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  วันนี้ ( 18 กุมภาพันธ 2563)  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงสรุปสาระสําคัญดังนี ้
 

กฎหมาย 
 
  1.   เรื่อง  รางระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวยการจดทะเบียนสถาบัน 
    ชาวไรออย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกากําหนด จังหวัดใหการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
    ดําเนินกิจการรถไฟฟา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เพ่ือดําเนินกิจการรถไฟฟาในจังหวัด  
    พิษณุโลก  
  3.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... รางประมวล 
    กฎหมายยาเสพติด แล ะรางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับท่ี ..) 
    พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ  
  4.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติโอนหนาท่ีและอํานาจ และกิจการบริหารบางสวน ของกรม  
    ทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไปเปนของสํานักงาน
    ทรัพยากรน้ําแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)  
    (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระจกฉนวน ตองเปนไปตาม
    มาตรฐาน พ.ศ. ....  
  7.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตองเปนไปตามมาตรฐาน  
    พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  8.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
    ละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (สํานักงานคณะกรรมการ  
    การแขงขันทางการคา)  

9.  เรื่อง  ขอทบทวนวันใชบังคับกฎหมายตามรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง  
   กําหนดใหน้ํามันปาลมและแฟรกชันของน้ํามันปาลม และน้ํามันเนื้อในเมล็ดปาลม
   เปนสินคาท่ีตองปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเขาและนําผาน พ.ศ. .... 

 
เศรษฐกิจ - สังคม 

  10.  เรื่อง  โครงการกอสรางสายเคเบิลใตน้ําไปยังเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี 
  11.  เรื่อง  การจัดกลุมองคการมหาชน กรณีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
  12.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการแกไขสัญญาโครงการระบบทางดวนข้ันท่ี 2 (ทางพิเศษศรีรัช 
    รวมถึงสวนดี) และสัญญาโครงการทางดวนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด  
    (ทางพิเศษอุดรรัถยา) รวม 2 ฉบับ  
  13.   เรื่อง  มาตรการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
    (คณะกรรมการติดตามมาตรการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
    ท่ีจังหวัดนครราชสีมา) 
  14.   เรื่อง  ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสี่ของป 2562 ท้ังป 2563 และแนวโนมป 2563 

ตางประเทศ 



 

 

2 

  15.  เรื่อง   รางแถลงการณรวมตอสื่อมวลชนของการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความ
    รวมมือแมโขง  – ลานชาง ครั้งท่ี 5 
  16.   เรื่อง  ขอความเห็นชอบรางบันทึกความรวมมือดานการขนสงทางถนน ระหวางกระทรวง
    คมนาคมแหงราชอาณาจักรไทย  และกระทรวงท่ีดิน โครงสรางพ้ืนฐาน และการ 
    ขนสงแหงสาธารณรัฐเกาหล ี
  17.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบตอรางถอยแถลงของการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ 
    อาเซียน – จีน สมัยพิเศษวาดวยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 
 

แตงตั้ง 
  18.  เรื่อง  การเปลี่ยนโฆษกประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  19.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม)  
  20.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม)  
  21.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงการตางประเทศ)  
  22.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงพาณิชย) 
  23.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงศึกษาธกิาร)  
  24.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  25.  เรื่อง  การตอเวลาการดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต (กระทรวงการตางประเทศ)  
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย 
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1. เรื่อง รางระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวยการจดทะเบียนสถาบันชาวไรออย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวยการ
จดทะเบียนสถาบันชาวไรออย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได 
และใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงพาณิชยและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  
  อก. เสนอวา   
  1. โดยท่ีระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวยการจดทะเบียนสถาบันชาวไรออย 
ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2528 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยขอ 8 (3) และ (4) แหงระเบียบดังกลาวไดกําหนดใหคุณสมบัติของผูมี
สิทธิยื่นคํารองขอจดทะเบียนเปนสถาบันชาวไรออยตองมีสมาชิกเปนชาวไรออยไมนอยกวา 600 คน และมีปริมาณ
ออยของสมาชิกท่ีสงใหแกโรงงานใดโรงงานหนึ่งรวมกันไมนอยกวารอยละ 55 ของปริมาณออยท่ีโรงงานนั้นหีบ
ท้ังหมดในแตละฤดูการผลิต ตามลําดับ และในวรรคสองของขอ 8 กําหนดใหคุณสมบัติตาม (3) และ (4) สําหรับ
สหกรณท่ีมีฐานะเปนสถาบันชาวไรออยอยูเดิม ใหใชบังคับตั้งแตฤดูการผลิตป 2561/2562 เปนตนไป   
   2. ตอมาไดมีขอรองเรียนจากชุมนุมสหกรณการเกษตรชาวไรออยแหงประเทศไทย จํากัด ซ่ึงมีฐานะ
เปนสถาบันชาวไรออยอยูเดิม วาไดรับผลกระทบจากการกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิยื่นคํารองขอจดทะเบียนเปน
สถาบันชาวไรออยตามขอ 1. โดยเห็นวาการกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิยื่นคํารองขอจดทะเบียนเปนสถาบันชาวไร
ออยดังกลาวเปนการกีดกันกลุมเกษตรกรชาวไรออย สหกรณชาวไรออย สมาคมชาวไรออย ซ่ึงมีขนาดเล็ก ทําใหไม
สามารถจัดตั้งเปนสถาบันชาวไรออยได จึงขอยกเวนการกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิยื่นคํารองขอจดทะเบียนสถาบัน
ชาวไรออยสําหรับชุมนุมสหกรณการเกษตรชาวไรออยแหงประเทศไทย จํากัด ซ่ึงมีฐานะเปนสถาบันชาวไรออยอยูเดิม 
เพ่ือใหชุมนุมสหกรณการเกษตรชาวไรออยแหงประเทศไทย จํากัด สามารถจดทะเบียนเปนสถาบันชาวไรออยและมี
สิทธิรับเงินคาบํารุงสถาบันชาวไรออยท่ีโรงงานออยหักจากเงินคาออยท่ีชาวไรออยซ่ึงเปนสมาชิกสหกรณจําหนายแก
โรงงาน โดยจะสงผลใหชุมนุมสหกรณชาวไรออยแหงประเทศไทย จํากัด มีงบประมาณมาจัดสรรใหแกสหกรณสมาชิก 
เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของชาวไรออยซ่ึงเปนสมาชิกของสหกรณตอไป  
  3. ดังนั้น เพ่ือใหชุมนุมสหกรณท่ีมีฐานะเปนสถาบันชาวไรออยอยูเดิม สามารถจดทะเบียนเปน
สถาบันชาวไรออยไดและมีสิทธิรับเงินคาบํารุงสถาบันชาวไรออย จึงเห็นควรแกไขระเบียบตามขอ 1. เพ่ือยกเวนการ
กําหนดคุณสมบัติตามขอ 8 (3) และ (4) แหงระเบียบดังกลาว อก. โดยสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 
(สอน.) จึงไดยกรางระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวยการจดทะเบียนสถาบันชาวไรออย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... ข้ึน เพ่ือยกเวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผูมีสิทธิยื่นคํารองขอจดทะเบียนเปนสถาบันชาวไรออยตาม (3) 
และ (4) ของขอ 8 แหงระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวยการจดทะเบียนสถาบันชาวไรออย ฉบับท่ี 
1 พ.ศ. 2528 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ออกไปอีก 2 ฤดูการผลิต โดยใหใชบังคับกับสหกรณชาวไรออยท่ีมีสถานะเปน
สถาบันชาวไรออยอยูเดิม จากเดิมท่ีกําหนด “ใชบังคับตั้งแตฤดูการผลิตป 2561/2562 เปนตนไป” เปน “ใหใชบังคับ
ตั้งแตฤดูการผลิตป 2563/2564 เปนตนไป” ท้ังนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติสถาบันชาวไรออยรายเดิมจะเริ่ม
ดําเนินการในชวงตนเดือนมิถุนายน ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวางการชะลอการตรวจคุณสมบัติ   
  4. คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในการประชุมครั้งท่ี 11/2562 เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 
ไดมีมติเห็นชอบรางรางระเบียบตามขอ 3. ดังกลาวตามท่ี สอน. เสนอ  
จึงไดเสนอรางระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวยการจดทะเบียนสถาบันชาวไรออย (ฉบับท่ี ..)           
พ.ศ. ....  มาเพ่ือดําเนินการ   
 
  สาระสําคัญของรางระเบียบ   
  แกไขปรับปรุงโดยขอยกเวนการกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิยื่นคํารองขอจดทะเบียนเปนสถาบัน
ชาวไรออยตาม (3) และ (4) ของขอ 8 แหงระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวยการจดทะเบียน
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สถาบันชาวไรออย ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2528 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ออกไปอีก 2 ฤดูการผลิต โดยใหใชบังคับกับสหกรณ
ชาวไรออยท่ีมีฐานะเปนสถาบันชาวไรออยอยูเดิมตั้งแตฤดูการผลิตป 2563/2564 เปนตนไป  
 
2. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดจังหวัดใหการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยดําเนินกิจการรถไฟฟา 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เพ่ือดําเนินกิจการรถไฟฟาในจังหวัดพิษณุโลก  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนด จังหวัดใหการรถไฟฟาขนสงมวลชน
แหงประเทศไทยดําเนินกิจการรถไฟฟา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได  และใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย   
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดให รฟม. ดําเนินกิจการรถไฟฟาในจังหวัดพิษณุโลก  
 
3. เรื่อง รางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... รางประมวลกฎหมายยาเสพติด และ              
รางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ราง
ประมวลกฎหมายยาเสพติด และรางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ         
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ตามขอสังเกตของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการ
ยุติธรรม ท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภา
ผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอรัฐสภาตอไป และใหแจงประธานรัฐสภาทราบดวยวารางพระราชบัญญัติ                
รวม 3 ฉบับนี้ เปนรางพระราชบัญญัติท่ีจะตราข้ึนเพ่ือดําเนินการตามหมวด 16 การปฏิรปูประเทศ ของรฐัธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  
   สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
   1. รางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... มีสาระสําคัญดังนี้  

เรื่อง สาระสําคัญ 
1. ประมวลกฎหมายยาเสพ
ติด  

- กําหนดใหประมวลกฎหมายยาเสพติดทายพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใชบังคับเม่ือ
พนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับเปนตนไป  
- เม่ือประมวลกฎหมายยาเสพติดมีผลใชบังคับแลว ใหยกเลิกบทบัญญัติของ
กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดและกฎหมายท่ีแกไขเพ่ิมเติม จํานวน 21 ฉบับ 

2. ตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ  - กําหนดใหขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพ
ติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) ท่ีผานการฝกอบรมเปนตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และกําหนดใหไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมี
เหตุพิเศษ  

    
 
 
 
  2. รางประมวลกฎหมายยาเสพติดมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

เรื่อง สาระสําคัญ 
1. การปองกัน ปราบปราม 
และแกไขปญหายาเสพติด  

- กําหนดใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน 
ปราบปราม  และแกไขปญหายาเสพติด ซ่ึงหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของตอง
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ดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติดังกลาว 
- กําหนดใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (คณะกรรมการ 
ป.ป.ส.) มีหนาท่ีและอํานาจในการเสนอนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการ
ปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด ติดตาม ดูแล และสนับสนุนใหมี
การดําเนินการท่ีสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติดังกลาว  
- กําหนดหนาท่ีและอํานาจของ สํานักงาน ป.ป.ส. ใหเปนหนวยงานกลางในการ
ปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด  

2. การควบคุมยาเสพติด  - กําหนดใหมีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด มีหนาท่ีและอํานาจกําหนด
มาตรการในการควบคุมยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ และสารระเหย  
- แบงประเภทของยาเสพติดใหโทษออกเปน 5 ประเภท และแบงประเภทของวัตถุ
ออกฤทธิ์ออกเปน 4 ประเภท  
- กําหนดการอนุญาตเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ ซ่ึงหลักเกณฑ
เก่ียวกับการขออนุญาต การอนุญาต และการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ใหเปนไป
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงหรือประกาศ  
- กําหนดมาตรการควบคุมพิเศษในการปองกัน ปราบปราม แกไขปญหา และ
ควบคุมยาเสพติด โดยกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ส. อาจกําหนดพ้ืนท่ีในการ
ทดลองเพาะปลูกพืชท่ีเปนหรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษหรืออาจใชผลิตเปน
ยาเสพติดใหโทษ หรือผลิตและทดสอบเก่ียวกับยาเสพติด  

3. การตรวจสอบทรัพยสิน  - กําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน มีหนาท่ีและอํานาจในการ
ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบทรัพยสินท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด  

4. กองทุน  - กําหนดใหมีกองทุนปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด มี
วัตถุประสงคเพ่ือประโยชนในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด 
โดยการบริหารและการดําเนินการของกองทุนใหเปนไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ส. กําหนด  

5. การบําบัดรักษาและการ
ฟนฟูสภาพสังคมแกผูติด 
ยาเสพติด  

- กําหนดใหมีคณะกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด มีหนาท่ีและ
อํานาจในการกําหนดนโยบายและมาตรการเก่ียวกับการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติด
ยาเสพติด รวมถึงวางแนวทางใหหนวยงานท่ีเก่ียวของใหความชวยเหลือดาน
สวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะหท่ีจําเปนและเหมาะสม และชวยเหลือ
สนับสนุนใหผูติดยาเสพติด หรือผูผานการบําบัดรักษาใหสามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมได  
- กําหนดใหผูกระทําความผิดฐานเสพยาเสพติด หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพ
ติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์เพ่ือเสพ ซ่ึงเขารับการบําบัดรักษาแลว พนจาก
ความผิดฐานดังกลาว โดยผูกระทําความผิดสามารถสมัครใจเขารับการบําบัด          
รักษาได  
 
 
- กําหนดใหมีศูนยฟนฟูสภาพทางสังคม มีหนาท่ีและอํานาจในการติดตาม ดูแล  
ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหความชวยเหลือ และสงเคราะหแกผูเขารับการ
บําบัดรักษา เพ่ือใหผูเขารับการบําบัดรักษาไดรับการฟนฟูสภาพทางสังคม 

6. ความผิดและบทกําหนดโทษ  - กําหนดความผิดเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ และความผิด
เก่ียวกับการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด รวมถึงโทษสําหรับความผิดดังกลาว   
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   3. รางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังนี้  
เรื่อง สาระสําคัญ 

1. ผูรักษาการ  - เพ่ิมรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรักษาการตามกฎหมายวาดวยวิธี
พิจารณาคดียาเสพติด  

2. เพ่ิมหนาท่ีและอํานาจของ
กรรมการ ป.ป.ส. เลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด รอง
เลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพ
ติด และเจาพนักงาน ป.ป.ส.  

- เขาไปในเคหสถานหรือสถานท่ีใด ๆ เพ่ือตรวจคนเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยตาม
สมควรวามียาเสพติด มีบุคคลผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด หรือทรัพยสินท่ี
เก่ียวของกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ซ่ึงถาหากปลอยใหเนิ่นชาไป 
บุคคลนั้นจะหลบหนีไป หรือทรัพยสินนั้นจะถูกโยกยาย ทําลาย หรือสูญหาย  
- คนบุคคลหรือยานพาหนะใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามียาเสพติดซุกซอนอยู  
- คนหรือจับกุมบุคคลใด ๆ ท่ีกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  
- ยึดหรืออายัดยาเสพติด หรือทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดเก่ียวกับ
ยาเสพติด  
- สอบสวนผูตองหาในคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  
- ตรวจหรือทดสอบหรือสั่งใหรับการตรวจหรือทดสอบวาบุคคลหรือกลุมบุคคลนั้น
มีสารเสพติดอยูในรางกาย  
- ควบคุมตัวผูถูกจับกรณีกระทําความผิดรายแรงเก่ียวกับยาเสพติด  

3. อุทธณณ และฎีกา  - กําหนดใหจําเลยตองมาแสดงตนตอเจาพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ ยื่นคําขอ
อนุญาตฎีกา และยื่นฎีกา  

4. การบังคับโทษปรบั  - ยกเลิกบทบัญญัติวาดวยการบังคับทางปกครอง (นําไปกําหนดไวในประมวล
กฎหมายยาเสพติด)   

 
4. เรื่อง รางพระราชบัญญัติโอนหนาท่ีและอํานาจ และกิจการบริหารบางสวน ของกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไปเปนของสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้  
  1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติโอนหนาท่ีและอํานาจ และกิจการบริหารบางสวน ของ             
กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไปเปนของสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ               
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป   
   2. ใหกระทรวงทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรมทรัพยากรน้ํา) รับความเห็นของสํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี รับความ  
เห็นของสํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย   
  สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดใหโอนบรรดาหนาท่ีและอํานาจท่ีเก่ียวกับราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ในภารกิจดานการประสานความรวมมือกับตางประเทศ ภารกิจการ
สงเสริมและประสานมวลชน และภารกิจการประสานและบริหารจัดการลุมน้ําจากกรมทรัพยากรน้ํา และบรรดา
หนาท่ีและอํานาจของขาราชการ และอัตรากําลังบางสวนของกรมทรัพยากรน้ํา ดังตอไปนี้ ไปเปนหนาท่ีและอํานาจ
ของ สทนช. หรือของขาราชการ และอัตรากําลังของ สทนช. แลวแตกรณี   
    1.1 สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ เฉพาะงานท่ีเก่ียวกับงานฝายเลขานุการ
ของคณะกรรมการโครงการพัฒนาลุมแมน้ําโขงและคณะกรรมการระหวางประเทศของฝายไทย และบางสวนของงาน
ติดตอประสานงาน กําหนดทาที เขารวมเจรจาเตรียมการตาง ๆ เก่ียวกับโครงการความรวมมือ โครงการเงินกู และ
โครงการความชวยเหลือจากตางประเทศ ในภาพรวมของประเทศ   
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   1.2 สํานักสงเสริมและประสานมวลชน เฉพาะงานเก่ียวกับงานสงเสริมและสนับสนุน การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยใชกลไกคณะกรรมการลุมน้ํา และงานจัดทําแผนปฏิบัติการของลุมน้ํา และบางสวน
ของงานพัฒนาและใหความรูเพ่ิมทักษะแกบุคลากรดานทรัพยากรน้ํา และดานอ่ืน ๆ รวมท้ังรณรงคทําความเขาใจ
ใหแกกรรมการลุมน้ํา บุคลากรของหนวยงานของรัฐ องคกรผูใชน้ํา และประชาชนท่ัวไป ท้ังในภาพรวมของประเทศ
และระดับลุมน้ํา   
   1.3 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 – 10 เฉพาะงานเก่ียวกับงานฝายเลขานุการของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเก่ียวกับทรัพยากรน้ําในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และงานจัดทําแผนปฏิบัติการ
บริหารจัดการของลุมน้ํา และบางสวนของงานสงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งองคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับ
ลุมน้ําและทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย งานพัฒนา เสริมสรางขีดความสามารถ และเผยแพร
ประชาสัมพันธเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรน้ําแกผูมีสวนไดเสีย งานพัฒนาระบบฐานขอมูล และศูนยเครือขายขอมูล
และสารสนเทศเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในระดับลุมน้ํา และงานสงเสริม สนับสนุน และใหคําปรึกษา
ดานเทคนิค มาตรฐานและกฎเกณฑเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแกหนวยงานของรัฐ และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน   
  2. กําหนดใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน และใหโอนขาราชการ 
และอัตรากําลังบางสวนของกรมทรัพยากรน้ําตามขอ 1. รวมท้ังสิ้น 178 อัตรา ดังตอไปนี้ ไปเปนของสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ   
   2.1 สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ เฉพาะสวนงานคณะกรรมการลุมแมน้ํา
โขงทุกอัตรา และบางสวนของสวนงานวิเทศสัมพันธและความรวมมือระหวางประเทศ และฝายบริหารงานท่ัวไป  
   2.2 สํานักสงเสริมและประสานมวลชน เฉพาะสวนสงเสริมการจัดการลุมน้ําทุกอัตรา และ
บางสวนของสวนสงเสริมและประสานมวลชน เฉพาะสวนสงเสริมและพัฒนา   
   2.3 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 – 10 เฉพาะบางสวนของสวนประสานและบริหาร
จัดการลุมน้ํา สวนวิชาการ และสวนอํานวยการ   
 
5. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการ
มหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
และใหดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา  
  1. กําหนดบทนิยามคําวา “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร
แหงชาติ และ “กรรมการ” หมายความวา กรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ  
   2. กําหนดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ” 
ประกอบดวยประธานกรรมการ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกิน 7 คน ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง และใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง และใหผูอํานวยการแตงตั้ง
เจาหนาท่ีเปนผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน   
  3. กําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงกิจการและการดําเนินการของ
สถาบัน เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว อํานาจหนาท่ีเชนวานี้ ใหรวมถึงการกําหนดนโยบายการ
บริหารงานและใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสถาบัน อนุมัติงบประมาณประจําป งบการเงิน และแผนการ
ลงทุนของสถาบัน และออกระเบียบขอบังคับ ขอกําหนด หรือประกาศเก่ียวกับสถาบัน   
  4. กําหนดใหการควบคุมดูแลการดําเนินงานของสถาบันใหคณะกรรมการพิจารณากําหนด           
แนวทางการปฏิบัติงานของสถาบันใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงตองเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจ ความซ่ือสัตย
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สุจริต การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน   
  5. กําหนดใหการแตงตั้งผูอํานวยการตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีมีเหตุ          
ตองแตงตั้งผูอํานวยการ และหากมีเหตุผลจําเปนใหคณะกรรมการขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน 60 วัน หาก
ดําเนินการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหคณะกรรมการรายงานผลใหคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริม
องคการมหาชนเพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา โดยผูอํานวยการตองมีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณเหมาะสมกับกิจการของสถาบัน ตามท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีของสถาบัน สามารถ
ทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา รวมท้ังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน   
  6. กําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินกิจการของสถาบันใหเปนไปตามกฎหมาย
และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบันยุทธศาสตรชาติ นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี 
และแผนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสถาบัน เพ่ือการนี้ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหสถาบันชี้แจง แสดงความคิดเห็น                 
ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําของสถาบันท่ีขัดตอกฎหมาย วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน ยุทธศาสตรชาติ 
นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี หรือแผนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสถาบัน ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริง
เก่ียวกับการดําเนินการของสถาบันได  
  7. บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งท่ีออกตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2551 และใชบังคับอยูในวันกอนวันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้ใช
บังคับ ใหใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงตอพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ จนกวาจะมีระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด 
ประกาศ หรือคําสั่งท่ีออกตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ใชบังคับ ท้ังนี้ ตองไมเกิน 1 ปนับแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้ใช
บังคับ  
 
6. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระจกฉนวน ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระจกฉนวน 
ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได    
  อก. เสนอวา  
   1. โดยท่ีพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับแลว
เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2562 และไดมีการแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 17 บัญญัติใหเพ่ือความปลอดภัย หรือเพ่ือปองกัน
ความเสียหายอันอาจจะเกิดแกประชาชนหรือกิจการอุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอาจเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือออกกฎกระทรวงกําหนดให
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมชนิดใดตองเปนไปตามมาตรฐานท้ังหมดหรือบางสวนของมาตรฐานก็ได ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาว
ไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกฎหมายในการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จากการตราเปน “พระราช
กฤษฎีกา” เปนการออก “กฎกระทรวง”   
   2. อก. ไดจัดทําประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5521 (พ. ศ. 2562) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แกไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5068 
(พ.ศ. 2561) ลงวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระจก
ฉนวน โดยปรับปรุงถอยคํา “ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตพระราชกฤษฎีกา ... ใชบังคับ” เปน “ท้ังนี้ ใหมีผลเม่ือพนกําหนด 
180 วัน นับตั้งแตวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป”   
   3. อก. ไดพิจารณาความเหมาะสมของการเสนอรางกฎกระทรวงในเรื่องนี้ และเห็นดวยกับขอสังเกต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยการออกเปนกฎกระทรวง แทนการตราเปนพระราชกฤษฎีกากําหนดให
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระจกฉนวน ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระจกฉนวน ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... มาเพ่ือ
ดําเนินการ  
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  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
  กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระจกฉนวน ตองเปนไปตามมาตรฐาน เลขท่ี มอก. 1231 – 2560   
 
7. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตองเปนไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แลวดําเนินการตอไปได   
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
   1. รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทอพีวีซีแข็งสําหรับใชเปนทอน้ําดื่ม ตอง
เปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทอพีวีซีแข็งสําหรับใชเปนทอน้ําดื่ม ตองเปนไปตาม
มาตรฐานเลขท่ี มอก. 17 – 2561 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5506 (พ.ศ. 2562) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทอพีวีซีแข็งสําหรับใชเปนทอน้ําดื่ม ลงวันท่ี 30 กันยายน 2562  
   2. รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเคเบิลเสนใยนําแสงโทรคมนาคมภายนอก
อาคารติดตั้งในทอรอยสายและฝงดินโดยตรง ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เคเบิลเสนใยนําแสง เลม 3 (10) : เคเบิลภายนอกอาคาร – ขอกําหนดคุณลักษณะเปนรายกลุม สําหรับเคเบิล
เสนใยนําแสงโทรคมนาคมชนิดติดตั้งในทอรอยสายฝงดินโดยตรงและแขวนในอากาศโดยใชลวดพัน ตองเปนไป
ตามมาตฐานเลขท่ี มอก. 2165 – 2561 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5201 (พ.ศ. 2562) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เคเบิลเสนใยนําแสง เลม 3 – 10 : เคเบิลภายนอกอาคาร – ขอกําหนดคุณลักษณะเปนรายกลุม สําหรับเคเบิล
เสนใยนําแสงโทรคมนาคม ติดตั้งในทอรอยสายฝงดินโดยตรง และกําหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเคเบิล
เสนใยนําแสง เลม 3 (10) : เคเบิลภายนอกอาคาร – ขอกําหนดคุณลักษณะเปนรายกลุมสําหรับเคเบิลเสนใยนําแสง
โทรคมนาคมชนิดติดตั้งในทอรอยสายฝงดินโดยตรงและแขวนในอากาศโดยใชลวดพัน ประกาศ ณ วันท่ี 14 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5502 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แกไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5201 (พ.ศ. 2561) 
ลงวันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเคเบิลเสนใยนําแสง เลม 3 – 10 : 
เคเบิลภายนอกอาคาร – ขอกําหนดคุณลักษณะเปนรายกลุม สําหรับเคเบิลเสนใยนําแสงโทรคมนาคม ติดตั้งในทอ
รอยสายฝงดินโดยตรง และกําหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เคเบิลเสนใยนําแสง เลม 3 (10) : เคเบิล
ภายนอกอาคาร – ขอกําหนดคุณลักษณะเปนรายกลุม สําหรับเคเบิลเสนใยนําแสงโทรคมนาคมชนิดติดตั้งในทอ              
รอยสายฝงดินโดยตรงและแขวนในอากาศโดยใชลวดพัน ประกาศ ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562  
 
 
 
 
8. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (สํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคา)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทาง
การคา (สขค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได   
  สขค. เสนอวา   
  1. สขค. เปนหนวยงานของรัฐมีฐานะเปนนิติบุคคลท่ีไมเปนสวนราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจ              
มีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2560    
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   2. โดยท่ีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 บัญญัติใหหนวยงานของ
รัฐ หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน และมีฐานะเปนกรม ราชการสวน
ภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีตั้งข้ึน โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และใหหมายความ
รวมถึงหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ดวย   
  3. ดังนั้น เพ่ือใหเจาหนาท่ีของ สขค. ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีโดยสุจริตไดรับความคุมครองตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 จึงจําเปนตองตราเปนพระราชกฤษฎีกากําหนดให 
สขค. เปนหนวยงานของรัฐ 
จึงไดเสนอรางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มาเพ่ือดําเนินการ  
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา   
  กําหนดให สขค. เปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี     
พ.ศ. 2539 เพ่ือใหเจาหนาท่ีของ สขค. ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีโดยสุจริต ไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติดังกลาว  
 
9. เรื่อง ขอทบทวนวันใชบังคับกฎหมายตามรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหน้ํามันปาลมและ             
แฟรกชันของน้ํามันปาลม และน้ํามันเนื้อในเมล็ดปาลมเปนสินคาท่ีตองปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบใน              
การนําเขาและนําผาน พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ ทบทวนวันใชบังคับกฎหมายตามราง
ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหน้ํามันปาลมและแฟรกชันของน้ํามันปาลม และน้ํามันเนื้อในเมล็ดปาลม
เปนสินคาท่ีตองปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเขาและนําผาน พ.ศ. ....  ตามรางขอ 2 จาก “...เม่ือพน
กําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป” เปน “...เม่ือพนกําหนดเจ็ดวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป”  
   ท้ังนี้ กระทรวงพาณิชยเสนอขอทบทวนวันใช บังคับกฎหมายตามรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง 
กําหนดใหน้ํามันปาลมและแฟรกชันของน้ํามันปาลม และน้ํามันเนื้อในเมล็ดปาลมเปนสินคาท่ีตองปฏิบัติตาม
มาตรการจัดระเบียบในการนําเขาและนําผาน พ.ศ. ....  ตามรางขอ 2 จาก “...เม่ือพนกําหนดสามสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป” เปน “...เม่ือพนกําหนดเจ็ดวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป” เพ่ือปองกันและแกไขปญหาการทะลักของน้ํามันปาลมเขามาในประเทศจากการลักลอบนําเขาและนําผานน้ํามัน
ปาลมฯ โดยเรงดวน เนื่องจากสถานการณขณะนี้ราคาผลผลิตจากปาลมน้ํามันภายในประเทศมีการปรับตัวสูงข้ึน เพ่ือ
ไมใหสงผลกระทบตอเกษตรกรและอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมภายในประเทศ 
 
 
 
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
10. เรื่อง โครงการกอสรางสายเคเบิลใตน้ําไปยังเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังนี้  
   1. อนุมัติหลักการใหการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ดําเนินโครงการกอสรางสายเคเบิลใตน้ําไปยัง
เกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี ในวงเงินลงทุนรวมท้ังสิ้น 1,776 ลานบาท โดยใชเงินกูในประเทศ จํานวน 1,332 ลาน
บาท และเงินรายได กฟภ. จํานวน 444 ลานบาท  
   2. เห็นชอบให กฟภ. กูเงินในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน 1,332 ลานบาท เพ่ือเปนเงินลงทุนของ
โครงการดังกลาว โดย กฟภ. ทยอยดําเนินการกูเงินตามความจําเปนจนกวางานจะแลวเสร็จ 
   3. ใหผอนผันการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2535 เรื่อง แผนแมบทการ
จัดการปะการังของประเทศ ในการดําเนินโครงการกอสรางสายเคเบิลใตน้ําไปยังเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี โดยให 
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กฟภ. ดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 
   สาระสําคัญของเรื่อง 
   มท. รายงานวา  
   1. คณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุม ครั้งท่ี 11/2556 เม่ือวันท่ี 20 พฤศจกิายน 2556 ใหความ
เห็นชอบโครงการกอสราง สายเคเบิลใตน้ําไปยังเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี วงเงินลงทุน 1,776 ลานบาท โดยใช
เงินกูภายในประเทศจํานวน 1,332 ลานบาท และเงินรายได กฟภ. จํานวน 444 ลานบาท และเห็นชอบให กฟภ.             
กูเงินในประเทศภายในกรอบวงเงิน 1,332 ลานบาท เพ่ือเปนเงินลงทุนของโครงการ โดย กฟภ. จะทยอยดําเนินการ     
กูเงินตามความจําเปนจนกวางานจะแลวเสร็จ 
   2. กฟภ. ไดจัดทํารายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการกอสราง สายเคเบิลใตน้ําไปยังเกาะเตา 
จังหวัดสุราษฎรธานี ซ่ึงสรุปสาระสําคัญของโครงการได ดังนี้ 
    2.1 วัตถุประสงค 
     2.1.1 พัฒนาระบบไฟฟา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและความม่ันคงในการจาย
ไฟฟา เพ่ือรองรับความตองการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึนของเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี ซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ 
และมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจคอนขางสูง 
     2.1.2 เพ่ือลดปญหาในการปฏิบัติการและบํารุงรักษา ลดหนวยสูญเสียในระบบ
จําหนาย 
    2.2 เปาหมายและพ้ืนท่ีดําเนินการ  กอสรางสายเคเบิลใตน้ําระบบ 33 เควี ขนาด 300 
ตารางมิลลิเมตร ไปยังเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี 
    2.3 ปริมาณงาน  
     2.3.1 กอสรางสายเคเบิลใตน้ํา ระบบ 33 เควี จากเกาะพะงันไปยังเกาะเตา 
จํานวน 1 วงจร ขนาด 300 ตารางมิลลิเมตร ระยะทางประมาณ 45 วงจร – กิโลเมตร 
     2.3.2 กอสรางระบบจําหนาย ระยะทางประมาณ 21 วงจร – กิโลเมตร 
     2.3.3 ติดตั้งอุปกรณยกระดับแรงดัน ( AVR) จํานวน 2 ชุด 
    2.4 ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป (2564 - 2566)  
    2.5 แผนการดําเนินงาน ตามแผนงานโครงการจะดําเนินการระหวางป 2564 – 2566 โดย
ปแรกจะเปนการเตรียมดําเนินการ สวนปหลังจะเปนการดําเนินการกอสรางและประเมินผล 
    2.6 ผลตอบแทนของโครงการ 

ผลตอบแทน อัตราผลตอบแทน 
(IRR) (รอยละ) 

มูลคาปจจุบันสุทธิ 
(NPV) ลานบาท 

อัตราสวนระหวางผลตอบแทน
ตอคาใชจาย (B/C Ratio) 

ทางการเงิน (Financial 
Internal Rate of 
Return: FIRR) 

-5.30 -2,053 0.65 

ทางเศรษฐศาสตร 
(Economic Internal 
Rate of Return: EIRR) 

36.59 6,294 2.22 

     2.7 เงินลงทุน จํานวน 1,776 ลานบาท ประกอบดวย  
หนวย : ลานบาท  

รายละเอียด ปริมาณงาน เงินลงทุน  
สายเคเบิลใตน้ํา 33 เควี ขนาด 
300 ตารางมิลลิเมตร 

45 วงจร – กิโลเมตร 1,686 

กอสรางระบบจําหนาย 21 วงจร – กิโลเมตร 38 
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อุปกรณยกระดับแรงดัน 2 ชุด 52 
รวมท้ังส้ิน  1,776 

    2.8 แหลงเงินทุน 
หนวย : ลานบาท  

แหลงเงิน วงเงิน  
- เงินกูในประเทศ (รอยละ 75) 1,332 
- เงินรายได กฟภ. (รอยละ 25) 444 

รวม 1,776 
    2.9 แผนการใชเงินรายป 

หนวย : ลานบาท  
ป เงินกูในประเทศ เงินรายได กฟภ. รวม  

2564 133 45 178 
2565 1,066 354 1,420 
2566 133 45 178 
รวม 1,332 444 1,776 

หมายเหตุ  โครงการกอสราง สายเคเบิลใตน้ําไปยังเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี เดิมมีระยะเวลาดําเนินการ 3 ป 
(2558 - 2560) แตเนื่องจากการดําเนินการขอความเห็นชอบโครงการจากหนวยงานท่ีเก่ียวของมีความลาชาจาก
กรอบระยะเวลาดําเนินการ กฟภ. จึงขอปรับชวงระยะเวลาดําเนินการใหมใหสอดคลองกับปจจุบันเปน 3 ป (2564 – 
2566) โดยยังคงมีผลประโยชน และผลตอบแทนในการดําเนินโครงการตามรายงานการศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการ 
 
11. เรื่อง การจัดกลุมองคการมหาชน กรณีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอดังนี้  
   1. เห็นชอบปรับกลุมสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) จากเดิมองคการมหาชนกลุมท่ี 
3 บริการสาธารณะท่ัวไป เปนองคการมหาชนกลุมท่ี 1 พัฒนาและดําเนินการตามนโยบายสําคัญของรัฐเฉพาะดาน 
   2. รับทราบแนวทางการทบทวนหลักเกณฑการประเมินคางานและการจัดกลุมองคการมหาชน            
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2547 (เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑการกําหนดอัตราเงินเดือนฯ 
หลักเกณฑการกําหนดเบี้ยประชุมฯ และการพัฒนาการดําเนินงานและประเมินผลองคการมหาชน) ของสํานักงาน 
ก.พ.ร. ซ่ึงจะเพ่ิมเติมมิติดานผลกระทบ (impact) ท่ีเกิดจากการดําเนินงานขององคการมหาชนไวดวย 
 
   สาระสําคัญของเรื่อง 
   สํานักงาน ก.พ.ร. รายงานวา  
   1. สปสช. เสนอขอปรับกลุมองคการมหาชน จากเดิมองคการมหาชนกลุมท่ี 3 บริการสาธารณะ
ท่ัวไป เปนองคการมหาชนกลุมท่ี 1 พัฒนาและดําเนินการตามนโยบายสําคัญของรัฐเฉพาะดาน  เนื่องจากบทบาท
ภารกิจมีความซับซอน หลากหลาย และขยายขอบเขตกวางขวางข้ึนจากสถานการณเปลี่ยนแปลงของระบบ
หลักประกันสุขภาพท้ังในระดับประเทศและระดับโลก รวมท้ังตองเชื่อมโยงกับระบบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ทําใหภาระงาน
และความรับผิดชอบมีขอบเขตกวางขวางกวาการบริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติตามอํานาจหนาท่ีท่ี
กําหนด ตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ 2545 
   2. กพม. ไดอาศัยอํานาจตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2547 พิจารณาการขอปรับกลุม
องคการมหาชนของ สปสช. จากองคการมหาชนกลุมท่ี 3 บริการสาธารณะท่ัวไป เปนองคการมหาชนกลุมท่ี 1 พัฒนา
และดําเนินการตามนโยบายสําคัญของรัฐเฉพาะดาน โดยมีแนวทางในการพิจารณาสรุปได ดังนี้ 
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    2.1 หลักเกณฑการประเมินคางานเพ่ือจัดกลุมองคการมหาชนเพ่ือใหผูอํานวยการไดรับ
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืนตามชวงอัตราคาตอบแทนตามการจัดกลุมองคการมหาชน และคณะกรรมการ
องคการมหาชนไดรับคาเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอ่ืนตามการจัดกลุมขององคการมหาชนเชนเดียวกัน โดย
พิจารณาจากองคประกอบสําคัญ 3 มิติ ดังนี้ 
     2.1.1 มิติดานความรับผิดชอบในการบริหารงาน 
      เปนการประเมินในแงของลักษณะภารกิจท่ีตางกันในดานผลกระทบท่ีจะ
เกิดจากการปฏิบัติงานขององคการมหาชน โดยพิจารณาจากเทคนิคหรือเทคโนโลยีท่ีใชความหลากหลายของ
ผูรับบริการ ขอบเขตความครอบคลุมของการใหบริการ ตลอดจนผลกระทบท่ีมีตอสวนรวมขององคการมหาชนนั้น ๆ 
ท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยสวนรวม 
     2.1.2 มิติดานประสบการณของผูอํานวยการ 
      เปนการประเมินในแงความรูความสามารถของผูอํานวยการท่ีตองการใน
การบริหารองคการมหาชน ท้ังความรูทางวิชาการ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณท่ีจําเปนตอการบริหาร
องคการมหาชน ตลอดจนสภาพแวดลอม ท่ีตองใชทักษะการติดตอสื่อสารในการบริหารองคการมหาชน 
     2.1.3 มิติดานสถานการณ 
      เปนการประเมินในแงความสําคัญของภารกิจและวัตถุประสงคของ
องคการมหาชนท่ีมีตอความสําเร็จตามนโยบายของรัฐบาลท่ีตองการใหเกิดผลในระยะสั้นหรือจํากัด รวมถึงความ
จําเปนในแตละชวงท่ีอาจจะตองการผูอํานวยการท่ีมีคุณสมบัติความรูความสามารถและประสบการณเฉพาะดานท่ี
แตกตางกัน 
    2.2 การจัดกลุมขององคการมหาชน  
     จากการประเมินคางานท่ีพิจารณาจากองคประกอบสําคัญ 3 มิติขางตน (ตามขอ 
2.1) สามารถจัดกลุมขององคการมหาชน ไดเปน 3 กลุม คือ 

กลุมขององคการมหาชน รายละเอียด 
กลุมท่ี 1 

พัฒนาและดําเนินการตามนโยบายสําคัญ
ของรัฐเฉพาะดาน 

อัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ 
6,000 – 20,000 บาท 

อัตราเงินเดือนของผูอํานวยการ 
100,000 – 300,000 บาท 

 
องคการมหาชนท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือพัฒนาและดําเนินการตามนโยบาย
สําคัญเฉพาะดานของรัฐใหเกิดผลในทางปฏิบัติภายในระยะเวลา
จํากัด ซ่ึงตองการผูบริหารท่ีมีความสามารถสูงในการบริหารงาน
เชิงยุทธศาสตร การบริหารเครือขายหรือการบริหารองคกรท่ีมี
สาขาท้ังในระดับประเทศและระหวางประเทศ ท้ังนี้ องคการ
มหาชนท่ีจะถูกจัดลงในกลุมท่ี 1 ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 

กลุมท่ี 2 
บริการท่ีใชเทคนิควิชาการเฉพาะดาน

หรือสหวิทยาการ 
อัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ 

6,000 – 16,000 บาท 
อัตราเงินเดือนของผูอํานวยการ 

100,000 – 250,000 บาท 

 
องคการมหาชนท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือใหบริการท่ีใชวิชาชีพระดับสูง 
ซับซอน หรือเปนงานศึกษาวิจัยทางดานวิทยาศาสตรท่ีมีเปาหมาย
ในการริเริ่มหรือสรางนวัตกรรมท่ีจําเปนตองใชผูมีความรู
ความสามารถเฉพาะและความสามารถในการบริหารองคกรท่ีมี
กิจกรรมหลากหลาย มีขอบเขตการทํางานครอบคลุมใน
ระดับประเทศหรือตองดําเนินกิจกรรมเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคโดย
การรวมมือกับตางประเทศ 

กลุมท่ี 3 
บริการสาธารณะท่ัวไป 

อัตราเบ้ียประชุมของคณะกรรมการ 
6,000 – 12,000 บาท 

 
องคการมหาชนท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือใหดําเนินงานศึกษาวิจัยท่ัวไปหรือ
งานบริการท่ัวไปหรืองานปกติประจํา หรืองานใหบริการแกกลุม
ลูกคา/ผูรับบริการเฉพาะครอบคลุมในขอบเขตจํากัด ใชผูมีความรู
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อัตราเงินเดือนของผูอํานวยการ 
100,000 – 200,000 บาท 

ความสามารถในการบริหารองคกรขนาดเล็กท่ีมีธุรกรรมไม
หลากหลาย 

    3. ขอบเขตภารกิจของ สปสช.  
ชวงเวลา ขอบเขตภารกิจ 
ระยะท่ี 1 

ชวงกอรางสรางระบบ 
(ป พ.ศ 2545 – 2550) 

- เริ่มกอตั้งองคกร จัดระบบและโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ  
- ขับเคลื่อนงานตามภารกิจ โดยมีขอบเขตการดําเนินงานหลัก คือ  
1) ขยายความครอบคลุมหลักประกันใหประชาชนผูมีสิทธิ 
2) สงเสริมความรูความเขาใจกับภาคีทุกภาคสวน 
3) สนับสนุน พัฒนาความเขมแข็งของระบบบริการ เชน บริการปฐมภูมิ เปนตน 

ระยะท่ี 2 
ชวงการพัฒนา 

(ป พ.ศ 2551 – 2555) 

- ตอยอดการดําเนินงาน 
- ขับเคลื่อนการบริหารงบประมาณ/จัดการกองทุนอยางมีสวนรวม 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองคกร 
- ขยายการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 
- พัฒนาการสื่อสารเพ่ือการรับรูสิทธ/ิการคุมครองสิทธิ 

ระยะท่ี 3 
ชวงการขับเคล่ือนนโยบาย
บูรณาการความรวมมือใน

การพัฒนาระบบหลักประกัน
สุขภาพ 

(ป พ.ศ. 2556 - 2560) 

- ออกแบบการบริหารกองทุนรูปแบบใหม ๆ และการจัดการธุรกรรมการเบิกจาย 
- ขับเคลื่อนการบูรณาการ 3 กองทุน ไดแก กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล
ขาราชการ กองทุนประกันสังคม และกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
- ทําหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย เชน หนวยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการ
เบิกจายคารักษาพยาบาลกองทุนสุขภาพภาครัฐและระบบขอมูลบริการ
สาธารณสุข (National Cleaning House : NCH) หนวยงานกลางในการบริหาร
จัดการทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน (National Beneficiary 
Registration Center) รวมพัฒนาระบบการเขาถึงยาท่ีมีปญหา การเขาถึงกลุมยา
กําพราและยาตานพิษท่ีมีอัตราการใชต่ําและไมแนนอน 
- เพ่ิมกลไกการมีสวนรวมในพ้ืนท่ีรวมกับภาคีตาง ๆ เชน คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 
- สรางความเปนเจาของระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติผานกลไก/มาตรการ
ตาง ๆ 

ระยะท่ี 4 
พัฒนาระบบหลักประกัน

สุขภาพใหครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ 

(ป พ.ศ. 2561 - 2565) 

- ขับเคลื่อน Commitment และ Accountability ของ สปสช. และกลไก
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และภาคียุทธศาสตรท้ังสวนกลางและพ้ืนท่ี  
- ปรับรูปแบบการบริหารกองทุนและการจายชดเชยคาบรกิารเพ่ือตอบสนอง 
Health need และการเขาถึงบริการอยางมีคุณภาพของประชาชน 
- นํา Digital technology มาใชปรับปรุงการเขาถึงบริการ 
- วางรากฐานการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ดานหลักประกัน
สุขภาพของไทย 
- ขับเคลื่อนงานหลักประกันสุขภาพถวนหนาของไทยในเวทีประชาคมโลกโดย
รวมมือกับกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงสาธารณสุข 

ทิศทางการดําเนินงานใน
ระยะตอไป 

- จัดหาบริการใหเพียงพอ และผูมีสิทธิไดรับบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
- เพ่ิมประสิทธิผลของความครอบคลุมบริการ 
- ออกแบบการบริหารกองทุนเพ่ือรองรับการขยายสิทธิประโยชนจากแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงของการเกิดโรค การเจ็บปวยโรคอุบัติใหม อุบัติซํ้า โรคหายาก และ
โรคท่ีมีคาใชจายสูงท่ีสงผลใหครัวเรือนลมละลาย รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การแพทยท่ีมีความกาวหนาและราคาแพง 
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- การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน และจัดการธุรกรรมการ
เบิกจาย 
- พัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถ่ิน/พ้ืนท่ี (ตําบล/จังหวัด) 
- การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพ่ิมข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขาถึงบริการ
ของประชาชน รวมถึงการจัดการและใชประโยชนจากฐานขอมูลขนาดใหญ 
-เพ่ิมความเสมอภาคดานหลักประกันสุขภาพ ขยายความรวมมือกับหนวยงาน
ประกันสุขภาพภาครัฐตาง ๆ รวมท้ังขยายการดูแลเฉพาะกลุมมากข้ึน เชน กลุม
เปราะบาง กลุมดอยโอกาส และผูมีสิทธิระบบอ่ืน ๆ เชน รัฐวิสาหกิจ 
- แสวงหาแหลงเงินใหมเขาสูระบบ 
- เพ่ิมความเขาใจและรวมมือจากทุกภาคสวนเพ่ือความยั่งยืนของระบบ  
- รวมขับเคลื่อนบทบาทไทยในเวทีโลกดานหลักประกันสุขภาพถวนหนาเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลและทิศทางระบบสุขภาพโลกและการบรรลุเปาหมาย 
SDGs ในการผลักดันเรื่องหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

 
12. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแกไขสัญญาโครงการระบบทางดวนข้ันท่ี 2 (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงสวนดี) และ
สัญญาโครงการทางดวนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรถัยา) รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ การแกไขสัญญาโครงการระบบ
ทางดวนข้ันท่ี 2 (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงสวนดี) และสัญญาโครงการทางดวนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด (ทางพิเศษ
อุดรรัถยา) รวม 2 ฉบับ ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มาตรา 47 ประกอบ
พระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 มาตรา 68 (3) และเห็นชอบใหกระทรวงการคลัง 
โดยสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) หารือกับ คค. และการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) 
เพ่ือหาแนวทางบริหารจัดการท่ีเหมาะสมมิใหสงผลตอการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ในกรณีท่ีผลการ
ดําเนินงานจากวิธีการทางบัญชีสงผลตอการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ อยางไรก็ดี เนื่องจากเรื่องนี้เปน
กรณีท่ีมีทุนทรัพยในขอพิพาทเปนจํานวนเงินท่ีสูงมาก และเปนเรื่องท่ีมีความซับซอน ประกอบกับเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนใน
อดีต ดังนั้น จึงใหกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ไปดําเนินการตรวจสอบอีกทางหนึ่ง  
 
13.  เรื่อง มาตรการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณท่ีจังหวัดนครราชสีมา (คณะกรรมการ
ติดตามมาตรการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณท่ีจังหวัดนครราชสีมา) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ 
เครืองาม) ในฐานะประธานกรรมการติดตามมาตรการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณท่ีจังหวัด
นครราชสีมา เสนอดังนี้ 
  1. รับทราบมาตรการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณท่ีจังหวัดนครราชสีมา  
  2. รับทราบการดําเนินงานตามมาตรการใหความชวยเหลือของหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
  3. มอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดการใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณฯ โดยใหทุกหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการฯ ทราบทุกสัปดาห จนกวาจะดําเนินการ
ใหความชวยเหลือเยียวยาแลวเสร็จ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  โดยท่ีคณะกรรมการฯ ไดมีการประชุม ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2563 เพ่ือพิจารณา
รวบรวมขอมูล และการใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับความเสียหายและผลกระทบจากเหตุการณท่ีจังหวัด
นครราชสีมา เม่ือวันท่ี 8-9 กุมภาพันธ 2563 โดยสรุปไดดังนี้ 
  1. ขอมูลพ้ืนฐานผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บจากเหตุการณ  
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      1.1 ผูเสียชีวิต จํานวน 29 ราย (ไมรวมผูกอเหตุ 1 ราย) 
จําแนกเปน 

เพศ อายุ อาชีพ การใหความชวยเหลือ 
- ชาย 20 ราย 
- หญิง 9 ราย 

- ต่ํากวา 15 ป จํานวน 2 ราย 
- อายุ 15-29 ป จํานวน 4 ราย 
- อายุ 30-59 ป จํานวน 22 ราย 
- อายุ 60 ปข้ึนไป จํานวน 1 ราย 

- ตํารวจ 3 ราย 
- ทหาร 3 ราย 
- ขาราชการครู 1 ราย 
- ลูกจางหนวยงานของรัฐ 2 ราย 
- ประชาชน 20 ราย (มีเด็กและ
เยาวชน 3 ราย) 

- พิจารณาใหความ
ชวยเหลือ 27 ราย 
- สําหรับ 2 ราย ท่ีเปน
คูกรณีผูกอเหตุ อยูระหวาง
การสอบสวนขอเท็จจริง
กอน 

หมายเหตุ : ผูเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ี 7 ราย (ตํารวจ 3 ราย ทหาร 1 ราย ตํารวจอาสา 1 ราย และประชาชน 
(พลเมืองด)ี 2 ราย) 
      1.2 ผูบาดเจ็บ จํานวน 57 ราย (ไมรวมคูกรณีผูกอเหตุ 1 ราย) 
จําแนกเปน 

เพศ อายุ อาชีพ 
- ชาย 33 ราย 
- หญิง 24 ราย 

- ต่ํากวา 15 ป จํานวน 6 ราย 
- อายุ 15-29 ป จํานวน 20 ราย 
- อายุ 30-59 ป จํานวน 29 ราย 
- อายุ 60 ปข้ึนไป จํานวน 2 ราย 

- ตํารวจ 8 ราย 
- ทหาร 3 ราย  
- ขาราชการครู 1 ราย 
- ประชาชน 46 ราย (มีเด็กและเยาวชน 6 ราย) 

  2. มาตรการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
มาตรการชวยเหลือเยียวยา รายละเอียด 

1. ดานการจายเงินชวยเหลือ
ผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บตาม
สิทธิประโยชนทางกฎหมาย 
และความชวยเหลืออ่ืน ๆ  

1.1 เจาหนาท่ีท่ีเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ี 
      (1) เงินชวยเหลือตามกฎหมายจากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ไดแก 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.) กระทรวงยุติธรรม 
(ยธ.) สํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) สถาบันการเงิน และสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาล 
       (2) เงินชวยเหลือตามสิทธิประโยชนขาราชการสวนบุคคล 
       (3) เงินชวยเหลือจากสวัสดิการของหนวยงานตนสังกัดและเงินบริจาคผาน
จังหวัดนครราชสีมา 
       (4) การชวยเหลืออ่ืนจากสถาบันการเงิน และบริษัทประกันภัย ฯลฯ 
1.2 ประชาชนท่ัวไป  
       (1) เงินชวยเหลือตามกฎหมายจากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ไดแก พม. 
ยธ. นร. กระทรวงการคลัง (กค.) และสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 
       (2) เงินชวยเหลือตามสิทธิประโยชนสวนบุคคุล 
       (3) เงินชวยเหลือจากเงินบริจาคผานจังหวัดนครราชสีมา 
       (4) การชวยเหลืออ่ืนจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา สถาบันการเงิน 
บริษัทประกันภัย ฯลฯ 

2. ดานการจายเงินชวยเหลือ
กรณีทรัพยสินเสียหาย 

2.1 สวนราชการ : หนวยงานเจาของทรัพยสินดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบท่ี
เก่ียวของ 
2.2 ประชาชนท่ัวไป : จังหวัดนครราชสีมาอยูระหวางสํารวจความเสียหายของ
ยานพาหนะ และประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหความชวยเหลือตอไป 
2.3 ผูประกอบการ 
     (1) ศูนยการคา Terminal 21: จังหวัดนครราชสีมาอยูระหวางสํารวจความ
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เสียหายและอยูระหวางข้ันตอนการขอรับสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
ทรัพยสินและประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก 
     (2) รานคายอย : จังหวัดนครราชสีมาอยูระหวางสํารวจความเสียหายของ
ทรัพยสินเพ่ือขอรับการชวยเหลือตอไป  
 

3. ดานสาธารณสุข 3.1 การรักษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รับผิดชอบคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลใหกับผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บท้ังหมด รวมท้ังดูแลดานสุขภาพ
ผูบาดเจ็บในระยะตอไป 
3.2 การฟนฟูสุขภาพจิต สธ. โดยกรมสุขภาพจิตไดจัดทีม MCATT ลงพ้ืนท่ีสํารวจ
และประเมินสภาวะสุขภาพจิตระหวางวันท่ี 8-13 กุมภาพันธ 2563 รวม 2,093 คน 
จําแนกผลการประเมินได ดังนี้ 
     (1) กลุมญาติผูเสียชีวิต ผูบาดเจ็บ ญาติผูบาดเจ็บ และตัวประกัน เขารับการ
ประเมินจํานวน 310 คน พบเปนผูมีภาวะเครียดตองติดตามตอเนื่อง 118 คน (รอย
ละ 38.06) ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดปฏิกิริยาทางจิตใจท่ีมีความรุนแรงได
ในระยะยาว ไดใหการบําบัดโดยการทํากิจกรรมคลายเครียดและระบายความรูสึก 
     (2) กลุมผูอยูในเหตุการณ ผูเห็นเหตุการณ ผูท่ีติดคางในสถานท่ีเกิดเหตุ 
และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี เขารับการประเมินจํานวน 699 คน พบเปนผูมี
ภาวะเครียดตองติดตามตอเนื่อง 114 คน (รอยละ 16.31) ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดปฏิกิริยาทางจิตใจท่ีมีความรุนแรงไดในระยะยาว ไดใหการบําบัดโดย
การทํากิจกรรมคลายเครียดและระบายความรูสึก 
     (3) ประชาชนท่ัวไปผูไดรับขอมูลขาวสารความรุนแรงฯ 
เขารับการประเมินจํานวน 1 ,084 คน พบเปนผูมีภาวะเครียดตองติดตามตอเนื่อง 
42 คน (รอยละ 3.87)  
     ท้ังนี้ กรมสุขภาพจิตจะไดดําเนินโครงการ Strong Korat เพ่ือติดตามดูแลกลุม
ผูไดรับผลกระทบอยางตอเนื่อง รวมถึงการติดตามพฤติกรรมของเด็กเล็กท่ีไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณซ่ึงอาจมีพฤติกรรมถดถอยในระยะยาว 
3.3 การฟนฟูคุณภาพชีวิต  พม. ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมเยียนใหกําลังใจครอบครัวผูเสียชีวิต
และผูบาดเจ็บจากเหตุการณอยางตอเนื่อง และสอบถามความตองการความ
ชวยเหลือเพ่ือประเมินสภาพปญหาและพิจารณาชวยเหลือเงินสงเคราะหครอบครัว 
การฝกอาชีพ การกูยืมเพ่ือการประกอบอาชีพ และสิ่งของจําเปน/เครื่องอุปโภค
บริโภค ในการดํารงชีพ 

4. ดานการสนับสนุนอ่ืน ๆ  4.1 การกระตุนเศรษฐกิจในจังหวัด 
     (1) พณ. จัดกิจกรรมออกบูธใหคําปรึกษาแนะนําดานการจัดทําบัญชีและการ
วางแผนทางภาษี และรวมกับสถาบันการเงินท่ีเปนพันธมิตรใหคําปรึกษาดาน
การเงิน รวมท้ังการใหเงินกูดอกเบี้ยพิเศษเพ่ือฟนฟูกิจการ ในระหวางวันท่ี 13-15 
กุมภาพันธ 2563 ณ ศูนยการคา Terminal 21 
      (2) พณ. ขยายเวลาการนําสงงบการเงินใหนิติบุคคลท่ีมีสถานท่ีตั้งสํานักงาน
ใหญในจังหวัดนครราชสีมา เปนระยะเวลา 2 เดือน นับแตวันท่ีครบระยะเวลาตาม
กฎหมาย 
      (3) พณ. กระตุนการใชจายและเพ่ิมยอดขายใหผูประกอบการในจังหวัด
นครราชสีมาในระยะยาว ขอใหหนวยงานเชิญชวนใหมีการจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ี
เพ่ิมข้ึน เชน การประชุมสัมมนา การจัดงานจําหนายสินคา และการแขงขันกีฬา 
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ฯลฯ 
4.2 การสรางขวัญและกําลังใจใหกับประชาชนในจังหวัด : จัดกิจกรรมจิตอาสา 
Big Cleaning Day และกิจกรรมทําบุญของจังหวัด ฯลฯ 
 

5. ดานการอํานวยการ ติดตาม
ผล และประชาสัมพันธ 

5.1 การอํานวยการและติดตามผลการดําเนินงาน 
     (1) จังหวัดนครราชสีมาเปนหนวยประสานการขอรับความชวยเหลือภาพรวม
ในพ้ืนท่ี 
     (2) หนวยงานท่ีใหความชวยเหลือมอบหมายผูบริหารระดับสูงกํากับติดตาม
และเรงรัดการใหความชวยเหลือในสวนท่ีรับผิดชอบ 
     (3) สํานักนายกรัฐมนตรีมอบหมายผูตรวจการสํานักนายกรัฐมนตรีลงพ้ืนท่ี
ประสานติดตามและเรงรัดการชวยเหลือรวมท้ังรับเรื่องราวรองทุกขเพ่ือประสาน
การชวยเหลือตอไป 
5.2 การประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธดําเนินการประชาสัมพันธผลการ
ชวยเหลือในภาพรวมใหกับสาธารณชนไดรับทราบอยางตอเนื่อง และประสานการ
ประชาสัมพันธไปยังสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ  

  3. ขอเสนอแนะเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติมตามมติคณะกรรมการติดตามมาตรการชวยเหลือเยียวยาผู
ไดรับผลกระทบจากเหตุการณท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
   3.1 การผอนปรนดานภาษีสําหรับผูประกอบการท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณ 
(หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กค.)  
   3.2 การชวยเหลือดานทุนการศึกษาแกบุตรของผูเสียชีวิตหรือผูไดรับบาดเจ็บสาหัสจาก
เหตุการณ (หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ศธ. พม.) 
   3.3 การปองกันการเกิดพฤติกรรมเลียนแบบท่ีใชความรุนแรง รวมท้ังการปลูกฝงคุณธรรม
และจริยธรรมใหแกประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ( หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : พม. ศธ. สธ. และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ) 
   3.4 การนําเสนอขาวเหตุการณท่ีมีการใชความรุนแรง ควรมีแนวทางควบคุมการนําเสนอ
ขาวของสื่อมวลชนอยางเครงครัด โดยควรใหนําเสนอขาวเชิงสรางสรรค เพ่ือมิใหเกิดผลกระทบทางลบดานจิตใจของ
ผูเก่ียวของกับเหตุการณและประชาชนท่ัวไป ( หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) และกรมประชาสัมพันธ) 
 
14. เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีส่ีของป 2562 ท้ังป 2563 และแนวโนมป 2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสี่ของป 2562 ท้ังป 2562 และแนวโนมป 2563 
ตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เสนอดังนี้ 
  1. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีส่ีของป 2562 
      เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีส่ีของป 2562 ขยายตัวรอยละ 1.6 ชะลอลงจากการขยายตัวรอยละ 2.6 
ในไตรมาสกอนหนา (%YOY) และเม่ือปรับผลของฤดูกาลออกแลว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีสี่ของป 2562 ขยายตัวจาก
ไตรมาสท่ีสามของป 2562 รอยละ  0.2 (%QoQ SA) รวมท้ังป 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตวัรอยละ 2.4 เทียบกับการ
ขยายตัวรอยละ 4.2 ในป 2561 

การชะลอตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสนี้มีปจจัยสําคัญมาจาก (1)  การขยายตัวในเกณฑท่ีต่ําของ
เศรษฐกิจโลก ความไมแนนอนของทิศทางมาตรการกีดกันทางการคา และการแข็งคาของเงินบาท (2)  ความลาชาของ
กระบวนการงบประมาณ และ (3) ผลกระทบจากปญหาภัยแลง และปจจัยชั่วคราว  ในการผลิตสินคาอุตสาหกรรมบาง
รายการ 
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   1.1 ดานการใชจาย มีปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวตอเนื่องของการบริโภคภาคเอกชน และ
การปรับตัวดีข้ึนของการลงทุนภาคเอกชน ในขณะท่ีการใชจายภาครัฐ การลงทุนภาครัฐ และการสงออกสินคาปรับตัวลดลง 
การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวในเกณฑดีรอยละ 4.1 ตอเนื่องจากการขยายตัวรอยละ 4.3 ในไตรมาสกอนหนา โดยไดรับ
ปจจัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอท่ียังอยูในระดับต่ํา มาตรการของภาครัฐ และการเรงตัวข้ึนของรายจายของ
คนไทยในตางประเทศ การขยายตัวของการใชจายภาคครัวเรือนในไตรมาสนี้ สอดคลองกับการขยายตัวตอเนื่องของเครื่องชี้
ดานการใชจายสําคัญ ๆ โดยเฉพาะดัชนภีาษีมูลคาเพ่ิมหมวดโรงแรมและภัตตาคาร ดัชนีปริมาณการจําหนายน้ํามันเบนซิน 
แกสโซฮอล และน้ํามันดีเซล และปริมาณการใชไฟฟาภาคครัวเรือนซ่ึงขยายตัวรอยละ 6.3 รอยละ 3.4 และรอยละ 3.1 
ตามลําดับ ในขณะท่ียอดขายรถยนตนั่งสวนบุคคลและยอดขายรถยนตเชิงพาณิชยปรับตัวลดลงรอยละ 16.4 และรอยละ 
17.2 ตามลําดับ ความเชื่อม่ันของผูบริโภคเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยูท่ีระดับ 56.8 เทียบกับระดับ 60.8 ในไตรมาส
กอนหนา การใชจายเพ่ือการอุปโภคของรัฐบาลปรับตัวลดลงรอยละ 0.9 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 1.7 ในไตรมาสกอน
หนา อัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายรวมในไตรมาสนี้อยูท่ีรอยละ 22.8 (ต่ํากวาอัตราเบิกจายรอยละ 29.8 ในไตรมาส
เดียวกันของปกอน) การลงทุนรวม ขยายตัวรอยละ 0.9 ชะลอลงจากการขยายตัวรอยละ 2.7 ในไตรมาสกอนหนา โดยการ
ลงทุนภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 2.6 เรงข้ึนจากการขยายตัวรอยละ 2.3 ในไตรมาสกอนหนา เปนผลจากการลงทุนใน
สิ่งกอสรางขยายตัวรอยละ 3.1 และการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรขยายตัวรอยละ 2.5 ขณะท่ีการลงทุนภาครัฐปรับตัว
ลดลงรอยละ 5.1 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 3.7 ในไตรมาสกอนหนา ตามความลาชาของกระบวนการงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2563 โดยการลงทุนของรัฐบาลปรับตัวลดลงรอยละ 16.7 ขณะท่ีการลงทุนของรัฐวิสาหกิจขยายตัวรอย
ละ 13.1 สําหรับอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนในไตรมาสนี้อยูท่ีรอยละ 4.0 เทียบกับอัตราเบิกจายรอยละ 
21.6 ในไตรมาสกอนหนาและรอยละ 13.7 ในชวงเดียวกันของปกอน 
      1.2 ดานภาคตางประเทศ  
        1.2.1 การสงออกสินคา มีมูลคา 59,169 ลานดอลลาร สรอ. ปรับตัวลดลงรอยละ 4.9 เทียบ
กับรอยละ 0.0 ในไตรมาสกอนหนา สอดคลองกับเศรษฐกิจของประเทศคูคาท่ียังคงขยายตัวในเกณฑต่ํา การเพ่ิมข้ึนของ
ความไมแนนอนในทิศทางมาตรการกีดกันทางการคา และการแข็งคาของเงินบาท โดยปริมาณการสงออกลดลงรอยละ 
5.3 ในขณะท่ีราคาสงออกเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.4 กลุมสินคาสงออกท่ีมูลคาขยายตัว เชน น้ําตาล (รอยละ 51.1) อากาศยาน เรือ 
แทนขุดเจาะน้ํามัน และรถไฟ (รอยละ 26.5) ชิ้นสวนและอุปกรณคอมพิวเตอร (รอยละ 5.2) รถจักรยานยนต (รอยละ 
44.1) เครื่องปรับอากาศ (รอยละ 8.2) เครื่องดื่ม (รอยละ 11.4) และผลไม (รอยละ 9.9) เปนตน กลุมสินคาสงออกท่ี
มูลคาลดลง เชน ผลิตภัณฑปโตรเลียม (ลดลงรอยละ 30.7) เคมีภัณฑ (ลดลงรอยละ 25.9) ขาว (ลดลงรอยละ 33.3) มัน
สําปะหลัง (ลดลงรอยละ 37.7) ยางพารา (ลดลงรอยละ 15.2) รถกระบะและรถบรรทุก (ลดลงรอยละ 22.6) เครื่องจักรและ
อุปกรณ (ลดลงรอยละ 8.2) รถยนตนั่ง (ลดลงรอยละ 6.3) ชิ้นสวนและอุปกรณสําหรับยานยนต (ลดลงรอยละ 3.1) และ
ผลิตภัณฑยาง (ลดลงรอยละ 0.5) เปนตน 
   1.2.2 การนําเขาสินคา มีมูลคา 53,221 ลานดอลลาร สรอ. ลดลง รอยละ 7.6 (ปรับตัวลดลง
ตอเนื่องเปนไตรมาสท่ี สี่) เทียบกับการลดลงรอยละ 6.8 ในไตรมาสกอนหนา  โดยปริมาณการนําเขาลดลงรอยละ 8.3 
ตอเนื่องจากการลดลงรอยละ 6.6 ในไตรมาสกอนหนา ซ่ึงเปนการลดลงของปริมาณการนําเขา ท้ังในหมวดสินคาอุปโภค
บริโภค วัตถุดิบและสินคาข้ันกลาง  และสินคาทุน  สอดคลองกับการลดลงของการสงออก ขณะท่ีราคานําเขาปรับตั ว
เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.8 เทียบกับการลดลง รอยละ 0.2 ในไตรมาสกอนหนา 

การขยายตัวของมูลคาการสงออกและเศรษฐกิจของประเทศสําคัญ 

ประเทศ 

การสงออก (%YoY) GDP %)YoY( 

2561 2562 2561 2562 
ตํ่าสุดในรอบ 

ท้ังป ท้ังป ไตรมาส 1 ไตรมาส  ไตรมาส  ไตรมาส  ท้ังป ท้ังป ไตรมาส 1 ไตรมาส  ไตรมาส  ไตรมาส  

สหรัฐฯ 7.8 -1.3 1.3 -3.1 -1.7 -1.4 2.9 2.3 2.7 2.3 2.1 2.3 - 

ยูโรโซน 8.7 -2.6 -4.3 -3.7 -1.4 -1.0 1.9 1.2 1.4 1.2 1.2 0.9 ตํ่าสุดในรอบ 24 ไตรมาส  

ญี่ปุน 5.7 -4.4 -5.7 -6.2 -1.3 -4.4 0.3 - 0.8 0.9 1.7 - - 

จีน 9.9 0.5 1.4 -1.0 -0.3 1.9 6.7 6.1 6.4 6.2 6.0 6.0  - 
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ประเทศ 

การสงออก (%YoY) GDP %)YoY( 

2561 2562 2561 2562 
ตํ่าสุดในรอบ 

ท้ังป ท้ังป ไตรมาส 1 ไตรมาส  ไตรมาส  ไตรมาส  ท้ังป ท้ังป ไตรมาส 1 ไตรมาส  ไตรมาส  ไตรมาส  

ฮองกง 6.8 -4.1 -2.6 -4.6 -6.3 -2.6 3.1 -1.2 0.7 0.4 -2.8 -2.9 ตํ่าสุดในรอบ 42 ไตรมาส  

อินเดีย 8.5 0.2 6.7 -1.3 -3.8 -0.9 7.4 - 5.8 5.0 4.5 - - 

อินโดนีเซีย 6.6 -6.9 -8.2 -8.9 -6.9 -3.8 5.2 5.0 5.1 5.1 5.0 5.0 ตํ่าสุดในรอบ 12 ไตรมาส  

เกาหลีใต 5.4 -10.4 -8.5 -8.7 -12.3 -11.8 2.7 2.0 1.7 2.0 2.0 2.2 - 

มาเลเซีย 14.2 -4.3 -5.2 -5.2 -3.5 -3.2 4.7 4.3 4.5 4.9 4.4 3.6 ตํ่าสุดในรอบ 41 ไตรมาส 

ฟลิปปนส 0.9 1.5 -2.9 1.8 1.0 6.1 6.2 5.9 5.6 5.5 6.0 6.4 - 

สิงคโปร 10.3 -5.2 -2.7 -6.6 -7.8 -3.5 3.2 0.7 1.1 0.2 0.7 0.8 - 

ไตหวัน 5.9 -1.4 -4.2 -2.7 -0.8 1.8 2.7 2.7 1.8 2.6 3.0 3.3 - 

ไทย 7.5 -3.2 -3.8 -4.2 0.0 -4.9 4.2 2.4 2.9 2.4 2.6 1.6 ตํ่าสุดในรอบ 21 ไตรมาส 

เวียดนาม 13.3 8.4 5.2 9.0 10.7 8.5 7.1 7.0 6.8 6.7 7.5 7.0 ตํ่าสุดในรอบ 2 ไตรมาส 

ท่ีมา: CEIC รวบรวมโดยสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

      1.3 ดานการผลิต การผลิตสาขาท่ีพักแรมและบริการอาหาร และสาขาการ ขนสงและสถานท่ีเก็บ
สินคา ขยายตัวเรงข้ึน สาขาการขายสง และการขายปลีกฯ ขยายตัวในเกณฑดี ในขณะท่ีการผลิตสาขาอุตสาหกรรม 
สาขาเกษตรกรรม สาขากอสราง และสาขาไฟฟาฯ ปรับตัวลดลง สาขาเกษตรกรรม การปาไม และการประมง ลดลง
รอยละ 1.6 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 2.7 ในไตรมาสกอนหนา เนื่องจากไดรับผลกระทบจากสภาพอากาศท่ีแหง
แลงและฝนท้ิงชวง สอดคลองกับการลดลงของดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรรอยละ 1.5 โดยผลผลิตสินคาเกษตรสําคัญท่ี
ลดลง ไดแก ขาวเปลือก (ลดลงรอยละ 3.2) ออย (ลดลงรอยละ 21.2) ปาลมน้ํามัน (ลดลงรอยละ 15.2) และขาวโพด
เลี้ยงสัตว (ลดลงรอยละ 4.9) เปนตน สวนผลผลิตพืชเกษตรสําคัญท่ีเพ่ิมข้ึน เชน กลุมไมผล (รอยละ 8.4) ยางพารา 
(รอยละ 2.4) และมันสําปะหลัง (รอยละ 10.9) เปนตน ดานหมวดประมงและหมวดปศุสัตวขยายตัวตอเนื่องเปนไตร
มาสท่ีสองรอยละ 13.7 และรอยละ 0.7 ตามลําดับ ดัชนีราคาสินคาเกษตร เพ่ิมข้ึน  รอยละ 3.8 เรงข้ึนจากการ
ขยายตัวรอยละ 2.5 ในไตรมาสกอนหนา โดย สินคาสําคัญท่ีดัชนีราคาเพ่ิมข้ึน เชน กลุมไมผล (รอยละ 10.3) ราคา
ขาวเปลือก (รอยละ 6.7) ราคาปาลมน้ํามัน (รอยละ 39.8) และราคาออย (รอยละ 1.0) เปนตน อยางไรก็ตาม ดัชนี
ราคาสินคาเกษตรสําคัญบางรายการปรับตัวลดลง เชน ราคามันสําปะหลัง (ลดลงรอยละ 23.6) ราคายางพารา (ลดลง
รอยละ 2.3) และขาวโพดเลี้ยงสัตว (ลดลงรอยละ 5.8) เปนตน การเพ่ิมข้ึนของดัชนีราคาสินคาเกษตร สงผลให ดัชนี
รายไดเกษตรกรโดยรวม เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.6 สาขาการผลิตอุตสาหกรรม  ปรับตัวลดลงรอยละ 2.3 ตอเนื่องจากการ
ลดลงรอยละ 0.8 ในไตรมาสกอนหนา สอดคลองกับการลดลงของการสงออกท่ีไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจ  และความไมแนนอนของมาตรการกีดกันทางการคา  และผลกระทบจาก ปจจัยชั่วคราวในการผลิต
อุตสาหกรรมสําคัญบางรายการ โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีมีสัดสวนการสงออกในชวงรอยละ 30 – 60 ลดลง
รอยละ 16.0 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือการสงออก (สัดสวนสงออกมากกวารอยละ 60) ลดลงรอยละ 
4.5 และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุมการผลิตเพ่ือบริโภคภายในประเทศ (สัดสวนสงออกนอยกวารอยละ 30)  
ลดลงรอยละ 1.6 อัตราการใชกําลังการผลิตเฉล่ีย อยูท่ีรอยละ 63.4 ลดลงจากรอยละ 65.0 ในไตรมาสกอนหนา 
และลดลงจากรอยละ 69.3 ในไตรมาสเดียวกันของปกอน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ ท่ีลดลง เชน การผลิต
ยานยนต (ลดลงรอยละ 21.4) การผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม (ลดลงรอยละ 15.2) และการผลิตน้ําตาล (ลดลงรอยละ 
22.1) เปนตน  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน  เชน การผลิตเครื่องจักรอ่ืน ๆ ท่ีใชงานท่ัวไป (รอยละ 
17.0) การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง (รอยละ 7.3) และการตม การกลั่น และการผสมสุรา (รอยละ 31.7) เปน
ตน สาขาท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร ขยายตัวในเกณฑสูงรอยละ 6.8 ตอเนื่องจากการขยายตัว รอยละ 6.7 ในไตร
มาสกอนหนา ตามการขยายตัวในเกณฑสูงของจํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศ โดยในไตรมาสนี้มีจํานวนนักทองเท่ียว
ตางประเทศ 10.33 ลานคน เพ่ิมข้ึน รอยละ 6.4 ตอเนื่องจากการขยายตัวรอยละ 7.2 ในไตรมาสกอนหนา สงผลใหในไตร
มาสนี้มี รายรับรวม จากการทองเท่ียว 0.79 ลานลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.9  ประกอบดวย (1) รายรับจาก
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นักทองเท่ียวตางประเทศมูลคา 0.50 ลานลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.9 ชะลอลงจากรอยละ 5.8 ในไตรมาสกอน โดย
รายรับจากนักทองเท่ียวจากประเทศสําคัญท่ียังขยายตัวสูง ประกอบดวย จีน อินเดีย ญี่ปุน รัสเซีย และไตหวัน เปนตน 
และ (2) รายรบัจากนักทองเท่ียวชาวไทย 0.29 ลานลานบาท ลดลงรอยละ 0.8 ตอเนื่องจากการลดลงรอยละ 3.0 ใน
ไตรมาสกอนหนา อัตราการเขาพักเฉล่ียอยูท่ีรอยละ 71.24  เพ่ิมข้ึนจาก  
รอยละ 64.08 ในไตรมาสกอนหนา สาขาการขนสงและสถานท่ีเก็บสินคา ขยายตัวรอยละ 3.9 เรงข้ึนจากการขยายตัว
รอยละ 3.1 ในไตรมาสกอนหนา ตามการเพ่ิมข้ึนของบริการขนสงผูโดยสาร เปนสําคัญ โดยบริการขนสงทางบกและทอ
ลําเลียงขยายตัวรอยละ 2.8 บริการขนสงทางอากาศขยายตัวรอยละ 5.1 ปรับตัวดีข้ึนจากการลดลงรอยละ 0.9 ใน
ไตรมาสกอนหนา และบริการขนสงทางน้ําขยายตัวรอยละ 4.2 สวนบริการสนับสนุนการขนสงเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.8 
ในขณะท่ีบริการไปรษณียปรับตัวลดลงรอยละ 0.8 
      1.4 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยูในเกณฑดี โดยอัตราการวางงานยังอยูในระดับต่ํารอยละ 1.0 อัตรา
เงินเฟอท่ัวไปเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 0.4 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 10.4 พันลานดอลลาร สรอ. (314.5 พันลานบาท) หรือคิดเปน
รอยละ 7.2 ของ GDP เงินทุนสํารองระหวางประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 อยูท่ี 224.3 พันลานดอลลาร สรอ. และหนี้
สาธารณะ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 มีมูลคาท้ังสิ้น 6,954 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 41.2 ของ GDP 
  2. เศรษฐกิจไทยโดยรวมท้ังป 2562 
      2.1 เศรษฐกิจไทยโดยรวมท้ังป 2562 ขยายตัวรอยละ 2.4 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 4.2 ในป 
2561โดยในดานการใชจาย  การบริโภคภาคเอกชน  และการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวรอยละ 4. 5 และรอยละ 2.8 
ตอเนื่องจากการขยายตัวรอยละ 4.6 และรอยละ 4.1 ในป 2561 ตามลําดับ สวนการใชจายของรัฐบาล และการลงทุน
ภาครัฐ ขยายตัวรอยละ 1.4 และรอยละ 0.2 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 2.6 และรอยละ 2.9 ในป 2561 ตามลําดับ 
ขณะท่ีมูลคาการสงออกสินคาลดลงรอยละ 3.2 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 7.5 ในป 2561 ในดานการผลิต การผลิต
สาขาเกษตรกรรม การปาไม และการประมง สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาการขายสง การขายปลีก และการซอมยาน
ยนตและจักรยานยนต และสาขาการขนสงและสถานท่ีเก็บสินคาขยายตัวรอยละ 0.1 รอยละ 5.5 รอยละ 5.7 และรอย
ละ 3.4 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวรอยละ 5.5 รอยละ 7.6 รอยละ 6.6 และรอยละ 4.4 ในป 2561 ตามลําดับ ในขณะท่ี
การผลิตสาขาอุตสาหกรรมลดลงรอยละ 0.7 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 3.2 ในป 2561  รวมท้ังป 2562 ผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ (GDP) อยูท่ี 16,879.0 พันลานบาท (543.7 พันลานดอลลาร สรอ.) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
ตอหัวเฉล่ียของคนไทยอยูท่ี 248,257.4 บาทตอคนตอป (7,996.2 ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป) เพ่ิมข้ึนจาก 241,269.6 
บาทตอคนตอป (7,467.1 ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป) ในป 2561 
  2.2 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยูในเกณฑดี อัตราเงินเฟอท่ัวไปเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 0.7 และบัญชี
เดินสะพัดเกินดุลรอยละ 6.8 ของ GDP 
  3. แนวโนมเศรษฐกิจไทย ป 2563 
      เศรษฐกิจไทยป 2563  คาดวาจะขยายตัวรอยละ 1.5 - 2.5  ชะลอตัวลงจาก  
ป 2562 ตามขอจํากัดท่ีเกิดจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ปญหาภัยแลง และความลาชาของงบประมาณรายจาย
รัฐบาล แตยังมีปจจัยสนับสนุนจาก (1) การปรับตัวดีข้ึนอยางชา ๆ ของเศรษฐกิจ และการคา โลกตามการลดลง ของ
แรงกดดันจาก มาตรการ กีดกันทางการ คา และความเสี่ยง จากการแยกตัวของสหราชอาณาจักร แบบไรขอตกลง  (2) 
การขยายตัว ในเกณฑท่ีนาพอใจของการใชจายภาคครัวเรือน  การลงทุน ภาคเอกชน และการลงทุนภาค รัฐ (3) แรง
ขับเคลื่อนจากมาตรการภาครัฐ และ (4) ฐานการขยายตัวท่ีต่ําในไตรมาสสุดทายของป 2562 ท้ังนี้ คาดวามูลคาการสงออก
สินคาจะขยายตัวรอยละ 1.4 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวรอยละ 3.5 และรอยละ 3.6 ตามลําดับ 
อัตราเงินเฟอท่ัวไปเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 0.4 – 1.4 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลรอยละ 5.3 ของ GDP โดยรายละเอียดของ
การประมาณการเศรษฐกิจในป 2563 ในดานตาง ๆ มีดังนี้  
      3.1 การใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภค การใชจายเพ่ือการอุปโภคและบริโภคภาคเอกชน การใช
จายเพ่ือการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.5 ชะลอลงจากรอยละ 4.5 ในป 2562 ตามแนวโนม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและฐานรายไดในภาพรวมท่ีอยูในระดับต่ํากวาการประมาณการครั้งท่ีผานมา โดยเฉพาะฐาน
รายไดในภาคการทองเท่ียวซ่ึงไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 และฐานรายไดในภาคเกษตรซ่ึงไดรับ
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ผลกระทบจากภัยแลง และ การใชจายเพ่ือการอุปโภคภาครัฐบาล คาดวาจะขยายตัวรอยละ 2.6 เทากับประมาณการครั้ง
กอน และเรงข้ึนจากการขยายตัวรอยละ 1.4 ในป 2562 สอดคลองกับกรอบวงเงินรายจายประจําภายใตงบประมาณ
ประจาํป 2563 
       3.2 การลงทุนรวม คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.6 เรงข้ึนจากรอยละ 2.2 ในป 2562 โดยการลงทุน
ภาครัฐ ขยายตัวรอยละ 4.8 เรงข้ึนจากรอยละ 0.2 ในป 2562 แตเปนการปรับลดจากรอยละ 6.5 ในการประมาณการครั้งกอน 
ตามการปรับลดสมมติฐานอัตราการเบิกจายรายจายลงทุนภายใตงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ 2563 
ขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชน คาดวาจะขยายตัว รอยละ 3.2 ปรับตัวดีข้ึนอยางชา ๆ จากรอยละ 2.8 ในป 2562  โดยมี
ปจจัยสนับสนุนจาก (1)  ความคืบหนาของโครงการลงทุนภาครัฐท้ังในดานการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและ
โครงการลงทุนดานคมนาคมขนสงท่ีมีความชัดเจนมากข้ึน และการยายฐานการผลิตของผูประกอบการในตางประเทศ 
สอดคลองกับการขยายตัวในเกณฑสูงและตอเนื่องของการลงทุนกอสรางในหมวดโรงงานในครึ่งหลังของป 2562 (2) 
การผอนคลายหลักเกณฑการกํากับดูแลสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยและสินเชื่ออ่ืนท่ีเก่ียวของกับท่ีอยูอาศัย  (LTV) และ (3) 
การดําเนินมาตรการสนับสนุนการลงทุนเพ่ิมเติมของภาครัฐ ท้ังในสวนของ มาตรการสงเสริมการลงทุนและมาตรการ
รองรับการยายฐานการผลิตของนักลงทุนตางชาติ ( Thailand Plus Package) และมาตรการ การเงินการคลังเพ่ือ
สนับสนุนการลงทุนในประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2563 
      3.3 มูลคาการสงออกสินคาในรูปเงินดอลลาร สรอ.  คาดวาจะขยายตัวรอยละ 1.4 เทียบกับการ
ลดลงรอยละ 3.2 ในป 2562 แตเปนการปรับลดจากการขยายตัวรอยละ 2.3 ในการประมาณการท่ีผานมา โดยเปนผลจาก 
(1) การปรับลดประมาณการปริมาณการสงออกสินคาจากการขยายตัวรอยละ 2.4 ในการประมาณการครั้งท่ีผานมาเปน
รอยละ 1.5 และ (2) การปรับลดประมาณการปริมาณการสงออกบริการตามการปรับลดสมมติฐานจํานวนนักทองเท่ียว
ตางชาติท้ังป 2563 จาก 41.8 ลานคนในการประมาณการครั้งท่ีผานมา เปน 37.0  ลานคน ซ่ึงสงผลใหรายรับจาก
นักทองเท่ียวตางชาติลดลงจากปท่ีผานมาประมาณ 150,000 ลานบาท โดยอยูบนสมมติฐานการแพรระบาดของไวรัสโค
วิด-19 ท่ีคาดวาจะเขาสูจุดสูงสุดในเดือนมีนาคมและสิ้นสุดลงจนทําใหทางการจีนยุติเง่ือนไขการเดินทางออกนอก
ประเทศของประชาชนในชวงตนเดือนพฤษภาคม เม่ือรวมกับการปรับลดประมาณการการสงออกจะทําให ปริมาณการ
สงออกสินคาและบริการในป 2563 ขยายตัวรอยละ 0.9 ต่ํากวารอยละ 3.5 ในการประมาณการครั้งกอนหนา 
  4. ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในป 2563 
      การบริหารนโยบายเศรษฐกิจในป 2563 ควรใหความสําคัญกับ  
      4.1 การประสานนโยบายการเงินการคลัง  เพ่ือประคับประคองเศรษฐกิจใน  
ครึ่งปแรก และสนับสนุนการฟนตัวและการขยายตัวในครึ่งปหลัง  
      4.2 การฟนฟูภาคการทองเท่ียว ใหสามารถกลับมาขยายตัวในครึ่งปหลัง โดยมีจํานวนและ
รายไดนักทองเท่ียวตางชาติท้ังปไมต่ํากวา 37.0 ลานคน และ 1.73  ลานลานบาท ตามลําดับ  โดยการ (1) ยกเวน
คาธรรมเนียมและคาปรับ กรณีผิดนัด ใหนักทองเท่ียวตางชาติท่ีไมสามารถเดินทางเขามาทองเท่ียวในชวงการแพร
ระบาดของไวรัสโควิด-19 (2) รณรงคใหนักทองเท่ียวไทยหันมาทองเท่ียวในประเทศมากข้ึน  (3) จัดกิจกรรมทองเท่ียว
เพ่ือกระตุนการทองเท่ียวในชวงครึ่งหลังของป (4) พิจารณาวันหยุดเพ่ิมเติมในชวงครึ่งปแรก โดยไมกระทบตอกิจกรรม
เศรษฐกิจ และ (5) ติดตามขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนการทองเท่ียว  
      4.3 การขับเคล่ือนการสงออกใหสามารถกลับมาขยายตัวไดไมต่ํากวารอยละ 2.0 (ไมรวม
ทองคํา)  โดยมุงเนน  (1) การขับเคลื่อนแผนการสงออกป 2563 (2)  การใหความสําคัญกับการสงออกสินคาท่ีไดรับ
ประโยชนจากการเบี่ยงเบนทางการคา และสินคาท่ีเก่ียวของกับการระบาดของไวรัส โควิด-19  (3)  การใหความ
ชวยเหลือผูผลิตท่ีอยูในหวงโซการผลิตและ การคาไทย - จีน และ (4) การเรงรัดการเจรจาความรวมมือทางเศรษฐกิจท่ี
สําคัญ  ๆ 
      4.4 การรักษาแรงขับเคล่ือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการใชจายและการลงทุนภาครัฐ  
โดยการเรงรัดการเบิกจายเพ่ือใหสามารถ เบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 งบประมาณเหลื่อมป 
และงบลงทุนรัฐวิสาหกิจไมต่ํากวารอยละ 91.2 รอยละ 70.0 และรอยละ 75.0 ตามลําดับ  
      4.5 การสรางความเช่ือม่ันและสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน โดย  
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(1) การติดตามและขับเคลื่อนมาตรการเพ่ือสนับสนุนการลงทุน (2) การขับเคลื่อนการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานของ
ภาครัฐ (3) การเรงรัดการเจรจาความรวมมือทางการคาท่ีสําคัญ ๆ และ (4) การแกไขปญหาอุปสรรคการประกอบธุรกิจ
ของผูประกอบการตางชาติ 
      4.6 การดูแลผูมีรายไดนอย  ผูไดรับผลกระทบจากภัยแลง การลดลงของจํานวนนักทองเท่ียว 
และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ โดยใหความสําคัญมากข้ึนกับ (1) กลุมเกษตรกรท่ีทํางานในภาคบริการในชวงนอกฤดู
การเพาะปลูกและฤดูการเก็บเก่ียว (2) กลุมพนักงานในสาขาการทองเท่ียวและบริการท่ีเก่ียวเนื่อง (3) กลุมผูประกอบการ 
SMEs (4) การเรงรัดเบิกจายเงินชดเชย และการฟนฟูเกษตรกรผูไดรับผลกระทบจากภัยแลง และ ( 5) การบริหาร
จัดการน้ํา 
 

ตางประเทศ 
 
 
15. เรื่อง รางแถลงการณรวมตอส่ือมวลชนของการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือแมโขง  – ลาน
ชาง ครั้งท่ี 5 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางแถลงการณรวมตอสื่อมวลชนของการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ
กรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง ครั้งท่ี 5 และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูไดรับมอบหมาย
รวมใหการรับรอบแถลงการณรวมตอสื่อมวลชน  ท้ังนี้ หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางแถลงการณรวมตอ
สื่อมวลชนท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย ใหกระทรวงการตางประเทศ  (กต.) ดําเนินการไดโดย
ไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอ 
                   สาระสําคัญของรางแถลงการณรวมตอส่ือมวลชนของการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความ
รวมมือแมโขง  – ลานชาง ครั้งท่ี 5 ซ่ึงท่ีประชุมจะมีการรับรองในวันท่ี  20 กุมภาพันธ  2563  ณ นครเวียงจันทน  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซ่ึงกรอบความรวมมือแมโขง  – ลานชาง พัฒนามาจากขอริเริ่มของไทยในป  
พ.ศ. 2555 ท่ีจะจัดการประชุมระหวางประเทศวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืนในอนุภูมิภาคแมน้ําลานชาง – แมน้ําโขง โดย
ไดมีการจัดตั้งกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชางอยางเปนทางการ  เม่ือเดือนพฤศจิกายน  2558 โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนในอนุภูมิภาคแมน้ําโขง  ลดความเหลื่อมล้ําดานการพัฒนาระหวางประเทศสมาชิก
และสนับสนุนการเขาสูประชาคมอาเซียน  ซ่ึงมีประเทศสมาชิก  6 ประเทศ ไดแก ราชอาณาจักรกัมพูชา  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรไทย และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ท้ังนี้ รางแถลงการณรวมฯ เปนเอกสารท่ีสะทอนการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนและ
ความคิดเห็นระหวางรัฐมนตรีตางประเทศของประเทศสมาชิกตอการดําเนินการความรวมมือภายใตกรอบความ
รวมมือแมโขง – ลานชาง โดยมีประเด็นตาง  ๆ ไดแก ความคืบหนาในการดําเนินการ  ความรวมมือความม่ันคง  ความ
เชื่อมโยง การคา การลงทุน ทรัพยากรน้ํา  ความรวมมือดานการเกษตร  ทรัพยากรมนุษย  การพัฒนาการประสานงาน  
และการสนับสนุนระบบพหภุาคี 
 
16.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบรางบันทึกความรวมมือดานการขนสงทางถนน  ระหวางกระทรวงคมนาคมแหง
ราชอาณาจักรไทย และกระทรวงท่ีดิน โครงสรางพ้ืนฐาน และการขนสงแหงสาธารณรัฐเกาหลี 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางบันทึกความรวมมือดานการขนสงทางถนน  ระหวางกระทรวงคมนาคม
แหงราชอาณาจักรไทย และกระทรวงท่ีดิน โครงสรางพ้ืนฐาน และการขนสงแหงสาธารณรัฐเกาหลี   (Memorandum 
of Cooperation in the Field of Road Transport of the Kingdom of Thailand and the Ministry of 
Land. Infrastructure and Transport of the Republic of Korea) ท้ังนี้ หากมีความจําเปนตองปรับปรุง  แกไข
รางบันทึกความรวมมือฯ  ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญกอนการลงนาม  และเปนประโยชนตอประเทศไทยใหอยูในดุลย
พินิจของกระทรวงคมนาคมโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง  พรอมอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการ
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กระทรวงคมนาคม หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนามฝายไทยสําหรับการลงนามดังกลาว  ตามท่ีกระทรวงคมนาคม  
(คค.) เสนอ 
                  สาระสําคัญของรางบันทึกความรวมมือฯ มีดังนี ้
                             1. ขอบเขตของความรวมมือ  จะเปนการพัฒนาแผนงานและโครงการดานการขนสงทาง
ถนนท่ีคูภาคีมีความสนใจรวมกัน  โดยความรวมมืออาจรวมถึง  การขนสงทางถนน  และขอบเขตความรวมมืออ่ืน  ๆ ท่ี
อาจตัดสินใจรวมกันโดยคูภาคี โดยจะครอบคลุมถึงโครงการดังตอไปนี้ 
                             (ก) การแกไขปญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร 
                             (ข) ระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัติ Multi Lane Free Flow (MLFF ETCS) 
                             (ค) โครงการทางดวนใตดิน (Underground Expressway) 
                             (ง) โครงการพัฒนาจุดพักรถ (Service Area Development) 
                             (จ) ระบบขนสงอัจฉริยะ (ITS) สําหรับการขนสงทางถนน 
                             (ฉ) ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง และ 
                             (ช) โครงการอ่ืน ๆ ท่ีอาจตัดสินใจรวมกันโดยคูภาคี 
                 2. รูปแบบความรวมมือ คูภาคีอาจพิจารณารูปแบบความรวมมือ ดังนี้ 
                             (ก) การแลกเปลี่ยนขอมูล  ประสบการณ  และการวิจัย  โดยอางอิงจากโครงการท่ีระบุไวใน
ขอบเขตของความรวมมือ 
                             (ข) การศึกษาความเปนไปได  การใหคําปรึกษา  และการชวยเหลือทางวิชาการในข้ันตอน
เตรียมโครงการ 
                             (ค) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลย ี
                             (ง) การแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญ 
                             (จ) การจัดการประชุม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมรูปแบบอ่ืน ๆ 
                             (ฉ) โครงการฝกอบรมตาง ๆ และการถายทอดเทคโนโลยี 
                             (ช) โครงการนํารองตาง ๆ 
                             (ซ) การสงเสริมการรวมลงทุนจากภาคเอกชน 
                   3. บันทึกความรวมมือฉบับนี้ไมกอสิทธิหรือภาระผูกพันทางกฎหมายใด  ๆ ภายใตกฎหมายระหวาง
ประเทศ และจะดําเนินการภายใตกฎหมายและขอบังคับของท้ังสองประเทศ  การจัดการทางดานการเงินสําหรับการ
ดําเนินการกิจกรรมภายใตบันทึกความรวมมือฉบับนี้  จะตัดสินใจรวมกันโดยคูภาคี  ตามความพรอมทางการเงินและ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ ของคูภาคี 
                   4. การมีผลบังคับใช  ระยะเวลา  และการสิ้นสุด  บันทึกความรวมมือฉบับนี้จะมีผลบังคับใชในวันท่ี             
ลงนาม เปนระยะเวลาหา  (5) ป สามารถตออายุไดโดยความยินยอมเปนลายลักษณอักษรของคูภาคี  ภาคีแตละฝาย
อาจยกเลิกบันทึกความรวมมือฉบับนี้ได โดยแจงใหภาคีอีกฝายทราบความประสงคเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยาง
นอยสาม (3) เดือน 
 
17. เรื่อง การขอความเห็นชอบตอรางถอยแถลงของการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน – จีน สมัยพิเศษวา
ดวยโรคปอดอักเสบจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางถอยแถลงของการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน – จีน 
สมัยพิเศษ วาดวยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม โดยหากมีความจําเปนตองแกไขเอกสารในสวนท่ี
ไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการไดโดยไมตองเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ หรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายรวม
รับรองรางถอยแถลงฯ ฉบับดังกลาว  
    สาระสําคัญของรางถอยแถลงของการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน – จีน สมัยพิเศษ วาดวย
โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม มีสาระสําคัญเพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางอาเซียนกับ
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สาธารณรัฐประชาชนจีนในการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมผานการ
ดําเนินการตาง ๆ เชน (1) การจัดการประชุมผูนําอาเซียน – จีน สมัยพิเศษ  วาดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ
ใหม ในเวลาท่ีเหมาะสม (2) การสงเสริมการหารือเชิงนโยบายและการแลกเปลี่ยนผานกลไกความรวมมืออาเซียน – 
จีน ดานการพัฒนาสาธารณสุข (3) การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ประสบการณการฝกอบรม  และการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (4) การแบงปนขอมูลอยางทันทวงทีและตอเนื่อง (5) การใชประโยชนจากปแหงความรวมมือดาน
เศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน – จีน  ในการสงเสริมธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพ่ือชวยเหลือผูประกอบการท่ีไดรับ
ผลกระทบจากของการแพรระบาด โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ (6) การลดผลกระทบของการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมตอการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศ  
   ท้ังนี้ การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน – จีน สมัยพิเศษ วาดวยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุใหม มีกําหนดจัดข้ึนในวันพฤหัสบดีท่ี 20 กุมภาพันธ 2563 ระหวางการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ
กรอบความรวมมือแมโขง-ลานชาง ครั้งท่ี 5 ระหวางวันท่ี 19-20 กุมภาพันธ 2563  ณ กรุงวียงจันทน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

แตงตั้ง 
18. เรื่อง การเปล่ียนโฆษกประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอ            
การเปลี่ยนโฆษกประจํา ทส. ดังนี้   
   1. คณะรัฐมนตรีมีมติ (18 กุมภาพันธ 2562) รับทราบการเปลี่ยนโฆษกประจํา ทส. จากเดิม                
นายประลอง ดํารงไทย ผูตรวจราชการ ทส. เปน นายโสภณ ทองดี ผูตรวจราชการ ทส. ตามคําสั่ง ทส. ท่ี 70/2562 
ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่องแตงตั้งโฆษกประจํา ทส.   
   2. ทส. ยกเลิกคําสั่ง ทส. ตามขอ 1. และ แตงตั้ง นายพุฒิพงศ สุรพฤกษ ผูตรวจราชการ ทส. เปน
โฆษกประจํา ทส. ตามคําสั่ง ทส. ท่ี 41/2563 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2563 เรื่อง แตงตั้งโฆษกประจํา ทส.  
 
19. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
คมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมเสนอแตงตั้ง นายสิทธิชัย                 
บุญสะอาด ผูเชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะดานวิศวกรรมโยธา (ดานวางแผนและวางโครงการกอสราง) (วิศวกรโยธา
เชี่ยวชาญ) กรมทางหลวง ใหดํารงตําแหนง วิศวกรใหญท่ีปรึกษาวิชาชีพเฉพาะดานวิศวกรรมโยธา (ดานวางแผนและ
วางโครงการกอสราง) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ตั้งแตวันท่ี 18 กรฎาคม 2562              
ซ่ึงเปนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
 
20. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมเสนอแตงตั้ง นายพาสิทธิ์ หลอธีรพงศ ท่ีปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนเชี่ยวชาญ) ใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแตวันท่ี 19 กรกฎาคม 2562 
ซ่ึงเปนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
 
21. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการ
ตางประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเสนอแตงตั้งขาราชการ 
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พลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงการตางประเทศ ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้   
  1. นายรุจ ธรรมมงคล อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดารเสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม 
ใหดํารงตําแหนง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต รัฐคูเวต   
   2. นายพุทธพร อ้ิวตกสาน  รองอธิบดีกรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา ใหดํารงตําแหนง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต   
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพ่ือทดแทนตําแหนงท่ี
วาง ซ่ึงการแตงตั้งขาราชการใหไปดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตประจําตางประเทศดังกลาว ไดรับความเห็นชอบจาก
ประเทศผูรับแลว    
 
22. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ                       
สังกัดกระทรวงพาณิชย ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้   
  1. นายวันชัย วราวิทย  รองอธิบดีกรมการคาตางประเทศ ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นางวรรณภรณ เกตุทัต  รองอธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ดํารงตําแหนง                
ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
    ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพ่ือทดแทนตําแหนง             
ท่ีวาง   
 
23. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังนี้   
  1. นายกวินทรเกียรติ นนธพละ  รองเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
   2. วาท่ีรอยตรี ธนุ วงษจินดา  ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  3. นายวรัท พฤกษากุลนันท  รองศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค 6 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพ่ือทดแทนตําแหนง             
ท่ีวาง    
 
24. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ ใหดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง สังกัดสํานักงาน ก.พ.ร. สํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 2 ราย ดังนี้   
  1. รับโอน นางสาวสุรุงลักษณ เมฆะอํานวยชัย ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง รองเลขาธิการ ก.พ.ร.    
   2. แตงตั้ง นางนันทนา ธรรมสโรช  ท่ีปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการ
ทรงคุณวุฒิ) ดํารงตําแหนง รองเลขาธิการ ก.พ.ร.    
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพ่ือทดแทนตําแหนงท่ี
วาง ซ่ึงการแตงตั้งขาราชการตามขอ 1. ผูมีอํานาจสั่งบรรจุท้ังสองฝายไดตกลงยินยอมการโอนดวยแลว   
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25. เรื่อง การตอเวลาการดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต (กระทรวงการตางประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการตอเวลาการดํารงตําแหนงของ นายธีรวัฒน ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอรลิน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ซ่ึงดํารงตําแหนงดังกลาวจะครบ 4 ป ในวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2563 ตอไปอีก 1 ป (ครั้งท่ี 1) ตั้งแตวันท่ี 16 พฤษภาคม 2563 ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2564  

**************** 


