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วันนี้ (24 ตุลาคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลั งเสร็ จ สิ้ น การประชุม พลโท สรรเสริ ญ แก้ว กาเนิด โฆษกประจ าส านัก นายกรั ฐ มนตรี
แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1.

เรื่อง

2.

เรื่อง

3.

เรื่อง

4.

เรื่อง

5.

เรื่อง

ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....
ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยสานักงานการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 2 ฉบับ
การใช้อานาจตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ร่างระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ....
การยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหาร
งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 ตุลาคม
2554 และการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่ม
จังหวัด
เศรษฐกิจ- สังคม
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10.

เรื่อง
เรื่อง

ขออนุมัติจัดทาโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559 โครงการเคหะชุมชน
และบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ)
ขออนุมัติจัดทาโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลาและ
จังหวัดปัตตานี
ขอขยายระยะเวลารับคาขอค้าประกันสินเชื่อโครงการค้าประกันสินเชื่อเพื่อ
ผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2
การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ต่างประเทศ
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เรื่อง
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เรื่อง
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เรื่อง

ขอความเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศจัด
การศึกษาในประเทศไทย
ร่างถ้อยแถลงโซล (Seoul Statement) ในการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้
ครั้งที่ 4
การขออนุมัติเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจาประเทศไทย
(กระทรวงการต่างประเทศ)
แต่งตั้ง
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การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สานักนายกรัฐมนตรี)
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งรองปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(นักบริหารระดับสูง) ในสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (สานักนายกรัฐมนตรี)
แต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงวัฒนธรรม)
การแต่งตั้งผู้อานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การ
เภสัชกรรม
การแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ
ขออนุมัติรับโอนข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... ตามที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเสนอ และให้
ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
2. รับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสาคัญของ
กฎหมายลาดับรองซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่สานักงาน ป.ป.ท. เสนอ
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (คตป.) ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่
ผู้แทนสานักงาน ป.ป.ช. ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้แทนกระทรวงยุติ ธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จานวน 4 คน กรรมการผู้แทนภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมที่ได้รับการสรรหาจาก
เครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภาคประชาชน โดยความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี จานวน 4 คน
และให้ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย จานวน 1 คน เป็น
กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัว กัน เพื่อ มีส่ ว นร่ ว มในการรณรงค์ให้ ความรู้ ต่อต้า น หรือ ชี้เบาะแสการทุจริต ให้ การรับรองและเพิกถอน
เครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภาคประชาชน และกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการคุ้มครอง
ช่วยเหลือหรือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการรวมตัวกันต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. กาหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้เครือข่ายต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบภาคประชาชนซึ่งได้รับการรับรอง สามารถดาเนินกิจกรรมได้ 3 ประการ คือ การรณรงค์ให้ความรู้
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. กาหนดมาตรการคุ้มครองและช่ว ยเหลือเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิช อบภาค
ประชาชน เช่น การปกปิดมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้ชี้เบาะแสได้ การห้ามปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้ชี้เบาะแส การประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ชี้เบาะแส โดยให้การคุ้มครอง
เครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภาคประชาชน และบุคคลซึ่งมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต และให้
ความคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสการทุจริต รวมถึงบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้แจ้งเบาะแสด้วย รวมทั้งการจัดหา
ทนายความให้และให้คาปรึกษาเมื่อถูกฟ้องร้องดาเนินคดี
4. กาหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือต่อต้านการทุจริตขึ้นในสานักงาน ป.ป.ท. ทา
หน้ าที่ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น การดาเนิ น งานของคณะกรรมการ เครือข่ายต่อ ต้านการทุจริตและประพฤติมิช อบภาค
ประชาชน และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสร วมทั้งปฏิบัติ
ตามมาตรการหรือนโยบายของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามร่างพระราชบัญญัตินี้
5. กาหนดให้รัฐจัดสรรเงินงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนให้เพียงพอเพื่อให้การส่งเสริม สนับสนุน
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติ มิชอบ รวมทั้งการ
คุ้มครองผู้ ชี้เบาะแสตามพระราชบั ญญัตินี้ รวมทั้งกาหนดให้ กรณีส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับเงินที่มีผู้ มอบให้โ ดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส
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การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สานักงาน ป.ป.ท. จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับนั้นได้โดยไม่ต้อง
นาส่งคลัง
6. มีบทกาหนดโทษกรณีกระทาความผิดต่อชีวิตร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญาต่อผู้ชี้เบาะแส
หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ชี้เบาะแส (โดยเพิ่มโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กาหนดไว้สาหรับความผิดนั้น)
กรณีผู้ที่มีอานาจเหนือการปฏิบัติงานของผู้ชี้เบาะแส กระทาการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่
ทางาน ข่มขู่ หรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ชี้เบาะแส กรณีแจ้งเบาะแสอันเป็นเท็จ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
บุคคลใดนาข้อมูลของผู้ชี้เบาะแส หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตไปเปิดเผยโดยประการที่
น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนและได้กระทาเพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรชอบด้วยกฎหมายสาหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น
2. เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยสานักงานการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยสานักงานการวิจัย
และนวัตกรรมแห่ งชาติ พ.ศ. .... ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ และให้ ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างระเบียบ
1. ให้จัดตั้งสานักงานการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติขึ้นเป็นหน่วยงานภายในของสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว และอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
2. ให้ น ายกรั ฐ มนตรี แต่ งตั้ งบุ คคลที่มี ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ ยวชาญในระบบวิ จัย และ
นวัตกรรม และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางคนหนึ่งเป็นผู้อานวยการ โดยให้ผู้อานวยการเป็นผู้บริห ารสูงสุดของ
สานักงาน และรับผิดชอบขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
3. ให้สานักงานมีหน้าที่และอานาจในการจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ ให้สอดคล้องกับแผนที่นาทาง (Roadmap) เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศตามที่สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติกาหนด กากับ เร่งรัด ติดตามแผนงานของหน่วยงานใน
ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเพื่อให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
จัดทาแนวทางบูรณาการหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบกลุ่ม (Cluster) ทั้งด้านแผนงานโครงการ
และงบประมาณ เพื่อเร่งขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ระบบวิจัยและนวัตกรรม
4. งบประมาณในการดาเนินการของสานักงานให้เบิกจ่ายจากสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ
ให้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานขอตั้งงงบประมาณ
5. ในวาระเริ่มแรก ให้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดสถานที่ทางานเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ทางาน และการอื่นอันจาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่สานักงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
3. เรื่อง ร่ างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน สานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
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. สานักการตลาดเพื่อการลงทุน
12. สานักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ
13.-16. สานักบริหารการลงทุน 1-4
17. สานักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน
18. สานักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน
19. สานักสารสนเทศการลงทุน
20. กลุ่มตรวจสอบภายใน
21. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง
1. สานักงานเลขาธิการ
2. กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ
3.-7. กองบริหารการลงทุน 1-5
8. กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน
9. กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน
10. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
11. กองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
12. กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
13. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14. ศูนย์บริการลงทุน
15.-21. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1-7
22. สานักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ
23. กลุ่มตรวจสอบภายใน
24. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
25. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ที่สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 2
ฉบับ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาต่อไป
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ปรั บ ปรุ ง การแบ่ ง ส่ ว นราชการส านัก งานปลั ดกระทรวง ตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการ
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ดังนี้
การแบ่งส่วนราชการเดิม
การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง
1. สานักบริหารกลาง
1. กองกลาง
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. กองกฎหมาย
3. สานักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3. กองการต่างประเทศ
4. สานักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
4. กองการบิน
5. สานักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 5. กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
6. กองตรวจราชการ
6.-21. สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16
7. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
22. สานักตรวจและประเมินผล
8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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23. สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
9.-24. สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16
24. กลุ่มกฎหมาย
25. กลุ่มตรวจสอบภายใน
25. กลุ่มตรวจสอบภายใน
26. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
26. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
27. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
27. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด
2. ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 ดังนี้
การแบ่งส่วนราชการเดิม
การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง
1. สานักงานเลขานุการกรม
1. สานักงานเลขานุการกรม
2. กองบริหารจัดการที่ดิน
2. กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
3. กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 3. กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
สิ่งแวดล้อม
4. กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
4. สานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
5. กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
5. สานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
6. กองบริหารจัดการที่ดิน
6. สานักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลง 7. กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
สภาพภูมิอากาศ
ภูมิอากาศ
7. สานักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 8. กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8. สานักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
9. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
9. สานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
10. กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
10. สานักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
11. กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
11. กลุ่มงานด้านวิชาการ (ประกอบด้วย 1. กลุ่มนิติ 12. กลุ่มตรวจสอบภายใน
การ 2. ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ)
13. กลุ่มนิติการ
12. กลุ่มตรวจสอบภายใน
14. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
13. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
5. เรื่อง การใช้อานาจตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณา
การ พ.ศ. .... การยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.น.จ.) เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 และการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่ม
จังหวัด
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบให้ใช้อานาจตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 เพื่อกาหนดเรื่องที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดยังไม่สมควรจะปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัติอย่างมีเงื่อนไข ตามข้อเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
1.1 เรื่องที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังไม่สมควรที่จะปฏิบัติ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับการกาหนดระยะเวลาของแผนพัฒนา
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จังหวัด (มาตรา 18 วรรคสาม) และระยะเวลาของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (มาตร 27 วรรคหนึ่ง) แต่ให้ถือปฏิบัติตาม
ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ....
1.2 สาหรั บ การด าเนิน งานตามมาตราอื่น ๆ ให้จั งหวัดและกลุ่มจั งหวัดปฏิบัติ ตาม
พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวัด แบบบู ร ณาการ พ.ศ. 2551 และร่ า งระเบี ย บ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ....
1.3 เรื่องที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 อย่างมีเงื่อนไข ตามความในมาตรา 6(6), มาตรา 11 (1) มาตรา
13 (1) มาตรา 17 มาตรา 25 วรรคหนึ่ง มาตรา 27 วรรคหนึ่ง ตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง และมาตรา 32 ที่อ้างถึง
“ก.น.จ.” ให้หมายความถึง คณะกรรมการบู ร ณาการนโยบายพัฒ นาภาค (ก.บ.ภ.) ตามร่ างระเบี ยบส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ....
2. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณา
การ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสาคัญกาหนดให้มีคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคโดยมีอานาจหน้าที่กาหนด
กรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค กาหนดนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ซึ่งแผนพัฒนาภาคต้องสอดคล้องกับแผนระดับชาติและนโยบาย
รัฐบาล
3. เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์แลวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจัง หวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
4. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีสาระสาคัญ
เป็นการกาหนดให้มี 6 ภาค การจัดตั้งกลุ่มจังหวัด และกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด
สาระสาคัญของเรื่อง
1. สาระสาคัญของการใช้อานาจมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
1.1 การกาหนดระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดซึ่งกาหนดระยะเวลา 4 ปี ตามมาตรา 18
วรรคสาม และระยะเวลาของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง [กาหนดให้นาระยะเวลาตามมาตรา
18 มาใช้โดยอนุโลม] ให้เป็นไปตามที่ร่างระเบียบตามข้อ 2 กาหนดซึ่งมีกาหนดระยะเวลา 5 ปี
1.2 กาหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด นอกจากต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการฯ ยังต้องปฏิบัติตามร่างระเบียบข้อ 2 ด้วย และให้อานาจของ
ก.น.จ. บางกรณีตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาให้หมายถึง ก.บ.ภ. ตามร่างระเบียบว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่
แบบบูรณาการ พ.ศ. ....
2. สาระสาคัญของร่างระเบียบ
2.1 กาหนดให้ ก.บ.ภ. ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ กรรมการโดย
ตาแหน่ ง กรรมการผู้ ท รงคุณวุฒิ และให้ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ เป็ น
กรรมการและเลขานุการ โดยมีอานาจหน้าที่กาหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค กาหนด
นโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทาแผนพัฒ นาจังหวัด แผนพัฒ นากลุ่ มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ซึ่ง
แผนพัฒนาภาคสอดคล้องกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล บูรณาการแผนของส่วนราชการและแผนพัฒนาพื้นที่
2.2 กาหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค มีระยะเวลา
ห้าปี
2.3 ก าหนดขั้น ตอนการจั ดทาแผนพั ฒ นาจัง หวั ด แผนพัฒ นากลุ่ มจั งหวั ด แผนปฏิบั ติ
ราชการประจาปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
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2.4 กาหนดให้ ก.บ.ภ. เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ กรณีที่เห็นว่ามี
เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องพัฒนาพื้นที่ใดเป็นการเร่งด่วน
2.5 กาหนดให้ระเบียบนี้ใช้บังคับกับการดาเนินการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
2.6 กาหนดบทเฉพาะกาล
2.6.1 ในครั้ งแรกให้ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่ มจังหวัดให้
สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ภ. กาหนด และให้แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดมีห้วง
ระยะเวลาสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) และให้จัดทา
แผนพัฒนาภาค และให้กลุ่มจังหวัดที่ไม่มีแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยมีห้วงระยะเวลา
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าว
2.6.2 ก าหนดให้ ค งกลุ่ ม จั ง หวั ด ไว้ ต ามประกาศคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ของกลุ่มจั งหวัด เมื่อวันที่ 18 กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการฯ (ฉบับที่ 2)
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เพื่อให้การบริหารงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
2.6.3 กาหนดให้การบริห ารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ให้ ก.บ.ภ. มีอานาจในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒ นาจั งหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ (ก.บ.ก.) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ เสนอ แล้วแต่ กรณี ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ภ. กาหนด
3. สาระสาคัญของประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ เรื่องการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่
2) ลงเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554) เป็นการยกเลิกอานาจของคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด้านแผนและด้านงบประมาณ ในการพิจารณาแก้ไขแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
4. สาระสาคัญของร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด เป็นการกาหนดให้
จัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกาหนดจังหวัดที่เป็ นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดในภาคกลาง ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
ทั้งนี้ กาหนดให้ประกาศนี้ใช้บังคับกับการดาเนินการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
เศรษฐกิจ- สังคม
6. เรื่อง ขออนุมัติจัดทาโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559 โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มี
รายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดทาโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559 จานวน 1 โครงการ
ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ) รวม 1,104 หน่วย
วงเงินลงทุนรวม 647.314 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ โดยใช้
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เงินกู้ในประเทศ จานวน 444.948 ล้านบาท เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จานวน 158.3423 ล้านบาท และเงินรายได้การ
เคหะแห่งชาติของ (กคช.) จานวน 44.0237 ล้านบาท โดยเงินอุดหนุนจากรัฐบาลดังกล่าวให้ดาเนินการตามความเห็น
ของสานักงบประมาณ รวมทั้งมอบหมายให้การะทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาและค้าประกันเงินกู้ต่อไป
ทั้งนี้ ให้ การเคหะแห่ งชาติเริ่ มดาเนิน โครงการดั งกล่ าวได้เมื่ อรายงานการวิเ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว และให้ พม. กากับดูแลให้ กคช. ดาเนิน
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559 ให้เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่ กาหนดและตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง โดยคานึงถึงความคุ้มค่าในการดาเนินการและการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ได้
มาตรฐานรวมทั้งให้มีการประเมินผลการดาเนินการโครงการเป็นระยะ ๆ เพื่อให้สามารถปรับปรุงการดาเนินโครงการ
ให้เหมาะสมต่อไป
สาระสาคัญของโครงการดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อโครงการ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดชลบุรี
(ห้วยกะปิ)
2. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางให้มีที่
อยู่อาศัย ที่ได้มาตรฐาน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
2) เพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มี
โอกาสมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
3) เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินรอการพัฒนา (Sunk Cost) ของโครงการบ้านเอื้ออาทร โดย
นามาพัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการลงทุนของภาครัฐ
3. ที่ตั้งโครงการ ซอยกระเสริม 1 ตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
4. ขนาดและกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ที่ ดิ น โครงการมี ข นาด 28.79 ไร่ ตามโฉนดเลขที่ 2181 ที่ ดิ น
เป็นกรรมสิทธิ์ของ กคช.
5. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้มีรายได้ ณ ปี 2560 ประมาณ 14,001-20,600 บาท/ครัวเรือน/เดือน
6. ลักษณะโครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูง 4 ชั้น จานวน 23 อาคาร หน่วยพักอาศัย 1,104 หน่วย
ขนาดห้องพักอาศัย 32 ตารางเมตร
7. การใช้ที่ดินโครงการ พื้นที่ขายได้: พื้นที่ขายไม่ได้ ประมาณร้อยละ 27.40: 72.60
8. ระยะเวลาที่ก่อสร้าง 20 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 –พฤษภาคม 2562
7. เรื่อง ขออนุมัติจัดทาโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติการจัดทาโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี
รวม 606 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 573.826 ล้ านบาท โดยใช้เงินกู้ 453.623 ล้านบาท เงินอุดหนุนจากรัฐ 69.280
ล้านบาท และเงินรายได้ 50.923 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ
ประกอบด้วย
1.1 โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลา จานวน 491 หน่วย
วงเงินลงทุนรวม 478.139 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ 384.718 ล้านบาท เงินอุดหนุนจากรัฐ 50.880 ล้านบาท และ
เงินรายได้ 42.541 ล้านบาท
1.2 โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดปัตตานี จานวน 115 หน่วย
วงเงิน ลงทุนรวม 95.687 ล้ านบาท โดยใช้เงินกู้ 68.905 ล้ านบาท เงินอุดหนุนจากรัฐ 18.400 ล้ านบาท และ
เงินรายได้ 8.382 ล้านบาท โดยในส่วนของงบประมาณให้ดาเนินการตามความเห็นของสานักงบประมาณ และใน
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ส่วนของการดาเนินการจัดหาและการค้าประกันเงินกู้ รวมทั้งการจัดหาสินเชื่อให้กับข้าราชการที่ต้องการซื้อที่พัก
อาศัยตามโครงการฯ ให้ดาเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
2. ในการดาเนินโครงการฯ ให้การเคหะแห่งชาติคานึงถึงความต้องการที่อยู่อาศัยของ
กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงและเหมาะสม เช่น สภาพ ขนาดและรูปแบบที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม และเส้นทางการ
คมนาคม รวมทั้งความคุ้มค่าในการดาเนินการและการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ในการกาหนดพื้นที่
ดาเนินโครงการฯ ให้คานึงถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ที่อาจมีความเสี่ยงต่อชีวิต
และทรัพย์สินด้วย
3. ให้ พม. กากับดูแลให้การเคหะแห่งชาติดาเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนและกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด โดยให้การเคหะแห่งชาติจัดลาดับความสาคัญและดาเนินโครงการในส่วนที่มีความพร้อมและ
มีความต้องการที่ชัดเจนก่อน ส่วนการดาเนินการส่วนที่เหลือให้การเคหะแห่งชาติดาเนินการเมื่อมีความต้องการที่อยู่
อาศัยในพื้นที่ชัดเจนแล้ว โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ให้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้วย
4. ให้ พม. และการเคหะแห่งชาติดาเนินการตามมติคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและรับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของเรื่อง
พม. รายงานว่า
1. โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการเป็นโครงการเพื่อสร้างความมั่นคงด้านการอยู่อาศัยให้กับ
ข้าราชการและเจ้ าหน้ าที่ชั้น ผู้ น้ อยได้มีที่อยู่ อาศัยลั กษณะซื้อ/เช่าซื้อเป็นของตนเองโดยโครงการฯ จะแบ่งเป็ น
2 รู ป แบบ ได้ แ ก่ (1) โครงการบ้ า นสวั ส ดิ ก ารข้ า ราชการ และ (2) โครงการบ้ า นพั ก ข้ า ราชการ (บ้ า นหลวง)
[คณะรัฐมนตรีมีมติ (12 มกราคม 2559) เห็นชอบในหลักการโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี 2559]
ทั้งนี้ จากการส ารวจข้อมูลครัว เรือนข้าราชการที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในปี 2558 พบว่า
ข้าราชการทั่วประเทศที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย มีจานวนรวมประมาณ 467,470 ครัวเรือน นอกจากนี้จากการ
สารวจภาระหนี้สินครัวเรือนของข้าราชการในปี 2555 พบว่า ครอบครัวข้าราชการมีหนี้สินเพื่อที่อยู่อาศัยมากที่สุด
โดยคิดเป็นร้อยละ 54.7 พบว่า ครอบครัวข้าราชการมีหนี้สินเพื่อที่อยู่อาศัยมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 54.7 ของ
ทั้งหมด สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มข้าราชการมีความต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
2. กคช. ได้พิจารณาและจัดทารายละเอียดโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) ใน
พื้นที่ของ กคช. 2 พื้นที่ ได้แก่ โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลา จานวน 491 หน่วย
และโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดปัตตานี 115 หน่วย รวม 606 หน่วย ซึ่ง กคช. ได้นาเสนอ
โครงการต่อคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 และคณะ
กรรมการฯ มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่ กคช. เสนอ
3. ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
- ข้าราชการผู้มีรายได้น้อย (กลุ่ม ก.เช่าซื้อ) โดยมีรายได้ครัวเรือน ณ ปี 2560 จานวน
14,001-20,600 บาท/ครัวเรือน/เดือน ในส่วนภูมิภาค
- ข้าราชการผู้มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง (กลุ่ม ง.เช่าซื้อ) ดดยมีรายได้ครัวเรือน
ณ ปี 2560 จานวน 33,301 บาท/ครัวเรือน/เดือนขึ้นไปในส่วนภูมิภาค
4. ระยะเวลาดาเนินการ กคช. วางแผนที่จะเริ่มดาเนินการก่อสร้างในปี 2560 และคาดว่า
จะแล้วเสร็จในปี 2562 (ระยะเวลาก่อสร้าง 18-20 เดือน) ขึ้นอยู่กับขนาดโครงการ
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8. เรื่ อง ขอขยายระยะเวลารั บค าขอค้าประกัน สินเชื่อโครงการค้าประกัน สิน เชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro
Entrepreneurs ระยะที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขอขยายระยะเวลารับคาขอค้าประกันสินเชื่อโครงการค้าประกัน
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 จากเดิม สิ้นสุดระยะเวลารับคาขอค้าประกันวันที่ 31
ธันวาคม 2560 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินแล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน เป็น สิ้นสุดระยะเวลารับขอค้าประกัน
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.)
เสนอ
ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น โครงการฯ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม มากขึ้ น สามารถปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ให้ แ ก่
ผู้ประกอบการรายย่อยได้มากขึ้นและเปิดโครงการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ รวมทั้งมีกลไกในการติดตามผลการ
ดาเนินโครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม เห็นควรให้ กค. (บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม) ดาเนินการต่อไป
ด้วย ดังนี้
1. เร่งประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ของ
โครงการฯ เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการรายย่อยมาเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มมากขึ้น
2. จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการฯ และผลสัมฤทธิ์รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เสนอ
ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ เพื่อช่วยเร่งรัดติดตามและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
กค.รายงานว่ า เนื่ อ งจากการด าเนิ น โครงการฯ ในระยะแรกจ าเป็ น ต้ อ งสร้ า งความเข้ า ใจใน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงเริ่มฟื้นตัวส่งผลให้สถาบันการเงินมีความ
เข้ ม งวดในการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการรายย่ อ ย ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื่ อ งในการช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประกอบการรายย่อย โดยการเพิ่มโอกาสให้ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น และช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่
ผู้ประกอบการรายย่อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จึงเห็นควรเสนอขอขยายระยะเวลาโครงการฯ จากเดิม สิ้นสุด
ระยะเวลารับคาขอค้าประกันวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน
เป็นสิ้นสุดระยะเวลารับคาขอค้าประกันวันที่ 30 มิถุนายน 2561 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินแล้วแต่อย่างหนึ่งอย่าง
ใดจะถึงก่อน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ ของโครงการ รวมถึงกรอบวงเงินงบประมาณยังคงให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้
หัวข้อ
สาระสาคัญ
คุณสมบัติผู้ขอค้าประกัน เป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ดาเนินธุรกิจโดยมีสถานประกอบการที่ชัดเจน
มีเอกสาร หลักฐานรับรองว่าประกอบธุรกิจจริง และมีทรัพย์สินถาวร (ไม่รวม
ที่ดิน) ไม่เกิน 5 ล้านบาท
วงเงินค้าประกัน
13,500 ล้านบาท
วงเงินค้าประกันต่อราย 10,000 – 200,000 บาท รวมทุกสถาบันการเงิน
ระยะเวลาค้าประกัน
ไม่เกิน 10 ปี
ร ะ ย ะ เ ว ล า ด า เ นิ น สิ้นสุดระยะเวลารับคาขอค้าประกันวันที่ 31 ธันวาคม 2560
โครงการ
ค่าธรรมเนียมค้าประกัน ร้อยละ 1-3 ต่อปี ของวงเงินค้าประกัน โดยพิจารณาตามความเสี่ยงของลูกค้า
ทั้งนี้ รัฐบาลจ่ายค่าธรรมเนียมแทนผู้ประกอบการในปีแรก
การจ่ายค่าประกันชดเชย บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยตลอดโครงการไม่เกินค่าธรรมเนียมที่ได้รับบวกเงิน
ของ บสย.
สมทบจากรัฐบาล ร้อยละ 20 ของวงเงินอนุมัติค้าประกัน
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การชดเชยจากรัฐบาล

รัฐบาลชดเชยตามภาระที่เกิดขึ้นจริงเป็นเงิน จานวน 3,105 ล้านบาท แบ่งเป็น
(1)ชดเชยค่า ธรรมเนี ย มค้ าประกั น อั ตราร้ อยละ 3 ต่ อ ปี ในปีแ รกเป็ น เงิ น
จานวน 405 ล้านบาท (ร้อยละ 3 x 13,500 ล้านบาท)
(2)ชดเชยการจ่ า ยค่ า ประกัน ชดเชยอัต ราร้ อ ยละ 20 ของวงเงิน อนุมั ติ ค้ า
ประกัน เป็นเงินจานวน 2,700 ล้านบาท (ร้อยละ 20 x 13,500 ล้านบาท)
โดยแบ่งจ่ายเป็นรายปีในช่วง 5 ปีแรก (ปีที่ 1 – 2 ในอัตราร้อยละ 7 และปีที่
3 – 5 ในอัตราร้อยละ 2) ทั้งนี้ ให้ บสย. ให้เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมค้า
ประกั น สิ น เชื่ อ ของโครงการก่ อ น หากไม่ เ พี ย งพอจึ ง ขอรั บ การจั ด สรร
งบประมาณตามความจาเป็นเหมาะสมต่อไป

9. เรื่อง การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
ประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (แผนยุทธศาสตร์ฯ)
พ.ศ. 2560 - 2564
2. รับทราบรายการโครงการในกิจการภายใต้ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2560 – 2564 (Project
Pipeline) เพื่อคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการนโยบายฯ) กากับดูแล
และติดตามให้เป็นไปตามแผนงานโครงการต่อไป
ทั้งนี้ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและ
รูปแบบให้เอกชนร่วมลงทุน เพื่อเสนอโครงการที่จะให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตามร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ
รวมทั้งแจ้งความคืบหน้าของโครงการที่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่อของเงินลงทุนให้คณะกรรมการนโยบายฯ ทราบ
ต่อไป
สาหรับในกรณีที่กระทรวงเจ้าสังกัดหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอขอปรับแนวทางการจัดหา
แหล่งเงินทุน โดยไม่ดาเนินการในรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนหรือขอปรับโครงการออกจาก project Pipeline
ให้คณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณากลั่นกรองเหตุผลความจาเป็นที่กระทรวงเจ้าสังกัดหรือหน่วยงานเจ้าของ
โครงการเสนออย่างรอบคอบทั้งโครงการที่อยู่ในกลุ่ม Opt – out และโครงการที่อยู่ในกลุ่ม Opt – in รวมทั้งให้
คณะกรรมการนโยบายฯ หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรการในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินโครงการจากรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนไปเป็นรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้การดาเนิน
โครงการภายใต้ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจให้ภาคเอกชน ตลอดจน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินทุนในรูปแบบการให้เอกชน
ร่วมลงทุน (Public Private Partnership: PPP) เพื่อลดภาระงบประมาณและภาระหนี้สาธารณะของประเทศ
รวมทั้งให้สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายฯ ดาเนินการให้มีการ
ยกเลิกประกาศฉบับเดิม (ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง แผน
ยุทธศาสตร์ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 – 2562) ตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การบังคับใช้ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2560 – 2564 เกิดความชัดเจนต่อไป
สาระสาคัญของร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2560 – 2564 มีสาระสาคัญ ดังนี้
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ประเด็น
1. ประเภทและ
ลักษณะของ
กิจการ

สาระสาคัญ
- กิจการที่เหมาะสมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนมีจานวน 22 กิจการ ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 กิจการที่สมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt - out)จานวน 4 กิจการ
และกลุ่มที่ 2 กิจการที่รัฐส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt - in)จานวน 18
กิจการ
2. เป้าหมายการ - รัฐมีเป้าหมายที่จะดาเนินโครงการที่อยู่ภายใต้ 4 กิจการในกลุ่มที่ 1 ในลักษณะการให้
ให้เอกชนร่วม
เอกชนร่วมลงทุนเป็นหลัก และจะส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนโครงการที่อยู่
ลงทุน
ภายใต้ 18 กิจการในกลุ่มที่ 2 เพื่อให้ภาครัฐสามารถลงทุนพัฒนากิจการดังกล่าวได้อย่าง
รวดเร็วมากขึ้น
3. ประมาณการ - ประมาณการลงทุนของโครงการลงทุนในกิจการของรัฐตามแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2560 –
การลงทุน
2564 มีมูลค่ารวมประมาณ 1.62 ล้านล้านบาท
- สาหรับงบประมาณการลงทุนของภาครัฐในแต่ละปีงบประมาณจะขึ้นอยู่กับการพิจารณา
รูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในรายละเอียดของแต่ละโครงการ รวมทั้งจะต้องเป็นไปตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ตามวิธีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
4. ความเชื่อมโยง - การพัฒนาโครงการในแต่ละกิจการต้องคานึงถึงความเชื่อมโยงของขอบเขตงานและ
ของกิจการ
ระยะเวลาในการพัฒนาและดาเนินโครงการ เพื่อไม่ให้มีการลงทุนซ้าซ้อนและประชาชน
ภายใต้
สามารถได้รับบริการสาธารณะอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อให้การดาเนินโครงการมี
ยุทธศาสตร์ฯ
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ความเชื่อมโยงภายในกิจการเดียวกัน
ความเชื่อมโยงระหว่างกิจการภายในสาขาและความเชื่อมโยงระหว่างกิจการกับกิจการใน
สาขาอื่น
สาหรับรายการโครงการในกิจการภายใต้ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2560 – 2564 (Project
Pipeline) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม จานวน 55 โครงการ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กิจการที่สมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt - out) มี 16 โครงการ ได้แก่
1) กิจการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมือง 7 โครงการ 2) กิจการพัฒนาถนนที่มีการเก็บค่าผ่านทางในเมือง
1 โครงการ 3) กิจการพัฒนาท่าเรือสาธารณะสาหรับขนส่งสินค้า 6 โครงการ 4) กิจการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง
2 โครงการ
กลุ่มที่ 2 กิจการที่รัฐส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt - in) มี 39 โครงการ ได้แก่
1) กิจการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคม 2) กิจการพัฒนาระบบอินเตอร์ความเร็วสูง 3) กิจการพัฒนาถนนที่มีการเก็บ
ค่าผ่านทางระหว่างเมือง 7 โครงการ 4) กิจการพัฒนาสถานีขนส่งบรรจุแยกและกระจายสินค้า 3 โครงการ 5) กิจการ
พัฒนาระบบตั๋วร่วม 1 โครงการ 6) กิจการพัฒนาธุรกิจและบริหารพื้นที่ท่าอากาศยาน 2 โครงการ 7) กิจการพัฒนา
ระบบจัดการคุณภาพน้า 8 โครงการ 8) กิจการพัฒนาระบบชลประทาน 9) กิจการพัฒนาสถานศึกษาของรัฐ 3
โครงการ 10) กิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข 6 โครงการ 11) กิจการพัฒนาด้านยาและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ 2 โครงการ 12) กิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1
โครงการ 13) กิจการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล 14) กิจการพัฒนาศูนย์การประชุมขนาดใหญ่ 15) กิจการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 4 โครงการ 16) กิจการพัฒนา
ระบบขนส่งสินค้าทางราง 1 โครงการ 17) กิจการพัฒนาท่าอากาศยาน และ 18) กิจการพัฒนาท่าเรือสาธารณะ
สาหรับขนส่งผู้โดยสาร 1 โครงการ
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10. เรื่อง โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 จากเดิม ให้กอง
ราชเลขานุ การในพระองค์ สมเด็จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารี เป็ นหน่ ว ยงานดาเนิน โครงการ
พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น ให้
โอนโครงการฯ ไปอยู่ในกากับดูแลของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)
สาระสาคัญของเรื่อง
1. กต. สานักงบประมาณ กองงานในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และคณะกรรมการอานวยการโครงการพระราชทานความช่ว ยเหลื อแก่ราชอาณาจัก รกัมพูช า (คณะกรรมการ
อานวยการฯ) ได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นสมควรให้โอนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูช า
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปอยู่ในกากับดูแลของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กต.
ซึ่งปัจจุบันได้ตั้งงบประมาณดาเนินการไว้ที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศแล้ว
2. การตั้ง งบประมาณโครงการจะยั งคงด าเนิน การโดยกรมความร่ ว มมือ ระหว่ างประเทศและ
ด าเนิ น การเบิ ก จ่ า ยตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ต่ อ ไป ในระยะแรกของการโอนโครงการฯ คณะกรรมการ
อานวยการฯ จะยังคงใช้สถานที่เดิมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนคงบุคลากรที่ขอยืมตัวจากหน่วยงานต่าง ๆ ไว้ตามเดิม
เพื่อความสะดวกในการติดตามงาน โดยคณะกรรมการอานวยการฯ จะได้ประสานกับ กต. เพื่อทบทวนโครงสร้างการ
ทางานตลอดจนองค์ประกอบของคณะกรรมการอานวยการฯ เพื่อ กต. จะได้มีคาสั่งแต่งตั้งอีกครั้งหนึ่งและ กต. จะได้
มีห นั งสื อแจ้ งเปลี่ย นคู่ภ าคีให้ ฝ่ ายกัมพูช าทราบ ทั้งนี้ ให้ ส่ว นราชการต่าง ๆ ยังคงให้ ความร่ว มมือแก่โ ครงการฯ
เช่นเดิมต่อไป
ต่างประเทศ
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศจัดการศึกษาในประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน [Carnegie Mellon University
(CMU)] เข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
ในรูปแบบสถาบันร่วม (Joint Institute) ภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKLUniversity) (มีกาหนดการรับ
สมัครนักศึกษาระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2560 – 15 ธันวาคม 2560) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
ศธ. รายงานว่า
1. คณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
(ศพอต.) ในการประชุม ครั้ งที่ 3/2560 เมื่อ วันที่ 17 ตุล าคม 2560 ได้ อนุ มัติใ ห้ ม หาวิท ยาลั ยคาร์ เนกีเ มลลอน
[Carnegie Mellon University (CMU)] เข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทยร่วมกับ สจล. ในรูปแบบสถาบันร่วม
(Joint Institute) ภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKLUniversity) ได้ตามหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการดาเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
สาหรับการจัดการศึกษาของสถาบันจะเป็นความร่วมมือระหว่าง CMU และ สจล.ดังนี้
- ใช้แนวทางการจัดการศึกษาของ CMU เป็นหลัก ตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา การจัดการเรียนการ
สอน การกากับดูแลงานวิจัยรวมถึงการกาหนดเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา นักศึกษาอาจจะต้องไปศึกษาบางส่วนใน
สหรัฐอเมริกา
- การเรียนการสอนในประเทศไทยจะใช้คณาจารย์จาก CMU ซึ่งมาทาวิจัยในประเทศไทยหรือผ่าน
ระบบการเรียนการสอนทางไกลร่วมกับคณาจารย์ของไทยที่ได้ผ่านการรับรองจาก CMU โดยจะต้องไปร่วมจัด
การศึกษาและทาวิจัยกับคณาจารย์ของ CMU ในสหรัฐอเมริกาจนได้รับการรับรอง

15
- สาหรับการกากับ ดูแลด้านการวิจัยจะดาเนินการผ่ านคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้ว ย
คณาจารย์ของ CMU และภาคเอกชนผู้สนับสนุนโครงการ
- ในส่วนของกระบวนการรั บนักศึกษา CMU จะเป็นหน่วยงานหลั กที่ดูแลในเรื่องของการรับ
นักศึกษาโดยใช้เกณฑ์และมาตรฐานเดียวกับในสหรัฐอเมริกา นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจาก CMU
12. เรื่อง ร่างถ้อยแถลงโซล (Seoul Statement) ในการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 4
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบในร่างถ้อยแถลงโซล (Seoul Statement)
2. อนุมัติให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 4 เป็นผู้พิจารณาให้
การรับรองร่างถ้อยแถลงโซล (Seoul Statement)
3. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขถ้อยคาในร่างถ้อยแถลงโซล (Seoul Statement) ในส่วน
ที่ไม่ใช่สาระสาคัญ และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยให้ ทส. สามารถดาเนินการต่อไปได้ โดยไม่ต้องนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
สาระสาคัญของร่างถ้อยแถลงโซลฯ ให้ความสาคัญของป่าไม้ที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงความสาคัญ
ของการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและความพยายามที่จะดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืนในภูมิภาค
13. เรื่อง การขออนุมัติเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจาประเทศไทย (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐมัลดีฟส์มีความประสงค์ขอเปิดสถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจาประเทศไทย ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
แต่งตั้ง
14. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สานัก
นายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงาน ก.พ. เสนอแต่งตั้ง นายพิรุฬ เพียรล้าเลิศ ผู้อานวยการ
สานักกฎหมาย (ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับสูง) สานักงาน ก.พ. ให้ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาระบบราชการ
(นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สานักงาน ก.พ. สานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
15. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งรองปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) ในสานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจ
ราชการสานักนายกรัฐมนตรี สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ให้ดารงตาแหน่ง รองปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
เป็นต้นไป เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง
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16. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง จานวน 4 ราย ดังนี้
1. นางสาวยุพเรศ วงศ์บุญมี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
2. นางขวัญวงศ์ พิกุลทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
3. นายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
4. นางสุภัชชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตาแหน่งที่
ว่าง
17. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงวั ฒ นธรรมเสนอแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายขจร มุกมีค่า รองอธิบดีกรมศิลปากร ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงาน
ปลัดกระทรวง
2. นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล รองผู้อานวยการสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดารงตาแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
3. นางสาวศุ ภ ร รั ต นพงศ์ รองอธิ บ ดี ก รมศิ ล ปากร ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ต รวจราชการกระทรวง
สานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่ งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตาแหน่งที่
ว่าง
18. เรื่อง การแต่งตั้งผู้อานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที่ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มเสนอแต่ ง ตั้ ง
นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และการกาหนดอัตราเงินเดือนของ
ผู้อานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตามมติคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่
5 พฤษภาคม 2560 และครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ส่วนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ รวมทั้ง
เงื่อนไขการจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่
วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
19. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น
ในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม รวม 10 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดิมที่ดารงตาแหน่งครบ
วาระสามปี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ดังนี้
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1. นายโสภณ เมฆธน (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา โชคดารงสุข กรรมการ
3. นายบุญชัย สมบูรณ์สุข (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ
4. นางญาใจ พั ฒ นสุ ข วสั น ต์ ผู้ แ ทนกระทรวงการคลั ง (เป็ น บุ ค คลในบั ญ ชี ร ายชื่ อ กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ) กรรมการ
5. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ
6. นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ กรรมการ
7. นายชูศักดิ์ โอกาศเจริญ กรรมการ
8. นางสาวสมฤดี ศรีจรรยา กรรมการ
9. นางสาวคนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม กรรมการ
10. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
20. เรื่อง การแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอื่น
ในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวม 4 คน แทนผู้ที่ลาออก และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
แทนนี้อยู่ในตาแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน ดังนี้
1. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองประธานกรรมการ แทน นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
2. นายกฤษฎา จี น ะวิ จ ารณะ ผู้ แ ทนกระทรวงการคลั ง (เป็ น บุค คลในบั ญ ชีร ายชื่อ กรรมการ
รัฐวิสาหกิจฯ) กรรมการ แทน นายสุวิชญ โรจนวานิช
3. นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรรมการ แทน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
4. นายสุ ร จิ ต ต์ อิ น ทรชิ ต ผู้ แ ทนส านั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม กรรมการ แทน
นายสมปอง อินทร์ทอง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
21. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอ ทั้ง 2 ข้อ ดังนี้
1. เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) จานวน 7 คน ประกอบด้วย
1.1 นายสมพล เกียรติไพบูลย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัย
1.2 นายอัชพร จารุจินดา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
1.3 นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี
1.4 นายวิชัย อัศรัสกร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ
1.5 นายอาพน กิตติอาพน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์
1.6 นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์
1.7 นายวัชรา ตันตริยานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
2. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คปภ. (ตามข้อ 1.) ให้มีผลนับแต่วันที่กระทรวงการคลังมี
คาสั่งแต่งตั้ง
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22. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ รวม 7 คน ดังนี้
1. นายคณิสสร นาวานุเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย วงศ์วรกุล
กรรมการผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
3. นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา
กรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
4. นายสมาน คลังจัตุรัส
กรรมการผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
5. นางสาวพจนา สีมันตร
กรรมการผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
6. นายสุมนต์ วัฒนะประเสริฐ กรรมการผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
7. นายมนู เสตะกลัมพ์
กรรมการผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
23. เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ รั บ โอนข้ า ราชการที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทบริ ห าร ระดั บ สู ง
(กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอเสนอรับโอน รองศาสตราจารย์ประวิต
เอราวรรณ์ ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ต าแหน่ ง รองศาสตราจารย์ สั ง กั ด คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองเลขาธิ การคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
.................................................

