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  วันนี้ (10 เมษายน 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี   ได้ร่วมแถลงผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงก าหนดราชการอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการ 
    เดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เงินเพ่ิมการ 
                                          ครองชีพชั่ วคราวและเงินช่ วยเหลือสมาชิกกองอาสารั กษาดินแด น    
                                          กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
  5.   เรื่อง  ขอความเห็นชอบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี 2561 ภายใต้แผน 
    แม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
  6.  เรื่อง   แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  

                               พ.ศ. 2561 
  7.  เรื่อง  โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 
 

แต่งตั้ง 
  8.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) 
  9.  เรื่อง  รัฐบาลราชอาณาจักรนอร์เวย์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ านาจ  
                                          เต็มแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจ าประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  10.  เรื่อง  รัฐบาลสาธารณรัฐมัลดีฟส์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ านาจเต็ม 
    แห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจ าประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  11.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผังเมือง 
  12.  เรื่อง  การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของ 
    กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
  13.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการ (การโอนและรับโอนข้าราชการเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทน) 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงกลาโหม
เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์                  
กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงบประมาณ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายล าดับรองท่ีต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ  
  3. ให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 (เรื่อง ขั้นตอน              
การจัดตั้งองค์การมหาชน) และให้กระทรวงกลาโหมเร่งรัดด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แล้วแจ้งผล              
การด าเนินการไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือประกอบการพิจารณาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ต่อไป  
  4. ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ ส านักงาน ก.พ.ร. และส านัก
งบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. ก าหนดค านิยาม “เทคโนโลยีป้องกันประเทศ” “การพัฒนา” “อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ”   
  2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการจ านวน 2 คณะ ดังนี้  
   2.1 คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศท าหน้าที่หลักในการก าหนด
นโยบายและเป้าหมายในด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ก าหนดแนวทางในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนในการด าเนินกิจการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นต้น  
   2.2 คณะกรรมการส านักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศท าหน้าที่หลักในการควบคุมดูแล
กิจการทั่วไปของส านักงาน  
  3. ก าหนดให้มี “ส านักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” หรือ สทป. เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจ              
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น  
  4. ก าหนดให้ สทป. ด าเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นวัตถุประสงค์หลัก 
โดยได้เพ่ิมเติมในวัตถุประสงค์ด้านส าคัญ เช่น  
   4.1 การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ                  
เพ่ือน าไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  
   4.2 การผลิต ประกอบรวม ปรับปรุง ซ่อมสร้าง เปลี่ยนสถานะ แปรสภาพ ขาย 
แลกเปลี่ยน ให้ ให้ยืม ให้เช่า และให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รวมถึงการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร  
   4.3 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  
   4.4 การทดสอบและรับรองผลการทดสอบตามมาตรฐานยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์  
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  5. ก าหนดให้ สทป. ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ 
กฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน กฎหมายว่าด้วยโรงงานอุตสาหกรรม และกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  
 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการและรับทราบดังนี้  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....              
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
สมาคมธนาคารไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายล าดับรองท่ีออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
  3. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสมาคมธนาคารไทยไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. ก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม “คู่สัญญา” หมายความว่า คู่สัญญาตามสัญญาต่างตอบแทน 
เพ่ือให้คู่สัญญาทุกประเภทสามารถท าสัญญาดูแลผลประโยชน์ตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ได้  
  2. ก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา โดยให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ของคู่สัญญามีหน้าที่ในการดูแลให้คู่สัญญาปฏิบัติการช าระหนี้ตามระยะเวลาและเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญาดูแล
ผลประโยชน์ โดยดูแลรักษาเงิน ทรัพย์สิน หรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ตามความต้องการของคู่สัญญาที่
คู่สัญญาได้ส่งมอบให้อยู่ในความครอบครองของตน พร้อมทั้งด าเนินการส่งมอบเงินหรือจัดให้มีการโอนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิในทรัพย์สินให้แก่คู่สัญญา  
  3. ก าหนดให้กรณีที่คู่สัญญาตกลงกันให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหน้าที่ดูแลการ
ปฏิบัติตามสัญญาที่มีการช าระเงิน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาด าเนินการเปิดบัญชีดูแลผลประโยชน์เพ่ือ
สัญญา รายนั้นกับสถาบันการเงิน และน าเงินที่ได้รับจากคู่สัญญาฝ่ายที่ต้องช าระเงินฝากไว้ในบัญชีดูแล
ผลประโยชน์ดังกล่าวภายในหนึ่งวันท าการ และให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาออกเป็นหลักฐานรับรองการ
ฝากเงินส่งให้คู่สัญญาฝ่ายที่ต้องช าระเงินทุกครั้ง  
  4. ก าหนดให้กรณีที่ทรัพย์สินที่คู่สัญญาต้องส่งมอบหรือโอนสิทธิเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มี
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหนังสือแจ้งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดทราบ  
  5. ก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการก ากับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์มีอ านาจ
และหน้าที่ในการก ากับดูแลและส่งเสริมการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาตามมาตรา 17 และก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
และแนวปฏิบัติในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บังคับตามพระราชบัญญัตินี้  
  6. ก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมบทก าหนดโทษทางปกครอง โดยในกรณีที่ปรากฏแก่คณะกรรมการ
ก ากับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาผู้ใดด าเนินกิจการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการฯ ประกาศก าหนดเกี่ยวกับเรื่องอัตราค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการปฏิบัติหน้าที่ของ
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ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา หรือกรณีไม่ออกหลักฐานรับรองการฝากเงินให้กับคู่สัญญาฝ่ายที่ต้องช าระเงิน 
รวมทั้งกรณีที่ไม่ได้แจ้งเรื่องการฝากเงินเพ่ือช าระหนี้ตามสัญญาของคู่สัญญาฝ่ายที่ต้องช าระเงินให้คู่สัญญาอีกฝ่าย
ทราบให้คณะกรรมการพิจารณามีค าสั่งลงโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท 
 
3. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดราชการอ่ืนที่ ไ ม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ                     
พ.ศ. 2497 พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดราชการอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วด าเนินการต่อไปได้   
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวงฯ เป็นการก าหนดเพ่ิมเติมให้ส านักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) 
เป็นราชการอ่ืนที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของ สขช. ด้านความมั่นคงของชาติ และตัดกรมศุลกากรออกเนื่องจากได้ถูกก าหนดให้เป็นหน่วยงานที่ไม่อยู่
ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2597 ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  
พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2553 แล้ว 
 
4. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและ              
เงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่าง
อนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
  สาระส าคัญของร่างระเบียบ 
  1. ก าหนดให้ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 
  2. ก าหนดให้ปรับขยายขั้นเงินค่าตอบแทนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจากเดิมที่มีจ านวน  
13 ขั้น ให้เท่ากับเงินเดือนของอาสาสมัครทหารพรานที่มีจ านวน 33 ขั้น 
  3. ให้ยกเลิกบัญชีเงินค่าตอบแทนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนท้ายระเบียบกระทรวงการคลัง
และก าหนดบัญชีเงินค่าตอบแทนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนใหม่โดยให้ใช้ท้ายร่างระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
(ปรับขยายขั้นเงินค่าตอบแทนให้เท่ากับเงินเดือนของอาสาสมัครทหารพราน) 
  4. ก าหนดให้ปรับเงินค่าตอบแทนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับ
อยู่ เดิมเข้าสู่ อัตราเงินค่าตอบแทนในบัญชีท้ายระเบียบนี้ โดยให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้รับเงิน
ค่าตอบแทนในอัตราที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันแต่ไม่น้อยกว่าที่ได้รับอยู่เดิม  
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เศรษฐกิจ- สังคม 
 
5.  เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี 2561 ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนา              
ที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขอความเห็นชอบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี 2561 
ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ                  
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ แล้วมีมติดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี 2561 ภายใต้แผนแม่บท            
การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ด าเนินการโดยกรมประชาสัมพันธ์ ภายในวงเงิน
งบประมาณ 153.9932 ล้านบาท ตามท่ี พม. เสนอ ทั้งนี้ ให้กรมประชาสัมพันธ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง
และส านักงบประมาณไปพิจารณาและด าเนินการต่อไป 
  2. ให้กรมประชาสัมพันธ์พิจารณาแนวทางการจัดรัฐสวัสดิการอย่างเหมาะสม โดยให้ก าหนด
หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าพักอาศัยในโครงการให้มีความชัดเจน โดยให้ความส าคัญกับกลุ่ม
ข้าราชการผู้มีรายได้น้อยเป็นล าดับแรก รวมถึงจัดท ามาตรการด าเนินการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เช่น การจัดระเบียบ
การอยู่อาศัย การเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางส าหรับใช้ในการบ ารุงรักษาอาคารและสภาพแวดล้อมทั่วไป และก าหนด
เงื่อนไขระยะเวลาในการอยู่อาศัยของโครงการ เช่น เมื่อข้าราชการมีระดับรายได้เกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดต้องออก
จากโครงการและไปใช้สิทธิอ่ืน ตลอดจนพิจารณารูปแบบการก่อสร้างและขนาดการลงทุนที่เหมาะสมและเป็นไป
ตามบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างของส านักงบประมาณเพ่ือให้การใช้งบประมาณของภาครัฐเกิดประโยชนฺสูงสุด 
ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  3. การด าเนินโครงการท านองนี้ในโอกาสต่อไป ให้ พม. และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องค านึงถึง                 
ความเหมาะสมและความสะดวกในการเดินทางของข้าราชการจากบ้านไปที่ท างานเพ่ือให้สามารถลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของข้าราชการกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  พม. รายงานว่า 
  1. โครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) เป็นการจัดที่อยู่อาศัยในรูปแบบรัฐสวัสดิการ จ านวน 25 ,000 หน่วย แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) จ านวน 12,500 หน่วย และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2569) จ านวน 12,500 
หน่วย โดยมุ่งเน้นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ห่างไกล
จากภูมิล าเนาของตน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมในพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ โดยให้                 
การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นผู้ด าเนินโครงการแทนส่วนราชการที่มีความต้องการ 
  2. ในปี 2559 หน่วยงานรัฐ 5 หน่วยงาน ได้แก่  กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก 
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และ ตช. ได้ด าเนินโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ตามมติคณะรัฐมนตรี                         
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 แล้ว โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินโครงการฯ                  
ว่าไม่สามารถด าเนินการขอตั้งงบประมาณได้ทันในปีงบประมาณ 2560 พร้อมทั้ง สงป. ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมการขอ
จัดท าโครงการต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ท าการอาคารอยู่อาศัย
รวมและบ้านพัก (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559) จึงได้ขอตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ
ดังกล่าว ในปี 2561 
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  3. ในปีงบประมาณ 2560 พม. และ กคช. ได้ด าเนินการตรวจสอบความต้องการบ้านพัก
ข้าราชการ (บ้านหลวง) ของข้าราชการ พร้อมพ้ืนที่ส าหรับจัดท าโครงการประกอบการเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรี
เพ่ือจัดท าโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) จากหน่วยราชการต่าง ๆ จ านวน 19 กระทรวง 2 ส านัก โดยมี
หน่วยงานที่มีความพร้อมด าเนินการ จ านวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้เสนอขอจัดท าโครงการ                       
จ านวน 10 โครงการ รวม 192 หน่วย ภายในวงเงิน 153.9932 ล้านบาท 
 
6. เรื่อง  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  
พ.ศ. 2561 ตามที่ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ 
 สาระส าคัญของเรื่อง 
      คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ได้มีมติในคราวการประชุม 
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และอ าเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. หัวข้อหลักในการรณรงค์ ใช้ชื่อว่า “ขับรถมีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร”  

  2. ช่วงเวลาการด าเนินการระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2561 – 17 เมษายน 2561 
  3. เป้าหมายการด าเนินการในภาพรวม  

1) เพ่ือให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยในชว่งเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 
2) สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จ านวนผู้เสียชีวิต และจ านวนผู้บาดเจ็บ (admit) 

ลดลง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปีย้อนหลัง โดยให้จังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นประเมินผลการด าเนินงาน โดยน าข้อมูลตามระบบการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) 
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในช่วงเทศกาล มาวิเคราะห์และก าหนดแผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน 
ให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ  เน้นการเฝ้าระวังเป็นพิเศษในอ าเภอที่มีสถิติความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนสูง  

3) จังหวัดมีมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานเพ่ือลดจ านวนผู้ถูกด าเนินคดี  
ดื่มสุราแล้วขับขี่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่สวมหมวกนิรภัย 

4) ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย
จราจรอย่างเคร่งครัด  

5) ลดจ านวนการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 
โดยเฉพาะกรณีไม่มีใบขับข่ี ไม่สวมหมวกนิรภัย  

6) ประชาชนผู้ใช้รถรับรู้และตระหนักถึงความส าคัญของการท าประกันภัยภาคบังคับ 
(ประกันภัย พ.ร.บ.) และมีจ านวนผู้ท าประกันภัยภาคบังคับและภาษีประจ าปีเพ่ิมข้ึน  

7) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและ
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการก าหนดพ้ืนที่ควบคุมความปลอดภัย และเน้นควบคุมผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

8) ลดจ านวนการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  
ของชาวต่างประเทศ  
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4. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
4.1 มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ประกอบด้วย 

1) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง  โดยเน้นสาเหตุหลักที่
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต ได้แก่ จักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด และ
ตัดหน้ากระชั้นชิด รวมทั้งให้ด าเนินการตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10 รสขม) กฎหมายเกี่ยวกับ 
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎหมายสุรา กฎหมายคุ้มครองเด็ก และกฎหมายสถานบริการ กฎหมายทางหลวง 
กฎหมายการขนส่งทางบก กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และกรณีเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตให้ตรวจวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ผู้ขับข่ีทุกราย 

ทั้งนี้ ให้ด าเนินมาตรการด้านกฎหมายต่าง ๆ ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร 
สร้างความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายในช่วงควบคุมเข้มข้นให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และหากมีการกระท าผิดกฎหมายในช่วงการควบคุมเข้มข้น ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและให้มี
การปรับในอัตราโทษสูงสุดทุกกรณี 

2) ด้านสังคมและชุมชน 
(1) ส ารวจและเก็บข้อมูลผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง  
(2) ใช้กลไก “สถาบันครอบครัว” ในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง  
(3) ประชาสัมพันธ์โดยใช้รูปแบบ “เคาะประตูบ้าน”  
(4) จัดให้มีพ้ืนที่เล่นน้ าสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ทุกชนิด (Zoning)   
(5) ส ารวจข้อมูลสถานที่ที่จะมีการจัดกิจกรรมหรือจัดงานเฉลิมฉลองในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ในพ้ืนที่ทุกแห่ง และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์และไม่มีแอลกอฮอล์  พร้อมทั้ง 
ก ากับ ดูแลให้ผู้ประกอบการจัดท าแผนการรักษาความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกด้านการจราจร เพ่ือ
ประกอบการขออนุญาตจัดงาน ทั้งนี้ ในกรณีการจัดงาน midnight สงกรานต์ ต้องมีการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
ความปลอดภัยอย่างเข้มข้น  

(6) จัดท า “ประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน” ก าหนดข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยทาง
ถนน ให้ประชาชนถือปฏิบัติ เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ 

(7) จัดตั้ง “ด่านชุมชน” เพ่ือสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพ้ืนที่  

(8) เชิญชวนอาสาสมัคร สอดส่อง เฝ้าระวังผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง  
3) ด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตส านึกความปลอดภัยทางถนน 

(1) ให้จังหวัด กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกชนิดให้ประชาชนรับทราบ โดยเน้นย้ าประเด็นเกี่ยวกับจักรยานยนต์ การบรรทุกท้าย
กระบะ การเมาแล้วขับ และการใช้อุปกรณ์นิรภัย และสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  
พ.ศ. 2561 ในพ้ืนที่  

(2) ให้จังหวัด กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจัดท า
แผนงานการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง โดยให้ความส าคัญกับการใช้
สื่อในพ้ืนที่ทุกช่องทางและการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน
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เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน ผ่านหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และวิทยุ
ชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบและปฏิบัติ      

(3) ให้จังหวัด กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
รณรงค์ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้ขับขี่ให้เปิดไฟหน้ารถในตอนกลางวันเพ่ือเพ่ิมทัศนวิสัยในการขับขี่ 

(4) ให้จังหวัด กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ ความคุ้มครอง และประโยชน์ของการท าประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (ประกันภัย พ.ร.บ.) และข้อยกเว้นในกรมกรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรณีเกิด
อุบัติเหตุขึ้นแล้วตรวจพบว่า ผู้ขับรถยนต์ที่ท าประกันภัยรถมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต ์จะไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากกรมธรรม์ประกันภัย  

4) ด้านภาครัฐ  
ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ 

ส่วนท้องถิ่น ก าชับให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดถือปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยทาง
ถนน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546 หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป 

 4.2 มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 
1) ถนนปลอดภัย “1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย” โดยให้ก าหนดมาตรการบังคับ

ใช้กฎหมายที่เคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง ปรับปรุงกายภาพถนนและสภาพแวดล้อม และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบ เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน 

2) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส ารวจและตรวจสอบลักษณะกายภาพ ของถนน  
จุดเสี่ยง จุดอันตราย  จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ เพื่อด าเนินการปรับปรุง แก้ไข  
ซ่อมแซมให้มีความปลอดภัย  รวมทั้งขอความร่วมมือผู้รับจ้างก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
เทศกาลสงกรานต์  พ.ศ. 2561 หรือกรณีที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จให้ติดตั้งเครื่องหมาย ป้ายเตือนให้ชัดเจน เพ่ือให้
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสังเกตเห็นได้ชัดเจน 

3) ให้กระทรวงคมนาคมรวบรวมข้อมูลเส้นทางที่มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งหรือ
เส้นทางที่มีการซ่อมแซม ก่อสร้าง และประสานส านักงานต ารวจแห่งชาติเพ่ือก าหนดแนวทาง ในการด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา เช่น การอ านวยความสะดวกจราจร การตั้งจุดตรวจ เป็นต้น 

4) ให้กระทรวงคมนาคมก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาบริเวณ จุดตัดทางรถไฟ                
ที่ชัดเจน และประสานจังหวัดและกรุงเทพมหานครให้ด าเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟ 
เพ่ือให้มีความปลอดภัยในการสัญจร  

5) ให้จัดจุดพักรถ และจุดบริการต่างๆ เพ่ิมเติม เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 

6) ให้จัดเตรียมช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) ทางเลี่ยง ทางลัด และจัดท า
ป้ายเตือนป้ายแนะน าต่าง ๆ ให้ชัดเจน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 

7) ให้ตรวจสอบสิ ่งอันตรายข้างทาง (Roadside Hazards) และปรับปรุง
แก้ไขให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์  
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8) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ส ารวจ ตรวจสอบ             
ป้ายเตือนป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ สัญญาณจราจร ไฟส่องสว่าง เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ และ
ติดตั้งในบริเวณท่ีเหมาะสมมองเห็นได้ชัดเจน 

  4.3 มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 
1) ให้ก าหนดมาตรการ แนวทาง เพ่ือก ากับ ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ 

และ                รถโดยสารไม่ประจ าทาง พนักงานขับรถโดยสาร พนักงานประจ ารถ และตรวจสอบสภาพรถโดยสาร
สาธารณะและ               รถโดยสารไม่ประจ าทางให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย โดยให้เพิ่มความเข้มงวดกับรถ
โดยสารสาธารณะ และ            รถโดยสารไม่ประจ าทาง 2 ชั้น  

2) ให้กรมการขนส่งทางบก ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และบริษัทขนส่งจ ากัด                
บูรณาการร่วมกันในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแล ควบคุมอย่างเข้มงวดไม่ให้มีรถเสริมที่ผิดกฎหมาย 

3) ให้ขอความร่วมมือกลุ ่มผู ้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้หยุด
ประกอบกิจการหรือหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในการประกอบกิจการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 

4) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ขับขี่ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทาง
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 

5) ให้เข้มงวด กวดขันกับผู้ใช้รถกระบะที่บรรทุกน้ าหนักเกิน 
6) ให้เร่งตรวจสอบ และกวดขันให้ผู้มีรถประเภทต่างๆ ในครอบครองให้มีการ

ตรวจสภาพรถ และดูแลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ด าเนินการช าระภาษีประจ าปี และท าประกันภัยภาคบังคับตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (ประกันภัย พ.ร.บ.) ให้ถูกต้อง โดยให้กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2561  

4.4 มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 
 1) ให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ก าหนดแนวทางในการตรวจตรา ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยให้แก่นั กท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศในสถานที่ท่องเที่ยว สถานบันเทิง พ้ืนที่เล่นน้ าสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทุกชนิด (Zoning) และสถานที่จัดงานเฉลิมฉลองรื่นเริงทุกแห่ง  

 2) ให้จังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
กรุงเทพมหานคร พิจารณาหามาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นพิเศษ  
ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่  

 3) ให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ก ากับ ดูแล และขอความร่วมมือ  
สถานประกอบการที่มีธุรกิจบริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้ตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยและชาวต่างประเทศก่อนให้เช่ารถทุกครั้ง พร้อมทั้งแนะน า เน้นย้ าให้มีการใช้อุปกรณ์นิรภัยขณะขับขี่และ
ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด 

 4) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้แก่นักท่องเที ่ยวเกี ่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อปฏิบัติ และข้อมูลการเดินทางในพื้นที่ ผ่านช่องการสื่อสารทุกรูปแบบ อย่างต่อเนื่อง โดยจัดท าข้อมูล  
เป็นภาษาสากลเพ่ือสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ  
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4.5 มาตรการความปลอดภัยทางน้ า 
 ให้กระทรวงคมนาคมบูรณาการท างานร่วมกับจังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่มี 

การสัญจรทางน้ าและแหล่งท่องเที่ยวทางน้ า) กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องด าเนินการ ดังนี้ 

 1) ก าหนดมาตรการ แนวทางการดูแลความปลอดภัยทางน้ า เพ่ือป้องกัน                     
การเกิดอุบัติภัยต่างๆ และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการสัญจรและท่องเที่ยว    

 2) จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ าประจ าท่าเทียบเรือ 
ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการหนาแน่น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตรวจสอบความปลอดภัยของ
เรือโดยสารและโป๊ะเทียบ เพ่ือให้มีความพร้อม 

 3) จัดเจ้าหน้าที่ประจ าท่าเทียบเรือสาธารณะที่มีประชาชนใช้บริการหนาแน่น                
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ค าแนะน าในการสัญจรทางน้ า โดยเข้มงวดกวดขันมิให้เรือมีการบรรทุก
ผู้โดยสารเกินกว่าอัตราที่ก าหนด และให้ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่มีการสัญจรทางเรือ 

 4) ประสานงานผู้ประกอบการเรือโดยสารจัดเรือโดยสารไว้บริการให้เพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว 

 5) ก าชับหน่วยงานในสังกัดซึ่งควบคุมดูแลท่าเรือและเรือที่ใช้ในการสัญจรทาง
น้ าทุกประเภทในบริเวณพ้ืนที่ชายทะเล หากพบว่ามีคลื่นลมแรงให้สั่งให้เรือโดยสารงดออกจากท่าเรือโดยเด็ดขาด  

4.6 มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 
 1) จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และหน่วยบริการ

การแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการติดต่อสื่อสาร การสั่งการ ประสานงาน และการแบ่งมอบพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเครือข่ายและด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน   

 2) จัดเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพ และกู้ภัย ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณ์การสั่งการ ระบบการติดต่อสื่อสาร และด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน 

 3) การประชาสัมพันธ์ระบบการช่วยเหลือต่างๆ ที่ผู้ประสบเหตุควรจะได้รับ 
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะท าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

 4) จัดเตรียมความพร้อมของระบบการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุของ  
แต่ละพ้ืนที่ และบูรณาการการท างานร่วมกันอย่างเหมาะสม 

ทั้งนี้ ให้ใช้งบประมาณปกติของแต่ละหน่วยงานในการด าเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์                
พ.ศ. 2561 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามค าสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. แนวทางการด าเนินงาน 
5.1 ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง                 

วันที่ 10 เมษายน 2561 
5.2 ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2561 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
6.1 จ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จ านวนผู้เสียชีวิต และจ านวนผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลง

เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปีย้อนหลัง 
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6 .2 จ านวนรถจักรยานยนต์ที ่เก ิดอุบ ัติเหตุทางถนนลดลงเมื ่อเทียบกับค่าเฉลี ่ย  
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปีย้อนหลัง 

6.3 จ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปี
ย้อนหลัง 

 
ในการนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ 

ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ได้จัดกลุ่มการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของอ าเภอและส านักงานเขต 
เพื่อให้จังหวัดใช้ประกอบการบริหารจัดการและพิจารณาก าหนดแนวทางมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ โดยใช้ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนย้อนหลัง 3 ปี ทั้งช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต์ เป็นฐานข้อมูลในการจัดกลุ่ม ดังนี้ 

1) อ าเภอหรือส านักงานเขตที่มีการเกิดอุบัติเหตุระดับสูงทั้งเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์         
จ านวน 109 อ าเภอ 

2) อ าเภอหรือส านักงานเขตที่มีการเกิดอุบัติ เหตุระดับสูง เทศกาลใดเทศกาลหนึ่ ง                   
จ านวน 89 อ าเภอ และ 1 ส านักงานเขต 

3) อ าเภอหรือส านักงานเขตที่มีการเกิดอุบัติเหตุระดับน้อยถึงปานกลาง จ านวน 656 อ าเภอ                         
และ 38 ส านักงานเขต 

4) อ าเภอหรือส านักงานเขตที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บนอนพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาล (Admit) ทั้งช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ จ านวน 24 อ าเภอ และ 11 ส านักงานเขต 
  
7. เรื่อง โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้ 
  1 .  เห็ นชอบการด า เ นิ น โคร งการ ประกั นภั ยข้ า วนาปี  ปี ก า รผลิ ต  2561  ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากโครงการฯ ปีการผลิต 
2560  
  2. เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาล ในส่วนของ
งบประมาณเพ่ิมเติม จ านวน 1,586,826,253.06 บาท และเบิกเงินชดเชยตามจ านวนที่จ่ายจริง พร้อมด้วยอัตรา
เฉลี่ยดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) บวกร้อยละ 
1 ต่อปี ในปีงบประมาณถัดไปให้กับ ธ.ก.ส. 
  3. มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ด าเนินการขายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561  
ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเกษตรกรผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกใช้บริการพร้อมเพย์ (Promptpay) ในการรับ-โอน
ค่าเบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน พร้อมทั้งให้ ธ.ก.ส. บริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับ
หลักการประกันภัย และร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย (สมาคมฯ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ รวมทั้งให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่เกษตรกรและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง             
ความตระหนักรู้ในความส าคัญของการประกันภัย 
  4. มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกาตร กระทรวงเกาตรและสหกรณ์ (กษ.) ประสานงานกับ  
ธ.ก.ส. และสมาคมฯ ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารทะเบียนเกษตรกรแบบประมวลรวบรวมความเสียหายและ  
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (แบบ กษ 02) และแบบรายงานข้อมูลความเสียหายจริงของเกษตรกร  
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(แบบ กษ 02 เพ่ือการรับประกันภัย) ตลอดจนด าเนินการเพ่ือให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของฐานข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เพ่ือรองรับการเพ่ิมพ้ืนที่เป้าหมายในอนาคต และรองรับการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนให้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น พร้อมทั้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรเก็บข้อมูลพ้ืนที่ประสบภัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2556 โดยแยกประเภทพืชต่าง ๆ  
  5. มอบหมายให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกรุงเทพมหานคร ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายแต่มิได้อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่มีการประกาศเขตการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ 
เช่นเดียวกับการด าเนินการของโครงการฯ  ในปีการผลิต 2559 และ 2560 และให้คณะกรรมการดังกล่าว
ด าเนินการรับรองความเสียหายของเกษตรกรในกลุ่มข้างต้น และจัดส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. และสมาคมฯ เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป 
  6. มอบหมายให้ส านักงานการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน 
คปภ.) ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีให้เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ของการรับประกันภัยของ
โครงการฯ      ปีการผลิต 2561 รวมทั้งอนุมัติกรมธรรม์และอัตราเบี้ยประกันให้แล้วเสร็จและสามารถเริ่มรับ
ประกันภัยในปีการผลิต 2561 ได้ทันทีภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบโครงการฯ ปี การผลิต 2561 
และด าเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการฯ ปีการผลิต 2561 ในภาพรวมและเชิง
รุกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  7. มอบหมายให้ ธ.ก.ส. เตรียมการเพื่อให้เกษตรกรกลุ่มที่ได้รับการอุดหนุนเบี้ยประกันภัยจาก
ธ.ก.ส. ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับภาระโดยจ่ายเบี้ยประกันส่วนหนึ่งในการด าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 
2562 เป็นต้นไป 
  8. มอบหมายให้สมาคมฯ ประสานงานกับ ธ.ก.ส. และกรมส่งเสริมการเกษตร กษ.  
พัฒนาระบบการประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ  
ปีการผลิต 2561 เพื่อให้เกษตรกรผู้เอาประกันภัยได้รับประโยชน์สูงสุด 
  ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2561 เห็นควรให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงบประมาณ ส าหรับการด าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2562 เห็นควรให้กระทรวงการคลัง
ปรับปรุงแนวทางการด าเนินโครงการฯ โดยให้เกษตรกรได้เพ่ิมการมีส่วนร่วมในการรับภาระค่าเบี้ยประกันภัยแทน
เงินอุดหนุนจากภาครัฐต่อไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 (เรื่อง โครงการประกันภัย  
ข้าวนาปี  ปีการผลิต 2560) ด้วย 
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แต่งตั้ง 
 
8. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ                   
สังกัดกระทรวงการคลัง ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้  
  1. นางสาวนงพงา บุญเปี่ยม  ผู้อ านวยการกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กรมสรรพากร ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560  
  2. นายชัยยุทธ ค าคุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุม
ทางศุลกากร (นักวิชาการศุลกากรทรงคุณวุฒิ) กรมศุลกากร ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
   
9. เรื่อง รัฐบาลราชอาณาจักรนอร์เวย์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ านาจเต็มแห่งราชอาณาจักร
นอร์เวย์ประจ าประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลราชอาณาจักรนอร์เวย์มีความประสงค์ขอแต่งตั้ง  
นางแชสตี เริดส์มูน (Mrs. Kjersti  Rødsmoen) ให้ด ารงต าแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ านาจเต็มแห่ง
ราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจ าประเทศไทย คนใหม่ สืบแทน นายเชทิล เพาล์เซน (Mr. Kjetil Paulsen) โดยมีถิ่น
พ านัก ณ กรุงเทพมหานคร ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
10. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐมัลดีฟส์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ านาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมัล
ดีฟส์ประจ าประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ  กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐมัลดีฟส์มีความประสงค์ขอแต่ งตั้ ง  
นายมุฮัมมัด  นะชีด  (Mr. Mohamed Nasheed) ให้ด ารงต าแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ านาจเต็มแห่ง
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจ าประเทศไทย คนใหม่ โดยมีถิ่นพ านัก ณ กรุงเทพมหานคร เป็นคนแรก  สืบแทน  
นายมุฮัมมัด ซากิ   (Mr. Mohamad Zaki) ซึ่งมีถิ่นพ านัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย และเป็นเอกอัครราชทูต
วิสามัญผู้มีอ านาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจ าประเทศไทย คนล่าสุด ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวาย
อักษรสาส์นตราตั้ง  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
11. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผังเมือง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง พลเอก เกษม ยุกตวีระ เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมในคณะกรรมการผังเมือง แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
10 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 
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12. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้ง นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล                
เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์                
แทน นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการเดิมท่ีลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 
 
13. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ (การโอนและรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เสนอให้มีการโอนและรับโอนข้าราชการเพ่ือแต่งตั้งให้                   
ด ารงต าแหน่งแทนโดยได้ด าเนินการตามกฎหมายแล้ว ดังนี้ 
  1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอรับโอน นายปรเมธี วิมลศิริ  
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ 
  2. ส านั ก ง านคณะกรรมการ พัฒนาการ เศรษฐ กิ จแล ะสั ง คมแห่ ง ช าติ  ขอรั บ โ อน  
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ พ้นจาก
ต าแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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