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  วันนี้ (3 มีนาคม 2563)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
     ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ
สามัคคี     ปรองดอง พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ด้วย     การยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงิน
สนับสนุนและ    เงินชดเชยภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562)  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี เพ่ือส่งเสริมโครงการลดการ
ปล่อย     ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ)  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาต
เป็น     เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกำหนดการจัดทำ ปัก ติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร 
หรือ    สัญญาณจราจร สำหรับการจราจรบนทางหลวง พ.ศ. ....  
  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้เมลา
มีน –     ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย – ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน – ยูเรีย – ฟอร์แมลดีไฮด์ 
     สำหรับอาหาร : เฉพาะด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
พ.ศ. ....  
  8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึก 100 ปี  
    การสาธารณสุขไทย พ.ศ. ....  

เศรษฐกิจ - สังคม 
 
  9.  เรื่อง  การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน 
    ยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  10.  เรื่อง  การพิจารณาคัดเลือกผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
     พิ เศษ ตาก  และแต่ งตั้ งคณ ะท ำงาน กำกั บ และติ ด ตามผลการ
ดำเนินการตามสัญญา    ของผู้ได้รับสิทธิการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  11.  เรื่อง  ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  
    พ.ศ. 2563 – 2565 
  12.  เรื่อง  ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า 
    พิษณุโลก 
  13.   เรื่อง  แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563 - 2565) 
และ    แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ ประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
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  14.  เรื่อง  วันป่าชายเลนแห่งชาติ  
  15.  เรื่อง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง 
    รายการเงินสำรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพ่ือเตรียมความพร้อม
ป้องกัน    และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
    (Covid -19) ระยะการระบาดในวงจำกัด (ระยะท่ี 2)  
 16.  เรื่อง  ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่าย
    ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
  17.  เรื่อง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง 
    รายการเงินสำรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพ่ือเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การ    จัดทำหน้ากากอนามัยในการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัน 
    ไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
 

ต่างประเทศ 
  18.   เรื่อง   การรับรองร่างปฏิญญาการเมืองในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วย
สถานภาพ    สตรี สมัยที่ 64 
  19.  เรื่อง  ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ก า ร ด ำ เนิ น โ ค ร ง ก า ร  Strategic Co-ordination and 
Monitoring     ภายใต้ Country Programme ระหว่างไทยกับ OECD 
 20.  เรื่อง   การขอความเห็นชอบต่อร่างหนังสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์  (Deed of 
Grant)    เรือลาดตระเวนฉบับใหม่ ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ส. และกองบัญชาการตำรวจ
    ปราบปรามยาเสพติดเมียนมา 
  

แต่งตั้ง 
  21.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ
     ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  22.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ
     ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
  23.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ
     ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  24.  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงโฆษกหน่วยงาน (สคก.)  
  25.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
     (กระทรวงพลังงาน)  
  26.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
     (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  27.  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  

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

 
 



 

 

 

3 

 
 

กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี ปรองดอง
เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
โดยให้ รับความเห็นของสำนักงาน ก.พ . สำนักงบประมาณ  และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้  
  สาระสำคัญของร่างระเบียบ   
  1. กำหนดให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ
สามัคคีปรองดองตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2561 เรื่อง กลไกในการขับเคลื่อนการ
ปฏิ รูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ  และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ลงวันที่  26 พฤศจิกายน 2561 
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น
รองประธานกรรมการ และรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจำนวนไม่
เกินสามคน ปลัดกระทรวงกลาโหม เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากภาคเอกชน
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ    
   2. กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้   
   3. กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของ
จำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยการลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่ง             ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง  ชี้ขาด  
  4. กำหนดให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการได้รับค่าตอบแทน
เช่นเดียวกับประธานกรรมการปฏิรูปและกรรมการปฏิรูปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการ
ปฏิรูปประเทศ และผู้ช่วยเลขานุการได้รับค่าตอบแทนเช่นเดียวกับผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปตาม
กฎหมายว่าด้วยแผนและข้ันตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ  
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่  .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (การยกเว้นภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนและเงินชดเชยภายใต้มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ              ปี 2562)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงฉบับที่  .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนและเงิน
ชดเชยภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่ งสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสำนัก
งบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย   
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   กค. เสนอว่า  
  1. โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (วันที่ 22 ตุลาคม 2562 และ 12 พฤศจิกายน 2562) ให้ กค. 
เร่งรัดการเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” และมาตรการ
ส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 นั้น 
เพ่ือยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนและเงินชดเชยที่ผู้มีเงินได้ได้รับตามมาตรการส่งเสริม
การท่องเที่ยวภายในประเทศและมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ อันเนื่องจากการชำระเงินเพ่ือซื้อ
สินค้าหรือรับบริการจากผู้ขายสินค้า หรือผู้ ให้บริการผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ 
ต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 สิงหาคม 2562   
   2. ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ อัน
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศโดยการจ่ายเงินสนับสนุนและเงินชดเชยให้แก่ผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยว ซึ่ง
ได้ ชำระเงิน เพ่ื อซื้ อ สินค้ าหรือรับบริการจากผู้ ขายสินค้ าหรือผู้ ให้ บริการผ่ านระบบการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ                   จึงสมควรกำหนดให้เงินสนับสนุนและเงินชดเชยที่ผู้มีเงินได้ได้รับ อัน
เนื่องจากการชำระเงินเพ่ือซื้อสินค้าและ              รับบริการตามมาตรการดังกล่าวข้อ 1. เป็นเงินได้พึงประเมิน
ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   
   3. กค. ได้ดำเนินการตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้   
    3.1 ประมาณการสูญ เสียรายได้  กค. รายงานว่า เงินชดเชย เพ่ิมเติมที่ ได้ รับจาก
มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ที่ขยายออกไป และเงินสนับสนุนและเงินชดเชยที่
ได้รับจากมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ไม่อยู่ ในประมาณการรายได้ประจำปี
งบประมาณ จึงไม่สูญเสียรายได้ภาษี แต่อย่างไรก็ดี หากมิ ได้กำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
จากมาตรการดังกล่าว จะสามารถจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินสนับสนุนและเงินชดเชยได้ประมาณ 
7,600 ล้านบาท   
   3.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จะทำให้การบริโภคภายในประเทศขยายตัว อันจะ
ส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการจัดเก็บรายได้ภาษีอากร   
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร              
(การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนและเงินชดเชยภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 
2562) มาเพ่ือดำเนินการ  
  สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง   
  กำหนดให้เงินสนับสนุนและเงินชดเชยที่ผู้มีเงินได้ได้รับตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศและมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ อันเนื่องมาจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการจาก
ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
22 ตุลาคม 2562 และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพ่ือ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่  
..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจ)       ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้
ดำเนินการต่อไปได้  
  สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
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  กำหนดให้ยกเว้นภาษี เงินได้นิ ติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับ
กำไรสุทธิที่ เกิดจากการจำหน่ายคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยตามโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกภาคสมัครใจที่ได้ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  โดย
ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นเวลาสามรอบระยะเวลา
บัญชีต่อเนื่องกัน โดยการเริ่มนับรอบระยะเวลาบัญชีแรกให้เริ่มนับรอบระยะเวลาบัญชีที่องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ออกใบรับรองการจำหน่ายคาร์บอนเครดิตให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณ วุฒิ  และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการ
อนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้     
  สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กำหนดบทนิยามคำว่า “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี   
   2. กำหนดให้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี มี  3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และ
ระดับสูง โดยแต่ละระดับ มี 3 ประเภท คือ วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี และวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่อง
กำเนิดรังสี   
  3. กำหนดให้การออกใบอนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งต้องมี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามท่ีกำหนดแล้ว ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นผู้มีหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้   
   3.1 ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจาก
หน่วยงานที่เลขาธิการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา    
   3.2 ผ่านการเทียบหลักสูตรการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบหลักสูตรที่
เลขาธิการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
   3.3 ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ เลขาธิการ
กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
  4. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอต่ออายุใบอนุญาตขอรับใบแทนใบอนุญาต               
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต  
 
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 
....              ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ  และให้ดำเนินการต่อไปได้     
  สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  1. กำหนดให้มีองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Zoological 
Park Organization of Thailand” เรียกโดยย่อว่า “ZPOT” และจะให้มีตราเครื่องหมายขององค์การตามที่
คณะกรรมการกำหนดก็ได้ และให้มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดอ่ืนและจะตั้งสำนักงาน
สาขาขึ้น ณ ที่ใดภายในราชอาณาจักรก็ได้    
   2. กำหนดให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการสวนสัตว์ให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล ดำเนินการรวบรวมหรือส่งเสริมการรวบรวมสัตว์นานาชนิดไว้ เพ่ือประโยชน์ในการ
อนุรักษ์ การศึกษา การวิจัย การให้บริการแก่ประชาชน และการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่การเลี้ยงสัตว์ ส่งเสริม
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และจัดให้มีการดำเนินการบำรุงและเพาะพันธุ์สัตว์นานาชนิดเพ่ือรักษาและอนุรักษ์ไว้มิให้สูญพันธุ์ ดำเนินการ
เกี่ยวกับสถานที่เลี้ยงสัตว์ขององค์การ มีอำนาจกระทำกิจการต่าง ๆ ภายในขอบเขตแห่งวัต ถุประสงค์ และ
สามารถกู้ยืมเงิน ซึ่งถ้าเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 50 ล้านบาท ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน  
  3. กำหนดให้ทุนขององค์การประกอบด้วย เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา 40 เงิน
และทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจากสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ในส่วนของสำนักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารีตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 
เมื่อได้หักหนี้สินแล้ว เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นทุน และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้ รวมทั้งเงินที่
ได้รับความช่วยเหลือทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร   
  4. กำหนดให้มีคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่ งประเทศไทย ประกอบด้วยประธาน
กรรมการคนหนึ่ งและกรรมการอ่ืนอีกไม่น้อยกว่า 6 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ซึ่ งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ ง และให้
ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ   
  5. กำหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ
ผู้อำนวยการตามหลักเกณฑ์ที่ คณะรัฐมนตรีกำหนด สำหรับประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการ 
พนักงาน และลูกจ้าง อาจได้รับเงินบำเหน็จ หรือเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  
  6. กำหนดบทเฉพาะกาล          
   6.1 กำหนดให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน งบประมาณ และ
รายได้ขององค์การสวนสัตว์ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2497 ไปเป็นขององค์การสวน
สัตว์แห่งประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกานี้   
   6.2 กำหนดให้คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่ งตั้งตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2497 ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 
เป็นคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกานี้ และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะ
ได้มีคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกานี้   
   6.3 กำหนดให้ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การสวน
สัตว์ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2497 ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนที่พระราชกฤษฎีกา
นี้ใช้บังคับ เป็นผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยตามพระ
ราชกฤษฎีกานี้  โดยให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เท่าที่ เคยได้รับอยู่ เดิม สำหรับ
ผู้อำนวยการขององค์การสวนสัตว์ ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง  
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดการจัดทำ ปัก ติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมาย จราจร หรือสัญญาณ
จราจร สำหรับการจราจรบนทางหลวง พ.ศ. ....  
  คณ ะรัฐมนตรีมี มติ เห็ นชอบร่ างกฎกระทรวงกำหนดการจัดทำ ปั ก  ติดตั้ งป้ ายจราจร 
เครื่องหมายจราจร หรือสัญญาณจราจร สำหรับการจราจรบนทางหลวง พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวง
คมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย   
  สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กำหนดคำนิยามและแก้ไขรูปแบบ ความหมาย ลักษณะและตัวอย่างของเครื่องหมายจราจร 
อุปกรณ์จราจร สัญญาณจราจร ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  เรื่อง 
มาตรฐานเครื่องหมายจราจร ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร 
และความหมายของสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
ดังนี้   
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  1. กำหนดความหมาย ตัวอย่าง และแบ่งเครื่องหมายจราจร เป็นป้ายจราจร และเครื่องหมาย
จราจรบนพื้นทาง  
   2. กำหนดความหมาย ลักษณะ ตัวอย่าง และแบ่งป้ายจราจร เป็นป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้าย
แนะนำ   
  3. กำหนดความหมาย ลั กษณ ะ ตั วอย่ าง และแบ่ งเครื่องหมายจราจรบน พ้ืนทางเป็ น
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทบังคับ เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทเตือน  
  4. กำหนดความหมาย และตัวอย่างของอุปกรณ์จราจร   
  5. กำหนดความหมายของสัญญาณจราจร ซึ่งประกอบด้วยสัญญาณไฟและสัญญาณธง   
 
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน – ฟอร์แมลดี
ไฮด์ ยูเรีย – ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน – ยูเรีย – ฟอร์แมลดีไฮด์ สำหรับอาหาร : เฉพาะด้านความ
ปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะ
และเครื่องใช้เมลามีน – ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย – ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน – ยูเรีย – ฟอร์แมลดีไฮด์ สำหรับ
อาหาร : เฉพาะด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และ
ให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้  
  สาระสำคัญของเรื่อง  
  ร่างกฎกระทรวงฯ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เป็นการออกกฎกระทรวงเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (ฉบับที่  8) พ.ศ. 2562 โดยกำหนดให้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน – ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย – ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน – ยู
เรีย – ฟอร์แมลดีไฮด์ สำหรับอาหาร : เฉพาะด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะบรรจุอาหารทุกชนิดที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 
ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว  
 
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย พ.ศ. 
....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 
100 ปี การสาธารณสุขไทย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้  
  กค. เสนอว่า  
  1. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ให้ กค. จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุข
ไทย ในวันที่  27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นที่ ระลึกและน้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หั ว และเพ่ือเผยแ พร่
ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จ พัฒนาการทางการแพทย์ และผลการดำเนินงานของ สธ. ที่ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพ
อนามัยแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่ง กค. ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกใน
โอกาสดังกล่าว และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึ กตามแบบที่ทูลเกล้าฯ 
ถวายแล้ว   
   2. จึงเห็นควรจัดทำเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคายี่สิบบาท ออก
ใช้เพ่ือเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การสาธารณสุขไทยในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สำหรับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเหรียญกษาปณ์ดังกล่าวมาจาก เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์  
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทำของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



 

 

 

8 

    สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง   
  กำหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ำหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย และ
ลักษณะอ่ืน ๆ ของเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคายี่สิบบาท เพ่ือเป็นที่ระลึกเนื่อง
ในโอกาสครบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย  
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
 
9. เรื่ อง การพิ จารณ าบำเหน็ จความชอบกรณี พิ เศษให้แก่ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ปฏิ บั ติ งานด้ านยาเสพติด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้มีการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณี พิเศษให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในอัตราไม่เกิน 11 ,292 อัตรา โดยแบ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดโดยตรง และผู้ปฏิบัติงานเกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามที่
กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอดังนี้ 
  1. ให้มีการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับดีเด่นไม่เกินร้อยละ 2.5 ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดโดยตรง 
จำนวน 330,241 อัตรา คิดเปน็อัตราไม่เกิน 8,256 อัตรา 
  2. ให้มีการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับดีเด่นไม่เกินร้อยละ 1.5 ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหายา
เสพติด จำนวน 202,414 อัตรา คิดเป็นอัตราไม่เกิน 3,036 อัตรา 
  3. สำหรับงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ของส่วนราชการต้นสังกัดเป็นลำดับแรกก่อน หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้เบิกจ่ายจากงบกลาง รายการเงิน
เลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการเป็นลำดับต่อไป 
 
10. เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุ ในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษตาก 
และแต่งตั้ งคณะทำงานกำกับและติดตามผลการดำเนินการตามสัญญาของผู้ ได้ รับสิทธิการพัฒนา
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมติคณะทำงานสรรหา คัดเลือก และเจรจาผู้ล งทุนในพ้ืนที่ เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (คณะทำงานสรรหาฯ) ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  24 กรกฎาคม 2562 
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ แล้วมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกให้กิจการร่วมค้า ไอซีบีแอนด์จี ตาก 
อินดัสเทรียล พาร์ก เป็นผู้ได้รับสิทธิพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  
  สำหรับการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับและติดตามผลการดำเนินการตามสัญญาของผู้ได้รับสิทธิ
การพัฒนาพ้ืนที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ นั้น  เห็นควรให้กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์ ) พิจารณา
ดำเนินการภายหลังจากที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิ จพิเศษตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... แล้ว 
  สาระสำคัญของเรื่อง 
  ข้อเสนอของกระทรวงการคลังเป็นการขอความเห็นชอบผลการคัดเลือกให้กิจการร่วมค้า 
ไอซีบีแอนด์จี  ตาก อินดัสเทรียล พาร์ก เป็นผู้ ได้รับสิทธิพัฒนาพื้ นที่ เขตพัฒนาเศ รษฐกิจพิ เศษตาก 
ตามมติคณะทำงานสรรหา คัดเลือก และเจรจาผู้ลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 สรุปได้ ดังนี้ 

รายการ รายละเอียด 
1 .  รู ป แ บ บ - เป็นการจัดสรรพ้ืนที่ ให้ เช่าในพ้ืนที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตาก ท้องที่
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โครงการ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื้อที่ประมาณ 1 ,067 – 2 – 
27.7 ไร่ ระยะเวลา 50 ปี โดยกิจการร่วมค้า ไอซีบีแอนด์จี ตาก อินดัสเทรียล 
พาร์ก เป็นผู้พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมมูลค่าโครงการ ประมาณ 830 ล้าน
บาท  
- แบ่งการพัฒนาพ้ืนที่เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
  (1) พื้นที่อุตสาหกรรม (Factory Zone) ขนาดพื้นที่รวม 610 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 57 ประเภทกิจการ เช่น เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ อาหาร 
และเกษตรแปรรูป โลจิสติกส์และคลังสินค้า 
 
 
  (2) พ้ืนที่ส่วนกลาง (Amenity Core Zone) ขนาดพ้ืนที่รวม 87 ไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 8  เช่ น  สำนั กงานผู้ ล งทุ นและบริษั ทต่ าง ๆ  หน่ วยงานราชการ 
ศูนย์การค้าชายแดน ศูนย์การประชุม 
  (3) พ้ืนที่สีเขียว (Green Space) ขนาดพ้ืนที่รวม 370 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35 
เช่น พ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ (Training Center) สวนสาธารณะ โครงข่ายถนน 

2 . ก า รพิ จ า รณ า
คุ ณ ส ม บั ติ ข อ งผู้
เสนอการลงทุน 

มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กำหนด เช่น  (1 ) 
จะต้องเป็นผู้ไม่เคยทิ้งงานก่อสร้างของทางราชการตามหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อ
ผู้ทิ้งงานของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลางมาก่อน (2) ต้อง
เป็นนิติบุ คคลที่ มี สถานะการเงินที่ มั่ นคงและมีความสามารถที่ จะดำเนิน
โครงการให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ 

3 .  ค ะ แ น น
ข้อ เสนอโครงการ
ลงทุน 

- ได้คะแนนข้อเสนอโครงการลงทุน ส่วนที่  1 Land Use & Masterplaning 
55.25 ค ะ แ น น  ( จ า ก  6 0  ค ะ แ น น )  ส่ ว น ที่  2  Business Model/ 
Milestone/Feasibility 14 คะแนน (จาก 20 คะแนน) และส่วนที่ 3 ข้อเสนอ
ผลประโยชน์ตอบแทนการเช่า 20 คะแนน (จาก 20 คะแนน) รวมทั้งสิ้น 89.25 
คะแนน (จาก 100 คะแนน)  
- ได้ เสนอผลประโยชน์ตอบแทน (ค่าธรรมเนียมการจัดให้ เช่า) ให้แก่
ทางราชการจำนวน 321 ล้ านบาท สู งกว่าค่าธรรมเนียมขั้นต่ ำที่ ทาง
ราชการกำหนด 54,107,687 บาท (ขั้นต่ำกำหนด 266,892,313 บาท/50 ปี 
หรือ 250,000 บาท/ไร่/50ปี) รวมทั้งชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ 36 ,000 บาท/
ไร่/ปี และปรับปรุงอัตราค่าเช่า ร้อยละ 15 ทุก 5 ปี 

 
11. เรื่อง ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 – 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 -2565 
  2. รับทราบกรอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ดำเนินการตามร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 – 2563 รวมทั้งสิ้น 11,078,946,553 บาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. กรอบวงเงินงบประมาณ (บาท) 
2563 4,054,418,853 
2564 3,640,079,900 
2565 3,384,447,800 

  สาระสำคัญของเรื่อง 
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  สธ.รายงานว่า 
  1. ภายหลังจากที่ ได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2561 เป็นกฎหมายแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สธ. ได้ดำเนินการทบทวนสถานการณ์ด้านวัคซีน
ทั้งในและต่างประเทศ การประเมินความเสี่ยงภูมิ คุ้มกันหรือความเข้มแข็งด้านวัคซีนของประเทศ รวมทั้ง
ทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านวัคซีนและด้านอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องโดยผ่านการรับฟังความเห็นจาก
ประชาชนและผู้ เชี่ ยวชาญในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน และ ได้นำเสนอ
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 
ซึ่ งที่ประชุมได้ มีมติ  (1) เห็นชอบร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2563 - 2565 และกรอบงบประมาณ จำนวน 11 ,078,946,553 บาทและ (2) มอบหมายให้สถาบัน
วัคซีนแห่งชาติในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติดำเนินการเสนอร่างนโยบายและแผน
ยุ ท ธศ าสต ร์ ค ว าม ม่ั น ค งด้ าน วั ค ซี น แ ห่ งช าติ  พ .ศ . 2563  – 2565  แ ล ะก รอบ งบ ป ระม าณ ต่ อ
คณะรัฐมนตรี ตามนัยมาตรา 10 (1) และ 10 (4) แห่งพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 
2561  
  2. สธ. แจ้งว่า นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 – 2565 
เป็นแผนที่นำไปสู่การพ่ึงตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในการจัดการวัคซีนให้มีความ
เพียงพอและต่อเนื่อง การวิจัยพัฒนาผลิตวัคซีนเพ่ือต่อยอดสู่การผลิต การส่งออก และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร อีกทั้ งยังมีแนวคิดที่ สอดรับกับ
นโยบายและแผนพัฒนาของชาติ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 นโยบายแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 แผนยุทธศาสตร์ สธ. 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) (ร่าง) 
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
  3. ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 – 2565 มี
สาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็น สาระสำคัญ 
วิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศ

เข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เป็นธรรม 
วัตถุประสงค์ - เพ่ื อ พัฒ นาระบบการจัดหาที่ สมดุ ลกับความต้องการและ

สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศ และพัฒนาระบบการ
ให้บริการวัคซีน เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกพ้ืนที่
เขา้ถึงวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และทันการณ์ 
- เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการการวิจัยพัฒนา การผลิต
วัคซีน  การประกันคุณ ภ าพและการนำไป ใช้ ให้ เป็ นทิ ศทาง
เดียวกัน และมีขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน
ที่สามารถรองรับความต้องการได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
- เพ่ือผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านวัคซีนอย่างครบวงจร
เพ่ือรองรับความต้องการอย่างเพียงพอ พัฒนาและบริหารจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของประเทศให้มีครบถ้วนและได้
มาตรฐานสากล 
- เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วนให้มีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านวัคซีน
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ของประเทศได้อย่างเข้มแข็ง มีเอกภาพในการบริหารจัดการอย่าง
บูรณาการและมีประสิทธิภาพ 

นโยบาย - รัฐบาลจะส่งเสริมให้คนไทยและผู้ที่อาศัยอยู่ ในประเทศไทย
ได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุม เหมาะสม และเป็นธรรมทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะฉุกเฉิน 
- รัฐบาลจะส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จำเป็น
สำหรับใช้ป้องกันโรคที่ เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เพ่ือ
ทดแทนการนำเข้าและการส่งออกในระยะต่อไป 
- รัฐบาลจะส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
วัคซีนของประเทศเพ่ือรองรับความต้องการอย่างเพียงพอ และได้
มาตรฐานสากล 
- รัฐบาลจะส่งเสริมให้องค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนมีความ
เข้มแข็ง เพ่ือให้สามารถดำเนินการด้านวัคซีนได้อย่างครบวงจร
และมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
- ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้าง
เสริมภู มิคุ้ มกัน โรคให้ มีประสิทธิภาพทั้ งในภาวะปกติและ
ภ าว ะฉุ ก เฉิ น  โด ยมุ่ ง ส ร้ า งค ว าม มั่ น ค งด้ าน วั ค ซี น เพ่ื อ ให้
ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเป็นธรรมและทันต่อสถานการณ์ทั้ง
ในภ าวะปกติ และภ าวะฉุ ก เฉิ น  มุ่ ง พั ฒ นากล ไกและระบ บ
งบประมาณ ในการนำวัคซีน ใหม่ เข้ ามาใช้ เป็นวัคซีน พ้ืนฐาน 
รวมทั้ งมุ่ งส่ งเสริมการพัฒ นารูปแบบและมาตรฐานของการ
ให้บริการวัคซีน 
- ยุทธศาสตร์ที่  2   ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และ
การผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของ
ประเทศ  โดยมุ่ งสร้างศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองด้านวัคซีน 
ส่งเสริมและสนับสนุนทุนในการวิจัยพัฒนาวัคซีนเป้าหมายและ
วัคซีนเพ่ือตอบโต้การระบาด รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
หรือรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตวัคซีน 
- ยุทธศาสตร์ที่  3  ส่ ง เสริม  สนั บสนุ น อุตสาหกรรม วัคซีน
ภ าย ใน ประ เทศ ให้ มี ค วาม เข้ ม แข็ งและส่ งออก ได้  ซึ่ ง ให้
ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมวัคซีน
ของประเทศ โดยการแสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนทั้ งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ งการ
กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือระเบียบปฏิบัติที่สนับสนุนให้เกิด
การลงทุน ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนให้สามารถผลิต
วัคซี นที่ จ ำเป็ น ได้ อย่ างเพี ยงพอและได้ มาตรฐานสากล เพ่ื อ
สามารถส่งออกจำหน่ายในภูมิภาคและนานาชาติได้อย่างเข้มแข็ง
และเติบโต 
- ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้าง
พื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความม่ันคง
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ด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม  ให้ความสำคัญกับการผลิต การ
พัฒนา และการรักษาบุคลากรในสาขาที่จำเป็นและขาดแคลนให้
เพียงพอ รวมถึงการพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานให้
ได้มาตรฐานสากลและการพัฒนาองค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีน
ให้มีศักยภาพสูงและเป็นเอกภาพ 
- ยุทธศาสตร์ที่  5  เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร
ภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ โดยให้ความสำคัญกับ
การสนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้สามารถดำเนินการ
วิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จำนวนโครงการ 67 โครงการ 
กรอบวงเงินงบประมาณ 11,078,946,553 บาท 

 
 

การประเมินผล แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
1) ประเมินผลก่อนการปฏิบัติการหรือก่อนเริ่มโครงการ โดย
ให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนประเมินตนเองเพ่ือประเมิน
สถานการณ์และศักยภาพความพร้อมของหน่วยงาน (ระยะเวลา 1 
ปี พ.ศ. 2563)  
2) ประเมินผลระหว่างดำเนินการ โดยคณะกรรมการวัคซีน
แห่งชาติหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน 
เพ่ือติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ 
(ระยะเวลา 2 ปี พ.ศ. 2563 – 2564)  
3 ) ประเมิน ผลหลั งสิ้ น สุ ด แผน  โดยคณ ะกรรมการวัค ซี น
แห่ งชาติ  เพ่ื อวิ เคราะห์ประสิทธิภ าพ  ปัญ หาอุปสรรค แล ะ
ผลกระทบในภาพรวม พร้อมทั้ งสรุปผลการดำเนินงานภาย
หลั งจากสิ้ น สุ ดแผนและจะรายงานต่ อคณ ะรัฐมนตรีทุ กปี  
(ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565)  

 
12. เรื่อง ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิษณุโลก 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา
เมืองเก่าพิษณุโลกตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ 
   สาระสำคัญของเรื่อง 
   ทส. รายงานว่า 
   1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มดำเนินการศึกษากำหนด
ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเมืองเก่าพิษณุโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เพ่ือให้การกำหนดเขตพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีคุณค่า
ทางด้านประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน รวมทั้งวัดที่มีความสำคัญในพ้ืนที่เมืองเก่าพิษณุโลก เนื่องจากเมือง
เก่าพิษณุโลกจัดอยู่ ในเมืองเก่ากลุ่มที่  1 ที่มีคุณค่าความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีความชัดเจน เช่น เป็น
ชุมชนโบราณที่มีความสืบเนื่ องมาเป็น เวลายาวนานเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ ในภาคเหนือตอนล่างและมี
ความสำคัญทางยุทธศาสตร์มากที่สุดเมืองหนึ่งของราชอาณาจักรอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
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   2 . ในการป ระชุ มคณ ะกรรมการอนุ รั กษ์ และ พั ฒ นากรุ งรั ตน โกสิ น ทร์ และ เมื อ งเก่ า                           
[รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน และเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเลขานุการ] ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบ 
ดังนี้ 
    2.1 ให้ประกาศเขตพ้ืนที่เมืองเก่าพิษณุโลก ตามขอบเขตพ้ืนที่ตามที่ศึกษาและรับฟัง
ความคิดเห็นกับจังหวัด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และ
เมืองเก่า               พ.ศ 2546 และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
นำไปพิจารณาและจัดทำรายละเอียดเพื่อดำเนินการต่อไป 
    2.2 ให้จังหวัดพิษณุโลก พิจารณาดำเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ต่อไปและดำเนินการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการ
อนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าพิษณุโลกเพ่ือใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 
   3. ขอบเขตพ้ืนที่ เมืองเก่าพิษณุ โลก ครอบคลุมอาณาบริเวณกำแพงเมือง คูเมืองพิษณุ โลก 
พระราชวังจันทน์ วัด และโบราณสถานสำคัญ โดยมีการแบ่งเป็นเขตพ้ืนที่ (Zoning) ดังต่อไปนี้ 
    พ้ืนที่หลัก เนื้อท่ีรวมประมาณ 0.553 ตารางกิโลเมตร (345.30 ไร่) 
    พ้ืนที่ 1-1 คือพระราชวังจันทน์ และโบราณสถานสำคัญ เช่น สระสองห้อง วัดโพธิ์ทอง 
วัดพระศรีสุคต และวัดวิหารทอง รวมไปถึงพ้ืนที่อาคารศาลากลางจังหวัดปัจจุบัน เนื้อที่ประมาณ 0.416 ตาราง
กิโลเมตร (259.86 ไร่) 
    พ้ืนที่ 1-2 ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นบริเวณวัดและโบราณสถานสำคัญ
ของเมือง ได้แก่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดนางพญา และวัดราชบูรณะ เนื้อที่ประมาณ 0.137 
ตารางกิโลเมตร (85.44 ไร่) 
    พ้ืนที่ ต่อเนื่อง ได้แก่  พ้ืนที่บริ เวณภายในขอบเขตพ้ืนที่ เมืองเก่าพิษณุ โลกทั้ งหมด
นอกเหนือจากพ้ืนที่หลัก มีเนื้อที่รวมประมาณ 2.277 ตารางกิโลเมตร (1,423.125 ไร่)  
   4. กรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ประกอบด้วยแนวทางทั่วไปและแนวทาง
สำหรับเขตพ้ืนที่สรุปได้ ดังนี้ 
    4.1 แนวทางท่ัวไป (สำหรับพื้นท่ีหลักและพ้ืนที่ต่อเนื่อง) ดังนี้ 

แนวทาง การดำเนินการ 
1. การมีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์โดยวิธีต่าง ๆ เช่น การพบปะพูดคุย 

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ รวมถึงให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น และจัดกิจกรรม
เมืองเก่าอย่างต่อเนื่อง 

2. การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์และพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือกำหนดกรอบการสร้าง
จิตสำนึกทางสังคมโดยการให้ความรู้ สร้างการรับรู้
ตั้งแต่ในระดับครอบครัว กลุ่มทางสังคมต่าง ๆ ชุมชน 
และเป็นแบบแผนของทั้งเมือง  

3. การส่งเสริมกิจกรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ ฟ้ืนฟูงานเทศกาลต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดให้มีบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
ธุรกรรมบริการที่ครบสมบูรณ์ 

5. การป้องกันภัยคุกคามจากมนุษย์และธรรมชาติ  คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าระดับ
เมืองสามารถใช้อำนาจตามกฎหมายที่เก่ียวข้องในการ
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จัดระเบียบหรือระงับยับยั้งกิจกรรมการพัฒนาก่อสร้าง
ที่จะเป็นผลกระทบต่อโบราณสถานและแหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรม เพ่ือป้องกันกรณีการพัฒนาสิ่งก่อสร้างที่บด
บังโบราณสถาน 

6. การประหยัดพลังงานด้านการสัญจรและ
สภาพแวดล้อม 

ส่งเสริมพัฒนาทางเดินเท้า การใช้จักรยาน และพาหนะ
ทางเลือกในเขตเมืองเก่า เพื่อลดการใช้ยานพาหนะที่
ใช้เชื้อเพลิงและสร้างมลภาวะ 

7. การดูแลและบำรุงรักษาอาคารและ
สาธารณูปการ 

ขยายบทบาทองค์กรปกครองท้องถิ่นใน
คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าระดับ
เมือง ในการดูแลมิให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อ
ลักษณะทางกายภาพที่สำคัญของสิ่งก่อสร้างในย่าน
เมืองเก่า และส่งเสริมให้มีการบำรุงรักษาสภาพ
ภายนอกของอาคารอย่างต่อเนื่อง 

     4.2 แนวทางสำหรับเขตพ้ืนที่ ดังนี้  
     4.2.1 พื้นที่หลัก 

แนวทาง การดำเนินการ 
1. ด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

1.1 ลดการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนที่ไม่จำเป็นในเขตพ้ืนที่ศาสนสถาน 
1.2 ที่ดินของรัฐและเอกชนควรให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นหลัก ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อหัตถกรรม การท่องเที่ยว             
พาณิชยกรรม การอยู่อาศัย ศาสนสถาน สถานศึกษา หน่วยงานราชการ 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ นันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือ
สาธารณประโยชน์เท่านั้น 

2. ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม 

รักษาสภาพแวดล้อมโดยกำหนดความสูง สัดส่วนพื้นที่ว่าง (Open Space Ratio) 
ขนาด ลักษณะ แบบ รูปทรงของอาคารให้สอดคล้องและกลมกลืนหรือไม่ทำลาย
โบราณสถานในพื้นที่ พิจารณาการใช้วัสดุและสีของอาคารเพ่ือสร้างบรรยากาศการ
เข้ามาถึงบริเวณสำคัญของเขตพ้ืนที่เมืองเก่า 

3. ด้านระบบ
การจราจรและ
คมนาคมขนส่ง 

3.1 ส่งเสริมให้มีทางเดินเท้าและการสัญจรด้วยยานพาหนะขนาดเบาเพ่ือลดมลภาวะ 
เช่น รถจักรยาน รถลากจูง 
3.2 ลดปริมาณการจราจร ห้ามรถบรรทุกหนักและรถยนต์ขนาดใหญ่เข้าสู่พ้ืนที่ 
3.3 จำกัดการก่อสร้างลานจอดรถขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นมลภาวะทางสายตาที่ขัดแย้งกับ
สภาพแวดล้อมเมืองเก่า 

4. ด้านการพัฒนา
ภูมิทัศน์ 

4.1 สร้างเส้นทางต่อเนื่องระหว่างตำแหน่งองค์ประกอบเมือง โบราณสถานและพ้ืนที่
เปิดโล่งในเมือง โดยจัดให้มีทางคนเดิน ทางจักรยาน หรือพาหนะขนาดเบา 
4.2 จัดทางคนเดินที่ปลอดภัย พร้อมอุปกรณ์สาธารณูปโภคอำนวยความสะดวก เช่น 
โคมไฟ ถังขยะ ป้ายบอกทาง 

5. ด้านการบริหาร
และการจัดการ 

5.1 ให้จังหวัดจัดตั้งสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
เก่า เพ่ือทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ 
5.2 ให้จังหวัดออกประกาศ เรื่อง มาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอย่างอ่ืนที่อาจพึงมีในบริเวณเมืองเก่า ที่จะ
ดำเนินการก่อสร้างภายในบริเวณเมืองเก่า เพ่ือให้ส่งเรื่องและแบบแปลนให้
คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าโดยผ่านสำนักงานเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อพิจารณาให้ความเห็นถึง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
5.3 จัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าและคณะรัฐมนตรี
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน 
5.4 วางแนวนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณเมืองเก่า 
5.5 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกมาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคาร
ของภาคเอกชน 

     4.2.2 พื้นที่ต่อเนื่อง 
แนวทาง การดำเนินงาน 

1. ด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

1.1 ลดการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนไม่จำเป็นในเขตพ้ืนที่ศาสนสถาน 
1.2 ที่ดินของรัฐและเอกชนให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อหัตถกรรมการท่องเที่ยว การอยู่
อาศัย พาณิชยกรรม สถาบันราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ นันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น และต้องส่งเสริมพ้ืนที่หลัก 

2. ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม 

2.1 พิจารณาวางข้อกำหนดความสูงและแนวถอยร่นอาคาร รวมทั้งขนาดมวลอาคาร
เพ่ือรักษาสัดส่วนที่เหมาะสมของขนาดอาคารที่ไม่ทำลายแหล่งศิลปกรรมในพ้ืนที่
เมืองเก่า 
2.2 พิจารณาการใช้วัสดุและสีของอาคารเพื่อส่งเสริมบรรยากาศในเขตพ้ืนที่เมืองเก่า 
2.3 พิจารณาการใช้ประโยชน์อาคารเก่าท่ียังคงสภาพหรือสามารถฟ้ืนฟูได้ใน
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนรู้และการท่องเที่ยว 

3. ด้านระบบ
การจราจรและ
คมนาคมขนส่ง 

3.1 สร้างที่จอดรถในตำแหน่งที่เหมาะสม เป็นจุดเปลี่ยนระบบการสัญจรเข้าถึงพ้ืนที่
หลักและส่วนอื่น ๆ ของเมือง เพ่ือลดจำนวนรถยนต์ที่จะเข้าไปสร้างความคับค่ังของ
การจราจร รวมทั้งผลกระทบด้านมุมมองและการเกิดมลภาวะในพ้ืนที่เมืองเก่า 
3.2 ส่งเสริมให้มีทางเดินเท้าและการสัญจรด้วยยานพาหนะขนาดเบา เช่น 
รถจักรยาน และรถลากจูง เป็นต้น 

4. ด้านการพัฒนา
ภูมิทัศน์ 

4.1 เส้นทางหลักเข้าสู่เมืองเก่า ควรสร้างเอกลักษณ์และจุดหมายตาที่ระบุการมาถึง
ย่านเมืองเก่า รวมถึงการเปิดมุมมอง (Vista) ตามแนวเส้นทางสัญจรเข้าสู่บริเวณ
เมืองเก่า 
4.2 ปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ตามแนวเส้นทางเข้าสู่เมือง พัฒนาภูมิทัศน์ สร้างร่มเงา
ตามแนวถนน ทางเท้า สร้างจุดหมายตา โดยเลือกพันธุ์ไม้ที่มีความเชื่อมโยงกับ
ประวัติศาสตร์ของเมืองเก่า หรือท่ีเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลก คือ ต้นปีบ 
4.3 ป้ายโฆษณาและป้ายกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่ไม่เหมาะสมเป็นปัญหาต่อ
ทัศนียภาพ ควรจำกัดขนาดและรูปลักษณ์ของป้ายประเภทต่าง ๆ ส่งเสริมการ
ออกแบบป้ายที่ดีมีเอกลักษณ์ด้วยการประกาศเกียรติคุณ 
4.4 เปลี่ยนวัสดุพื้นผิวจราจรให้มีสีและสัมผัสที่แตกต่างจากถนนทั่วไปเพ่ือให้รู้สึกถึง
การมาถึงเมืองเก่า 
4.5 จัดให้มีอุปกรณ์สาธารณูปโภคเพ่ืออำนวยความสะดวกและที่มีเอกลักษณ์
สอดคล้องกับความเป็นเมืองเก่า 
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13.  เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่  4 (พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนการ
ดำเนินงาน งบประมาณ รายจ่าย และประมาณ การรายได้  ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ. 2563 ของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังนี้ 
   1. รับทราบแผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563 – 2565) ของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 
   2. รับทราบผลการดำเนินงาน การจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  
   3. เห็นชอบแผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินงบประมาณรายจ่าย 948.42 ล้านบาท และประมาณการรายได้ 948.75 ล้านบาท 
ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนัยมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
   สาระสำคัญของเรื่อง 
   1. กระทรวงพลังงานเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้  (1) รับทราบแผนปฏิบัติการด้านการกำกับ
กิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน 
กกพ.) (2) รับทราบผลการดำเนินงาน การจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ (3) 
เห็นชอบแผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วงเงินงบประมาณรายจ่าย 948.42 ล้านบาท และประมาณการรายได้ 948.75 ล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินงาน
ตามความนัยมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
   2. แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่  4 (พ.ศ. 2563 – 2565) มีความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์และแผนที่สำคัญต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2580) ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งให้ความสำคั ญกับการ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากชีวมวลในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รองรับการใช้พลังงาน
รูปแบบต่าง ๆ การส่งเสริมพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้มีสัดส่วนมากขึ้นรวมทั้งพัฒนาระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชี วิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยสนับสนุนการ
อนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน ทั้งนี้ สำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ พิจารณาให้ความเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้ว และกระทรวง
พลังงานได้ปรับแก้ไขตามความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว 
 
14. เรื่อง วันป่าชายเลนแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี เป็น “วันป่าชายเลนแห่งชาติ ” 
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ  
  สาระสำคัญของเรื่อง  
  ทส. รายงานว่า   
  1. ป่าชายเลนเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีความสำคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อประเทศทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศถูกเปลี่ยนแปลงไปจากการบุกรุก ทำลาย และ
เปลี่ยนสภาพไปเป็นแหล่งทำนากุ้ง นาเกลือ แหล่งชุมชนเมือง พ้ืนที่เกษตรกรรม รวมถึงการใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ 
เป็นจำนวนมาก จากเมื่อปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีป่าชายเลนประมาณ 2,200,000 ไร่ แต่ในปี พ.ศ. 2534 ป่า
ชายเลนคงเหลืออยู่ประมาณ 1,090,000 ไร่ และถูกเปลี่ยนสภาพไปถึง 1,110,000 ไร่ ซึ่งการลดลงของป่าชาย
เลนส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากพระราชดำริและพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้า
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สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงให้ความสำคัญต่อป่าชายเลน
ส่งผลให้รัฐบาล หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้ร่วมกันปลูกฟ้ืนฟูป่าชายเลน
มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2557 มีพ้ืนที่ป่าชายเลนประมาณ 1,534,584 ไร่ (เ พ่ิมขึ้น 
444,584 ไร่ จากปี พ.ศ. 2534)  
   2. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้วันที่ 10 พฤษภาคมของ
ทุกปี เป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้ันตอนต่อไป  
  3. การประกาศให้มีวันป่าชายเลนแห่งชาติ เป็นการกำหนดวันในเชิงสัญลักษณ์เพ่ือใช้ในการ
รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้น้อมรำลึก และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทยกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน และร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการปกป้อง ดูแลรักษา 
ปลูกฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้คงความสมบูรณ์ตลอดไป โดย ทส. จึงได้พิจารณาวันที่ เหมาะสมในการ
ประกาศให้วันป่าชายเลนแห่งชาติ เป็นวันที่  10 พฤษภาคมของทุกปี สื่บเนื่องจากเมื่อวันที่  10 พฤษภาคม 
2534 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระ
ราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนเป็นครั้งแรกและส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนมาอย่าง
ต่อเนื่อง    
  4. แนวทางการดำเนินงาน จัดกิจกรรมนิทรรศการเพ่ือเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึ กถึงพระ
มหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน รณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจและ
เชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ป่าชายเลนในวันป่าชายเลนแห่งชาติในทุก 
ๆ ปี   
 
15. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงิน
สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ระยะการระบาดในวงจำกัด (ระยะที่ 2)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้  
  1. รับทราบโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID -19) ระยะระบาดในวงจำกัด (ระยะท่ี 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2. อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 1,233,272,900 บาท 
  สาระสำคัญของเรื่อง   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3  มีนาคม 2563 เห็นชอบการดำเนินงานเพ่ือเตรียมความพร้อม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะการระบาดใน
วงจำกัด (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ คโรนา 2019 
ที่เมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน  ตั้งแต่ในช่วงเดือนธันวาคม 2562  ที่ผ่านมา  การแพร่
ระบาดได้สร้างความกังวลไปทั่วโลกหลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีแนวโน้ม
พุ่งสูงขึ้นโดยข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2563 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก  จำนวนทั้งสิ้น 80,294 ราย มี
อาการรุนแรง  9,215 ราย  เสียชีวิต 2,707 ราย  ประเทศไทยมีผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน 37 ราย หายป่วย
และแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล จำนวน 24 ราย และมีผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยาม (PUI)  
จำนวน 1,798 ราย โดยประเทศไทยได้ยกระดับการแจ้งเตือนโรคในผู้ เดินทางให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง
พ้ืนที่ที่มีการระบาด ติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด  และบริหารจัดการ
ทรัพยากร เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ที่มาจาก
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ต่างประเทศ ทั้งการคัดกรองอุณหภูมิของร่างกาย ณ ช่องทางเข้าออกประเทศ ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ  6 
แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ  ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ และเชียงราย  เพ่ิมการเฝ้า
ระวังที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชน สนับสนุน การเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่  ครอบคลุมระบบ
บริการสาธารณสุข  และชุมชนแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกกระทรวง อาทิ  
กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัย  และนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักนายกรัฐมนตรี  
หน่วยงานความมั่นคง  โดยสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  รวมทั้งประสานงานกับองค์การอนามัยโลก  และ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน  เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลมาตรการ และประสบการณ์ของประเทศไทยในการเฝ้า
ระวังให้กับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรฐานระดับสูงสุด ในการ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
  เพ่ือลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการลดจำนวนผู้ ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 ของประเทศไทย คณะกรรมการโรคติดต่อ มีมติเมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์  2563 
ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 รวมทั้งมติ คณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ  มีมติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบมาตรการลดโอกาส
การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีแนวโน้มของการระบาดในวงกว้างและชะลอการระบาดภายในประเทศ 
ตามแผนบูรณาการความร่วมมือพหุภาคีเพ่ือความปลอดภัยและลดผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  จากแนวโน้มการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 ในประเทศไทย ประเทศจีนและทั่ว
โลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้คาดการณ์จำนวนผู้ป่วยตามหลักการทางระบาดวิทยา คาดว่าจะ
พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ผู้ป่วยยืนยัน อาการไม่รุนแรงและรุนแรง ในระยะระบาดของโรคใน
วงจำกัด  ซึ่งจะพบผู้ป่วยที่มีประวัติเดินทางจากประเทศในกลุ่มเสี่ยงและพบผู้ป่วยในประเทศไทยที่มีลักษณะ
การระบาดเป็นกลุ่มก้อนเป็นวงจำกัด ในเวลา 3 เดือน จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ พบว่า  ผู้ป่ วย
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค  (PUI)  จำนวน 1,500 รายต่อเดือน  รวมผู้ป่วย PUI ทั้งสิ้น 4,500 ราย โดยแบ่งเป็น
ผู้ป่วยยืนยัน อาการไม่รุนแรง จำนวน 225 ราย อาการรุนแรง 45 ราย และผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)  
และวินิจฉัยสุดท้ายเป็นโรคอ่ืน จำนวน 4,230 ราย  
  เพ่ือให้สามารถควบคุมการระบาดของโรค  ให้อยู่ ในวงจำกัด ลดโอกาสการแพร่เชื้อเข้าสู่
ประเทศ ลดผลกระทบทางสุขภาพ  รวมถึงสามารถดูแลคนไทยและผู้เดินทางจากต่างประเทศ ให้ปลอดภัยจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักการป้องกันและการแพร่กระจายเชื้อ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวง
สาธารณสุข จึงจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ :  กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ระยะระบาดในวงจำกัด (ระยะท่ี 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติด
เชื้อไวรัส            โคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะระบาดในวงจำกัด (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
  หลักการและเหตุผล : 

สถานการณ์ การระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 ที่ เมื อง อู่ ฮ่ัน  มณ ฑลหู เป่ ย 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา การแพร่ระบาดได้สร้างความกังวลไปทั่ว
โลกหลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นโดยข้อมูล ณ วันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2563 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก จำนวนทั้งสิ้น 80 ,294 ราย มีอาการรุนแรง 9,215 ราย เสียชีวิต 
2,707 ราย ประเทศไทยมีผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน 37 ราย หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล 
จำนวน 24 ราย และมีผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยาม (PUI) จำนวน 1,798 ราย โดยประเทศไทยได้ยกระดับการ
แจ้งเตือนโรคในผู้ เดินทางให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพ้ืนที่ที่มีการระบาด ติดตามสถา นการณ์ โรคทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการทรัพยากร เสริมสร้าง  ความเข้มแข็งของระบบการเฝ้า
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ระวังค้นหาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มาจากต่างประเทศ ทั้งการคัดกรองไข้ ณ ช่องทางเข้าออก
ประเทศที่ท่าอากาศยานนานาชาติ 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต 
กระบี่  และเชียงราย เพ่ิมการเฝ้าระวังที่ โรงพยาบาลรัฐและเอกชน สนับสนุน  การเตรียมความพร้อมรับมือ
โ ร ค ติ ด ต่ อ อุ บั ติ ใ ห ม่  ค ร อ บ ค ลุ ม ร ะ บ บ บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข  แ ล ะ ชุ ม ช น 
แหล่ งท่องเที่ ยว  โรงแรม โดยบู รณาการการทำงานร่วมกันของทุกก ระทรวง อาทิ  กระทรวงคมนาคม  
กระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานความมั่นคง 
โดยสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน รวมทั้งประสานงานกับองค์การอนามัยโลก และประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูล มาตรการ และประสบการณ์ของประเทศไทยในการเฝ้าระวังให้กับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่ง
สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรฐานระดับสูงสุดในการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่  นั้น 

เพ่ื อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจและสั งคม รวมทั้ งการลดจำนวนผู้ป่ วยและผู้ เสี ยชีวิต  
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย คณะกรรมการโรคติดต่อ มีมติเมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2563 
ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 รวมทั้งมติ คณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ มีมติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบมาตรการลดโอกาส
การแพร่เชื้อโคโรนา 2019 ซึ่งมีแนวโน้มของการระบาดในวงกว้างและชะลอการระบาดภายในประเทศตามแผน
บูรณาการความร่วมมือพหุภาคีเพ่ือความปลอดภัยและลดผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

จากแนวโน้มการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ประเทศจีน  
และทั่วโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้คาดการณ์จำนวนผู้ป่วยตามหลักการทางระบาดวิทยา
คาดว่าจะพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ผู้ป่วยยืนยัน อาการไม่รุนแรงและรุนแรง ในระยะระบาด 
ของโรคในวงจำกัด ซึ่งจะพบผู้ป่วยที่มีประวัติเดินทางจากประเทศในกลุ่มเสี่ยงและพบผู้ป่วยในประเทศไทย  
ที่มีลักษณะการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเป็นวงจำกัด ในเวลา 3 เดือน จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ พบว่าผู้ป่วย
เข้ า เก ณ ฑ์ ส อ บ ส วน โรค  (PUI) จ ำน วน  1 ,5 0 0  ร า ย ต่ อ เดื อ น  ร ว ม ผู้ ป่ ว ย  PUI ทั้ ง สิ้ น  4 ,5 0 0  ร า ย  
โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยยืนยัน อาการไม่รุนแรง จำนวน 225 ราย อาการรุนแรง 45 ราย และ ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI) และวินิจฉัยสุดท้ายเป็นโรคอ่ืน จำนวน 4,230 ราย  

เพ่ือให้สามารถควบคุมการระบาดของโรค ให้อยู่ ในวงจำกัด ลดโอกาสการแพร่เชื้อเข้าสู่
ประเทศ ลดผลกระทบทางสุขภาพ รวมถึงสามารถดูแลคนไทยและผู้เดินทางจากต่างประเทศ ให้ปลอดภัยจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กระทรวง
สาธารณสุข จึงจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะระบาดในวงจำกัด (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

วัตถุประสงค์ : 
1. เพ่ือลดจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
2. เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้อยู่ในวงจำกัด ช่วยลดผลกระทบ

ทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สังคม และเพ่ิมความมั่นคงของประเทศ  
3. เพ่ือยกระดับสมรรถนะการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ระยะเวลาการดำเนินการ :  3 เดือน (เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563) 
กิจกรรมการดำเนินงาน : 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน
รับผิดชอบ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม รวมทั้งสิ้น 

1. การเฝ้าระวัง  190,797,800 190,797,800 190,797,800 572,393,400  - สำนักงาน
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คัดกรอง ตรวจจับ 
และติดตามผู้สัมผัส ผู้
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  
ที่ช่องทางเข้าออก 
โรงพยาบาล  
และในชุมชน 

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 - กรมการ
แพทย์ 
 - กรมควบคุม
โรค  
 - กรมอนามัย  
 - กรม
วิทยาศาสตร์ 
การแพทย์  
  

2. การดูแลรักษา และ
ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย
โรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

194,917,170 194,917,170 194,917,160 584,751,500 

3. การสื่อสารความ
เสี่ยง เพื่อลด
ผลกระทบทาง
สุขภาพ เศรษฐกิจ 
และสังคม 

8,622,000 8,622,000 8,622,000 25,866,000 

4. การประสาน  
สั่งการ และการ
ตัดสินใจ 

16,754,000 16,754,000 16,754,000 50,262,000 

รวมทั้งสิ้น 411,090,970 411,090,970 411,090,960 1,233,272,900 
งบประมาณ : 
  จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น  โครงการความพร้อมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะระบาดในวงจำกัด (ระยะ
ที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 1,233,272,900 บาท   
กลุ่มเป้าหมาย : 

1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  
2. ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง 
3. ผู้เดินทางระหว่างประเทศ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 
  1. ทุกคนในประเทศไทย ลดป่วย ลดตายและปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  2. ประเทศไทย สามารถควบคุม การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้อยู่ใน
วงจำกัด ช่วยลดผลกระทบทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สังคม และเพ่ิมความมั่นคงของประเทศ 
  3. ประเทศไทย มีระบบการป้องกัน ควบคุมโรค ที่มีสมรรถนะการป้องกัน ควบคุมโรคท่ีเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล สามารถลดการแพร่กระจายเชื้อภายในประเทศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค 
กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
หมายเหตุ : คำนิยาม PUI (Patient Under Investigation) หมายถึง ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค  
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16. เรื่อง ขออนุ มัติ ก่ อหนี้ ผู กพั นข้ ามปี งบประมาณ สำหรับรายการงบประมาณ รายจ่ ายประจำปี
งบประมาณ              พ.ศ. 2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสำนักงบประมาณเสนอดังนี้ 
  1. อนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ,470 รายการ เป็นวงเงินภาระผูกพันรวม
ทั้งสิ้น 307,602.2 ล้านบาท สำหรับรายการที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1 ,000 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 43 รายการ 
วงเงิน 111 ,225.0 ล้านบาท เมื่อทราบผลประกวดราคาแล้ว เห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณ  นำเสนอ
นายกรัฐมนตรีทราบอีกครั้งหนึ่งก่อนดำเนินการต่อไป 
  2. อนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร) สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามที่เสนอ
ได้ 
  3. รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่จะต้องจ่ายในรูปของเงินตราต่างประเทศ เช่น 
รายการค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าอาคารสำนักงาน และค่าเช่าทรัพย์สินต่างประเทศ ฯลฯ ให้สำนักงบประมาณ
พิจารณาอนุมัติวงเงินผูกพันที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้รับอนุมัติเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่หน่วยรับ
งบประมาณสามารถปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบอีกครั้ง 
  4. ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดดำเนินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ โดยให้
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดกำกับดูแลและเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 
2563 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
17. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงิน
สำรองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่ อเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในการ
ดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอดังนี้ 
  1. รับทราบการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันตนเอง  
  2. อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงิน
สำรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในวงเงินงบประมาณ 225 ,000 ,000 บาท สำหรับเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยการ
จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7 ,774 แห่ง (เทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล) 

  สาระสำคัญของเรื่อง 
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  มท. เสนอว่า 
  เพ่ือป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มิให้เกิดการ
แพร่กระจายหรือขยายวงกว้างเพ่ิมขึ้น และมิให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ระบบการ
สาธารณสุข และเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น การป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับโรคด้วยการสวมหน้ากากอนามัย 
จึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่ในปัจจุบันพบว่า หน้ากากอนามัยทั้งในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จัดหาหรือ
จัดซื้อยากขึ้นและมีราคาแพง ในการนี้ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันตนเองจากโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดอบรมให้ความรู้ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนใน
การนำไปใช้ป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสามารถขยายผลนำไปประกอบ
เป็นอาชีพและสร้างรายได้ในการดำเนินชีวิต 
  มท. โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง และกรมการพัฒนาชุมชน พร้อม
ด้วยกระทรวงสาธารณสุข จึงได้บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการ ดังนี้ 
  1. จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง โดยมีกรอบการดำเนินการดังนี้ 
      (1) การสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ในพ้ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น เพ่ือเผยแพร่
วิธีการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการบูรณาการการทำงาน
ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง และ
กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยกระทรวงสาธารณสุข โดยให้มีผู้เข้ารับการอบรมจากบุคลากรในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้ าน (กำนันและผู้ ใหญ่บ้าน) ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพ้ืนที่  (อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เพ่ือให้เป็นทีมประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้และทักษะการจัดทำหน้ ากากอนามัย สำหรับป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  
      (2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอบรม เพ่ือสร้างทีมวิทยากร หรือทีม ครู ก. ในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้เข้ารับการอบรมตาม (1) โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 กรณีจัดอบรม
บุคคลภายนอก 
  2. จัดทำ “โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)” เพ่ือขยายผลการ
ดำเนินโครงการตามข้อ 1 โดยมีกรอบการดำเนินการ ดังนี้ 
      (1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการความร่วมมือประสานทีมวิทยากร หรือ ทีมครู 
ก. ผู้นำหมู่บ้าน (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) และผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพ้ืนที่  (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน             (อสม.)) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหน้ากาก
อนามัย สำหรับป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
      (2) การจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือ
ประชาชน โดยการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากงบกลาง รายการ
เงินสำรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพ่ือจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
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7,774 แห่ง (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ภายในวงเงินงบประมาณ 225 ,000,000 บาท สำหรับเป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 50 ,000,000 ชิ้น ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
  สำหรับโครงการตามข้อ 1 และ 2 กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแนวทางในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินโครงการดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือนำไปปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 
 

ต่างประเทศ 
18.  เรื่อง  การรับรองร่างปฏิญญาการเมืองในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี  
สมัยท่ี 64 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบร่างปฏิญญาการเมืองในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้ วย
สถานภาพสตรี สมัยที่  64 และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วม
รับรองร่างปฏิญญาการเมืองฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารจากที่คณะรัฐมนตรี
ได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
หรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สามารถดำเนินการได้  โดยให้
นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง  พร้อมทั้ งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการ
ปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2558 ตามที่กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอ 
                   สาระสำคัญของร่างปฏิญญาเมืองฯ  ซึ่งจะมีการรับรองในพิธีเปิดการประชุมฯ ณ สำนักงาน
ใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในวันที่  9 มีนาคม 2563 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมฯ ระหว่างวันที่  7 – 17 
มีนาคม 2563 และร่วมรับรองร่างปฏิญญาการเมืองดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนและประเมินผลความ
ท้าทายต่าง ๆ ในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อการอนุวัติปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพ่ือความก้าวหน้าของ
สตรี และมุ่งให้บรรลุผลสำเร็จ คือ การทำให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างเพศตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน  ภายใน 
ค.ศ. 2030 ดังนั้น การรับรองร่างปฏิญญาการเมืองฯ จะส่งผลดีต่อประเทศไทยในการดำเนินงานเพ่ือส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรีตามพันธกรณีของปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ความก้าวหน้าของสตรี ตลอดจนก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยด้านการขับเคลื่อนวาระความเท่า
เทียมระหว่างเพศในเวทีระดับโลก 
 
19. เรื่ อ ง  ค วามก้ าวห น้ าก ารดำ เนิ น โค รงการ  Strategic Co-ordination and Monitoring ภ าย ใต้  
Country Programme ระหว่างไทยกับ OECD 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ 
ดังนี้ 

1. รับทราบผลการดำเนินโครงการภายใต้โครงการ Country Programme (CP) 
2. เห็นชอบมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบหลักของทั้ ง 16 โครงการในการเร่งรัดการ

ดำเนินงานให้ เป็นไปตามกำหนดเวลา เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางเยือนประเทศไทยของ
เลขาธิการ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ในช่วงเดือนกรกฎาคม 
2563 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ Modernising Education and Skills Development ที่จะมีส่วนสำคัญใน
การยกระดับการอาชีวศึกษาของไทย 
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3. เห็นชอบในหลักการการจัดทำโครงการ CP ระยะที่ 2 และการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับ 
(Steering Committee) สำหรับการติดตามการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้โครงการ CP 

4. เห็นชอบให้  สศช. หารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ในการจัดกิจกรรม 
Thailand Country Programme Launching Event ในช่วงที่เลขาธิการ OECD เดินทางมาเยือนไทย  

สาระสำคัญของเรื่อง  
องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-

operation and Development :OECD) เป็นองค์การความร่วมมือของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว มีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นผู้กำหนดมาตรฐานสำคัญที่ประเทศ
พัฒนาแล้วบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เมื่อปี 2556 OECD ได้เลือกให้ไทยเป็น 1 ใน 4 ประเทศ (อีก 3 ประเทศ คือ 
โมร็อกโก เปรู และคาซัคสถาน) ที่ประสงค์จะพัฒนาความร่วมมือผ่านโครงการ Country Programme (CP) 
โดยไทยได้ร่วมลงนามใน MOU เพ่ือจะจัดทำโครงการ CP เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงปารีส 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส วัตถุประสงค์หลักของโครงการ เพ่ือกระชับความร่วมมือระหว่าง OECD กับไทยอย่างบูรณา
การ ทำให้ไทยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีของ OECD ซึ่งจะช่วยพัฒนาแนวนโยบายภาครัฐ
ของไทยที่จำเป็นเร่งด่วนต่อการส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาขีดความสามารถ และปฏิรูปกฎระเบียบภายในให้ดี
ยิ่งขึ้น โดยโครงการ CP มีระยะเวลาดำเนินการ 2 – 3 ปี มีแนวทางความร่วมมือ 5 รูปแบบ 4 เสาหลัก และ 16 
โครงการ เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้ง
สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals – SDGs) 

ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้โครงการ CP รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ ภายใต้            
4 เสาหลัก ได้แก่ 

เสาหลักที่ 1: ธรรมาภิบาลภาครัฐและความโปร่งใส (Governance and Transparency)  
1 .  โ ค ร ง ก า ร  Improving Integrity and Governance in the Public Sector Designing 

Effective Anti – Corruption Policies รับ ผิ ดชอบ โดย  ส ำนั ก งานคณ ะกรรมการพัฒ นาระบบราช การ 
(สำนักงาน ก.พ.ร.) 

2 .  โ ค ร ง ก า ร  Supporting Open and Connected Governance and Stakeholder 
Engagement รับผิดชอบโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) 

3. โครงการ Advancing Budget Reform รับผิดชอบโดย สำนักงบประมาณ (สงป.) 
เสาหลักที่  2 : สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน (Business Climate 

and Competitiveness)  
4. โค ร งก าร  Improving the Business Climate through and OECD Investment Policy 

Reviews (IPR) รับผิดชอบโดย กต. (กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ) 
5. โค ร งก าร  Implementing Regulatory Reform and Mainstreaming Good Regulatory 

Practice (GRP) รับผิดชอบโดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) 
6. โครงการ Developing Competition Policy รับผิดชอบโดย สำนักงานคณะกรรมการการ

แข่งขันทางการค้า (สขค.) 
7. โครงการ Fostering Responsible Business Conduct (RBC) รับผิดชอบโดย กต. (กรม

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ) 
8 .  โ ค ร ง ก า ร  Supporting SMEs Policy: Strengthening Regional Innovation Clusters 

รับผิดชอบโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
9 . โค ร งก าร  Supporting SMEs Policy: the ASEAN SME Policy Index รั บ ผิ ด ช อบ โด ย 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
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เสาหลักที่ 3: ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 
10. โครงการ Enhancing Science, Technology and Innovation Policies รับผิดชอบโดย 

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
11. โครงการ Developing Teaching and Learning รับผิดชอบโดย กระทรวงศึกษาธิการ 

(ศธ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
12 . โครงการ  Supporting and Digital Economy รับผิ ดชอบ โดย  กระทรวงดิ จิทั ล เพ่ื อ

เศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) 
1 3 .  โ ค ร ง ก า ร  Modernising Education and Skills Development รั บ ผิ ด ช อ บ โ ด ย 

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
เสาหลักที่ 4: การเติบโตอย่างทั่วถึง (Inclusive Growth) 
14. โครงการจัดทำรายงานประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติ  (Multi-Dimensional Country 

Review: Thailand’s MDCR) รับผิดชอบโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
15 .  โครงการจัดทำรายงาน  Thailand’s Economic Assessment 2019 รับผิ ดชอบ โดย 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
16.  โครงการ Strategic Co-ordination and Monitoring รับผิดชอบโดย กต. (กรมเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ) และ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินโครงการ CP ในระยะต่อไป ได้แก่ 
1. การจัดทำโครงการ CP ระยะที่ 2 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็น

ควรให้มีการจัดทำโครงการ โครงการ CP ระยะที่ 2 โดยอาจให้ความสำคัญกับสาขาความร่วมมือที่เป็นประเด็น
ปฏิรูปที่สำคัญและ/หรือยังไม่ถูกกล่าวถึงในโครงการ CP ระยะแรก และประเด็นที่จะมีผลต่อการพิจารณารับ
ไทยเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ถึงแม้ว่าไทยอาจจะยังไม่ตัดสินใจในการเข้าเป็นสมาชิก OECD แต่ความร่วมมือ
ดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการยกระดับมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎระเบียบ ให้มีความเป็นสากลยิ่งขึ้น 

2. การจัดตั้งคณะกรรมการกำกับ (Steering Committee) สำหรับติดตามการดำเนินโครงการ            
ต่าง ๆ ภายใต้โครงการ CP โดยมีองค์ประกอบ คือ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  หรือผู้แทนที่ ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผู้แทน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นรอง
ประธานกรรมการ และผู้แทนหน่วยงานรับผิดชอบของแต่ละโครงการ ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิจั ยและนวัตกรรมแห่ งชาติ  สำนั กงานคณ ะกรรมการการศึกษา ขั้น พ้ืนฐาน  สำนั กงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
การลงทุน เป็นกรรมการ โดยมี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการ
ต่างประเทศ เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม เพ่ือให้ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและ
เชื่อมโยงในประเด็นด้านสารัตถะมากยิ่งขึ้น 

 
20. เรื่ อง  การขอความเห็ นชอบต่ อร่ างหนั งสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์  (Deed of Grant) เรือ
ลาดตระเวนฉบับใหม่ ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ส. และกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเมียน
มา 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยกเลิกร่างหนังสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์เรือลาดตระเวน ฉบับ
เดิม ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) และสำนักงาน
คณะกรรมการเพ่ือการควบคุมยาเสพติด (Central Committee for Drug Abuse Control: CCDAC) และ
เห็นชอบต่อร่างหนังสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์  (Deed of Grant) เรือลาดตระเวน ฉบับใหม่  ระหว่าง
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สำนักงาน ป.ป.ส. และกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเมียนมา (Drug Enforcement Division of 
Myanmar Police Force: DED) ซึ่งจะเป็นผู้รับมอบเรือลาดตระเวนแบบ PT จำนวน 1 ลำ และเรือลาดตระเวน
แบบ SU จำนวน 1 ลำ จากฝ่ายไทย โดยมอบหมายให้เลขาธิการ ป.ป.ส. หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็น
ผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในหนังสือตราสาร ฉบับใหม่ ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ส. และ DED พร้อมอนุมัติให้
กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงาน ป.ป.ส. สามารถดำเนินการแก้ไขร่างหนังสือตราสารฯ ฉบับใหม่ ระหว่าง
สำนักงาน ป.ป.ส. และ DED ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของราชอาณาจักรไทยได้ก่อน
การลงนาม (หากมีความจำเป็น ให้ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุ ด และ/หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ   
                   สาระสำคัญของเรื่อง 
                   1. สำนักงาน ป.ป.ส. ขอยกเลิกร่างหนังสือตราสารฯ ฉบับเดิม ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ส. และ 
CCDAC 
                   2. สาระสำคัญของร่างหนังสือตราสารฯ ฉบับใหม่ ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ส. และ DED 
                             2.1 เลขาธิการ ป.ป.ส. หรือผู้แทนที่ ได้รับมอบหมาย เป็นผู้แทนรัฐบาลไทย และผู้
บัญชาการ DED เป็นผู้แทนรัฐบาลเมียนมา ลงนามในร่างหนังสือตราสารฯ ฉบับใหม ่
                             2.2 เรือลาดตระเวนแบบ PT จำนวน 1 ลำ และเรือลาดตระเวนแบบ SU จำนวน 1 ลำ จะ
ถูกโอนและส่งมอบกรรมสิทธิ์ให้แก่ DED ซึ่งภายหลังจากการส่งมอบเรือเสร็จสิ้นแล้ว DED จะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสำนักงาน ป.ป.ส. 
                             2.3 DED จะรับผิดชอบภาษีและค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์และการจดทะเบียน
ทั้ งหมดตามกฎ เกณ ฑ์ ของสาธารรัฐแห่ งสหภาพ เรียนมา (ห ากมี ) และจะร่วมกับสำนั กงาน  ป .ป .ส . 
ประชาสัมพันธ์เรื่องการสนับสนุนเรือลาดตระเวนดังกล่าว 
 

แต่งตั้ง 
21. เรื่อง การแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ งประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ                
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ แต่งตั้ ง                 
นายสุ รกิตติ  ศรีกุ ล  ผู้ เชี่ ยวชาญด้ านการจัดการผลิต พืชที่ เหมาะสมกับสภาพ พ้ืนที่  (ภ าคใต้ตอนบน) 
(นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กรมวิชาการ
เกษตร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช (นักวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ ) กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้  
ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
22. เรื่อง การแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ งประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ                 
(กระทรวงสาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นางประพิศ เทพอารักษ์กุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุ
รกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
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23. เรื่อง การแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ  
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายชูเกียรติ เกียรติขจรกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขา
กุมารเวชกรรม) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
(ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
24. เรื่อง การเปลี่ยนแปลงโฆษกหน่วยงาน (สคก.)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ ดังนี้   
  1. คณะรัฐมนตรีมีมติ (19 มกราคม 2559) รับทราบการแต่งตั้งโฆษก สคก. ได้แก่ นางพงษ์
สวาท กายอรุณสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายปกครอง รักษาการในตำแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจำ 
และนายยอดฉัตร ตสาริกา นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ   
   2. สคก. ได้เปลี่ยนแปลงโฆษกหน่วยงาน จากเดิม นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์  และนายยอด
ฉัตร ตสาริกา เป็น นายนพดล เภรีฤกษ์  กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ ) 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อเท็จจริง    
 
25. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
พลังงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้ง นายประเสริฐ              
สินสุขประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง 
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้น
ไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง  
 
26. เรื่อง การแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
อุตสาหกรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้ ง นายนิ
รันดร์            ยิ่งมหิศรานนท์  รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ให้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 
 
27. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  
 

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


