต่อไป
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ต่างประเทศ
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศกั ยภาพสูงจากต่างประเทศจัดการศึกษาในประเทศไทย
คณะรัฐ มนตรี มีม ติเ ห็น ชอบให้ม หาวิท ยาลัย คาร์เ นกี เ มลลอน [Carnegie Mellon University
(CMU)] เข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ใน
รูปแบบสถาบันร่วม (Joint Institute) ภายใต้ช่อื มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKLUniversity) (มีกาหนดการรับสมัคร
นักศึกษาระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2560 – 15 ธันวาคม 2560) ตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
ศธ. รายงานว่า
1. คณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มี ศกั ยภาพสู งจากต่างประเทศ
(ศพอต.) ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2560 เมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ได้อนุมตั ใิ ห้มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน [Carnegie
Mellon University (CMU)] เข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทยร่วมกับ สจล. ในรูปแบบสถาบันร่วม (Joint Institute)
ภายใต้ช่ือ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKLUniversity) ได้ตามหลักเกณฑ์ รู ปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ดาเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพสูงจากต่างประเทศ
สาหรับการจัดการศึกษาของสถาบันจะเป็ นความร่วมมือระหว่าง CMU และ สจล.ดังนี้
- ใช้แนวทางการจัดการศึกษาของ CMU เป็ นหลัก ตัง้ แต่ระบบการรับนักศึกษา การจัดการเรียนการ
สอน การกากับดูแลงานวิจยั รวมถึงการกาหนดเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา นักศึกษาอาจจะต้องไปศึกษาบางส่วนใน
สหรัฐอเมริกา
- การเรียนการสอนในประเทศไทยจะใช้คณาจารย์จาก CMU ซึ่งมาทาวิจยั ในประเทศไทยหรือผ่าน
ระบบการเรียนการสอนทางไกลร่ ว มกับ คณาจารย์ของไทยที่ได้ผ่ า นการรับรองจาก CMU โดยจะต้องไปร่ ว มจัด
การศึกษาและทาวิจยั กับคณาจารย์ของ CMU ในสหรัฐอเมริกาจนได้รบั การรับรอง
- สาหรับการกากับดู แลด้านการวิจ ยั จะดาเนินการผ่านคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่ง ประกอบด้วย
คณาจารย์ของ CMU และภาคเอกชนผูส้ นับสนุนโครงการ
- ในส่ ว นของกระบวนการรับ นัก ศึ ก ษา CMU จะเป็ น หน่ ว ยงานหลัก ที่ดู แ ลในเรื่อ งของการรับ
นักศึกษาโดยใช้เกณฑ์และมาตรฐานเดียวกับในสหรัฐอเมริกา นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาจะได้รบั ปริญญาจาก CMU
12. เรื่อง ร่างถ้อยแถลงโซล (Seoul Statement) ในการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่ าไม้ ครัง้ ที่ 4
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุ มตั ิตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบในร่างถ้อยแถลงโซล (Seoul Statement)
2. อนุมตั ใิ ห้หวั หน้าคณะผูแ้ ทนไทยในการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่ าไม้ ครัง้ ที่ 4 เป็ นผูพ้ จิ ารณาให้
การรับรองร่างถ้อยแถลงโซล (Seoul Statement)
3. หากมีความจาเป็ นต้องปรับเปลีย่ นแก้ไขถ้อยคาในร่างถ้อยแถลงโซล (Seoul Statement) ในส่วน
ที่ไม่ใช่สาระสาคัญ และไม่ขดั ต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยให้ ทส. สามารถดาเนินการต่อไปได้ โดยไม่ตอ้ งนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาอีกครัง้
สาระสาคัญของร่างถ้อยแถลงโซลฯ ให้ความสาคัญของป่ าไม้ท่สี ่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ความยัง่ ยืนด้านสิง่ แวดล้อม การบรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ รวมถึงความสาคัญของ
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การจัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนและความพยายามที่จะดาเนินการเพื่อบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยัง่ ยืนในภูมภิ าค
13. เรื่อง การขออนุ มตั เิ ปิ ดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจาประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ ม ตั ิ กรณี ร ัฐ บาลสาธารณรัฐ มัล ดี ฟ ส์มี ค วามประสงค์ข อเปิ ดสถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจาประเทศไทย ตามทีก่ ระทรวงการต่างประเทศเสนอ

แต่งตัง้
14. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ง ข้า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ด ารงต าแหน่ งประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิตามที่สานักงาน ก.พ. เสนอแต่งตัง้ นายพิรุฬ เพียรล้าเลิศ ผูอ้ านวยการ
สานักกฎหมาย (ผูอ้ านวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับสูง) สานักงาน ก.พ. ให้ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาระบบราชการ
(นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สานักงาน ก.พ. สานักนายกรัฐมนตรี ตัง้ แต่วนั ที่ 20 มิถนุ ายน 2560 ซึ่งเป็ นวันที่มี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ เป็ นต้นไป
15. เรื่อง การแต่งตัง้ ข้าราชการให้ดารงตาแหน่ งรองปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) ในสานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิตามที่สานักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตัง้ นางประภาศรี บุญวิเศษ ผูต้ รวจ
ราชการสานักนายกรัฐมนตรี สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ให้ดารงตาแหน่ ง รองปลัดสานักนายกรัฐ มนตรี
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี ตัง้ แต่วนั ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้
เป็ นต้นไป เพือ่ ทดแทนตาแหน่งทีว่ ่าง
16. เรื่อง แต่งตัง้ ข้าราชการให้ดารงตาแหน่ งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุ ษย์)
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์เสนอแต่งตัง้
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง จานวน 4 ราย ดังนี้
1. นางสาวยุพเรศ วงศ์บุญมี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดารงตาแหน่ ง ผู ต้ รวจ
ราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
2. นางขวัญวงศ์ พิกลุ ทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดารงตาแหน่ง ผูต้ รวจราชการ
กระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
3. นายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดารงตาแหน่ง ผูต้ รวจราชการ
กระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
4. นางสุ ภชั ชา สุ ทธิผล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดารงตาแหน่ ง ผู ต้ รวจราชการ
กระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ เป็ นต้นไป เพื่อทดแทนตาแหน่ งที่
ว่าง
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17. เรื่อง การแต่งตัง้ ข้าราชการให้ดารงตาแหน่ งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม)
คณะรัฐ มนตรี มีม ติ อ นุ ม ตั ิ ต ามที่ก ระทรวงวัฒ นธรรมเสนอแต่ ง ตัง้ ข้า ราชการพลเรื อ นสามัญ
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายขจร มุกมีค่า รองอธิบดีกรมศิลปากร ดารงตาแหน่ ง ผูต้ รวจราชการกระทรวง สานักงาน
ปลัดกระทรวง
2. นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล รองผูอ้ านวยการสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดารงตาแหน่ ง
ผูต้ รวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
3. นางสาวศุภร รัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมศิลปากร ดารงตาแหน่ง ผูต้ รวจราชการกระทรวง สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ เป็ นต้นไป เพื่อทดแทนตาแหน่ งที่
ว่าง
18. เรื่อง การแต่งตัง้ ผูอ้ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
คณะรัฐ มนตรีมีม ติเ ห็น ชอบตามที่ก ระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มเสนอแต่ ง ตัง้
นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ให้ดารงตาแหน่ งผูอ้ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และการกาหนดอัตราเงินเดือนของ
ผูอ้ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตามมติคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครัง้ ที่ 5/2560 เมื่อวันที่
5 พฤษภาคม 2560 และครัง้ ที่ 6/2560 เมือ่ วันที่ 9 มิถนุ ายน 2560 ส่วนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่นื ๆ รวมทัง้
เงือ่ นไขการจ้างและการประเมินผลการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทัง้ นี้ ให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่
ลงนามในสัญญาจ้างเป็ นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติ
19. เรื่อง การแต่งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการอืน่ ในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ิตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการอื่น
ในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม รวม 10 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดิมทีด่ ารงตาแหน่งครบวาระ
สามปี เมือ่ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ดังนี้
1. นายโสภณ เมฆธน (เป็ นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา โชคดารงสุข กรรมการ
3. นายบุญชัย สมบูรณ์สุข (เป็ นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ
4. นางญาใจ พัฒ นสุ ข วสัน ต์ ผู แ้ ทนกระทรวงการคลัง (เป็ น บุค คลในบัญ ชีร ายชื่อ กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ) กรรมการ
5. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย (เป็ นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ
6. นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิรยิ ะพันธ์ กรรมการ
7. นายชูศกั ดิ์ โอกาศเจริญ กรรมการ
8. นางสาวสมฤดี ศรีจรรยา กรรมการ
9. นางสาวคนึงนิจ ศรีบวั เอี่ยม กรรมการ
10. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ (เป็ นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 24 ตุลาคม 2560 เป็ นต้นไป
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20. เรื่อง การแต่งตัง้ รองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ติ ามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตัง้ รองประธานกรรมการและกรรมการอื่น
ในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวม 4 คน แทนผูท้ ่ลี าออก และให้ผูซ้ ่งึ ได้รบั แต่งตัง้
แทนนี้อยู่ในตาแหน่งตามวาระของผูซ้ ง่ึ ตนแทน ดังนี้
1. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองประธานกรรมการ แทน นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
2. นายกฤษฎา จีน ะวิจ ารณะ ผู แ้ ทนกระทรวงการคลัง (เป็ น บุค คลในบัญ ชีร ายชื่อ กรรมการ
รัฐวิสาหกิจฯ) กรรมการ แทน นายสุวชิ ญ โรจนวานิช
3. นายพิเชษฐ์ วิรยิ ะพาหะ ผูแ้ ทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรรมการ แทน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
4. นายสุ ร จิต ต์ อิน ทรชิ ต ผู แ้ ทนส านัก งานการปฏิรู ป ที่ดิน เพื่อ เกษตรกรรม กรรมการ แทน
นายสมปอง อินทร์ทอง
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 24 ตุลาคม 2560 เป็ นต้นไป
21. เรื่อง การแต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบตามที่รฐั มนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอ ทัง้ 2 ข้อ ดังนี้
1. เห็นชอบการแต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) จานวน 7 คน ประกอบด้วย
1.1 นายสมพล เกียรติไพบูลย์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการประกันภัย
1.2 นายอัชพร จารุจนิ ดา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นกฎหมาย
1.3 นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นบัญชี
1.4 นายวิชยั อัศรัสกร
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นบริหารธุรกิจ
1.5 นายอาพน กิตติอาพน
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นเศรษฐศาสตร์
1.6 นางสาววิบูลย์ลกั ษณ์ ร่วมรักษ์ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นเศรษฐศาสตร์
1.7 นายวัชรา ตันตริยานนท์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการเงิน
2. การแต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิใน คปภ. (ตามข้อ 1.) ให้มผี ลนับแต่วนั ที่กระทรวงการคลังมี
คาสัง่ แต่งตัง้
22. เรื่อง การแต่งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิตามที่กระทรวงพาณิ ชย์เสนอแต่งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ รวม 7 คน ดังนี้
1. นายคณิสสร นาวานุเคราะห์
ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย วงศ์วรกุล
กรรมการผูแ้ ทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
3. นายกิตติ ตัง้ จิตรมณีศกั ดา
กรรมการผูแ้ ทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
4. นายสมาน คลังจัตรุ สั
กรรมการผูแ้ ทนศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
5. นางสาวพจนา สีมนั ตร
กรรมการผูแ้ ทนศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
6. นายสุมนต์ วัฒนะประเสริฐ
กรรมการผูแ้ ทนศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
7. นายมนู เสตะกลัมพ์
กรรมการผูแ้ ทนศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 24 ตุลาคม 2560 เป็ นต้นไป
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23. เรื่ อ ง ขออนุ มัติ ร ับ โอนข้า ราชการที่ ไ ด้ร ับ การคัด เลื อ กให้ด ารงต าแหน่ งประเภทบริ ห าร ระดับ สู ง
(กระทรวงศึกษาธิการ)
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ อ นุ มั 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 รั บ โ อ น
รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็ นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตัง้ แต่วนั ที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ เป็ นต้นไป

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