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  วันนี้ ( 2 มกราคม 2563)  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงสรุปสาระสําคัญดังนี้ 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเกณฑจํากัดความรับผิดของผูขนสงตาม 
    พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. ….  
  2.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย  
    พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ  
    พ.ศ. 2559 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ  
    (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 รวม 3 ฉบับ  
  4.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การผลิต หรือนําเขามาใน
    ราชอาณาจักรซ่ึงยาแผนปจจุบนั โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาท่ีปองกันหรือ
    บําบัดโรค สภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม พ.ศ. ….  
  5.  เรื่อง  รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ 
    ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
  6.   เรื่อง   แนวทางการทบทวนอัตราคาธรรมเนียมในการอนุมัติ  อนุญาต  ของทางราชการ 
  7.  เรื่อง  ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับของขวัญปใหมท่ีตองการจาก 
    รัฐบาล พ.ศ. 2563  (ดส.)  
  8.  เรื่อง  โครงการ “สงความสุขปใหม มอบใหเกษตรกร จากใจกระทรวงเกษตรและ 
    สหกรณ” ป พ.ศ. 2563 (กษ.)  
   9.  เรื่อง   ของขวัญปใหมมอบใหแกประชาชน ประจําป พ.ศ. 2563 ของกระทรวงยุติธรรม  
  10.  เรื่อง  ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินโครงการอางเก็บน้ําคลองหลวง จังหวัดชลบุรี 
  11.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบขยายกรอบระยะเวลาการดําเนินโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน  
    รุนท่ี 4  
  12.   เรื่อง  การขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟาแบบครบวงจรในพ้ืนท่ีจังหวัด
    ชายแดนภาคใตเพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน  
 

ตางประเทศ 
  13.    เรื่อง  ขอความเห็นชอบรางปฏิญญาแสดงเจตจํานงระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
    คมนาคมแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงนิเวศวิทยาและการ
    เปลี่ยนผานท่ีครอบคลุมแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศสวาดวยความรวมมือในสาขา  
    คมนาคมขนสง 
  14.    เรื่อง   ทาทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการรวมทางการคา (JTC) ไทย –  
    บังกลาเทศ ครั้งท่ี 5 
 
 
 

แตงตั้ง 



 

 

2 

  15.   เรื่อง  การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติการ
    พัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และการกําหนด  
    คาตอบแทนของกรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและ  
    คณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแตงตั้ง  
  16.  เรื่อง   แกไขเพ่ิมเติมคําสั่ง มอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรี
    ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาท่ี ประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ 
    ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
  17.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  
    (สํานักงาน ป.ป.ท.)  
  18.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  
    (ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต)  
  19.  เรื่อง  การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี 
    อวกาศและภูมิสารสนเทศ แทนตําแหนงท่ีวาง  
  20.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงยุตธิรรม)  
  21.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (สํานักขาวกรองแหงชาติ)  
  22.  เรื่อง  การแตงตั้งคณะกรรมการโครงการจัดทําพระไตรปฎก ฉบับภาษาอังกฤษ  
    (Tipitaka English Version)   
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย 
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1. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาเปล่ียนแปลงเกณฑจํากัดความรับผิดของผูขนสงตามพระราชบัญญัติการรับขนทาง
อากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเกณฑจํากัดความรับผิดของ                
ผูขนสงตามพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) 
เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได  
  คค. เสนอวา   
  1. ประเทศไทยเปนภาคีของอนุสัญญาเพ่ือการรวบรวมกฎเกณฑบางประการเก่ียวกับการรับขน
ระหวางประเทศทางอากาศ หรืออนุสัญญามอนตริออล ค.ศ. 1999 เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2560 โดยมีพระราชบัญญัติ
การรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เปนกฎหมายอนุวัติการพันธกรณีตาม
อนุสัญญาดังกลาว ซ่ึงพระราชบัญญัติฯ มีสาระสําคัญเปนการกําหนดความรับผิดของผูขนสงทางอากาศท่ีมีตอคน
โดยสาร ผูตราสงและผูรับตราสง รวมท้ังกําหนดเกณฑการจํากัดความรับผิด (limits of liability) โดยกําหนดเปน
หนวยสิทธิพิเศษถอนเงิน (Special Drawing Rights ; SDR)   
   2. สํานักงานสาขาองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกไดมีหนังสือถึง
สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) แจงเรื่องการทบทวนเกณฑจํากัดความรับผิดตามขอ 24 ของ
อนุสัญญาฯ วา องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ใน
ฐานะผูเก็บรักษาอนุสัญญา (Depository) ไดพิจารณาทบทวนเกณฑจํากัดความรับผิดของผูขนสงตามอนุสัญญาฯ 
ตามรอบระยะเวลา 5 ป โดยอางอิงตามอัตราเงินเฟอสะสมซ่ึงเพ่ิมข้ึนรอยละ 13.9 โดยการทบทวนดังกลาวนี้ จะมีผล
ใชบังคับภายในหกเดือนนับจากหนังสือแจงดังกลาวนี้ คือ ภายในวันท่ี 28 ธันวาคม 2562 รวมท้ังแจงวาไมมีกรณีรัฐ
ภาคีสวนใหญแจงไมเห็นดวยกับการทบทวนปรับแกเกณฑดังกลาวภายใน 3 เดือน นับจากหนังสือฉบับแรกของ ICAO 
และ ICAO ขอใหรัฐภาคีของอนุสัญญาฯ จัดทํากฎหมายภายในเพ่ืออนุวัติการใหเปนไปตามอนุสัญญาฯ   
  3. คค. เห็นวา เกณฑจํากัดความรับผิดใหมนี้มีความเหมาะสมตามสภาวการณทางเศรษฐกิจและ
อัตราเงินเฟอของโลก และเพ่ือใหคนโดยสาร ผูตราสง หรือผูรับตราสง ไดรับการชดเชยความเสียหายอยางเหมาะสม
และเปนธรรมมากข้ึนจากผูขนสง และโดยท่ี มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 
2558 บัญญัติวา เกณฑจํากัดความรับผิดของผูขนสงตามพระราชบัญญัตินี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามท่ีกําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา คค. จึงไดยกรางพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้ข้ึน เพ่ือปรับปรุงเกณฑจํากัดความรับผิดของผูขนสงท่ีมีตอ
คนโดยสาร สัมภาระของคนโดยสาร และของท่ีรับขนสง   
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา   
  1. เปลี่ยนแปลงเกณฑจํากัดความรับผิดของผูขนสงตามพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศ
ระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 โดยใหใชเกณฑจํากัดความรับผิด ดังตอไปนี้แทน  
 
เกณฑจํากัดความรับผิดของผูขนสง

ในเรื่อง 
เดิม 

หนวยสิทธิพิเศษถอนเงิน 
(Special Drawing Rights : 

SDR)/ คนโดยสาร 

ทบทวนและปรับแกในครั้งนี้ 
หนวยสิทธิพิเศษถอนเงิน* 

(Special Drawing Rights : SDR)/ 
คนโดยสาร 

คนโดยสารถึงแกความตายหรือไดรับ
บาดเจ็บทางรางกาย (มูลคาความ
เสียหายท่ีผูขนสงไมอาจบอกปดหรือ
จํากัดได) 
 
(มาตรา 14 ของพระราชบัญญัติการรับ
ขนทางอากาศฯ)  
 

 
 

113,100 
(ประมาณ 4,784,763 บาท) 

 
 

128,821 
(ประมาณ 5,462,491 บาท) 
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ความลาชาในการรับขนคนโดยสาร 
(มาตรา 15 ของพระราชบัญญัติการรับ
ขนทางอากาศฯ)  

 
4,694 

(ประมาณ 198,582 บาท) 

 
5,346 

(ประมาณ 226,690 บาท) 
สัมภาระลงทะเบียนถูกทําลาย สูญ
หาย หรือเสียหาย หรือสัมภาระลาชา  
(มาตรา 16 ของพระราชบัญญัติการรับ
ขนทางอากาศฯ)  

 
1,131 

(ประมาณ 47,848 บาท) 

 
1,288 

(ประมาณ 54,616 บาท) 

ของถูกทําลาย สูญหาย หรือเสียหาย 
หรือสัมภาระลาชา  
(มาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการรับ
ขนทางอากาศฯ)  

 
19/กิโลกรัม 

(ประมาณ 804 บาท) 

 
22/กิโลกรัม 

(ประมาณ 933 บาท) 

* กพท. ไดคํานวณเกณฑจํากัดความรับผิดท่ีอาจมีการปรับแกเพ่ิมเติมตามท่ี ICAO ไดแจง โดยนําขอมูลจากกองทุนการเงินระหวาง

ประเทศ (IMF) และธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันท่ี 2 สิงหาคม 2562 มาคํานวณเพ่ือประกอบการพิจารณาทบทวน และเมื่อมีการ

ปริวรรตเปนเงินบาท โดย 1 SDR เทากับ 1.37 USD และ 1 USD เทากับ 30.88 บาท   

  2. พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป  
 
2. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได  
   กษ. เสนอวา โดยท่ีการกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยตามท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. 2546 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. 2545 ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน ไมสอดคลองกับสถานการณทาง
เศรษฐกิจในปจจุบัน สมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงไดเสนอรางกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. …. มาเพ่ือดําเนินการ  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง   
  กําหนดใหยกเลิกกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูประกอบวิชาชีพการ               
สัตวแพทย พ.ศ. 2546 และกําหนดอัตราคาธรรมเนียม ดังนี้ 

รายการ อัตราคาธรรมเนียม (ฉบับละ/บาท) 
เดิม ปรับปรุง 

1. คาข้ึนทะเบียนและใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
ชั้นหนึ่งและคาตออายุใบอนุญาต  

3,000 5,000 

2.  คาข้ึนทะเบียนและใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
ชั้นสองและคาตออายุใบอนุญาต 

2,000 3,000 

3.  คาหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการ             
สัตวแพทย  

200 500 

4.  คาหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพ
การสัตวแพทย  

2,000 เทาเดิม 

5.  คาใบแทนใบอนุญาตตาม 1 และ 2 และใบแทนเอกสารตาม 4  200 500 
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3. เรื่อง รางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 รวม 3 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้  
   1. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ ประกอบดวย 1) รางกฎกระทรวงกําหนดเครื่อง
กําเนิดรังสีเพ่ือการวินิจฉัยทางการแพทย ท่ีตองแจงการมีไวในครอบครองหรือใช พ.ศ. …. 2) รางกฎกระทรวงกําหนด
ระยะเวลาในการแจงการมีไวในครอบครอง หรือใชเครื่องกําเนิดรังสีเพ่ือการวินิจฉัยทางการแพทย พ.ศ. …. 3) ราง
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องกําเนิดรังสีเพ่ือการวินิจฉัยทางการแพทย พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวง
สาธารณสุขเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได   
   2. รับทราบรายงานเหตุผลท่ีไมอาจดําเนินการจัดทํารางกฎกระทรวงตามขอ 1. รวม 3 ฉบับ ได
ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ใชบังคับ ตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ    
   สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง   
  1. รางกฎกระทรวงกําหนดเครื่องกําเนิดรังสีเพ่ือการวินิจฉัยทางการแพทย ท่ีตองแจงการมีไวใน
ครอบครองหรือใช พ.ศ. …. มีสาระสําคัญคือ    
    กําหนดใหผูมีไวครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังสีท่ีออกแบบมาเฉพาะสําหรับใชเพ่ือการ
วินิจฉัยทางการแพทยซ่ึงไมมีวัสดุกัมมันตรังสีเปนสวนประกอบ และเพ่ือใชงานในสถานพยาบาล ตองแจงครอบครอง
หรือใชเครื่องกําเนิดรังสี ดังนี้   
    (1) เครื่องเอกซเรยท่ัวไป (general x – ray machine)   
    (2) เครื่องเอกซเรยทันตกรรม (dental x – ray machine)   
    (3) เครื่องเอกซเรยเตานม (mammographic x – ray machine)     
    (4) เครื่องตรวจความหนาแนนของกระดูก (bone densitometer)  
    (5) เครื่องเอกซเรยระบบหลอดเลือด (angiogram or digital subtraction 
angiography)   
  2. รางกฎกระทรวงกําหนดระยะเวลาในการแจงการมีไวในครอบครอง หรือใชเครื่องกําเนิดรังสี
เพ่ือการวินิจฉัยทางการแพทย พ.ศ. …. มีสาระสําคัญคือ  
   2.1 กําหนดนิยาม คําวา “ใบแจงครอบครอง” “เครื่องกําเนิดรังสี” “ผูแจง” และ “ผูรับ
แจง”  
   2.2 ใหผูแจงยื่นแจงการครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังสี กอนการใชงานครั้งแรกตอผูรับ
แจงภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีมีไวในครอบครองหรือใช   
   2.3 ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบคําขอ พรอมเอกสารหลักฐานใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีแบบ
คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหผูรับแจงแจงตอผูแจงทราบและดําเนินการแกไขหรือสงขอมูล
เพ่ิมเติมใหถูกตองครบถวนภายในสามสิบวัน   
   2.4 ผูแจงท่ีประสงคจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลในใบแจงครอบครองซ่ึงไมเก่ียวกับขอมูล
รายการเครื่องกําเนิดรังสีท่ีแจงครอบครองหรือใช ใหยื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลในใบแจงครอบครองตอผูรับ
แจงภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันท่ีไดทราบถึงการเปลี่ยนแปลงขอมูล   
   2.5 ในกรณีท่ีใบแจงครอบครองชํารุดในสาระสําคัญ สูญหาย หรือถูกทําลาย ใหผูแจงยื่นคํา
ขอรับใบแทนใบแจงครอบครองตอผูรับแจง พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานตามท่ีระบุไวในแบบคําขอรับใบแทนใบ
แจงครอบครองภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับทราบถึงการชํารุดในสาระสําคัญ สูญหาย หรือถูกทําลาย    
   2.6 ในกรณีผูแจงมีความประสงคจะยกเลิกการครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังสีตามท่ีได
แจงไว ใหผูแจงยื่นคําขอยกเลิกการครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังสีตอผูรับแจง    
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   2.7 กรณีเครื่องกําเนิดรังสีตามท่ีไดแจงครอบครองหรือใชเกิดสูญหาย ใหผูแจงแจงตอผูรับ
แจงภายในสิบวันนับแตวันท่ีทราบเหตุแหงการสูญหาย และใหผูรับแจงดําเนินการแกไขเอกสารแนบทายใบแจง
ครอบครองใหกับผูแจงภายในสิบหาวัน    
   2.8 แบบคําขอแจงการครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังสี แบบคําขอแกไขใบแจง
ครอบครองหรือใชเครือ่งกําเนิดรังสี แบบคําขอรบัใบแทนใบแจงครอบครอง แบบคําขอยกเลิกการครอบครองหรือใช
เครื่องกําเนิดรังสี แบบคําขอเพ่ิมรายการครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังสี และแบบแจงเครื่องกําเนิดรังสีสูญหาย 
ใหเปนไปตามท่ีผูรับแจงประกาศกําหนด   
   2.9 ใหผูรับแจงรายงานขอมูลการแจงการครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังสีตอ
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติอยางนอยปละหนึ่งครั้ง   
   3. รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องกําเนิดรังสีเพ่ือการวินิจฉัยทาง
การแพทย พ.ศ. …. มีสาระสําคัญคือ   
   3.1 กําหนดนิยาม คําวา “ความปลอดภัยทางรังสี” “มาตรการดานความปลอดภัยทาง
รังสี” “เครื่องกําเนิดรังสี” “ผูแจง” “ผูรับแจง” “ปริมาณรังสีสมมูล” “ปริมาณรังสียังผล” และ “ผูปฏิบัติงานทาง
รังสี”   
   3.2 กําหนดมาตรฐานดานความปลอดภัยทางรังสี โดย   
     - ผูแจงตองดูแลรักษาใหเครื่องกําเนิดรังสีท่ีครอบครองหรือใชมีความปลอดภัยตาม
เกณฑ    
     - สถานท่ี บริเวณ หรือหอง ท่ีติดตั้งเครื่องกําเนิดรังสี ตองสามารถปองกันรังสีได
ตามมาตรฐานท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทยกําหนด  
      - ตองมีสัญลักษณเตือนภัยทางรังสีหรือคําเตือน   
     - ผูแจงตองจัดใหมีอุปกรณปองกันรังสีสําหรับผูปวยหรือญาติ รวมถึงของบุคลากร
ท่ีจําเปนตองอยูภายในหองเครื่องกําเนิดรังสีตามความเหมาะสม   
     - ผูแจงตองจัดใหมีอุปกรณรังสีบุคคล เชน แผนวัดรังสีโอเอสแอล (OSL) หรือ              
ทีแอลดี (TLD) โดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย หรือหนวยงานท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทยประกาศรับรอง  
   3.3 กําหนดขีดจํากัดปริมาณรังสี โดย  
    - ผูแจงตองควบคุมดูแลและปองกันอันตรายจากรังสีใหผูปฏิบัติงานทางรังสีตอง
ไมไดรับรังสีเกินกวาขีดจํากัดปริมาณรังสีท่ีกําหนด   
    - ผูปฏิบัติงานทางรังสีซ่ึงเปนหญิงมีครรภหรืออยูระหวางการใหนมบุตร ใหใช
ขีดจํากัดปริมาณรังสีเชนเดียวกันกับประชาชนท่ัวไป  
    - ผูแจงตองควบคุมการปองกันอันตรายจากรังสีใหการใชงานเครื่องกําเนิดรังสีมี
ความปลอดภัย สามารถปองกันรังสีท่ีประชาชนจะมีโอกาสไดรับรังสีไมเกินกวาขีดจํากัดปริมาณรังสีท่ีกําหนด      
   3.4 กําหนดผูควบคุมใชงานเครื่องกําเนิดรังสี   
    - ผูแจงตองจัดใหมีผูควบคุมใชงานเครื่องกําเนิดรังสี โดยคุณสมบัติเปนผูมีใบ
ประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพ เปนผูปฏิบัติหนาท่ีนักฟสิกสการแพทย หรือเปนผูปฏิบัติหนาท่ีเจาพนักงาน
รังสี ปฏิบัติงานภายใตกํากับดูแลของผูมีใบประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพ    
   3.5 กําหนดการดําเนินการดานการปองกันอันตรายจากรังสี     
    - ผูแจงตองรับผิดชอบปองกันอันตรายจากรังสีจากการใชเครื่องกําเนิดรังสี  โดย
จัดใหมีการดําเนินการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยเครื่องกําเนิดรังสี ใหเครื่องกําเนิดรังสีท่ีครอบครองหรือใชมี
คุณภาพผานเกณฑมาตรฐานท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทยกําหนด   
    - ใหผูแจงรายงานผลการดําเนินการดานการปองกันอันตรายจากรังสีแกผูรับแจง 
โดยยื่นพรอมกับการยื่นสําเนารายงานผลการทดสอบเครื่องกําเนิดรังสีภายใน 60 วัน  
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4. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การผลิต หรือนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงยา
แผนปจจุบัน โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาท่ีปองกันหรือบําบัดโรค สภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม 
พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การผลิต 
หรือนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงยาแผนปจจุบัน โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาท่ีปองกันหรือบําบัดโรค 
สภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสภากาชาดไทยไป
พิจารณาดําเนินการตอไปดวย  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง   
  1. กําหนดนิยาม “ผูผลิตยา” “สถานพยาบาลของรัฐ” “ผลิตยา” “ผูนําเขายา” “นําเขายา” 
“ขาย” “เภสัชเคมีภัณฑ” “เภสัชเคมีภัณฑก่ึงสําเร็จรูป” “เภสัชชีววัตถุ” “เภสัชภัณฑรังสี”   
   2. กําหนดแบบท่ีเก่ียวของกับการผลิตและนําเขายาตามกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
  3. กําหนดการยื่นแบบแจงตามกฎกระทรวงฉบับนี้ใหยื่น ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
  4. กําหนดใหการรับแจงการผลิต หรือนําเขายาแผนปจจุบัน จะแสดงไวในแบบแจง หรือจะออกเปน
หนังสือ หรือใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด  
  5. กําหนดการแจงการผลิตยาแผนปจจุบันตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พรอมแนบ
แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานท่ีผลิตยา และสถานท่ีเก็บยา   
  6. กําหนดใหผูผลิตยาขายโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนทางการคาจะตองดําเนินการและปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
  7. กําหนดใหผูผลิตยาขายโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนทางการคา หรือไดรับผลตอบแทนจะตอง
ดําเนินการและปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในสวนท่ีเก่ียวกับการกําหนด
รายละเอียด หลักเกณฑ และวิธีการในการผลิตยาแผนปจจุบัน   
  8. กําหนดการแจงการนําเขายาแผนปจจุบันตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพรอมแนบ
แผนท่ีแสดงท่ีตั้ง สถานท่ีเก็บยา เอกสารหรือหลักฐานท่ีระบุไวในแบบแจงและตามท่ีกําหนดไวเก่ียวกับหนังสือชี้แจง
วัตถุประสงคการนําเขายาฯ ฉลาก เอกสารกํากับยา หนังสือรับรองผลิตภัณฑยา หรือเอกสารเทียบเทา ใบรับรองผล
วิเคราะห   
  9. กําหนดใหมีการจัดทําบัญชี และรายงานท่ีเก่ียวกับการนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร  
 
5. เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ตามท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได   
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง   
  กําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ซ่ึงเปนสวนราชการท่ีเปนหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
และมีสถานะเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2561 เปน
หนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

เศรษฐกิจ - สังคม 
6. เรื่อง  แนวทางการทบทวนอัตราคาธรรมเนียมในการอนุมัติ  อนุญาต  ของทางราชการ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการทบทวนการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของ
ทางราชการ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้  
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  แนวทางการทบทวนฯ แบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้  
1. กรณีคาธรรมเนียมใบคําขอและใบแทน  โดยพิจารณารายไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมกับ 

ตนทุน หากรายไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมต่ํากวาตนทุนในการดําเนินการ  ใหหนวยงานพิจารณายกเลิกการ
จัดเก็บดังกลาว เนื่องจากไมคุมคาตอการดําเนินการของภาครัฐ  

2. กรณีคาธรรมเนียมใบอนุญาต โดยพิจารณาทบทวนการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการอนุมัติ  
อนุญาต ของทางราชการ ตามเง่ือนไข ดังนี้  
   2.1 หากรายไดจากการจัดเก็บคาธร รมเนียมต่ํากวาตนทุนในการดําเนินการ ใหหนวยงาน
พิจารณายกเลิกใบอนุญาต และ/หรือทบทวนข้ันตอนการใหบริการและอาจตองประเมินเปรียบเทียบกับภาระท่ีจะเกิด
ข้ึนกับประชาชนท่ีมารับบริการรวมดวย  
   2.2 ควรทบทวนอัตราคาธรรมเนียมทุก 5 ป ตามนั ยมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หากหนวยงานเห็นควรยกเลิกการจัดเก็บ 
และ/หรือปรับอัตราคาธรรมเนียม ใหพิจารณาดําเนินการกับคาธรรมเนียมท่ีถูกระบุในกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ 
ขอบังคับ  และคําสั่งของหนวยงานกอน  เนื่องจากสามารถดําเนินการ การแกไขไดโดยงาย ท้ังนี้  ในกรณีท่ีปรับอัตรา
คาธรรมเนียมท่ีสูงข้ึนจะตองไมกอใหเกิดภาระตอประชาชน รวมถึงตองแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพการบริการท่ีดีข้ึน 
   2.3 พิจารณาจากใบอนุญาตท่ีเก่ียวของกับการอนุมัติ อนุญาต/การรับรอง การจดทะเบียน 
การข้ึนทะเบียน การรับแจง และการตรวจสอบ ท้ังนี้ ไมครอบคลุมใบอนุญาตดานจริยธรรม เชน การขอนุญาตฆาสัตว  
การขออนุญาตสุรา ยาสูบ และการพนัน เนื่องจากใบอนุญาตดังกลาวอาจกอใหเกิดการวิพากษวิจารณ และสงผล
กระทบเชิงลบ รวมถึงใบอนุญาตดานวัตถุอันตราย เชื้อโรค โบราณวัตถุและศิลปกรรม  เนื่องจากตองใชเปนหลักฐาน
ยืนยันทางกฎหมาย และอาจเก่ียวของกับอนุสัญญาระหวางประเทศ  
   2.4 หากมีการออกใบอนุญาตผา นระบบอิเล็กทรอนิกสหรอืมีแผนการใหบริการผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ใหพิจารณาแนวทางการจดแจงผานระบบอิเล็กทรอนิกส และทบทวนอัตราคาธรรมเนียมท่ีเหมาะสม 
หรืออาจยกเลิกการจัดเก็บคาธรรมเนียมได เนื่องจากการใหบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกสสามารถลดตนทุนในการ
ดําเนินการ รวมถึงการดําเนินการผานระบบอิเล็กทรอนิกสจะชวยสรางความโปรงใส   สงผลใหเจาหนาท่ีผูกํากับดูแล
ตรวจสอบขอมูลไดทันที และยังเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนในการขอรับบริการ  

สํานักงาน ก.พ.ร. มีแผนการดําเนินการโดยใหสวนราชการท่ีมีอัตราการจัดเก็บคาธรรมเนียมใน 
การอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ  พิจารณาทบทวนการจัดเก็บคาธรรมเนียมใหสอดคลองกับปจจุบัน  ท้ังนี้ ใหสวน
ราชการเสนอผลการดําเนินการตอ ก.พ.ร. ภายใน 6 เดือน (มีนาคม 2563) และใหสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติใหดําเนินการแกไขปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือมุงลดภาระคาใชจายภาคธุรกิจและ
ประชาชน  
 
7. เรื่อง ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปใหมท่ีตองการจากรัฐบาล  พ.ศ. 2563  
(ดส.)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ ผลการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับของขวัญปใหมท่ีตองการจากรัฐบาล พ.ศ. 2563 ซ่ึงเปนการสัมภาษณประชาชนท่ี
มีอายุ 18 ปข้ึนไป จํานวน 5,000 คน ระหวางวันท่ี 22 ตุลาคม - 3พฤศจกิายน 2562 โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้  
  1. ความเดือดรอนท่ีชุมชน /หมูบานไดรับในรอบป 2562 มากท่ีสุด  คือ สินคาอุปโภค -บริโภค
ราคาแพง (รอยละ 23.3) รองลงมา คือ ปญหาจากการทําเกษตรกรรม เชน ตนทุนสูง ผลผลิตราคาตกต่ําและผลผลิต
เสียหายจากแมลง/โรคระบาด (รอยละ 20.6)  
  2. ของขวัญปใหม  พ.ศ.  2563 ท่ีตองการจากรัฐบาลมากท่ีสุด  คือ การแกปญหาสินคาอุปโภค -
บริโภคราคาแพง (รอยละ 50.9)  รองลงมา คือ การแกปญหาดานการเกษตร เชน ลดตนทุน เพ่ิมมูลคา และหาตลาด
รองรับ (รอยละ 30.6) 
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  3.  ความเช่ือม่ันตอรัฐบาล ในการแกไขปญหาตาง  ๆ ของประเทศ  ประชาชนมีความเช่ือม่ันใน
ระดับเช่ือม่ันมาก – มากท่ีสุดรอยละ 39.7  เชื่อม่ันปานกลางรอยละ 44.4  ขณะท่ีไมเชื่อม่ันรอยละ 2.2  
  4. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอมาตรการ “ชิมชอปใช” พบวาประชาชนมี ความพึงพอใจ
ในระดับมาก -มากท่ีสุดรอยละ  36.2 พึงพอใจปานกลางรอยละ 36.3 ขณะท่ีพึงพอใจในระดับนอย-นอยท่ีสุดและไม
พึงพอใจรอยละ 27.5 โดยใหเหตุผล เชน ระบบการลงทะเบียนและการใชสิทธิยุงยาก ซับซอน (รอยละ 11.3) 
สิ้นเปลืองงบประมาณ/ไมเกิดประโยชน (รอยละ 8.1)  
  5. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย สํานักงานสถิติแหงชาติมีขอเสนอแนะ ดังนี้  
   5.1 ควรมีมาตรการในการชวยเหลือประชาชน ในดานเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดลอมให
มากข้ึน เชน ควบคุมราคาสินคา  แกปญหาดานการเกษตร  แกปญหาน้ําทวม /ภัยแลงแกปญหายาเสพติดและปญหา
สภาพแวดลอมเปนพิษ  
   5.2 ควรมีการสงเสริมโครงการ และสวัสดิการของรัฐใหท่ัวถึงและเพียงพอ  เชน  ดูแล
ผูสูงอายุ การรักษาพยาบาลฟรี สนับสนุนทุนการศึกษา และจัดหาท่ีอยูอาศัย  
   5.3 ควรมีนโยบายเรงชวยเหลือผูวางงาน /ถูกเลิกจาง เชน ชดเชย/เยียวยาผูไดรับผลกระทบ 
อบรมสรางอาชีพเสริม  
   5.4 การดําเนินนโยบาย /มาตรการท่ีภาครัฐจะใหประชาชนมีสวนรวมควรมีข้ันตอนการ
ดําเนินงานท่ีไมยุงยาก ซับซอน 
 
8. เรื่อง โครงการ “สงความสุขปใหม มอบใหเกษตรกร จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ” ป พ.ศ. 2563 
(กษ.)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ  โครงการ “สงความสุข
ปใหม มอบใหเกษตรกร จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ” ป พ.ศ. 2563  เพ่ือสรางรายไดเพ่ิมและลดรายจาย
ครัวเรือนใหกับเกษตรกรและประชาชน  และเพ่ือมอบความสุขและความรูทางดานการเกษตรใหแกประชาชน 
ประกอบดวย 3 กิจกรรม ดังนี้  

1. มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช มีรายไดพอเพียง โดยการจัดทําโครงการใหมและ 
เพ่ิมเติมงานบริการใหแกเกษตรกรและประชาชน  จํานวน 9,102 คน  8,080 ครัวเรือน เชน สงมอบโครงการ
ชลประทานขนาดเล็กท่ีกอสรางแลวเสร็จในป 2562 จํานวน 6 โครงการ ปรับปรุงถนนคันคลองพ้ืนท่ีสํานักงาน
ชลประทานท่ี 4 ตลอดจนสนับสนุนพันธุพืชเสริมรายได การฝกทักษะขยายพันธุพืช การผลิตชีวภัณฑ และมอบปจจัย
การผลิต จํานวน 20 จุด ใน 20 จังหวัด 
  2. เพ่ิมพลังปใหม จําหนายสินคาราคาพิเศษ สินคาเกษตรคุณภาพ  โดยการจัดหาสินคาดีมี
คุณภาพเพ่ือจําหนายใหแกประชาชนและเพ่ิมชองทางจําหนายสินคาเกษตรใหแกเกษตรกรจํานวน 28,340  คน เชน 
การจัดจําหนายสินคาและผลิตภัณฑเกษตรราคาพิเศษ  การจําหนายกระเชาของขวัญจากสินคาเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยท่ีไดรับเครื่องหมาย ‘Q’ ณ จุดจําหนายของหนวยงานในพ้ืนท่ีสวนกลางและสวนภูมิภาค  ตลอดจนจัด
จําหนายในตลาดออนไลน  
  3. ปใหมเท่ียวท่ัวไทยสุขใจไปกับ  กษ .ไดแก 1( เปดสถานท่ีราชการปรับภูมิทัศนรองรับ
นักทองเท่ียว   มีประชาชนและเกษตรกรไดรับประโยชนจํานวน 29,500 คน เชน โครงการชลประทานกาฬสินธุ : 
อุโมงคผันน้ําลําพะยังภูมิพัฒน จังหวัดมุกดาหาร  ศูนยเรียนรูโครงการพระราชดําริ โรงเรียนขาวนาและชาวนา ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 2) เปดสถานท่ีใหประชาชนเขาชมฟรี /ลดคาบริการ  มีประชาชนเขารวม
กิจกรรมจํานวน 116, 000  คน เชน เปดสถานแสดงพันธุสัตวน้ําใหประชาชนเขาชมฟรี จํานวน 8 แหง เปดพิพิธภัณฑ
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหประชาชนเขาชมฟรี  และ 3) ตั้งจุดบริการประชาชน  มี
ประชาชนไดรับประโยชนจํานวน 31, 630 คน โดยใหบริการประชาชนหนาสถานท่ีราชการท่ีอยูในเสนทางการเดินทาง
 ชวงเทศกาล เชน จุดพักรถ หองน้ํา ขนม และน้ําดื่ม จํานวน198 จุด 
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9. เรื่อง  ของขวัญปใหมมอบใหแกประชาชน ประจําป พ.ศ. 2563 ของกระทรวงยุตธิรรม  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมของขวัญ
ปใหมมอบใหแกประชาชน ประจําป พ.ศ. 2563 ของกระทรวงยุติธรรม   
  สรุปโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะมอบเปนของขวัญปใหมใหแกประชาชน ประจําป พ.ศ. 2563   
รวม 23 โครงการ 

 

แนวทาง โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ีดําเนินการ 

1. การลดภาระคาใชจาย 

    และชวยเหลือประชาชน 

    ใหเขาถึงความยุติธรรม 

1.1 การจัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดี  (กบค.) 

      - เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหเจาหน้ีและลูกหน้ีสามารถเจรจากันได 

        ดวยความพึงพอใจ สะดวก รวดเร็ว ไมมีคาใชจาย และเปนธรรม 

12 ม.ค. 63 - สวนกลาง 

1.2 การจัดขายทอดตลาดในวันหยุดราชการ : วันเสาร  (กบค.) 

      - เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขาซื้อทรัพยจากการ 

        ขายทอดตลาดในวันหยุดได 

28 ธ.ค. 62 - 

25 ม.ค. 63 

- สวนกลาง 

- สวนภูมิภาคท่ีกําหนด 

1.3 การจําหนายสินคาและผลิตภัณฑในโครงการ DJOP Center 

      ซึ่งเปนผลงานของเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจฯ 

      ในราคาพิเศษ (ลดราคา 10 - 20 %)  (กพน.) 

28 ธ.ค. 62 - 

1 ม.ค. 63 

- สถานพินิจฯ  

  และศูนยฝกฯ 

1.4 การจําหนายสินคาและผลิตภัณฑซี่งเปนผลงานของผูตองขัง 

      ในราคาพิเศษ  (รท.) 

28 ธ.ค. 62 - 

1 ม.ค. 63 

- รานจําหนายผลิตภัณฑ 

 เรือนจําและทัณฑสถาน 

1.5 การใหบริการการบันทึกภาพลักษณะรองรอยตําหนิพิเศษของ 

      พระเครื่องใหกับประชาชนตามหลักนิติวิทยาศาสตร (สนว.) 

1-31 

 ม.ค. ๖๓ 

- สถาบันนิติวิทยาศาสตร 

2. การใหบริการความรูและ 

    ความเขาใจดานกฎหมาย 

2.1 การใหความรูกฎหมายแกประชาชน : (กบค.) 

     - กฎหมายในชีวิตประจําวัน 

     - กฎหมายค้ําประกัน จํานํา จํานอง ขายฝาก  

     - กระบวนการข้ันตอนการบังคับคด ี

     - การวางทรัพยและการไกลเกลี่ยขอพิพาท   

 

25 ม.ค. 63 

28 ม.ค. 63 

30 ม.ค. 63 

 

 

- จังหวัดสุโขทัย 

- จังหวัดนครสวรรค 

- จังหวัดสิงหบุร ี

 

2.2 การลงพ้ืนท่ีท่ัวประเทศในการใหคําปรึกษากฎหมาย 

      โดยไมเสียคาใชจาย  (กบค.) 

ชวงเทศกาล 

ปใหม 

- สถานีขนสงสายใต 

- สบค.ท่ัวประเทศ 

2.3 “สงความสุข สงความรูกฎหมายกลับบาน ในเทศกาลปใหม ”  

      (สกธ.) 

26 ธ.ค. 62 - สถานีขนสงหมอชิต 

- สถานีรถไฟหัวลําโพง 

2.4 “ฉลองเทศกาลปใหม ปลอดภัยจากยาเสพติด”  (ป.ป.ส.) 

        ชวงรณรงคประชาสัมพันธสรางการรับรู  

      - ใหแกพนักงาน เจาของผูประกอบการ และประชาชนท่ัวไป 

16-24 

ธ.ค.62  

- สํานักงานนิคม 

  อุตสาหกรรม  

- สถานประกอบการ 

2.5 ไกลเกลี่ยกอนไหม ไมตองไปข้ึนศาล  (กคส.) 

      - การประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนในการบริการไกลเกลี่ย 

       ขอพิพาท ตาม พ.ร.บ.การไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2562 

ตลอดป 2563 - กรมคุมครองสิทธิ 

  และเสรภีาพ 

 

3. การบริการงานยุติธรรม 

   ชวงเทศกาลปใหม 

 

 

 

 

 

3.1 โครงการยุติธรรมเชิงรุกสรางสุขใหประชาชน 

      โดยรับเรื่องราวรองเรียนจากประชาชน ใหคําปรึกษาแนะนํา 

      และประสานการชวยเหลือแบบบูรณาการฯ  (สชจ.) 

เริ่มตั้งแต 

ต.ค. 62 

- สํานักงานยุติธรรม 

  จังหวัดท่ัวประเทศ 

3.2 บริการญาติเยี่ยมพิเศษโดยผูปกครองสามารถขอรับบริการ 

      ญาติเยี่ยมไดทุกวัน  (กพน.)  

28 ธ.ค. 62 - 

1 ม.ค. 63 

- สถานพินิจฯ  

  และศูนยฝกฯ 

3.3 โครงการบําเพ็ญสาธารณประโยชน  (รท.) 

      - นักโทษเด็ดขาดท่ีรับอนุมัติจายออกทํางานสาธารณะ  

ชวงเทศกาล 

ปใหม 

1. เรือนจํา 

2. ทัณฑสถาน 
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แนวทาง โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ีดําเนินการ 

 

 

 

 

 

        นอกเรือนจํา หรือไดรับอนุญาตใหออกทํางานนอกเรือนจํา 

        ออกไปทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนรวมกับชุมชน เชน  

        1 เรือนจํา 1 วัด 1 โรงเรียน   

 

3. สถานกักขัง 

3.4 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม (คป.) 

      1) กิจกรรมในชวงการรณรงคและประชาสัมพันธ ไดแก 

          - การรณรงคประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความตระหนัก  

            และความสํานึกในการขับข่ี 

         - การทํางานบริการสังคมท่ีลดความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน 

            เชน การปรับภูมิทัศน การทําความสะอาดเครื่องหมาย 

             จราจร การตัดแผวถางสิ่งกีดขวางบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหต ุ

       2) กิจกรรมชวงควบคุมเขมขน ไดแก  

           - การจัดเวรใหเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีรับคดีท่ีศาลหรือ 

             สํานักงานเพ่ือประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลผูกระทําผิด 

             ในคดีเก่ียวกับการจราจร 

           - การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในการใหบริการ 

              ประชาชน ณ จุดบริการประชาชน ดานชุมชนและดาน 

             ตรวจคนตามถนนสายหลักกอนเขาจังหวัด   

 

16  -26  

ธ.ค. 62 

 

 

 

 

24 ธ.ค. 62 - 

2 ม.ค. 63 

 

- ท่ัวประเทศ 

 

 

 

 

 

- ท่ัวประเทศ 

3.5 กิจกรรมเยียวยาประชาชนผูบริสุทธ์ิท่ีตกเปนเหยื่อในคดีอาญา 

      ใหไดรับความเปนธรรม  (กคส.) 

25 ธ.ค. 62 - 

31 ม.ค. 63 

- กรมคุมครองสิทธิ 

  และเสรภีาพ 

- สวนภูมิภาค 

3.6 คุมครองสิทธิฉับไวประชาชนสุขใจ (กคส.) 

     - จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบติดตามสถานการณ และลงพ้ืนท่ีเชิงรุก 

       แจงสิทธิผูเสียหาย และรับคําขอตาม พ.ร.บ. คาตอบแทน 

       ผูเสียหายฯ   

28 ธ.ค. 62 – 

31 ม.ค. 63 

- กรุงเทพมหานคร  

3.7 “ฉลองเทศกาลปใหม ปลอดภัยจากยาเสพติด” (ป.ป.ส.) 

       ชวงปฏิบัติการ  

      - บูรณาการรวมกับหนวยบริการในพ้ืนท่ี ไดแก การตรวจ 

        ปสสาวะพนักงานขับรถโดยสาร/ตรวจวัดแอลกอฮอล เปนตน 

      - พบปะประชาชนในหมูบานชุมชน สรางการมีสวนรวม   

25 ธ.ค. 62 –  

5 ม.ค. 63   

- สถานีขนสงผูโดยสาร 

  ท่ัวประเทศ  

- หมูบานกองทุนแม 

  ของแผนดิน  

- จุดตรวจ 

4. การบริการงานยุติธรรม 

    ผานระบบเทคโนโลย ี

4.1 การเยี่ยมเด็กและเยาวชนทางไกล ผานระบบ VDO Conference 

      ตั้งแตเวลา 09.00 - 15.30 น.  (กพน.)   

28 ธ.ค. 62 - 

1 ม.ค. 63 

- สถานพินิจฯ  

  และศูนยฝกฯ 

4.2 Application นัดหมายพนักงานสอบสวนดวยระบบ On Line  

      โดย QR Code เพ่ือนัดหมายวัน เวลา สถานท่ี มาใหปากคําตอ 

      เจาพนักงานสอบสวน  (กสพ.)   

      หรือสามารถติดตอผานเว็บไซต 

      https://register.dsi.go.th/NiceReview/New 

1 ธ.ค. 62 -  

31 มี.ค. 63   

- On Line 

4.3 Application ผูเสียหายคดีแชรลูกโซ ใหขอมูล/ปากคําเบ้ืองตน  

      ผานระบบ On Line โดย QR Code  (กสพ.) 

      หรือสามารถติดตอผานเว็บไซต 

      https://register.dsi.go.th/NiceReview/New 

1 ธ.ค. 62 -  

31 มี.ค. 63  

- On Line 
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แนวทาง โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ีดําเนินการ 

4.4 สายดวนยุติธรรมสรางสุขไมตองขอ เรารอ 24 ช่ัวโมง  (กคส.)  

     - ใหบริการปรึกษาทางกฎหมายหลายภาษา ไดแก ภาษาอังกฤษ 

       ภาษาจีน ภาษายาวี ภาษาบาฮาซา ภาษามาเลย ภาษาไทย 

       รวมถึงรับเรื่องราวรองทุกข ตลอด 24 ช่ัวโมง   

ตลอดป 2563 - ท่ัวประเทศ 

- โทร. 1111  

  กด 77 ฟรี 

4.5 กิจกรรมยกระดับการขอรับความชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 

      ผานชองทางดิจิทัล  (กย.) 

      - www.jfo.moj.go.th 

      - Mobile Application : Justice Fund 

      - เพจ Facebook กองทุนยุติธรรม 

ตลอดป 2563 - สํานักงานกองทุน 

  ยุติธรรม 

- สํานักงานยุติธรรม 

  จังหวัดทุกจังหวัด 

4.6 การรับฟงความเห็นราง พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการทรมาน 

     และการกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  (กคส.) 

     ผานชองทางดิจิทัลและการลงพ้ืนท่ี 5 ภูมิภาค 

ธ.ค. 62 - 

ม.ค. 63 

- กรมคุมครองสิทธิ 

  และเสรภีาพ 

 

 
10. เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินโครงการอางเก็บน้ําคลองหลวง จังหวัดชลบุรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอขยายระยะเวลาดําเนิน
โครงการอางเก็บน้ําคลองหลวง จังหวัดชลบุรี จาก เดิม 10 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2562) เปน 14 ป  
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2566) ภายใตกรอบวงเงินโครงการฯ ท่ีไดรับอนุมัติไวเดิม จํานวน 9,341.36 ลานบาท 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กษ. รายงานวา กรมชลประทานไดดําเนินโครงการฯ มาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีผล
การดําเนินงานและปญหาอุปสรรค สรุปไดดังนี้ 
  1. ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
      1.1 งานท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 1 รายการ ไดแก  งานกอสรางเข่ือนหัวงานและอาคาร
ประกอบพรอมสวนประกอบอ่ืน ซ่ึงปจจุบันไดเปดใชงานและเก็บกักน้ําแลว โดยมีโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาคลอง
หลวง รัชชโลทร สํานักงานชลประทานท่ี 9 รับผิดชอบการบริหารจัดการน้ํา 
      1.2 งานท่ีอยูระหวางดําเนินการ มี 3 รายการ สรุปได ดังนี้ 
   1) งานกอสรางคลองสงน้ําและคลองระบายน้ําพรอมอาคารประกอบฝงขวา กรม
ชลประทานไดวาจางผูรับจาง ตามสัญญา กจ. 25/2556 (กสพ.) ลงวันท่ี 12 กันยายน 2556 กําหนดแลวเสร็จภายใน 
630 วัน เริ่มวันท่ี 15 พฤศจกิายน 2556 สิ้นสุดอายุสัญญาวันท่ี 6 สิงหาคม 2558 และแกไขสัญญาเพ่ิมเติม จํานวน 5 
ครั้ง วงเงินคากอสราง 387.55 ลานบาท ครบอายุสัญญาตามสัญญาแกไขเพ่ิมเติมในวันท่ี 19 มีนาคม 2563 ปจจุบันมี
ผลงานสะสมรอยละ 50.87 
   2) งานจางกอสรางคลองสงน้ําและคลองระบายน้ําพรอมอาคารประกอบฝงซาย                
กรมชลประทานไดวาจางผูรับจาง ตามสัญญา กจ. 28/2561 (สพด.) ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2561 วงเงินคากอสราง 
259.63 ลานบาท อายุสัญญา 900 วัน เริ่มวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 สิ้นสุดอายุสัญญาวันท่ี 30 มกราคม 2564 
ปจจุบันอยูระหวางกอสรางและมีผลงานสะสมรอยละ 12.05 
   3) งานจางกอสรางคลองสงน้ําพรอมอาคารประกอบฝงซาย สัญญาท่ี 2  [เปนสวนหนึ่ง
ของงานในขอ 2)] ซ่ึงปจจุบันอยูระหวางกรมชลประทานเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ                
พ.ศ. 2563 และมีแผนการดําเนินงานกอสรางในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

รายการ 
(อยูระหวางดําเนินการ) 

วงเงิน 
(ลานบาท) 

สัญญา ผลงาน 
สะสม เริ่มสัญญา ส้ินสุด 

1) คลองสงน้ําและคลองระบายน้ํา
พรอมอาคารประกอบฝงขวา 

387.55 (ตาม
สัญญาแกไข

15 พฤศจกิายน 
2556 

19 มีนาคม 2563 50.87% 
(ณ ส.ค. 62)  

http://www.jfo.moj.go.th/
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เพ่ิมเติม) 
2) คลองสงน้ําและคลองระบายน้ํา
พรอมอาคารประกอบฝงซาย 

259.63 15 สิงหาคม 2561 30 มกราคม 2564 12.05% 
(ณ พ.ค. 62) 

3) คลองสงน้ําพรอมอาคาร
ประกอบฝงซาย สัญญาท่ี 2 

270.00 มีแผนการดําเนินงานกอสรางในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- 2566 

 
  2. ปญหาและอุปสรรคท่ีผานมา เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและการใชประโยชนพ้ืนท่ีของราษฎร
เปลี่ยนแปลงไปจากท่ีไดออกแบบกอสรางไวเดิมประกอบกับในข้ันตอนการจัดหาท่ีดินมีเจาของทรัพยสินสวนหนึ่งไม
ยอมรับราคาคาทดแทนทรัพยสินท่ีภาครัฐกําหนด บางสวนไมยินยอมใหเขาใชพ้ืนท่ี รวมท้ังท่ีดินบางแปลงติดปญหา
เรื่องขอกฎหมาย ซ่ึงในการดําเนินการจัดหาท่ีดิน กรมชลประทานใชวิธีเจรจาซ้ือขายท่ีดินจากราษฎรท่ีถูกกําหนดเปน
เขตชลประทานควบคูกับการใชพระราชกฤษฎีกาเวนคืนท่ีดินตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
พ.ศ. 2530 ประกอบกับกรมชลประทานไดมีการแกไขแบบกอสรางเพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับราษฎรและเพ่ือให
สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ รวมท้ังการใชประโยชนในพ้ืนท่ีทําใหกรมชลประทานตองปรับแผนการดําเนิน
โครงการใหสอดคลองกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน สงผลใหการกอสรางลาชากวาแผนงานท่ีกําหนดไวเดิมจึงมีความ
จําเปนตองขยายระยะเวลาโครงการฯ ออกไป โดยคาดวาจะสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดท้ังหมดในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
  3. แผนปฏิบัติการ 
      3.1 งานท่ีตองดําเนินการในชวงระยะเวลา 3 เดือน  (จะดําเนินการตั้งแตไดรับงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563) 
   1) กอสรางคลองสงน้ําและคลองระบายน้ําพรอมอาคารประกอบฝงขวาและกอสรางคลอง
สงน้ําและคลองระบายน้ําพรอมอาคารประกอบฝงซายใหเปนไปตามแผนงานท่ีวางไว รวมท้ังเตรียมความพรอมงาน
กอสรางคลองสงน้ําพรอมอาคารประกอบฝงซาย สัญญาท่ี 2 (ตามขอ 1.2) ใหสามารถเริ่มกอสรางไดในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
   2) จัดหาท่ีดินงานคลองสงน้ําและคลองระบายน้ําใหสอดคลองกับแผนงานกอสราง  
   3) กษ. (กรมชลประทาน) และหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน
แกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมถึงติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
      3.2 งานท่ีตองดําเนินการในชวงระยะเวลา 6 เดือน ถึง 1 ป  กษ. (กรมชลประทาน) จะ
ดําเนินการกอสรางและเตรียมความพรอมงานคลองสงน้ําและคลองระบายน้ํา งานการจัดหาท่ีดิน และแผนปฏิบัติการ
ปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ตอเนื่องจากแผนปฏิบัติการในชวงระยะเวลา 3 เดือนแรก ใหเปนไปตาม
แผนงานท่ีกําหนดไว รวมท้ังติดตามเรงรัด การเบิกจายงบประมาณของงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหเปนไปตาม
เปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนดไว 
 
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายกรอบระยะเวลาการดําเนินโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน รุนท่ี 4  
  คณะรัฐมนตรีพิจารณา เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายกรอบระยะเวลาการดําเนินโครงการ 1 อําเภอ 
1 ทุน รุนท่ี 4 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ แลวมีมติดังนี้ 
  1. เห็นชอบขยายกรอบระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน (โครงการฯ) รุนท่ี 4 
ออกไปอีก 2 ป จาก ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2563 [คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบระยะเวลาในการดําเนิน
โครงการฯ แลว (มติคณะรัฐมนตรี 21 มกราคม 2556)] เปน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 และขอผูกพัน
งบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการฯ จํานวนท้ังสิ้น 81.85 ลานบาท [งบประมาณดังกลาวอยูภายใตกรอบวงเงิน
เดิมท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหความเห็นชอบไวแลว  (มติคณะรัฐมนตรี 21 มกราคม 2556)] โ ดยสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จะเปนผูขอตั้งงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการฯ ในภาพรวมเปนรายปตอไป 
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  สําหรับงบประมาณในการดําเนินโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน รุนท่ี 4 ใหกระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังนี้ ใหกระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
สํานักงบประมาณ และสํานักงาน ก.พ. ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
  2. ในกรณีท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงคท่ีจะดําเนินโครงการฯ รุนตอ ๆ ไปในอนาคต ให
กระทรวงศึกษาธิการจัดทําขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน (1) ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรคท่ีผานมา และ
แนวทางการแกไขปญหาดังกลาวท่ีเปนรูปธรรม (2) เหตุผลความจําเปน ในการดําเนินโครงการฯ รุนตอไป และความ
เปนไปไดท่ีจะมีจํานวนนักเรียนทุนไดตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว (3) การวางแผนและเตรียมกําลังคนใหพรอมใน
สาขาวิชาตาง ๆ ท้ังสาขาวิชาท่ีขาดแคลนและสาขาวิชาท่ีสอดรับกับสภาวการณของประเทศไทย เพ่ือใหตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงานในอนาคต อาทิ นักการตลาดออนไลนระหวางประเทศ นักวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ ( Big 
Data) และนําเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบกอนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการฯ ตามข้ันตอนตอไป 
  3. ใหสํานักงาน ก.พ. เรงรัดการดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 
(เรื่อง การจัดสรรทุนรัฐบาลใหแกหนวยงานของรัฐ) ดวย 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  เรื่องนี้เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติ (21 มกราคม 2556) เห็นชอบการดําเนินโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน 
(โครงการฯ) รุนท่ี 4 ซ่ึงมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้  

หัวขอ รายละเอียด 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหนักเรียนท่ีเรียนดี มีความประพฤติดี ไดมีโอกาสรับทุนการศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาใบแรกท้ังในประเทศและตางประเทศตาม
สาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับทุนและยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศไทย 

ระยะเวลาดําเนินโครงการฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2563 
กรอบวงเงินงบประมาณ 14,493 ลานบาท  
ผลการดําเนินโครงการฯ 

 

หัวขอ รายละเอียด 
จํานวนนักเรียนทุนท่ีรับ
ทุน 

568 คน 

จํานวนนกัเรียนทุนท่ี
ลาออก/พนสภาพ/สละ
สิทธิ ์

7 คน 

จํานวนนกัเรียนทุนท่ี
สําเร็จการศึกษาจาก
โครงการฯ 

105 คน 

สําเร็จการศึกษาใน
ประเทศไทย 28 คน 
สําเร็จการศึกษาจาก
ตางประเทศ 77 คน 

จํานวนนักเรียนทุนฯ ท่ี
ยังศึกษาอยูในโครงการฯ 

456 คน 

ศึกษาในประเทศไทย 
311 คน 
ศึกษาตางประเทศ 
145 คน 

รวมท้ังส้ิน 561 คน  
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เง่ือนไขภายหลัง 
จากจบโครงการฯ 

นักเรียนผูรับทุนท่ีสําเร็จการศึกษาจากโครงการฯ แลว จะตองทํางานใน
ประเทศไทยซ่ึงสามารถเลือกทํางานไดท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

โดยในครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ ขยายกรอบระยะเวลาในการดําเนิน
โครงการฯ รุนท่ี 4 ออกไปอีก 2 ป  จากปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2563 เปนปงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2565 
และขอผูกพันงบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการฯ จํานวนท้ังส้ิน 81.85 ลานบาท  (งบประมาณดังกลาวอยู
ภายใตกรอบวงเงินเดิมท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหความเห็นชอบไวแลว) โดยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะเปน
ผูขอตั้งงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการฯ ในภาพรวมเปนรายปตอไป เนื่องจากในชวงดําเนินการเปดรับสมัครนักเรียน
ทุนเพ่ือเขารวมโครงการฯ รุนท่ี 4 มีการเปดรับสมัครถึง 3 ครั้ง เพราะจํานวนนักเรียนทุนไมเปนไปตามเปาหมาย
ของโครงการฯ สงผลใหนักเรียนทุนท่ีสมัครในครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 ไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดทันตามกรอบ
ระยะเวลาการดําเนินโครงการฯ ท่ีคณะรัฐมนตรีไดเคยอนุมัติไว  (จะจบการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จํานวน 113 คน และจะจบการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 4 คน) ประกอบกับนักเรียนทุนบางรายได
ขอพักการศึกษาจากปญหาสุขภาพ และบางรายมีการขอปรับเปลี่ยนมาศึกษาในประเทศ 
 
12. เรื่อง การขับเคล่ือนโครงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟาแบบครบวงจรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ือ
ความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 
  คณะรัฐมนตรีพิจารณา เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟาแบบครบวงจรใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ตามท่ีศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 
(ศอ.บต) เสนอแลวมีมติดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการตามกรอบแนวทางการดําเนินโครงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟาแบบครบ
วงจรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน โดยให ศอ.บต. รับความเห็นของหนวยงานท่ี
เก่ียวของไปพิจารณาดําเนินการแลวนําเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติและคณะกรรมการยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตพิจารณากอนดําเนินตามข้ันตอนตอไป ท้ังนี้ ให ศอ.บต. และหนวยงานท่ี
เก่ียวของดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของดวย 
  2. รับทราบการจัดตั้งคณะกรรมการอํานวยการบริหารโครงการพลังงานไฟฟาแบบครบวงจรในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน โดยใหมีศูนยประสานและบริการเบ็ดเสร็จดานพลังงานเปนสวน
งานภายใน ศอ.บต. และให ศอ.บต. หารือรวมกับกระทรวงพลังงาน สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณาการกําหนด
กลไกการดําเนินโครงการนี้ใหมีลักษณะเดียวกับโครงการโรงไฟฟาชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก เชน การพิจารณาให
ความเห็นชอบโครงการของชุมชน การกําหนดหลักเกณฑหรือแนวทางการรับซ้ือไฟฟา เปนตน เพ่ือใหการดําเนิน
โครงการดังกลาวสอดคลองกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก (AEDP) ของกระทรวงพลังงานและ
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ( PDP2018) ท้ังนี้ ใหพิจารณาประเด็นความซํ้าซอน
ของอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดังกลาวกับคณะกรรมการตามกฎหมายท่ีมีอยูในปจจุบันดวย 
  3. มอบหมายให ศอ.บต. เปนหนวยจัดทํารายงานความกาวหนาปญหาและอุปสรรคของโครงการฯ 
เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติใหเรงรัดแกไขปญหาและอุปสรรคโดยเร็ว รวมท้ังประสานและ
อํานวยการทํางานรวมกับทุกภาคสวนเพ่ือกําหนดแนวทางการทํางานรวมกันใหเปนไปอยางตอเนื่องบรรลุเปาหมาย
ตามท่ีกําหนด พรอมท้ังรวมมือกับทุกภาคสวนประชาสัมพันธผลกระทบเชิงบวกตอสาธารณชนใหทราบและเห็น
ความกาวหนาของโครงการฯ และการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตอยางเปนรูปธรรม 
  4. ให ศอ.บต และหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทํามาตรการเพ่ือรองรับความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
การดําเนินโครงการฯ ท่ีไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว รวมถึงแนวทางการแกไขปญหากรณีท่ีมีจํานวน
ประชาชน/กลุมอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณของประชาชนใหความสนใจในการเขารวมการดําเนินโครงการฯ ไม
เปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
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  ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบกรอบ
แนวทางการดําเนินโครงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟาแบบครบวงจรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ือความม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการพลังงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต
โดยใชแนวทางประชารัฐดวยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน สรางความม่ันคงทางพลังงาน รวมท้ังชวยพัฒนาชุมชนให
สามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน ท้ังนี้ แนวทางการดําเนินโครงการฯ  กําหนดใหมีคณะกรรมการอํานวยการ
บริหารโครงการพลังงานไฟฟาแบบครบวงจรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน  ซ่ึงเปน
กลไกการบริหารจัดการพลังงานไฟฟาภาคใตอยางเบ็ดเสร็จ โดยมี อํานาจหนาท่ีครอบคลุม เก่ียวกับกําหนดประเภท
เชื้อเพลิง สถานท่ีตั้ง คัดเลือกโครงการ กําหนดวันจายไฟฟา การจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ เปนตน 
รวมท้ังกําหนดใหมีศูนยประสานและบริการเบ็ดเสร็จดานพลังงานเปนสวนงานภายใน ศอ.บต.  เพ่ือเปนสํานักงาน
ดําเนินโครงการ ท้ังนี้ แนวทางการดําเนินโครงการฯ ประกอบดวย 3 กระบวนการ สรุปได ดังนี้  
  1. กระบวนการตนทาง 
        ⋅ การจัดสรรปจจัยการผลิตท่ีจําเปนใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี  เชน กลาพันธุ ปุยธรรมชาติ 
ท่ีดินทํากิน  
        ⋅ สงเสริมใหจัดตั้งศูนยเพาะเล้ียง/เพาะพันธุกลาไมพืชพลังงานในระดับหมูบานและ
ชุมชน โดยประชาชน/ชุมชนเปนผูดําเนินการ 
        ⋅ ยกระดับการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีมีสาขาวิชาและการเรียนการ
สอนดานการเกษตรใหมีความเช่ียวชาญและสรางบุคลากรเฉพาะดานพืชพลังงาน 
        ⋅ ใหมีศูนยประสานฯ โดยเปนสวนงานภายใน ศอ.บต 
 
 
  2. กระบวนการกลางทาง 
        ⋅ จัดตั้งศูนยรวบรวมวัสดุเหลือใชจากภาคการเกษตรเพ่ือใหเกิดการพ่ึงพาตนเองอยาง
ย่ังยืน 
        ⋅ สงเสริมใหสถาบันวิชาการและหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของถายทอดเทคโนโลยีและ
องคความรูดานการแปรรูปสินคา ผลิตภัณฑและการบริการท่ีมีมาตรฐานเพ่ือใหมีสินคาและบริการจากหมูบาน
และชุมชนในพ้ืนท่ีไปสูตลาดสินคาท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังจัดตั้งกลุมอาชีพวิสาหกิจและสหกรณของ
ประชาชน 
  3. กระบวนการปลายทาง 
        ⋅ จัดทําขอเสนอการบริหารกิจการพลังงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
          โดยจะขอรับจัดสรรอัตราการผลิตพลังงานไฟฟาเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
        ⋅ การกําหนดสัดสวนการลงทุน  โดยมีผูถือหุนรวมกัน 3 ภาคสวน ไดแก 1) ประชาชน/
กลุมอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณของประชาชน ถือหุนอัตราไมเกินรอยละ 40 (ใหกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานเปนผูถือหุนแทนประชาชนไปกอนจนกวาประชาชนจะมีความเขมแข็ง) 2) ภาคเอกชนในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ
และทํางานรวมกับประชาชนในพ้ืนท่ีถือหุนในอัตราไมเกินรอยละ 30 และ 3) กฟผ./กฟภ./บริษัทเอกชนนอกพ้ืนท่ี
เปนผูถือหุนในอัตราไมเกินรอยละ 30 
        ⋅ ใหมีคณะกรรมการอํานวยการบรหิารโครงการพลังงานไฟฟาแบบครบวงจรในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 
        ⋅ ใหจัดตั้ง “กองทุนพลังงานไฟฟาเพ่ือประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต”  โดยนํารายได
จากผลกําไรสุทธิไมเกินรอยละ 10 ของโรงไฟฟา  มาเพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนสรางอาชีพใหกับประชาชน เปน
ตน 
  ระยะเวลาดําเนินการ : 5 ป (ภายหลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหดําเนินการ) 
  คาใชจายท่ีจะเกิดข้ึน : จํานวน 19,764 ลานบาท/5 ป (3,952.80 ลานบาท/ป) 
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  ท้ังนี้ ท่ีประชุมท่ีเก่ียวของไดพิจารณาใหความเห็นชอบใหมีการจัดทําแนวทางการบริหารโครงการฯ 
และนําเสนอรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) ประธานกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต (ในขณะนั้น) พิจารณาแลวเห็นชอบให ศอ.บต. นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการดังกลาวตาม
ข้ันตอน 
 

 ตางประเทศ 
13.   เรื่อง  ขอความเห็นชอบรางปฏิญญาแสดงเจตจํานงระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมแหง
ราชอาณาจักรไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงนิเวศวิทยาและการเปล่ียนผานท่ีครอบคลุมแหงสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสวาดวยความรวมมือในสาขาคมนาคมขนสง 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางปฏิญญาแสดงเจตจํานงระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมแหง
ราชอาณาจักรไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงนิเวศวิทยาและการเปลี่ยนผานท่ีครอบคลุมแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศสวา
ดวยความรวมมือในสาขาคมนาคมขนสง (รางปฏิญญาแสดงเจตจํานงฯ) รวมท้ังอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนามฝายไทยสําหรับการลงนามดังกลาว และใหกระทรวงการตางประเทศ 
(กต.) ออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม ( Full Powers) ใหแกรัฐมนตรีวาการะทรวงคมนาคมหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
สําหรับการลงนามดังกลาว ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 
                   อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมรางปฏิญญาแสดงเจตจํานงจากท่ี
คณะรัฐมนตรีเคยมีมติอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไปแลว  หากการปรับเปลี่ยนไมขัด กับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได
อนุมัติหรือใหความเห็นชอบไว ใหสามารถดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังชี้แจง
เหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว ตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 30 
มิถุนายน 2558  ดวย 
                 สาระสําคัญของรางปฏิญญาแสดงเจตจํานงฯ  มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนกรอบในการพัฒนาและ
แลกเปลี่ยนความรูและความรวมมือดานการขนสงบูรณาการการพัฒนาระบบขนสงและโครงสรางพ้ืนฐาน การรักษา
สิ่งแวดลอม การรับมือกับผลกระทบจากการขนสงหลายรูปแบบตอมลภาวะทางอากาศ ซ่ึง คค. สามารถปฏิบัติไดตาม
กฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีมีอยูในปจจุบัน โดยท้ังสองประเทศจะไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณท่ีเปน
ประโยชนในการพัฒนาองคความรูและบุคลากร รวมถึงจะชวยเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาระบบขนสงอยางยั่งยืนของ
ประเทศไทยตอไป 
                   โดยขอบเขตความรวมมือ ประเทศผูลงนามจะเสริมสรางการแลกเปลี่ยนประสบการณและขอมูลใน
สาขาการขนสงอยางยั่งยืน ดังนี้ (1) การขนสงทางราง (ท้ังการขนสงผูโดยสารและสินคา) (2) การขนสงมวลชนใน
เมือง (รวมถึงรถไฟฟาใตดิน รถไฟฟารางเบา รถประจําทางในเมือง รถกระเชา) (3) การขนสงดวยเทคโนโลยีสะอาด
และมาตรการสงเสริมการดําเนินการดังกลาว (4) การขนสงหลายรูปแบบและโลจิสติกส (โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
ขนสงสินคาทางน้ํา) (5) การขนสงทางทะเล (6) ทางหลวงและความปลอดภัยทางถนน (7) การขนสงรูปแบบอ่ืน ๆ ซ่ึง
ประเทศผูลงนามท้ังสองฝายยอมรับรวมกันและ (8) การใชสัญญาความเปนหุนสวนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน   
 
14.  เรื่อง  ทาทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการรวมทางการคา (JTC) ไทย – บังกลาเทศ ครั้งท่ี 5 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทาทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการรวมทางการคา (JTC) ไทย – 
บังกลาเทศ ครั้งท่ี 5 ตามขอ 2  เพ่ือใหคณะผูแทนไทย ซ่ึงมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยหรือผูแทนเปนประธาน
ฝายไทย ใชหารือกับฝายบังกลาเทศ ท้ังนี้หากในการประชุมดังกลาว มีผลใหมีการตกลงเรื่องความรวมมือดาน
เศรษฐกิจการคาในประเด็นอ่ืน ๆ นอกเหนือจากขอ 2 อันจะเปนประโยชนตอการสงเสริมความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
การคาระหวางไทยกับบังกลาเทศ ใหคณะผูแทนไทยสามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อีกครั้ง ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ 
                   สาระสําคัญของเรื่อง 
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                   1. การประชุมคณะกรรมการรวมทางการคา ( Joint Trade Committee : JTC) ไทย – บังกลาเทศ 
ครั้งท่ี 5 เปนเวทีการประชุมหารือระดับรัฐมนตรีการคาเก่ียวของกับการกําหนดทิศทางความสัมพันธทางการคาและ
การลงทุนระหวางไทยกับบังกลาเทศ และแนวทางจัดทําความรวมมือทางเศรษฐกิจท่ีท้ังสองฝายมีศักยภาพรวมกัน
หรือเอ้ือประโยชนตอกัน ไดแก การอํานวยความสะดวกทางการคา การลงทุน และความรวมมือทางเศรษฐกิจดาน 
ตาง ๆ อาทิ อุตสาหกรรม เกษตร ประมง บริการสุขภาพและสาธารณสุข และความเชื่อมโยงทางคมนาคม 
                   2. กระทรวงพาณิชยไดจัดประชุมเตรียมการฝายไทยรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เม่ือวันท่ี 24 
ตุลาคม 2562 เพ่ือพิจารณาประเด็นท่ีฝายไทยประสงคจะผลักดันในการประชุม JTC ไทย – บังกลาเทศ ครั้งท่ี 5  ท่ี
ไทยจะเปนเจาภาพจัดการประชุมระหวางวันท่ี 8 – 9 มกราคม 2563 ณ กรุงเทพ  โดยเห็นควรเสนอทาทีไทย ดังนี้ 
                             2.1 การคาและการลงทุน หารือแนวทางการสงเสริมการคาและการลงทุน รวมถึงการขจัด
อุปสรรคทางการคาสองฝาย เพ่ือเพ่ิมมูลคาการคาระหวางกันเปน 2,000 ลานเหรียญสหรัฐ ภายในป 2564 
                             2.2 ความเปนไปไดในการจัดทําความตกลงการคาเสรี ( FTA) ไทย – บังกลาเทศ หารือ
เก่ียวกับการจัดทําความตกลงการคาเสรี ( FTA) ไทย – บังกลาเทศ โดยใหสองฝายแลกเปลี่ยนผลการศึกษาการจัดทํา 
FTA ระหวางกัน 
                             2.3 การใหสิทธิพิเศษในการยกเลิกภาษีนําเขาและโควตา (DFOF) ไทยอยูระหวางดําเนินการ
เพ่ือตออายุโครงการ DFOF ท่ีจะหมดอายุลงในวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยจะมีการพิจารณาทบทวนรายการสินคา
และกฎหมายถ่ินกําเนิดสินคาภายใตโครงการดังกลาว ซ่ึงไทยจะนําสินคาท่ีบังกลาเทศรองขอเพ่ิมเติมมาพิจารณาดวย  
                             2.4 ความรวมมือทางเศรษฐกิจ ไทยยินดีใหความรวมมือกับบังกลาเทศในดานตาง ๆ ไดแก 
ดานอุตสาหกรรม ดานเกษตร ดานการประมงและปศุสัตว ดานบริการสุขภาพและสาธารณสุข การเชื่อมโยงทาง
คมนาคม 
                             2.5 ในโอกาสเดียวกัน กระทรวงพาณิชยจะจัดกิจกรรมอ่ืน ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสงเสริมการคา
และการลงทุนระหวางไทยและบังกลาเทศ อาทิ การสัมมนาโอกาสทางการคาและการลงทุนระหวางไทยกับ
บังกลาเทศ 
  

แตงตั้ง 
15.  เรื่อง การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับ
ดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการในคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจและคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแตงตั้ง 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                   1. แตงตั้งรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม เปนกรรมการโดยตําแหนงในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง (3) แหง
พระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 
                   2. แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน คนร. จํานวน 5 คน ตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 
16 แหงพระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
                             2.1 นายกานต ตระกูลฮุน 
                             2.2 นางศุภจี สุธรรมพันธุ 
                             2.3 นายปรีดี ดาวฉาย 
                             2.4 นายประสัณห เชื้อพานิช 
                             2.5 นายเทวินทร วงศวานิช 
  สําหรับการกําหนดคาตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและ
คณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแตงตั้ง ใหกระทรวงการคลัง (สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจและกรมบัญชีกลาง) รับเรื่องนี้ไปพิจารณารวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงบประมาณ สํานักงาน 
ก.พ. ใหไดขอยุติ แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งตอไป 
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16. เรื่อง  แกไขเพ่ิมเติมคําส่ัง มอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาท่ี ประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี  ท่ี 1/2563 เรื่อง   แกไขเพ่ิมเติมคําสั่ง
มอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรฐัมนตรี  และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาท่ีประธาน
กรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
  ตามท่ีไดมี คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 166/2562  เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจ                   
ใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ               
ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 นั้น 
 เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินดําเนินไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม อาศัยอํานาจ 
ตามความ ในมาตรา 10  และมาตรา 15  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ .ศ . 2534  
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัตริะเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ .ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 
2550  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550  จึงใหแกไขเพ่ิมเติม 
คําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาท่ีประธาน
กรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ดังนี ้
 1. ยกเลิกขอ 4.1.5 แหงคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 166/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให
รองนายกรัฐมนตร ีและรฐัมนตรีประจาํสํานักนายกรฐัมนตรีปฏิบัตหินาท่ีประธานกรรมการ 
ในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 
 2. เพ่ิมความตอไปนี้เปน ขอ 1.1.7  แหงคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 166/2562  เรื่อง มอบหมาย
และมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการใน
คณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 
  “ 1.1.7 คณะกรรมการนโยบายการประมงแหงชาติ” 
  ท้ังนี้   ตั้งแตวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป 
 
17. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (สํานักงาน ป.ป.ท.)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ท. เสนอแตงตั้ง นายพุฒิพงษ เลิศสถิตย  ผูชวย
เลขาธิการ ป.ป.ท. ใหดํารงตําแหนง รองเลขาธิการ ป.ป.ท. สํานักงาน ป.ป.ท. ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพ่ือทดแทนตําแหนงท่ีวาง  
 
18. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (ศูนยอํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) เสนอแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนสามัญ ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง สังกัด ศอ.บต. จํานวน 2 ราย ดังนี้  
  1. รับโอน นายธรรมรงค คงวัดใหม  รองผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงมหาดไทย และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง รองเลขาธิการ ศอ.บต.   
   2. แตงตั้ง นายชนธัญ แสงพุม ผูชวยเลขาธิการ ศอ.บต. ดํารงตําแหนง รองเลขาธิการ ศอ.บต.   
    ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพ่ือทดแทนตําแหนงท่ี
วาง ซ่ึงการแตงตั้งขาราชการตามขอ 1. ผูมีอํานาจสั่งบรรจุท้ังสองฝายไดตกลงยินยอมการโอนดวยแลว  
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19. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ แทนตําแหนงท่ีวาง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
เสนอแตงตั้ง นายภาณุ จันทรเจี้ยวใช เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ แทนตําแหนงท่ีวาง ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 2 มกราคม 2563 เปนตนไป  
 
20. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
ยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเสนอใหกระทรวงยุติธรรมรับโอน 
นายชาญเชาวน ไชยานุกิจ  ผูตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ท่ีปรึกษาพิเศษ (นักวิเคราะหนโยบายและ     
แผนทรงคุณวุฒ)ิ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ซ่ึง ก.พ. ไดมีมติกําหนดใหเปนตําแหนงเพ่ือการรับโอน
นายชาญเชาวนฯ เปนการเฉพาะราย ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป โดยผูมี
อํานาจสั่งบรรจุท้ังสองฝายไดตกลงยินยอมในการโอนขาราชการดังกลาวแลว  
 
21. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักขาว
กรองแหงชาต)ิ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักขาวกรองแหงชาติเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย ตั้งแตวันท่ี 3 ตุลาคม 2562 
ซ่ึงเปนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ดังนี้   
  1. นายนําพร บุญปราบ  ผูอํานวยการสํานัก 10 สํานักขาวกรองแหงชาติ ดํารงตําแหนง ท่ีปรึกษา
ดานการตอตานการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ (นักการขาวทรงคุณวุฒิ) กลุมงานท่ีปรึกษา สํานักขาวกรอง
แหงชาติ    
   2. นายสาโรจย ธรรมรักษ  ผูอํานวยการสํานัก 4 สํานักขาวกรองแหงชาติ ดํารงตําแหนง ท่ีปรึกษา
ดานการพัฒนาระบบงานการขาว (นักการขาวทรงคุณวุฒิ) กลุมงานท่ีปรึกษา สํานักขาวกรองแหงชาติ    
   3. นายปยะ คงขํา ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดํารงตําแหนง ท่ีปรึกษา
ดานการดําเนินงานขาวกรองในตางประเทศ (นักการขาวทรงคุณวุฒิ) กลุมงานท่ีปรึกษา สํานักขาวกรองแหงชาติ    
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
 
22. เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการโครงการจัดทําพระไตรปฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอแตงตั้งคณะกรรมการโครงการ
จัดทําพระไตรปฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) จํานวน 2 คณะ ดังนี้   
  1. คณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดทําพระไตรปฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English 
Version)   
   2. คณะกรรมการอุปถัมภโครงการจัดทําพระไตรปฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English 
Version)   
      ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 2 มกราคม 2563 เปนตนไป  
  สาระสําคัญของเรื่อง   
  วธ. รายงานวา   
  1. รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (กรมการศาสนา) มหาเถรสมาคม และสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ ไดดําเนินโครงการจัดทําพระไตรปฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เพ่ือถวายพระราช
กุศล และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
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เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนพระมหากษัตริยของประเทศไทย และทรงประกาศพระองค
เปนพุทธศาสนูปถัมภก โดยรัฐบาลจะเนนการเผยแผและสืบทอดพระพุทธศาสนาสูประชาคมในเวทีโลก ซ่ึงไดนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในหลักการการดําเนินโครงการดังกลาวแลว (มติคณะรัฐมนตรี 11 มิถุนายน 2562)   
   2. เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2562 รองนายกรัฐมนตร ี(นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธานการหารือ
รวมกันระหวาง วธ. (กรมการศาสนา) พระพรหมบัณฑิต ผูแทนมหาเถรสมาคม และศูนยพหุภาษาการแปลและ              
ลามแหงอาเซียน โดยศาสตราจารยมณีรัตน สวัสดิวัฒน ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบแนวทางการดําเนินงานโครงการ
จัดทําพระไตรปฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) โดยใหแตงตั้งคณะกรรมการ จํานวน 2 คณะ 
ดังนี้    
     2.1 คณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดทําพระไตรปฎกฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka 
English Version) ประกอบดวย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เปน
ประธานกรรมการ กรรมการมหาเถรสมาคม จํานวน 19 รูป เปนกรรมการ และพระพรหมบัณฑิต เปนกรรมการและ
เลขานุการ    
   2.2 คณะกรรมการอุปถัมภโครงการจัดทําพระไตรปฎกฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka 
English Version) ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงวัฒนธรรม เปนรองประธานกรรมการ คนท่ี 1 รัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปนรอง
ประธานกรรมการ คนท่ี 2 ปลัดกระทรวง จํานวน 20 กระทรวง นายกราชบัณฑิตยสภา ผูอํานวยการศูนยพหุภาษา
การแปลและลามแหงอาเซียน เปนกรรมการ ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติและอธิบดีกรมการ
ศาสนา เปนกรรมการและเลขานุการรวม และมีกรรมการและผูชวยเลขานุการรวมอีกจํานวน 4 ราย  
  โดยคณะกรรมการท้ัง 2 คณะ ดังกลาว มีหนาท่ีสนับสนุนและใหคําแนะนําในการดําเนินงานจัดทํา
พระไตรปฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ตลอดจนมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการและ
คณะทํางาน เพ่ือใหการจัดทําพระไตรปฎก ฉบับภาษาอังกฤษแลวเสร็จ ท้ังนี้ ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งท่ี 
26/2562 เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมไดเห็นชอบรายนามคณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดทํา
พระไตรปฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) และให วธ. (กรมการศาสนา) นําเสนอคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการฯ ตอไป  

…………. 
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