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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วัน นี้ (5 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 301 ตึกบัญ ชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผานระบบ Video Conference
ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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กฎหมาย
รางพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับ
พลเมืองใชรวมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด
(ระยอง) สวนขยาย ในทองที่ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ
ตําบลตาสิทธิ์ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ใหเปนกรรมสิทธิ์ของการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวงกําหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก และ
ประโยชนตอบแทนของศิลปนแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวงการอนุญาต การกําหนดอัตราคาตอบแทน ระยะเวลา และ
เงื่อนไขการลงทุนจัดใหมีหรือเขาบริหารจัดการทาเรือ เรือหรือพาหนะสําหรับ
ขนสงขามฟาก ที่พักริมทาง หรือสิ่งกอสรางอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวง
แผนดิน และทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานประดาน้ํา
พ.ศ. ….
เศรษฐกิจ - สังคม
รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจําครึ่ง
หลังของป พ.ศ. 2562
ขอความเห็นชอบการกูเงินในประเทศเพื่อเปนเงินลงทุนสําหรับการลงทุนใน
แผนงานระยะยาวใหม ป 2563 ของการไฟฟาสวนภูมิภาค
ขออนุมัติขยายเวลาการจายเงินอุดหนุนใหแกกองทุนโลกเพื่อการตอสูโรคเอดส
วัณโรค และมาลาเรีย
ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ครั้งที่ 1/2563
โครงการพัฒนาระบบคลาวดกลางภาครัฐ (Government Data Center and
Cloud Services : GDCC)
ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีสวนรวมตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2563
การผอนปรนการอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวและการทํางานใหกับแรงงาน
ตางดาวที่เขามาทํางานตามขอตกลงที่รัฐบาลไทยไดลงนามกับรัฐบาลประเทศคูภาคี
รายงานการสรางระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2562
รายงานของผูสอบบัญชีและรายงานการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่
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30 กันยายน 2561 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และรายงานงบการ
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
มาตรการชวยเหลือผูใชน้ําประปาที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพิ่มเติม
รายงานสรุปผลการดําเนินการประจําปตามยุทธศาสตรชาติและตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศประจําป 2562
ตางประเทศ
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ขอความเห็นชอบหนังสือยืนยันการตออายุกรอบขอบังคับของกลุมตอตานการ
ฟอกเงินเอเชียแปซิฟก (Asia/Pacific Group on Money Laundering – APG)
การทบทวนรายชื่อผูแทนไทยที่จะทําหนาที่ในคณะผูพิจารณา (Panel) และ
องคกรอุทธรณ (Appellate Body) ภายใตพิธีสารวาดวยกลไกระงับขอพิพาทดาน
เศรษฐกิจของอาเซียน (ASEAN Protocol on Enhanced Disputes
Settlement Mechanism: EDSM)
โครงการเสริมสรางและยกระดับความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการยุติ
แหลงผลิตยาเสพติดและทําลายเครือขายการคายาเสพติดระหวางประเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอความเห็นชอบรางแถลงการณรัฐมนตรีการคาเอเปค เรื่องการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อโควิด-19
แตงตั้ง
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองคการคลังสินคา
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดที่ดิน
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. 2545
การแตงตั้งประธานกรรมการ กรรมการผูแทนองคกรชุมชน และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ในเขต
อุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) สวนขยาย ในทองที่ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี และตําบลตาสิทธิ์ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ใหเปนกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย พ.ศ. ….
คณะรัฐ มนตรีมี มติ อนุ มัติห ลั ก การรางพระราชกฤษฎีก าเปลี่ ย นแปลงสภาพสาธารณสมบั ติของ
แผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) สวนขยาย ใน
ทองที่ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และตําบลตาสิทธิ์ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ใหเปนกรรมสิทธิ์
ของการนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย พ.ศ. …. ตามที่ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรมเสนอ และให ส งสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
เปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ซึ่งพลเมืองเลิกใชประโยชน
แลว ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) สวนขยาย ในทองที่ตําบลบอวิน อําเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และตําบลตาสิทธิ์ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เนื้อที่ประมาณ 7 ไร 2 งาน 70.8 ตารางวา
เป น กรรมสิ ท ธิ์ ข องการนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห งประเทศไทย เพื่ อ นํ า มาแบ ง แปลงจั ด สรรสํ า หรั บ การประกอบ
อุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) สวนขยาย
โดยกระทรวงมหาดไทยและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดใหความยิน ยอมในการเปลี่ ยนแปลง
สภาพสาธารณสมบั ติ ข องแผ น ดิ น ดั ง กล า ว และการนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทยได ชํ า ระราคาที่ ดิ น
สาธารณสมบัติของแผนดินใหแกกระทรวงการคลังแลว
2. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดสาขา คุณ สมบัติ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก และประโยชนตอบแทนของ
ศิลปนแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
และประโยชนตอบแทนของศิลปนแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลว ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. แก ไขเพิ่ มเติ มคุ ณ สมบั ติ ของศิล ป น แหงชาติตองไมมีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม เคยตอง
คําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2. กําหนดใหมีการยกเลิกการยกยองเชิดชูเกียรติศิลปนแหงชาติเมื่อปรากฏวาศิลปนแหงชาติมีความ
ประพฤติเสื่อมเสียหรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ทั้งนี้ คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติไดมีมติเห็นชอบดวยแลว
3. เรื่ อ ง ร า งกฎกระทรวงแบ ง ส ว นราชการสํ า นั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และ
ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงรางกฎกระทรวงดังกลาวใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
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ปรั บ ปรุ ง การแบ ง ส ว นราชการสํ า นั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ตาม
กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562
โดยตั้งกองใหม 2 กอง คือ กองงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ และกองยุทธศาสตรและประสานการพัฒนาภาค แกไขเพิ่มเติม
หนาที่และอํานาจใหม 2 กอง คือ กองยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมภาคกลาง และยังคงสถานะเดิม จํานวน 18 ศูนย/สํานัก/กอง ดังนี้
การแบงสวนราชการปจจุบัน
การแบงสวนราชการที่ขอปรับปรุง
1. สํานักงานเลขาธิการ
1. สํานักงานเลขาธิการ (คงเดิม)
2. กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา
2. กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา (คงเดิม)
3. กองงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ (ตั้งใหม)
3. กองบัญชีประชาชาติ
4. กองบัญชีประชาชาติ (คงเดิม)
4. กองพัฒนาขอมูลและตัวชี้วัดสังคม
5. กองพัฒนาขอมูลและตัวชี้วัดสังคม (คงเดิม)
5. กองยุทธศาสตรการพัฒนาความเสมอภาคและ
6. กองยุทธศาสตรการพัฒนาความเสมอภาคและ
ความเทาเทียมทางสังคม
ความเทาเทียมทางสังคม (คงเดิม)
6. กองยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
7. กองยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
(แกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาที่)
7. กองยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 8. กองยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม (คงเดิม)
8. กองยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
9. กองยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม
สังคม
(คงเดิม)
9. กองยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่
10. กองยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ (คงเดิม)
10. กองยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง
11. กองยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง (คงเดิม)
11. กองยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส
12. กองยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส (คงเดิม)
12. กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ
13. กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ (คงเดิม)
13. กองยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค 14. กองยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
(คงเดิม)
14. กองยุทธศาสตรและประสานการพัฒนาขีด
15. กองยุทธศาสตรและประสานการพัฒนาขีดความสามารถ
ความสามารถในการแขงขัน
ในการแขงขัน (คงเดิม)
16. กองยุทธศาสตรและประสานการพัฒนาภาค (ตั้งใหม)
15. กองยุทธศาสตรและประสานความรวมมือระหวาง 17. กองยุทธศาสตรและประสานความรวมมือระหวาง
ประเทศ
ประเทศ (คงเดิม)
16. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
18. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คงเดิม)
17. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง
19. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (แกไข
เพิ่มเติมหนาที่และอํานาจ)
18. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
20. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ (คงเดิม)
19. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต
21. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต (คงเดิม)
20. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
22. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (คงเดิม)
4. เรื่อง รางกฎกระทรวงการอนุญาต การกําหนดอัตราคาตอบแทน ระยะเวลา และเงื่อนไขการลงทุนจัดใหมีหรือ
เขาบริหารจัดการทาเรือ เรือหรือพาหนะสําหรับขนสงขามฟาก ที่พักริมทาง หรือสิ่งกอสรางอื่นใดในเขตทาง
หลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ….
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงการอนุญาต การกําหนดอัตราคาตอบแทน ระยะเวลา
และเงื่อนไขการลงทุนจัดใหมีหรือเขาบริหารจัดการทาเรือ เรือหรือพาหนะสําหรับขนสงขามฟาก ที่พักริมทาง หรือ
สิ่งกอสรางอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดใหผูซึ่งไดรับการคัดเลือกโดยวิธีประมูลในการลงทุนในเขตทางหลวง ยื่นคําขออนุญาตเปน
ผูลงทุนตอผูอํานวยการทางหลวง เมื่อผูอํานวยการทางหลวงไดรับคําขอแลว ใหเสนอเรื่องตอรัฐมนตรีภายใน 15 วัน
นับแตวันที่ไดรับคําขอเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ เมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ใหผูอํานวยการทางหลวง
อนุญาตเปนหนังสือใหผูซึ่งไดรับการคัดเลือกดังกลาวตอไป
2. กํ าหนดให ในการอนุ ญ าตเป น ผู ล งทุ น ผูอํ านวยการทางหลวงอาจกําหนดอัต ราค าตอบแทน
ระยะเวลา และเงื่อนไขในการอนุญาต ตามหลักเกณฑวิธีการ ดังตอไปนี้ ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงเงื่อนไขของสัญญารวมลงทุน
ดวย
2.1 อัตราคาตอบแทนเปนเงินหรือทรัพยสิน โดยคํานึงถึงขอบเขตและวัตถุประสงคของการ
จัดใหมีการลงทุน ประมาณการตนทุนคาใชจายและรายไดของการลงทุน ประมาณการผลตอบแทน ระยะเวลา และ
เงื่อนไขการลงทุน
2.2 ระยะเวลาในการอนุญาต ใหมีระยะเวลาไมเกิน 50 ป นั บ แตวัน ที่ผู อํานวยการทาง
หลวงออกหนังสืออนุญาต โดยคํานึงถึงมูลคาการลงทุนและผลตอบแทนที่ผูขออนุญาตแตละรายจะไดรับ
2.3 เงื่อนไขในการอนุญาต ที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม การปองกันอุบัติภัยและการ
แกไขปญหาจราจร การปรับสภาพที่ดินและการรื้อยายสาธารณูปโภค การกําหนดลักษณะ การใชประโยชนในพื้นที่
การกําหนดสัดสวนพื้นที่ใชสอย การจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ และการปลูกสรางสิ่งปลูกสราง การปรับปรุง
ตอเติม หรือการกระทําใด ๆ ในลักษณะเดียวกัน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและจําเปนแกงานหรือผูใชทาง
5. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานประดาน้ํา พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการ
ดานความปลอดภั ย อาชีว อนามั ย และสภาพแวดล อมในการทํ างานเกี่ ย วกั บ งานประดาน้ํ า พ.ศ. …. ที่ สํานั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กํ า หนดนิ ย ามคํ าว า “งานประดาน้ํ า” “นักประดาน้ํา” “หั วหนานักประดาน้ํ า” “พี่ เลี้ ย งนั ก
ประดาน้ํา” “นักประดาน้ําพรอมดํา” และ “ผูควบคุมระบบการจายอากาศและการติดตอสื่อสาร”
2. กําหนดใหกฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับสําหรับงานประดาน้ําที่ทําในน้ําลึกตั้งแต 10 ฟุต แตไมเกิน
300 ฟุต
3. กํ า หนดให น ายจ างจะให ลู กจางทํ างานประดาน้ํ าสถานที่ ใด ตอ งแจ งให พ นัก งานตรวจความ
ปลอดภัยในพื้นที่ที่มีการทํางานทราบ กําหนดใหนายจางตองจัดใหลูกจางซึ่งทํางานประดาน้ําไดรับการตรวจสุขภาพ
ตามที่กําหนด และจัดทําบัตรตรวจสุขภาพลูกจางตามหลักเกณฑที่อธิบดีประกาศกําหนด และกําหนดคุณสมบัติและ
หนาที่ของลูกจางที่ปฏิบัติงานประดาน้ําในตําแหนงตาง ๆ
4. กําหนดใหนายจางจัดและดูแลใหลูกจางซึ่งทํางานประดาน้ําตอไปนี้ ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนด
ไดแก หัวหนานักประดาน้ําทําหนาที่วางแผนการทํางานและควบคุมการดําน้ํา พี่เลี้ยงนักประดาน้ําทําหนาที่ตรวจสอบ
เครื่องมือและอุปกรณสําหรับงานประดาน้ํา เปนตน
5. กําหนดใหนายจางมีหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงาน การพัก และจัดใหมีลูกจางซึ่งทํางานประดาน้ํา
เจาหนาที่เวชศาสตรใตน้ํา แพทยเวชศาสตรใตน้ํา หรือแพทยเวชศาสตรทางทะเล การบริการปฐมพยาบาลเบื้องตน
รวมถึงอุปกรณสําหรับการประดาน้ํา ลูกจางซึ่งทํางานประดาน้ําอาจปฏิเสธการทํางานหรือนายจางอาจสั่งใหหยุด
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การปฏิบัติงานใตนําในกรณีที่อาจกอใหเกิดอันตราย
6. กําหนดใหนายจางมีหนาที่ในการจัดหาอุปกรณในการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐาน รวมถึงหนาที่ใน
การบํารุงรักษาอุปกรณดังกลาว
เศรษฐกิจ - สังคม
6. เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจําครึ่งหลังของป
พ.ศ. 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
ประจําครึ่งหลังของป พ.ศ. 2562 ซึ่งเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญั ติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 28/7 ที่บัญญัติให กนง.
รายงานผลการดําเนินงานตอคณะรัฐมนตรีทุกหกเดือน โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
1. เปาหมายนโยบายการเงิน ในป 62 ไดกําหนดอัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยทั้งปที่รอยละ 2.5 ± 1.5
เปนเปาหมายนโยบายการเงินสําหรับระยะปานกลาง สวนในป 63 ไดกําหนดเปาหมาย นโยบายการเงินใหม โดยใช
อัตราเงินเฟอทั่วไปในชวงรอยละ 1 - 3
2. การประเมินภาวะเศรษฐกิจการเงินและแนวโนม
2.1 ภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม
เศรษฐกิจไทยในชวงครึ่งหลังของป 62 ขยายตัวที่รอยละ 2.1 ต่ําลงจากชวงครึ่ง
แรกของป 62 ที่รอยละ 2.7 จากอุปสงคตางประเทศ โดยปริมาณการสงออกสินคาหดตัวตามเศรษฐกิจของประเทศคู
คาและปริมาณการคาโลกที่ชะลอลง การสงออกมีทิศทางปรับดีขึ้นในบางหมวดสินคา การสงออกบริการปรับดีขึ้น
ตามจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศที่เพิ่มขึ้น ดานอุปสงคในประเทศ การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงใน
เกือบทุกหมวดการใชจาย ดานการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวชะลอลง
เศรษฐกิจไทยในป 63 มีแนวโนมขยายตัวต่ํากวารอยละ 2.8 เนื่องจากการระบาด
ของไวรัสโคโรนาจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจคูคาและภาคการทองเที่ยวของไทย
2.2 ภาวะเงินเฟอและแนวโนม ในชวงครึ่งหลังป 62 อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยอยูที่รอยละ
0.50 ลดลงจากครึ่งแรกของป ที่รอยละ 0.92 โดยอยูต่ํากวาขอบลางของเปาหมายนโยบายการเงิน ซึ่งเกิดจาก ราคา
น้ํามันขายปลีกในประเทศปรับลดลง ทั้งนี้ อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยทั้งป 62 อยูที่รอยละ 0.71 ต่ํากวาขอบลางของ
กรอบเปาหมายนโยบายการเงิน โดยเปนผลจากปจจัยดานอุปทานเปนสําคัญ สวนอัตราเงินเฟอพื้นฐานเฉลี่ยอยูที่
รอยละ 0.46 ลดลงจากชวงครึ่งแรกของปที่รอยละ 0.58 เนื่องจากราคาอาหารสําเร็จรูปที่ลดลง ในป 63 อัตราเงิน
เฟอทั่วไป คาดวาจะอยูที่รอยละ 0.8 สวนอัตราเงินเฟอพื้นฐาน อยูที่รอยละ 0.7
2.3 เสถียรภาพระบบการเงิน ระบบการเงินของไทยมีความเสี่ยงที่ตองติดตาม ไดแก
(1) ความสามารถในการชําระหนี้ของภาคครัวเรือนและกลุมธุรกิจ SMEs ที่ลดลงในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
(2) แนวโนมพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น และ (3) ความเสี่ยงในภาคอสังหาริมทรัพย
3. การดําเนินนโยบายการเงิน
3.1 นโยบายอั ต ราดอกเบี้ ย ในชว งครึ่งหลั งของป 62 กนง. ไดป รับ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย
นโยบายจากรอยละ 1.75 ตอป มาอยูที่รอยละ 1.25 ตอป ซึ่งชวยใหตนทุนการระดมทุนผานตลาดการเงิน และ
สถาบันการเงินผอนคลายมากขึ้น
3.2 นโยบายอั ต ราแลกเปลี่ ย น กนง. ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การติ ด ตามและดู แ ลอั ต รา
แลกเปลี่ยนไมให ผัน ผวนเกิ นไป โดยได สนั บสนุน ให ธปท. ดําเนิ นการต าง ๆ เชน กํ าหนดมาตรการเพื่ อเฝาระวัง
เงินทุนไหลเขาระยะสั้น ผอนคลายกฎเกณฑกํากับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเพื่อเอื้อใหเงินทุนไหลออก
และดําเนินการเพิ่มเติมอื่น ๆ เชน การสงเสริมการลงทุนในประเทศของภาครัฐและภาคเอกชน
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3.3 การรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน กนง. ให ความสําคัญ กับ การดูแ ลและป องกัน
ความเสี่ยงดานเสถียรภาพระบบการเงิน โดยการลดความเสี่ยงในระยะตอไปจําเปนตองไดรับการดูแลดวยเครื่องมือ
ที่หลากหลาย เชน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย มาตรการกํากับดูแลรายสถาบันการเงิน และมาตรการดูแลเสถียรภาพ
ระบบการเงิน
3.4 การสื่อสารนโยบายการเงิน กนง. ดําเนินนโยบายการเงินโดยติดตามพัฒนาการของ
ขอมูล และใหความสําคัญกับการสื่อสารเชิงรุกและสรางการมีสวนรวมกับผูรับสารกลุมตาง ๆ รวมทั้งมีการเผยแพร
บทวิเคราะหเชิงลึกในรายงานนโยบายการเงินดวย
7. เรื่อง ขอความเห็นชอบการกูเงินในประเทศเพื่อเปนเงินลงทุนสําหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม ป
2563 ของการไฟฟาสวนภูมิภาค
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ใหการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
กูเงินในประเทศเพื่อเปนเงินลงทุนสําหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม ป 2563 จํานวน 6 แผนงาน ภายใน
กรอบวงเงินรวม 14,197 ลานบาท โดยใหทยอยดําเนินการกูเงินตามความจําเปนรายปจนกวาการดําเนินงานจะแลว
เสร็จ และให มท. รับความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
มท. รายงานวา
1. กฟภ. ขอกูเงินในประเทศเพื่อเปนเงินลงทุนสําหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม ป 2563
จํานวน 6 แผนงาน ภายในกรอบวงเงินรวม 14,197 ลานบาท ซึ่งคณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 มีมติเห็นชอบให กฟภ. กูเงินในประเทศเพื่อเปนเงินลงทุนในแผนงาน
ระยะยาวใหม ป 2563 แผนงานดังกลาวแลว ประกอบกับ เปนแผนงานภายใตกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ประจําปงบประมาณ 2563 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (22 ตุลาคม 2562) เห็นชอบแลว
2. รายละเอียดของแผนงานฯ จํานวน 6 แผนงาน สรุปได ดังนี้
หนวย : ลานบาท
วงเงินรวม
แหลงเงินทุน
แผนงานระยะยาวใหม/การดําเนินการ
1) แผนงานปรั บ ปรุ ง และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพสถานี ไ ฟฟ า
ป ง บประมาณ 2563 : เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ระบบควบคุ ม และระบบ
ปองกัน ของสถานี ไฟฟ าในพื้ น ที่การไฟฟ าทั้ ง 12 เขตทั่ว ประเทศ
เพื่ อ ความมั่ น คงในระบบการจ ายไฟ ลดป ญ หาไฟดั บ และการ
สูญเสียโอกาสในการจายไฟของสถานีไฟฟา และปรับใชเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยที่ มีฟงกชัน การทํ างานอื่น ๆ เพิ่ มขึ้นตามมาตรฐาน IEC
61850* เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหระบบควบคุมและระบบปองกัน
สถานี ไ ฟฟ า รวมทั้ ง รองรั บ โครงการ Smart Grid ระยะเวลา
ดําเนินการ พ.ศ. 2563-2565 การดําเนินการ เชน (1) ปรับปรุง
ระบบควบคุมและระบบปองกันของสถานีไฟฟา จํานวน 26 สถานี
ไฟฟ า (2) เปลี่ ย นระบบป อ งกั น ทดแทนที่ ชํ ารุ ด และเสื่ อมสภาพ
จํานวน 31 สถานีไฟฟา

กูเงินใน
รายได
ประเทศ
(รอยละ 25)
(รอยละ 75)
701.53
526.00
175.53
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2) แผนงานย า ยแนวและเปลี่ ย นทดแทนอุ ป กรณ ใ นระบบ
จํ า หน า ยและสายส ง ไฟฟ า เพื่ อ ความมั่ น คง ป 2653-2570 :
(1) เพื่อยายแนวระบบจําหนายและสายสงไฟฟาของ กฟภ.
ตามแผนงานก อ สร า งขยายถนนและการคมนาคมของกรมทาง
หลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแหงประเทศไทย และ
หนวยงานราชการอื่น ๆ โดยพิจารณาแผนงานตามที่การไฟฟาเขต
(กฟข.) จั ด สงแผนงาน (2) เพื่ อเปลี่ ย นทดแทนอุ ป กรณ ในระบบ
จําหนายและสายสงไฟฟาเพื่อเพิ่มความมั่นคงและความปลอดภัย
ของระบบไฟฟ า โดยจะดํ าเนิ น การในพื้ น ที่ ให บ ริ การของ กฟภ.
จํานวน 12 กฟข. ระยะเวลาดํ า เนิ น การ พ.ศ. 2563-2570 การ
ดํ าเนิ น การ เช น งานย า ยแนวระบบจํ าหน า ยและสายสงไฟฟ า
งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณระบบจําหนายและสายสงไฟฟาที่ชํารุด
และเสื่อมสภาพจากการใชงาน (การเปลี่ยนลูกถวยและสายไฟฟา)
เปนตน
3) แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลดานระบบงานและแพลตฟอรม :
เพื่ อ ใช เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของระบบ
จํ าหน ายและบริ ก ารลู ก ค า อย า งรวดเร็ ว ระยะเวลาดํ า เนิ น การ
พ.ศ. 2563-2567 การดําเนินการ เชน พัฒนาดานโครงขายระบบ
จํ า ห น ายให ส ามารถส ร า งการบู รณ าการด า น ข อ มู ลแล ะ
การดําเนินงานระหวางหนวยงานตั้งแตวางแผน บริหาร โครงการ
กอสราง รวมถึงการปฏิบัติและบํารุงรักษา
4) แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลดานสื่อสารและโทรคมนาคมของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค ป 2563 : (1) เพื่อพัฒนาระบบสื่อสารของ
กฟภ. ให มี ช อ งสั ญ ญาณ (Bandwidth) เพี ย งพอต อ การใช งาน
(2) เพื่ อเพิ่ มความพรอมในการให บ ริ การ (Service Availability)
(3) เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลให
มีความรวดเร็ว ตอบสนองตอความตองการของสายงานตาง ๆ ของ
กฟภ. เป น ต น ระยะเวลาดํ า เนิ น การ พ.ศ. 2563-2565 การ
ดําเนิน การ เชน จัดซื้อพรอมติ ดตั้งอุป กรณ โครงขาย IP Access
Network (ส ว นต อ ขยาย) ขยายโครงข า ยเคเบิ ล ใยแก ว นํ า แสง
ระบบวิทยุสื่อสาร แบบดิจิตอล เปนตน
5) แผนงานการใช พื้ น ที่ สํานั กงานใหญ การไฟฟา สวนภูมิภ าค
ดําเนินการตามแผนแมบท Phase B : เพื่อดําเนินการตามแผน
แมบทการใชพื้นที่สํานักงานใหญ กฟภ. Phase B โดยการยกระดับ
ภาพลักษณ โดยรวมขององคกร และการใชพื้นที่ใหเกิดประโยชน
สูงสุด [เชน การยายโรงเรียนชาง กฟภ. ไปอยูที่ กฟภ. นครชัยศรี
และการย ายกองมิ เตอร (กมต.) กองหม อแปลง (กมป.) ไปอยู ที่
กฟภ. ลาดหลุ ม แก ว เป น ต น จึ ง จํ า เป น ต อ งปรั บ ปรุ งพื้ น ที่ แ ละ
ออกแบบก อ สร า งอาคารเพื่ อ รองรั บ เรื่ อ งดั งกล า ว] ระยะเวลา
ดํ า เนิ น การ พ.ศ. 2563-2569 การดํ า เนิ น การ เช น การจ า ง
ออกแบบและก อสร างอาคารบนพื้ น ที่ วางของ กฟภ. นครชัย ศรี
กฟภ. ลาดหลุ ม แก ว การจ า งออกแบบและปรั บ ปรุ ง อาคาร

9,392.03

7,044.00

2,348.03

2,816.62

2,112.00

704.62

1,279.28

959.00

320.28

2,937.81

2,164.00

773.81
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9 สํานักงานใหญ กฟภ. เปนตน
6) แผนงานจัดตั้งศูนยปฏิบัติการทดสอบการไฟฟาสวนภูมิภาค :
(1) เพื่ อปรั บ ปรุ งและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถการทดสอบอุป กรณ
ไฟฟ า ของ กฟภ. ให รองรั บ กระบวนการจั ดซื้ อและตรวจรับ การ
บริการทดสอบเพื่อรับรองผลิตภัณฑ การควบคุมคุณภาพอุปกรณ
ไฟฟา การทดสอบเพื่องานวิจัยและนวัตกรรม (2) เพื่อสรางศูนยฯ
ที่ มี ร ะบบห อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ได ม าตรฐานสากล ISO/IEC 17025
จํ า นวน 5 แห ง ระยะเวลาดํ า เนิ น การ พ.ศ. 2563-2568 การ
ดําเนิ น การ โดยจัดตั้ งศูน ยป ฏิ บัติ การทดสอบสวนกลาง จํานวน
1 แหง ในพื้นที่วางของศูนยฝกปฏิบัติการไฟฟาแรงสูง อําเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม และศูน ยปฏิบั ติการทดสอบสวนภูมิภาค
(1-4) ในพื้ น ที่ ข องแต ล ะ กฟข. ตามพื้ น ที่ ข องคลั งพั ส ดุ 4 ภาค
จํานวน 4 แหง ครอบคลุมจังหวัดพิษณุ โลก จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทั้งนี้ จะเปนการกอสรางอาคารปฏิบัติการพรอมจัดหาเครื่องมือ
ทดสอบใหมีความสามารถในการทดสอบเพื่อการตรวจรับอุปกรณ
ไฟฟา
รวมทั้งสิ้น

1,876.00

1,392.00

484.00

19,003.27

14,197.00

4,806.27

* มาตรฐาน IEC 61850 เปนมาตรฐานที่ทําใหการเชื่อมตอระหวางอุปกรณควบคุม ระบบปองกัน และระบบการวัด ชนิดตาง ๆ
ยี่หอตาง ๆ ในสถานีไฟฟา สามารถทํางานรวมกันได และเปนมาตรฐานที่ทําใหสามารถเชื่อมตอขอมูลไปยัง Application อื่น ๆ เชน
Software ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System : EMS) ที่ศูนยควบคุมการจายไฟ ขอมูลเพื่องานจัดการ
ทรัพยสิน (Asset Management) และขอมูลเพื่องาน ERP (Enterprise Resource Planning) เปนไปอยางสะดวก รวมถึงรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี IT ในอนาคตโดยการแยกสวนขอมูลกับการติดตอสื่อสาร ทําใหในการอัพเกรดอุปกรณไมจําเปนตองจัดหาหรือ
ปรับเปลี่ยนใหมทั้งระบบ

8. เรื่อง ขออนุมตั ิขยายเวลาการจายเงินอุดหนุนใหแกกองทุนโลกเพื่อการตอสูโรคเอดส วัณโรค และมาลาเรีย
คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุ มัติขยายเวลาการจายเงิน อุดหนุน ใหแกกองทุน โลกเพื่อการตอสูโรคเอดส
วัณ โรค และมาเลเรี ย (Global Fund to Flight AIDS, Tuberculosis and Malaria : GFATM) ป ล ะ 1,500,000
ดอลลาร สหรัฐ เป น ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ โดยในสว นของ
งบประมาณ ใหใชงบประมาณรายจายประจําป หมวดเงินอุดหนุนของ สธ. เริ่มตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปน
ตนไป ทั้งนี้ ในปงบประมาณ 2563 สํานักงบประมาณไดตั้งงบประมาณรองรับไวแลว จํานวน 46.5 ลานบาท
สาระสําคัญของเรื่อง
สธ. รายงานวา
1. กองทุนโลกฯ ชวยแกไขปญหาโรคเอดส วัณโรค และมาเลเรีย ซึ่งระบาดในประเทศกําลังพัฒนา
และไดสนับสนุนโครงการตาง ๆ ของประเทศไทยในรูปแบบของการปองกัน ควบคุม และรักษาอยางตอเนื่องตั้งแตป
2546 จนถึงปจจุบันคิดเปนมูลคามากกวาหารอยลานดอลลารสหรัฐ จึงชวยลดปญหาสาธารณสุขจากโรคดังกลาว
สงผลใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี เชน อัตราการติดเชื้อเอชไอวีที่ลดลง ซึ่งเปนผลจากการดําเนินการของประเทศไทยที่
เขมแข็ง ทําใหสามารถปองกันการติดเชื้อและผูติดเชื้อเขาถึงการรักษาดวยยาตานไวรัสมากขึ้น อัตราการหายจาก
วัณโรคสูงขึ้น ผูปวยวัณโรครายใหมและที่กลับเปนซ้ําไดรับการรักษาจนหายเปนปกติในอัตรารอยละ 82.9 อัตราผูปวย
โรคไขมาลาเรียลดลงรอยละ 25 ในป 2562 นอกจากนี้ การสนับสนุนจากกองทุนโลกฯ ทําใหประเทศไทยสามารถ
ขยายการดํ า เนิ น งานไปยั งกลุ ม เฉพาะได เช น แรงานต า งด าว เป น ต น และทํ าให ป ระชาชนในประเทศต า ง ๆ
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โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศยากจน สามารถเขาถึงบริการไดมากขึ้น ดังนั้น การขยายเวลาการจายเงินอุดหนุนใหแก
กองทุนโลกฯ จะชวยสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนโลกฯ ใหมีความคลองตัวและตอเนื่อง อีกทั้งเปนการยืนยัน
วา ประเทศไทยให ความสําคัญกับ การดําเนินงานรวมกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ ในการจัดการกับโรคดังกลาว และ
กองทุนโลกฯ พรอมที่จะสนับสนุนการดําเนินงานในประเทศไทย ประมาณปละ 30 ลานดอลลารสหรัฐ
2. สธ. ได จ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ให แ ก ก องทุ น โลกฯ ระหว า งป พ.ศ. 2546-2555 จํ า นวนเงิ น ป ล ะ
1,000,000 ดอลลารส หรัฐ และเพิ่ มเปนป ละ 1,500,000 ดอลลารสหรัฐ ระหวางป 2557-2562 ซึ่งไดครบกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการแลวในป 2562 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการจายเงินอุดหนุนแกกองทุนโลกฯ มีความตอเนื่อง
สธ. จึ งขอขยายเวลาจ ายเงิน อุ ดหนุ น ต อไปอี ก 5 ป (ตั้ งแต ปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567) เป น จํ านวนเงิน ป ล ะ
1,500,000 ดอลลารสหรัฐ โดยใชงบประมาณรายจายประจําป หมวดเงิน อุดหนุ นของ สธ. (สธ. ได รับ การจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 46.50 ลานบาท แลว)
9. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ครั้งที่ 1/2563
คณะรัฐมนตรีพิจารณามติคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่
1 เมษายน 2563 ตามที่ สํ านั กงานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ ายเลขานุ ก าร
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติเสนอ แลวมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. เห็ น ชอบแนวทางการขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานเพื่ อ บรรลุ เ ป า หมายยุ ท ธศาสตร ช าติ
ประกอบดวย
1.1 แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 4 ขั้นตอน
ไดแก (1) การยึดเปาหมายรวมกัน โดยพิจารณาขอมูลจากรายงานสรุปการประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
ชาติ ประจํ าป 2562 และรายงานสถานการณ บ รรลุ เป าหมายในระบบติด ตามและประเมิ น ผลแห งชาติ (2) การ
วิเคราะหหาชองวางการบรรลุเปาหมาย และการวิเคราะหหวงโซความสัมพันธตั้งแตตนทาง-กลางทาง-ปลายทาง เพื่อ
วางมาตรการแกไขสถานการณและจัดทําขอเสนอโครงการสําคัญรวมกัน (3) การจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอ
โครงการและจัด ทํ ารายละเอี ยดโครงการ โดยพิจารณาจากความสอดคลองกับ เปาหมายที่ มีความเสี่ ยงการบรรลุ
เป าหมายและผลกระทบเชิงยุทธศาสตร และ (4) การจัดทําแผนปฏิ บัติราชการประจําป เพื่ อเป นขอมูลประกอบ
กระบวนการงบประมาณตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
1.2 มอบหมาย สศช. หนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ทั้ง
3 ระดับ และสํานักงบประมาณ (สงป.) ดําเนินการจัดทําโครงการตามแนวทางการขับเคลื่อนดังกลาวสําหรับใชในการ
จัดทําคําขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอไป
1.3 มอบหมายใหหนวยงานของรัฐนําโครงการที่ไดจากการจัดทําโครงการตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนดังกลาวบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําป 2565 และดําเนินการตามขั้นตอนของพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
2. เห็ น ชอบขยายระยะเวลาการปรับ ปรุงแผนการปฏิ รูป ประเทศ โดยให ค ณะกรรมการปฏิ รูป
ประเทศดํ าเนิ น การภายใน 90 วัน นั บ ตั้ งแต วัน ที่ ป ระกาศแต งตั้งประธานกรรมการและกรรมการปฏิรูป ประเทศ
เพิ่มเติมทุกดานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ
3. เห็นชอบการปรับปรุงคาตอบแทนของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร
ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่ อวัน ที่ 8 สิ งหาคม 2560 (ยกเว น คณะกรรมการยุท ธศาสตรช าติ ให เป น ไปตามเดิม) และให ใชคาตอบแทนใน
รูปแบบเบี้ยประชุมเปนรายเดือน
10. เรื่ อ ง โครงการพั ฒ นาระบบคลาวด กลางภาครั ฐ (Government Data Center and Cloud Services :
GDCC)
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คณ ะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การของโครงการพั ฒ นาระบบคลาวด ก ลางภาครั ฐ
(Government Data Center and Cloud Services : GDCC) ภายใตกรอบงบประมาณรายจายประจําป ตอเนื่อง
3 ป พ.ศ. 2563-2565 ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ โดยในสวนรายละเอียดงบประมาณ
ใหเปนไปตามความเห็นของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่เห็นชอบกรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น
4,073.069 ลานบาท และให ดศ. รับความเห็นของหนวยงานไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
โครงการพัฒนาระบบคลาวดกลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Services :
GDCC) เปนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โดยภาครัฐจะเปนผูลงทุนโครงสราง
พื้นฐานดิจิทัลเพื่อใหมีระบบกลางในการใหบริการ Cloud สําหรับหนวยงานภาครัฐที่มีมาตรฐานและปลอดภัย เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงเขาสูรัฐบาลดิจิทัล (Government Transformation) และขับเคลื่อนการดําเนินนโยบายเพื่อ
ใชประโยชนขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ศูนยขอมูลภาครัฐ (Government Data Center) และคลาวดคอมพิ้วติ้ง
(Cloud Computing) (เปนการใหบริการที่ครอบคลุมถึงการใหใชกําลังประมวลผล หนวยจัดเก็บขอมูลและระบบ
ออนไลนตาง ๆ จากผูใหบริการ เพื่อลดความยุงยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ ชวยประหยัดเวลา และลดตนทุนในการ
สร า งระบบคอมพิ ว เตอร แ ละเครื อ ข า ยเอง) ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ผลเป น รู ป ธรรมมากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้
ระบบคลาวดกลางภาครัฐจะทําใหสามารถประหยัดงบประมาณในสวนของการที่หนวยงานแตละหนวยงานนําไปใชใน
การเชาระบบ Cloud และบริหารจัดการศูนยขอมูล (Data Center) รวมทั้งยังทําใหระบบสารสนเทศของประเทศมี
ความมั่นคงปลอดภัย เนื่องจากขอมูลและระบบงานของหนวยงานภาครัฐจะถูกจัดเก็บอยูในระบบคลาวดกลางภาครัฐ
ที่มีมาตรฐานสากลดานความมั่นคงปลอดภัยและตั้งอยูภายในประเทศ
สําหรับกรอบงบประมาณที่ใชการดําเนินโครงการ GDCC คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบกรอบงบประมาณวงเงินรวม
ทั้งสิ้น 4,073.069 ลานบาท โดยใหเบิกจายจาก (1) งบประมาณรายจายประจําป 2563 – 2565 จํานวน 3,275.096
ลานบาท (ปรับลดวงเงินในสวนของป 2564 ตามที่สํานักงบประมาณจัดสรร สงผลใหกรอบวงเงินรวมลดลง 679.481
ลานบาท) และ (2) งบกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 797.973 ลานบาท (คณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒ นาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2563 อนุมัติใหใชงบฯ
จากกองทุนฯ แลว)
11. เรื่ อ ง ผลการสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี ส ว นร ว มตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศ
พ.ศ. 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับ ทราบผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีสวนรวมตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2563 ซึ่งเปนการสัมภาษณประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป จํานวน 5,800 คน ระหวาง
วันที่ 2-16 มกราคม 2563 ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
1. การติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง พบวา ประชาชนรอยละ 77.4 ติดตามขอมูลขาวสาร
ทางการเมือง โดยแหลงขอมูลที่ติดตามมากที่สุด คือ โทรทัศน (รอยละ 95.5) รองลงมา คือ อินเทอรเน็ต เชน เว็บไซต
เฟซบุก ไลน (รอยละ 39.4) ขณะที่ประชาชนรอยละ 22.6 ไมไดติดตาม โดยใหเหตุผล คือ ไมสนใจ ไมมีเวลา/ไมวาง
2. การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน พบวาประชาชนรอยละ 74.5 ไปใชสิทธิเลือกตั้งใน
ระดับชาติที่ผาน ๆ มา โดยกิจกรรมทางการเมืองที่ประชาชนไดมีสวนรวมมากที่สุด คือ การชักชวนเพื่อน ญาติ คนใน
ครอบครัว และคนรูจักไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (รอยละ 82.1) รองลงมา คือ การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทางการเมือง (รอยละ 81.9)
3. ความพึงพอใจในภาพรวมตอภาครัฐในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาประเทศ พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลางมากที่สุด (รอยละ 76.2) ขณะที่มีความพึง
พอใจนอยและนอยที่สุดอยูที่ รอยละ 18.9 และ 4.9 ตามลําดับ
4. ความคิดเห็นของประชาชนตอการทํางานของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง โดยประชาชนให
ขอเสนอแนะ 5 อั น ดั บ แรก คื อ การแก ป ญ หาเศรษฐกิ จ อยางจริงจั ง (ร อยละ 10) รองลงมา คื อ การทํ างานเพื่ อ
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ผลประโยชน ข องประเทศชาติ (ร อ ยละ 9) การแก ป ญ หาสิ น ค า อุ ป โภคบริ โ ภค ที่ มี ร าคาแพง (ร อ ยละ 7.4)
การแกปญหาผลผลิตทางการเกษตร ภัยแลง และที่ดินทํากิน (รอยละ 4.1) และการดูแลเรื่องสวัสดิการตาง ๆ ใหแก
ผูพิการและผูสูงอายุ (รอยละ 2.1)
5. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย สํานักงานสถิติแหงชาติมีขอเสนอแนะ ดังนี้
5.1 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของประชาสัมพันธขอมูลขาวสารทางการเมืองใหประชาชนรับรู
และมีสวนรวมทางการเมืองผานสื่อออนไลน
5.2 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน เชน การวางแผนหรือการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับ นโยบายสาธารณะ ผานระบบอินเทอรเน็ตที่ใหป ระชาชนสามารถยืน ยันตัวตนได โดยตองมีการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
5.3 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลขาวสารใหประชาชนรับรูตามความตองการของ
ประชาชนผานการสื่อสารสองทาง คือ รับฟงความคิดเห็ นและตอบขอซักถามของประชาชน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตามความตองการของประชาชนอยางตอเนื่อง
12. เรื่อง การผอนปรนการอยูในราชอาณาจักรเป นการชั่ วคราวและการทํางานใหกับแรงงานตางดาวที่เขามา
ทํางานตามขอตกลงที่รัฐบาลไทยไดลงนามกับรัฐบาลประเทศคูภาคี
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที่ ก ระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ การผ อ นปรนการอยู ใ น
ราชอาณาจักรเปน การชั่ว คราวและการทํา งานใหกับ แรงงานตางดาวที่เขามาทํางานตามขอตกลงที่รัฐบาลไทยได
ลงนามกับรัฐบาลประเทศคูภาคี ทั้งนี้ มิใหนํามาตรา 12 (10) และมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.
2522 มาบังคับใชแกคนตางดาว โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามที่กําหนด ดังนี้
1. กระทรวงมหาดไทย อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 17 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศ ดังนี้
1.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายระยะเวลาการยกเวนขอหามมิใหคนตางดาวเขา
มาในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะ สําหรับคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามา
ทํางานในราชอาณาจักร ตามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานแรงงานกรณีมาตรการปองกันการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผอนผัน ใหคนตางดาว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ซึ่งเขามาทํางานตาม
MoU ที่การอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรสิ้นสุด สามารถอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวไดตอไป ตั้งแตวันที่ 1
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง วัน ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตามประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน ในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563
1.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายระยะเวลาการยกเวนขอหามมิใหคนตางดาว
เขามาในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะ สําหรับคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา ซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามา
ทํางานในราชอาณาจักรตามมาตรา 64 แหงพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560
และที่แกไขเพิ่มเติม กรณีมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผอนผันใหคนตางดาว
สัญชาติกัมพูชาและเมียนมา ซึ่งเขามาทํางานในประเทศไทยโดยใชบัตรผานแดน ที่การอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร
สิ้น สุ ด สามารถอยู ในราชอาณาจั กรเป น การชั่ ว คราวไดตอไป ตั้ งแตวั นที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง วัน ที่ 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตามประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ ฉุกเฉิน ในทุ กเขตทองที่ทั่ว
ราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563
2. กระทรวงแรงงาน อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 14 แหง พระราชกํ า หนดการบริห าร
จัด การการทํ างานของคนต า งด า ว พ.ศ. 2560 และที่ แก ไขเพิ่ มเติม ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่ อง ขยาย
ระยะเวลาการอนุญาตใหคนตางดาวทํางานในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผอนผันใหคนตางดาวที่การอนุญาตทํางานสิ้นสุด สามารถทํางานไปพลางกอนได ตั้งแตวันที่
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง วัน ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตามประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน ในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563
3. หลังสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการ ใหหนวยงานดานความมั่นคงดําเนินการตรวจสอบปราบปราม
จับกุมดําเนินคดีนายจาง แรงงานผิดกฎหมายที่ลักลอบทํางานและผูที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
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สาระสําคัญ
รง. เสนอวา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ใหความเห็นชอบการผอนปรนการอยูในราชอาณาจักรเปน
การชั่วคราวและการทํางานใหกับแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานตามขอตกลงที่รัฐบาลไทยไดลงนามกับรัฐบาลประเทศ
คูภาคีของกระทรวงแรงงาน โดยเห็นชอบใหคนตางดาวที่เขามาทํางานตามขอตกลงที่รัฐบาลไทยไดลงนามกับรัฐบาล
ประเทศคูภาคี ไดแก (1) คนตางดาวที่เขามาทํางานตามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานแรงงาน (MoU)
ภายใตบันทึกขอตกลงวาดวยการจางแรงงาน (Agreement) ซึ่งวาระการจางงานจะครบ 4 ป และ (2) คนตางดาวที่
เขามาทํางานตามความตกลงวาดวยการขามแดนในลักษณะไป – กลับ หรือแบบตามฤดูกาล ตามมาตรา 64 แหงพระ
ราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหาร
จัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งครบวาระการจางงานหรือการอนุญาตใหพํานักในเขต
พื้นที่ชายแดนที่ไดรับอนุญาตสิ้นสุด แตไมสามารถเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได จากมาตรการในการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อยูในราชอาณาจักรและทํางานไปพลางกอน
ไดจนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 และใหกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงานออกประกาศ
ผลการดําเนินการที่ผานมา
1. กระทรวงมหาดไทยออกประกาศ เรื่ อ ง การยกเว น ข อ ห า มมิ ให ค นต า งด า วเข า มาใน
ราชอาณาจักรเปนการเฉพาะ สําหรับคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามาทํางาน
ในราชอาณาจักรตามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานแรงงาน กรณีมาตรการปองกันการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563
2. กระทรวงมหาดไทยออกประกาศ เรื่ อ ง การยกเว น ข อ ห า มมิ ให ค นต า งด า วเข า มาใน
ราชอาณาจักรเปนการเฉพาะ สําหรับคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา ซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามาทํางานใน
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 64 แหงพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 และที่แกไข
เพิ่มเติม กรณีมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 9เมษายน พ.ศ. 2563
3. กระทรวงแรงงานออกประกาศ เรื่อง การอนุญาตใหคนตางดาวทํางานในราชอาณาจักรเปน
กรณีพิเศษตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563
นายกรัฐมนตรี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 ออกประกาศ เรื่อง
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.
2563 เพื่อขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินตอไปอีกระยะหนึ่ง ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จนถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ยังคง
ระบาดรุนแรงอยูในหลายประเทศและยังมีการเดินทางเขามาในราชอาณาจักร ตลอดจนการไปมาหาสูขามจังหวัดและ
การไมนําพาตอมาตรการปองกันโรคตามที่ทางราชการกําหนด อันแสดงใหเห็นถึงโอกาสเสี่ยงตอการแพรเชื้อ อีกทั้ง
องคการอนามัยโลกไดเตือนใหการผอนคลายหรือการยกเลิกมาตรการปองกันโรคพึงทําดวยความระมัดระวังและตั้งอยู
ในความไมประมาท เพราะเปนที่ปรากฏแลววาภายหลังการยกเลิกการควบคุม สถานการณในบางประเทศไดกลับมา
รุนแรงขึ้นใหม
นายกรัฐมนตรี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ออก
ขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4)
ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ออกขอกําหนดและขอปฏิบัติแกสวนราชการทั้งหลาย โดยใหบรรดาประกาศหรือ
คําสั่งของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูวาราชการจังหวัด เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอที่ออกตามกฎหมายวาดวย
โรคติดตอ ผูมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศและกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองที่ไดประกาศหรือสั่งการไว
กอนวันที่ขอกําหนดนี้ใชบังคับไมวาจะเปนการหาม การใหกระทําการ หรือการผอนคลายใด ๆ ซึ่งถือวาเปนประกาศ
หรือสั่งตามขอกําหนด ที่ออกตามความในมาตรา 9 แห งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 ยังคงมีผลบังคับใชตอไปเชนเดิม จนกวาจะมีขอกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งเปนอยางอื่น
คนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรและทํางานไป
พลางกอนไดจนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศกระทรวงแรงงาน ที่
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ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การผอนปรนการอยูในราชอาณาจักร
เปนการชั่วคราวและการทํางานใหกับแรงงานตางดาวที่เขามาทํางาน ตามขอตกลงที่รัฐบาลไทยไดลงนามกับรัฐบาล
ประเทศคูภาคี ดังนี้
1. คนต างดาวที่ เขามาทํ างานตามบั นทึ กความเขาใจวาดวยความรวมมือด านแรงงาน (MoU)
ภายใตบันทึกขอตกลงวาดวยการจางแรงงาน (Agreement) ซึ่งวาระการจางงานจะครบ 4 ป ในชวงเดือนมีนาคม ถึง
เมษายน พ.ศ. 2563 ประมาณ 29,083 คน (กัมพูชา 12,801 คน ลาว 3,092 คน เมียนมา 13,190 คน)
2. คนตางดาวที่เขามาทํางานตามความตกลงวาดวยการขามแดนในลักษณะไป – กลับ หรือแบบ
ตามฤดู กาล ตามมาตรา 64 แห งพระราชกํ าหนดการบริหารจัดการการทํ างานของคนต างด าว พ.ศ. 2560 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งครบวาระการจาง
งานหรื อการอนุ ญ าตให พํ านั กในเขตพื้ น ที่ ช ายแดนที่ไดรับ อนุ ญ าตสิ้น สุดในชวงเดือนมี น าคม ถึ ง เมษายน 2563
ประมาณ 43,975 คน (กัมพูชา 25,236 คน เมียนมา 18,739 คน)
คนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เขามาทํางานตามบันทึกความเขาใจวาดวยความ
รวมมือดานแรงงาน (MoU) ภายใตบันทึกขอตกลงวาดวยการจางแรงงาน (Agreement) ซึ่งวาระการจางงานจะครบ
4 ป ในชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประมาณ 15,139 คน (กัมพูชา 6,398 คน ลาว 1,449 คน เมียนมา 7,292
คน) และคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา ที่เขามาทํางานตามความตกลงวาดวยการขามแดนในลักษณะไป –
กลับ หรือแบบตามฤดูกาล ตามมาตรา 64 แหงพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งครบวาระการ
จางงาน หรือการอนุ ญ าตให พํ านั กในเขตพื้ น ที่ ช ายแดนที่ไดรับ อนุ ญ าตสิ้น สุด ในชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
ประมาณ 20,389 คน (กัมพูชา 11,502 คน เมียนมา 8,887 คน)
เนื่ อ งจากการผ อ นผั น ให คนต า งด า วสั ญ ชาติ กั ม พู ช า ลาว และเมี ย นมา ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย และประกาศกระทรวงแรงงาน ที่ อ อกโดยความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่
31 มี น าคม พ.ศ. 2563 อยู ในราชอาณาจั ก รและทํ า งานไปพลางก อ นได สิ้ น สุ ด ลงในวั น ที่ 30 เมษ ายน
พ.ศ. 2563 แต ม าตรการในการป อ งกั น การแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิ ด 19
ในประเทศไทยยังมีอยูอยางตอเนื่องตามที่ไดมีประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่ว
ราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินตอไปอีก
ระยะหนึ่ง ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกอบกับขอกําหนดออกตาม
ความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 เมษายน
พ.ศ. 2563 ใหบรรดาประกาศหรือคําสั่งของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูวาราชการจังหวัด เจาพนักงานควบคุม
โรคติดตอที่ออกตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ ผูมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศและกฎหมายวาดวยคน
เขาเมืองที่ไดประกาศหรือสั่งการไวกอนวันที่ขอกําหนดนี้ใชบังคับไมวาจะเปนการหาม การใหกระทําการ หรือการ
ผอนคลายใด ๆ ซึ่งถือวาเปนประกาศหรือสั่งตามขอกําหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ยังคงมีผลบังคับใชตอไปเชนเดิม จนกวาจะมีขอกําหนด ประกาศ หรือคําสั่ง
เปนอยางอื่น ทําใหมาตรการจํากัดการเคลื่อนยายแรงงาน การควบคุมการเดินทางขามเขตพื้นที่จังหวัด รวมถึงการระงับ
การเขาออกราชอาณาจักรยังมีผลบังคับใชตอไป สงผลใหคนตางดาวดังกลาวไมสามารถเดินทางกลับประเทศตนทางได
ตอไปอีกในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งหากไมขยายระยะเวลาการผอนปรนการอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวและการ
ทํางานใหกับคนตางดาวดังกลาวเพิ่มเติมตอไปอีก จะทําใหคนตางดาวไมสามารถทํางานได สงผลกระทบตอนายจาง
สถานประกอบการ ที่ยังมีความจําเปนตองใชคนตางดาวในการทํางาน รวมถึงสงผลกระทบตอคนตางดาวซึ่งยังตองอยู
ในราชอาณาจักรโดยไมมีรายไดเพื่อการดํารงชีพ
การผอนปรนการอยู ในราชอาณาจั กรเปนการชั่ วคราวและการทํ างานให กับ คนตางดาวที่ เขามา
ทํางานตามขอตกลงที่รัฐบาลไทยไดลงนามกับรัฐบาลประเทศคูภาคี มีดังนี้
1. กลุมเปาหมาย : เปนคนตางดาว 2 กลุม คือ
1) คนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทน
หนังสือเดินทาง และไดรับอนุญาตใหเขามาทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองภายใตบันทึก
ความเข า ใจว า ด ว ยความร ว มมื อ ด า นแรงงานหรื อ บั น ทึ ก ข อ ตกลงว า ด ว ยการจ า งแรงงานระหว า งรั ฐ บาลแห ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรกัมพู ชา รัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
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รัฐบาลแหงสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ที่วาระการจางงานครบสี่ปและระยะเวลาการอนุญาตใหอยูใ นราชอาณาจักร
สิ้นสุดลง แตไมสามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไดกอนหรือในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จากมาตรการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
2) คนต างด าวสั ญ ชาติ กั มพู ช าและเมี ย นมา ซึ่ งถื อบั ตรผ านแดนตามมาตรา 13(2) แห ง
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ที่ไดรับอนุญาตใหเขามาทํางานในราชอาณาจักรตามมาตรา 64 แหงพระราช
กําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม และการอนุญาตใหพํานัก ในเขต
พื ้น ที ่ช ายแดนที่ไ ดร ับ อนุญ าตสิ ้น สุด และไมส ามารถเดิน ทางออกนอกราชอาณาจัก รไดกอ นหรือ ในวัน ที่ 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จากมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
2. ลักษณะการดําเนินการ : เปนการขยายระยะเวลาการผอนปรนใหคนตางดาวที่ เ ข า มาทํา งาน
ตามขอตกลงที่รัฐบาลไทยไดลงนามกับรัฐบาลประเทศคูภาคีอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวและทํางานไดตอไป
3. ระยะเวลา : อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรและทํางาน ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ถึงวัน ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตามประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ในทุกเขต
ทองที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563
4. หลั งสิ้น สุ ด วั น ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตามประกาศ เรื่ อง การขยายระยะเวลาการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน ในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 แรงงานตาง
ดาวตองเดินทางออกจากราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
ผลกระทบ
1 . ก าร ข ย า ย ระยะเวลาการผ อ นปรนก าร อ ยู ใ น รา ช อ า ณ า จัก ร เปน ก าร ชั ่ว ค รา ว
และการทํ า งานใหก ับ คนตา งดา วที ่เ ขา มาทํ า งานตามขอ ตกลงที ่ร ัฐ บาลไทยไดล งนามกับ รัฐ บาลประเทศ
คูภาคี เปนการลดความเสี่ยงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สอดคลองกับประกาศ เรื่อง
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ ฉุ กเฉิ นในทุ กเขตท องที่ ทั่ วราชอาณ าจั กร (คราวที่ 1)
ลงวั น ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่ ง เป น มาตรการป อ งกั น ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
หรื อ โควิ ด 19 ที่ ยั งคงระบาดรุ น แรงอยู ในหลายประเทศ ตลอดจนเป น การป อ งกั น การไปมาหาสู ข า มจั ง หวั ด
โดยไม นํ า พาต อ มาตรการป อ งกั น โรคตามที่ ท างราชการกํ า หนด ลดโอกาสเสี่ ย งต อ การแพร เ ชื้ อ กลั บ มา
รุนแรงขึ้นใหม ซึ่งเปนการเสริมสรางความมั่นคงดานสาธารณสุขของประเทศโดยรวม
2. ก า รข ย าย ระยะเวลาการผอ น ป ร น ก าร อ ยู ใ น รา ช อ าณ าจัก รเป น ก าร ชั ่ว ค ร า ว
และการทํ า งานใหก ับ คนตา งดา วที ่เ ขา มาทํ า งานตามขอ ตกลงที ่ร ัฐ บาลไทยไดล งนามกับ รัฐ บาลประเทศ
คูภาคี เปนการลดความสุมเสี่ยงที่แรงงานบางสวนจะเปลี่ยนเปนแรงงานที่ไมถูกตอง เนื่องจากวาระการจางงานครบ
กํ า ห น ดแต ไ ม ส ามารถเดิ น ท างกลั บ ป ระเท ศต น ท างได เป น การล ดส ภ าวการณ ขาด แคล น แรงงาน
ของสถานประกอบการนายจ า ง ที่ ยั งคงมี ค วามต อ งการและมี ค วามประสงค จ ะจ างคนต างด า วเหล า นั้ น ต อ ไป
แตไมสามารถดําเนินการตามกระบวนการปกติไดในสถานการณที่มีภัยคุกคาม
3. ก า รข ย าย ระยะเวลาการผอ น ป ร น ก าร อ ยู ใ น รา ช อ าณ าจัก รเป น ก าร ชั ่ว ค ร า ว
และการทํ า งานใหก ับ คนตา งดา วที ่เ ขา มาทํ า งานตามขอ ตกลงที ่ร ัฐ บาลไทยไดล งนามกับ รัฐ บาลประเทศ
คูภ าคี เปนมาตรการเพื่ อ รั ก ษาไว ซึ่ ง ความปลอดภัย และการดํา รงชีวิต โดยปกติสุข ของประชาชน เปน การลด
ค ว า ม ว ิ ต ก ก ั ง ว ล แ ล ะ ค ว า ม ตื่ น ต ระห น ก ใน ส ถาน ก ารณ ที่ ไม ป ก ติ รวม ถึ งยั งเป น ไป ตาม พื้ น ฐาน
ความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ เนื่องจากเปนการดําเนินการชั่วคราวตามสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
13. เรื่อง รายงานการสรางระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2562 รายงานของผูสอบ
บัญชีและรายงานการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และ
รายงานงบการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ดังนี้
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1. รับทราบรายงานการสรางระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติประจําปงบประมาณ 2562 และ
รายงานของผูสอบบัญชีและรายงานการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเสนอ
2. ในส วนของรายงานงบการเงิน กองทุ น หลักประกัน สุขภาพแหงชาติ สําหรับ ป สิ้น สุดวัน ที่ 30
กัน ยายน 2562 นั้ น ให ค ณะกรรมการหลั กประกั น สุ ขภาพแห งชาติ ดํ าเนิ น การให ค รบถ ว นตามพระราชบั ญ ญั ติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 43 (ที่ใหคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเสนองบดุลและ
รายงานการรับจายเงินของกองทุนในปที่ลวงมา ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองแลวกอนเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ) แลวจึงเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
สาระสําคัญของเรื่อง
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
รายงานวา
1. รายงานการสรางระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2562 ไดผาน
การเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ
2563 โดยการสรางหลักประกันสุขภาพใหกับคนไทยภายใตแผนปฏิบัติราชการของ สปสช. ระยะ 5 ป (พ.ศ. 25612565) มุงหวังให “ทุกคนที่อาศัยอยูบนแผนดินไทย ไดรับความคุมครองหลักประกันสุขภาพอยางถวนหนาดวยความ
มั่นใจ” มีเปาประสงคหลักคือ ประชาชนเขาถึงบริการ การเงินการคลังมั่นคง ดํารงธรรมาภิบาล ในปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ไดรับ การจัดสรรงบประมาณสํ าหรับผู มีสิทธิห ลั กประกั น สุขภาพแห งชาติ จํ านวน 48.575 ลานคน วงเงิน
181,584.09 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.05 ของงบประมาณแผนดิน ในอัตราเหมาจายเทากับ 3,426.56 บาทตอผูมี
สิทธิ และไดรับการจัดสรรงบประมาณการบริหารจัดการใน สปสช. จํานวน 1,344.81 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.74
เทียบกับงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยมีผลการดําเนินงานสรุปได ดังนี้
1) การเบิกจายงบประมาณ
มีการเบิกจายงบกองทุนหลักประกันสุขภาะพแหงชาติใหกับหนวยบริการที่จัดบริการใหผูมี
สิทธิ จํานวน 133,802.28 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.65 (จากงบประมาณ 134,269.13 ลานบาท)
2) ความครอบคลุมสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ลงทะเบียนสิทธิเลือกหนวยบริการประจําตน จํานวน
47.52 ลานคน คิดเปนรอยละ 99.88 (เปาหมาย 47.58 ลานคน) ครอบคลุมสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
3) หนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
มีหนวยบริการขึ้นทะเบียนใหบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติจํานวน 12,334
แหง ซึ่งหนึ่งแหงสามารถขึ้นทะเบียนไดมากกวาหนึ่งประเภท ไดแก ขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการปฐมภูมิ จํานวน
11,750 แหง หนวยบริการประจํา จํานวน 1,360 แหง และหนวยบริการรับสงตอ จํานวน 1,382 แหง ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ป 2561 จํานวน 183 แหง
4) การเขาถึงบริการสุขภาพ
ผู มี สิ ท ธิ ใ นระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพเข า ถึ ง บริ ก ารพื้ น ฐานในงบเหมาจ า ยรายหั ว
ประกอบดวย 1) บริการสุขภาพทั่วไป 2) บริการกรณีเฉพาะ 3) บริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค 4) บริการ
ฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย 5) บริการแพทยแผนไทย และ 6) ยาและเวชภัณฑ และบริการเฉพาะกลุม เชน ผูติด
เชื้อเอชไอวีและผูปวยไตวายเรื้อรัง
5) คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
(1) หน ว ยบริ ก ารรั บ ส ง ต อ ได รั บ การรั บ รองตามกระบวนการรั บ รองคุ ณ ภาพ
โรงพยาบาลระดับ HA (Hospital Accreditation) จํานวน 898 แหง จากหนวยบริการที่รับการประเมิน 1,078 แหง
คิดเปนรอยละ 83.30
(2) ประชาชนพึงพอใจตอการดําเนินงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติในระดับมาก
ถึงมากที่สุด รอยละ 97.11 ผูใหบริการ รอยละ 75.99 และองคกรภาคี รอยละ 93.21
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6) การคุมครองสิทธิ
(1) ประชาชนและผูใหบริการสอบถามขอมูล รองเรียน รองทุกข และประสานสง
ตอผูปวยผานชองทางตาง ๆ จํานวน 916,428 เรื่อง
(2) ผูรับบริการยื่นคํารองชวยเหลือเบื้องตนจํานวน 1,188 คน ไดรับการชดเชย
970 คน ผูใ หบริการยื่นคํารอง 538 คน ไดรับการชดเชย 464 คน
(3) มีศูนยบริการหลักประกันสุขภาพในหนวยบริการเพื่อคุมครองสิทธิจํานวน 886
แหง ศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จํานวน 185 แหง (ใน 77 จังหวัด) และหนวยรับเรื่องรองเรียน
อื่นที่เปนอิสระจากผูถูกรองเรียน ตามมาตรา 50(5) จํานวน 129 แหง (ใน 75 จังหวัด)
7) การมีสวนรวมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
มี องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น (อปท.) จํ านวน 7,738 แห ง (จาก 7,776 แห ง) เข าร ว ม
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น ในการดูแลสุขภาพประชาชนกลุมตาง ๆ ในพื้นที่ เชน กลุมที่มีภาวะ
เสี่ยง กลุมเด็กและเยาวชน กลุมวัยทํางาน กลุมผูสูงอายุ กลุมคนพิการ และผูปวยโรคเรื้อรัง วงเงิน 3,719 ลานบาท
ประกอบดวย งบจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 2,474 ลานบาท (รอยละ 66.53) เงินสมทบจาก อปท.
1,218 ลานบาท (รอยละ 32.75) และเงินสมทบจากชุมชนและอื่น ๆ 27 ลานบาท (รอยละ 0.72)
8) ความทาทายในการดําเนินงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(1) การบริห ารระบบหลักประกัน สุขภาพแห งชาติใหส อดรับ กับ การขับ เคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ เพื่อสรางโอกาสใหประชาชนทุกกลุมไดรับความคุมครองหลักประกันดานสุขภาพอยางเสมอภาค
ทั่วถึง และยังตองคงไวซึ่งการเขาถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานอยางเทาเทียมกันตามความจําเปน และ
ไดรับการปกปองไมใหลมละลายหรือยากจนลงจากภาระคาใชจายเมื่อเจ็บปวย
(2) การสรางความตระหนักตอสาธารณะและปรับกรอบคิดในการใชงบประมาณ
ของรัฐเพื่อการลงทุนดานสุขภาพของประชาชน การเพิ่มความตระหนักรูดานสุขภาพและการดูแลสุขภาพตนเองของ
ประชาชนเพื่อสรางผลิตภาพเปนผลไดทางเศรษฐกิจและสังคมใหกับประเทศ ซึ่งถือเปนการใชงบประมาณภาครัฐที่มี
จํากัด อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(3) การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพมาตรฐาน และความเพียงพอของ
ระบบบริการสาธารณสุข เพื่อบริหารจัดการใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขไดตามความจําเปนและเทา
เทียมกันในทุกกลุม ทุกพื้นที่ โดยเฉพาะกลุมที่ยังไมสามารถเขาถึงบริการไดตามความจําเปน การลดความแออัดใน
โรงพยาบาลใหญ และการขยายหนวยรวมใหบริการรองรับการจัดบริการที่ประชาชนยังเขาถึงไดนอย
(4) การสรางพันธมิตรและขยายการมีสวนรวมอยางใกลชิดกับผูมีสวนไดสวนเสีย
หรือผูเกี่ยวของในทุกภาคสวน เพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานหลักประกันสุขภาพถวนหนา
(5) การสงเสริมการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ การจัดบริการสาธารณสุข และการพัฒนางานดานตาง ๆ รวมทั้งการจัดการ
Big data ดานสุขภาพ เพื่อสนับสนุนระบบกํากับติดตามประเมินผลและการพัฒนาอยางตอเนื่อง
2. รายงานของผูสอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2561 ซึ่งผานการรับรองจากสํานักงงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) แลว โดยเห็นวา งบการเงินดังกลาวถูกตองตามที่
ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด ทั้งนี้ ฐานะ
การเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่
30 กันยายน 2561 สรุปได ดังนี้
หนวย : ลานบบาท
รายการ
ป 2561
ป 2560
เพิ่ม/(ลด)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
- สินทรัพย
15,349.64
13,903.97
1,445.67
- หนี้สิน
12,911.57
12,686.15
225.42
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- สินทรัพยสุทธิ
2,438.07
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
- รายได
140,153.61
- คาใชจาย
139,035.27
- รายไดสูง/(ต่ํา) กวา
1,118.34
คาใชจายสุทธิ

1,217.82

1,220.25

132,502.18
134,736.97
(2,234.79)

7,651.43
4,298.30
3,353.13

14. เรื่อง มาตรการชวยเหลือผูใชน้ําประปาที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID – 19) เพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ มาตรการชวยเหลือประชาชนผูใช
น้ําประปาที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อการประปานครหลวง
และการประปาสวนภูมิภาค จะไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป ดังนี้
1. มาตรการของการประปานครหลวง รายละเอียด ดังนี้
(1) มาตรการเดิม (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563)
มาตรการที่ 1 ขยายระยะเวลาการชํ าระค าน้ํ าประปา สํ าหรั บ ผู ใช น้ํ าที่ จ ดทะเบี ย น
ประกอบธุรกิจโรงแรมและกิจการใหเชาพักอาศัย โดยไมคิดดอกเบี้ย สามารถผอนชําระไดไมเกิน 6 เดือน ของแตละ
รอบใบแจงคาน้ําประปาสําหรับรอบการใชน้ําเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563
(2) มาตรการเพิ่มเติม
(2.1) มาตรการที่ 2 ลดคาน้ําประปาใหกับผูใชน้ําทุกประเภท เริ่มตั้งแตรอบการใชน้ํา
เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 (ใบแจงคาน้ําประปาเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563) รายละเอียด ดังนี้
กรณีที่ 1 ผูใชน้ําที่ใชน้ํานอยกวาหรือเทากับ 10 ลูกบาศกเมตร ยกเวนการจัดเก็บ
คาน้ําประปา คาบริการรายเดือน และคาน้ําดิบ
กรณี ที่ 2 ผู ใช น้ํ าที่ ใช น้ํ ามากกว า 10 ลบ.ม. ยกเว น ค าน้ํ าประปาสํ าหรั บ น้ํ า
10 ลูกบาศกเมตรแรก และสวนที่ใชเกิน 10 ลูกบาศกเมตร ลดคาน้ําในอัตรารอยละ 20
(2.2) มาตรการที่ 3 คืนเงินประกันการใชน้ําใหกับผูใชน้ําประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย และ
ประเภทที่ 2 ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่น ๆ
(2.3) มาตรการที่ 4 ยกเวนคาธรรมเนียมในการชําระคาน้ําประปา เมื่อชําระผาน
เคานเตอรเซอรวิส, 7-11, เทสโก โลตัส, บิ๊กซี และ CenPay เปนระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 17 เมษายน 30 มิถุนายน 2563
(2.4) มาตรการที่ 5 ยกเวนการตัดน้ําประปาทั้งชั่วคราวและถาวร (งดผูกลวด และถอด
มาตรวัดน้ํา) เปนระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม – 30 กันยายน 2563
2. มาตรการของการประปาสวนภูมิภาค รายละเอียด ดังนี้
(1) มาตรการเดิม (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563)
(1.1) มาตรการที่ 1 ขยายระยะเวลาการชํ า ระค า น้ํ า ประปา สํ า หรั บ ผู ใ ช น้ํ า ที่
จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรมและกิจการใหเชาพักอาศัย โดยไมคิดดอกเบี้ย สามารถผอนชําระไดไมเกิน 6 เดือน
ของแตละรอบใบแจงคาน้ําประปา รอบการใชน้ําเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 (สําหรับใบแจงคาน้ําประจําเดือน
พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)
(1.2) มาตรการที่ 2 คืนเงินประกันการใชน้ําใหกับผูใชน้ําประเภทที่ 1 ที่อยูอาศัย
(2) มาตรการเพิ่มเติม
(2.1) มาตรการที่ 3 ลดคาน้ําประปาใหกับผูใชน้ําทุกประเภท ในอัตรารอยละ 20 ยกเวน
ผูใชน้ําสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดคาน้ําประปาในอัตรารอยละ 3 (ไมรวมคาบริการรายเดือน) เริ่มตั้งแตรอบการใชน้ํา
เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 (ใบแจงคาน้ําประปาเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563)
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(2.2) มาตรการที่ 4 ยกเวนคาธรรมเนียมในการชําระคาน้ําประปา เปนระยะเวลา 3 เดือน
เมื่อชําระผานเคานเตอรเซอรวิส และ 7-11 ตั้งแตวันที่ 17 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 และที่เทสโก โลตัส และบิ๊กซี ตั้งแต
วันที่ 1 พฤษภาคม - วันที่ 30 มิถุนายน 2563
(2.3) มาตรการที่ 5 ขยายเวลารับชําระผานตัวแทนรับชําระคาน้ําประปาจากภายใน
10 วัน เปน ภายใน 20 วัน เปนระยะเวลา 3 เดือน (ใบแจงคาน้ําประจําเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563)
กระทรวงมหาดไทย เสนอวา
เนื่ องจากป จจุ บั นสถานการณ การระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ไดสงผล
กระทบโดยตรงตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน ยังสงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจอยางกวางขวาง ประชาชนจํานวน
มากยายถิ่นฐานกลับไปยังภูมิลําเนา รวมถึงการสงเสริมมาตรการใหขาราชการ พนักงานบริษัทตาง ๆ ทํางานภายในที่
พักอาศัย (Work From Home) ทําใหการใชน้ําประปาประเภทบานอยูอาศัยเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อเปนการชวยเหลือและ
บรรเทาผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และบรรเทาความ
เดื อดร อ นของประชาชนในการลดภาระค าใช จ ายด านสาธารณู ปโภคพื้ นฐาน กระทรวงมหาดไทยจึ งได มี ขอเสนอ
มาตรการชวยเหลือผูใชน้ํ าประปาที่ไดรับ ผลกระทบจากสถานการณ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) เพิ่มเติม
การดําเนินมาตรการดังกลาวจะเปนการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชนผูใช
น้ําประปา เปนวงเงินประมาณ 6,077 ลานบาท ดังนี้
มาตรการ

ระยะเวลา

1. ลดคาน้ําประปา

3 เดือน
(เดือนเมษายน –
มิถุนายน 2563)
2. ขยายระยะเวลาการ 2 เดือน
ชําระคาน้าํ ประปา
(เดือนเมษายน –
พฤษภาคม 2563)
3. คืนเงินประกัน
4. ยกเวนคาธรรมเนียม 3 เดือน
ในการชําระคาน้ําประปา (เดือนเมษายน –
มิถุนายน 2563)
5. ยกเวนการตัด
6 เดือน
น้ําประปา
(เดือนมีนาคม –
(เฉพาะ กปน.)
กันยายน 2563
6. ขยายเวลารับชําระฯ 3 เดือน
จาก ภายใน 10 วัน
(เดือนเมษายน –
เปน 20 วัน
มิถุนายน 2563)
(เฉพาะ กปภ.)
รวมทั้งสิ้น

ผลประโยชนที่จะเกิดขึ้น
กับประชาชน
รวม 2,110 ลานบาท
(กปน. 1,350 ลานบาท
กปภ. 760 ลานบาท)
รวม 340 ลานบาท
(กปน. 60 ลานบาท
กปภ. 280 ลานบาท)
รวม ๓,518 ลานบาท
(กปน. 1,718 ลานบาท
กปภ. 1,800 ลานบาท)
รวม 109 ลานบาท
(กปน. 9 ลานบาท
กปภ. 100 ลานบาท)
-

จํานวนประชาชน
ที่ไดรับประโยชน
รวม 7.0 ลานราย
(กปน. 2.4 ลานราย
กปภ. 4.6 ลานราย)
รวม 30,900 ราย
(กปน. 900 ราย
กปภ. 30,000 ราย)
รวม 6.2 ลานราย
(กปน. 2.4 ลานราย
กปภ. 3.8 ลานราย)
รวม 5.3 ลานราย
(กปน. 700,000 ราย
กปภ. 4.6 ลานราย)
รวม 4.6 ลานราย

6,077 ลานบาท

15. เรื่อง รายงานสรุปผลการดําเนินการประจําปตามยุทธศาสตรชาติและตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ประจําป 2562
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คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ใน
ฐานะสํ า นั ก งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการยุ ท ธศาสตร ช าติ คณะกรรมการจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ช าติ และ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เสนอรายงานสรุปผลการดําเนินการประจําปตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ ประจําป 2562 ซึ่งที่ประชุมรวมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563
เมื่ อ วั น ที่ 25 มี น าคม 2563 ได มี ม ติ เ ห็ น ชอบรายงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ น การตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศ
ประจําป 2562 ดวยแลว โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
1. รายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป 2562
1.1 การประเมิ น ผลความก า วหน า ตามเป า หมายของแผนแม บ ทภายใต ยุท ธศาสตร ช าติ
ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 23 ประเด็น 37 เปาหมาย มีผลการประเมินสรุปได ดังนี้
ความกาวหนา
จํานวนประเด็น
สาระสําคัญ
(รอยละ)
บรรลุคาเปาหมายแลว
4
ประเด็น
เปาหมายที่มีผลสัมฤทธิ์
(10.8)
การเกษตร
ผลิตภาพการผลิ ตของภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น
โครงสรางพื้นฐาน
ค ว าม ส าม ารถ ใน ก ารแ ข งขั น
ระบบโลจิสติกส
ดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศ
และดิจิทัล
ดีขึ้น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การลงทุ น ในพื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ
พิเศษทั้งหมดไดรับการยกระดับ
การเติบโตอยางยั่งยืน
สภาพแวดล อ มของประเทศไทย
มีคุณภาพดีขึ้นอยางยั่งยืน
ต่ํากวาคาเปาหมาย
15
เชน ความมั่นคง (เป าหมาย : ประเทศไทยมี บทบาทเพิ่ มขึ้น ในการ
(40.5)
กําหนดทิศทางและสงเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียรวมทั้งเปน
ประเทศแนวหน า ในภู มิ อ าเซี ย น) การต า งประเทศ (เป า หมาย :
ประเทศไทยเป น หนึ่ งในศู น ย ก ลางทางการค าการลงทุ น และการ
บริการในภูมิภาคเอเชีย มีระบบเศรษฐกิจที่เนนการใชประโยชนจาก
นวัตกรรม) และผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุค
ใหม (เปาหมาย : มูลคาการระดมทุนผานตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้ง
ตนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพิ่มขึ้น)
ต่ํ ากว า ค าเป าห ม าย
12
เชน การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี (เปาหมาย : ประชาชนมี
ระดับเสี่ยง
(32.5)
ความรอบรูดานสุขภาวะ สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค และสามารถปองกันและลดโรคที่สามารถปองกันได เกิด
เปนสังคมบมเพาะจิตสํานึกการมีสุขภาพที่ดีสูงขึ้น และกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม (เปาหมาย : การอํานวยความยุติธรรมมีความ
โปรงใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เปนธรรม และปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ)
6
เชน การเกษตร (เปาหมาย : สินคาเกษตรปลอดภัยมีมูลคาเพิ่มขึ้น)
(16.2)
การทองเที่ยว (เปาหมาย : สัดสวนรายไดจากการทองเที่ยวเมืองรอง
ตอรายไดจากการทองเที่ยวทั้งหมดเพิ่มขึ้น) และการพัฒนาการเรียนรู
(เป าหมาย : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณ ภาพตามมาตรฐานสากล มี
ทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแกไข ปรับตัว สื่อสาร
และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝเรียนรู
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อยางตอเนื่องตลอดชีวิต)
1.2 ผลการประเมินผลการพัฒนาตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ทั้ง 6 มิติ สรุปได ดังนี้
ลําดับ
1.
2.

3.

4.

5.

6.

ในชวงป 2561-2562

มิติ
ผลสัมฤทธิ์
ความอยูดีมีสุขของคนไทย คนไทยและสังคมไทยมีความอยูดีมีสุขดีขึ้น โดยดัชนีความอยูเย็นเปน
และสังคมไทย
สุขรวมกัน ในสังคมไทยในป 2561 ปรับ ตัวเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 76.47
จากรอยละ 70.40 ในปกอนหนา
ขีดความสามารถ
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันดีขึ้น โดยมีผลการจัด
ในการแขงขันการพัฒนา อั น ดั บ ความสามารถในการแข งขั น ของประเทศของ International
เศรษฐกิจและการกระจาย Institute for Management Development (IMD) ในป 2562 ดีขึ้น
รายได
5 อันดับ อยูในอันดับที่ 25 แตยังตองเรงพัฒนาดานประสิทธิภาพของ
ภาคเอกชน
ก ารพั ฒ น าท รั พ ย าก ร ป ร ะ เท ศ ไ ท ย ไ ด รั บ ก า ร จั ด ลํ า ดั บ จ า ก United Nations
มนุษย
Development Programme (UNDP) ให อ ยู ใ นกลุ ม ประเทศที่ มี
การพั ฒ นามนุ ษ ย ในระดั บ “สู ง” โดยเป น ประเทศกํ าลั งพั ฒ นาที่ มี
ความกาวหนามากที่สุดในโลกจากการจัดอันดับดัชนีการพัฒนามนุษย
(Human Development Index : HDI) และอยูในอั น ดับ 77 ในการ
จัดอั นดั บ โลก (จาก 189 ประเทศ) อยางไรก็ตาม คาดั ชนี การพั ฒ นา
มนุษยที่ไมเทาเทียม (Inequality-adjusted Human Development
Index : IHDI) ยังคงมีคาต่ํากวา HDI อยางมีนัยสําคัญ สะทอนใหเห็นถึง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศยังคงมีความเหลื่อมล้ํา
ความเทาเทียม
ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคมของประเทศปรับตัวดี
และความเสมอภาค
ขึ้ น เล็ ก น อ ย โดยดั ช นี ตั ว ชี้ วั ด ความก า วหน า ทางสั ง คม (Social
ทางสังคม
Progress Index : SPI) ในป 2562 ของประเทศไทยมีคาเทากับ 67.47
ปรับเพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 67.35 ในป 2560 และสูงกวาดัชนี SPI เฉลี่ย
ของโลกที่ 64.47 รวมทั้ งค า สั มประสิ ท ธิ์ จี นี (GINI) ซึ่งเป น ดั ช นี ที่ ใช
สําหรับวัดความเหลื่อมล้ําดานรายไดและรายจายในสวนของรายจาย
เพื่ ออุปโภคบริโภคลดลงอยา งตอเนื่ อง นอกจากนี้ ภ าครั ฐได พั ฒ นา
ระบบการบริ ห ารจั ด การข อ มู ล การพั ฒ นาคนแบบชี้ เ ป า (TPMAP)
เพื่อชวยใหการชวยเหลือและพัฒนาศักยภาพกลุมคนเปาหมายใหพน
จากความยากจนสอดคลองกับความตองการและมีความเสมอภาค
มากขึ้น
ความหลากหลาย
คุณ ภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศดีขึ้น
ทางชีวภาพ
โดยดัชนีการชี้วัดการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมในป 2561 มีคาเทากับ
คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล อม และ 49.88 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของทั้งโลกที่ 46.16 แตยังเปนคาดัชนีที่ต่ํากวา
ความยั่งยืนของทรัพยากร หลายประเทศในภู มิภ าค เชน สิ งคโปร (64.23) บรูไน (63.57) และ
ธรรมชาติ
มาเลเซีย (59.22)
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร ประเทศไทยยังคงมีความทาทายในประเด็นของการควบคุมปญหา
จัดการ และการเขาถึงการ การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลกของประเทศ
ใหบริการของภาครัฐ
ไทยในป 2561 มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 43.64 ปรับลดลงเล็กนอยจาก
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ป 2560 ซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 43.97 โดยเปนผลมาจากมิติดาน
การควบคุมปญหาทุจริตประพฤติมิชอบ และมิติการมีสิทธิ์มีเสียงของ
ประชาชนและภาระรับผิดชอบมีคะแนนปรับลดลง
1.3 ประเด็นทาทายที่สําคัญ
1.3.1 ประเด็นทาทายที่สําคัญในระดับการขับเคลื่อนโครงการ เชน การบูรณาการความ
รวมมือระดับหนวยงาน ความพรอมของขอมูลหรือขอจํากัดเรื่องการเขาถึงขอมูลที่จําเปน ถูกตอง และเปนปจจุบัน
และความตอเนื่องของการดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน
1.3.2 ประเด็นทาทายที่สําคัญที่สงผลกระทบตอการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของ
การดํ า เนิ น การตามยุ ท ธศาสตรช าติ เช น ภาระหนี้ สิน สว นบุ คคลและความรูท างดานการวางแผนการเงิน ของ
ประชาชน ความลาชาในการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบสูทองถิ่น และการปรับปรุงและทบทวนกฎระเบียบ
ทางราชการที่ลาสมัยและเปนปญหาอุปสรรคในการดําเนินชีวิตหรือการประกอบธุรกิจ
1.3.3 ประเด็นทาทายจากการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกที่คาดวาจะสงผลตอการพัฒนา
ประเทศไทยในมิติตาง ๆ เชน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดิจิทัล และแนวโนม
ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
1.4 ขอเสนอแนะในการดําเนินการในระยะตอไป
1.4.1 ควรขั บ เคลื่ อ นการดํ าเนิ น งานผ านหลั ก การความสั ม พั น ธ เชิ งเหตุ และผล (XYZ)
กลาวคือ การดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน (X) จะตองสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายของแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ (Y) และยุทธศาสตรชาติ (Z) รวมทั้งควรบูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศกับกระบวนการงบประมาณอยางเปนระบบ
1.4.2 การจัดทําโครงการ/การดําเนินงานที่สําคัญจะตองมีการกําหนดสวนสนับสนุนของ
โครงการต อการบรรลุ ผลลัพ ธการพั ฒ นาตามเป าหมายแผนแม บ ทตามยุ ทธศาสตรช าติ ให ส ามารถบรรลุได ต ามที่
กําหนดไวในแตละหวง 5 ปของการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม
1.4.3 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและ
แผนระดับที่ 2 เพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินการจัดสรรงบประมาณ
1.4.4 ควรใชระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) เปนระบบในการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการในทุกระดับอยางแทจริง
1.4.5 ควรเปดโอกาสใหภาคีแหงการพัฒนาเขามามีสวนรวมในการพัฒนามากขึ้น
1.4.6 ควรขั บ เคลื่ อ นเป าหมายตามยุ ท ธศาสตร ช าติ ให มี ค วามสอดคล อ งกั บ การบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
2. รายงานสรุปผลการดําเนินการแผนการปฏิรูปประเทศ ประจําป 2562
2.1 ผลสัมฤทธิ์การบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปประเทศ ประกอบดวย 12 ดาน เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูปรวม 173 เรื่อง มีผลการประเมินสรุปได ดังนี้
ความกาวหนา
จํานวนเรื่องและ
สาระสําคัญ
ประเด็นการปฏิรูป
(รอยละ)
ดําเนินการไดครบถวน
10
ดานกฎหมาย
ตามแผน
(5.8)
1. มีกลไกใหการออกกฎหมายปนกฎหมายที่ดีและเทาที่จําเปน
รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลใชบังคับแลวเพื่อให
สอดคลองกับหลักการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
ดานเศรษฐกิจ
2. มีหน วยงานดูแลควบคุมดานกฎหมาย ดานการแขงขัน ทาง
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อยูระหวาง
การดําเนินการ
และสามารถบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว
ในป 2565

60
(34.7)

อยูระหวาง
การดําเนินการ
แตมีความลาชา
หรือความเสี่ยงที่จะ
ไมบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไวในป 2565

77
(44.5)

26
(15.0)

การคา และตลาดเสรี
3. การขับเคลื่อนและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
4. การปฏิรูปกรมทรัพยสินทางปญญา
5. การปฏิ รู ป สถาบั น ทางเศรษฐกิ จ เพื่ อ บริ ห ารการส ง เสริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)
6. การปฏิรูปหนวยงานขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ดานพลังงาน
7. การพัฒนาอุตสาหกรรมกาซธรรมชาติ
8. การปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารจั ด การเชื้ อ เพลิ งชี ว มวลไม โ ตเร็ ว
สําหรับโรงไฟฟาชีวมวล
9. การปฏิรูปโครงสรางการใชพลังงานภาคขนสงระยะ 20 ป
10. การส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานและการใช พ ลั ง งาน
อยางคุมคาในกลุมอุตสาหกรรม
เชน ดานการเมือง (การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและ
การมีสวนรวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย) ดานการ
บริ ห ารราชการแผ น ดิ น (การปรั บ ปรุ งโครงสร างและระบบ
บริห ารงานภาครัฐ ) และด า นกระบวนการยุ ติ ธ รรม (การนํ า
เทคโนโลยีมาใชในการตรวจคน จับกุม และการบันทึกภาพและ
เสียงในการสอบคําใหการในการสอบสวน)
เชน ดานกฎหมาย (การปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหการจัดเก็บภาษี
จากผู ป ระกอบการที่ ยั ง ไม อ ยู ในระบบภาษี ห รื อ ยั ง เสี ย ภาษี
ไม ถู ก ต อ ง มี ค วาม รั ด กุ ม แล ะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ม าก ขึ้ น )
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ทั่วประเทศ) และดานสาธารณสุข (การพัฒนามาตรฐานรายงาน
ตน ทุ น การจัดบริการ การทดลองใช และขยายผลให ทุก หน ว ย
บริการทั้งรัฐและเอกชนดําเนินการ)
เชน ดานเศรษฐกิจ (การจัดตั้ง Centre of Excellence สําหรับ
ภาคเกษตรร ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในพื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศ) และ
ดา นสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ [การปรับ เปลี่ ย น
วิธีการประมูลคลื่นความถี่ (Beauty Contest)]

2.2 ประเด็นทาทายที่สําคัญ
2.2.1 ประเด็ น ท าทายที่สงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายหรืออาจกอใหเกิดความ
ลาชาในการปฏิรูปประเทศ ประกอบดวย 3 ประการ ไดแก (1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคี
ปรองดอง มีการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหวางการพัฒนาดาน
วัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ (2) สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ํา
และ (3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวนรวมในการพัฒ นาประเทศและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2.2.2 ความท า ทายในการดํ า เนิ น การของหน วยงานภาครั ฐ ไดแ ก (1) การถ ายทอด
แผนการปฏิ รูป ประเทศไปสูการปฏิ บัติ (2) ความพรอมของหน วยงานภาครัฐ ในการขั บ เคลื่อนกิจ กรรมตามแผน
การปฏิรูปประเทศ (3) ระยะเวลาในการดําเนินการ และ (4) การมีสวนรวมของประชาชน
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2.3 การดําเนินการในระยะตอไป
2.3.1 ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ รวมทั้งมี
ความชัดเจนของเปาหมายในระดับของแผนการปฏิรูป คาเปาหมายและการวัดผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการ เพื่อให
หนวยงานของรัฐสามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่ อดําเนิน การตามลําดับ ความสําคัญของเรื่องและประเด็นการปฏิรูป
ตาง ๆ
2.3.2 ขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมการปฏิ รูป ประเทศที่ มี นั ย สํ าคัญ (Big Rock) ซึ่ งเป น กิ จ กรรม
ที่มุงเนนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแกไขประเด็นป ญหาและอุปสรรคเรงดวนรวมทั้ งจัดการกับความทาทาย
ที่สําคัญในการบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปประเทศ
2.3.3 สร า งการรั บ รู แ ละการมี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น การของภาคี ก ารพั ฒ นา ได แ ก
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสถาบันวิชาการ และภาคสื่อมวลชน
ตางประเทศ
16. เรื่อง ขอความเห็นชอบหนังสือยืนยันการตออายุกรอบขอบังคับของกลุมตอตานการฟอกเงินเอเชียแปซิฟก
(Asia/Pacific Group on Money Laundering – APG)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามที่สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เสนอ ดังนี้
1.1 การลงนามการตออายุกรอบขอบังคับของกลุมตอตานการฟอกเงินเอเชียแปซิฟก (Asia/Pacific
Group on Money Laundering – APG)
1.2 ให ร องนายกรั ฐ มนตรี (นายวิ ษ ณุ เครืองาม) ลงนามในหนังสือยืน ยัน การตออายุของกรอบ
ขอบังคับของ APG ดังกลาว
สาระสําคัญ
เนื่องจากกรอบขอตกลงเดิมที่คณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติ (10 เมษายน 2544) เห็นชอบใหสํานักงาน
ปปง. สมัครเปนสมาชิกของกลุม APG ไวแลวนั้น จะมีผลบังคับถึงเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งการขอขยายระยะเวลาของ
กรอบข อ ตกลง APG ออกไปอี ก 8 ป (ถึ งเดื อ นธั น วาคม 2571) ในครั้ ง นี้ เพื่ อ เป น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกลไก
การดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับการตอตานการฟอกเงิน การตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และ
การแพร ขยายอาวุ ธ ที่ มี อ านุ ภ าพทํ า ลายล างสู ง ผ านการเข ารับ การประเมิ น การปฏิ บั ติ ตามมาตรฐานสากลของ
คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน [Financial Action Task Force (FATF)
on Money Laundering] โดยที่ ก ารขยายกรอบอายุ ข อ ตกลงดั งกล า วจะทํ า ให ไทยในฐานะรั ฐ สมาชิ ก จะต อ งมี
คาใชจายที่เกิดขึ้น (คาสมาชิกรายปและคาใชจายที่ใชในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ) ซึ่งสํานักงาน ปปง. ไดประมาณ
คาใชจายเงินอุดหนุนเพื่อเปนคาสมาชิกตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2571 แลว จํานวนทั้งสิ้น 13,493,150.49 บาท
(เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 10 ตอป)
17. เรื่ อ ง การทบทวนรายชื่ อ ผู แ ทนไทยที่ จ ะทํ า หน า ที่ ใ นคณะผู พิ จ ารณา (Panel) และองค ก รอุ ท ธรณ
(Appellate Body) ภายใตพิธีสารวาดวยกลไกระงับขอพิพาทดานเศรษฐกิจของอาเซียน (ASEAN Protocol
on Enhanced Disputes Settlement Mechanism: EDSM)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายชื่อผูแทนไทยที่มีคุณสมบัติเขาดํารงตําแหนงผูพิจารณาและสมาชิก
องค ก รอุ ท ธรณ ภ ายใต พิ ธี ส ารว าด ว ยกลไกระงั บ ข อ พิ พ าทด านเศรษฐกิ จ ของอาเซี ย น ทั้ งนี้ หากมี เหตุ จํ าเป น ที่
ผูพิจารณาของไทยไมสามารถปฏิบั ติหน าที่ไดตามที่พิธีสารวาดวยกลไกระงับขอพิพาทดานเศรษฐกิจของอาเซียน
กําหนดไว หรือหากจะมีการปรับปรุงรายชื่อบุคคลที่จะทําหนาที่ในคณะผูพิจารณาในอนาคต มอบหมายใหกระทรวง
พาณิ ชย (พณ.) สามารถดําเนิน การสรรหาผูพิจารณาคนใหม ไดตามความเหมาะสม โดยไมตองขอความเห็น ชอบ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ตามที่กระทรวงพาณิชย เสนอ
สาระสําคัญ
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ในชวงระหวางเดือนสิงหาคม 2562 – กุมภาพันธ 2563 คณะทํางานสรรหาบุคคลฯ ไดให
ความเห็น ชอบผู แทนไทยทั้ ง 5 คน ให ยังคงอยูในบัญ ชีรายชื่อบุคคลที่ จะทําหนาที่ในคณะผูพิจ ารณาและองคกร
อุ ท ธรณ ข องสํ า นั ก เลขาธิ ก ารอาเซี ย นต อ ไป ทั้ ง นี้ ข อ มู ล และประวั ติ ส ว นบุ ค คลป จ จุ บั น (Curriculum Vitae)
ของผูแทนสรุปไดดังนี้
ผูพิจารณา (Panelists) จํานวน 3 คน ไดแก
(1) ดร.พรชั ย ด านวิ วั ฒ น ป จ จุ บั น ดํ ารงตํ า แหน งเลขาธิ ก ารกรอบความร ว มมื อ เอเชี ย
(Asia Cooperation Dialogue: ACD) และเคยดํ า รงตํ า แหน ง เอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง พริ ท อเรี ย สาธารณรั ฐ
แอฟริกาใต
(2) ดร.ณรงค ชั ย อั ค รเศรณี ป จ จุ บั น ดํ า รงตํ า แหน ง ประธานกรรมการ บริ ษั ท เศรณี
โฮลดิ้ง จํากัด และเคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
(3) นายพสิษฐ อัศววัฒนาพร (ชื่อเดิม คือ นายพรชัยฯ) ปจจุบันดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center: THAC) และเคยดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวงยุติธรรม
ยธ.
สมาชิกองคกรอุทธรณ (Appellate Body Members) จํานวน 2 คน ไดแก
(1) ดร.อนันต จันทรโอภากร ปจจุบันดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะที่ 14 และเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(2) ดร.สุทัศน เศรษฐบุญสราง ปจจุบันดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบธนาคาร
แหงประเทศไทย และเคยดํารงตําแหนงรองเลขาธิการอาเซียน
ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม คณ ะทํ า งานสรรหาฯ ได พิ จ ารณาเห็ น ควรให เ สนอคณ ะรั ฐ มนตรี ใ ห
ความเห็นชอบเปนหลักการวา หากจะมีการปรับปรุงรายชื่อบุคคลที่จะทําหนาที่ในคณะผูพิจารณาในอนาคต ขอให
กระทรวงพาณิ ช ย ส ามารถดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง รายชื่ อ บุ ค คลดั งกล า วได เลย โดยไม ต อ งขอความเห็ น ชอบจาก
คณะรั ฐ มนตรี อี ก แต ก ารเสนอรายชื่ อ บุ ค คลที่ จ ะทํ าหน าที่ ในองค ก รอุ ท ธรณ ยั งคงต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เนื่องจากคําตัดสิ นขององค กรอุทธรณถือวาเปน ขั้นสู งสุดของกระบวนการพิจารณาระงับขอพิพาท
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอภาพลักษณของประเทศไทยได จึงถือวาเปนตําแหนงระดับสูงที่มีความสําคัญ และเห็นชอบ
ผูแทนไทยทั้ง 5 คน ใหคงอยูในบัญ ชีรายชื่อบุคคลที่จะทําหนาที่ ในคณะผูพิจารณาและองคกรอุทธรณ ของสํานั ก
เลขาธิการอาเซียนตอไป
18. เรื่อง โครงการเสริมสรางและยกระดับความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการยุติแหลงผลิตยาเสพติดและ
ทําลายเครือขายการคายาเสพติดระหวางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเสริมสรางและยกระดับความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการ
ยุติแหลงผลิตยาเสพติดและทําลายเครือขายการคายาเสพติดระหวางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อ
สนับสนุนงบประมาณใหแกประเทศเพื่อนบานจํานวน 20 ลานบาท โดยเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน
ป.ป.ส.) และอนุมัติใหเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) มีอํานาจอนุมัติ
โครงการ แผนงาน และกิจกรรมภายใตกรอบงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการโครงการเสริมสรางและยกระดับ
ความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ในการยุติแหลงผลิตยาเสพติดและทําลายเครือขายการคายาเสพติดระหวาง
ประเทศประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสามารถจายเงินงบประมาณสนับสนุนหนวยงานกลางดานยาเสพติด
ของประเทศเพื่อนบานแตละประเทศ เพื่อใหมีการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ ตามที่ไดรับจัดสรร
ตามที่กระทรวงยุติธรรม เสนอ
สาระสําคัญ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการป อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ดํ า เนิ น โครงการเกี่ ย วกั บ
การเสริมสรางและยกระดับความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการยุติแหลงผลิตยาเสพติดและทําลายเครือขาย
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การคายาเสพติดระหวางประเทศ โดยการสนับสนุนประเทศเพื่อนบานทั้ง 4 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งแต
ปงบประมาณ 2557 จนถึงปจจุบัน ซึ่งโครงการดังกลาวไดรับการยอมรับและความรวมมือจากประเทศเพื่อนบานเปน
อยางดี โดยเห็ น พ องกั นวาสามารถเพิ่ มศักยภาพการทํางานของเจาหนาที่และหนวยปฏิ บั ติของประเทศตนทําให
สามารถควบคุ มยาเสพติดได อยางมี ป ระสิ ทธิภ าพและประสบความสําเร็จมากขึ้น และยังตองการใหประเทศไทย
สนั บ สนุ น โครงการดังกล าวต อไป ดั งนั้ น เพื่ อใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนิน โครงการ กระทรวงยุติธรรม โดย
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจึงไดเสนอขออนุมัติโครงการเสริมสรางและยกระดับความ
รวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการยุติแหลงผลิตยาเสพติดและทําลายเครือขายการคายาเสพติดระหวางประเทศ
ป 2563 โดยใชงบประมาณทั้งสิ้น 20 ลานบาท ซึ่งไดรับการจัดสรรแลวจากงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563
งบเงินอุดหนุน รายการโครงการเสริมสรางและยกระดับความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการยุติแหลงผลิตยาเสพ
ติดและทําลายเครือขายการคายาเสพติดระหวางประเทศ เพื่อสนับสนุนใหแกประเทศเพื่อนบาน 4 ประเทศขางตน
ดังนี้ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา งบประมาณ 7.93 ลานบาท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม งบประมาณ
6.32ลานบาท สาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาวงบประมาณ 3.39 ล านบาท และราชอาณาจั กรกั มพู ช า
งบประมาณ 2.36 ลานบาท รวมทั้งสิ้น 20 ลานบาท
19. เรื่อง ขอความเห็นชอบรางแถลงการณรัฐมนตรีการคาเอเปค เรื่องการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตอรางแถลงการณรัฐมนตรีการคาเอเปค เรื่องการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยหากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขเอกสารดังกลาวในสวนที่ไมใชสาระสําคัญหรือไม
ขัดตอผลประโยชนของไทย ใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก พรอม
ทั้งใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย หรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายรวมรับรองรางแถลงการณดังกลาว ตามที่
กระทรวงพาณิชย เสนอ
สาระสําคัญ
รางแถลงการณ รัฐมนตรีการคาเอเปค เรื่องการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 มีสาระสําคัญ
ดังนี้ 1.) ตระหนักถึงความสําคัญของการคงไวซึ่งการเปดตลาดและการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมดาน
การคาและการลงทุนเสรี เปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ โปรงใส คาดการณได และมีเสถียรภาพ 2) สนับสนุนการอํานวย
ความสะดวกการเคลื่อนยายของสิ นค าและบริการ โดยเฉพาะยาและอุป กรณ ทางการแพทย สินคาเกษตร สินคา
อาหาร หรืออุปกรณที่จําเปน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพรระบาด และไมสงผลกระทบตอหวงโซอุปทานโลก
โดยยังคงความเชื่อมโยงทางการคา และแสวงหาแนวทางในการอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายบุคคลากรทาง
สาธารณสุขและนักธุรกิจที่มีความสําคัญโดยไมลดทอนความพยายามในการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโค
วิด-19 3)ตระหนักถึงการใชมาตรการฉุกเฉินเพื่อรับมือกับการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และมาตรการ
เหลานี้จะตองเปนมาตรการชั่วคราว เฉพาะเจาะจง และเหมาะสม โดยไมเปนอุปสรรคตอการคาโดยไมจําเปน รวมถึง
ตระหนักถึงความจําเปนในการแจงมาตรการเหลานี้ใหสอดคลองกับกฎเกณฑองคการการคาโลก 4) สนับสนุนการ
พั ฒ นาระบบสาธารณสุ ขอย างยั่ งยื น ยื ดหยุ น และมั่น คง และการใช น โยบายช วยเหลือ สําหรับ ภาคธุรกิ จ ที่ ได รับ
ผลกระทบจากการแพร ร ะบาดของโรคโควิ ด -19 ให ฟ น ตั ว อย างรวดเร็ ว โดยให ค วามสํ าคั ญ อย างยิ่ ง กั บ การให
ผูปฏิบัติงานไดรับการจางงานอีกครั้ง 5) สนับสนุนใหเขตเศรษฐกิจเอเปคดําเนินมาตรการอํานวยความสะดวกเพื่อเรง
ฟนฟูทางเศรษฐกิจ โดยมอบหมายใหเจาหนาที่อาวุโสเอเปคจัดทําแนวทางความรวมมือเพื่อรวบรวมและแลกเปลี่ยน
ขอมูลเกี่ยวกับ มาตรการที่รับมือโรคติดเชื้อโควิด-19 และผลกระทบเพื่อนําไปสูแนวทางปฏิ บัติที่ดีของเอเปค โดย
คํานึ งถึงคําแนะนํ าจากสภาที่ป รึกษาธุรกิจเอเปค 6) ตระหนักถึงความรวมมือกับพั นธมิตรในเวทีระหวางประเทศ
รวมถึงภาคเอกชนและภาควิชาการ เพื่อรับมือกับการแพรระบาดของโรคโควิด-19 อยางสรางสรรคมีนวัตกรรม และ
ทันทวงที 7) ใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยสนับสนุนหวงโซอุปทานโลกใหมีความยืดหยุน และไม
สงผลกระทบตอการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 8) ตระหนักถึงความสําคัญเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีผาน
การใชป ระโยชน จากแนวทางการแกไขป ญหาแบบอัจฉริยะ ซึ่งจะช วยในการประกอบธุรกิจระหวางประเทศและ
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การคาขามพรมแดนอยางไรรอยตอ เพื่อชวยบรรเทาผลกระทบในวงกวางจากการแพรระบาดในอนาคต 9) สงเสริมให
เอเปคมี ว าระด านดิ จิ ทัล รวมทั้ งพาณิ ช ย อิเล็ กทรอนิ กส และการค าบริก ารที่ เกี่ย วเนื่ อง โดยใช มุ มมองใหม และ
เครื่องมือเชิงนวัตกรรมเพื่อนําไปสูสิ่งใหมรวมกัน
แตงตั้ง
20. 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
(กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเสนออนุมัติแตงตั้ง นางสาววีณา
ลิ่มสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสรรพากร ใหดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาดานพัฒนาฐานภาษี (นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตั้งแตวันที่ 27 มกราคม 2563 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
21. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอแตงตั้ง นายสัญญา
แสงพุมพงษ ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมชลประทาน (ดานบํารุงรักษา) (วิศวกรชลประทานเชี่ยวชาญ) กรมชลประทาน
ให ดํารงตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิดานวิศวกรรมชลประทาน (ดานบํารุงรักษา) (วิศวกรชลประทานทรงคุณวุฒิ) กรม
ชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตั้งแตวันที่ 12 กันยายน 2562 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
22. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรัฐ มนตรีมีมติ อนุ มัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล ) และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหดํารงตําแหนงประเภท
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย ตั้งแตวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ดังนี้
1. นายจุลพงศ จันทรตะ นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุมงานกุมาร
เวชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารง
ตํ า แหน ง นายแพทย ท รงคุ ณ วุ ฒิ (ด า นเวชกรรม สาขากุ ม ารเวชกรรม) โรงพยาบาลเชี ย งรายประชานุ เคราะห
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2562
2. นายพัลลภ พงษสุทธิรักษ นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม) กลุมงาน
สูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สํานักงานปลัดกระทรวง
ดํารงตํ าแหน ง นายแพทยทรงคุ ณ วุฒิ (ด านเวชกรรม สาขาสูติ -นรีเวชกรรม) โรงพยาบาลพุ ทธชิน ราช พิ ษณุ โลก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแตวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
3. นายอภิวัฏ ธวัชสิน ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพิษวิทยาและสิ่งแวดลอม (นักวิทยาศาสตรการแพทย
เชี่ยวชาญ) กลุมพิษวิทยาและชีวเคมี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย ดํารงตําแหนง
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด านวิ จั ย และพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตรก ารแพทย (วิท ยาศาสตรก ายภาพ) (นั ก วิท ยาศาสตร ก ารแพทย
ทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตรการแพทย ตั้งแตวันที่ 6 ธันวาคม 2562
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
23. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองคการคลังสินคา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการองคการคลังสินคา รวม 3 คน แทนตําแหนงที่วาง ดังนี้
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1. นายสุชาติ เตชจักรเสมา ประธานกรรมการ
2. นายสกล กิตตนิธิ กรรมการ
3. นายสัมมา คีตสิน (เปนบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เปนตนไป และใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งดํารงตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว
24. เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดที่ดิน
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบตามที่ ก ระทรวงมหาดไทยเสนอแต งตั้ งกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใน
คณะกรรมการจัดที่ดิน จํานวน 7 คน ตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 (มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน
2562) ดังนี้
1. นายประทีป เจริญพร (ดานการจัดการที่ดิน)
2. นายสมบูรณ วงคกาด (ดานทรัพยากรดิน)
3. นายพงษพิเชษฐ เกาเอี้ยน (ดานการปฏิรูปที่ดิน)
4. นายสมชาย ตะสิงหษะ (ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
5. นายทรงวุฒิ สายแกว (ดานกฎหมาย)
6. นายวราพงษ เกียรตินิยมรุง (ดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ)
7. นายจุมพล ริมสาคร (ดานเศรษฐศาสตร)
ทั้ งนี้ ตั้ งแต วั น ที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป น ต น ไป และให กระทรวงมหาดไทยดํ าเนิ น การแต งตั้ ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดที่ดินในครั้งตอ ๆ ไป ใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว
อยางเครงครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่ อวันที่ 23 กุมภาพั น ธ 2559 (เรื่อง การดํ าเนิ นการแตงตั้งกรรมการใน
คณะกรรมการตาง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)
25. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545
คณะรัฐ มนตรีมีมติ อนุ มัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล ) และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวน 7 คน
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข จํานวน 6 คน ตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 เนื่องจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิมไดดํารงตําแหนงครบ
วาระสี่ป ดังนี้
1. คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวน 7 คน
1.1 รองศาสตราจารยประสบศรี อึ้งถาวร ดานประกันสุขภาพ
1.2 นายเจษฎา โชคดํารงสุข ดานการแพทยและสาธารณสุข
1.3 นายอนันตชัย อัศวเมฆิน ดานการแพทยแผนไทย
1.4 พลเอก เอกจิต ชางหลอ ดานการแพทยทางเลือก
1.5 นางดวงตา ตันโช ดานการเงินการคลัง
1.6 นายจิรวุสฐ สุขไดพึ่ง ดานกฎหมาย
1.7 นายสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ ดานสังคมศาสตร
2. คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข จํานวน 6 คน
2.1 นายพิทยา จารุพูนผล สาขาเวชศาสตรครอบครัว
2.2 นายพงศธร เนตราคม สาขาจิตเวช
2.3 นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ สาขาการแพทยแผนไทย
2.4 นายสุพรรณ ศรีธรรมมา สาขาอื่น (เวชศาสตรปองกัน)
2.5 ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณวิบูลพรรณ ฐิตะดิลก สาขาอื่น (สูตินรีเวชกรรม)
2.6 นายสมเจตน อํานวยสวัสดิ์ สาขาอื่น (กฎหมาย)
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26. เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง ประธานกรรมการ กรรมการผู แ ทนองค ก รชุ ม ชน และกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) ในฐานะกํากับ
ดูแลสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) เสนอแตงตั้งประธานกรรมการ กรรมการผูแทนองคกร
ชุมชน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน รวม 6 คน เนื่องจากประธาน
กรรมการ กรรมการผูแทนองคกรชุมชนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิมไดดํารงตําแหนงครบวาระสี่ป ดังนี้
1. พลตํารวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการ
2. นายเรืองศิลป วงศบุญทิวา กรรมการผูแทนองคกรชุมชน
3. นางสาวสายอรุณ แกวมุงคุณ กรรมการผูแทนองคกรชุมชน
4. ผูชวยศาสตราจารยจิตติ มงคลชัยอรัญญา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
5. นายประยงค ดอกลําใย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
6. นายธรรมนิตย สุมันตกุล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

