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http://www.thaigov.go.th 
 
  วันนี้ (2 เมษายน 2562)  เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
 
  3.  เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เรื่อง ขอทบทวนแหล่ง 
    เงินลงทุนส าหรับโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
    และระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 
  4.  เรื่อง   การเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การท าประกันสุขภาพส าหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจ
    ลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) 
  5.  เรื่อง  กรอบความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มธนาคารโลก 
    พ.ศ. 2562 – 2562 (กค.) 
  6.   เรื่อง  การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล  
  7.  เรื่อง  แนวทางการรณงค์ เพ่ือสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 
    ประจ าปี 2562 (สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ าคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย) 
 

ต่างประเทศ 
 
  8.   เรื่อง   การขอความเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของส านักเลขาธิการอาเซียนใน 
    การต่ออายุครั้งที่ 2 ของบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียกับ
    อาเซียนว่าด้วยโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างอาเซียนกับ 
    ออสเตรเลีย ระยะที ่2 และการแก้ไขข้อความในบันทึกความเข้าใจฯ 
  9.   เรื่อง   ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการ 
    ธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที ่5 

10.   เรื่อง   ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือระหว่างส านักงาน  
   คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับรัฐบาลมณฑลเหอหนาน
   และคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจว 
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แต่งตั้ง 
  11.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  12.  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ าแห่งชาติ  
  13.  เรื่อง  การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
    สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ  

14.  เรื่อง  การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบัน
   เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  

15.  เรื่อง  การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
   ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

  16.  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการมาตรฐานในคณะกรรมการการมาตรฐาน 
    แห่งชาติ  
  17.  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563  
 
 
 
 
 
 

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส านัก เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาลงนาม และประกาศในราช
กิจจานุเบกษาต่อไป  
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2561 
เพ่ือจัดตั้งส านักงานยุติธรรมจังหวัด 1 – 18 เป็นส่วนราชการภายในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม              
ท าหน้าที่ประสานการบริหารราชการและปฏิบัติงานที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของกระทรวงยุติธรรม ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เพ่ืออ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในระดับภูมิภาคหรือระดับพ้ืนที่จังหวัด และก าหนดหน้าที่และ
อ านาจของส่วนราชการดังกล่าว  
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไป
ได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย   
  คค. เสนอว่า  
  1. ปัจจุบันมีอุบัติเหตุที่ เกิดจากการใช้รถใช้ถนนทั้งรถยนต์บรรทุกและรถยนต์โดยสารเกิดขึ้น
บ่อยครั้ง และในการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส และมีทรัพย์สินเสียหายเป็นจ านวนมาก              
ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด ขับรถโดยประมาท หรือโดยมี
ปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ขับรถติดต่อกันนานเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด การขาดการ
ตรวจสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถในการใช้อุปกรณ์ส าหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า (Twist-lock) ยึดตรึงตู้
บรรทุกสินค้าเข้ากับตัวรถให้เรียบร้อยก่อนท าการขนส่ง รวมทั้งการไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวังควบคุมดูแล
ไม่ให้สินค้าที่บรรทุกตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อนหรือปลิวไปมา อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ ท าให้
ทางสกปรกเปรอะเปื้อน ก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก  
   2. โดยที่ปัจจุบันพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในการ
ควบคุมและจัดระเบียบการขนส่งให้เกิดความปลอดภัยและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ยังไม่มีบทบัญญัติที่ก าหนดให้
ผู้ประกอบการขนส่งต้องด าเนินการวางแผนและควบคุมก ากับดูแลความปลอดภัยในการขนส่ง โดยมีบุคลากรที่
รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการขนส่งท าหน้าที่ในการควบคุมดูแล แนะน าให้ค าปรึกษา ตรวจประเมินความ
พร้อมของพนักงานขับรถและตัวรถ ตรวจสอบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ วิเคราะห์ และรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
เพ่ือน ามาก าหนดเป็นมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อันจะท าให้การขนส่งทางถนนของ
ประเทศไทยมีมาตรฐาน เกิดความปลอดภัย และช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งข้ึน  
  3. ดังนั้น เพ่ือให้มีระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในการขนส่งอย่างยั่งยืน สมควรแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 โดยก าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วย
รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร และรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของทุกประเภทการขนส่งต้องจัดให้มีระบบการ
จัดการความปลอดภัยในการขนส่งดังกล่าวข้างต้น  
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมาเพ่ือด าเนินการ  



 

 

 

4 

  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 โดยก าหนดเพ่ิมเติมให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร และรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของทุกประเภท
การขนส่งต้องจัดให้มีระบบการจัดการความปลอดภัยในการขนส่ง  
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
 
3. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เรื่อง ขอทบทวนแหล่งเงินลงทุนส าหรับ
โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติ ดังนี้ 
  1. รับทราบผลการช าระคืนเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
  2. ให้กระทรวงการคลังทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 (เรื่อง ขอทบทวน
แหล่งเงินทุนส าหรับโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนน ระยะ
เร่งด่วน) โดยให้กระทรวงการคลังขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ออกไปอีก 5 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2568 และ
ให้กระทรวงการคลัง (ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ) จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ ายงบประมาณตาม
ความเห็นของส านักงบประมาณต่อไป 
  3. ให้กระทรวงการคลังรับไปประสานกับส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพ่ือด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงยืมเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ให้เป็นไปตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ต่อไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กค. รายงานว่า 
  1. ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 และ 11 สิงหาคม 2558 กค. และ
ส านักงาน กสทช. ได้ท าข้อตกลงยืมเงินกองทุนฯ ขึ้นเพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ในการยืมเงิน ตลอดจนก าหนดกรอบ
ระยะเวลาในการช าระคืนเงินกองทุนฯ ภายใน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563) ซึ่งที่ผ่านมามีผลการช าระคืน
เงินกองทุนฯ สรุปได้ ดังนี้ 
   1.1 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ที่ผ่านมา กค. ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ช าระคืนเงินกองทุนฯ จ านวนทั้งสิ้น 4,600 ล้านบาท 
   1.2 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงบประมาณ (สงป.) แจ้งต่อ กค. ว่า ในเบื้องต้น
จะจัดสรรงบประมาณให้ในวงเงิน 1,300 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้คงเหลือยอดคงค้างที่ต้องช าระคืนเงินกองทุนฯ อีก 
จ านวน  8,400 ล้านบาท โดยสรุปได้ ดังนี้ 

หน่วย: ล้านบาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. วงเงินที่ กค. เสนอ 

ค าของบประมาณ 
งบประมาณที่ กค. ได้รับ

จัดสรรเพื่อช าระคืน
เงินกองทุนฯ 

จ านวนเงินคงค้าง 
ที่ต้องช าระ 
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2560 5,000 2,000 12,300 
2561 3,000 1,300 11,000 
2562 11,000 1,300 9,700 
2563 9,700 1,300* 8,400 

รวมทั้งสิ้น 5,900 8,400 
 
หมายเหตุ : *กค. ได้เสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวงเงินคงเหลือ 9,700 ล้าน
บาท ซึ่ง สงป. แจ้งต่อ กค. ว่าในเบื้องต้นคาดว่าจะจัดสรรงบประมาณให้ กค. ในวงเงิน 1,300 ล้านบาท 
  2. เนื่องจากที่ผ่านมา กค. ได้รับจัดสรรงบประมาณค่อนข้างจ ากัดจึงท าให้ กค. ไม่สามารถช าระคืน
เงินกองทุนฯ ให้กับส านักงาน กสทช. ได้ตามก าหนดเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563) ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 รวมทั้งไม่เป็นไปตามข้อตกลงยืมเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (ข้อตกลงยืมเงินฯ) ที่ได้จัดท าขึ้นร่วมกัน
ระหว่าง กค. และส านักงาน กสทช. ดังนั้น กค. จึงได้จัดประชุมหารือแนวทางช าระคืนเงินกองทุนฯ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ร่วมกับส านักงาน กสทช. และ สงป. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ซึ่งที่ประชุมฯ 
มีมติรับทราบวงเงินที่ สงป. จะจัดสรรงบประมาณในเบื้องต้นส าหรับการช าระคืนเงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 จ านวน 1,300 ล้านบาท และเห็นควรขยายระยะเวลาการช าระคืนเงินกองทุนฯ ออกไปอีกเป็นเวลา 5 ปี 
เพ่ือไม่ให้เป็นภาระทางการคลังมากเกินไป โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2568 โดย สงป. จะจัดสรร
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ กค. ปีละ 1,680 ล้านบาท 
  3. ต่อส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งต่อ กค. [ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)] ว่า 
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ (คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ) ได้มีมติรับทราบผลการประชุมร่วม 3 ฝ่ายข้างต้ น ในคราว
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เรียบร้อยแล้ว 
 
4. เรื่อง  การเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การท าประกันสุขภาพส าหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่
ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังนี้ 
  1. อนุมัติในหลักการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การท าประกันสุขภาพส าหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลง
ตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว  Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี)  
  2. มอบหมายให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ สธ. กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมกับ
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติทราบอย่างทั่วถึง  และให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) ร่วมกับสมาคมประกันที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเตรียมช่องทางส าหรับซื้อประกันสุขภาพ
ในรูปแบบออนไลน์ให้มีความพร้อมรองรับ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  สธ. รายงานว่า 
  1. ที่ผ่านมามีชาวต่างชาติจ านวนมากที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและมีเหตุต้องเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในไทย  ซึ่ง สธ. ได้รับรายงานข้อมูลจากสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนว่ามี
ชาวต่างชาติจ านวนมากที่เข้ารับการรักษาพยาบาลแต่ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอส าหรับใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลจึง
ก่อให้เกิดปัญหาหนี้สูญแก่สถานพยาบาลโดยเฉพาะในสถานพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศ   โดยสถานพยาบาลต้องให้
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การรักษาชาวต่างชาติทุกรายตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มประสิทธิภาพแม้ว่าจะไม่อาจจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลได้  
ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดกลไกและมาตรการคุ้มครองชาวต่างชาติทางด้านสุขภาพรัฐบาลจึงจ าเป็นต้องผลักดันนโยบายการท า
ประกันสุขภาพส าหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศ ในระยะเริ่มแรกของนโยบาย สธ. พิจารณาแล้วเห็นควร
ด าเนินการน าร่องในกลุ่มคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A 
(ระยะ 1 ปี) เนื่องจากผู้ขอรับการตรวจลงตราฯ กลุ่มดังกล่าว หมายถึง กลุ่มคนต่างด้าวทุกสัญชาติที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป 
โดยมีอายุการตรวจลงตรา 1 ปี และขออยู่ต่อได้ปีต่อปี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโอกาสประสบปัญหาด้านสุขภาพ
มากกว่าผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทอื่น  
  2. สธ. แจ้งว่า ในระหว่างปี 2559 - 2561 มีข้อมูลสถิติของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย              
ผู้ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) จ านวนการเข้ารับการ
รักษาพยาบาลของชาวต่างชาติ และจ านวนครั้งและค่ารักษาพยาบาลที่ไม่สามารถจัดเก็บจากนักท่องเที่ยวได้               
สรุปได้ ดังนี้  

ปี ชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติเข้า
รับการ

รักษาพยาบาล 

ไม่สามารถ
จัดเก็บค่า

รักษาพยาบาล 

ค่ารักษาฯ ที่ไม่
สามารถจัด          

เก็บได้ 
นักท่องเที่ยว คนอยู่ช่ัวคราว 

รหัส O-A 
2559 32 ล้านราย  71,228 ราย 2.60 ล้านครั้ง 667,000 ครั้ง 380 ล้านบาท 
2560 35 ล้านราย 68,696 ราย 3.30 ล้านครั้ง 565,000 ครั้ง 346 ล้านบาท 
2561 38 ล้านราย 80,950 ราย 3.42 ล้านครั้ง 680,000 ครั้ง 305 ล้านบาท 

 
  3. สธ. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการ
เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การท าประกันสุขภาพส าหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว  
Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 มีการประชุมหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ได้แก่ กต. มท. ตช. ส านักงาน คปภ. สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ซึ่งทุกหน่วยงานเห็น
พ้องกันว่า ควรมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอรับการตรวจลงตราประเภทอยู่ชั่วคราวประเภทดังกล่าวให้มีประกัน
สุขภาพภาคบังคับภายใต้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 อย่างไรก็ตาม  เนื่องจากนโยบายดังกล่าวอาจส่งผล
กระทบบางประการต่อชาวต่างชาติทีได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรก่อนวันที่นโยบายดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ 
จึงมีความจ าเป็นต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการ  
  4. คณะกรรมการอ านวยการเพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย 
Medical Hub) ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธานและผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกรรมการร่วม 
เห็นชอบในหลักการเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การท าประกันสุขภาพส าหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคน
อยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) และมอบหมายให้ สธ. โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 
  5. คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้พิจารณาถึงแนวทางการ
ก าหนดแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยเพื่อใช้กับกลุ่มผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภท
ดังกล่าว  โดยในเบื้องต้นให้ใช้วิธีการซื้อประกันสุขภาพแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.longstay.tgia.org 
เช่นเดียวกับผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเพ่ือการพ านักระยะยาว  (Long stay)  Non-Immigrant 
Visa รหัส O-X (ระยะ 10 ปี) อย่างไรก็ตามทั้ง 2 สมาคม มีความเห็นว่า ส าหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงด้านสุขภาพเกิน
กว่าที่บริษัทประกันภัยจะรับท าประกันภัย  สามารถมีสิทธิขอรับการตรวจลงตราได้และเห็นควรให้ ตม. ก าหนด

http://www.longstay.tgia.org/
http://www.longstay.tgia.org/
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เงื่อนไขอ่ืนเพิ่มเติม เช่น การก าหนดให้มีเงินฝากประจ าเพ่ิมเติม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุชาวต่างชาติมีทุนทรัพย์ในจ านวน
ทีเ่พียงพอต่อการด ารงชีพ การรักษาพยาบาล และเพ่ือการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในขณะพ านักในประเทศไทย 
  6. สธ. พิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้ขอรับการ
ตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) ให้มีการประกันสุขภาพของไทย
คุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พ านักในราชอาณาจักรโดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยส าหรับค่ารักษาพยาบาลในกรณี
ผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท กรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท โดยซื้อกรมธรรม์แบบออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์ www.longstay.tgia.org ส าหรับผู้ที่ซื้อประกันสุขภาพของบริษัทต่างประเทศจะต้องมีจ านวนเงินเอา
ประกันภัยไม่น้อยกว่าการท าประกันสุขภาพของไทยตามที่ก าหนดด้วยเช่นกัน  ส าหรับวิธีการพิจารณา  ตรวจสอบ 
หรือการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการด าเนินงาน สธ. กต. มท. ตม. ส านักงาน คปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้
ร่วมกันก าหนดให้มีความรอบคอบ รัดกุม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกแก่
ชาวต่างชาติต่อไป 
 
5. เรื่อง กรอบความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มธนาคารโลก พ.ศ. 2562 – 2562 
(กค.) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอกรอบความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการ
พัฒนาระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มธนาคารโลก พ.ศ. 2562 – 2565 (Country Partnership Framework: CPF) 
เพ่ือก าหนดแนวความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มธนาคารโลกเป็นระยะเวลา 4 ปี ซึ่งในการจัดท า CPF กลุ่ม
ธนาคารโลกได้ค านึงถึงบริบทของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา 
ร่วมกับเป้าหมายตามยุทธศาตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) บทสรุปจากการวิเคราะห์ศักยภาพของประเทศไทยอย่างเป็นระบบของกลุ่มธนาคารโลก
และบทสรุปจากการจัดงานสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน องค์กรอิสระและหน่วยงานภาครัฐในภูมิภาค
ต่าง ๆ ของประเทศไทย โดย CPF ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมชาติ (สศช.) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหารของกลุ่มธนาคารโลกแล้วเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็น สาระส าคัญ 
วัตถุประสงค์ CPF ได้ก าหนดขอบเขตการพัฒนาไว้ 2 ประการ ผ่าน 6 เป้าหมายย่อย ได้แก่ 

1. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและการเติบโตที่ยั่งยืน (Promoting Resilient 
and Sustainable Growth) ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างภาคีความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกลุ่ม
ธนาคารโลกกับประเทศไทยในการส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจเพ่ือ
ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนและเพ่ิมเงินทุนส าหรับการพัฒนาและการสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน โดย CPF ไดก้ าหนดเป้าหมายย่อย 4 ด้าน ได้แก่ (1) การปรับปรุงและพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและการอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
ธุรกิจต่าง ๆ (2) การปรับปรุงการด าเนินนโยบายภาครัฐด้านการเงินและการคลัง (3) 
การเสริมสร้างคุณภาพการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน และ (4) การก าหนดมาตรการใน
การดูแลบริหารจัดการ และปรับปรุงทรัพยากรน้ า ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ 
2. การพัฒนาอย่างท่ัวถึง (Strengthening Inclusion) ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างภาคีความเป็น
หุ้นส่วนระหว่างกลุ่มธนาคารโลกกับประเทศไทยในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

http://www.longstay.tgia.org/
http://www.longstay.tgia.org/
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สังคมของประเทศอย่างทั่วถึง อาทิ การปฏิรูประบบการศึกษา การส่งเสริมการพัฒนาที่
ขับเคลื่อนโดยชุมชนในพ้ืนที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง และการส่งเสริมการยุติการ
เลือกปฏิบัติทางเพศ โดย CPF ไดก้ าหนดเป้าหมายย่อย 2 ด้าน ได้แก่ (1) การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่มาตรการคุ้มครองทางสังคมและเพิ่มการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนด้อย
โอกาสหรือมีความเปราะบาง และ (2) การส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับปวงชน
และการบริหารจัดการที่สนับสนุนกลุ่มที่มีศักยภาพและความสามารถต่าง ๆ 
 

การด าเนินการ การขับเคลื่อนเป้าหมายตาม CPF จะอยู่ในรูปแบบของการจ้างกลุ่มธนาคารโลกเป็นที่
ปรึกษาแบบมีค่าใช้จ่าย (Reimbursable Advisory Service: RAS) เป็นหลักเนื่องจาก
ประเทศไทยได้ก้าวสู่ประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง (Upper Middle Income 
Country) และไม่มีโครงการเงินกู้กับกลุ่มธนาคารโลก โดยแผนดังกล่าวไม่ได้มีผลผูกพันให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจ้างกลุ่มธนาคารโลกเป็นที่ปรึกษาในอนาคตตาม CPF แต่อย่าง
ใด อีกทั้งในการจ้างกลุ่มธนาคารโลกเป็นที่ปรึกษาในแต่ละโครงการนั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการขออนุมัติงบประมาณและความเห็นชอบตามอ านาจอนุมัติ
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นรายกรณีไป ซึ่งในปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐมีการจ้าง
ธนาคารโลกเป็นที่ปรึกษาในรูปแบบ RAS ที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 4 โครงการ เช่น 
โครงการ Doing Business Reform Memorandum ของส านักงาน ก.พ.ร. เป็นต้น อยู่
ระหว่างด าเนินการ 3 โครงการ เช่น โครงการ Project Appraisal Guideline and 
Procedure Review ของ สศช. เป็นต้น และได้บรรลุข้อตกลงและอยู่ระหว่างลงนามเพ่ือ
เริ่มด าเนินการ 3 โครงการ เช่น โครงการ Driving National Strategy for the 
Transformation of Thailand ของ สศช. เป็นต้น   

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

เพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมทั่วถึง 
และยั่งยืน ซึ่งกลุ่มธนาคารโลกเชื่อว่า หากสามารถด าเนินการตามแผนการพัฒนาได้เตม็
ประสิทธิภาพ จะสามารถช่วยยกระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้
เหนือกว่าการเติบโตในปัจจุบันที่ ร้อยละ 4 และสามารถขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวสู่
ประเทศรายได้สูงและทั่วถึงได้ 

 
6.  เรื่อง การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล  
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ตามที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. เสนอ แล้วมีมติ ดังนี้  
  1. เห็นชอบในหลักการการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล  โดยอาจพิจารณา
ให้มีการน าร่องด าเนินการในภารกิจของหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อประชาชน ผู้ประกอบการ  และนักลงทุนเป็น
ส าคัญก่อนตามความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความจ าเป็นต้องออก/ปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายเพ่ือรองรับการด าเนินการดังกล่าว ก็ให้ด าเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมตามความเห็นของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) ด้วย 
  2. ในกรณีที่หน่วยงานใดไม่สามารถด าเนินการผ่านระบบดิจิทัลหรือไม่สามารถปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบได้ ภายในปี พ.ศ. 2562 หรือไม่สามารถพัฒนางานบริการให้เป็นระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์              
(e-Service)  จัดท าแผนการด าเนินการพัฒนางานบริการให้เป็นระบบ e-Services  หรือยกเลิกการใช้กระดาษได้
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ภายในปี พ.ศ. 2563  ตลอดจนในกรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติ  ให้หน่วยงานดังกล่าวเร่งประสานงานกับส านักงาน 
ก.พ.ร. เพ่ือพิจารณาขยายระยะเวลาด าเนินการเป็นรายกรณี โดยจัดล าดับตามความส าคัญ  เร่งด่วนและความพร้อม
ของหน่วยงาน รวมถึงระยะเวลาที่หน่วยงานนั้น ๆ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ   
  3. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น (1) ความพร้อมของ
หน่วยงาน เพ่ือรองรับการออกเอกสารผ่านระบบดิจิทัล เช่น ความพร้อมของระบบอินเทอร์เน็ต (2) การบูรณาการ
ร่วมกันเพ่ือการพัฒนาระบบและการเชื่อมโยงข้อมูล และ (3) ความปลอดภัยทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                   
ไปพิจารณาให้ได้ข้อยุติและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้  
  4. เมื่อการก าหนดมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการจัดท าใบอนุญาต  หนังสือรับรอง
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วเสร็จ  ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์              
(องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและซักซ้อมความเข้าใจกับบุคลากรของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ  เพ่ือให้การพัฒนางานบริการ
ภาครัฐให้เป็นระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และการออกเอกสารของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลมีมาตรฐานใน
การด าเนินงานในแนวทางเดียวกันและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 
7. เรื่อง แนวทางการรณงค์ เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2562 
(สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ าคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการรณงค์ เพ่ือสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณี
สงกรานต์ ประจ าปี 2562 (สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ าคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย) ตามท่ี กระทรวงวัฒนธรรม เสนอดังนี้ 
  สาระส าคัญ 
  กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ด าเนินการจัดประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบใน
ภารกิจหลัก จ านวน 19 หน่วยงาน ได้แก่ การจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงประเพณีสงกรานต์ การบริหารจัดการ
น้ า และการดูแล รักษา ความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น            
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กรมชลประทาน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรน้ า) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม (กรมอุตุนิยมวิทยา) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรมการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกองบังคับการต ารวจจราจร ส านักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) กระทรวง
คมนาคม (กรมการขนส่งทางบก) กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์) กรุงเทพมหานคร                
(ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมูลนิธิเมาไม่ขับ เพ่ือบูรณาการความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพ่ือ
ก าหนดแนวทางรณรงค์ เพ่ือสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ที่ดีงามเหมาะสม การป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในช่วงประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2562 ซึ่งด าเนินการภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ าคุ้มค่า               
ทุกชีวาปลอดภัย” ซึ่งได้ข้อสรุปแนวทางในการจัดกิจกรรมภาพรวมของประเทศ 3 แนวทาง 14 ด้าน ดังนี้ 
  1. การรณรงค์จัด “สงกรานต์แบบไทย” ได้แก่ 
   1.1 ส่งเสริมให้จังหวัดต่าง ๆ ใช้พ้ืนที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและร่วมกันสืบสานประเพณี
ต่าง ๆ เน้นวิถีวัฒนธรรมชูเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น 
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   1.2 ขอความร่วมมือจากประชาชนในการสืบสานคุณค่าสาระและสิ่งที่ควรท าของประเพณี
สงกรานต์แบบไทย เช่น ท าความสะอาดบ้านเรือน วัด สถานที่สาธารณะ ท าบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์สรงน้ า
พระ รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ ท าบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษ เล่นน้ าอย่างพองาม 
   1.3 รณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ใช้ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น หรือชุดไทยย้อนยุคเข้าร่วมงาน 
   1.4 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชน ในการจัดกิจกรรมโดยค านึงถึงวัฒนธรรม
ที่ดีงาม โดยจัดให้มีการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สายด่วนวัฒนธรรม 1765 
  2. การรณรงค์ “ใช้น้ าคุม้ค่า” ได้แก่ 
   2.1 ขอความร่วมมือสืบสานประเพณีอย่างมีวัฒนธรรม เพ่ือใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพคุ้ม
ค่าสูงสุด ขอความร่วมมืองดใช้รถบรรทุกตระเวนสาดน้ าในพ้ืนที่ต่าง ๆ ก าหนดระยะเวลาการเล่นน้ าให้เลิกเล่นน้ าใน
เวลาที่ก าหนด ห้ามใช้แป้งและสีต่าง ๆ มาเล่น 
   2.2 ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้อุปกรณ์ที่ปลอดภัยและประหยัดน้ า เช่น ขันขนาด
เล็ก ไม่ใช้ปืนฉีดน้ าแรงดันสูง เล่นน้ าอย่างสุภาพ 
   2.3 ขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้น้ าอย่างประหยัดและน้ าสะอาดเพ่ือสุขอนามัย และ
ส ารองน้ าไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ า 
  3. การรณรงค์ “ทุกชีวาปลอดภัย” ได้แก่ 
   3.1 ขอความร่วมมือภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สถานบันเทิง ผู้จัดกิจกรรม ก าหนดเวลา
เปิด – ปิด จัดกิจกรรมและงดจ าหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตามเวลาที่กฎหมายก าหนด 
   3.2 ควบคุมและรณรงค์ผู้ใช้รถโดยใช้มาตรการเมาไม่ขับ ปลอดแอลกอฮอล์ และมีน้ า ใจ
ให้แก่กันในการใช้รถใช้ถนน และพบเห็นการกระท าที่ไม่เหมาะสมให้แจ้งหน่วยงานหรือศูนย์รับแจ้งเหตุของหน่วยงาน
ต่าง ๆ  
   3.3 มาตรการเข้ม ลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ถนน และยานพาหนะ และมาตรการด้านความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ความปลอดภัยทางน้ า – ทางเรือ และหลังเกิดอุบัติเหตุ ควบคุมความเร็วการใช้รถให้ใช้รถ
ใช้ถนนอย่างเคร่งครัด 
   3.4 กิจกรรมส่งคนกลับบ้าน อ านวยความสะดวกในการเดินทาง การตวจความพร้อมของ            
ผู้ขับรถสาธารณะ ควบคุมและตรวจจับความเร็วของรถบริการสาธารณะด้วยระบบ GPS  และเฝ้าระวังยานพาหนะ
ต่าง ๆ ศูนย์บริการตรวจสภาพรถฟรี รวมถึงมีศูนย์รับแจ้งเหตุร้องเรียนการใช้รถใช้ถนนโดยกรมการขนส่งทางบก และ
จุดบริการพักรถระหว่างการเดินทางเพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 
   3.5 สถานที่ที่จัดงานต่าง ๆ ต้องมีมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน 
   3.6 การบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างจริงจัง เช่น พ.ร.บ. การจราจรทางบก 
   3.7 มีศูนย์แจ้งเตือนภัยสภาพอากาศตลอดช่วงเทศกาล 
 

ต่างประเทศ 
 
8.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของส านักเลขาธิการอาเซียนในการต่ออายุครั้งที่ 2 ของ
บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียกับอาเซียนว่าด้วยโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนา
ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย ระยะที ่2 และการแก้ไขข้อความในบันทึกความเข้าใจฯ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของส านักเลขาธิการอาเซียนในการต่ออายุ                     
ครั้งที่ 2 ของบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียกับอาเซียนว่าด้วยโครงการความร่วมมือด้านการ
พั ฒ น าระห ว่ า งอา เซี ยน กั บ ออส เต ร เลี ย  ระยะที่  2  (Memorandum of Understanding between the 
Association of Southeast Asian Nations and the Government of Australia on the Second Phase of 
the ASEAN Australia Development Cooperation Program : AADCP II) และการแก้ไขข้อความในบันทึกความ
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เข้าใจฯ และหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญให้กระทรวงการต่างประเทศ 
ด าเนินการได ้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก พร้อมทั้งเห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็น
ผู้ลงนามในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ และให้กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งส านักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทน
ถาวรไทยประจ าอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ว่า รัฐบาลไทยให้ความยินยอมให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนลงนามใน
เอกสารดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ 
                   สาระส าคัญของเรื่อง 
                   ที่ผ่านมาประเทศไทยได้จัดท าบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียกับอาเซียนว่าด้วย
โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียระยะที่  2 ในระหว่างปี  2552 – 2558 เพ่ือ
ด าเนินโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย เช่น การสร้างเสริมขีดความสามารถของ
ส านักเลขาธิการอาเซียนและการวิจัยด้านเศรษฐกิจเพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอแนะทางนโยบายเกี่ยวกับการรวมตัวกันทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค เป็นต้น โดยฝ่ายออสเตรเลียให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน เป็น
มูลค่าประมาณ 57 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยบันทึกความเข้าใจฯ ได้ด าเนินการต่ออายุบันทึกความเข้าใจฯ 
มาแล้ว 1 ครั้ง รวม 4 ปี ซึ่งท าให้บันทึกความเข้าใจฯ มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ออสเตรเลียจึงได้
เสนอให้มีการต่ออายุบันทึกความเข้าใจฯ ออกไปอีก 2 ปี เป็นครั้งที ่2 โดยสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
  
9.  เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน 
ครั้งที่ 5 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์ ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 5 ทั้งนี้  หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่าง
แถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน  ครั้งที่ 5 ในส่วนที่
ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการคลัง ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
(มีก าหนดการรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ จังหวัดเชียงราย) 
                   ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ  มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและความท้าทายด้าน
นโยบาย การรวมตัวและการเปิดเสรีบริการด้านการเงิน การอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ความ
เชื่อมโยงระบบการช าระเงินและบริการทางการเงิน การระดมทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การเงินที่ยั่งยืน การเข้าถึงบริการ
ทางการเงิน การระดมทุนเพ่ือการบริหารจัดการภัยพิบัติ การสร้างภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์และความร่วมมือด้านก ากับ
ดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับทั้งนโยบายรัฐบาลในปัจจุบันและแนวคิดหลักของการด ารงต าแหน่งประธาน
อาเซียนของประเทศไทย ในปี  2562 คือ  “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่ งยืน” (Advancing Partnership for 
Sustainability) และจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัฐสมาชิกอาเซียนต่อไป       
 
10.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกกับรัฐบาลมณฑลเหอหนานและคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจว 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ           
ภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอ ดังนี้ 
                    1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ระหว่างส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับรัฐบาลมณฑลเหอหนาน และร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ              
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อากาศยานเจิ้งโจว ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งสองฉบับดังกล่าว ในส่วนที่
ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย  ให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ                    
ภาคตะวันออกสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

                   2. อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับรัฐบาลมณฑลเหอหนาน 

                   3. อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกกับคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจว 

                   สาระส าคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งสองฉบับ 

                   1 . เนื้ อห า โด ยส รุป ของร่ า งบั น ทึ ก ค วาม เข้ า ใจ  ระ ว่ า ง  ส กพ อ . กั บ รั ฐบ าลมณ ฑ ล                                 
เหอหนาน ประกอบด้วยการสนับสนุนการพัฒนาโครงการศูนย์การบินคู่ขนาน (Aviation Dual Hub Project) 
ระหว่างจีนตอนกลางและภูมิภาคอาเซียน เสริมสร้างความร่วมมือในการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่สนามบิน  และ
อุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการบิน เช่น โลจิสติกส์การบิน การซ่อมบ ารุงอากาศยาน หลักสูตรอบรมบุคลากรการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันภายใต้กรอบข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง 
(Belt and Road Initiative) 
                   2. เนื้อหาโดยสรุปของร่างบันทึกความเข้าใจฯ  ระหว่าง สกพอ. กับ ZAEZ (Zhengzhou 
Airport Economy Zone : ZAEZ) ประกอบด้วย ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการวางแผนและ               
การบริหารจัดการมหานครการบินระหว่างกัน โดยจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนา
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น เที่ยวบิน การค้า และการลงทุน 

  โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้ง 2 ฉบับนี้จะเป็นการต่อยอดความร่วมมือบนพ้ืนฐานของบันทึก
ความเข้าใจฯ ระหว่าง สกพอ. กับกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้ลงนามร่วมกันในช่วงการ
ประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 6 เมื่อ
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งได้
ก าหนดแนวทางความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ รวมถึงการคมนาคมและการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย ซึ่ง
บันทึกความเข้าใจฯ ทั้ง 2 ฉบับ ข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด
กับประเทศไทยในการพัฒนามหานครการบิน อุตสาหกรรมอากาศยานและการบิน รวมถึงอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

                   ทั้งนี้ สกพอ. มีก าหนดจัดให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ทั้ง 2 ฉบับระหว่าง สกพอ.กับรัฐบาล
มณฑลเหอหนานและ ZAEZ ระหว่างการเข้าร่วมงาน  the 13th China Henan International Investment & 
Trade Fair ระหว่างวันที่ 8 – 11 เมษายน 2562 ณ เมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 

แต่งตั้ง 
11. เรื่อง การแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่ งประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม รองอธิบดี
กรมสรรพากร ให้ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ ) 
กรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
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12. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ าแห่งชาติ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ าแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบ รวม 26 คน ประกอบด้วย คณะที่ปรึกษา 
จ านวน 4 คน คณะกรรมการ จ านวน 22 คน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
ประธานกรรมการ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นกรรมการและเลขานุการ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี รองอธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และรองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และมี
กรรมการอีก จ านวน 17 คน มีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางในการใช้ประโยชน์ การบริหาร
จัดการถ้ า และแนวทางในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่น และ
บูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวถ้ าโดยมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
 
13. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ แทนต าแหน่งที่ว่าง รวม 5 
คน ดังนี้  
   1. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค    ประธานกรรมการ  
   2. นายชายพงษ์ นิยมกิจ     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
   3. นายเธียรพันธุ์ บุญทรงษีกุล     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
   4. นายรังสรรค์ ตุลชีวิน     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจีพร วงศ์ปรีดี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  
 
14. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ รวม 4 คน แทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้  
   1. นายประสาท สืบค้า   ประธานกรรมการ  
   2. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
   3. นายสุวิชญ โรจนวานิช   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
   4. นายสัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  
 
15. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารส านักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (คพพ.) รวม 5 คน 
แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ด ารงต าแหน่งจะครบวาระสี่ปีในวันที่ 19 เมษายน 2562 ดังนี้  
   1. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร  ประธานกรรมการ  
  2. นายเสรี นนทสูติ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  3. นายธงทอง จันทรางศุ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
   4. นายจักร บุญ-หลง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
    5. นายวิสุทธิ์ จันมณี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
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    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  
 
16. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการมาตรฐานในคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ จ านวน 7 คน ดังนี้  
   1. นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล  
   2. นายสุวิทย์ อมรนพรัตนกุล   
  3. นางอัจฉรา เจริญสุข  
  4. นางรัชดา อิสระเสนารักษ์ (ภาคเอกชน)  
  5. นายธวัช ผลความดี (ภาคเอกชน)  
  6. นางพรรณี อังศุสิงห์ (ภาคเอกชน)  
  7. นายเขมทัต สุคนธสิงห์ (ภาคเอกชน) 
   ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  
  
17. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 โดยมีองค์ประกอบ รวม 43 คน และอ านาจ
หน้าที่ รวม 4 ข้อ ดังนี้  
  องค์ประกอบ  
  ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ รองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 
(ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ) เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รอง
ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ รองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกรม (พ้ืนที่เขตตรวจ
ราชการที่ 1) ผู้ตรวจราชการกรม (พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 2) ผู้ตรวจราชการกรม (พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 3) 
ผู้แทนจากส านักงบประมาณ ผู้แทนจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนจากกรมการ
ปกครอง ผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้ แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์  ผู้แทนจาก
กระทรวงกลาโหม ผู้แทนบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากกองทุนประชากรแห่ง
สหประชาชาติ ผู้แทนจากสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผู้แทนจากส านักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 
ผู้แทนจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนจากวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผู้แทนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขานุการกรม ส านักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อ านวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อ านวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อ านวยการกองสถิติ
พยากรณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อ านวยการกองสถิติสาธารณมติ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อ านวยการกองบริหาร
จัดเก็บข้อมูลสถิติ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการระบบสถิติ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ผู้อ านวยการกองสถิติเศรษฐกิจ ส านักงานสถิติแห่งชาติ สถิติจังหวัด ผู้แทนภาคกลาง ส านักงานสถิติแห่งชาติ สถิติ
จงัหวัด ผู้แทนภาคเหนือ ส านักงานสถิติแห่งชาติ สถิติจังหวัด ผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
และ สถิติจังหวัด ผู้แทนภาคใต้ ส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีผู้อ านวยการกองสถิติสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็น
กรรมการและเลขานุการ  ผู้อ านวยการกลุ่มสถิติประชากร กองสถิติสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ นางอรศรี ฮินท่าไม้ 
นักวิชาการสถิติช านาญการ กองสถิติสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ นางสาวกรรณิการ์ เสนา นักวิชาการสถิติช านาญ
การ กองสถิติสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ นางนิภาพรรณ บรมพิชัยชาติกุล นักวิชาการสถิติช านาญการ กองสถิติ
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สังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ และ นายวรยุทธ ขุนราชเสนา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กองสถิติสังคม ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
   อ านาจหน้าที่   
   1. พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนการด าเนินงานโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ  
พ.ศ. 2563  
   2. ให้ค าปรึกษา แนะน า และก ากับดูแลการด าเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด  
  3. มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ได้ตามความจ าเป็น  
  4. พิจารณาข้อเสนอของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานโครงการ  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
 

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


