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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 10 เมษายน 2561 

  
 

http://www.thaigov.go.th 

 

 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 

 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชมุ พลโท สรรเสรญิ แกว้ก าเนิด โฆษกประจ าส านัก

นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวตัิ ผู้ชว่ยโฆษกประจ าส านัก

นายกรัฐมนตรี ไดร้่วมแถลงผลการประชมุคณะรัฐมนตร ีซึ่งสรุปสาระส าคัญดังน้ี 

 

กฎหมาย 

 

 1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....  

 2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที ่..) 

พ.ศ. ....  

 3.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงก าหนดราชการอื่นที่ไม่อยูภ่ายใต้บังคับ

พระราชบัญญัตกิารเดนิอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. .... 

 4.  เรื่อง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เงิน

เพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 

กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

เศรษฐกจิ- สงัคม 

  5.   เรื่อง  ขอความเห็นชอบโครงการบ้านพกัข้าราชการ (บา้นหลวง) ป ี

2561 ภายใต้แผนแมบ่ทการพฒันาท่ีอยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

  6.  เรื่อง   แผนบูรณาการป้องกนัและลดอุบตัิเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

สงกรานต์ พ.ศ. 2561 

  7.  เรื่อง  โครงการประกันภยัขา้วนาปี ปกีารผลิต 2561 

แตง่ตัง้ 

  8.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่ง

ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒ ิ(กระทรวงการคลัง) 

  9.  เรื่อง  รัฐบาลราชอาณาจกัรนอร์เวย์เสนอขอแต่งตัง้เอกอัครราชทตู

วิสามัญผู้มีอ านาจเต็มแห่งราชอาณาจกัรนอร์เวย์ประจ าประเทศไทย (กระทรวงการ

ต่างประเทศ) 

  10.  เรื่อง  รัฐบาลสาธารณรัฐมลัดีฟส์เสนอขอแต่งตัง้เอกอัครราชทูต

วิสามัญผู้มีอ านาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมลัดีฟส์ประจ าประเทศไทย (กระทรวงการ

ต่างประเทศ)  

  11.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการผงัเมือง 

  12.  เรื่อง  การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินผล

การด าเนินงานของ กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค ์

  13.  เรื่อง  การแต่งตัง้ข้าราชการ (การโอนและรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งแทน) 
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(ท่านสามารถดาวน์โหลดมตผิลการประชุมคณะรัฐมนตร ีฉบับวันที ่10 เมษายน 2561) 

ด้วยการสแกน QR Code 

ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

กฎหมาย 

 

1. เรือ่ง รา่งพระราชบญัญตัเิทคโนโลยปีอ้งกนัประเทศ พ.ศ. ....  

 คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติและรบัทราบดังน้ี  

 1. อนุมตัิหลกัการรา่งพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... ตามที่

กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณา โดย

ให้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย ์กระทรวงอตุสาหกรรม และส านักงบประมาณ ไป

ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัตแิห่งชาตติ่อไป  

 2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบ

สาระส าคัญของกฎหมายล าดบัรองทีต่้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่

กระทรวงกลาโหมเสนอ  

 3. ให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่18 กรกฎาคม 2549 

(เรื่อง ขั้นตอนการจัดตั้งองค์การมหาชน) และให้กระทรวงกลาโหมเร่งรัดด าเนินการ

ตามมติคณะรัฐมนตรดีังกลา่ว แล้วแจ้งผลการด าเนินการไปยังส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณาของรา่งพระราชบัญญัติดังกลา่วต่อไป  

 4. ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ ส านักงาน ก.พ.ร. 

และส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปดว้ย  

 สาระส าคญัของรา่งพระราชบญัญตั ิ 

 1. ก าหนดค านิยาม ‘เทคโนโลยีป้องกันประเทศ’’การพฒันา’’อุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศ’ 

 2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการจ านวน 2 คณะ ดังน้ี  

 2.1 คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยปี้องกันประเทศท าหน้าท่ีหลักในการ

ก าหนดนโยบายและเป้าหมายในด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอตุสาหกรรม

ป้องกันประเทศ ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชน

ในการด าเนินกิจการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นต้น  

 2.2 คณะกรรมการส านักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศท าหน้าท่ีหลักในการ

ควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของส านักงาน  

 3. ก าหนดให้มี “ส านักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” หรือ สทป. เป็นหน่วยงาน

ของรัฐ มฐีานะเป็นนิตบิุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณและกฎหมาย

อื่น  
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 4. ก าหนดให้ สทป. ด าเนินการวจิัยและพฒันาเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็น

วัตถุประสงค์หลัก โดยได้เพิ่มเติมในวัตถุประสงค์ด้านส าคัญ เช่น  

 4.1 การศึกษา ค้นควา้ วิจยั และพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีปอ้งกันประเทศ                  

เพ่ือน าไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  

 4.2 การผลิต ประกอบรวม ปรับปรุง ซ่อมสรา้ง เปลีย่นสถานะ แปรสภาพ ขาย 

แลกเปลี่ยน ให้ ให้ยืม ให้เช่า และให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รวมถึง

การส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร  

 4.3 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของ

กระทรวงกลาโหม หน่วยงานอื่นของรัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนการพฒันาบุคลากร

ด้านเทคโนโลยีป้องกนัประเทศ  

 4.4 การทดสอบและรบัรองผลการทดสอบตามมาตรฐานยุทโธปกรณ์และ

ยุทธภณัฑ ์ 

 5. ก าหนดให้ สทป. ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏบิัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

ยุทธภณัฑ ์กฎหมายวา่ด้วยโรงงานผลติอาวธุของเอกชน กฎหมายว่าดว้ยโรงงาน

อุตสาหกรรม และกฎหมายว่าดว้ยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถรุะเบิด ดอกไม้เพลิง 

และสิ่งเทยีมอาวุธปืน  

 

 

2. เรือ่ง รา่งพระราชบญัญตักิารดแูลผลประโยชนข์องคูส่ญัญา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  

 คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติหลกัการและรับทราบดังน้ี  

 1. อนุมตัิหลกัการรา่งพระราชบัญญัตกิารดแูลผลประโยชนข์องคูส่ัญญา (ฉบับที ่

..) พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสมาคมธนาคารไทยไปประกอบการพิจารณา

ด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัตแิห่งชาตพิิจารณา ก่อนเสนอ

สภานิติบัญญัตแิห่งชาติต่อไป  

 2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบ

สาระส าคัญของกฎหมายล าดบัรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัตดิังกลา่ว ตามที่

กระทรวงการคลังเสนอ  

 3. ให้กระทรวงการคลงัรับความเห็นของสมาคมธนาคารไทยไปพิจารณา

ด าเนินการต่อไป  

 สาระส าคญัของรา่งพระราชบญัญตั ิ 

 1. ก าหนดแกไ้ขเพิม่เตมิบทนยิาม ‘คู่สัญญา’ หมายความวา่ คู่สัญญาตามสัญญา

ตา่งตอบแทน เพ่ือให้คู่สัญญาทุกประเภทสามารถท าสัญญาดูแลผลประโยชนต์าม

พระราชบัญญัติฯ ฉบับน้ีได้  

 2. ก าหนดแกไ้ขเพิม่เตมิหน้าทีข่องผูด้แูลผลประโยชนข์องคูส่ญัญา โดยให้ผูดู้แล

ผลประโยชน์ของคู่สญัญามีหน้าท่ีในการดแูลให้คู่สัญญาปฏิบตัิการช าระหนี้ตาม

ระยะเวลาและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาดูแลผลประโยชน ์โดยดูแลรกัษาเงิน 

ทรัพย์สิน หรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ตามความต้องการของคู่สัญญาที่คู่สัญญา

ได้ส่งมอบให้อยู่ในความครอบครองของตน พร้อมทั้งด าเนินการสง่มอบเงินหรือจัดให้มี

การโอนกรรมสิทธ์ิหรอืสิทธิในทรัพย์สินให้แก่คู่สัญญา  
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 3. ก าหนดใหก้รณทีีคู่ส่ญัญาตกลงกนัใหผู้ด้แูลผลประโยชนข์องคูส่ญัญามหีนา้ที่

ดแูลการปฏบิตัติามสญัญาทีม่กีารช าระเงนิ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา

ด าเนินการเปดิบญัชดีแูลผลประโยชน์เพ่ือสัญญา รายนั้นกับสถาบันการเงิน และน าเงิน

ที่ได้รับจากคู่สัญญาฝา่ยที่ต้องช าระเงินฝากไว้ในบัญชีดูแลผลประโยชนด์ังกล่าว

ภายในหนึ่งวันท าการ และให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของคู่สัญญาออกเปน็หลกัฐานรบัรอง

การฝากเงนิส่งให้คู่สัญญาฝ่ายทีต่้องช าระเงินทุกครั้ง  

 4. ก าหนดใหก้รณทีีท่รพัยส์นิทีคู่ส่ญัญาตอ้งสง่มอบหรอืโอนสทิธเิปน็

อสงัหารมิทรพัยท์ีม่หีนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ หรอืหนงัสอืกรรมสทิธิห์อ้งชดุ ใหผู้ด้แูล

ผลประโยชนข์องคูส่ญัญามหีนงัสอืแจง้ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ 

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าดว้ยอาคารชดุทราบ  

 5. ก าหนดแกไ้ขเพิม่เตมิใหค้ณะกรรมการก ากบัการประกอบกจิการดแูล

ผลประโยชนม์อี านาจและหนา้ที่ในการก ากบัดูแลและส่งเสริมการประกอบกิจการดูแล

ผลประโยชน ์ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการดแูล

ผลประโยชน์ของคู่สญัญาตามมาตรา 17 และก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธกีาร เง่ือนไขและ

แนวปฏิบัติในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากการใช้บังคับตาม

พระราชบัญญัตินี ้ 

 6. ก าหนดแกไ้ขเพิม่เตมิบทก าหนดโทษทางปกครอง โดยในกรณีที่ปรากฏแก่

คณะกรรมการก ากับการประกอบกิจการดแูลผลประโยชน์ว่า ผูด้แูลผลประโยชนข์อง

คู่สัญญาผู้ใดด าเนินกจิการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติตามที่คณะกรรมการฯ ประกาศก าหนด

เกี่ยวกับเรื่องอัตราค่าตอบแทนหรือค่าบรกิารในการปฏิบตัิหน้าทีข่องผู้ดแูล

ผลประโยชน์ของคู่สญัญา หรือกรณีไม่ออกหลักฐานรับรองการฝากเงินให้กับคู่สัญญา

ฝ่ายทีต่้องช าระเงิน รวมทั้ง กรณีที่ไม่ไดแ้จง้เรื่องการฝากเงินเพื่อช าระหนีต้ามสัญญา

ของคู่สัญญาฝ่ายที่ต้องช าระเงินให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบ ให้คณะกรรมการพิจารณามี

ค าสั่งลงโทษปรับทางปกครองไมเ่กนิหา้แสนบาท 

 

3. เรือ่ง  รา่งกฎกระทรวงก าหนดราชการอืน่ทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัพระราชบญัญตักิาร

เดนิอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. .... 

 คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติหลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดราชการอื่นที่ไม่อยู่

ภายใตบ้ังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวง

คมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว

ด าเนินการต่อไปได้   

 สาระส าคญัของรา่งกฎกระทรวงฯ เป็นการก าหนดเพิ่มเติมให้ส านักข่าวกรอง

แห่งชาต ิ(สขช.) เป็นราชการอื่นที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคบัพระราชบัญญัตกิาร

เดินอากาศ พ.ศ. 2497 เพ่ือให้สอดคล้องกบัภารกิจของ สขช. ด้านความมั่นคงของชาต ิ

และตัดกรมศลุกากรออกเน่ืองจากไดถู้กก าหนดให้เป็นหน่วยงานที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ

พระราชบัญญัตกิารเดนิอากาศ พ.ศ. 2597 ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการ

เดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 

12) พ.ศ. 2553 แล้ว 
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4. เรือ่ง รา่งระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ตอบแทน เงนิเพิม่การครอง

ชพีชัว่คราวและ เงนิชว่ยเหลอืสมาชกิกองอาสารกัษาดนิแดน กระทรวงมหาดไทย 

(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 

 คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการ

เบิกจ่ายค่าตอบแทน เงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวและเงินชว่ยเหลือสมาชกิกองอาสา

รักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  ตามทีก่ระทรวงการคลัง (กค.) 

เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและรา่งอนุบัญญัติที่เสนอ

คณะรัฐมนตรตีรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

  สาระส าคญัของรา่งระเบยีบ 

  1. ก าหนดให้ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที ่1 ตลุาคม 2560 เป็นตน้ไป 

  2. ก าหนดให้ปรับขยายขั้นเงินค่าตอบแทนของสมาชิกกองอาสารกัษา

ดินแดนจากเดมิที่มีจ านวน  

13 ขั้น ให้เท่ากับเงินเดือนของอาสาสมัครทหารพรานที่มีจ านวน 33 ขั้น 

  3. ให้ยกเลกิบัญชีเงินค่าตอบแทนของสมาชกิกองอาสารักษาดินแดนท้าย

ระเบียบกระทรวงการคลังฯ และก าหนดบัญชีเงินค่าตอบแทนของสมาชิกกองอาสารักษา

ดินแดนใหม่โดยให้ใช้ท้ายร่างระเบียบกระทรวงการคลังฯ (ปรับขยายขั้นเงินค่าตอบแทน

ให้เท่ากับเงินเดือนของอาสาสมัครทหารพราน) 

  4. ก าหนดให้ปรับเงินค่าตอบแทนของสมาชกิกองอาสารักษาดินแดน

กระทรวงมหาดไทยทีไ่ด้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราเงินค่าตอบแทนในบญัชีท้ายระเบียบนี ้

โดยให้สมาชกิกองอาสารักษาดินแดนไดร้ับเงินค่าตอบแทน ในอัตราที่เท่ากันหรือ

ใกล้เคียงกันแต่ไม่น้อยกวา่ที่ได้รับอยู่เดิม  

 

เศรษฐกจิ- สงัคม 

 

5.  เรือ่ง ขอความเหน็ชอบโครงการบา้นพกัขา้ราชการ (บา้นหลวง) ป ี2561 ภายใต้

แผนแมบ่ทการพฒันา ทีอ่ยูอ่าศยั ระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2579) 

 คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขอความเห็นชอบโครงการบ้านพกัข้าราชการ (บ้าน

หลวง) ปี 2561 ภายใต้แผนแม่บทการพฒันาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 

2579) ตามทีก่ระทรวงการพฒันาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ แล้วมี

มติดังนี ้

 1. เห็นชอบในหลกัการโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี 2561 ภายใต้

แผนแมบ่ท การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ด าเนินการโดยกรม

ประชาสัมพันธ์ ภายในวงเงินงบประมาณ 153.9932 ลา้นบาท ตามที่ พม. เสนอ ทั้งน้ี 

ให้กรมประชาสมัพันธ์รับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงบประมาณไป

พิจารณาและด าเนินการต่อไป 

 2. ให้กรมประชาสัมพนัธ์พิจารณาแนวทางการจดัรัฐสวัสดิการอย่างเหมาะสม 

โดยให้ก าหนดหลกัเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าพักอาศัยในโครงการให้มีความ

ชัดเจน โดยให้ความส าคัญกับกลุ่มข้าราชการผู้มรีายได้น้อยเป็นล าดับแรก รวมถึง

จัดท ามาตรการด าเนินการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เช่น การจัดระเบียบการอยู่อาศัย การเกบ็

ค่าใช้จ่ายสว่นกลางส าหรับใช้ในการบ ารุงรักษาอาคารและสภาพแวดล้อมทั่วไป และ

ก าหนดเงื่อนไขระยะเวลาในการอยู่อาศัยของโครงการ เช่น เมื่อข้าราชการมรีะดับ
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รายได้เกินกวา่เกณฑท์ี่ก าหนดต้องออกจากโครงการและไปใช้สิทธิอ่ืน ตลอดจน

พิจารณารูปแบบการกอ่สร้างและขนาดการลงทุนที่เหมาะสมและเป็นไปตามบัญชรีาคา

มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของส านักงบประมาณเพื่อให้การใช้งบประมาณของภาครัฐเกิด

ประโยชนฺสูงสุด ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาต ิ

 3. การด าเนินโครงการท านองน้ีในโอกาสตอ่ไป ให้ พม. และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องค านึงถึง ความเหมาะสมและความสะดวกในการเดินทางของข้าราชการจาก

บ้านไปที่ท างานเพ่ือให้สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของข้าราชการกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง

แท้จริง 

 สาระส าคญัของเรือ่ง 

 พม. รายงานว่า 

 1. โครงการบา้นพักขา้ราชการ (บ้านหลวง) ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่

อาศัย ระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2579) เป็นการจัดที่อยู่อาศัยในรูปแบบรัฐสวัสดกิาร 

จ านวน 25,000 หน่วย แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที ่1 (พ.ศ. 2560 – 2564) จ านวน 

12,500 หน่วย และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2569) จ านวน 12,500 หน่วย โดยมุ่งเน้น

การสร้างขวัญและก าลังใจให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีชั้นผูน้้อยที่ต้องปฏิบัติหน้าที่

ห่างไกลจากภมูิล าเนาของตน รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศยัที่

เหมาะสมในพื้นที่ที่ปฏบิัติงานอยู ่โดยให้การเคหะแห่งชาต ิ(กคช.) เป็นผู้ด าเนิน

โครงการแทนส่วนราชการที่มีความต้องการ 

 2. ในป ี2559 หน่วยงานรัฐ 5 หน่วยงาน ไดแ้ก ่ กองบัญชาการกองทัพไทย 

กองทัพบก กองทัพเรอื กองทัพอากาศ และ ตช. ได้ด าเนินโครงการบ้านพักข้าราชการ 

(บ้านหลวง) ตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที ่24 พฤษภาคม 2559 แล้ว โดยการเคหะ

แห่งชาต ิ(กคช.) รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินโครงการฯ ว่าไม่สามารถด าเนินการ

ขอตั้งงบประมาณได้ทนัในปีงบประมาณ 2560 พร้อมทั้ง สงป. ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมการขอ

จัดท าโครงการต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบ

อาคารที่ท าการอาคารอยู่อาศัยรวมและบ้านพัก (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่5 

เมษายน 2559) จึงไดข้อตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการดังกลา่ว 

ในปี 2561 

  3. ในปีงบประมาณ 2560 พม. และ กคช. ได้ด าเนินการตรวจสอบความต้องการ

บ้านพักข้าราชการ (บา้นหลวง) ของขา้ราชการ พร้อมพ้ืนที่ส าหรบัจัดท าโครงการ

ประกอบการเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพ่ือจัดท าโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้าน

หลวง) จากหน่วยราชการต่าง ๆ จ านวน 19 กระทรวง 2 ส านัก โดยมีหน่วยงานทีม่ี

ความพร้อมด าเนินการ จ านวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ กรมประชาสมัพันธ์ ซึ่งได้เสนอขอ

จัดท าโครงการ จ านวน 10 โครงการ รวม 192 หน่วย ภายในวงเงนิ 153.9932 ล้าน

บาท 

 

6. เรือ่ง  แผนบรูณาการปอ้งกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 

2561 

 คณะรัฐมนตรมีีมตริับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลสงกรานต์  

พ.ศ. 2561 ตามที่ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ 
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 สาระส าคญัของเรื่อง 

     คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนนแห่งชาต ิได้มมีติในคราว

การประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จังหวัด และอ าเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2561 โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

         1. หัวข้อหลกัในการรณรงค ์ใช้ชื่อวา่ “ขับรถมีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร”  

2. ช่วงเวลาการด าเนินการระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2561 – 17 เมษายน 2561 

         3. เป้าหมายการด าเนินการในภาพรวม  

        1) เพือ่ให้ประชาชนเดนิทางสัญจรอยา่งปลอดภยัในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 

       2) สถติิการเกดิอบุัติเหตุทางถนน จ านวนผู้เสียชีวิต และจ านวนผู้บาดเจ็บ (admit) 

ลดลง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต ์3 ปยี้อนหลัง โดยให้จังหวัด อ าเภอ 

และองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นประเมินผลการด าเนินงาน โดยน าข้อมูลตามระบบการ

รายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ในช่วงเทศกาล มาวิเคราะห์และก าหนดแผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน 

ให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ  เน้นการเฝ้าระวังเป็นพิเศษในอ าเภอที่มีสถิติความ

เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง  

      3) จังหวัดมีมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานเพ่ือลดจ านวนผู้ถกูด าเนินคดี 

ดื่มสุราแล้วขับขี่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด ไม่คาดเข็มขัด

นิรภัย และไม่สวมหมวกนิรภัย 

       4) ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย

จราจรอย่างเคร่งครัด  

      5) ลดจ านวนการเกิดอุบัติเหต ุการบาดเจ็บและเสียชวีิตของผูใ้ช้รถจักรยานยนต ์

โดยเฉพาะกรณีไม่มีใบขับขี ่ไม่สวมหมวกนริภยั  

      6) ประชาชนผู้ใชร้ถรับรู้และตระหนักถึงความส าคัญของการท าประกันภัยภาคบังคับ 

(ประกันภยั พ.ร.บ.) และมีจ านวนผู้ท าประกนัภัยภาคบังคับและภาษีประจ าปีเพ่ิมขึ้น  

      7) ส่งเสริมการจัดกจิกรรมและการเฉลิมฉลองในชว่งเทศกาลสงกรานต์ที่มีความปลอดภัย

และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการก าหนดพื้นที่ควบคุมความปลอดภัย และเน้น

ควบคุมผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

      8) ลดจ านวนการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

ของชาวต่างประเทศ  

4. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

4.1 มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ประกอบด้วย 

1) การบังคบัใชก้ฎหมายอย่างเขม้งวด จรงิจัง และต่อเนื่อง  โดย

เน้นสาเหตุหลกัทีก่่อให้เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต ได้แก ่จักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย เมาแลว้

ขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด และตัดหน้ากระชั้นชิด รวมทั้งให้ด าเนินการตาม

มาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10 รสขม) กฎหมายเกี่ยวกบั 

การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎหมายสุรา กฎหมายคุ้มครองเด็ก และกฎหมายสถาน

บริการ กฎหมายทางหลวง กฎหมายการขนสง่ทางบก กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ 

กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงกฎหมายอื่นท่ี
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เกี่ยวข้อง และกรณีเกดิอุบัติเหตุที่มีผูบ้าดเจบ็หรือเสียชีวติให้ตรวจวัดปรมิาณ

แอลกอฮอลผ์ู้ขับขี่ทุกราย 

ทั้งนี้ ให้ด าเนินมาตรการด้านกฎหมายต่าง ๆ ควบคู่กับการ

ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร สร้างความรู ้ความเข้าใจถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย

ในช่วงควบคมุเข้มข้นให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง และหากมีการกระท า

ผิดกฎหมายในช่วงการควบคุมเข้มข้น ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและให้มี

การปรับในอัตราโทษสูงสุดทุกกรณี 

2) ด้านสังคมและชุมชน 

(1) ส ารวจและเก็บข้อมูลผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง  

(2) ใชก้ลไก “สถาบันครอบครวั” ในการควบคุมปัจจัยเส่ียง  

(3) ประชาสมัพันธ์โดยใช้รูปแบบ “เคาะประตูบ้าน”  

(4) จัดให้มีพื้นที่เล่นน้ าสงกรานต์ที่มีความปลอดภยัและ

ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด (Zoning)   

(5) ส ารวจข้อมูลสถานที่ท่ีจะมีการจัดกิจกรรมหรือจัดงาน

เฉลิมฉลองในชว่งเทศกาลสงกรานต์ในพ้ืนทีทุ่กแห่ง และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมใน

เชิงสร้างสรรคแ์ละไมม่ีแอลกอฮอล ์ พร้อมทั้ง ก ากับ ดูแลให้ผู้ประกอบการจัดท าแผนการ

รักษาความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกด้านการจราจรเพ่ือประกอบการขออนุญาต

จัดงาน ทั้งน้ี ในกรณกีารจดังาน midnight สงกรานต์ ต้องมีการตรวจสอบ ควบคมุ ดแูล

ความปลอดภยัอย่างเข้มข้น  

(6) จดัท า “ประชาคมชมุชน/หมู่บ้าน” ก าหนดข้อปฏิบัติดา้น

ความปลอดภยัทางถนน ให้ประชาชนถือปฏบิัติ เพ่ือลดปัจจัยเส่ียง และพฤตกิรรมเส่ียง

ของผู้ใชร้ถใช้ถนนในพ้ืนที่ 

(7) จัดตั้ง “ด่านชุมชน” เพ่ือสกัดกลุม่เส่ียงและลดพฤตกิรรม

เส่ียงที่อาจก่อให้เกิดอบุัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที ่ 

(8) เชิญชวนอาสาสมคัร สอดส่อง เฝ้าระวังผู้มีพฤติกรรม

เส่ียง  

3) ด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตส านกึความปลอดภัย

ทางถนน 

(1) ให้จังหวัด กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทุกภาคส่วนประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อทุกชนิดให้ประชาชนรับทราบ โดยเน้นย้ าประเด็น

เกี่ยวกับจกัรยานยนต ์การบรรทุกท้ายกระบะ การเมาแล้วขับ และการใช้อุปกรณ์นิรภัย 

และสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ในพื้นที ่ 

(2) ให้จังหวัด กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทุกภาคส่วนจดัท าแผนงานการประชาสมัพันธแ์ละจดักจิกรรมเพื่อรณรงคป์ระชาสมัพันธ์

อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง โดยให้ความส าคัญกับการใช้สื่อในพ้ืนที่ทุกชอ่งทางและการใช้สื่อ

สังคมออนไลน์เพื่อเข้าถึงทุกกลุม่เป้าหมาย พร้อมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์แนวทางความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน ผ่านหอกระจายข่าว เสียงตาม

สาย และวิทยชุุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบและปฏิบัต ิ     

(3) ให้จังหวัด กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทุกภาคส่วนรณรงค์ประชาสมัพันธ์และขอความรว่มมือผู้ขับขี่ให้เปิดไฟหน้ารถในตอน

กลางวันเพ่ือเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี ่
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(4) ให้จังหวัด กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทุกภาคส่วนประชาสมัพันธ์ข้อมลูเกี่ยวกับสทิธิ ความคุม้ครอง และประโยชน์ของการท า

ประกนัภยัภาคบังคบัตามพระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

(ประกันภัย พ.ร.บ.) และข้อยกเว้นในกรมกรรม์ประกันภัยรถยนต ์กรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้น

แล้วตรวจพบว่า ผู้ขับรถยนต์ที่ท าประกันภัยรถมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 

มิลลิกรัมเปอร์เซน็ต์ จะไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากกรมธรรม์

ประกันภัย  

4) ด้านภาครัฐ  

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาค และ 

ส่วนท้องถิ่น ก าชับให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดถือปฏิบัติตาม

นโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน และมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวันที ่28 เมษายน 2546 หาก

ไม่ปฏบิัตติามถอืว่าฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัติามกฎหมาย และให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา

ด าเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป 

 4.2 มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 

ประกอบด้วย 

1) ถนนปลอดภัย “1 ทอ้งถิ่น 1 ถนนปลอดภยั” โดยให้ก าหนด

มาตรการบังคับใชก้ฎหมายที่เคร่งครัด จริงจัง และต่อเน่ือง ปรับปรุงกายภาพถนนและ

สภาพแวดล้อม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ เพื่อลดปัจจัยเส่ียงการ

เกิดอุบัติเหตุและสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใชร้ถใช้ถนน 

2) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส ารวจและตรวจสอบลักษณะ

กายภาพ ของถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย  จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และจุดที่เกิด

อุบัติเหตุใหญ่ เพื่อด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซมให้มีความปลอดภัย  รวมทั้งขอ

ความร่วมมือผู้รับจ้างกอ่สร้าง/ซ่อมแซมถนนให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาล

สงกรานต์  พ.ศ. 2561 หรือกรณีที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จให้ติดตั้งเครื่องหมาย ป้ายเตือน

ให้ชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนผู้ใชร้ถใช้ถนนสังเกตเห็นได้ชัดเจน 

3) ให้กระทรวงคมนาคมรวบรวมข้อมลูเส้นทางที่มีการเกิด

อุบัติเหตุบ่อยครั้งหรือเส้นทางที่มีการซ่อมแซม ก่อสร้าง และประสานส านักงานต ารวจ

แห่งชาติเพื่อก าหนดแนวทาง ในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสภาพ

ปัญหา เช่น การอ านวยความสะดวกจราจร การตั้งจุดตรวจ เป็นตน้ 

4) ให้กระทรวงคมนาคมก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา

บริเวณ จุดตัดทางรถไฟ                ทีช่ัดเจน และประสานจังหวดัและกรงุเทพมหานครให้

ด าเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟ เพื่อให้มีความปลอดภัย

ในการสัญจร  

5) ให้จัดจุดพักรถ และจุดบริการต่างๆ เพิ่มเติม เพื่ออ านวย

ความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใชร้ถใช้ถนน 

6) ให้จัดเตรียมช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) ทางเลีย่ง 

ทางลัด และจัดท าป้ายเตือนป้ายแนะน าต่าง ๆ ให้ชัดเจน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ

ประชาชน 

7) ให้ตรวจสอบสิ่งอันตรายข้างทาง (Roadside Hazards) 

และปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ ์ 
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8) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

ส ารวจ ตรวจสอบ             ป้ายเตือนป้ายสญัลักษณ์ต่าง ๆ สัญญาณจราจร ไฟส่องสว่าง 

เพ่ือด าเนินการปรับปรงุแก้ไขให้มีความสมบรูณ ์และตดิตั้งในบริเวณที่เหมาะสมมองเห็น

ได้ชัดเจน 

  4.3 มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 

1) ให้ก าหนดมาตรการ แนวทาง เพื่อก ากับ ควบคุม ดูแลรถ

โดยสารสาธารณะ และ                รถโดยสารไม่ประจ าทาง พนักงานขับรถโดยสาร 

พนักงานประจ ารถ และตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะและ               รถโดยสาร

ไม่ประจ าทางให้ถูกตอ้งตามระเบียบ กฎหมาย โดยให้เพ่ิมความเข้มงวดกับรถโดยสาร

สาธารณะ และ            รถโดยสารไม่ประจ าทาง 2 ชั้น  

2) ให้กรมการขนส่งทางบก ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และ

บริษัทขนส่งจ ากัด                บูรณาการร่วมกันในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแล ควบคมุ

อย่างเข้มงวดไม่ให้มีรถเสริมทีผ่ิดกฎหมาย 

3) ให้ขอความร่วมมือกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งด้วย

รถบรรทุกให้หยุดประกอบกจิการหรือหลกีเลี่ยงการใชร้ถบรรทุกในการประกอบ

กิจการในชว่งเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 

4) ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชน ผูข้ับขี่ ตรวจสอบสภาพรถยนต์

ก่อนออกเดินทางในชว่งเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2561 

5) ให้เข้มงวด กวดขันกับผู้ใช้รถกระบะทีบ่รรทุกน้ าหนกัเกิน 

6) ให้เร่งตรวจสอบ และกวดขันให้ผู้มีรถประเภทต่างๆ ใน

ครอบครองให้มีการตรวจสภาพรถ และดูแลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ด าเนินการ

ช าระภาษีประจ าปี และท าประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญตัิคุ้มครองผูป้ระสบภัย

จากรถ พ.ศ. 2535 (ประกันภยั พ.ร.บ.) ให้ถกูต้อง โดยให้กระทรวงคมนาคม รว่มกับ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการตั้งแตว่ันที่ 1 - 31 มีนาคม 2561  

4.4 มาตรการดแูลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเท่ียว 

 1) ให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร บูรณาการรว่มกับหน่วยงาน

ต่าง  ๆที่เกี่ยวข้อง ก าหนดแนวทางในการตรวจตรา ดแูลรักษาความสงบเรียบร้อย และ

ความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในสถานที่ท่องเที่ยว 

สถานบันเทิง พื้นที่เล่นน้ าสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทกุ

ชนิด (Zoning) และสถานท่ีจัดงานเฉลิมฉลองรื่นเริงทกุแห่ง  

 2) ให้จังหวดัที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จงัหวัดที่เปน็

แหล่งทอ่งเที่ยวและกรุงเทพมหานคร พิจารณาหามาตรการหรือแนวทางในการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นพิเศษ 

ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่  

 3) ให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ก ากับ ดูแล และขอ

ความร่วมมือ 

สถานประกอบการที่มีธุรกิจบริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้ตรวจสอบ

ใบอนุญาตขับขี่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศก่อนให้เช่ารถทกุครั้ง 

พร้อมทั้งแนะน า เน้นย้ าให้มีการใช้อุปกรณน์ิรภยัขณะขับขี่และปฏิบัตติามกฎหมาย

จราจรของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด 
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 4) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ

กฎหมาย ระเบียบ  

ข้อปฏิบัติ และข้อมูลการเดินทางในพื้นที่ ผ่านช่องการสื่อสารทุกรูปแบบ อย่าง

ต่อเนื่อง โดยจัดท าข้อมูล 

เป็นภาษาสากลเพ่ือสรา้งความเข้าใจกับนักท่องเท่ียวตา่งชาติ  

 

4.5 มาตรการความปลอดภยัทางน้ า 

 ให้กระทรวงคมนาคมบูรณาการท างานรว่มกับจังหวัด 

(เฉพาะจังหวัดที่ม ี

การสัญจรทางน้ าและแหล่งท่องเท่ียวทางน้ า) กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังน้ี 

 1) ก าหนดมาตรการ แนวทางการดูแลความปลอดภัยทางน้ า 

เพ่ือป้องกัน                     การเกิดอุบตัิภยัตา่งๆ และประชาชนเกดิความปลอดภัยใน

การสัญจรและท่องเทีย่ว    

 2) จัดตัง้ศูนย์อ านวยความสะดวกและความปลอดภยัทางน้ า

ประจ าท่าเทยีบเรือ 

ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการหนาแน่น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ตรวจสอบความปลอดภัยของเรือโดยสารและโป๊ะเทียบ เพ่ือให้มีความพร้อม 

 3) จัดเจ้าหน้าที่ประจ าท่าเทียบเรือสาธารณะที่มีประชาชนใช้

บริการหนาแน่น                ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค เพ่ือให้ค าแนะน าในการ

สัญจรทางน้ า โดยเข้มงวดกวดขันมิให้เรือมกีารบรรทุกผู้โดยสารเกินกวา่อัตราที่

ก าหนด และให้ผู้โดยสารสวมเส้ือชูชีพทุกครั้งที่มกีารสัญจรทางเรอื 

 4) ประสานงานผู้ประกอบการเรือโดยสารจัดเรือโดยสารไว้

บริการให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนและนกัท่องเท่ียว 

 5) ก าชับหน่วยงานในสังกัดซึ่งควบคุมดแูลท่าเรือและเรือที่

ใช้ในการสัญจรทางน้ าทกุประเภทในบรเิวณพื้นที่ชายทะเล หากพบว่ามคีลื่นลมแรงให้สั่ง

ให้เรือโดยสารงดออกจากท่าเรือโดยเดด็ขาด  

4.6 มาตรการด้านการชว่ยเหลือหลังเกิดอุบตัิเหตุ 

 1) จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และ

หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการติดต่อสื่อสาร การสั่งการ ประสานงาน และการ

แบ่งมอบพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยบรกิารการแพทย์ฉกุเฉินในเครือข่ายและ

ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบตัิเหตุทางถนน   

 2) จัดเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพ และกู้ภัย ทั้งด้าน

บุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์การสั่งการ ระบบการติดต่อสื่อสาร และด าเนินการ

ช่วยเหลือผู้ประสบอุบตัิเหตุทางถนน 

 3) การประชาสัมพันธ์ระบบการช่วยเหลือตา่งๆ ที่ผู้ประสบ

เหตุควรจะไดร้ับ รวมทั้งประชาสัมพันธใ์ห้ผูข้ับขีย่านพาหนะท าประกันภยัตาม

พระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

 4) จัดเตรียมความพรอ้มของระบบการชว่ยเหลือผู้ประสบเหตุ 

ณ จุดเกิดเหตุของ  แตล่ะพื้นที ่และบูรณาการการท างานร่วมกันอย่างเหมาะสม 
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ทั้งน้ี ให้ใช้งบประมาณปกติของแต่ละหน่วยงานในการด าเนินงานช่วง

เทศกาลสงกรานต์                พ.ศ. 2561 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ

อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนตามค าสัง่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. แนวทางการด าเนินงาน 

5.1 ช่วงเตรยีมความพร้อมและชว่งการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 1 

มีนาคม 2561 ถึง                 วันที ่10 เมษายน 2561 

5.2 ช่วงควบคุมเขม้ข้น ระหว่างวันที ่11 เมษายน 2561 ถึงวนัที ่17 

เมษายน 2561 

6. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั  

6.1 จ านวนครั้งการเกดิอุบัติเหตุ จ านวนผู้เสยีชีวติ และจ านวน

ผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลีย่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปีย้อนหลัง 

6.2 จ านวนรถจักรยานยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงเมื่อเทียบ

กับค่าเฉลี่ย 

ช่วงเทศกาลสงกรานต ์3 ปยี้อนหลัง 

6.3 จ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วง

เทศกาลสงกรานต์ 3 ปยี้อนหลัง 

 

ในการนี ้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ในฐานะส านักงาน

เลขานุการคณะกรรมการ 

ศูนย์อ านวยการความปลอดภยัทางถนน ได้จดักลุม่การเฝ้าระวังการเกดิอุบัติเหตุทางถนน

ของอ าเภอและส านกังานเขต เพื่อให้จังหวัดใช้ประกอบการบริหารจัดการและพิจารณา

ก าหนดแนวทางมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในแต่ละพื้นที่ โดย

ใช้ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนย้อนหลัง 3 ปี ทั้งช่วงเทศกาลปีใหม่และ

สงกรานต์ เป็นฐานข้อมูลในการจัดกลุม่ ดังนี้ 

1) อ าเภอหรือส านักงานเขตที่มีการเกดิอุบัติเหตุระดับสูงทั้งเทศกาลปี

ใหม่และสงกรานต์         จ านวน 109 อ าเภอ 

2) อ าเภอหรือส านักงานเขตที่มีการเกดิอุบัติเหตุระดับสูงเทศกาลใด

เทศกาลหนึ่ง                   จ านวน 89 อ าเภอ และ 1 ส านักงานเขต 

3) อ าเภอหรอืส านกังานเขตที่มกีารเกดิอุบัติเหตุระดบัน้อยถึงปานกลาง 

จ านวน 656 อ าเภอ                         และ 38 ส านักงานเขต 

4) อ าเภอหรือส านักงานเขตที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุซึ่งส่งผลให้มี

ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Admit) ทั้งช่วงเทศกาลปีใหม่และ

สงกรานต์ จ านวน 24 อ าเภอ และ 11 ส านักงานเขต 

  

7. เรือ่ง โครงการประกนัภยัขา้วนาป ีปกีารผลติ 2561 

  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามทีก่ระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. เห็นชอบการด าเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลติ 2561 ตาม

มติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึง่เป็นการด าเนินงานต่อเน่ือง

จากโครงการฯ ปกีารผลติ 2560  
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  2. เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ทดรองจ่ายเงินอุดหนนุค่าเบี้ยประกันภยัแทนรัฐบาล 

ในส่วนของงบประมาณเพ่ิมเติม จ านวน 1,586,826,253.06 บาท และเบิกเงินชดเชย

ตามจ านวนทีจ่่ายจริง พร้อมด้วยอัตราเฉลีย่ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 6 เดือน ประเภท

บุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่ (FDR) บวกร้อยละ 1 ต่อป ีใน

ปีงบประมาณถดัไปให้กับ ธ.ก.ส. 

  3. มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ด าเนินการขายกรมธรรม์ประกันภยัข้าวนาปี ปี

การผลติ 2561  

ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเกษตรกรผู้เอาประกันภยัสามารถเลือกใช้บรกิารพร้อมเพย ์

(Promptpay) ในการรับ-โอนค่าเบี้ยประกันภัยและคา่สินไหมทดแทน พร้อมทั้งให้ ธ.

ก.ส. บริหารจดัการความเส่ียงในแตล่ะพื้นทีใ่ห้สอดคล้องกับหลกัการประกันภัย และ

ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภยัไทย (สมาคมฯ) และหน่วยงานที่เกีย่วข้องในการ

ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ รวมทัง้ให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่เกษตรกร

และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง            ความตระหนกัรู้ในความส าคัญของการ

ประกันภัย 

  4. มอบหมายให้กรมสง่เสริมการเกาตร กระทรวงเกาตรและสหกรณ์ (กษ.) 

ประสานงานกับ  

ธ.ก.ส. และสมาคมฯ ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารทะเบียนเกษตรกรแบบประมวล

รวบรวมความเสียหายและ  การชว่ยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภยั (แบบ กษ 02) และแบบ

รายงานข้อมูลความเสยีหายจริงของเกษตรกร  

(แบบ กษ 02 เพ่ือการรับประกันภัย) ตลอดจนด าเนินการเพ่ือให้มกีารปรับปรุง

ประสิทธิภาพของฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกีย่วข้องกับโครงการฯ เพื่อรองรับการเพ่ิม

พื้นที่เป้าหมายในอนาคต และรองรบัการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้รวดเรว็และถูกต้อง

มากขึ้น พร้อมทั้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรเก็บข้อมลูพื้นที่ประสบภัยตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าดว้ยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉกุเฉิน  

พ.ศ. 2556 โดยแยกประเภทพชืต่าง ๆ  

  5. มอบหมายให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (มท.) และ

กรุงเทพมหานคร ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับ

ความเสียหายแต่มิไดอ้ยู่ในเขตพื้นที่ที่มกีารประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยัพิบัติกรณฉีุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ 

เช่นเดียวกับการด าเนินการของโครงการฯ  ในปีการผลติ 2559 และ 2560 และให้

คณะกรรมการดังกล่าวด าเนินการรับรองความเสียหายของเกษตรกรในกลุ่มข้างต้น 

และจดัส่งข้อมลูให้ ธ.ก.ส. และสมาคมฯ เพ่ือพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือเยียวยา

ต่อไป 

  6. มอบหมายใหส้ านกังานการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิ

ประกนัภยั (ส านกังาน คปภ.) ปรบัปรงุกรมธรรมป์ระกนัภยัขา้วนาปใีห้เปน็ไปตาม

รปูแบบและหลกัเกณฑข์องการรบัประกนัภยัของโครงการฯ      ปกีารผลติ 2561 

รวมทั้งอนุมัติกรมธรรม์และอตัราเบี้ยประกันให้แล้วเสรจ็และสามารถเริม่รับประกันภยัใน

ปีการผลติ 2561 ได้ทนัทีภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบโครงการฯ ปีการ

ผลติ 2561 และด าเนินการสร้างความรู ้ความเข้าใจ ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

ปีการผลติ 2561 ในภาพรวมและเชิงรกุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
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  7. มอบหมายให ้ธ.ก.ส. เตรยีมการเพือ่ใหเ้กษตรกรกลุม่ทีไ่ดร้บัการ

อดุหนนุเบีย้ประกนัภยัจากธ.ก.ส. ไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการรบัภาระโดยจา่ยเบีย้ประกนั

สว่นหนึง่ในการด าเนนิโครงการฯ ปกีารผลติ 2562 เปน็ตน้ไป 

  8. มอบหมายใหส้มาคมฯ ประสานงานกบั ธ.ก.ส. และกรมสง่เสรมิ

การเกษตร กษ.  

พฒันาระบบการประกนัภยัและการจา่ยคา่สนิไหมทดแทน ตลอดจนด าเนนิการ

ประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ  

ปกีารผลติ 2561 เพือ่ใหเ้กษตรกรผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัประโยชนส์งูสดุ 

  ทั้งน้ี ในส่วนของงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการฯ ปกีารผลติ 

2561 เห็นควรให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ ส าหรับการด าเนิน

โครงการฯ ปกีารผลิต 2562 เห็นควรให้กระทรวงการคลังปรับปรุงแนวทางการด าเนิน

โครงการฯ โดยให้เกษตรกรได้เพิ่มการมีสว่นร่วมในการรับภาระค่าเบี้ยประกันภยัแทน

เงินอุดหนุนจากภาครฐัต่อไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 

(เรื่อง โครงการประกนัภัยขา้วนาป ี           ปีการผลติ 2560) ด้วย 

 

แตง่ตัง้ 

8. เรือ่ง การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหนง่ประเภทวชิาการระดบั

ทรงคณุวฒุ ิ(กระทรวงการคลงั) 

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งข้าราชการ

พลเรือนสามัญ                   สังกัดกระทรวงการคลัง ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับทรงคุณวุฒ ิจ านวน 2 ราย ตั้งแต่วันทีม่ีคุณสมบัตคิรบถ้วนสมบูรณ ์ดังน้ี  

  1. นางสาวนงพงา บญุเปีย่ม ผู้อ านวยการกองบริหารการเสียภาษีทาง

อิเล็กทรอนิกส ์กรมสรรพากร ด ารงต าแหน่ง ที่ปรกึษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ทรงคณุวฒุิ) กรมสรรพากร ตั้งแตว่ันที่ 7 สิงหาคม 

2560  

  2. นายชยัยทุธ ค าคณุ รองอธิบดกีรมศุลกากร ด ารงต าแหน่ง ที่ปรกึษา

ด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร (นักวชิาการศุลกากรทรงคณุวฒุิ) กรมศุลกากร 

ตั้งแตว่ันที่ 15 ธันวาคม 2560  

  ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  

   

9. เรือ่ง รฐับาลราชอาณาจกัรนอรเ์วยเ์สนอขอแตง่ตัง้เอกอคัรราชทตูวสิามญัผูม้อี านาจ

เตม็แหง่ราชอาณาจกัรนอรเ์วยป์ระจ าประเทศไทย (กระทรวงการตา่งประเทศ) 

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติ กรณีรัฐบาลราชอาณาจักรนอร์เวย์มีความ

ประสงค์ขอแต่งตั้ง นางแชสต ีเรดิสม์นู (Mrs. Kjersti  Rødsmoen) ให้ด ารงต าแหน่ง 

เอกอัครราชทตูวิสามญัผู้มีอ านาจเต็มแห่งราชอาณาจกัรนอร์เวยป์ระจ าประเทศไทย คน

ใหม่ สืบแทน นายเชทลิ เพาล์เซน (Mr. Kjetil Paulsen) โดยมีถิ่นพ านัก ณ 

กรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ  

 

10. เรือ่ง รฐับาลสาธารณรฐัมลัดฟีสเ์สนอขอแตง่ตัง้เอกอคัรราชทตูวสิามญัผูม้อี านาจ

เตม็แหง่สาธารณรฐัมลัดฟีสป์ระจ าประเทศไทย (กระทรวงการตา่งประเทศ)  
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  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐมลัดีฟส์มีความประสงค์

ขอแต่งตั้ง นายมฮุมัมดั           นะชดี  (Mr. Mohamed Nasheed) ให้ด ารงต าแหน่ง 

เอกอัครราชทตูวิสามญัผู้มีอ านาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจ าประเทศไทย คน

ใหม่ โดยมถีิน่พ านกั ณ กรงุเทพมหานคร เปน็คนแรก สืบแทน นายมุฮัมมัด ซาก ิ               

(Mr. Mohamad Zaki) ซึ่งมถีิ่นพ านกั ณ กรงุกัวลาลมัเปอร ์มาเลเซีย และเป็น

เอกอัครราชทตูวิสามญัผู้มีอ านาจเต็ม               แห่งสาธารณรัฐมลัดีฟส์ประจ าประเทศ

ไทย คนล่าสุด ที่ได้เขา้เฝ้าทูลละอองธลุีพระบาทถวายอักษรสาส์นตราตัง้               เมื่อ

วันที่ 7 มกราคม 2553 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 

 

11. เรือ่ง การแตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการผงัเมอืง 

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง พลเอก 

เกษม ยกุตวรีะ เป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุิดา้นสังคมในคณะกรรมการผังเมือง แทน

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิเดิมทีล่าออก ทั้งน้ี ตัง้แต่วันที ่10 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 

 

12. เรือ่ง การแตง่ตัง้ประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมนิผลการด าเนนิงานของ

กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรค ์

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงวฒันธรรมเสนอแต่งตั้ง นาง

ปรศินา พงษท์ดัศริกิลุ                เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการ

ด าเนินงานของกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสรา้งสรรค์                แทน นายวรีะศกัดิ์ 

โควสุรตัน์ ประธานกรรมการเดิมทีล่าออก ทัง้น้ี ตั้งแต่วันที ่10 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 

 

13. เรือ่ง การแตง่ตัง้ขา้ราชการ (การโอนและรบัโอนขา้ราชการเพือ่แตง่ตัง้ใหด้ ารง

ต าแหนง่แทน) 

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการพฒันาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เสนอให้

มีการโอนและรับโอนข้าราชการเพ่ือแต่งตั้งให้                  ด ารงต าแหน่งแทนโดยได้

ด าเนินการตามกฎหมายแล้ว ดังน้ี 

  1. กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ขอรับโอน นาย

ปรเมธ ีวมิลศริ ิเลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มา

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์(นกั

บริหารระดับสูง) ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคง             

ของมนุษย ์

  2. ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอรับ

โอน นายสมชยั สจัจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเลขาธกิาร

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(นกับริหารระดับสูง) ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

  ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพุฒิพัฒน ์

เลิศเชาวสิทธ์ิ พ้นจากต าแหน่งปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

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


