1
http://www.thaigov.go.th
วันนี้ (3 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคี
ปรองดอง พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินสนับสนุนและ
เงินชดเชยภายใตมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ป 2562)
รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมโครงการลดการปลอย
กาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ)
รางกฎกระทรวงกําหนดการแบงระดับ การกําหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเปน
เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ....
รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงกําหนดการจัดทํา ปก ติดตั้งปายจราจร เครื่องหมายจราจร หรือ
สัญญาณจราจร สําหรับการจราจรบนทางหลวง พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใชเมลามีน –
ฟอรแมลดีไฮด ยูเรีย – ฟอรแมลดีไฮด และเมลามีน – ยูเรีย – ฟอรแมลดีไฮด
สําหรับอาหาร : เฉพาะดานความปลอดภัย ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณที่ระลึก 100 ป
การสาธารณสุขไทย พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ - สังคม
การพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดาน
ยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
การพิจารณาคัดเลือกผูลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก และแตงตั้งคณะทํางานกํากับและติดตามผลการดําเนินการตามสัญญา
ของผูไดรับสิทธิการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
รางนโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ
พ.ศ. 2563 – 2565
ขอบเขตพื้นที่เมืองเกา และกรอบแนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา
พิษณุโลก
แผนปฏิบัติการดานการกํากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563 - 2565) และ
แผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจาย และประมาณการรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
วันปาชายเลนแหงชาติ
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ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง
รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเพื่อเตรียมความพรอมปองกัน
และแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid -19) ระยะการระบาดในวงจํากัด (ระยะที่ 2)
เรื่อง ขออนุมัติกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณสําหรับรายการงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง
รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพื่อเปนคาวัสดุอุปกรณในการ
จัดทําหนากากอนามัยในการดําเนินโครงการพลังคนไทยรวมใจปองกัน
ไวรัสโคโรนา (Covid-19)
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ตางประเทศ
การรับรองรางปฏิญญาการเมืองในการประชุมคณะกรรมาธิการวาดวยสถานภาพ
สตรี สมัยที่ 64
ความกาวหน าการดําเนินโครงการ Strategic Co-ordination and Monitoring
ภายใต Country Programme ระหวางไทยกับ OECD
การขอความเห็นชอบตอรางหนังสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์ (Deed of Grant)
เรือลาดตระเวนฉบับใหม ระหวางสํานักงาน ป.ป.ส. และกองบัญชาการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติดเมียนมา

แตงตั้ง
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงโฆษกหนวยงาน (สคก.)
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงพลังงาน)
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงอุตสาหกรรม)
เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
****************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง พ.ศ. .... ตามที่
สํานั กงานขั บ เคลื่ อนการปฏิ รู ป ประเทศ ยุ ท ธศาสตรช าติ และการสรางความสามัค คีป รองดองเสนอ และให ส ง
คณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของ
สํ านั ก งาน ก.พ. สํ า นั ก งบประมาณ และสํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าไปประกอบการพิ จ ารณาด ว ย แล ว
ดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางระเบียบ
1. กํ าหนดให คณะกรรมการขับ เคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ ยุทธศาสตรช าติ และการสรางความ
สามัคคีปรองดองตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2561 เรื่อง กลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุ ท ธศาสตร ช าติ และการสร า งความสามั ค คี ป รองดอง ลงวัน ที่ 26 พฤศจิก ายน 2561 ประกอบด ว ย
นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนรองประธานกรรมการ
และรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจํานวนไมเกินสามคน ปลัดกระทรวง
กลาโหม เลขาธิการสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแหงชาติ เลขาธิ การคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากภาคเอกชนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจํานวนไมเกินสาม
คน เปนกรรมการ
2. กําหนดใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง
และอาจไดรับแตงตั้งอีกได
3. กําหนดใหการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไม นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม โดยการลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่ง
ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง
ชี้ขาด
4. กําหนดใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการไดรับคาตอบแทนเชนเดียวกับ
ประธานกรรมการปฏิรูปและกรรมการปฏิรูปตามกฎหมายวาดวยแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ และ
ผูชวยเลขานุการไดรับคาตอบแทนเชนเดียวกับผูชวยเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปตามกฎหมายวาดวยแผนและ
ขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ
2. เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน รัษฎากร
(การยกเวน ภาษี เงิน ได บุ ค คลธรรมดาสํ าหรับ เงิน สนั บสนุ น และเงิน ชดเชยภายใตมาตรการกระตุน เศรษฐกิจ
ป 2562)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินสนับสนุนและเงินชดเชยภายใต
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ป 2562) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
กค. เสนอวา
1. โดยที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติ (วันที่ 22 ตุลาคม 2562 และ 12 พฤศจิกายน 2562) ให กค. เรงรัด
การเสนอรางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศ “ชิมชอปใช” และมาตรการสงเสริมการ
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บริโภคภายในประเทศ “ชิมชอปใช” ตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 นั้น เพื่อยกเวนภาษีเงิน
ได บุ ค คลธรรมดาสํ า หรั บ เงิ น สนั บ สนุ น และเงิ น ชดเชยที่ ผู มี เงิ น ได ได รั บ ตามมาตรการส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศและมาตรการสงเสริมการบริโภคภายในประเทศ อันเนื่องจากการชําระเงินเพื่อซื้อสินคาหรือรับบริการ
จากผูขายสินคา หรือผูใหบริการผานระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสโดยภาครัฐ ตอเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 20 สิงหาคม 2562
2. ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการใชจายผานระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสโดยภาครัฐ อันเปนการ
กระตุนเศรษฐกิจในประเทศโดยการจายเงินสนับสนุนและเงินชดเชยใหแกผูที่เดินทางไปทองเที่ยว ซึ่งไดชําระเงินเพื่อ
ซื้ อ สิ น ค าหรื อ รั บ บริ ก ารจากผู ข ายสิ น ค าหรื อ ผู ให บ ริ ก ารผ านระบบการชํ าระเงิ น ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส โดยภาครั ฐ
จึงสมควรกํ า หนดให เงิ น สนั บ สนุ น และเงิ น ชดเชยที่ ผู มี เงิน ไดได รับ อัน เนื่ องจากการชํ าระเงิ น เพื่ อ ซื้ อ สิ น ค าและ
รับ บริการตามมาตรการดังกลาวขอ 1. เป นเงินได พึงประเมินที่ ไดรับยกเวน ไมตองรวมคํานวณเพื่ อเสียภาษีเงิน ได
บุคคลธรรมดา
3. กค. ไดดําเนินการตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561 ดังนี้
3.1 ประมาณการสูญเสียรายได กค. รายงานวา เงินชดเชยเพิ่มเติมที่ไดรับจากมาตรการ
สงเสริมการทองเที่ยวในประเทศ “ชิมชอปใช” ที่ขยายออกไป และเงินสนับสนุนและเงินชดเชยที่ไดรับจากมาตรการ
สงเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมชอปใช” ไมอยูในประมาณการรายไดประจําปงบประมาณ จึงไมสูญเสียรายได
ภาษี แตอยางไรก็ดี หากมิไดกําหนดใหมีการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากมาตรการดังกลาว จะสามารถจัดเก็บ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากเงินสนับสนุนและเงินชดเชยไดประมาณ 7,600 ลานบาท
3.2 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ จะทําใหการบริโภคภายในประเทศขยายตัว อันจะสงผลดี
ตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการจัดเก็บรายไดภาษีอากร
จึงได เสนอร า งกฎกระทรวงฉบั บ ที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษ ฎากร วาด ว ยการยกเวน รัษ ฎากร
(การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินสนับสนุนและเงินชดเชยภายใตมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ป 2562)
มาเพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
กํ าหนดให เงิ น สนั บ สนุ น และเงิ น ชดเชยที่ ผู มี เงิ น ได ได รั บ ตามมาตรการส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศและมาตรการสงเสริมการบริโภคภายในประเทศ อันเนื่องมาจากการซื้อสินคาหรือรับบริการจากผูขาย
สินคาหรือผูใหบริการผานระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสโดยภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม
2562 และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เปนเงินไดพึงประเมินที่ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา
3. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมโครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ)
คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็ นชอบรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมโครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ)
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่
เกิดจากการจําหนายคารบอนเครดิตในประเทศไทยตามโครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจที่ได
ขึน้ ทะเบียนกับองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่กฎหมายมี
ผลใชบังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปนเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกัน โดยการเริ่มนับรอบระยะเวลา
บัญชีแรกใหเริ่มนับรอบระยะเวลาบัญชีที่องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ไดออกใบรับรอง
การจําหนายคารบอนเครดิตใหแกผูเขารวมโครงการ
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4. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดการแบงระดับ การกําหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเปนเจาหนาที่ความปลอดภัย
ทางรังสี พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็น ชอบรางกฎกระทรวงกําหนดการแบ งระดั บ การกําหนดคุณ วุฒิ และการ
อนุญาตเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดบทนิยามคําวา “ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี
2. กําหนดใหเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี มี 3 ระดับ คือ ระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง
โดยแตละระดับ มี 3 ประเภท คือ วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสี และวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกําเนิดรังสี
3. กําหนดใหการออกใบอนุญาตใหผูขอรับใบอนุญาต ซึ่งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามที่กําหนดแลว ผูขอรับใบอนุญาตตองเปนผูมีหลักเกณฑอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้
3.1 ไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพจากหนวยงาน
ที่เลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ผานการเทียบหลักสูตรการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการเทียบหลักสูตรที่เลขาธิการ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3.3 ผานการทดสอบความรูความสามารถตามหลักเกณฑและวิธีการที่เลขาธิการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
4. กํ า หนดหลั กเกณฑ วิ ธี การ และเงื่อนไขในการขอตออายุใบอนุญ าตขอรับ ใบแทนใบอนุ ญ าต
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
5. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย พ.ศ. ....
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ
และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
1. กํ าหนดให มีองค การสวนสั ตวแห งประเทศไทย และใชช่ือภาษาอั งกฤษวา “The Zoological
Park Organization of Thailand” เรี ย กโดยย อ ว า “ZPOT” และจะให มี ต ราเครื่ อ งหมายขององค ก ารตามที่
คณะกรรมการกําหนดก็ได และใหมีสํานักงานใหญอยูในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดอื่นและจะตั้งสํานักงานสาขาขึ้น
ณ ที่ใดภายในราชอาณาจักรก็ได
2. กําหนดใหองคการสวนสัตวแหงประเทศไทยมีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการสวนสัตวใหเปนไป
ตามมาตรฐานสากล ดํ าเนิ นการรวบรวมหรือส งเสริมการรวบรวมสัตวน านาชนิ ดไว เพื่อประโยชน ในการอนุรักษ
การศึกษา การวิจัย การใหบริการแกประชาชน และการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพรการเลี้ยงสัตว สงเสริมและจัดใหมี
การดําเนินการบํารุงและเพาะพันธุสัตวนานาชนิดเพื่อรักษาและอนุรักษไวมิใหสูญพันธุ ดําเนินการเกี่ยวกับสถานที่
เลี้ยงสัตวขององคการ มีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบเขตแหงวัตถุประสงค และสามารถกูยืมเงิน ซึ่งถาเปน
จํานวนเงินเกินกวา 50 ลานบาท ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน
3. กําหนดใหทุนขององคการประกอบดวย เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา 40 เงินและ
ทรัพยสินที่ไดรับโอนมาจากสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ในสวนของสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี
ตามมาตรา 5 แหงพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) พ.ศ. 2562 เมื่อไดหักหนี้สิน
แลว เงินที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนทุน และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรืออุทิศให รวมทั้งเงินที่ไดรับความชวยเหลือทั้ง
ภายในและภายนอกราชอาณาจักร
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4. กําหนดใหมีคณะกรรมการองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย ประกอบดวยประธานกรรมการคน
หนึ่งและกรรมการอื่นอีกไมนอยกวา 6 คน แตไมเกิน 9 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง และใหผูอํานวยการเปนกรรมการ
และเลขานุการ
5. กํ า หนดให ค ณะกรรมการเป น ผู กํ า หนดอั ต ราเงิ น เดื อ นและผลประโยชน ต อบแทนอื่ น ของ
ผูอํานวยการตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด สําหรับประธานกรรมการ กรรมการ ผูอํานวยการ พนักงาน และ
ลูกจาง อาจไดรับเงินบําเหน็จ หรือเงินรางวัลตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
6. กําหนดบทเฉพาะกาล
6.1 กําหนดใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน งบประมาณ และรายได
ขององคการสวนสั ตวตามพระราชกฤษฎี กาจัด ตั้งองคการสวนสั ตว พ.ศ. 2497 ไปเปน ขององค การสวนสัตวแห ง
ประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกานี้
6.2 กํ า หนดให ค ณะกรรมการองค ก ารสวนสั ต ว ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต งตั้ ง ตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนสัตว พ.ศ. 2497 ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ ใชบั งคับ เป น
คณะกรรมการองค การสวนสั ตวแห งประเทศไทยตามพระราชกฤษฎี กานี้ และปฏิ บัติห น าที่ตอไปจนกวาจะไดมี
คณะกรรมการองคการสวนสัตวแหงประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกานี้
6.3 กําหนดใหผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ พนักงาน และลูกจางขององคการสวนสัตว
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนสัตว พ.ศ. 2497 ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
เปนผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ พนักงาน และลูกจางองคการสวนสัตวแหงประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกานี้
โดยใหไดรับเงินเดือน คาจาง รวมทั้งสิทธิประโยชนตาง ๆ เทาที่เคยไดรับอยูเดิม สําหรับผูอํานวยการขององคการสวน
สัตว ใหดํารงตําแหนงตอไปตามที่กําหนดไวในสัญญาจาง
6. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดการจัดทํา ปก ติดตั้งปายจราจร เครื่องหมายจราจร หรือสัญญาณจราจร สําหรับ
การจราจรบนทางหลวง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดการจัดทํา ปก ติดตั้งปายจราจร เครื่องหมาย
จราจร หรือสัญ ญาณจราจร สํ าหรับ การจราจรบนทางหลวง พ.ศ. .... ที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแลว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และใหดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงการตางประเทศ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
กําหนดคํานิยามและแกไขรูปแบบ ความหมาย ลักษณะและตัวอยางของเครื่องหมายจราจร อุปกรณ
จราจร สั ญ ญาณจราจร ให สอดคล องกั บ ประกาศคณะกรรมการจั ด ระบบการจราจรทางบก เรื่อ ง มาตรฐาน
เครื่องหมายจราจร ขอกําหนดสํานักงานตํารวจแหงชาติ เรื่อง สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร และความหมาย
ของสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ดังนี้
1. กําหนดความหมาย ตัวอยาง และแบงเครื่องหมายจราจร เปนปายจราจร และเครื่องหมายจราจร
บนพื้นทาง
2. กําหนดความหมาย ลักษณะ ตัวอยาง และแบงปายจราจร เปนปายบังคับ ปายเตือน ปายแนะนํา
3. กําหนดความหมาย ลักษณะ ตัวอยาง และแบงเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางเปนเครื่องหมาย
จราจรบนพื้นทางประเภทบังคับ เครือ่ งหมายจราจรบนพื้นทางประเภทเตือน
4. กําหนดความหมาย และตัวอยางของอุปกรณจราจร
5. กําหนดความหมายของสัญญาณจราจร ซึ่งประกอบดวยสัญญาณไฟและสัญญาณธง
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7. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใชเมลามีน – ฟอรแมลดีไฮด ยูเรีย –
ฟอรแมลดีไฮด และเมลามีน – ยูเรีย – ฟอรแมลดีไฮด สําหรับอาหาร : เฉพาะดานความปลอดภัย ตองเปนไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณ ฑอุตสาหกรรมภาชนะและ
เครื่องใชเมลามีน – ฟอรแมลดีไฮด ยูเรีย – ฟอรแมลดีไฮด และเมลามีน – ยูเรีย – ฟอรแมลดีไฮด สําหรับอาหาร :
เฉพาะดานความปลอดภัย ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของเรื่อง
รางกฎกระทรวงฯ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เปนการออกกฎกระทรวงเพื่อใหเปนไปตามมาตรา
17 แห งพ ระราช บั ญ ญั ติ ม าตรฐาน ผ ลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาห กรรม (ฉบั บ ที่ 8) พ .ศ. 2562 โดยกํ า ห น ดให
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใชเมลามีน – ฟอรแมลดีไฮด ยูเรีย – ฟอรแมลดีไฮด และเมลามีน – ยูเรีย –
ฟอรแมลดีไฮด สําหรับอาหาร : เฉพาะดานความปลอดภัย ตองเปนไปตามมาตรฐาน เพื่อคุมครองผูบริโภคใหไดใช
ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมภาชนะบรรจุ อ าหารทุ ก ชนิ ด ที่ มี คุ ณ ภาพและปลอดภั ย จากสารปนเป อ น ซึ่ งกระทรวง
อุตสาหกรรมไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางกฎกระทรวงดังกลาวแลว
8. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณที่ระลึก 100 ป การสาธารณสุขไทย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณที่ระลึก 100
ป การสาธารณสุขไทย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
กค. เสนอวา
1. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ไดให กค. จัดทําเหรียญกษาปณที่ระลึก 100 ป การสาธารณสุขไทย
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนที่ระลึกและนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธความสําเร็จ
พัฒนาการทางการแพทย และผลการดําเนินงานของ สธ. ที่ทําหนาที่ดูแลสุขภาพอนามัยแกประชาชนทั่วไป ซึ่ง กค.
ไดขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทําเหรียญกษาปณที่ระลึกในโอกาสดังกลาว และไดรับพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตใหจัดทําเหรียญกษาปณที่ระลึกตามแบบที่ทูลเกลาฯ ถวายแลว
2. จึงเห็นควรจัดทําเหรียญกษาปณโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคายี่สิบบาท ออกใช
เพื่อเปนที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ป การสาธารณสุขไทยในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สําหรับคาใชจาย
ในการจัดทําเหรียญกษาปณดังกลาวมาจากเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ ทรัพยสินมีคาของ
แผนดินและการทําของ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
กําหนดชนิ ด ราคา โลหะ อัต ราเนื้อโลหะ น้ํ าหนั ก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย และ
ลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณ โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิ ดราคายี่สิบบาท เพื่อเปนที่ระลึกเนื่องใน
โอกาสครบ 100 ป การสาธารณสุขไทย

เศรษฐกิจ - สังคม
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9. เรื่อง การพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด ปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการใหมีการพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษใหแกเจาหนาที่
ผู ป ฏิ บั ติ ง านด า นยาเสพติ ด ป งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในอั ต ราไม เกิ น 11,292 อั ต รา โดยแบ งเป น เจ า หน า ที่
ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติดโดยตรง และผูปฏิบัติงานเกื้อกูลตอการแกไขปญหายาเสพติด ตามที่กระทรวงยุติธรรม
(ยธ.) เสนอดังนี้
1. ให มี ก ารพิ จ ารณาบํ าเหน็ จ ความชอบกรณี พิ เศษให แ ก เจ าหน าที่ ผู ป ฏิ บั ติ งานด านยาเสพติ ด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับดีเดนไมเกินรอยละ 2.5 ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติดโดยตรง จํานวน
330,241 อัตรา คิดเปนอัตราไมเกิน 8,256 อัตรา
2. ให มี ก ารพิ จ ารณาบํ าเหน็ จ ความชอบกรณี พิ เศษให แ ก เจ าหน าที่ ผู ป ฏิ บั ติ งานด านยาเสพติ ด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับดีเดนไมเกินรอยละ 1.5 ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกื้อกูลตอการแกไขปญหายาเสพ
ติด จํานวน 202,414 อัตรา คิดเปนอัตราไมเกิน 3,036 อัตรา
3. สําหรับงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายดังกลาว ใหใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปของสวน
ราชการตนสังกัดเปนลําดับแรกกอน หากไมสามารถดําเนินการได ใหเบิกจายจากงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือน
และเงินปรับวุฒิขาราชการเปนลําดับตอไป
10. เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผูลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และแตงตั้ง
คณะทํางานกํากับและติดตามผลการดําเนินการตามสัญญาของผูไดรับสิทธิการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมติคณะทํางานสรรหา คัดเลือก และเจรจาผูลงทุนในพื้นที่เขตพัฒ นา
เศรษฐกิ จ พิ เศษ (คณะทํ า งานสรรหาฯ) ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2562 เมื่ อ วั น ที่ 24 กรกฎาคม 2562 ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ แลวมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกใหกิจการรวมคา ไอซีบีแอนดจี ตาก อินดัสเทรียล
พารก เปนผูไดรับสิทธิพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
สําหรับการแตงตั้งคณะทํางานกํากับและติดตามผลการดําเนินการตามสัญญาของผูไดรับสิทธิการ
พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นั้น เห็นควรใหกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ) พิจารณาดําเนินการภายหลัง
จากที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒ นาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... แลว
สาระสําคัญของเรื่อง
ขอเสนอของกระทรวงการคลังเปนการขอความเห็นชอบผลการคัดเลือกใหกิจการรวมคา ไอซีบี
แอนดจี ตาก อินดัสเทรียล พารก เปนผูไดรับสิทธิพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ตามมติคณะทํางาน
สรรหา คัดเลือก และเจรจาผูลงทุนในพื้นที่เขตพั ฒ นาเศรษฐกิจพิเศษในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม 2562 สรุปได ดังนี้
รายการ
รายละเอียด
1. รูปแบบโครงการ - เปนการจัดสรรพื้นที่ใหเชาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทองที่ตําบลทา
สายลวด อํ า เภอแม ส อด จั ง หวั ด ตาก เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 1,067 – 2 – 27.7 ไร
ระยะเวลา 50 ป โดยกิจการรวมคา ไอซีบีแอนดจี ตาก อินดัสเทรียล พารก เปน
ผูพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รวมมูลคาโครงการ ประมาณ 830 ลานบาท
- แบงการพัฒนาพื้นที่เปน 3 กลุม ไดแก
(1) พื้นที่อุตสาหกรรม (Factory Zone) ขนาดพื้นที่รวม 610 ไร คิดเปนรอย
ละ 57 ประเภทกิจการ เชน เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ อาหาร และเกษตร
แปรรูป โลจิสติกสและคลังสินคา
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(2) พื้นที่สวนกลาง (Amenity Core Zone) ขนาดพื้นที่รวม 87 ไร คิดเปน
รอยละ 8 เชน สํานักงานผูลงทุนและบริษัทตาง ๆ หนวยงานราชการ ศูนยการคา
ชายแดน ศูนยการประชุม
(3) พื้นที่สีเขียว (Green Space) ขนาดพื้นที่รวม 370 ไร คิดเปนรอยละ 35 เชน
พื้นที่ศูนยการเรียนรู (Training Center) สวนสาธารณะ โครงขายถนน
2 . ก า ร พิ จ า รณ า มีคุณสมบัติถูกตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด เชน (1) จะตองเปน
คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ผู ผูไมเคยทิ้งงานกอสรางของทางราชการตามหนังสือแจงเวียนรายชื่อผูทิ้งงานของ
เสนอการลงทุน
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ กรมบัญชีกลางมากอน (2) ต องเป นนิติ บุคคลที่ มี
สถานะการเงิ น ที่ มั่ น คงและมี ค วามสามารถที่ จ ะดํ า เนิ น โครงการให สํ า เร็ จ ตาม
เปาหมายได
3. คะแนนข อ เสนอ - ไดคะแนนขอเสนอโครงการลงทุน สวนที่ 1 Land Use & Masterplaning 55.25
โครงการลงทุน
คะแนน (จาก 60 คะแนน) สวนที่ 2 Business Model/ Milestone/Feasibility
14 คะแนน (จาก 20 คะแนน) และสวนที่ 3 ขอเสนอผลประโยชนตอบแทนการเชา
20 คะแนน (จาก 20 คะแนน) รวมทั้งสิ้น 89.25 คะแนน (จาก 100 คะแนน)
- ไดเสนอผลประโยชนตอบแทน (คาธรรมเนียมการจัดใหเชา) ใหแกทางราชการ
จํ า นวน 321 ล า นบาท สู ง กว า ค า ธรรมเนี ย มขั้ น ต่ํ า ที่ ท างราชการกํ า หนด
54,107,687 บาท (ขั้นต่ํากําหนด 266,892,313 บาท/50 ป หรือ 250,000 บาท/
ไร/50ป) รวมทั้งชําระคาเชาที่ดินราชพัสดุ 36,000 บาท/ไร/ป และปรับปรุงอัตรา
คาเชา รอยละ 15 ทุก 5 ป
11. เรื่อง รางนโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2563 – 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอดังนี้
1. เห็นชอบรางนโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2563 -2565
2. รับทราบกรอบวงเงินงบประมาณที่ใชดําเนินการตามรางนโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคง
ดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2563 – 2563 รวมทั้งสิ้น 11,078,946,553 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ.
กรอบวงเงินงบประมาณ (บาท)
2563
4,054,418,853
2564
3,640,079,900
2565
3,384,447,800
สาระสําคัญของเรื่อง
สธ.รายงานวา
1. ภายหลังจากที่ได มีการประกาศใชบั งคับพระราชบัญ ญั ติความมั่นคงด านวัคซีน แห งชาติ พ.ศ.
2561 เปนกฎหมายแลว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สธ. ไดดําเนินการทบทวนสถานการณดานวัคซีนทั้งในและ
ตางประเทศ การประเมินความเสี่ยงภูมิคุมกันหรือความเขมแข็งดานวัคซีนของประเทศ รวมทั้งทบทวนนโยบายและ
แผนยุทธศาสตรดานวัคซีนและดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของโดยผานการรับฟงความเห็นจากประชาชนและผูเชี่ยวชาญใน
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และไดนําเสนอคณะกรรมการวัคซีนแหงชาติเพื่อพิจารณา
ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ซึ่งที่ประชุมไดมีมติ (1) เห็นชอบรางนโยบายและ
แผนยุ ท ธศาสตร ค วามมั่ น คงด า นวั ค ซี น แห ง ชาติ พ.ศ. 2563 - 2565 และกรอบงบประมาณ จํ า นวน
11,078,946,553 บาทและ (2) มอบหมายใหสถาบัน วัคซี นแหงชาติในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวัคซี น
แหงชาติดําเนินการเสนอรางนโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2563 – 2565
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และกรอบงบประมาณตอคณะรัฐมนตรี ตามนัยมาตรา 10 (1) และ 10 (4) แหงพระราชบัญญั ติความมั่นคงดาน
วัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2561
2. สธ. แจงวา นโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2563 – 2565 เปน
แผนที่นําไปสูการพึ่งตนเองและความมั่นคงดานวัคซีนอยางยั่งยืนโดยยึดหลักความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป ในยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความสามารถในการแข งขัน ในการจัดการวั คซี น ให มีความเพี ย งพอและ
ตอเนื่อง การวิจัยพัฒนาผลิตวัคซีนเพื่อตอยอดสูการผลิต การสงออก และการบริหารจัดการทรัพยากรดานวัคซีนของ
ประเทศ และแผนแม บ ทภายใต ยุท ธศาสตรช าติ ในประเด็น ที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห งอนาคต แผนยอย
อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร อีกทั้งยังมีแนวคิดที่สอดรับกับนโยบายและแผนพัฒ นาของชาติ เชน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2560 –
2564 แผนยุทธศาสตร สธ. 20 ป (พ.ศ. 2560 -2579) (ราง) ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ป (พ.ศ. 2560 –
2579) และแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 12
3. ร า งนโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร ค วามมั่ น คงด า นวั ค ซี น แห ง ชาติ พ.ศ. 2563 – 2565 มี
สาระสําคัญสรุปได ดังนี้
ประเด็น
สาระสําคัญ
วิสัยทัศน
ประเทศไทยมี ความมั่ น คงด านวัคซี น ประชาชนทุ กคนในประเทศ
เขาถึงการปองกันโรคดวยวัคซีนที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง เปนธรรม
วัตถุประสงค
- เพื่อพัฒนาระบบการจัดหาที่สมดุลกับความตองการและสนับสนุน
อุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศ และพัฒนาระบบการใหบริการวัคซีน
เพื่อใหประชาชนทุกกลุมเปาหมาย ทุกพื้นที่เขาถึงวัคซีนที่มีคุณภาพ
อยางทั่วถึง และทันการณ
- เพื่ อส งเสริ ม สนั บ สนุ น และบู ร ณาการการวิ จั ย พั ฒ นา การผลิ ต
วัคซี น การประกัน คุณ ภาพและการนําไปใชใหเปน ทิศทางเดีย วกัน
และมีขีด ความสามารถในการวิจั ยพัฒ นาและผลิต วัคซีน ที่ ส ามารถ
รองรับความตองการไดทั้งในปจจุบันและอนาคต
- เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานวัคซีนอยางครบวงจรเพื่อ
รองรั บ ความต อ งการอย า งเพี ย งพอ พั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การ
โครงสร า งพื้ น ฐานด า นวั ค ซี น ของประเทศให มี ค รบถ ว นและได
มาตรฐานสากล
- เพื่ อเสริมสรางขี ดความสามารถขององค กรภาคีเครือข ายทุกภาค
ส ว นให มีศั กยภาพและมี สว นรว มในการพั ฒ นางานดานวัคซี น ของ
ประเทศไดอยางเขมแข็ง มีเอกภาพในการบริหารจัดการอยางบูรณา
การและมีประสิทธิภาพ
นโยบาย
- รัฐบาลจะส งเสริมให คนไทยและผูที่อาศัยอยูในประเทศไทยไดรับ
วัคซีนอยางครอบคลุม เหมาะสม และเปนธรรมทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉิน
- รัฐบาลจะสงเสริมใหประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จําเปนสําหรับ
ใชปองกันโรคที่เปนปญหาสาธารณสุขของประเทศ เพื่อทดแทนการ
นําเขาและการสงออกในระยะตอไป
- รัฐบาลจะสงเสริมและพั ฒ นาบุ คลากรและโครงสรางพื้ น ฐานด าน
วัคซี น ของประเทศเพื่ อ รองรั บ ความต องการอย างเพี ย งพอ และได
มาตรฐานสากล
- รัฐบาลจะสงเสริมใหองคกรภาคีเครือขายดานวัคซีนมีความเขมแข็ง
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ยุทธศาสตร

เพื่อใหสามารถดําเนินการดานวัคซีนไดอยางครบวงจรและมีคุณภาพ
ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ไดแก
- ยุทธศาสตรที่ 1 พั ฒนาระบบและบริหารจัด การงานสรางเสริม
ภูมิคุ มกัน โรคให มีประสิทธิภ าพทั้ งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิ น
โดยมุ งสรางความมั่น คงดานวัคซี น เพื่ อให ป ระชาชนเข าถึงวัคซีน ได
อย างเป น ธรรมและทั น ต อ สถานการณ ทั้ งในภาวะปกติ แ ละภาวะ
ฉุกเฉิน มุงพัฒนากลไกและระบบงบประมาณในการนําวัคซีนใหมเขา
มาใช เป น วั คซี น พื้ น ฐาน รวมทั้ งมุ งส งเสริ ม การพั ฒ นารูป แบบและ
มาตรฐานของการใหบริการวัคซีน
- ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิต
วัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ โดยมุง
สรางศักยภาพในการพึ่งพาตนเองดานวัคซีน สงเสริมและสนับสนุน
ทุนในการวิจัยพัฒนาวัคซีนเปาหมายและวัคซีนเพื่อตอบโตการระบาด
รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดการพั ฒนาหรือรับการถายทอดเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการผลิตวัคซีน
- ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมวั ค ซี น
ภายในประเทศใหมีความเขมแข็งและสงออกได ซึ่งใหความสําคัญ
กับการเสริมสรางศักยภาพของอุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศ โดย
การแสวงหาและสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ รวมทั้งการกําหนดนโยบาย มาตรการ หรือ
ระเบี ย บปฏิ บั ติ ที่ ส นั บ สนุ น ให เกิ ด การลงทุ น ความร ว มมือระหว าง
ภาครัฐและเอกชนใหสามารถผลิตวัคซีนที่จําเปนไดอยางเพียงพอและ
ได ม าตรฐานสากลเพื่ อ สามารถส ง ออกจํ า หน า ยในภู มิ ภ าคและ
นานาชาติไดอยางเขมแข็งและเติบโต
- ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสรางพื้นฐาน
ดานวัคซีนของประเทศใหรองรับภารกิจความมั่นคงดานวัคซีนได
อยางเหมาะสม ใหความสําคัญกับการผลิต การพัฒนา และการรักษา
บุคลากรในสาขาที่จําเปนและขาดแคลนใหเพียงพอ รวมถึงการพัฒนา
และบริห ารจัดการโครงสรางพื้ น ฐานให ได มาตรฐานสากลและการ
พั ฒ นาองค ก รภาคี เ ครื อ ข า ยด า นวั ค ซี น ให มี ศั ก ยภาพสู ง และเป น
เอกภาพ
- ยุ ท ธศาสตร ที่ 5 เสริ ม สร า งขี ด ความสามารถขององค ก รภาคี
เครื อ ข า ยด า นวั ค ซี น ของประเทศ โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ การ
สนั บ สนุ น ส งเสริ ม ความร ว มมื อ ระหว างหน ว ยงานทั้ งภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนทั้ งในและต างประเทศเพื่ อ ให ส ามารถดํ าเนิ น การวิ จั ย
พัฒนาและผลิตวัคซีนไดอยางมีประสิทธิภาพ

จํานวนโครงการ
กรอบวงเงินงบประมาณ

67 โครงการ
11,078,946,553 บาท

การประเมินผล

แบงเปน 3 ระยะ ไดแก
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1) ประเมิ น ผลก อนการปฏิ บั ติ ก ารหรือ ก อ นเริ่ม โครงการ โดยให
หน ว ยงานภาคี เครื อ ข า ยด า นวั ค ซี น ประเมิ น ตนเองเพื่ อ ประเมิ น
สถานการณและศักยภาพความพรอมของหนวยงาน (ระยะเวลา 1 ป
พ.ศ. 2563)
2) ประเมินผลระหวางดําเนินการ โดยคณะกรรมการวัคซีนแหงชาติ
หรือหนวยงานภายนอกเขามามีสวนรวมในการประเมิน เพื่อติดตาม
ประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินโครงการ (ระยะเวลา 2 ป
พ.ศ. 2563 – 2564)
3) ประเมินผลหลังสิ้นสุดแผน โดยคณะกรรมการวัคซีนแหงชาติ เพื่อ
วิเคราะห ประสิทธิภาพ ปญหาอุป สรรค และผลกระทบในภาพรวม
พร อ มทั้ งสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานภายหลั ง จากสิ้ น สุ ด แผนและจะ
รายงานตอคณะรัฐมนตรีทุกป (ระยะเวลา 3 ป พ.ศ. 2563 – 2565)
12. เรื่อง ขอบเขตพื้นที่เมืองเกา และกรอบแนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาพิษณุโลก
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขอบเขตพื้นที่เมืองเกา และกรอบแนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมือง
เกาพิษณุโลกตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
ทส. รายงานวา
1. สํานั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเริ่มดําเนิ น การศึกษากําหนด
ขอบเขตพื้ น ที่ เมืองเมื องเก าพิ ษณุ โลก ตั้ งแตป พ.ศ. 2552 เพื่อใหการกําหนดเขตพื้น ที่ครอบคลุมพื้ น ที่ที่มีคุณ คา
ทางดานประวัติศาสตร และโบราณสถาน รวมทั้ งวัดที่มีความสําคัญในพื้น ที่เมืองเกาพิ ษณุ โลก เนื่องจากเมื องเก า
พิษณุโลกจัดอยูในเมืองเกากลุมที่ 1 ที่มีคุณคาความสําคัญทางประวัติศาสตรที่มีความชัดเจน เชน เปนชุมชนโบราณที่
มีความสืบเนื่องมาเปนเวลายาวนานเปนเมืองที่มีขนาดใหญในภาคเหนือตอนลางและมีความสําคัญทางยุทธศาสตร
มากที่สุดเมืองหนึ่งของราชอาณาจักรอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทรตอนตน
2. ใน การป ระชุ ม ค ณ ะกรรมก ารอนุ รั ก ษ แล ะพั ฒ น ากรุ ง รั ต น โกสิ น ท ร แ ล ะเมื องเก า
[รองนายกรั ฐ มนตรี (พลเอก ประวิ ต ร วงษ สุ ว รรณ) เป น ประธาน และเลขาธิ ก ารสํ านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนเลขานุการ] ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบ ดังนี้
2.1 ใหประกาศเขตพื้นที่เมืองเกาพิษณุโลก ตามขอบเขตพื้นที่ตามที่ศึกษาและรับฟงความ
คิดเห็นกับ จังหวัด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุรักษและพั ฒ นากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา
พ.ศ 2546 และกรอบแนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ นําไปพิจารณาและจัดทํา
รายละเอียดเพื่อดําเนินการตอไป
2.2 ใหจังหวัดพิษณุโลก พิจารณาดําเนินการประชาสัมพันธและสรางความรูความเขาใจ
ใหกับประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ตอไปและดําเนินการจัดทําแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและ
พัฒนาบริเวณเมืองเกาพิษณุโลกเพื่อใชเปนกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
3. ขอบเขตพื้ น ที่ เมื อ งเก า พิ ษ ณุ โ ลก ครอบคลุ ม อาณาบริ เ วณกํ า แพงเมื อ ง คู เ มื อ งพิ ษ ณุ โ ลก
พระราชวังจันทน วัด และโบราณสถานสําคัญ โดยมีการแบงเปนเขตพื้นที่ (Zoning) ดังตอไปนี้
พื้นที่หลัก เนื้อที่รวมประมาณ 0.553 ตารางกิโลเมตร (345.30 ไร)
พื้นที่ 1-1 คือพระราชวังจันทน และโบราณสถานสําคัญ เชน สระสองหอง วัดโพธิ์ทอง วัด
พระศรีสุคต และวัดวิหารทอง รวมไปถึงพื้นที่อาคารศาลากลางจังหวัดปจจุบัน เนื้อที่ประมาณ 0.416 ตารางกิโลเมตร
(259.86 ไร)
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พื้นที่ 1-2 ทางฝงตะวันออกของแมน้ํานาน ซึ่งเปนบริเวณวัดและโบราณสถานสําคัญของ
เมื อง ได แก วั ด พระศรี รัตนมหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร วัดนางพญา และวัด ราชบู รณะ เนื้ อที่ป ระมาณ 0.137 ตาราง
กิโลเมตร (85.44 ไร)
พื้ น ที่ ต อ เนื่ อ ง ได แ ก พื้ น ที่ บ ริ เ วณภายในขอบเขตพื้ น ที่ เมื อ งเก า พิ ษ ณุ โ ลกทั้ ง หมด
นอกเหนือจากพื้นที่หลัก มีเนื้อที่รวมประมาณ 2.277 ตารางกิโลเมตร (1,423.125 ไร)
4. กรอบแนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา ประกอบดวยแนวทางทั่วไปและแนวทางสําหรับ
เขตพื้นที่สรุปได ดังนี้
4.1 แนวทางทั่วไป (สําหรับพื้นที่หลักและพื้นที่ตอเนื่อง) ดังนี้
แนวทาง
การดําเนินการ
1. การมีสวนรวมและการประชาสัมพันธ
การประชาสัมพันธโดยวิธีตาง ๆ เชน การพบปะพูดคุย
การประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ รวมถึงใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น และจัดกิจกรรมเมืองเกา
อยางตอเนื่อง
2. การสรางจิตสํานึกการอนุรักษและพัฒนาอยาง
จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกําหนดกรอบการสรางจิตสํานึก
ยั่งยืน
ทางสังคมโดยการใหความรู สรางการรับรูตั้งแตในระดับ
ครอบครัว กลุมทางสังคมตาง ๆ ชุมชน และเปนแบบแผน
ของทั้งเมือง
3. การสงเสริมกิจกรรมและวิถีชีวิตทองถิ่น
จัดพิมพเอกสารเผยแพร ฟนฟูงานเทศกาลตาง ๆ เพื่อ
ประโยชนทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
4. การสงเสริมคุณภาพชีวิต
จัดใหมีบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และธุรกรรม
บริการที่ครบสมบูรณ
5. การปองกันภัยคุกคามจากมนุษยและธรรมชาติ คณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเการะดับเมือง
สามารถใชอํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของในการจัด
ระเบียบหรือระงับยับยั้งกิจกรรมการพัฒนากอสรางที่จะ
เปนผลกระทบตอโบราณสถานและแหลงมรดกทาง
วัฒนธรรม เพื่อปองกันกรณีการพัฒนาสิ่งกอสรางที่บดบัง
โบราณสถาน
6. การประหยัดพลังงานดานการสัญจรและ
สงเสริมพัฒนาทางเดินเทา การใชจักรยาน และพาหนะ
สภาพแวดลอม
ทางเลือกในเขตเมืองเกา เพื่อลดการใชยานพาหนะที่ใช
เชื้อเพลิงและสรางมลภาวะ
7. การดูแลและบํารุงรักษาอาคารและสาธารณูปการ ขยายบทบาทองคกรปกครองทองถิ่นในคณะอนุกรรมการ
อนุรักษและพัฒนาเมืองเการะดับเมือง ในการดูแลมิใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงที่กระทบตอลักษณะทางกายภาพที่สําคัญ
ของสิ่งกอสรางในยานเมืองเกา และสงเสริมใหมีการ
บํารุงรักษาสภาพภายนอกของอาคารอยางตอเนื่อง
4.2 แนวทางสําหรับเขตพื้นที่ ดังนี้
4.2.1 พื้นทีห่ ลัก
แนวทาง
การดําเนินการ
1. ดานการใช
1.1 ลดการใชประโยชนที่ดินในสวนที่ไมจําเปนในเขตพื้นที่ศาสนสถาน
ประโยชนที่ดิน
1.2 ที่ดินของรัฐและเอกชนควรใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมไทยเปนหลัก ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อหัตถกรรม การทองเที่ยว
พาณิชยกรรม การอยูอาศัย ศาสนสถาน สถานศึกษา หนวยงานราชการ สาธารณูปโภค
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สาธารณูปการ นันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสาธารณประโยชนเทานั้น
2. ดานอาคารและ รักษาสภาพแวดลอมโดยกําหนดความสูง สัดสวนพื้นที่วาง (Open Space Ratio) ขนาด
สภาพแวดลอม
ลักษณะ แบบ รูปทรงของอาคารใหสอดคลองและกลมกลืนหรือไมทําลายโบราณสถานใน
พื้นที่ พิจารณาการใชวัสดุและสีของอาคารเพื่อสรางบรรยากาศการเขามาถึงบริเวณ
สําคัญของเขตพื้นที่เมืองเกา
3. ดานระบบ
3.1 สงเสริมใหมีทางเดินเทาและการสัญจรดวยยานพาหนะขนาดเบาเพื่อลดมลภาวะ เชน
การจราจรและ
รถจักรยาน รถลากจูง
คมนาคมขนสง
3.2 ลดปริมาณการจราจร หามรถบรรทุกหนักและรถยนตขนาดใหญเขาสูพื้นที่
3.3 จํากัดการกอสรางลานจอดรถขนาดใหญ ซึ่งเปนมลภาวะทางสายตาที่ขัดแยงกับ
สภาพแวดลอมเมืองเกา
4. ดานการพัฒนาภูมิ 4.1 สรางเสนทางตอเนื่องระหวางตําแหนงองคประกอบเมือง โบราณสถานและพื้นที่เปด
ทัศน
โลงในเมือง โดยจัดใหมีทางคนเดิน ทางจักรยาน หรือพาหนะขนาดเบา
4.2 จัดทางคนเดินที่ปลอดภัย พรอมอุปกรณสาธารณูปโภคอํานวยความสะดวก เชน โคม
ไฟ ถังขยะ ปายบอกทาง
5. ดานการบริหาร 5.1 ใหจังหวัดจัดตั้งสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา
และการจัดการ
เพื่อทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ
5.2 ใหจังหวัดออกประกาศ เรื่อง มาตรการในการควบคุมการกอสรางอาคารภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐอยางอื่นที่อาจพึงมีในบริเวณเมืองเกา ที่จะดําเนินการ
กอสรางภายในบริเวณเมืองเกา เพื่อใหสงเรื่องและแบบแปลนใหคณะอนุกรรมการ
อนุรักษและพัฒนาเมืองเกาโดยผานสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษและ
พัฒนาเมืองเกา เพื่อพิจารณาใหความเห็นถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
5.3 จัดทําแผนแมบทการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกาและคณะรัฐมนตรีเพื่อ
เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน
5.4 วางแนวนโยบายการใชประโยชนที่ดินบริเวณเมืองเกา
5.5 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นออกมาตรการในการควบคุมการกอสรางอาคารของ
ภาคเอกชน
4.2.2 พื้นที่ตอเนื่อง
แนวทาง
การดําเนินงาน
1. ดานการใช
1.1 ลดการใชประโยชนที่ดินในสวนไมจําเปนในเขตพื้นที่ศาสนสถาน
ประโยชนที่ดิน
1.2 ที่ดินของรัฐและเอกชนใหใชประโยชนที่ดินเพื่อหัตถกรรมการทองเที่ยว การอยูอาศัย
พาณิชยกรรม สถาบันราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
นันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือสาธารณประโยชนเทานั้น และตอง
สงเสริมพื้นที่หลัก
2. ดานอาคารและ 2.1 พิจารณาวางขอกําหนดความสูงและแนวถอยรนอาคาร รวมทั้งขนาดมวลอาคารเพื่อ
สภาพแวดลอม
รักษาสัดสวนที่เหมาะสมของขนาดอาคารที่ไมทําลายแหลงศิลปกรรมในพื้นที่เมืองเกา
2.2 พิจารณาการใชวัสดุและสีของอาคารเพื่อสงเสริมบรรยากาศในเขตพื้นที่เมืองเกา
2.3 พิจารณาการใชประโยชนอาคารเกาที่ยังคงสภาพหรือสามารถฟนฟูไดในกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับการเรียนรูและการทองเที่ยว
3. ดานระบบ
3.1 สรางที่จอดรถในตําแหนงที่เหมาะสม เปนจุดเปลี่ยนระบบการสัญจรเขาถึงพื้นที่หลัก
การจราจรและ
และสวนอื่น ๆ ของเมือง เพื่อลดจํานวนรถยนตที่จะเขาไปสรางความคับคั่งของการจราจร
คมนาคมขนสง
รวมทั้งผลกระทบดานมุมมองและการเกิดมลภาวะในพื้นที่เมืองเกา
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3.2 สงเสริมใหมีทางเดินเทาและการสัญจรดวยยานพาหนะขนาดเบา เชน รถจักรยาน
และรถลากจูง เปนตน
4. ดานการพัฒนาภูมิ 4.1 เสนทางหลักเขาสูเมืองเกา ควรสรางเอกลักษณและจุดหมายตาที่ระบุการมาถึงยาน
ทัศน
เมืองเกา รวมถึงการเปดมุมมอง (Vista) ตามแนวเสนทางสัญจรเขาสูบริเวณเมืองเกา
4.2 ปลูกตนไมขนาดใหญตามแนวเสนทางเขาสูเมือง พัฒนาภูมิทัศน สรางรมเงาตามแนว
ถนน ทางเทา สรางจุดหมายตา โดยเลือกพันธุไมที่มีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตรของ
เมืองเกา หรือที่เปนตนไมประจําจังหวัดพิษณุโลก คือ ตนปบ
4.3 ปายโฆษณาและปายกิจกรรมเชิงพาณิชยที่ไมเหมาะสมเปนปญหาตอทัศนียภาพ ควร
จํากัดขนาดและรูปลักษณของปายประเภทตาง ๆ สงเสริมการออกแบบปายที่ดีมี
เอกลักษณดวยการประกาศเกียรติคุณ
4.4 เปลี่ยนวัสดุพื้นผิวจราจรใหมีสีและสัมผัสที่แตกตางจากถนนทั่วไปเพื่อใหรูสึกถึงการ
มาถึงเมืองเกา
4.5 จัดใหมีอุปกรณสาธารณูปโภคเพื่ออํานวยความสะดวกและที่มีเอกลักษณสอดคลอง
กับความเปนเมืองเกา
13. เรื่อง แผนปฏิบัติการดานการกํากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนการดําเนินงาน
งบประมาณรายจาย และประมาณการรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังนี้
1. รับ ทราบแผนปฏิ บั ติการด านการกํ ากับ กิจการพลั งงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563 – 2565) ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.)
2. รับทราบผลการดําเนินงาน การจัดเก็บรายได และการใชจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. เห็นชอบแผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจายและประมาณการรายไดประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 วงเงินงบประมาณรายจาย 948.42 ลานบาท และประมาณการรายได 948.75 ลานบาท ซึ่งเปนการ
ดําเนินงานตามนัยมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
สาระสําคัญของเรื่อง
1. กระทรวงพลังงานเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้ (1) รับทราบแผนปฏิบัติการดานการกํากับกิจการ
พลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) (2)
รับ ทราบผลการดําเนิ นงาน การจัดเก็บ รายไดและการใชจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ (3) เห็ นชอบ
แผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจาย และประมาณการรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินงบประมาณ
รายจาย 948.42 ลานบาท และประมาณการรายได 948.75 ลานบาท ซึ่งเปนการดําเนินงานตามความนัยมาตรา 41
แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
2. แผนปฏิบัติการดานการกํากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563 – 2565) มีความเชื่อมโยง
สอดคลองกันกับยุทธศาสตรและแผนที่สําคัญตาง ๆ ที่สําคัญ เชน แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)
ไดแก ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ซึ่งใหความสําคัญกับการสงเสริมการใชประโยชนจาก
ชีวมวลในการผลิตไฟฟ า การพั ฒ นาโครงสรางพื้น ฐาน รองรับการใชพลังงานรูปแบบตาง ๆ การสงเสริมพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกใหมีสัดสวนมากขึ้นรวมทั้งพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ และยุทธศาสตรชาติ
ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งใหความสําคัญกับการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกและเพิ่ มประสิทธิ ภ าพการใช พลั งงานโดยสนับ สนุน การอนุรักษและใชพลังงานอยางมีป ระสิทธิภ าพ และ
สงเสริมการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน ทั้งนี้ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดพิจารณา
ใหความเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวแลว และกระทรวงพลังงานไดปรับแกไขตามความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเรียบรอยแลว
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14. เรื่อง วันปาชายเลนแหงชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหวันที่ 10 พฤษภาคมของทุกป เปน “วันปาชายเลนแหงชาติ” ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
ทส. รายงานวา
1. ป าชายเลนเป น แหล งทรั พ ยากรที่ มีค วามสํ าคั ญ และมี คุ ณ ค าอยางยิ่ งต อประเทศทั้ งทางด าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ปจจุบั นป าชายเลนของประเทศถูกเปลี่ ยนแปลงไปจากการบุ กรุก ทํ าลาย และ
เปลี่ยนสภาพไปเปนแหลงทํานากุง นาเกลือ แหลงชุมชนเมือง พื้นที่เกษตรกรรม รวมถึงการใชประโยชนอื่น ๆ เปน
จํานวนมาก จากเมื่อป พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีปาชายเลนประมาณ 2,200,000 ไร แตในป พ.ศ. 2534 ปาชายเลน
คงเหลืออยูประมาณ 1,090,000 ไร และถูกเปลี่ยนสภาพไปถึง 1,110,000 ไร ซึ่งการลดลงของปาชายเลนสงผล
กระทบต อ ประชาชนและประเทศชาติ เป น อย า งยิ่ ง ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากพระราชดํ า ริ แ ละพระราชกรณี ย กิ จ ของ
พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ตร สมเด็จ พระนางเจาสิริกิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารีที่ ท รงใหค วามสําคั ญ ตอป าชายเลนสงผลให รัฐ บาล
หนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนไดรวมกันปลูกฟ นฟูป าชายเลนมาโดยตลอดอยาง
ตอเนื่องและเพิ่มขึ้น โดยในป พ.ศ. 2557 มีพื้นที่ปาชายเลนประมาณ 1,534,584 ไร (เพิ่มขึ้น 444,584 ไร จากป
พ.ศ. 2534)
2. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
แหงชาติ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหวันที่ 10 พฤษภาคมของทุกป เปนวัน
ปาชายเลนแหงชาติ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
3. การประกาศใหมีวันปาชายเลนแหงชาติ เปนการกําหนดวันในเชิงสัญลักษณเพื่อใชในการรณรงค
เผยแพรประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนไดนอมรําลึก และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริยไทย
กับการอนุรักษปาชายเลน และรวมกันสืบสานพระราชปณิธานในการปกปอง ดูแลรักษา ปลูกฟนฟูทรัพยากรปาชาย
เลนใหคงความสมบูรณตลอดไป โดย ทส. จึงไดพิจารณาวันที่เหมาะสมในการประกาศใหวันปาชายเลนแหงชาติ เปน
วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกป สื่บเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2534 เปนวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดทรงมีพระราชดํารัสที่เกี่ยวของกับปาชายเลนเปนครั้งแรกและ
สงผลใหทุกภาคสวนไดรวมกันอนุรักษปาชายเลนมาอยางตอเนื่อง
4. แนวทางการดําเนินงาน จัดกิจกรรมนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติและนอมรําลึกถึงพระมหา
กรุณ าธิคุณ ต อสถาบัน พระมหากษัตริย ไทยกับการอนุ รักษป าชายเลน รณรงค ให ความรูความเขาใจและเชิญ ชวน
ประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลารวมกิจกรรมเพื่อการอนุรักษปาชายเลนในวันปาชายเลนแหงชาติในทุก ๆ ป
15. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเพื่อเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม : กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ระยะการระบาดในวงจํากัด (ระยะที่ 2)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้
1. รับทราบโครงการเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม : กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ระยะระบาดในวงจํากัด (ระยะที่ 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน 1,233,272,900 บาท
สาระสําคัญของเรื่อง

17
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เห็นชอบการดําเนินงานเพื่อเตรียมความพรอมปองกัน
และแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม : กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะการระบาดในวงจํากัด (ระยะที่
2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เมืองอูฮั่น มณฑลหู
เปย สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแตในชวงเดือนธันวาคม 2562 ที่ผานมา การแพรระบาดไดสรางความกังวลไปทั่ว
โลกหลั งจากจํ านวนผู ติ ด เชื้ อ ไวรั ส ชนิ ด นี้ ในสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น มี แ นวโน ม พุ งสู งขึ้ น โดยข อ มู ล ณ วั น ที่ 25
กุมภาพันธ 2563 มีรายงานผูปวยยืนยันทั่วโลก จํานวนทั้งสิ้น 80,294 ราย มีอาการรุนแรง 9,215 ราย เสียชีวิต
2,707 ราย ประเทศไทยมีผูปวยยืนยันสะสม จํานวน 37 ราย หายปวยและแพทยอนุญาตใหออกจากโรงพยาบาล
จํานวน 24 ราย และมีผูปวยที่มีอาการเขาไดตามนิยาม (PUI) จํานวน 1,798 ราย โดยประเทศไทยไดยกระดับการ
แจงเตือนโรคในผูเดินทางใหหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด ติดตามสถานการณโรคทั้งในประเทศและ
ตางประเทศอยางใกลชิด และบริหารจัดการทรัพยากร เสริมสราง ความเขมแข็งของระบบการเฝาระวังคนหาผูปวย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มาจากตางประเทศ ทั้งการคัดกรองอุณหภูมิของรางกาย ณ ชองทางเขาออกประเทศ
ที่ทาอากาศยานนานาชาติ 6 แหง ไดแก ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม ภูเก็ต กระบี่ และ
เชียงราย เพิ่มการเฝาระวังที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชน สนับสนุน การเตรียมความพรอมรับมือโรคติดตออุบัติใหม
ครอบคลุมระบบบริการสาธารณสุข และชุมชนแหลงทองเที่ยว โรงแรม โดยบูรณาการการทํางานรวมกันของทุก
กระทรวง อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย สํานักนายกรัฐมนตรี
หนวยงานความมั่นคง โดยสรางการมีสวนรวมทุกภาคสวน รวมทั้งประสานงานกับองคการอนามัยโลก และประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลมาตรการ และประสบการณ ของประเทศไทยในการเฝาระวังใหกับ
ประเทศเพื่อนบาน ซึ่งสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยมาตรฐานระดับสูงสุดในการปองกันควบคุม
โรคติดตออุบัติใหม
เพื่อลดผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการลดจํานวนผูปวยและผูเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโนนา 2019 ของประเทศไทย คณะกรรมการโรคติดตอ มีมติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2563 ประกาศใหเปน
โรคติ ดต ออั นตราย ลําดั บ ที่ 14 รวมทั้ งมติ คณะกรรมการอํานวยการเตรียมความพรอมปองกั น และแก ไขป ญ หา
โรคติดตออุบัติใหมแหงชาติ มีมติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 เห็นชอบมาตรการลดโอกาสการแพรเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ซึ่งมีแนวโนมของการระบาดในวงกวางและชะลอการระบาดภายในประเทศ ตามแผนบูรณาการความ
รวมมือพหุภาคีเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จากแนวโนมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 ในประเทศไทย ประเทศจีนและทั่วโลก
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดคาดการณจํานวนผูปวยตามหลักการทางระบาดวิทยา คาดวาจะพบผูปวย
เขาเกณฑสอบสวนโรค (PUI) ผูปวยยืนยัน อาการไมรุนแรงและรุนแรง ในระยะระบาดของโรคในวงจํากัด ซึ่งจะพบ
ผูปวยที่มีประวัติเดินทางจากประเทศในกลุมเสี่ยงและพบผูปวยในประเทศไทยที่มีลักษณะการระบาดเปนกลุมกอน
เปนวงจํากัด ในเวลา 3 เดือน จากแบบจําลองทางคณิตศาสตร พบวา ผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรค (PUI) จํานวน
1,500 รายตอเดือน รวมผูปวย PUI ทั้งสิ้น 4,500 ราย โดยแบงเปนผูปวยยืนยัน อาการไมรุนแรง จํานวน 225 ราย
อาการรุนแรง 45 ราย และผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรค (PUI) และวินิจฉัยสุดทายเปนโรคอื่น จํานวน 4,230 ราย
เพื่อใหสามารถควบคุมการระบาดของโรค ใหอยูในวงจํากัด ลดโอกาสการแพรเชื้อเขาสูประเทศ ลด
ผลกระทบทางสุขภาพ รวมถึงสามารถดูแลคนไทยและผูเดินทางจากตางประเทศ ใหปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ตามหลักการปองกันและการแพรกระจายเชื้อ ไดอยางมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทํา
โครงการเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID
-19) ระยะระบาดในวงจํากัด (ระยะที่ 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม : กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะระบาดในวงจํากัด (ระยะที่ 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หลักการและเหตุผล :
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สถานการณ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เมืองอูฮั่น มณฑลหู เป ย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ตั้งแตในชวงเดือนธันวาคม 2562 ที่ผานมา การแพรระบาดไดสรางความกังวลไปทั่วโลกหลังจากจํานวน
ผูติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีแนวโนมพุงสูงขึ้นโดยขอมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2563 มีรายงาน
ผูปวยยืนยันทั่วโลก จํานวนทั้งสิ้น 80,294 ราย มีอาการรุนแรง 9,215 ราย เสียชีวิต 2,707 ราย ประเทศไทยมีผูปวย
ยืนยันสะสม จํานวน 37 ราย หายปวยและแพทยอนุญาตใหออกจากโรงพยาบาล จํานวน 24 ราย และมีผูปวยที่มีอาการ
เขาไดตามนิยาม (PUI) จํานวน 1,798 ราย โดยประเทศไทยไดยกระดับการแจงเตือนโรคในผูเดินทางใหหลีกเลี่ยงการ
เดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด ติดตามสถานการณ โรคทั้งในประเทศและตางประเทศอยางใกลชิด และบริหาร
จัดการทรัพยากร เสริมสราง ความเขมแข็งของระบบการเฝาระวังคนหาผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มาจาก
ตางประเทศ ทั้งการคัดกรองไข ณ ชองทางเข าออกประเทศที่ทาอากาศยานนานาชาติ 6 แห ง ไดแก ท าอากาศยาน
นานาชาติ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม ภูเก็ต กระบี่ และเชียงราย เพิ่มการเฝาระวังที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชน
สนั บ สนุ น การเตรี ย มความพร อ มรั บ มื อ โรคติ ด ต อ อุ บั ติ ใหม ครอบคลุ ม ระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข และชุ ม ชน
แหล ง ท อ งเที่ ย ว โรงแรม โดยบู ร ณ าการการทํ า งานร ว มกั น ของทุ ก กระทรวง อาทิ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา สํานักงานตํารวจแหงชาติ และ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและ นวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย สํานักนายกรัฐมนตรี หนวยงานความมั่นคง โดยสรางการมีสวน
รวมทุกภาคสวน รวมทั้งประสานงานกับองคการอนามัยโลก และประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูล
มาตรการ และประสบการณ ของประเทศไทยในการเฝาระวังให กับประเทศเพื่ อนบ าน ซึ่งสามารถดํ าเนิ นการได อยางมี
ประสิทธิภาพ ดวยมาตรฐานระดับสูงสุดในการปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม นั้น
เพื่ อ ลดผลกระทบด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม รวมทั้ ง การลดจํ า นวนผู ป ว ยและผู เ สี ย ชี วิ ต
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย คณะกรรมการโรคติดตอ มีมติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2563 ประกาศ
ใหเปนโรคติดตออันตราย ลําดับที่ 14 รวมทั้งมติ คณะกรรมการอํานวยการเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหา
โรคติดตออุบัติใหมแหงชาติ มีมติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 เห็นชอบมาตรการลดโอกาสการแพรเชื้อโคโรนา
2019 ซึ่งมีแนวโนมของการระบาดในวงกวางและชะลอการระบาดภายในประเทศตามแผนบูรณาการความรวมมือพหุ
ภาคีเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จากแนวโน ม การระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ในประเทศไทย ประเทศจี น
และทั่วโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดคาดการณจํานวนผูปวยตามหลักการทางระบาดวิทยาคาดวาจะ
พ บ ผู ป วยเข า เกณ ฑ ส อบ ส วน โรค (PUI) ผู ป วยยื น ยั น อาการไม รุ น แรงและรุ น แรง ใน ระยะระบ าด
ของโรคในวงจํ า กั ด ซึ่ งจะพบผู ป ว ยที่ มี ป ระวั ติ เดิ น ทางจากประเทศในกลุ ม เสี่ ย งและพบผู ป ว ยในประเทศไทย
ที่มีลั กษณะการระบาดเปน กลุมกอนเป นวงจํากั ด ในเวลา 3 เดือน จากแบบจํ าลองทางคณิ ตศาสตร พบวาผูป วย
เข าเก ณ ฑ ส อ บ ส ว น โร ค (PUI) จํ าน ว น 1 ,5 0 0 รา ย ต อ เดื อ น ร ว ม ผู ป ว ย PUI ทั้ งสิ้ น 4 ,5 0 0 รา ย
โดยแบงเปนผูปวยยืนยัน อาการไมรุนแรง จํานวน 225 ราย อาการรุนแรง 45 ราย และผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรค
(PUI) และวินิจฉัยสุดทายเปนโรคอื่น จํานวน 4,230 ราย
เพื่อใหสามารถควบคุมการระบาดของโรค ใหอยูในวงจํากัด ลดโอกาสการแพรเชื้อเขาสูประเทศ ลด
ผลกระทบทางสุขภาพ รวมถึงสามารถดูแลคนไทยและผูเดินทางจากตางประเทศ ใหปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ตามหลักการปองกันการแพรกระจายเชื้อ ไดอยางมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทําโครงการ
เตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะ
ระบาดในวงจํากัด (ระยะที่ 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
วัตถุประสงค :

1. เพื่อลดจํานวนผูปวยและเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหอยูในวงจํากัด ชวยลดผลกระทบทางดาน
สุขภาพ เศรษฐกิจ การทองเที่ยว สังคม และเพิ่มความมั่นคงของประเทศ
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3. เพื่อยกระดับสมรรถนะการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค ของประเทศใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
ระยะเวลาการดําเนินการ : 3 เดือน (เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563)
กิจกรรมการดําเนินงาน :
กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
หนวยงาน
รับผิดชอบ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
รวมทั้งสิ้น
1. การเฝาระวัง
190,797,800
190,797,800
190,797,800
572,393,400 - สํานักงาน
คัดกรอง ตรวจจับ และ
ปลัดกระทรวง
ติดตามผูสัมผัส ผูติด
สาธารณสุข
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- กรมการแพทย
ที่ชองทางเขาออก
- กรมควบคุมโรค
โรงพยาบาล
- กรมอนามัย
และในชุมชน
- กรม
2. การดูแลรักษา และ
194,917,170
194,917,170
194,917,160
584,751,500 วิทยาศาสตร
การแพทย
ตรวจวินิจฉัยผูปวยโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019
3. การสื่อสารความ
8,622,000
8,622,000
8,622,000
25,866,000
เสี่ยง เพื่อลดผลกระทบ
ทางสุขภาพ เศรษฐกิจ
และสังคม
4. การประสาน
16,754,000
16,754,000
16,754,000
50,262,000
สั่งการ และการตัดสินใจ
รวมทั้งสิ้น 411,090,970 411,090,970 411,090,960 1,233,272,900
งบประมาณ :
จากงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจําเปน โครงการความพรอมปองกันและ
แก ไขป ญหาโรคติดตออุบั ติ ใหม : กรณี โรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะระบาดในวงจํากัด (ระยะที่ 2)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวนทั้งสิ้น 1,233,272,900 บาท
กลุมเปาหมาย :
1. บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. ประชาชนทั่วไปและกลุมเสี่ยง
3. ผูเดินทางระหวางประเทศ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ :
1. ทุกคนในประเทศไทย ลดปวย ลดตายและปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. ประเทศไทย สามารถควบคุม การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหอยูในวงจํากัด
ชวยลดผลกระทบทางดานสุขภาพ เศรษฐกิจ การทองเที่ยว สังคม และเพิ่มความมั่นคงของประเทศ
3. ประเทศไทย มีระบบการปองกัน ควบคุมโรค ที่มีสมรรถนะการปองกัน ควบคุมโรคที่เปนไปตาม
มาตรฐานสากล สามารถลดการแพรกระจายเชื้อภายในประเทศ
ผูรับผิดชอบโครงการ
กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย กรมควบคุมโรค กรม
อนามัย กรมวิทยาศาสตรการแพทย และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หมายเหตุ : คํานิยาม PUI (Patient Under Investigation) หมายถึง ผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรค
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16. เรื่อง ขออนุ มัติ กอหนี้ ผูกพั น ข ามป งบประมาณสําหรับ รายการงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ
พ.ศ. 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงบประมาณเสนอดังนี้
1. อนุ มั ติ ให ห น ว ยรั บ งบประมาณ ก อ หนี้ ผู ก พั น ข า มป ง บประมาณรายการก อ หนี้ ผู ก พั น ข า ม
ปงบประมาณรายการใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 1,470 รายการ เปนวงเงินภาระผูกพันรวมทั้งสิ้น
307,602.2 ล า นบาท สํ า หรั บ รายการที่ มี ว งเงิ น รวมตั้ ง แต 1,000 ล า นบาทขึ้ น ไป จํ า นวน 43 รายการ วงเงิ น
111,225.0 ลานบาท เมื่อทราบผลประกวดราคาแลว เห็นสมควรใหหนวยรับงบประมาณ นําเสนอนายกรัฐมนตรี
ทราบอีกครั้งหนึ่งกอนดําเนินการตอไป
2. อนุ มัติ ให ห น ว ยรั บ งบประมาณที่ ไมส ามารถดํ าเนิน การตามหลัก เกณฑ ก ารกอ หนี้ผู กพั น ขาม
ป งบประมาณ ตามนั ยมติ คณะรัฐ มนตรี เมื่ อวัน ที่ 10 กุมภาพัน ธ 2552 (มหาวิท ยาลัยราชภัฏ บุ รีรัมย สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร) สามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณตามที่เสนอได
3. รายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณที่จะตองจายในรูปของเงินตราตางประเทศ เชน รายการ
คาเชาบาน คาเชาอาคารสํานักงาน และคาเชาทรัพยสินตางประเทศ ฯลฯ ใหสํานักงบประมาณพิจารณาอนุมัติวงเงิน
ผูกพั นที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ไดรับอนุมัติเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณี ที่ห นวยรับงบประมาณสามารถปรับ
แผนการใชจายงบประมาณไดโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบอีกครั้ง
4. ให ห น วยรับงบประมาณเรงรัดดํ าเนิน การกอหนี้ผู กพั น ข ามปงบประมาณรายการใหม โดยให
รัฐมนตรีเจาสังกัดกํากับดูแลและเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563
เรื่อง มาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
17. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพื่อเปนคาวัสดุอุปกรณในการจัดทําหนากากอนามัยในการดําเนินโครงการพลังคน
ไทยรวมใจปองกันไวรัสโคโรนา (Covid-19)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอดังนี้
1. รับทราบการจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และการจัดทําหนากากอนามัยเพื่อปองกันตนเอง
2. อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารอง
จายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ภายในวงเงินงบประมาณ 225,000,000 บาท สําหรับเปนคาวัสดุอุปกรณในการจัดทํา
หนากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยรวมใจปองกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยการจัดสรรเปนเงินอุดหนุนใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 7,774 แหง (เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล)
สาระสําคัญของเรื่อง
มท. เสนอวา
เพื่ อป องกัน และควบคุ มการระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มิใหเกิ ดการ
แพรกระจายหรือขยายวงกวางเพิ่มขึ้น และมิใหสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชน ระบบการสาธารณสุข
และเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น การปองกันตนเองมิใหสัมผัสกับโรคดวยการสวมหนากากอนามัย จึงเปนสิ่งสําคัญ
แตในปจจุบันพบวา หนากากอนามัยทั้งในประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ทั่วโลก จัดหาหรือจัดซื้อยากขึ้นและมีราคา
แพง ในการนี้ เพื่ อให ป ระชาชนมี ความรู และมี สว นรว มในการป องกัน ตนเองจากโรคติ ดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) โดยการจัดอบรมใหความรูในการจัดทําหนากากอนามัยใหแกประชาชนในการนําไปใชปองกันตนเองจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสามารถขยายผลนําไปประกอบเปน อาชีพและสรางรายไดในการ
ดําเนินชีวิต
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มท. โดย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กรมการปกครอง และกรมการพัฒนาชุมชน พรอมดวย
กระทรวงสาธารณสุข จึงไดบูรณาการความรวมมือในการดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินการ ดังนี้
1. จั ด ทํ าโครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารให ค วามรู ในการป อ งกั น โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) และการจัดทําหนากากอนามัยเพื่อการปองกันตนเอง โดยมีกรอบการดําเนินการดังนี้
(1) การสรางที มวิทยากร หรือที มครู ก. ในพื้ น ขององคกรปกครองสวนท องถิ่ น เพื่ อเผยแพร
วิธีการจัดทําหนากากอนามัยปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการบูรณาการการทํางานรวมกับ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ไดแก กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กรมการปกครอง และกรมการพัฒนา
ชุมชน พรอมดวยกระทรวงสาธารณสุข โดยใหมีผูเขารับการอบรมจากบุคลากรในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูนําหมูบาน (กํานันและผูใหญบาน) ผูนําชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ (อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.))
กลุมสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เพื่อใหเปนทีมประชาสัมพันธเผยแพรความรูและทักษะการจัดทําหนากาก
อนามัย สําหรับปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(2) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดอบรม เพื่อสรางทีมวิทยากร หรือทีม ครู ก. ในพื้นที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีผูเขารับการอบรมตาม (1) โดยใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 กรณีจัดอบรมบุคคลภายนอก
2. จัดทํา “โครงการพลังคนไทยรวมใจปองกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)” เพื่อขยายผลการดําเนิน
โครงการตามขอ 1 โดยมีกรอบการดําเนินการ ดังนี้
(1) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบูรณาการความรวมมือประสานทีมวิทยากร หรือ ทีมครู ก.
ผูนํ าหมูบ าน (กํ านั น และผู ใหญ บ าน) และผูนํ าชุมชน อาสาสมัครในพื้น ที่ (อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
(อสม.)) กลุมสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เพื่อเขามามีสวนรวมในการจัดทําหนากากอนามัย สําหรับปองกัน
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(2) การจัดทําหนากากอนามัยปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อประชาชน
โดยการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากงบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพื่ อ กรณี ฉุก เฉิ น หรื อ จํ าเป น เพื่ อจั ด สรรเป น เงิน อุ ด หนุ น ให แก อ งค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น จํ านวน 7,774 แห ง
(เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล) ภายในวงเงินงบประมาณ 225,000,000 บาท สําหรับเปนคาวัสดุอุปกรณใน
การจัดทําหนากากอนามัย จํานวน 50,000,000 ชิ้น ใหแกประชาชนในพื้นที่เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล
สําหรับโครงการตามขอ 1 และ 2 กระทรวงมหาดไทยไดจัดทําแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนิน
โครงการดังกลาวใหแกองคกรปกครองสวนท องถิ่น เพื่อนําไปปฏิบัติงานให สอดคลองกับอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว
ตางประเทศ
18. เรื่อง การรับรองรางปฏิญญาการเมืองในการประชุมคณะกรรมาธิการวาดวยสถานภาพสตรี สมัยที่ 64
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางปฏิญญาการเมืองในการประชุมคณะกรรมาธิการวาดวยสถานภาพสตรี
สมั ย ที่ 64 และให รัฐ มนตรี ว าการกระทรวงการพั ฒ นาสังคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย รว มรับ รองร างปฏิ ญ ญา
การเมื องฯ ทั้ งนี้ ในกรณี ที่มีความจําเป น ตองแก ไขปรับ ปรุงรางเอกสารจากที่ คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติห รือให ความ
เห็นชอบไปแลว หากการปรับเปลี่ยนดังกลาวไมขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไว ให
กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษย ส ามารถดํ าเนิน การได โดยใหนํ าเสนอคณะรัฐมนตรีท ราบ
ภายหลัง พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชนที่ประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว ตามหลักเกณฑของมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ
สาระสําคัญของรางปฏิญญาเมืองฯ ซึ่งจะมีการรับ รองในพิธีเปดการประชุมฯ ณ สํานักงานใหญ
สหประชาชาติ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม
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และความมั่นคงของมนุษย เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุมฯ ระหวางวันที่ 7 – 17 มีนาคม 2563 และ
รวมรับรองรางปฏิญญาการเมืองดังกลาว ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนและประเมินผลความทาทายตาง ๆ ในปจจุบัน
ที่มีผลกระทบตอการอนุวัติปฏิญญาปกกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความกาวหนาของสตรี และมุงใหบรรลุผลสําเร็จ คือ
การทํ าให เกิด ความเท าเที ย มระหวางเพศตามวาระการพั ฒ นาที่ ยั่งยื น ภายใน ค.ศ. 2030 ดังนั้น การรับ รองราง
ปฏิญญาการเมืองฯ จะสงผลดีตอประเทศไทยในการดําเนินงานเพื่อสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศและการเสริม
พลั งสตรี ต ามพั น ธกรณี ข องปฏิ ญ ญาป ก กิ่ งและแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ความก า วหน าของสตรี ตลอดจนก อ ให เกิ ด
ภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยดานการขับเคลื่อนวาระความเทาเทียมระหวางเพศในเวทีระดับโลก
19. เรื่อง ความกาวหน าการดําเนิ นโครงการ Strategic Co-ordination and Monitoring ภายใต Country
Programme ระหวางไทยกับ OECD
คณะรัฐมนตรีมีมติ ตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เสนอ ดังนี้
1. รับทราบผลการดําเนินโครงการภายใตโครงการ Country Programme (CP)
2. เห็นชอบมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบหลักของทั้ง 16 โครงการในการเรงรัดการดําเนินงานให
เปนไปตามกําหนดเวลา เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเดินทางเยือนประเทศไทยของเลขาธิการ Organisation
for Economic Co-operation and Development (OECD) ในช ว งเดื อ นกรกฎาคม 2563 โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
โครงการ Modernising Education and Skills Development ที่ จะมีสวนสําคัญในการยกระดั บการอาชีวศึกษา
ของไทย
3. เห็ น ชอบในหลั ก การการจั ด ทํ าโครงการ CP ระยะที่ 2 และการจั ด ตั้ งคณะกรรมการกํ ากั บ
(Steering Committee) สําหรับการติดตามการดําเนินโครงการตาง ๆ ภายใตโครงการ CP
4. เห็นชอบให สศช. หารือรวมกับกระทรวงการตางประเทศ (กต.) ในการจัดกิจกรรม Thailand
Country Programme Launching Event ในชวงที่เลขาธิการ OECD เดินทางมาเยือนไทย
สาระสําคัญของเรื่อง
องค ก ารเพื่ อ ความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นา (Organisation for Economic Cooperation and Development :OECD) เปนองคการความรวมมือของกลุมประเทศพัฒนาแลว มีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งเปนผูกําหนดมาตรฐานสําคัญที่ประเทศพัฒนาแลว
บังคับใชอยูในปจจุบัน เมื่อป 2556 OECD ไดเลือกใหไทยเปน 1 ใน 4 ประเทศ (อีก 3 ประเทศ คือ โมร็อกโก เปรู
และคาซัคสถาน) ที่ประสงคจะพัฒนาความรวมมือผานโครงการ Country Programme (CP) โดยไทยไดรวมลงนาม
ใน MOU เพื่อจะจัดทําโครงการ CP เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส วัตถุประสงค
หลั กของโครงการ เพื่อกระชับ ความรวมมือระหวาง OECD กับไทยอยางบู รณาการ ทํ าใหไทยสามารถเขาถึงองค
ความรูและแนวปฏิบัติที่ดีของ OECD ซึ่งจะชวยพัฒนาแนวนโยบายภาครัฐของไทยที่จําเปนเรงดวนตอการสงเสริม
ศักยภาพ พัฒนาขีดความสามารถ และปฏิรูปกฎระเบียบภายในใหดียิ่งขึ้น โดยโครงการ CP มีระยะเวลาดําเนินการ 2
– 3 ป มีแนวทางความรวมมือ 5 รูปแบบ 4 เสาหลัก และ 16 โครงการ เพื่อตอบโจทยการพัฒนาประเทศตามแผน
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –
2564) และนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้งสอดรับกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable
Development Goals – SDGs)
ความก า วหน า การดํ าเนิ น โครงการตาง ๆ ภายใต โครงการ CP รวมทั้ งสิ้น 16 โครงการ ภายใต
4 เสาหลัก ไดแก
เสาหลักที่ 1: ธรรมาภิบาลภาครัฐและความโปรงใส (Governance and Transparency)
1 . โ ค ร ง ก า ร Improving Integrity and Governance in the Public Sector Designing
Effective Anti – Corruption Policies รับผิดชอบโดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน
ก.พ.ร.)
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2 . โ ค ร ง ก า ร Supporting Open and Connected Governance and Stakeholder
Engagement รับผิดชอบโดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)
3. โครงการ Advancing Budget Reform รับผิดชอบโดย สํานักงบประมาณ (สงป.)
เสาหลักที่ 2: สภาพแวดลอมทางธุรกิจและความสามารถในการแขงขัน (Business Climate and
Competitiveness)
4. โค ร งก าร Improving the Business Climate through and OECD Investment Policy
Reviews (IPR) รับผิดชอบโดย กต. (กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ)
5. โค รงก าร Implementing Regulatory Reform and Mainstreaming Good Regulatory
Practice (GRP) รับผิดชอบโดย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)
6. โครงการ Developing Competition Policy รั บ ผิ ด ชอบโดย สํ านั ก งานคณะกรรมการการ
แขงขันทางการคา (สขค.)
7. โครงการ Fostering Responsible Business Conduct (RBC) รั บ ผิ ด ชอบโดย กต. (กรม
เศรษฐกิจระหวางประเทศ)
8 . โ ค ร ง ก า ร Supporting SMEs Policy: Strengthening Regional Innovation Clusters
รับผิดชอบโดย สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
9 . โค รงก าร Supporting SMEs Policy: the ASEAN SME Policy Index รั บ ผิ ด ช อ บ โด ย
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
เสาหลักที่ 3: ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
10. โครงการ Enhancing Science, Technology and Innovation Policies รั บ ผิ ด ชอบโดย
สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)
11. โครงการ Developing Teaching and Learning รับผิดชอบโดย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
และ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
12. โครงการ Supporting and Digital Economy รับผิดชอบโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ดศ.)
1 3 . โ ค ร ง ก า ร Modernising Education and Skills Development รั บ ผิ ด ช อ บ โ ด ย
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)
เสาหลักที่ 4: การเติบโตอยางทั่วถึง (Inclusive Growth)
14. โครงการจั ด ทํ า รายงานประเทศไทยเชื่ อ มโยงหลายมิ ติ (Multi-Dimensional Country
Review: Thailand’s MDCR) รับผิดชอบโดย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
15. โครงการจั ด ทํ า รายงาน Thailand’s Economic Assessment 2019 รั บ ผิ ด ชอบโดย
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
16. โครงการ Strategic Co-ordination and Monitoring รับ ผิด ชอบโดย กต. (กรมเศรษฐกิ จ
ระหวางประเทศ) และ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
ทั้งนี้ แนวทางการดําเนินโครงการ CP ในระยะตอไป ไดแก
1. การจัดทําโครงการ CP ระยะที่ 2 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เห็นควร
ใหมีการจัดทําโครงการ โครงการ CP ระยะที่ 2 โดยอาจใหความสําคัญกับสาขาความรวมมือที่เปนประเด็นปฏิรูปที่
สําคัญและ/หรือยังไมถูกกลาวถึงในโครงการ CP ระยะแรก และประเด็นที่จะมีผลตอการพิจารณารับไทยเขาเป น
สมาชิกของ OECD ถึงแมวาไทยอาจจะยังไมตัดสินใจในการเขาเปนสมาชิก OECD แตความรวมมือดังกลาวจะมีสวน
สําคัญในการยกระดับมาตรฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานกฎระเบียบ ใหมีความเปนสากลยิ่งขึ้น
2. การจั ดตั้ งคณะกรรมการกํ ากับ (Steering Committee) สํ าหรับ ติ ด ตามการดํ าเนิ น โครงการ
ตาง ๆ ภายใตโครงการ CP โดยมีองคประกอบ คือ เลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายเปนประธานกรรมการ ผูแทน กระทรวงการตางประเทศ เปนรองประธานกรรมการ และ
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ผูแทนหนวยงานรับผิดชอบของแตละโครงการ ประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานัก
งบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคา สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และสํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน เปนกรรมการ โดยมี สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และกระทรวงการตางประเทศ เปนฝายเลขานุการรวม เพื่อใหขับเคลื่อนและติดตามการดําเนิน
กิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงในประเด็นดานสารัตถะมากยิ่งขึ้น
20. เรื่อง การขอความเห็นชอบตอรางหนังสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์ (Deed of Grant) เรือลาดตระเวน
ฉบับใหม ระหวางสํานักงาน ป.ป.ส. และกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดเมียนมา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยกเลิกรางหนังสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์เรือลาดตระเวน ฉบับเดิม
ระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) และสํานักงานคณะกรรมการ
เพื่อการควบคุมยาเสพติด (Central Committee for Drug Abuse Control: CCDAC) และเห็นชอบตอรางหนังสือ
ตราสารการโอนกรรมสิ ท ธิ์ (Deed of Grant) เรื อ ลาดตระเวน ฉบั บ ใหม ระหว า งสํ า นั ก งาน ป.ป.ส. และ
กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดเมียนมา (Drug Enforcement Division of Myanmar Police Force:
DED) ซึ่งจะเปนผูรับมอบเรือลาดตระเวนแบบ PT จํานวน 1 ลํา และเรือลาดตระเวนแบบ SU จํานวน 1 ลํา จากฝาย
ไทย โดยมอบหมายใหเลขาธิการ ป.ป.ส. หรือผูแทนที่ไดรับมอบหมาย เปนผูแทนรัฐบาลไทยลงนามในหนังสือตราสาร
ฉบั บใหม ระหวางสํานั กงาน ป.ป.ส. และ DED พรอมอนุมัติใหกระทรวงยุติธรรม โดยสํ านักงาน ป.ป.ส. สามารถ
ดําเนินการแกไขรางหนังสือตราสารฯ ฉบับใหม ระหวางสํานักงาน ป.ป.ส. และ DED ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญหรือไม
ขั ด ต อผลประโยชน ของราชอาณาจั กรไทยได ก อนการลงนาม (หากมี ความจํ าเป น ให ป ระสานกับ กระทรวงการ
ตางประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ) โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
อีกครั้ง ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. สํ านั กงาน ป.ป.ส. ขอยกเลิ ก รางหนั งสื อ ตราสารฯ ฉบั บ เดิ ม ระหวางสํ านั ก งาน ป.ป.ส. และ
CCDAC
2. สาระสําคัญของรางหนังสือตราสารฯ ฉบับใหม ระหวางสํานักงาน ป.ป.ส. และ DED
2.1 เลขาธิการ ป.ป.ส. หรือผูแทนที่ไดรับมอบหมาย เปนผูแทนรัฐบาลไทย และผูบัญชาการ
DED เปนผูแทนรัฐบาลเมียนมา ลงนามในรางหนังสือตราสารฯ ฉบับใหม
2.2 เรือลาดตระเวนแบบ PT จํานวน 1 ลํา และเรือลาดตระเวนแบบ SU จํานวน 1 ลํา จะ
ถูกโอนและสงมอบกรรมสิทธิ์ใหแก DED ซึ่งภายหลังจากการสงมอบเรือเสร็จสิ้นแลว DED จะไมเรียกรองคาเสียหาย
หรือคาใชจายใด ๆ ทั้งทางตรงและทางออมจากสํานักงาน ป.ป.ส.
2.3 DED จะรับ ผิ ดชอบภาษี และคาธรรมเนีย มในการโอนกรรมสิทธิ์และการจดทะเบีย น
ทั้งหมดตามกฎเกณฑของสาธารรัฐแหงสหภาพเรียนมา (หากมี) และจะรวมกับสํานักงาน ป.ป.ส. ประชาสัมพันธเรื่อง
การสนับสนุนเรือลาดตระเวนดังกลาว
แตงตั้ง
21. เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ เ สนอ แต ง ตั้ ง
นายสุรกิตติ ศรีกุล ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคใตตอนบน) (นักวิชาการเกษตร
เชี่ ยวชาญ) สํานั กวิจั ย และพั ฒ นาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎรธ านี กรมวิช าการเกษตร ใหดํารงตําแหน ง
ผูทรงคุณวุฒิดานการผลิตพืช (นักวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตั้งแต
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วันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
22. เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรัฐ มนตรีมีมติ อนุ มัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล ) และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้ง นางประพิศ เทพอารักษกุล นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)
กลุ ม งานอายุ ร กรรม โรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ ป ระสงค สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวง ให ดํารงตําแหนง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวัน ที่ 5
กันยายน 2562 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
แตงตั้งเปนตนไป

23. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรัฐ มนตรีมีมติ อนุ มัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล ) และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้ง นายชูเกียรติ เกียรติขจรกุล นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขากุมารเวช
กรรม) สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการแพทย ใหดํารงตําแหนง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรม
สาขากุมารเวชกรรม) สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันที่ 24
กันยายน 2562 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
แตงตั้งเปนตนไป
24. เรื่อง การเปลี่ยนแปลงโฆษกหนวยงาน (สคก.)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ ดังนี้
1. คณะรัฐมนตรีมีมติ (19 มกราคม 2559) รับทราบการแตงตั้งโฆษก สคก. ไดแก นางพงษสวาท
กายอรุณสุทธิ์ ผูอํานวยการสํานักกฎหมายปกครอง รักษาการในตําแหนงกรรมการรางกฎหมายประจํา และนายยอด
ฉัตร ตสาริกา นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ
2. สคก. ไดเปลี่ยนแปลงโฆษกหนวยงาน จากเดิม นางพงษสวาท กายอรุณสุทธิ์ และนายยอดฉัตร
ตสาริ ก า เป น นายนพดล เภรี ฤ กษ กรรมการรางกฎหมายประจํ า (นั ก กฎหมายกฤษฎี ก าทรงคุ ณ วุ ฒิ ) เพื่ อ ให
สอดคลองกับการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ตามขอเท็จจริง
25. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพลังงาน)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ รั ฐ มนตรี วา การกระทรวงพลั งงานเสนอแต งตั้ ง นายประเสริ ฐ
สินสุขประเสริฐ ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนง รองปลัดกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อทดแทน
ตําแหนงที่วาง
26. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุ มัติ ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุต สาหกรรมเสนอแตงตั้ ง นายนิ รั น ดร
ยิ่งมหิ ศรานนท รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้ นฐานและการเหมืองแร ใหดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง
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สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง
27. เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยปริญญา
เทวานฤมิตรกุล ดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่
3 มีนาคม 2563 เปนตนไป
..............

