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วันนี้ (17 ธันวาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อ
ประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในทองที่แขวงทาแรง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
2.
เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. …..
รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานดานสถานที่ ความปลอดภัย และการใหบริการ
ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะ
พึ่งพิง พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม การชําระคาธรรมเนียม
และการยกเวนคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการการดูแลผูสูงอายุและผูมี
ภาวะพึ่งพิง พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ
3.

เรื่อง

4.

เรื่อง

5.
6.

เรื่อง
เรื่อง

7.

เรื่อง

8.
9.

เรื่อง
เรื่อง

เศรษฐกิจ - สังคม
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาและอนุกรรมการที่คณะกรรมการนโยบายแตงตั้ง
รายงานการขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยบริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre)
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ป 2562
การจัดกิจกรรม “ความสุขแบบวิถีไทย” สงทายปเกา ตอนรับปใหม พ.ศ. 2563
(กระทรวงวัฒนธรรม)
แผนงาน/โครงการเพื่อมอบเปนของขวัญปใหม (ปพุทธศักราช 2563)
ใหแกประชาชน (กระทรวงกลาโหม)
แผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2563
ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชงบประมาณภายใตมาตรการสงเสริมการ
บริโภคภายในประเทศ “ชิมชอปใช”
ตางประเทศ
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การเขารวม NDC Partnership ของประเทศไทย
รางเอกสารขอบเขตหนาที่ของศูนยระดับโลกเพื่อการศึกษาแมน้ําโขง
การลงนามในรางความตกลงสําหรับดําเนินโครงการภายใตกองทุนพิเศษกรอบ
ความรวมมือแมโขง – ลานชาง
ขอความเห็นชอบรางแถลงการณรวมการประชุมคณะกรรมการรวมสําหรับความ
ตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ระดับรัฐมนตรี
อยางไมเปนทางการ ครั้งที่ 3

แตงตั้ง
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การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)
การแตงตั้งโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารกิจการของ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ดานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผล
การศึกษา ที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระ
การบรรจุขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากลับเขารับราชการเปน
ขาราชการพลเรือนสามัญ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง
(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม)
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ประชาชน
การแตงตั้งขาราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)

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

กฎหมาย
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1. เรื่อง รางพระราชกฤษฎี กาถอนสภาพการเปน สาธารณสมบัติของแผน ดิน ที่ ใชเพื่ อประโยชนของแผน ดิน
โดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในทองที่แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรีมี มติ อนุ มัติ ห ลั กการรางพระราชกฤษฎี กาถอนสภาพการเป น สาธารณสมบัติ ของ
แผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในทองที่แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการ
ตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหถอนสภาพการเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ
ของที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 1514 เฉพาะในสวนของที่ราชพัสดุโฉนดที่ดินเลขที่ 213316 เลขที่ดิน
58 เนื้อที่ประมาณ 2 ไร 19 ตารางวา ในทองที่แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
2. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ….. รางกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานดานสถานที่ ความปลอดภัย และการใหบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการ
ดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม การชําระคาธรรมเนียม และ
การยกเวนคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการการดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. ....
รวม 3 ฉบับ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร า งกฎกระทรวงกํ า หนดกิ จ การอื่ น ในสถานประกอบการ
เพื่ อสุ ขภาพ พ.ศ. ….. รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานดานสถานที่ ความปลอดภั ย และการให บริการในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียม การชําระคาธรรมเนียม และการยกเวนคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการการดูแลผูสูงอายุและ
ผูมีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยใหพิจารณาในประเด็นตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดวย แลวดําเนินการ
ตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
เปนการกําหนดใหกิจการการดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพึ่งพิงเปนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
กําหนดมาตรฐานสถานประกอบการเพื่ อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพึ่งพิง และกําหนด
คาธรรมเนี ยมของสถานประกอบการเพื่ อสุขภาพประเภทกิ จการการดู แลผู สูงอายุและผูมีภ าวะพึ่ งพิง ตามลําดั บ
เพื่อใหสามารถควบคุมดูแลและกํากับดูแลการประกอบกิจการดังกลาว เปนไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพ อันเปน
การคุมครองผูมารับบริการตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. รางกฎกระทรวงกําหนดกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ….. มีสาระสําคัญ
คือ
1.1 กําหนดใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด 180 วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1.2 กํ า หนดให ส ถานที่ ที่ ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ การดู แ ลผู สู ง อายุ แ ละผู มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง เป น สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
1.3 กํ า หนดนิ ย าม “กิ จ การการดู แ ลผู สู ง อายุ แ ละผู มี ภ าวะพึ่ งพิ ง” หมายถึ ง บริก ารที่
เกี่ยวกับการดูแล สงเสริม ฟนฟูสุขภาพ หรือการประคับประคองผูสูงอายุและผูมีภาวะพึ่งพิงที่มีปญหาดานสุขภาพโดย
วิธีการจัดกิจกรรมในระหวางวัน หรือการชวยเหลือในการดํารงชีวิต หรือการจัดสถานที่เพื่อพํานักอาศัยหรือสถานที่
บริบาลดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพึ่งพิง รวมถึงการจดแจงการจัดบริการของหนวยงานภาครัฐตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด และกําหนดยกเวนในกรณีที่เปนการดําเนินการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล
1.4 กํ าหนดลั กษณะกิจ การการดู แลผูสูงอายุ และผู มีภ าวะพึ่งพิ ง ได แก (1) สถานที่ ดู แล
ผูสูงอายุและผูมีภาวะพึ่งพิงระหวางวัน หมายถึง สถานที่ที่จัดกิจกรรม การดูแลสงเสริม ฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุและ
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ผูมีภาวะพึ่งพิ ง โดยไมมีการพั กคางคืน (2) สถานที่พํานักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ หมายถึง สถานที่ พักอาศัยสําหรับ
ผูสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค ในการดูแล สงเสริมฟนฟูสุขภาพ (3) สถานที่บ ริบ าลดูแลผูสูงอายุและผูมีภ าวะพึ่งพิ ง
หมายถึง สถานที่ ที่จัด กิ จกรรมการดู แล สงเสริม ฟ น ฟู สุขภาพ และประคับ ประคอง ผู สู งอายุและผูมีภ าวะพึ่ งพิ ง
โดยมีการพักคางคืน
1.5 กําหนดบทเฉพาะกาลใหแกผูซึ่งประกอบกิจการสถานประกอบการที่ใหบริการการดูแล
ผูสูงอายุและผูมีภาวะพึ่งพิง รวมทั้งผูปฏิบัติงานในสถานที่ดังกลาวอยูในวันกอนที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือคําขอขึ้นทะเบียนเปนผูใหบริการตอผูอนุญาตภายใน 180 วันนับแตวันที่กฎกระทรวง
นี้ใชบังคับ และเมื่อไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต หรือขึ้นทะเบียนแลวใหประกอบกิจการหรือใหบริการตอไปไดจนกวาจะ
ไดรับแจงคําสั่งไมออกใบอนุญาตหรือไมรับขึ้นทะเบียนจากผูอนุญาต
2. รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานดานสถานที่ ความปลอดภัย และการใหบริการในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ
2.1 กําหนดมาตรฐานดานสถานที่ (1) กําหนดลักษณะทั่วไปฯ ไดแก การกําหนดทําเลที่ตั้ง
สภาพแวดลอม การประสานงานแจงเหตุเตือนภัย กําหนดลักษณะของหองน้ําการเดินสายไฟ รวมทั้งกําหนดลักษณะ
ของเครื่องเรือนตองมีความปลอดภัยในการใชสอย (2) กําหนดลักษณะเฉพาะกรณี เปนสถานที่พํานักอาศัยสําหรับ
ผูสู งอายุ ได แก กํ า หนดให พื้ น ที่ ให บ ริ การต อ งมี ค วามกวางทางเดิน หากใช ร ถเข็น นั่ ง ไม น อยกวา 90 เซนติ เมตร
ที่พักอาศัยของผูรับ บริการตองปลอดจากเหตุรําคาญ ซึ่งอาจรบกวนความเป นอยูที่สุขสบาย รวมทั้งการจัดหนวย
บริการในการประสานงานแจงเหตุเตือนภัยตลอด 24 ชั่วโมง (3) กําหนดลักษณะเฉพาะกรณีเปนสถานที่บริบาลดูแล
ผูสูงอายุและผูมีภาวะพึ่งพิง ไดแก กําหนดใหพื้นที่ที่ใหบริการตองมีความกวางระหวางเตียงไมนอยกวา 90 เซนติเมตร
ความกวางทางเดินหากใชรถเข็นนั่งไมนอยกวา 90 เซนติเมตร ที่พักอาศัยของผูรับบริการตองปลอดจากเหตุรําคาญ
ซึ่งอาจรบกวนความเปนอยูที่สุขสบาย รวมทั้งการจัดใหมีหนวยบริการในการประสานงาน แจงเหตุเตือนภัยตลอด
24 ชั่วโมง
2.2 กํ า หนดมาตรฐานด า นความปลอดภั ย (1) กํ า หนดลั ก ษณะโดยทั่ ว ไปด า นความ
ปลอดภัยของกิจการการดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพึ่งพิง ไดแก การจัดใหมีชุดปฐมพยาบาลระบบปองกันและควบคุม
การติด เชื้ อที่เหมาะสม มี ระบบสั ญ ญาณเตือนเพลิงไหมและติดตั้งเครื่องดับ เพลิง การฝกอบรมผูดําเนิน การและ
พนั ก งานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การป อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย บุ ค ลากรต อ งได รั บ การอบรมการช ว ยฟ น คื น ชี พ
(Cardio pulmonary resuscitation, CPR) และมีการฝกซอมอยางน อยป ละ 1 ครั้ง มี มาตรการตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัยในการใหบริการปละ 1 ครั้ง (2) กําหนดลักษณะเฉพาะกรณีเปนสถานที่พํานักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ
และสถานที่ บ ริ บ าลดู แ ลผู สู ง อายุ แ ละผู มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ได แ ก มี อุ ป กรณ ช ว ยฟ น คื น ชี พ เช น ถุ ง ลมช ว ยหายใจ
(Ambu bag) อุปกรณ เป ดทางเดินหายใจ (Mouth gag) ไมกดลิ้น และสัญญาณเรียกฉุกเฉิน มีเครื่องกระตุกหัวใจ
(AED) อยางนอย 1 เครื่อง วางในจุดที่มองเห็นไดชัดเจน
2.3 กําหนดมาตรฐานดานการใหบริการ (1) กําหนดลักษณะโดยทั่วไปดานการใหบริการ
ของกิจการการดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพึ่งพิง ไดแก การจัดทําทะเบียนประวัติของผูรับบริการ การประเมินความ
ตองการการดูแลและความสามารถในการสื่อสารของผูรับบริการเมื่อแรกรับ การกําหนดแนวทางการปฏิบัติในการ
สงเสริมสุขภาพ รวมถึงการฟนฟูสุขภาพของผูสูงอายุ การใหบริการดูแลกิจวัตรประจําวัน (ADL) และกิจวัตรประจําวัน
ตอเนื่อง (IADL) การจัดใหมีกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม การบันทึก ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาวะ
ของผูรับบริการ การทําสัญญาหรือขอตกลงการใหบริการระหวางผูประกอบการกับญาติสายตรงหรือผูแทนโดยชอบ
ธรรม หรือผูที่ผูรับบริการไดมอบหมายเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน การคํานึงถึงความเปนสวนตัวและศักดิ์ศรีความ
เป น มนุ ษ ย รวมทั้ งการจั ด ให มีกิ จ กรรมสร า งเสริม คุณ ภาพชีวิต ของผูรับ บริก ารตามความเหมาะสม (2) กํ าหนด
ลักษณะเฉพาะกรณีเปนสถานที่พํานักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ ไดแก การประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการให
การดูแลดานการสงเสริมสุขภาพและการฟนฟูแกผูสูงอายุตามชุดสิทธิประโยชนของผูสูงอายุ การมีระบบการสงตอใน
กรณีผูรับบริการเกิดการเจ็บปวยฉุกเฉิน (3) กําหนดลักษณะเฉพาะกรณีเปนสถานที่บริบาลดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะ
พึ่ งพิ ง ได แก การประสานงานกั บ ที มสหสาขาวิช าชี พ ในการให การดูแลดานการสงเสริมสุข ภาพ การฟ น ฟู และ
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การประคั บ ประคองแก ผูสูงอายุต ามชุ ดสิทธิป ระโยชน ของผูสู งอายุ และตามแผนการรักษาของผู ประกอบวิชาชี พ
การมี ร ะบบการส ง ต อ ในกรณี ผู รั บ บริ ก ารเกิ ด การเจ็ บ ป ว ยฉุ ก เฉิ น รวมทั้ ง มี สั ด ส ว นของผู ใ ห บ ริ ก าร 1 คน
ดูแลผูรับบริการไมเกิน 5 คน
3. รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม การชําระคาธรรมเนียม และการยกเวนคาธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการการดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ
3.1 กํ า หนดค าธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ
ประเภทกิจการการดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพึ่งพิง โดยคิดคาธรรมเนียมตามลักษณะและขนาดพื้นที่การใหบริการ
3.2 กําหนดใหการคํานวณพื้นที่การใหบริการของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพใหคํานวณ
ตามแบบแปลนแผนผังแสดงพื้ น ที่ การให บ ริการของสถานประกอบการเพื่ อสุขภาพที่ไดย่ืน ไว พรอมกั บ คํ าขอรั บ
ใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต แลวแตกรณี
3.3 กํ า หนดให ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ
ชําระคาธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปในปแรกพรอมกับการชําระคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตและใหถือวาวันที่ชําระคาธรรมเนียมดังกลาวเปนวันครบกําหนดชําระคาธรรมเนียมการประกอบกิจการ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปในปตอ ๆ ไปตลอดระยะเวลาที่ยังประกอบกิจการอยู
3.4 กําหนดใหผูรับอนุญาตตองแสดงหลักฐานการชําระคาธรรมเนียมการประกอบกิจการ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปไวในที่เปดเผยและมองเห็นไดชัดเจน ณ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
3.5 กําหนดสถานที่การยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียมตามกฎกระทรวงนี้
3.6 กํ า หนดให ย กเว น คาธรรมเนี ย มเกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การการดู แลผู สู งอายุ และ
ผูมีภาวะพึ่งพิง สําหรับกรณีที่เปนการดําเนินการโดยหนวยงานภาครัฐ มูลนิธิองคกรระหวางประเทศ
เศรษฐกิจ - สังคม
3. เรื่อง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและอนุกรรมการ
ที่คณะกรรมการนโยบายแตงตั้ง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติคาตอบแทนและสิทธิประโยชนของคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาและอนุกรรมการที่คณะกรรมการนโยบายแตงตั้งตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
ศธ. รายงานวา
1. พระราชบั ญ ญั ติ พื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษา พ.ศ. 2562 มาตรา 17 บั ญ ญั ติ ใ ห ป ระธาน
กรรมการนโยบายฯ รองประธานกรรมการนโยบายฯ กรรมการนโยบายฯ และอนุกรรมการที่คณะกรรมการนโยบายฯ
แตงตั้ง ไดรับคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
2. ศธ. ไดเทียบเคียงกับอัตราเบี้ยประชุมและคาตอบแทนของคณะกรรมการซึ่งปฏิบัติหนาที่สําคัญ
ระดับชาติตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิไดรับเบี้ย
ประชุมเปนรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเปนรายเดือนและเปนรายครั้งสําหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ
และผู ช ว ยเลขานุ ก าร พ.ศ. 2558 เช น คณะกรรมการนโยบายและยุ ท ธศาสตร ค รอบครั ว แห ง ชาติ (กยค.)
คณะอนุ ก รรมการ กยค. คณะกรรมการนโยบายและยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาสถานภาพสตรี แ ห งชาติ (กยส.)
คณะอนุกรรมการ กยส. คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และคณะอนุกรรมการ
ก.ค.ศ. เพื่ อ เสนอเป น ค า ตอบแทนและสิ ท ธิ ป ระโยชน สํ า หรั บ คณะกรรมการนโยบายฯ และอนุ ก รรมการ
ที่ คณะกรรมการนโยบายฯ แต งตั้ งตามนั ย มาตรา 17 สํ าหรับ สิท ธิป ระโยชน ของคณะกรรมการนโยบายฯ และ
อนุกรรมการที่คณะกรรมการนโยบายฯ แตงตั้ง ศธ. ไดนําหลักเกณฑคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามพระราช
กฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติมมาปรับใชกับคณะกรรมการนโยบายฯ
เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการปฏิบัติงาน สรุปได ดังนี้
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ประโยชนตอบแทนอื่น
ประเภท
อัตราเบี้ยประชุม* เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก อางอิงตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
(บาท/คน/เดือน)
เปนขาราชการ
ไมเปนขาราชการ
1. คณะกรรมการนโยบายฯ
1.1 ประธาน
10,000
ไดรับในอัตราที่ราชการกําหนด
ไดรับในอัตราเทียบเทากับ
กรรมการ
สําหรับขาราชการพลเรือน
ตําแหนงปลัดกระทรวง
1.2 รองประธาน
9,000
1.3 กรรมการ
8,000
2. คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการนโยบายฯ
2.1 ประธาน
5,000
อนุกรรมการ
เหมือนคณะกรรมการนโยบายฯ
ไดรับในอัตราเทียบเทากับ
ตําแหนงอธิบดี
2.2 รองประธาน
4,500
อนุกรรมการ
2.3 อนุกรรมการ
4,000
หมายเหตุ : *อัตราเบี้ยประชุมจะจายใหเฉพาะในเดือนที่มีการประชุมและกรรมการที่เขารวมประชุมเทานั้น
4. เรื่อง รายงานการขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยบริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC
Labour Administration Centre)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอรายงานการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของศูนยบริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre) ซึ่งนายกรัฐมนตรี
ไดมีขอสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ให รง. จัดทําฐานขอมูลแรงงานที่มีอยูใน
ปจจุบันและประมาณการความตองการแรงงานในสาขาตาง ๆ ของอุตสาหกรรมเปาหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวั น ออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และต อ มาคณ ะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ (19 มี น าคม และ
25 มิถุน ายน 2562) รับ ทราบรายงานการขับ เคลื่อนการดํ าเนิ น งานของศู น ยบ ริห ารแรงงาน EEC ดวยแล ว ทั้งนี้
รง. ไดขับเคลื่อนศูนยบริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. ผลการดํ า เนิ น งานในรอบ 12 เดื อ น (1 ตุ ล าคม 2561 - 30 กั น ยายน 2562) และ
แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) สรุปไดดังนี้
หนวย : คน
ภารกิจ
ผลรอบ 12 เดือน
แผนป 63
(เปาหมาย)
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
ดานการจัดหางาน
1. จัดหางานใหกลุมอุตสาหกรรม
28,809
29,262
28,000
ปจจุบัน
(รอยละ 101.58)
2. แนะแนวอาชีพใหนักเรียน นักศึกษา
41,513
43,617
130,800
(รอยละ 105.07)
3. ตรวจลงตราและออกใบอนุญาต
9,750
19,928
10,500
ทํางาน
(รอยละ 204.39)
4. จัดหางานใหกับกลุมอุตสาหกรรมที่
92,618
จะเปดรับในอนาคต
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ดานการพัฒนาฝมือแรงงาน
1. ฝกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝมือ
7,580
แรงงาน
2. สงเสริมสถานประกอบการยกระดับ
575,361
ทักษะแรงงาน
ดานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
1. ตรวจแรงงานในระบบ
- 42,500 คน
- 1,305 แหง
2. ตรวจและกํากับสถานประกอบการ
ตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย
ดานประกันสังคม
1. แนะนําสิทธิประโยชนดาน
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
2. ขึ้นทะเบียนผูประกันตน

- 52,700 คน
- 870 แหง

9,244
(รอยละ 121.96)
668,000
(รอยละ116.11)
- 81,961 คน
(รอยละ 192.85)
- 1,354 แหง
(รอยละ 103.76)
- 146,859 คน
(รอยละ 279)
- 891 แหง
(รอยละ 102.42)

10,000
600,000
- 43,000 คน
- 1,400 แหง
- 64,800 คน
- 900 แหง

2,567,785
2,513,000
(รอยละ 107.28)
53,589
150,155
58,850
(รอยละ 280.20)
3. สงเสริม e-Service และ
32,114
50,350
35,300
e–Payment
(รอยละ 156.78)
2. รง. โดยกรมพั ฒ นาฝมือแรงงานได จัดตั้งสถาบั นพั ฒ นาบุ คลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและ
หุนยนต เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 3 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อยกระดับฝมือแรงงาน
ไทยใหเป นแรงงานฝมือชั้นสู งรองรับการขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจ EEC และพื้นที่ จังหวัดภาคตะวัน ออก เพิ่มผลิตภาพ
แรงงานและลดตนทุนของผูประกอบการในการรองรับการใชเครื่องจักรกลอัตโนมัติและหุนยนตในการผลิตทดแทน
การใชแรงงาน รวมทั้งสรางผูฝกสอน (Trainer) และครูฝกตนแบบดานเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation) ที่ทันสมัย
โดยมีแผนการดําเนินงาน ดังนี้
แผน
แนวทางดําเนินการ
แผนระยะที่ 1
- สรางหลักสูตร สรางครูตนแบบ ฝกอบรมรวมกับภาคเอกชนทั้งใน
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563)
และนอกสถานที่
- เปาหมายการฝกอบรมในป 2563 จํานวน 1,100 คน 5 สาขา ไดแก
สาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติ จํานวน 440 คน สาขาหุนยนตอุตสาหกรรม
จํานวน 220 คน สาขาการเขียนโปรแกรมดานการผลิต จํานวน 200
คน สาขาเทคโนโลยีการผลิต จํานวน 140 คน และสาขาการบริหาร
การผลิต จํานวน 100 คน รวมงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น
3,520,000 บาท
แผนระยะที่ 2
สรางเครือขายการพัฒนาฝมือแรงงาน พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับ
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565)
ความตองการของตลาดแรงงานเพิ่มเติม
แผนระยะที่ 3
ดําเนินงานเต็มรูปแบบ พัฒนาระบบทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567)
พัฒนาระบบการฝกอบรมทั้งแบบ Online และ Offline รวมกับ
2,393,700
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หนวยงานภาคการศึกษา หนวยงานภาครัฐและเอกชน
5. เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ป 2562
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบภาวะสั งคมไทยไตรมาสสาม ป 2562 ตามที่ สํ านั ก งานสภาพั ฒ นา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เสนอ สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1. ความเคลื่อนไหวทางสังคมไตรมาสสาม ป 2562
1.1 การชะลอตัวของเศรษฐกิจยังไมปรากฏผลกระทบตอตลาดแรงงานมากนัก
ไตรมาสสาม ป 2562 ผูมีงานทําลดลงรอยละ 2.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยภาค
เกษตรมีการจางงานลดลงรอยละ 1.8 เปนการลดลงตอเนื่องเปนไตรมาสที่ 3 จากปญหาภัยธรรมชาติ และการจาง
งานภาคนอกเกษตรลดลงรอยละ 2.3 ตามการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการหดตัวของการสงออก
ชั่ วโมงการทํ างานทรงตั ว โดยเฉลี่ ย แรงงานยั งคงมี ช่ั วโมงทํ างานยั งอยู ในระดั บ ใกล เคี ย งกั บ ช ว ง
เดียวกันของป 2561 โดยเพิ่มขึ้นที่รอยละ 0.4 สวนคาจางแรงงานในภาพรวมเพิ่มขึ้นเล็กนอย โดยคาจางแรงงาน
โดยรวมเฉลี่ยเทากับ 14,334 บาท/เดือน คาจางแรงงานภาคเอกชนเทากับ 12,847 บาท/เดือน เพิ่มขึ้นประมาณ
รอยละ 1.9 เมื่อหักอัตราเงินเฟอที่รอยละ 0.6
ผูวางงานมี จํ านวน 0.349 ลานคน เพิ่ มขึ้ น รอยละ 5.5 คิ ดเป น อั ต ราการวางงาน รอยละ 1.04
สาเหตุ สํา คั ญ มาจากเศรษฐกิ จ ที่ ช ะลอตั วลงและป ญ หาภัยธรรมชาติ สวนแนวโน มการจา งงานในไตรมาสสี่
ป 2562 คาดวา การชะลอตัวทางเศรษฐกิจยังไมปรากฏผลกระทบตอตลาดแรงงานมากนัก ชี้ใหเห็นจากตัวเลข
จากการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากร เดือนตุลาคม 2562 กําลังแรงงานและผูมีงานทําลดลงรอยละ 1.7
และ 1.6 ตามลําดับ สวนหนึ่งคาดวามีการเคลื่อนยายออกจากกําลังแรงงาน โดยพบวาผูที่อยูนอกกําลังแรงงาน 19.2
ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 5.1 ประกอบกับโครงสรางตลาดแรงงานไทยมีความยืดหยุนซึ่งแรงงานที่ถูกเลิกจางในระบบ
สามารถยายไปทํางานนอกระบบไดงาย โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม
อย างไรก็ตาม มีสั ญ ญาณของผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ที่ตองติดตามตอไป เช น
(1) ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (2) คําสั่งซื้อในประเทศและตางประเทศที่
ปรับตัวลดลง โดยคําสั่งซื้อในประเทศปรับตัวลดลงตอเนื่อง เปนเดือนที่ 11 ติดตอกัน ขณะที่คําสั่งซื้อจากตางประเทศ
หดตั ว ต อ เนื่ อ งเป น ไตรมาสที่ 6 ซึ่ งอาจส ง ผลกระทบต อ การจ า งงานในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เพื่ อ ส งออก และ
(3) การทํางานลวงเวลาลดลง
ประเด็นที่ตองใหความสําคัญกับตลาดแรงงาน
(1) การติดตามสถานการณการเลิกจางอยางใกลชิด และการติดตามตรวจสอบใหแรงงานไดรับเงิน
ชดเชยการเลิกจางตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งอํานวยความสะดวกและประสานจัดหางานใหกับแรงงาน
(2) การดําเนินมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอแรงงาน เชน
(2.1) การขอความรวมมือสถานประกอบการชะลอการเลิกจางเปนลําดับ เชน การลดชั่วโมง/
วันทํางานและการหยุดการทําการชั่วคราว โดยการเลิกจางควรเปนแนวทางสุดทาย
(2.2) มาตรการในการเพิ่ม/ปรับเปลี่ยนทักษะแรงงานใหสามารถทํางานที่แตกตางไปจากเดิม
หรือเปลี่ยนไปประกอบอาชีพใหมได โดยเฉพาะแรงงานไรทักษะ เนื่องจากการดึงดูดการลงทุนที่ใชเทคโนโลยีเปน
หลักจะทําใหความตองการแรงงานทักษะมากขึ้น
1.2 หนี้ครัวเรือนขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง
สถานการณ หนี้สิน ครัวเรือนในไตรมาสสอง ป 2562 มีมูลคา 13.08 ลานลานบาท ขยายตั ว
รอยละ 5.8 ชะลอลงเมื่อเทียบกับรอยละ 6.3 ในไตรมาสกอน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 78.7 ตอผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ (GDP) เป น ผลจากภาวะเศรษฐกิจ ในไตรมาสที่ส องชะลอตัวลงเร็วกวาหนี้สิน ครัวเรือน ส วนภาพรวม
คุณภาพสินเชื่ออยูในเกณฑเฝาระวัง เนื่องจากคุณภาพสินเชื่อหลายประเภทมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น โดยยอดคงคางหนี้
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ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) เพื่อการอุปโภคบริโภคของธนาคารพาณิชยในไตรมาสสาม ป 2562 มีมูลคา 133,254
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 12.2 จากชวงเดียวกันของปกอน คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.81 ตอสินเชื่อรวม ขณะที่แนวโนม
หนี้สินครัวเรือนในชวงครึ่งหลังป 2562 คาดวาจะชะลอตัวลงจากชวงครึ่งแรกของป แตสัดสวนหนี้ครัวเรือนตอ GDP
ยังคงมีเพิ่มขึ้น
1.3 การเจ็บปวยยังตองเฝาระวัง โรคไขเลือดออกเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
ไตรมาสสาม ป 2562 จํานวนผูปวยดวยโรคเฝาระวังโดยรวมลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป
2561 รอยละ 5.2 โดยผูปวยโรคปอดอักเสบลดลงรอยละ 31.1 และผูปวยโรคไขหวัดใหญลดลงรอยละ 1.3 แตพบ
ผูปวยโรคไขเลือดออกเพิ่มขึ้นรอยละ 51.9 เนื่องจากในหลายพื้นที่ยังมีฝนตกตอเนื่อง ทําใหเกิดน้ําทวมขัง โดยเฉพาะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.4 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่เพิ่มขึ้น
ไตรมาสสาม ป 2562 การบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอลและบุ ห รี่ขยายตั ว รอยละ 3.1 โดย
ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่ มแอลกอฮอลขยายตัว รอยละ 3.0 ขณะที่ การบริโภคบุ ห รี่ขยายตัวรอยละ 2.9 และมี
ประเด็นที่ตองเฝาระวัง ไดแก การบริโภคเบียรไรแอลกอฮอลและบุหรี่ไฟฟา
1.5 คดียาเสพติดเพิ่มสูง และตองใหความสําคัญกับการปองกันการกระทํารุนแรงทางรางกาย/
เพศ
ไตรมาสสาม ป 2562 คดีอาญารวมเพิ่มขึ้นรอยละ 27.7 จากไตรมาสเดียวกันของป 2561 เปน
คดียาเสพติดเพิ่มขึ้นรอยละ 32.8 คดีประทุษรายตอทรัพยเพิ่มขึ้นรอยละ 6.6 และแมวาคดีชีวิต รางกาย และเพศจะมี
สัดสวนคดีเพียงรอยละ 3.5 ของคดีอาญารวม แตคดีดังกลาวมีผลกระทบตอเหยื่อผูถูกกระทําทั้งดานรางกายและจิตใจ
จึงควรสรางความตระหนักและรวมปองกันและขจัดความรุนแรงตอเด็กและสตรีในทุกรูปแบบใหหมดสิ้นไป
1.6 การเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผูเสียชีวิต และมูลคาความเสียหายลดลง
ไตรมาสสาม ป 2562 สถานการณการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงจากไตรมาสเดียวกันของ
ป 2561 รอยละ 11.1 ผูเสียชีวิตและมูลคาความเสียหายลดลงรอยละ 0.9 และ 2.1 ตามลําดับ รถที่เกิดอุบัติเหตุ
สูงสุดยังคงเปนรถจักรยานยนต สาเหตุของอุบัติเหตุอันดับแรกเกิดจากการใชความเร็วเกินกวาที่กฎหมายกําหนด
จึงตองรณรงคใหความรูเพื่อควบคุมพฤติกรรมการใชความเร็วของผูขับขี่ใหอยูในระดับที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมทางถนน
2. สถานการณทางสังคมที่สําคัญ
2.1 เด็กไทย 1 ใน 5 เปนเด็กยากจนหลายมิติ
จากรายงานดั ช นี ค วามยากจนหลายมิ ติ ของกลุ ม เด็ กในประเทศไทย ระบุ วาในป 2558/59 ใน
ภาพรวมของประเทศมีสัดสวนของเด็กที่มีความยากจนหลายมิติ คิดเปนรอยละ 21.5 สําหรับสาเหตุหลักอันดับหนึ่ง
ได แ ก มิ ติ ด าน ก ารศึ ก ษ า รอ งล งม าคื อ มิ ติ ด าน สุ ข ภ าพ ห าก เป รี ย บ เที ย บ ระห ว า งภู มิ ภ าค พ บ ว า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภูมิภาคที่เด็กมีความยากจนหลายมิติมากที่สุด โดยเด็กในชวงอายุ 0 - 4 ป มีสัดสวนของ
เด็กยากจนหลายมิติสูงที่สุด เด็กเพศชายมีคาดัชนีความยากจนหลายมิติมากกวาเพศหญิง รวมถึงระดับการศึกษาของ
หัวหนาครัวเรือนนั้นสามารถสงผลตอความยากจนหลายมิติของกลุมเด็กในครัวเรือนไดดวยเชนกัน
2.2 การปองกันเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน
จากรายงาน 2018 Digital Intelligence Quotient (DQ) Impact Report ซึ่งสํารวจกลุมตัวอยาง
เด็กและเยาวชนไทยที่มีอายุระหวาง 8 – 12 ป จํานวน 1,300 คนทั่วประเทศ พบวา เด็กไทยยังมีทักษะความฉลาด
ทางดิจิทัลต่ํา โดยรอยละ 60 มีความเสี่ยงจากภัยออนไลน ภัยที่พบมากที่สุด คือ การถูกกลั่นแกลงบนโลกออนไลน
การเขาถึงสื่อลามกและพู ดคุ ยเรื่องเพศกับ คนแปลกหนา การติดเกม และการถูกลอลวงออกไปพบคนแปลกหน า
ดังนั้น ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของจําเปนตองสรางภูมิคุมกันใหเด็กรูเทาทันสื่อ สารสนเทศ และมีความฉลาดทางดิจิทัล
ทั้งนี้ ควรเริ่มตั้งแตปฐมวัยเพราะเด็กเติบโตมาในสภาพแวดลอมที่รายลอมไปดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
2.3 รูปแบบการทํางานของคนรุนใหม
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ป จ จุ บั น แรงงานในประเทศไทยมี ลั ก ษณะการทํ างานแบบคนรุ น ใหม ม ากกวา 2 ล านคน และ
มีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นปละประมาณ 300,000 – 600,000 คน โดยเฉพาะในกลุมคนที่เกิดระหวางป 2524 – 2544
ซึ่งเปนกลุมคนที่เติบโตมาพรอมกับการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอรเน็ต อาชีพที่ผูวาจางนิยมจางบุคคลในลักษณะ
การทํางานแบบคนรุนใหมในประเทศไทย 4 อันดับแรก ไดแก กราฟกดีไซน การตลาดออนไลนและโฆษณา การทํา
เว็บและโปรแกรมมิ่ง และงานเขียนและแปลภาษา อยางไรก็ตาม กลุมคนที่ทํางานในรูปแบบใหมยังไมมีความตระหนัก
ถึงเรื่องการวางแผนดานการเงินในอนาคตเทาที่ควร
3. บทความเรื่อง “ความกาวหนาการพัฒนาคนของประเทศไทย”
ความกาวหนาการพัฒนาคนของประเทศไทยป 2562 ในภาพรวมของประเทศมีความกาวหนาคอนขาง
คงที่ โดยคาดัชนีการพัฒนาคนในป 2562 เทากับ 0.6219 ใกลเคียงกับป 2558 และ 2560 และมีความกาวหนามาก
ขึ้น ใน 4 ด าน คื อ ด า นการศึ ก ษา ด า นชี วิ ต การงาน ด านที่ อยู อาศั ย และสภาพแวดล อม และด านคมนาคมและ
การสื่อสาร ขณะที่มีความกาวหนาลดลง ใน 4 ดาน คือ ดานสุขภาพ ดานรายได ดานชีวิตครอบครัวและชุมชน และ
การมีสวนรวม
ความก า วหน า การพั ฒ นาคนเชิ งพื้ น ที่ ภาคกลางมี ค วามก าวหน า การพั ฒ นาคนมากที่ สุ ด โดยมี
การพัฒนาคนมากกวาภาคอื่น ๆ ใน 3 ดาน คือ ดานสุขภาพ ดานรายได และดานการคมนาคมและการสื่อสาร ขณะที่
ภาคใต 3 จั ง หวั ด ชายแดนมี ค วามก า วหน า น อ ยที่ สุ ด โดยมี ก ารพั ฒ นาคนน อ ยที่ สุ ด 4 ด า น คื อ ด า นสุ ข ภาพ
ดานการศึกษา ดานชีวิตการงาน และดานรายได
ความทาทายตอการพัฒนาความกาวหนาของคนในประเทศไทย ไดแก
(1) การสรางเสริมสุขภาวะ เพื่อลดการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (2) การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและลดชองวางการพัฒ นาระหวางพื้นที่ โดยปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กใหมี
การใชทรัพยากรรวมกัน พั ฒ นาระบบประเมินคุณ ภาพสถานศึกษาที่ยึดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนหลัก รวมทั้งให
การชวยเหลืออุดหนุนและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสม โดยเฉพาะพื้น ที่หางไกลเพื่อเพิ่มอัตราการเขาเรียนตอ
ระดับมัธยมปลายและอาชีวศึกษา (3) การยกระดับรายได โดยสนับสนุนการมีที่ดินทํากินอยางยั่งยืน สงเสริมการจาง
งานนอกฤดูกาลในพื้นที่ที่มีการวางงาน ตลอดจนสงเสริมทักษะการบริหารเงิน (4) การขยายระบบประกันสังคมให
ครอบคลุมโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ รวมทั้งสงเสริมการออมเพื่อการเกษียณอายุ และ (5) การสรางความเขมแข็ง
ของครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะครอบครัวที่ มีความเปราะบางและพื้นที่ในเขตเมือง โดยสรางและพั ฒนาผูนํ า
การเปลี่ยนแปลงในชุมชน การสงเสริมตอยอดความรูและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรูชุมชน
ที่นําไปสูการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน
6. เรื่อง การจัดกิจกรรม “ความสุขแบบวิถีไทย” สงทายปเกา ตอนรับปใหม พ.ศ. 2563 (กระทรวงวัฒนธรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ เรื่อง การจัดกิจกรรม “ความสุข
แบบวิถีไทย” สงทายปเกา ตอนรับปใหม พ.ศ. 2563 ซึ่งเปนการเชิญชวนใหประชาชนเขารวมกิจกรรมในชวงของการสง
ทายปเกาตอนรับปใหมเพื่อสรางความสุขใหแกประชาชนในมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จํานวน 4 กิจกรรม
สรุปได ดังนี้
1. กิจกรรมทําความดีชวงปใหมเพื่อความเปนสิริมงคล ไดแก 1) สวดมนตขามปถวายพระราช
กุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย 2563 ระหวางวันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 ณ วัด ศาสนสถาน และสถานที่จัด
กิ จกรรมทั่ วประเทศ 2) จั ดช องทางพิ เศษและอํ านวยความสะดวกให แก ประชาชนที่ มาไหว พระช วงป ใหม โดย
กรุ งเทพมหานครจั ด กิ จกรรม “ไหว พระ 10 วั ด สื บ สิ ริ สวั สดิ์ 10 รั ชกาล” พร อมทั้ งให บริ การเดิ น รถปรั บ อากาศ
องคการขนสงมวลชลกรุงเทพ โดยไมเสียคาใชจาย จํานวน 10 วัด ระหวางวันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563
และสวนภูมิภาครวมมือทางวัดจัดชองทางอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนที่มาไหวพระหรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตาม
วัดสําคัญของจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และ 3) สักการะพระพุทธรูปสําคัญ ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติทั่วประเทศ
ไดแก กรุงเทพมหานคร สักการะพระพุทธรูป “พระปฏิมาแหงแผนดิน: พิพิธทศปฏิมาอารยศิลป” ณ พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พระนคร โดยมีพระพุทธสิหิงค (ศิลปะไทย) พระพุทธปฏิมาสําคัญประจําพระราชวังบวรสถานมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์
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และสํ าคั ญยิ่ งองค หนึ่ งของประเทศไทย เป นประธาน พร อมอั ญเชิ ญพระพุ ทธรู ปพุ ทธศิ ลป นานาประเทศ อี ก 9 องค
สวนภูมิภาค อัญเชิญพระพุทธรูปสําคัญเพื่อใหนักทองเที่ยว และประชาชนทั่วไปไดเขาไปสักการะ ณ พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติทั่วประเทศ
2. กิจกรรมทองเที่ยวสุขสันตในแหลงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ไดแก 1) เปดแหลงเรียนรู
ทางประวัติศาสตรใหเขาชมฟรี โดยเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จํานวน 41 แหง และอุทยานประวัติศาสตร จํานวน
11 แหง ใหนักทองเที่ยวและประชาชนเขาชมฟรี ตั้งแตวันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 และ 2) เปดหอศิลป
รวมสมัยใหประชาชนเขาชมฟรี ในวันที่ 29 ธันวาคม 2562 และ 2 มกราคม 2563 รวมถึงขอความรวมมือหอศิลป
ภาคเอกชนในสวนภูมิภาค เปดใหประชาชนเขาชมฟรีหรือลดคาเขาชมเปนกรณีพิเศษ
3. กิจกรรมความหลากหลายทางวัฒนธรรมนําความสุข ไดแก 1) กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ระหวางเดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 โดยหนวยงานในสังกัด วธ. ในสวนภูมิภาค
ทุกจังหวัด รวมบูรณาการกับหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมดานศิลปะและ
วัฒ นธรรมเพื่ อ เป น ของขวั ญ ให ป ระชาชนในจั งหวัด และจัดการแสดงทางศิล ปวัฒ นธรรม ระหวางวัน ที่ 5 – 31
มกราคม 2563 ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒ นศิลป และ 2 ) กิจกรรม ทึ่ง! หนังโลก รวมกับเจแปน
ฟาวนเดชั่น กรุงเทพมหานคร มอบของขวัญเนื่องในวันครบรอบ 124 ป วันกําเนิดภาพยนตรโลก และสงความสุขป
ใหมดวยการจัดฉายภาพยนตรเรื่อง “Seven Samurai : เจ็ดเซียนซามูไร” ในวันเสารที่ 28 ธันวาคม 2562 ณ โรง
ภาพยนตรสกาลา กรุงเทพมหานคร
4. กิจกรรมสงความสุขปใหมดวยของขวัญวิถีไทย ไดแก 1) ใหบริการบัตรอวยพรสงความสุข
ปใหมรูปแบบอิเล็กทรอนิกสการด ระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 รวมทั้งสอนวิธีการจัดทํา
บัตรอวยพรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสการดผานชองทางออนไลน และจัดอบรมใหแกผูที่สนใจ ณ หอศิลปรวมสมัยราช
ดําเนิน กรุงเทพมหานคร และ 2 ) กิจกรรม “ของขวัญ ของฝาก จากวัฒนธรรมไทย” โดยคัดเลือกผลิตภัณฑทาง
วั ฒ นธรรมที่ มี ค วามโดดเด น ของแต ล ะจั ง หวั ด (Cultural Product of Thailand: CPOT) และจั ด งานออกร า น
จําหนาย สาธิต และจัดแสดงผลิตภัณฑที่มีอัตลักษณโดดเดนในพื้นที่ตาง ๆ ในรูปแบบ “Road Show” ในชวงเดือน
ธันวาคม 2562
7. เรื่ อ ง แผนงาน/โครงการเพื่ อ มอบเป น ของขวั ญ ป ใ หม (ป พุ ท ธศั ก ราช 2563) ให แ ก ป ระชาชน
(กระทรวงกลาโหม)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อมอบเปนของขวัญป
ใหม (ปพุทธศักราช 2563) ใหแกประชาชน ภายใตการดําเนินโครงการ “เติมความสุข ใหคนไทย จากใจทหาร”
ระหวางวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 6 มกราคม 2563 โดยแบงเปน 3 กลุมงานหลัก ไดแก งานสรางความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน งานการชวยเหลือประชาชน และงานใหบริการและอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อใหประชาชนได
เฉลิมฉลองเทศกาลปใหม ปพุทธศักราช 2563 อยางมีความสุข โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้

กลุมงานหลัก
งานสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
งานชวยเหลือประชาชนและ
นักทองเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม
การจัดเตรียมความพรอมของกําลังพล เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินใหกับประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนและพื้นที่ที่มี
ความสําคัญดานความมั่นคงของประเทศ
การจัดตั้งจุดบริการชวยเหลือประชาชนและนักทองเที่ยว โดยจัดจุดพัก
รถเพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ เปนการบูรณาการรวมกับทุกภาค
สวนในพื้นที่ ซึ่งจะมีการใหบริการสุขาเคลื่อนที่ การบริการเครื่องดื่มและ
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งานใหบริการและอํานวยความ
สะดวกอื่น ๆ

อาหารวาง การบริการทางการแพทย การบริการตรวจสภาพและซอมแซม
ยานพาหนะตามถนนสายหลักดานหนาที่ตั้งของหนวยทหาร รวมถึงถนน
สายรองที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค
และสินคาพื้นเมืองราคาถูก การแสดงดนตรีและสันทนาการ จุดบริการ
สัญญาณอินเทอรเน็ตและชารจแบตเตอรี่โทรศัพทเคลื่อนที่ และการบริการ
นวดผอนคลายจํานวนกวา 600 จุดทั่วประเทศ รวมทั้งการจัดตั้งศูนย
ชวยเหลือประชาชนและนักทองเที่ยวทางทะเล
การจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคราคาถูก ภายในพื้นที่ของหนวย
ทหารทั่วประเทศ เพื่อชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยในการลดคาครอง
ชีพ
เปดแหลงทองเที่ยวและพิพิธภัณฑในเขตทหารทั่วประเทศ ใหประชาชน
สามารถเขาชมโดยไมคิดคาบริการ
ใหบริการศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ดําเนินการใหบริการประชาชนในหนวยทหารทั่วประเทศ

8. เรื่อง แผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เสนอแผนบูรณา
การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2563 ซึ่งคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัย
ทางถนน ไดมีมติในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบแผนบูรณาการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2563 เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ จังหวัด อําเภอ และกรุงเทพมหานคร
ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการฯ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. การรณรงคภายใตหัวขอ “ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร” ไดกําหนดชวงการดําเนินการเปน
3 ชวงเวลา ดังนี้
ชวงเวลา
แนวทางการดําเนินการ
1 พฤศจิกายน 2562 – ชวงการรณรงคและประชาสัมพันธ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวนจัดทําแผนงาน/
2 มกราคม 2563
กิจกรรมรณรงคและประชาสัมพันธความรูดานความปลอดภัยทางถนนอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง ผานทุกชองทางการสื่อสารเพื่อใหเขาถึงทุกกลุมเปาหมาย
1 – 26 ธันวาคม
ชวงเตรียมความพรอม
2562
- ใหจัดตั้งศูนยปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมฯ เพื่ออํานวยการ
ควบคุม กํากับ ดูแล และติดตามประเมินผลการดําเนินงานในพื้นที่
- ใหหนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ จังหวัด และกองบัญชาการตํารวจนครบาลจัดทํา
แผนปฏิบัติการ (Action plan) เพื่อบูรณาการการทํางานรวมกัน
- ให ศปถ. จังหวัดและกรุงเทพมหานคร บูรณาการรวมกับทุกภาคสวนดําเนินการใน
ลักษณะยึดพื้นที่เปนตัวตั้ง (Area Approach)
27 ธันวาคม 2562 – ชวงควบคุมเขมขน ใหหนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
2 มกราคม 2563
เพิ่มความเขมขนโดยเนนการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและตอเนื่อง และใหจัดตั้งจุด
ตรวจ/จุดบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชน รวมทั้งจัดเตรียมความพรอมดาน
การตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อชวยเหลือประชาชนไดอยางทันทวงที
2. การกําหนดระดับความเสี่ยงของสถานการณอุบัติเหตุ เปน 4 ระดับ โดยกําหนดจากสถิติ
จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานตเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง (ป 2560 – 2562) ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
จํานวนอําเภอ
ระดับความเสี่ยงสีแดง
34
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ระดับความเสี่ยงสีสม
138
ระดับความเสี่ยงสีเหลือง
664
ระดับความเสี่ยงสีเขียว
42
3. การกําหนดมาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดย ศปถ. ไดกําหนดใหหนวยงานที่
เกี่ยวของบูรณาการรวมกับทุกภาคสวนในลักษณะยึดพื้นที่เปนตัวตั้ง (Area Approach) เพื่อการดําเนินงานอยาง
จริงจังและตอเนื่อง รวม 7 มาตรการ ไดแก
มาตรการ
สาระสําคัญ
3.1 การลดปจจัยเสี่ยงดาน - บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเขมงวด จริงจัง และตอเนื่อง
คน
- รณรงคประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึกความปลอดภัยทางถนน
3.2 การลดปจจัยเสี่ยงดาน - ดําเนินมาตรการ “1 ทองถิ่น 1 ถนนปลอดภัย”
ถนนและสภาพแวดลอม
- สํารวจตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย เพื่อปรับปรุง
ซอมแซม รวมทั้งตรวจสอบสิ่งอันตรายขางทาง
- แกไขปญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟใหมีความปลอดภัยในการสัญจร
- เตรียมชองทางพิเศษ ทางเลี่ยงทางลัด และติดตั้งเครื่องหมายและปายเตือน
3.3 การลดปจจัยเสี่ยงดาน - กํากับ ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย
ยานพาหนะ
- เขมงวด กวดขันกับผูใชรถกระบะที่บรรทุกน้ําหนักเกิน รถยนตตูสวนบุคคลหรือรถ
เชา ใหมีมาตรฐานความปลอดภัย
3.4 การชวยเหลือหลังเกิด - เตรียมความพรอมของโรงพยาบาล แพทย พยาบาล และหนวยบริการการแพทย
อุบัติเหตุ
หนวยกูชีพและกูภัย
- ประชาสัมพันธระบบการชวยเหลือตาง ๆ ที่ผูประสบเหตุควรจะไดรับ เชน ชอง
ทางการแจงเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน การจายคารักษาพยาบาลผานระบบ e-claim และ
การจายคาสินไหมทดแทนภายใน 24 ชั่วโมง
3.5 การดูแลความปลอดภัย - จัดตั้งศูนยอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ํา ทั้งในสวนกลางและสวน
ทางน้ํา
ภูมิภาค
- ตรวจสอบความปลอดภัยของเรือโดยสารและโปะเทียบเรือ และจัดเจาหนาที่
ประจําทาเทียบเรือ
3.6 การดูแลความปลอดภัย - เขมงวด กวดขัน ดูแลความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยวเปนพิเศษตั้งแตสถานีขนสง
สถานีรถไฟ สนามบิน และเสนทางที่เขาสูแหลงทองเที่ยว
ใหแกนักทองเที่ยว
- รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนและนักทองเที่ยวใหเดินทางอยางระมัดระวัง
และเคารพกฎจราจร
3.7 การบริหารจัดการ
- ใหจัดตั้งศูนยปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมฯ เพื่ออํานวยการ
ควบคุม กํากับ ดูแล และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
- ใหจังหวัดและกรุงเทพมหานครดําเนินการตามมาตรการ “ตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล” อยางเขมขน
- ใหคณะทํางานวิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตรวจสอบขอเท็จจริงกรณี
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน
9. เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวั ตถุ ประสงค การใชงบประมาณภายใต มาตรการสงเสริมการบริโภคภายในประเทศ
“ชิมชอปใช”
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบตามที่ ก ระทรวงการคลั งเสนอขอเปลี่ ย นแปลงวั ต ถุ ป ระสงค ก ารใช
งบประมาณวงเงินสิทธิ์ในการซื้อสินคาและบริการจากผูประกอบการรานคาที่เขารวมมาตรการสงเสริม “ชิมชอปใช”
(มาตรการสงเสริมฯ) และมาตรการสงเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมชอปใช” (มาตรการสงเสริมการบริโภคฯ)
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g-Wallet ชอง 1 คงเหลือจํานวน 262,003,000 บาท เปนเงินชดเชยคาซื้อสินคาและบริการผาน g-Wallet ชอง 2
แทน
สาระสําคัญ
1. มาตรการสงเสริมฯ และมาตรการสงเสริมการบริโภคฯ เปนการใหสิทธิประโยชนแกประชาชน
สัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไปในวันลงทะเบียน และมีบัตรประจําตัวประชาชน รวมจํานวนไมเกิน 15 ลาน
คน (มาตรการสงเสริมฯ ไมเกิน 10 ลานคน และมาตรการสงเสริมการบริโภคฯ ไมเกิน 5 ลานคน) โดยผูลงทะเบียนจะ
ไดรับสิทธิประโยชนเพื่อการใชจายสําหรับการทองเที่ยวในจังหวัดที่เลือกที่ไมใชจังหวัดตามทะเบียนบาน ผาน gWallet ดังนี้
1.1 รัฐบาลสนับสนุนวงเงินสําหรับบัญชี g-Wallet ชอง 1 จํานวน 1,000 บาท ตอคน เพื่อเปน
สิท ธิ์ ในการซื้ อสิ น ค า และบริ การในจั งหวั ด ที่ เลือ กไวเมื่ อ ตอนลงทะเบี ย นกั บ ผูป ระกอบการที่ ล งทะเบี ย นเขารว ม
มาตรการสงเสริมฯ และมาตรการสงเสริมการบริโภคฯ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกําหนด
และติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เฉพาะผูไดรับสิทธิ์ตามมาตรการสงเสริมฯ ไมเกิน 10 ลานคน ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่ อ วั น ที่ 20 สิ ง หาคม 2562 และผู ได รั บ สิ ท ธิ์ ต ามมาตรการส งเสริ ม การบริ โ ภคฯ ไม เกิ น 3 ล า นคน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 สําหรับผูไดรับสิทธิ์ตามมาตรการสงเสริมการบริโภคฯ ไมเกิน 2 ลานคน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 จะไมไดรับวงเงินสนับสนุนดังกลาว
1.2 กรณี ที่ผูลงทะเบียนเติมเงินเขาบัญชี g-Wallet ชอง 2 เพื่อใชจายคาอาหารและเครื่องดื่ม
คาที่พัก รวมถึงบริการตาง ๆ ตามปกติของที่พักนั้น คาซื้อสินคาทองถิ่น คาซื้อสินคาจากรานธงฟาประชารัฐ หรือ
คาบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวในทองถิ่นนั้น เชน สปา การเชาพาหนะ คาบริการนําเที่ยวในพื้นที่ เปนตน ใน
จังหวัดที่ไมใชจังหวัดตามทะเบียนบานกับผูประกอบการรานคาที่ลงทะเบียนเขารวมมาตรการสงเสริมฯ และมาตรการ
สงเสริมการบริโภคฯ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกําหนด และติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
รัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยเขาบัญชี g-Wallet ชอง 2 ดังนี้
(1) เงินชดเชยเปนจํานวนเทากับรอยละ 15 ของยอดชําระเงินที่จายจริง แตไมเกิน 4,500
บาทตอคน (วงเงินใชจายไมเกิน 30,000 บาทตอคน)
(2) เงินชดเชยเปนจํานวนเทากับรอยละ 20 ของยอดชําระเงินที่จายจริง แตไมเกิน 4,000
บาทต อคน สํ าหรับ วงเงิน ใช จา ยในส ว นที่ เกิ น 30,000 บาท แต ไม เกิ น 50,000 บาทตอคน (วงเงิน ใชจายไมเกิน
20,000 บาทตอคน)
2. มาตรการสงเสริมการบริโภคฯ เพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
เห็นชอบใหการใชจายคาสินคาและบริการผาน g-Wallet ชอง 2 ตามมาตรการสงเสริมฯ และมาตรการสงเสริมการ
บริโภคฯ ใหสามารถใชจายไดทุกจังหวัด รวมทั้งจังหวัดตามทะเบียนบานโดยใหรวมถึงคาบริการแพ็กเกจที่พักพรอม
การเดินทางหรือบริการที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนคาสินคาและบริการผานระบบที่ตรวจสอบการทําธุรกรรมได ทั้งนี้ ตอง
เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด
ทั้งนี้ มาตรการสงเสริมฯ และมาตรการสงเสริมการบริโภคฯ จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่ง
กระทรวงการคลังไดกําหนดเงื่อนไขการจายเงินชดเชย โดยประชาชนที่มีการใชจายผาน g-Wallet ชอง 2 ตั้งแตวันที่
27 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2562 ไดรับ เงินชดเชยภายในเดือนธัน วาคม 2562 การใชจายเงินเดือนธันวาคม
2562 ไดรับเงินชดเชยภายในเดือนมกราคม 2563 และการใชจายในเดือนมกราคม 2563 ไดรับเงินชดเชยภายใน
เดือนกุมภาพันธ 2563
3. ความคืบ หน าการดําเนิ น มาตรการสงเสริมฯ และมาตรการสงเสริมการบริโภคฯ ณ วั น ที่ 10
ธันวาคม 2562 มีผูไดรับสิทธิ์ 14,354,159 ราย โดยมีผูใชสิทธิ์รวมเปนจํานวน 11,787,584 ราย มียอดการใชจาย
ทั้งสิ้น 21,546 ลานบาท
4. การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 งบกลาง รายการสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน 10,000,000,000 บาท และเงินงบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน งบกลาง รายการสํารองจ ายเพื่อกรณี ฉุกเฉิน หรือจํ าเป น
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จํานวน 2,000,000,000 บาท รวมทั้ งสิ้น จํ านวน 12,000,000,000 บาท โดยใหกรมบัญ ชีกลางเปน ผูอนุมัติและ
ดําเนินการแทนการทองเที่ยวแหงประเทศไทยผานวิธีการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกัน ซึ่งผลการเบิกจายเงินใหแก
ผูประกอบการรานคาที่เขารวมมาตรการสงเสริมฯ และมาตรการสงเสริมการบริโภคฯ จากการใชจายของประชาชน
ผาน g-Wallet ชอง 1 ตั้งแตวันที่ 27 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2562 เปนเงินทั้งสิ้น 11,737,997,000 บาท ซึ่งจะ
ทําใหมีเงินคงเหลือจํานวนทั้งสิ้น 262,003,000 บาท
ตางประเทศ
10. เรื่อง การเขารวม NDC Partnership ของประเทศไทย
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบให ป ระเทศไทยเข า ร ว ม Nationally Determined Contribution
Partnership (NDC Partnership) โดยมอบหมายใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(สผ.) และสํานั กงานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ (สศช.) เปนหนวยงานประสานงานหลัก (Focal
Point) ของประเทศร ว มกั น และเห็ น ชอบร า งหนั ง สื อ แสดงความจํ า นงอย า งเป น ทางการเพื่ อ เข า ร ว ม NDC
Partnership และมอบหมายให สผ. ยื่นหนังสือดังกลาว เพื่อแสดงเจตจํานงอยางเปนทางการในการเขารวม NDC
Partnership ตามขั้นตอนตอไป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอ
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีความจําเป นตองแกไขเพิ่มเติมรางหนังสือแสดงความจํานงอยางไมเปน
ทางการจากที่ ค ณะรั ฐ มนตรี เคยมี ม ติ อ นุ มั ติห รื อ ให ค วามเห็ น ชอบไปแล ว หากการปรั บ เปลี่ ย นไม ขั ด กั บ หลั กการ
ที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไว ใหสามารถดําเนินการไดโดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชนที่ไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว ตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ดวย
สาระสําคัญของเรื่อง
1. NDC Partnership เกิ ดขึ้ น ครั้งแรกในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญ ญาสหประชาชาติวาดว ยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 22 (COP22) เมื่อป พ.ศ. 2559 ณ เมืองมารราเกซ ราชอาณาจักรโมร็อกโก โดย
NDC Partnership จะใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกทั้งในดานวิชาการ (Technical Assistance) ดานผลิตผล
ทางความรู (Knowledge Products) และด า นการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น (Facilitating Finance) เพื่ อ ให บ รรลุ
เปาหมายการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาพใหญ (Large – scale Climate Target) และ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในป ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการเขา
รวม NDC Partnership เปนไปโดยความสมัครใจ ปจจุบันมีประเทศเขารวมเปนสมาชิก NDC Partnership จํานวน
100 ประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียนจํานวน 6 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐ
สิงคโปร สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2562)
2. NDC Partnership มีวัตถุประสงค จํานวน 5 ประการ ดังนี้
2.1 บู ร ณาการเรื่องการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอากาศและวาระการพั ฒ นา (ภายใต กรอบ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) ใหมีความสอดคลองกันมากยิ่งขึ้น
2.2 สนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศและความมือทวิภาคีที่สอดคลองกับความตองการ
ของประเทศและสงเสริมและตอยอดกับการดําเนินงานของประเทศ
2.3 เพิ่มศักยภาพการเขาถึงการดําเนินงาน เครื่องมือ และทรัพยากรที่เกี่ยวของกับ NDC ที่มี
อยูในปจจุบัน รวมทั้งความชวยเหลือทางวิชาการและพื้นฐานความรูที่เกี่ยวของ
2.4 เพิ่มแรงผลักดันทางการเมือง โดยใหความสําคัญกับพันธกรณีและความตระหนักของฝาย
การเมือง เพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมกับการดําเนินงาน NDC ซึ่ง NDC Partnership จะสนับสนุนการดําเนินงาน
NDC ในขั้นตอนตาง ๆ รวมทั้งการผลักดันใหเอกชนมีสวนรวมในการลงทุน
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2.5 สงเสริมการกํ าหนดและนํานโยบายและยุ ทธศาสตรระยะยาวไปปฏิ บั ติ เพื่ อมุงสูการ
กําหนด NDC ที่มีความทาทายอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เนื่องจากการกําหนด NDC ในปจจุบัน ไมเพียงพอที่จะ
จํากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลกไมใหเกิน 2 องศาเซลเซียสได
11. เรื่อง รางเอกสารขอบเขตหนาที่ของศูนยระดับโลกเพื่อการศึกษาแมน้ําโขง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางเอกสารขอบเขตหนาที่ (Term Of Reference : TOR) ของศูนย
ระดับโลกเพื่อการศึกษาแมน้ําโขง (The Global Center for Mekong Studies : GCMS) และอนุมัติใหสถาบันการ
ตางประเทศเทวะวงศวโรปการ สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ (สป.กต.) GCMS Thailand Center โดย
ผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ใหการรับรอง TOR ของศูนย GCMS
ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของราง TOR ของศูนย GCMS ใหกระทรวงการตางประเทศ
สามารถดําเนินการไดโดยคํานึงถึงผลประโยชนของไทย โดยไมตองเสนอปรับปรุงแกไขถอยคํานั้นใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงการตางประเทศ เสนอ
สาระสําคัญราง TOR ของศูนย GCMS สรุปได ดังนี้
1. วิสัยทัศน ศูนย GCMS ถูกกําหนดใหเปนเครือขายเพื่อความรวมมือและการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการของสถาบันคลังสมองในกลุมประเทศสมาชิกกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง มีเปาหมายเพื่อใหการ
สนับสนุนทางปญญาแกกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง
2. การดําเนินงาน ศูนย GCMS ของแตละประเทศมีหนาที่และความรับผิดชอบในการแตงตั้งผู
ประสานงานเพื่อเขารวมการประชุมประสานงานของศูนย GCMS โดยการประชุมผูประสานงานฯ จะเปนกลไกลเพียง
หนึ่งเดียวในการตัดสินใจโดยอยูบนพื้นฐานของหลักฉันทามติและการปรึกษาหารือที่ใกลชิดและฉันมิตร
3. กิจกรรม ประธานรวมจะจัดการประชุมเครือขายคลังสมองของศูนย GCMS ทุกป โดยศูนย GCMS
อาจนําเสนอขอเสนอ/ขอเสนอแนะ ผลงานวิจัย และการจัดกิจกรรมที่เห็นวาเปนประโยชนรวมกัน โดยเสนอผาน
ชองทางคณะทํางานรวมทางการทูต และที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโส ไปยังที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความ
รวมมือแมโขง – ลานชางเพื่อพิจารณาตามลําดับ ทั้งนี้ ศูนย GCMS จะดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามที่ระบุไวในกรอบ
ความรวมมือแมโขง – ลานชาง ไดแก ฉันทามติ ความเทาเทียมกัน การปรึกษาหารือรวมและการประสานงาน ความ
สมัครใจ การมีสวนรวมและการไดรับประโยชนรวมกัน การเคารพในกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหวาง
ประเทศ รวมทั้งสอดคลองกับกฎหมายภายในประเทศ ระเบียบ ขอบังคับ และขั้นตอนของแตละประเทศสมาชิก บน
พื้นฐานแหงเจตนารมณแหงมิตรภาพ การเปดกวาง การมีสวนรวม และเสริมสรางสาขาที่สําคัญในการสรางประชาคม
อาเซียน และความรวมมืออาเซียน – จีน และสอดประสานกับกลไกความรวมมือในอนุภูมิภาคที่มีอยู
4. งบประมาณ งบประมาณหลักในการดําเนินกิจกรรมของศูนย GCMS จะมาจากกองทุนพิเศษกรอบ
ความรวมมือแมโขง – ลานชาง
5. กระบวนการทบวน เนื้อหาของขอบเขตหนาที่นี้จะไดรับการทบทวนโดยผูประสานงานของ ศูนย
GCMS เพื่อการศึกษาแมน้ําโขงเมื่อเห็นวาเหมาะสมและมีความจําเปน
12. เรื่อง การลงนามในรางความตกลงสําหรับดําเนินโครงการภายใตกองทุนพิเศษกรอบความรวมมือแมโขง –
ลานชาง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางความตกลงสําหรับดําเนินโครงการภายใตกองทุนพิเศษกรอบความ
รวมมือแมโขง – ลานชาง และอนุมัติใหปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เปนผูลงนามในรางความตกลงสําหรับดําเนินโครงการภายใตกองทุนพิเศษกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง ทั้งนี้
หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางความตกลงดังกลาว ในสวนที่มิใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของ
ประเทศไทย ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สามารถดําเนินการไดโดยไมตองเสนอตอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีก ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ
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สาระสํ า คั ญ ของร า งความตกลงฯ เป น ความรว มมื อระหวางกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนด
แนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณโครงการที่ไดรับอนุมัติจากฝายจีนใหเกิดประสิทธิภาพและผลลัพธที่เปน
รูปธรรมสําหรับความรวมมือแมโขง – ลานชาง มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้
1. หลักการเบื้องตน: มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดสันติภาพและความมั่นคง ตอสมาชิกกรอบ
ความรวมมือแมโขง – ลานชาง โดยปฏิบัติตามเจตนารมณในการปรึกษาหารือ ความรวมมือ การชวยเหลือ และมี
ผลประโยชนรวมกัน เคารพกฎหมายและกฎระเบียบของทั้งไทยและจีน และรวมกันติดตามประเมินโครงการและการ
ใชกองทุน
2. โครงการที่ ได รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ: ได แ ก โครงการ Demonstration on
Forestry Poverty Alleviation in Thailand จํานวนเงิน 2,430,000 หยวน (RMB)
3. การจั ดสรรงบประมาณ: ฝายจีน จะจัด สรรงบประมาณเปน จํานวนเต็มให กับ ฝ ายไทย
ภายใน 20 วันทําการ หลังจากการลงนามในรางความตกลงฯ และฝายไทยจะแจงการไดรับเงินอยางเปนทางการ
ภายใน 10 วันทําการ หลังจากไดรับการจายเงิน
4. การบริห ารจัด การและประเมิน ผล: ฝ ายไทยมอบหมายใหกรมปาไม รับ ผิดชอบในการ
วางแผนและดําเนินโครงการ รวมทั้งบริหารงบประมาณโครงการฯ โดยใหสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ทําหนาที่กํากับ ดูแล ตรวจสอบความกาวหน า ประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการและการใช
งบประมาณใหเปนไปตามขอกําหนด ทั้งนี้ ฝายไทยจะเรงรัดหนวยงานดําเนินโครงการจัดทํารายงานผลการดําเนิน
โครงการเมื่อเสร็จสิ้นแลว รวมทั้งดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จภายใน 2 เดือนหลังโครงการเสร็จสมบูรณ และนําสง
งบประมาณสวนที่เหลือใหแกฝายจีนภายใน 3 เดือนหลังจบโครงการ
13. เรื่อง ขอความเห็นชอบรางแถลงการณรวมการประชุมคณะกรรมการรวมสําหรับความตกลงวาดวยการ
ขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ระดับรัฐมนตรี อยางไมเปนทางการ ครั้งที่ 3
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางแถลงการณรวมการประชุมคณะกรรมการรวมสําหรับความตกลงวา
ดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ระดับรัฐมนตรี อยางไมเปนทางการ ครั้งที่ 3 และหากมีความ
จําเปนตองปรับปรุงแกไขเอกสารดังกลาวที่ไมใชสาระสําคัญ หรือไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ใหกระทรวง
คมนาคมดํ าเนิ น การได โดยไม ตองขอความเห็ น ชอบจากคณะรัฐ มนตรีอีกครั้ง และอนุมั ติให รัฐ มนตรีชว ยวาการ
กระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสเนียม) หรือผูไดรับมอบหมาย รวมใหการรับรองรางแถลงการณรวมดังกลาวตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ
สาระสําคัญของรางแถลงการณรวมฯ มีดังนี้
1. การดํ า เนิ น การตามความตกลง GMS Cross-Border Transport Agreement
(CBTA) ระยะแรก การรับทราบวาประเทศสมาชิก 3 ประเทศไดออกใบอนุญาตการขนสงทางถนน “ระยะแรก”
และเอกสารนําเขาชั่วคราวแลว และใหเจาหนาที่อาวุโสของคณะกรรมการอํานวยความสะดวกการขนสงแหงชาติ
(NTFCs) ติดตามการดําเนินการออกใบอนุญาตการขนสงทางถนนของประเทศสมาชิกใหเสร็จสมบูรณและตรวจสอบ
การดําเนินการตามบันทึกความเขาใจ “ระยะแรก” อยางจริงจัง และรายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการรวมฯ
เพื่อทราบปละสองครั้ง และเห็นชอบรวมกัน ดังนี้
(1) เจาหนาที่อาวุโสควรมีการปรับปรุงสถานะขอมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีการแจง
เวียนใหประเทศสมาชิกรับทราบผานธนาคารพัฒนาเอเชียอยางเปนประจํา
(2) ยานพาหนะที่ไดรับใบอนุญาตการขนสงทางถนน “ระยะแรก” และเอกสารนําเขา
ชั่วคราว ควรที่ จะสามารถทําการเดินรถไดในทุ กเสนทางที่ ระบุไวในพิธีสาร 1 และเจาหน าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ดาน
พรมแดนที่ระบุไวในพิธีสาร 1 ควรอนุญาตใหยานพาหนะที่มีหมายเลขทะเบียนรถตามที่แตละประเทศไดแจงเวียน
ผานธนาคารพัฒนาเอเชียเขาในประเทศของตนได
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(3) เจาหนาที่อาวุโสควรรางขั้นตอนเพื่อใชเปนแนวทางในการนํายานพาหนะเขาถึง
ระบบศุลกากรผานแดนของแตละประเทศ
(4) คณะอนุ ก รรมการด านศุ ล กากรของ CBTA จะพิ จ ารณาในประเด็ น การจัดทํ า
บันทึกความเขาใจในอนุภูมิภาคอยางเปนทางการ รวมถึงบันทึกความเขาใจแบบทวิภาคี หรือในรูปแบบภาคผนวกของ
บันทึกความเขาใจ “ระยะแรก” สําหรับการเขาถึงระบบศุลกากรผานแดนของแตละประเทศและจะรายงานตอที่
ประชุมคณะกรรมการรวมฯ ครั้งถัดไป
(5) ยานพาหนะที่มีใบอนุญาตการขนสงทางถนน “ระยะแรก” และเอกสารนําเขา
ชั่วคราว ควรมีสิทธิเขาถึงสถานที่ทุกแหงที่ระบุไวในพิธีสาร 1 เชนเดียวกันยานพาหนะทองถิ่น โดยจะตองไมทําการ
ขนสงภายในประเทศของประเทศภาคีคูสัญญา
(6) การสิ้นสุดของการมีผลบังคับใชบันทึกความเขาใจในการเริ่มใชความตกลงวาดวย
การขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง จะขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อให
ตรงกับระยะเวลาที่เมียนมาจะเขารวมดําเนินการตามบันทึกความเขาใจ “ระยะแรก”
2. การขยายพิธีสาร 1 ของความตกลง CBTA การรับทราบวาประเทศสมาชิก 2 ประเทศ
คือ ไทยและเมียนมาไดลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยการเปดเสนทางการขนสงระหวางประเทศและจุดขามแดน
เพิ่มเติม ภายใตพิธีสาร 1 ของ CBTA แลวและขอใหประเทศสมาชิกที่เหลือดําเนินกระบวนการภายในของตนใหแลว
เสร็จเพื่อใหสามารถลงนามไดภายในวันที่ 21 มีนาคม 2563
3. การติดตามและประเมินผล การมอบหมายใหเจาหนาที่อาวุโสของคณะกรรมการอํานวย
ความสะดวกการขนสงแห งชาติ (NTFC) ดํ าเนิ น การเก็บ รวบรวมขอมูล ณ จุดขามแดนที่ระบุไวในพิธีสาร 1 และ
เสนทางที่ขยายเพิ่มเติมที่แนบทายบันทึกความเขาใจฯ และจัดสงขอมูลภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพื่อใหสถาบัน
ลุมน้ําโขงดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินการ “ระยะแรก” โดยคาดวาจะสามารถนําเสนอรายงานฉบับ
สมบูรณตอที่ประชุมคณะกรรมการรวมฯ ครั้งที่ 8 ในป 2563
แตงตั้ง
14. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย ตั้งแต
วันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ดังนี้
1. นางสาววิลาวัลย ตานอย ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบราชการ 2 ดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาการ
พัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ตั้งแตวันที่
13 กันยายน 2562
2. นางศิริพร วัยวัฒนะ ผูอํานวยการกองกิจการองคการมหาชนและหนวยงานของรัฐรูปแบบอื่น
ดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาการพัฒ นาระบบราชการ (นักพัฒ นาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ ตั้งแตวันที่ 21 ตุลาคม 2562
3. นางสาววิริยา เนตรนอย ผูอํานวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ดํารงตําแหนง
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ตั้งแตวันที่ 28 ตุลาคม 2562
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
15. เรื่อง การแตงตั้งโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
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คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เสนอ การแตงตั้งโฆษก อว. ซึ่งแตงตั้งใหนายอภิชัย สมบูรณปกรณ เปน โฆษก อว. ตามคําสั่ง อว. ที่ 116/2562 เรื่อง
แตงตั้งโฆษก อว. สั่ง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
16. เรื่อง แต งตั้ งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริห ารกิ จ การขององค การขนส งมวลชน
กรุงเทพ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารกิจการขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ตามนัยมาตรา 14 วรรคสองแหงพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 ดังนี้
1. นายวิทยา ยามวง
ประธานกรรมการ
2. นายสรพงศ ไพฑูรยพงษ
กรรมการ
3. นายสุเมธ สังขศิริ
กรรมการ
4. นางปาณิสรา ดวงสอดศรี
กรรมการ
5. พลตํารวจโท กรไชย คลายคลึง
กรรมการ
6. นายภาณุทัด แนวจันทร
กรรมการ
7. นายจําเริญ โพธิยอด
กรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เปนตนไป
17. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษา ที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้
1. รับ ทราบกรณี รองศาสตราจารยจีรเดช อูส วัส ดิ์ พน จากตํ าแหน งกรรมการผู ทรงคุ ณ วุฒิ ด าน
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษาในคณะกรรมการสภาการศึกษา
2. เห็นชอบแตงตั้ง นายวณิชย อวมศรี เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษา ในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระ (ตามขอ 1.)
และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
โดยให การแตงตั้ งมี ผ ลตั้ งแต วัน ที่ 17 ธัน วาคม 2562 เป น ต น ไป ทั้ งนี้ ให กระทรวงศึกษาธิการดําเนิน การแต งตั้ ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการศึกษาในครั้งตอไปใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว
อยางเครงครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพั น ธ 2559 (เรื่อง การดํ าเนิ นการแตงตั้ งกรรมการใน
คณะกรรมการตาง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)
18. เรื่อง การบรรจุขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากลับเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเสนอให
บรรจุ ศาสตราจารยศุภชัย ปทุมนากุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงรองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
มหาวิท ยาลั ย ขอนแก น (ซึ่ งเดิ มเป น ข า ราชการพลเรือนในสถาบั น อุด มศึกษา ไดล าออกจากราชการ เพื่ อเปลี่ ย น
สถานภาพเป น พนั กงานมหาวิทยาลัย) กลับ เข ารับราชการ และแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหน งประเภทบริห าร ระดับสู ง
ตําแหนงรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
19. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน ดังนี้
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ประกันภัย

1. นายมรกต พิธรัตน
2. นายสุพัฒน เอี้ยวฉาย
3. นายนิพนธ ฮะกีมี
4. นายนรินทร กัลยาณมิตร
5. นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ
6. นายสุรพล โอภาสเสถียร

เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการเงินระดับชุมชน
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาชุมชน
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ การเงินหรือการคลัง
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบัญชี
เป น กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดานการบริห ารความเสี่ ยงหรือการ

7. นายผยง ศรีวณิช
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยี
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เปนตนไป

20. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแตงตั้ง นายพีระพันธุ สาลีรัฐ
วิภาค ใหดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง ตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เปน
ตนไป
***************

