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  วันนี้ ( 17 ธันวาคม 2562)  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงสรุปสาระสําคัญดังนี้ 

กฎหมาย 
  1.   เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเปนสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีใชเพ่ือ  
    ประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะของท่ีราชพัสดุ ในทองท่ีแขวงทาแรง เขตบางเขน 
    กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  
  2.   เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดกิจการอ่ืนในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. …..  
    รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานดานสถานท่ี ความปลอดภัย และการใหบริการ
    ในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะ  
    พ่ึงพิง พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม การชําระคาธรรมเนียม 
    และการยกเวนคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการการดูแลผูสูงอายุและผูมี
    ภาวะพ่ึงพิง พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ  
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
  3.   เรื่อง  คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของคณะกรรมการนโยบายพ้ืนท่ีนวัตกรรม 
    การศึกษาและอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการนโยบายแตงตั้ง  
  4.   เรื่อง  รายงานการขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยบริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษ 
    ภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre)  
  5.   เรื่อง  ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ป 2562 
  6.   เรื่อง  การจัดกิจกรรม “ความสุขแบบวิถีไทย” สงทายปเกา ตอนรับปใหม พ.ศ. 2563 
    (กระทรวงวัฒนธรรม)  
  7.   เรื่อง  แผนงาน/โครงการเพ่ือมอบเปนของขวัญปใหม (ปพุทธศักราช 2563)  
    ใหแกประชาชน (กระทรวงกลาโหม)  
  8.   เรื่อง  แผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2563  
  9.  เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชงบประมาณภายใตมาตรการสงเสริมการ 
    บริโภคภายในประเทศ “ชิมชอปใช” 
 

ตางประเทศ 
 
  10.    เรื่อง   การเขารวม NDC Partnership ของประเทศไทย 
  11.    เรื่อง   รางเอกสารขอบเขตหนาท่ีของศูนยระดับโลกเพ่ือการศึกษาแมน้ําโขง  
 12.  เรื่อง   การลงนามในรางความตกลงสําหรับดําเนินโครงการภายใตกองทุนพิเศษกรอบ 
   ความรวมมือแมโขง – ลานชาง 
 13.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบรางแถลงการณรวมการประชุมคณะกรรมการ รวมสําหรับความ
   ตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ระดับรัฐมนตรี  
   อยางไมเปนทางการ ครั้งท่ี 3  
 
 
 

แตงตั้ง 
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  14.   เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)  
  15.   เรื่อง  การแตงตั้งโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
  16.   เรื่อง  แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารกิจการของ 
    องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  
  17.   เรื่อง  การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
    ดานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผล  
    การศึกษา ท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  
  18.   เรื่อง  การบรรจุขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากลับเขารับราชการเปน 
    ขาราชการพลเรือนสามัญ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง 
    (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม)  
  19.   เรื่อง  การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
    ประชาชน  
  20.   เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย 
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1. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเปนสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีใชเพ่ือประโยชนของแผนดิน
โดยเฉพาะของท่ีราชพัสดุ ในทองท่ีแขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดินท่ีใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะของท่ีราชพัสดุ ในทองท่ีแขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการ
ตอไปได  
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา   
  กําหนดใหถอนสภาพการเปนสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ
ของท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี กท. 1514 เฉพาะในสวนของท่ีราชพัสดุโฉนดท่ีดินเลขท่ี 213316 เลขท่ีดิน 
58 เนื้อท่ีประมาณ 2 ไร 19 ตารางวา ในทองท่ีแขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  
 
2. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดกิจการอ่ืนในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. ….. รางกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานดานสถานท่ี ความปลอดภัย และการใหบริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการการ
ดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิง พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม การชําระคาธรรมเนียม และ
การยกเวนคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการการดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิง พ.ศ. ....  
รวม 3 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดกิจการอ่ืนในสถานประกอบการ                
เพ่ือสุขภาพ พ.ศ. ….. รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานดานสถานท่ี ความปลอดภัย และการใหบริการในสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิง พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียม การชําระคาธรรมเนียม และการยกเวนคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการการดูแลผูสูงอายุและ
ผูมีภาวะพ่ึงพิง พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยใหพิจารณาในประเด็นตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดวย แลวดําเนินการ
ตอไปได  
   สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
  เปนการกําหนดใหกิจการการดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิงเปนสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
กําหนดมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิง และกําหนด
คาธรรมเนียมของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิง ตามลําดับ 
เพ่ือใหสามารถควบคุมดูแลและกํากับดูแลการประกอบกิจการดังกลาว เปนไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพ อันเปน
การคุมครองผูมารับบริการตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 ดังนี้  
   1. รางกฎกระทรวงกําหนดกิจการอ่ืนในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. …..   มีสาระสําคัญ
คือ   
    1.1 กําหนดใหมีผลใชบังคับเม่ือพนกําหนด 180 วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
    1.2 กําหนดใหสถานท่ีท่ีตั้งข้ึนเพ่ือการดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิงเปนสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ   
    1.3 กําหนดนิยาม “กิจการการดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิง” หมายถึง บริการท่ี
เก่ียวกับการดูแล สงเสริม ฟนฟูสุขภาพ หรือการประคับประคองผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิงท่ีมีปญหาดานสุขภาพโดย
วิธีการจัดกิจกรรมในระหวางวัน หรือการชวยเหลือในการดํารงชีวิต หรือการจัดสถานท่ีเพ่ือพํานักอาศัยหรือสถานท่ี
บริบาลดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิง รวมถึงการจดแจงการจัดบริการของหนวยงานภาครัฐตามท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด และกําหนดยกเวนในกรณีท่ีเปนการดําเนินการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล  
   1.4 กําหนดลักษณะกิจการการดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิง ไดแก ( 1) สถานท่ีดูแล
ผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิงระหวางวัน หมายถึง สถานท่ีท่ีจัดกิจกรรม การดูแลสงเสริม ฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุและ              
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ผูมีภาวะพ่ึงพิง โดยไมมีการพักคางคืน ( 2) สถานท่ีพํานักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ หมายถึง สถานท่ีพักอาศัยสําหรับ
ผูสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงคในการดูแล สงเสริมฟนฟูสุขภาพ ( 3) สถานท่ีบริบาลดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิง 
หมายถึง สถานท่ีท่ีจัดกิจกรรมการดูแล สงเสริม ฟนฟูสุขภาพ และประคับประคอง ผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิง                
โดยมีการพักคางคืน   
   1.5 กําหนดบทเฉพาะกาลใหแกผูซ่ึงประกอบกิจการสถานประกอบการท่ีใหบริการการดูแล
ผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิง รวมท้ังผูปฏิบัติงานในสถานท่ีดังกลาวอยูในวันกอนท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือคําขอข้ึนทะเบียนเปนผูใหบริการตอผูอนุญาตภายใน 180 วันนับแตวันท่ีกฎกระทรวง
นี้ใชบังคับ และเม่ือไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต หรือข้ึนทะเบียนแลวใหประกอบกิจการหรือใหบริการตอไปไดจนกวาจะ
ไดรับแจงคําสั่งไมออกใบอนุญาตหรือไมรับข้ึนทะเบียนจากผูอนุญาต  
  2. รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานดานสถานท่ี ความปลอดภัย และการใหบริการในสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิง พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ  
    2.1 กําหนดมาตรฐานดานสถานท่ี (1) กําหนดลักษณะท่ัวไปฯ ไดแก การกําหนดทําเลท่ีตั้ง 
สภาพแวดลอม การประสานงานแจงเหตุเตือนภัย กําหนดลักษณะของหองน้ําการเดินสายไฟ รวมท้ังกําหนดลักษณะ
ของเครื่องเรือนตองมีความปลอดภัยในการใชสอย ( 2) กําหนดลักษณะเฉพาะกรณีเปนสถานท่ีพํานักอาศัยสําหรับ
ผูสูงอายุ ไดแก กําหนดใหพ้ืนท่ีใหบริการตองมีความกวางทางเดินหากใชรถเข็นนั่ง ไมนอยกวา 90 เซนติเมตร              
ท่ีพักอาศัยของผูรับบริการตองปลอดจากเหตุรําคาญ ซ่ึงอาจรบกวนความเปนอยูท่ีสุขสบาย รวมท้ังการจัดหนวย
บริการในการประสานงานแจงเหตุเตือนภัยตลอด 24 ชั่วโมง (3) กําหนดลักษณะเฉพาะกรณีเปนสถานท่ีบริบาลดูแล
ผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิง ไดแก กําหนดใหพ้ืนท่ีท่ีใหบริการตองมีความกวางระหวางเตียงไมนอยกวา 90 เซนติเมตร 
ความกวางทางเดินหากใชรถเข็นนั่งไมนอยกวา 90 เซนติเมตร ท่ีพักอาศัยของผูรับบริการตองปลอดจากเหตุรําคาญ 
ซ่ึงอาจรบกวนความเปนอยูท่ีสุขสบาย รวมท้ังการจัดใหมีหนวยบริการในการประสานงาน แจงเหตุเตือนภัยตลอด             
24 ชั่วโมง  
    2.2 กําหนดมาตรฐานดานความปลอดภัย  (1) กําหนดลักษณะโดยท่ัวไปดานความ
ปลอดภัยของกิจการการดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิง ไดแก การจัดใหมีชุดปฐมพยาบาลระบบปองกันและควบคุม
การติดเชื้อท่ีเหมาะสม มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและติดตั้งเครื่องดับเพลิง การฝกอบรมผูดําเนินการและ
พนักงานท่ีเก่ียวของกับการปองกันและระงับอัคคีภัย บุคลากรตองไดรับการอบรมการชวยฟนคืนชีพ                       
(Cardio pulmonary resuscitation, CPR) และมีการฝกซอมอยางนอยปละ 1 ครั้ง มีมาตรการตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัยในการใหบริการปละ 1 ครั้ง (2) กําหนดลักษณะเฉพาะกรณีเปนสถานท่ีพํานักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ 
และสถานท่ีบริบาลดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิง ไดแก มีอุปกรณชวยฟนคืนชีพ เชน ถุงลมชวยหายใจ                  
(Ambu bag) อุปกรณเปดทางเดินหายใจ ( Mouth gag) ไมกดลิ้น และสัญญาณเรียกฉุกเฉิน มีเครื่องกระตุกหัวใจ 
(AED) อยางนอย 1 เครื่อง วางในจุดท่ีมองเห็นไดชัดเจน   
    2.3 กําหนดมาตรฐานดานการใหบริการ  (1) กําหนดลักษณะโดยท่ัวไปดานการใหบริการ
ของกิจการการดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิง ไดแก การจัดทําทะเบียนประวัติของผูรับบริการ การประเมินความ
ตองการการดูแลและความสามารถในการสื่อสารของผูรับบริการเม่ือแรกรับ การกําหนดแนวทางการปฏิบัติในการ
สงเสริมสุขภาพ รวมถึงการฟนฟูสุขภาพของผูสูงอายุ การใหบริการดูแลกิจวัตรประจําวัน (ADL) และกิจวัตรประจําวัน
ตอเนื่อง (IADL) การจัดใหมีกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม การบันทึก ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาวะ
ของผูรับบริการ การทําสัญญาหรือขอตกลงการใหบริการระหวางผูประกอบการกับญาติสายตรงหรือผูแทนโดยชอบ
ธรรม หรือผูท่ีผูรับบริการไดมอบหมายเปนลายลักษณอักษรท่ีชัดเจน การคํานึงถึงความเปนสวนตัวและศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย รวมท้ังการจัดใหมีกิจกรรมสรางเสริมคุณภาพชีวิตของผูรับบริการตามความเหมาะสม ( 2) กําหนด
ลักษณะเฉพาะกรณีเปนสถานท่ีพํานักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ ไดแก การประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการให
การดูแลดานการสงเสริมสุขภาพและการฟนฟูแกผูสูงอายุตามชุดสิทธิประโยชนของผูสูงอายุ การมีระบบการสงตอใน
กรณีผูรับบริการเกิดการเจ็บปวยฉุกเฉิน (3) กําหนดลักษณะเฉพาะกรณีเปนสถานท่ีบริบาลดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะ
พ่ึงพิง ไดแก การประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการใหการดูแลดานการสงเสริมสุขภาพ การฟนฟู และ                
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การประคับประคองแกผูสูงอายุตามชุดสิทธิประโยชนของผูสูงอายุและตามแผนการรักษาของผูประกอบวิชาชีพ              
การมีระบบการสงตอในกรณีผูรับบริการเกิดการเจ็บปวยฉุกเฉิน รวมท้ังมีสัดสวนของผูใหบริการ 1 คน                  
ดูแลผูรับบริการไมเกิน 5 คน  
   3. รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม การชําระคาธรรมเนียม และการยกเวนคาธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการการดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิง พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ   
   3.1 กําหนดคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
ประเภทกิจการการดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิง โดยคิดคาธรรมเนียมตามลักษณะและขนาดพ้ืนท่ีการใหบริการ   
    3.2 กําหนดใหการคํานวณพ้ืนท่ีการใหบริการของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพใหคํานวณ
ตามแบบแปลนแผนผังแสดงพ้ืนท่ีการใหบริการของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพท่ีไดยื่นไว พรอมกับคําขอรับ
ใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต แลวแตกรณี  
   3.3 กําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ                  
ชําระคาธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพรายปในปแรกพรอมกับการชําระคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตและใหถือวาวันท่ีชําระคาธรรมเนียมดังกลาวเปนวันครบกําหนดชําระคาธรรมเนียมการประกอบกิจการ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพรายปในปตอ ๆ ไปตลอดระยะเวลาท่ียังประกอบกิจการอยู   
      3.4 กําหนดใหผูรับอนุญาตตองแสดงหลักฐานการชําระคาธรรมเนียมการประกอบกิจการ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพรายปไวในท่ีเปดเผยและมองเห็นไดชัดเจน ณ สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ   
   3.5 กําหนดสถานท่ีการยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียมตามกฎกระทรวงนี้   
    3.6 กําหนดใหยกเวนคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการการดูแลผูสูงอายุและ                
ผูมีภาวะพ่ึงพิง สําหรับกรณีท่ีเปนการดําเนินการโดยหนวยงานภาครัฐ มูลนิธิองคกรระหวางประเทศ  
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
3. เรื่อง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของคณะกรรมการนโยบายพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาและอนุกรรมการ             
ท่ีคณะกรรมการนโยบายแตงตั้ง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติคาตอบแทนและสิทธิประโยชนของคณะกรรมการนโยบายพ้ืนท่ีนวัตกรรม
การศึกษาและอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการนโยบายแตงตั้งตามพระราชบัญญัติพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  ศธ. รายงานวา   
   1. พระราชบัญญัติพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 17 บัญญัติใหประธาน
กรรมการนโยบายฯ รองประธานกรรมการนโยบายฯ กรรมการนโยบายฯ และอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ 
แตงตั้ง ไดรับคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด    
   2. ศธ. ไดเทียบเคียงกับอัตราเบี้ยประชุมและคาตอบแทนของคณะกรรมการซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีสําคัญ
ระดับชาติตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท่ีมีสิทธิไดรับเบี้ย
ประชุมเปนรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเปนรายเดือนและเปนรายครั้งสําหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ
และผูชวยเลขานุการ พ.ศ. 2558 เชน คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรครอบครัวแหงชาติ (กยค.) 
คณะอนุกรรมการ กยค. คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถานภาพสตรีแหงชาติ (กยส.) 
คณะอนุกรรมการ กยส. คณะกรรมการขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และคณะอนุกรรมการ               
ก.ค.ศ. เพ่ือเสนอเปนคาตอบแทนและสิทธิประโยชนสําหรับคณะกรรมการนโยบายฯ และอนุกรรมการ                                
ท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ แตงตั้งตามนัยมาตรา 17 สําหรับสิทธิประโยชนของคณะกรรมการนโยบายฯ และ
อนุกรรมการท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ แตงตั้ง ศธ. ไดนําหลักเกณฑคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามพระราช
กฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมมาปรับใชกับคณะกรรมการนโยบายฯ 
เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก คาพาหนะ และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนตองจายเนื่องในการปฏิบัติงาน สรุปได ดังนี้  
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ประเภท 

 

 
อัตราเบ้ียประชุม* 
(บาท/คน/เดือน) 

ประโยชนตอบแทนอ่ืน 
เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก อางอิงตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
เปนขาราชการ ไมเปนขาราชการ 

1. คณะกรรมการนโยบายฯ  

1.1 ประธาน
กรรมการ 

10,000 ไดรับในอัตราท่ีราชการกําหนด 
สําหรับขาราชการพลเรือน 

ไดรับในอัตราเทียบเทากับ
ตําแหนงปลัดกระทรวง 

1.2 รองประธาน 9,000 
1.3 กรรมการ  8,000 
2. คณะอนุกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการนโยบายฯ  

2.1 ประธาน
อนุกรรมการ  

5,000  
เหมือนคณะกรรมการนโยบายฯ 

 
ไดรับในอัตราเทียบเทากับ

ตําแหนงอธิบดี 2.2 รองประธาน
อนุกรรมการ  

4,500 

2.3 อนุกรรมการ  4,000 
  หมายเหตุ : *อัตราเบี้ยประชุมจะจายใหเฉพาะในเดือนท่ีมีการประชุมและกรรมการท่ีเขารวมประชุมเทานั้น  
 
4. เรื่อง รายงานการขับเคล่ือนการดําเนินงานของศูนยบริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC 
Labour Administration Centre)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอรายงานการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของศูนยบริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre) ซ่ึงนายกรัฐมนตรี
ไดมีขอสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2560 ให รง. จัดทําฐานขอมูลแรงงานท่ีมีอยูใน
ปจจุบันและประมาณการความตองการแรงงานในสาขาตาง ๆ ของอุตสาหกรรมเปาหมายในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (19 มีนาคม และ                       
25 มิถุนายน 2562) รับทราบรายงานการขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยบริหารแรงงาน EEC ดวยแลว ท้ังนี้                 
รง. ไดขับเคลื่อนศูนยบริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สรุปสาระสําคัญไดดังนี้  
   1. ผลการดําเนินงานในรอบ 12 เดือน  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) และ                    
แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) สรุปไดดังนี้  

                                                                                                 หนวย : คน  
ภารกิจ ผลรอบ 12 เดือน แผนป 63  

(เปาหมาย) เปาหมาย ผลการดําเนินการ 
ดานการจัดหางาน  
1. จัดหางานใหกลุมอุตสาหกรรม
ปจจุบัน  

28,809 29,262 
(รอยละ 101.58) 

28,000 

2. แนะแนวอาชีพใหนักเรียน นักศึกษา  41,513 43,617 
(รอยละ 105.07) 

130,800 

3. ตรวจลงตราและออกใบอนุญาต
ทํางาน  

9,750 19,928 
(รอยละ 204.39) 

10,500 

4. จัดหางานใหกับกลุมอุตสาหกรรมท่ี
จะเปดรับในอนาคต  

- - 92,618 
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ดานการพัฒนาฝมือแรงงาน 

1. ฝกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน  

7,580 9,244 
(รอยละ 121.96) 

10,000 

2. สงเสริมสถานประกอบการยกระดับ
ทักษะแรงงาน  

575,361 668,000 
(รอยละ116.11) 

600,000 

ดานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

1. ตรวจแรงงานในระบบ  - 42,500 คน 
 
- 1,305 แหง 

- 81,961 คน 
(รอยละ 192.85) 
- 1,354 แหง 
(รอยละ 103.76) 

- 43,000 คน 
 
- 1,400 แหง 

2. ตรวจและกํากับสถานประกอบการ
ตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย  

- 52,700 คน 
 
- 870 แหง 

- 146,859 คน 
(รอยละ 279) 
- 891 แหง 
(รอยละ 102.42) 

- 64,800 คน 
 
- 900 แหง 

ดานประกันสังคม  

1. แนะนําสิทธิประโยชนดาน
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน  

2,393,700 2,567,785 
(รอยละ 107.28) 

2,513,000 

2. ข้ึนทะเบียนผูประกันตน 53,589 150,155 
(รอยละ 280.20) 

58,850 

3. สงเสริม e-Service และ             
e–Payment  

32,114 50,350 
(รอยละ 156.78) 

35,300 

   2. รง. โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงานไดจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและ
หุนยนต เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 3 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพ่ือยกระดับฝมือแรงงาน
ไทยใหเปนแรงงานฝมือชั้นสูงรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ EEC และพ้ืนท่ีจังหวัดภาคตะวันออก เพ่ิมผลิตภาพ
แรงงานและลดตนทุนของผูประกอบการในการรองรับการใชเครื่องจักรกลอัตโนมัติและหุนยนตในการผลิตทดแทน
การใชแรงงาน รวมท้ังสรางผูฝกสอน (Trainer) และครูฝกตนแบบดานเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation) ท่ีทันสมัย 
โดยมีแผนการดําเนินงาน ดังนี้  

แผน แนวทางดําเนินการ 

แผนระยะท่ี  1            
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563)  

- สรางหลักสูตร สรางครูตนแบบ ฝกอบรมรวมกับภาคเอกชนท้ังใน
และนอกสถานท่ี  
- เปาหมายการฝกอบรมในป 2563 จํานวน 1,100 คน 5 สาขา ไดแก 
สาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติ จํานวน 440 คน สาขาหุนยนตอุตสาหกรรม 
จํานวน 220 คน สาขาการเขียนโปรแกรมดานการผลิต จํานวน 200 
คน สาขาเทคโนโลยีการผลิต จํานวน 140 คน และสาขาการบริหาร
การผลิต จํานวน 100 คน รวมงบประมาณดําเนินการท้ังสิ้น 
3,520,000 บาท  

แผนระยะท่ี 2            
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565)  

สรางเครือขายการพัฒนาฝมือแรงงาน พัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงานเพ่ิมเติม  

แผนระยะท่ี 3            
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567)  

ดําเนินงานเต็มรูปแบบ พัฒนาระบบทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
พัฒนาระบบการฝกอบรมท้ังแบบ Online และ Offline รวมกับ
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หนวยงานภาคการศึกษา หนวยงานภาครัฐและเอกชน  

 
5. เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ป 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ป 2562 ตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนา                 
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เสนอ สรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 
 1. ความเคล่ือนไหวทางสังคมไตรมาสสาม ป 2562 
     1.1 การชะลอตัวของเศรษฐกิจยังไมปรากฏผลกระทบตอตลาดแรงงานมากนัก 
  ไตรมาสสาม ป 2562 ผูมีงานทําลดลงรอยละ 2.1 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยภาค
เกษตรมีการจางงานลดลงรอยละ 1.8 เปนการลดลงตอเนื่องเปนไตรมาสท่ี 3 จากปญหาภัยธรรมชาติ และการจาง
งานภาคนอกเกษตรลดลงรอยละ 2.3 ตามการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการหดตัวของการสงออก 
  ชั่วโมงการทํางานทรงตัว โดยเฉลี่ยแรงงานยังคงมีชั่วโมงทํางานยังอยูในระดับใกลเคียงกับชวง
เดียวกันของป 2561 โดยเพ่ิมข้ึนท่ีรอยละ 0.4 สวนคาจางแรงงานในภาพรวมเพ่ิมข้ึนเล็กนอย โดยคาจางแรงงาน
โดยรวมเฉลี่ยเทากับ 14 ,334 บาท/เดือน คาจางแรงงานภาคเอกชนเทากับ 12 ,847 บาท/เดือน เพ่ิมข้ึนประมาณ               
รอยละ 1.9 เม่ือหักอัตราเงินเฟอท่ีรอยละ 0.6 
  ผูวางงานมีจํานวน 0.349 ลานคน เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.5 คิดเปน อัตราการวางงาน รอยละ 1.04 
สาเหตุสําคัญมาจากเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลงและปญหาภัยธรรมชาติ สวนแนวโนมการจางงานในไตรมาสส่ี              
ป 2562 คาดวา การชะลอตัวทางเศรษฐกิจยังไมปรากฏผลกระทบตอตลาดแรงงานมากนัก ชี้ใหเห็นจากตัวเลข
จากการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากร เดือนตุลาคม 2562 กําลังแรงงานและผูมีงานทําลดลงรอยละ 1.7 
และ 1.6 ตามลําดับ สวนหนึ่งคาดวามีการเคลื่อนยายออกจากกําลังแรงงาน โดยพบวาผูท่ีอยูนอกกําลังแรงงาน 19.2 
ลานคน เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.1 ประกอบกับโครงสรางตลาดแรงงานไทยมีความยืดหยุนซ่ึงแรงงานท่ีถูกเลิกจางในระบบ
สามารถยายไปทํางานนอกระบบไดงาย โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม 
  อยางไรก็ตาม มีสัญญาณของผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจท่ีตองติดตามตอไป เชน                 
(1) ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง (2) คําสั่งซ้ือในประเทศและตางประเทศท่ี
ปรับตัวลดลง โดยคําสั่งซ้ือในประเทศปรับตัวลดลงตอเนื่อง เปนเดือนท่ี 11 ติดตอกัน ขณะท่ีคําสั่งซ้ือจากตางประเทศ
หดตัวตอเนื่องเปนไตรมาสท่ี 6 ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการจางงานในอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือสงออก และ                    
(3) การทํางานลวงเวลาลดลง 
  ประเด็นท่ีตองใหความสําคัญกับตลาดแรงงาน  
  (1) การติดตามสถานการณการเลิกจางอยางใกลชิด และการติดตามตรวจสอบใหแรงงานไดรับเงิน
ชดเชยการเลิกจางตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังอํานวยความสะดวกและประสานจัดหางานใหกับแรงงาน 
  (2) การดําเนินมาตรการเพ่ือบรรเทาผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนตอแรงงาน เชน  
       (2.1) การขอความรวมมือสถานประกอบการชะลอการเลิกจางเปนลําดับ เชน การลดชั่วโมง/ 
วันทํางานและการหยุดการทําการชั่วคราว โดยการเลิกจางควรเปนแนวทางสุดทาย 
       (2.2) มาตรการในการเพ่ิม/ปรับเปลี่ยนทักษะแรงงานใหสามารถทํางานท่ีแตกตางไปจากเดิม
หรือเปลี่ยนไปประกอบอาชีพใหมได โดยเฉพาะแรงงานไรทักษะ เนื่องจากการดึงดูดการลงทุนท่ีใชเทคโนโลยีเปน            
หลักจะทําใหความตองการแรงงานทักษะมากข้ึน 
 
 
  1.2 หนี้ครัวเรือนขยายตัวในอัตราท่ีชะลอลง 
       สถานการณหนี้สินครัวเรือนในไตรมาสสอง ป 2562 มีมูลคา 13.08 ลานลานบาท ขยายตัว             
รอยละ 5.8 ชะลอลงเม่ือเทียบกับรอยละ 6.3 ในไตรมาสกอน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 78.7 ตอผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ ( GDP) เปนผลจากภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสท่ีสองชะลอตัวลงเร็วกวาหนี้สินครัวเรือน สวนภาพรวม
คุณภาพสินเชื่ออยูในเกณฑเฝาระวัง เนื่องจากคุณภาพสินเชื่อหลายประเภทมีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึน โดยยอดคงคางหนี้             
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ท่ีไมกอใหเกิดรายได ( NPL) เพ่ือการอุปโภคบริโภคของธนาคารพาณิชยในไตรมาสสาม ป 2562 มีมูลคา 133 ,254 
ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 12.2 จากชวงเดียวกันของปกอน คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.81 ตอสินเชื่อรวม ขณะท่ีแนวโนม
หนี้สินครัวเรือนในชวงครึ่งหลังป 2562 คาดวาจะชะลอตัวลงจากชวงครึ่งแรกของป แตสัดสวนหนี้ครัวเรือนตอ GDP 
ยังคงมีเพ่ิมข้ึน 
  1.3 การเจ็บปวยยังตองเฝาระวัง โรคไขเลือดออกเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง 
       ไตรมาสสาม ป 2562 จํานวนผูปวยดวยโรคเฝาระวังโดยรวมลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 
2561 รอยละ 5.2 โดยผูปวยโรคปอดอักเสบลดลงรอยละ 31.1 และผูปวยโรคไขหวัดใหญลดลงรอยละ 1.3 แตพบ
ผูปวยโรคไขเลือดออกเพ่ิมข้ึนรอยละ 51.9 เนื่องจากในหลายพ้ืนท่ียังมีฝนตกตอเนื่อง ทําใหเกิดน้ําทวมขัง โดยเฉพาะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  1.4 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่เพ่ิมข้ึน 
       ไตรมาสสาม ป 2562 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่ขยายตัวรอยละ 3.1 โดย
ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลขยายตัวรอยละ 3.0 ขณะท่ีการบริโภคบุหรี่ขยายตัวรอยละ 2.9 และมี
ประเด็นท่ีตองเฝาระวัง ไดแก การบริโภคเบียรไรแอลกอฮอลและบุหรี่ไฟฟา 
  1.5 คดียาเสพติดเพ่ิมสูง และตองใหความสําคัญกับการปองกันการกระทํารุนแรงทางรางกาย/
เพศ 
        ไตรมาสสาม ป 2562 คดีอาญารวมเพ่ิมข้ึนรอยละ 27.7 จากไตรมาสเดียวกันของป 2561 เปน
คดียาเสพติดเพ่ิมข้ึนรอยละ 32.8 คดีประทุษรายตอทรัพยเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.6 และแมวาคดีชีวิต รางกาย และเพศจะมี
สัดสวนคดีเพียงรอยละ 3.5 ของคดีอาญารวม แตคดีดังกลาวมีผลกระทบตอเหยื่อผูถูกกระทําท้ังดานรางกายและจิตใจ 
จึงควรสรางความตระหนักและรวมปองกันและขจัดความรุนแรงตอเด็กและสตรีในทุกรูปแบบใหหมดสิ้นไป 
  1.6 การเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผูเสียชีวิต และมูลคาความเสียหายลดลง 
       ไตรมาสสาม ป 2562 สถานการณการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงจากไตรมาสเดียวกันของ
ป 2561 รอยละ 11.1 ผูเสียชีวิตและมูลคาความเสียหายลดลงรอยละ 0.9 และ 2.1 ตามลําดับ รถท่ีเกิดอุบัติเหตุ
สูงสุดยังคงเปนรถจักรยานยนต สาเหตุของอุบัติเหตุอันดับแรกเกิดจากการใชความเร็วเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด               
จึงตองรณรงคใหความรูเพ่ือควบคุมพฤติกรรมการใชความเร็วของผูขับข่ีใหอยูในระดับท่ีปลอดภัยและเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมทางถนน 
 2. สถานการณทางสังคมท่ีสําคัญ 
     2.1 เด็กไทย 1 ใน 5 เปนเด็กยากจนหลายมิติ 
  จากรายงานดัชนีความยากจนหลายมิติของกลุมเด็กในประเทศไทย ระบุวาในป 2558/59 ใน
ภาพรวมของประเทศมีสัดสวนของเด็กท่ีมีความยากจนหลายมิติ คิดเปนรอยละ 21.5 สําหรับสาเหตุหลักอันดับหนึ่ง 
ไดแก มิติดานการศึกษา รองลงมาคือมิติดานสุขภาพ หากเปรียบเทียบระหวางภูมิภาคพบวา                                    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภูมิภาคท่ีเด็กมีความยากจนหลายมิติมากท่ีสุด โดยเด็กในชวงอายุ 0 - 4 ป มีสัดสวนของ
เด็กยากจนหลายมิติสูงท่ีสุด เด็กเพศชายมีคาดัชนีความยากจนหลายมิติมากกวาเพศหญิง รวมถึงระดับการศึกษาของ
หัวหนาครัวเรือนนั้นสามารถสงผลตอความยากจนหลายมิติของกลุมเด็กในครัวเรือนไดดวยเชนกัน  
     2.2 การปองกันเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน 
  จากรายงาน 2018 Digital Intelligence Quotient (DQ) Impact Report ซ่ึงสํารวจกลุมตัวอยาง
เด็กและเยาวชนไทยท่ีมีอายุระหวาง 8 – 12 ป จํานวน 1 ,300 คนท่ัวประเทศ พบวา เด็กไทยยังมีทักษะความฉลาด
ทางดิจิทัลต่ํา โดยรอยละ 60 มีความเสี่ยงจากภัยออนไลน ภัยท่ีพบมากท่ีสุด คือ การถูกกลั่นแกลงบนโลกออนไลน 
การเขาถึงสื่อลามกและพูดคุยเรื่องเพศกับคนแปลกหนา การติดเกม และการถูกลอลวงออกไปพบคนแปลกหนา 
ดังนั้น ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของจําเปนตองสรางภูมิคุมกันใหเด็กรูเทาทันสื่อ สารสนเทศ และมีความฉลาดทางดิจิทัล 
ท้ังนี้ ควรเริ่มตั้งแตปฐมวัยเพราะเด็กเติบโตมาในสภาพแวดลอมท่ีรายลอมไปดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
     2.3 รูปแบบการทํางานของคนรุนใหม  
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  ปจจุบันแรงงานในประเทศไทยมีลักษณะการทํางานแบบคนรุนใหมมากกวา 2 ลานคน และ                   
มีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึนปละประมาณ 300 ,000 – 600 ,000 คน โดยเฉพาะในกลุมคนท่ีเกิดระหวางป 2524 – 2544 
ซ่ึงเปนกลุมคนท่ีเติบโตมาพรอมกับการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอรเน็ต อาชีพท่ีผูวาจางนิยมจางบุคคลในลักษณะ
การทํางานแบบคนรุนใหมในประเทศไทย 4 อันดับแรก ไดแก กราฟกดีไซน การตลาดออนไลนและโฆษณา การทํา
เว็บและโปรแกรมม่ิง และงานเขียนและแปลภาษา อยางไรก็ตาม กลุมคนท่ีทํางานในรูปแบบใหมยังไมมีความตระหนัก
ถึงเรื่องการวางแผนดานการเงินในอนาคตเทาท่ีควร 
 3. บทความเรื่อง “ความกาวหนาการพัฒนาคนของประเทศไทย” 
     ความกาวหนาการพัฒนาคนของประเทศไทยป 2562 ในภาพรวมของประเทศมีความกาวหนาคอนขาง
คงท่ี โดยคาดัชนีการพัฒนาคนในป 2562 เทากับ 0.6219  ใกลเคียงกับป 2558 และ 2560 และมีความกาวหนามาก
ข้ึนใน 4 ดาน คือ ดานการศึกษา ดานชีวิตการงาน ดานท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอม และดานคมนาคมและ                  
การสื่อสาร ขณะท่ีมีความกาวหนาลดลง ใน 4 ดาน คือ ดานสุขภาพ ดานรายได ดานชีวิตครอบครัวและชุมชน และ
การมีสวนรวม 
      ความกาวหนาการพัฒนาคนเชิงพ้ืนท่ี ภาคกลางมีความกาวหนาการพัฒนาคนมากท่ีสุด โดยมี                     
การพัฒนาคนมากกวาภาคอ่ืน ๆ ใน 3 ดาน คือ ดานสุขภาพ ดานรายได และดานการคมนาคมและการสื่อสาร ขณะท่ี
ภาคใต 3 จังหวัดชายแดนมีความกาวหนานอยท่ีสุด โดยมีการพัฒนาคนนอยท่ีสุด 4 ดาน คือ ดานสุขภาพ               
ดานการศึกษา ดานชีวิตการงาน และดานรายได 
      ความทาทายตอการพัฒนาความกาวหนาของคนในประเทศไทย ไดแก  
(1) การสรางเสริมสุขภาวะ เพ่ือลดการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (2) การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและลดชองวางการพัฒนาระหวางพ้ืนท่ี โดยปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กใหมี              
การใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาระบบประเมินคุณภาพสถานศึกษาท่ียึดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนหลัก รวมท้ังให              
การชวยเหลืออุดหนุนและสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหางไกลเพ่ือเพ่ิมอัตราการเขาเรียนตอ
ระดับมัธยมปลายและอาชีวศึกษา (3) การยกระดับรายได โดยสนับสนุนการมีท่ีดินทํากินอยางยั่งยืน สงเสริมการจาง
งานนอกฤดูกาลในพ้ืนท่ีท่ีมีการวางงาน ตลอดจนสงเสริมทักษะการบริหารเงิน (4) การขยายระบบประกันสังคมให
ครอบคลุมโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ รวมท้ังสงเสริมการออมเพ่ือการเกษียณอายุ และ (5) การสรางความเขมแข็ง
ของครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะครอบครัวท่ีมีความเปราะบางและพ้ืนท่ีในเขตเมือง โดยสรางและพัฒนาผูนํา               
การเปลี่ยนแปลงในชุมชน การสงเสริมตอยอดความรูและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรูชุมชน                
ท่ีนําไปสูการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน 
 
6. เรื่อง การจัดกิจกรรม “ความสุขแบบวิถีไทย” สงทายปเกา ตอนรับปใหม พ.ศ. 2563  (กระทรวงวัฒนธรรม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ เรื่อง การจดักิจกรรม “ความสุข
แบบวิถีไทย” สงทายปเกา ตอนรับปใหม พ.ศ. 2563 ซ่ึงเปนการเชิญชวนใหประชาชนเขารวมกิจกรรมในชวงของการสง
ทายปเกาตอนรับปใหมเพ่ือสรางความสุขใหแกประชาชนในมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  จํานวน 4 กิจกรรม 
สรุปได ดังนี้  
 1.  กิจกรรมทําความดีชวงปใหมเพ่ือความเปนสิริมงคล ไดแก 1) สวดมนตขามปถวายพระราช
กุศล เสริมสิริมงคลท่ัวไทย 2563 ระหวางวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 ณ วัด ศาสนสถาน และสถานท่ีจัด
กิจกรรมท่ัวประเทศ  2) จัดชองทางพิเศษและอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนท่ีมาไหวพระชวงปใหม  โดย
กรุงเทพมหานครจัด กิจกรรม “ไหวพระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล” พรอมท้ังใหบริการเดินรถปรับอากาศ               
องคการขนสงมวลชลกรุงเทพ โดยไมเสียคาใชจาย จํานวน 10 วัด ระหวางวันท่ี 28 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 
และสวนภูมิภาครวมมือทางวัดจัดชองทางอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนท่ีมาไหวพระหรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตาม
วัดสําคัญของจังหวัดท้ัง 76 จังหวัด และ 3) สักการะพระพุทธรูปสําคัญ ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ัวประเทศ 
ไดแก กรุงเทพมหานคร สักการะพระพุทธรูป “พระปฏิมาแหงแผนดิน: พิพิธทศปฏิมาอารยศิลป” ณ พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พระนคร โดยมีพระพุทธสิหิงค (ศิลปะไทย) พระพุทธปฏิมาสําคัญประจําพระราชวังบวรสถานมงคลท่ีศักดิ์สิทธิ์
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และสําคัญยิ่งองคหนึ่งของประเทศไทย เปนประธาน พรอมอัญเชิญพระพุทธรูปพุทธศิลปนานาประเทศ อีก 9 องค                         
สวนภูมิภาค อัญเชิญพระพุทธรูปสําคัญเพ่ือใหนักทองเท่ียว และประชาชนท่ัวไปไดเขาไปสักการะ ณ พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาตท่ัิวประเทศ 
 2. กิจกรรมทองเท่ียวสุขสันตในแหลงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  ไดแก 1) เปดแหลงเรียนรู
ทางประวัติศาสตรใหเขาชมฟรี โดยเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จํานวน 41 แหง และอุทยานประวัติศาสตร จํานวน 
11 แหง ใหนักทองเท่ียวและประชาชนเขาชมฟร ีตั้งแตวันท่ี 28 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 และ 2) เปดหอศิลป
รวมสมัยใหประชาชนเขาชมฟร ีในวันท่ี 29 ธันวาคม 2562 และ 2 มกราคม 2563 รวมถึงขอความรวมมือหอศิลป
ภาคเอกชนในสวนภูมิภาค เปดใหประชาชนเขาชมฟรีหรือลดคาเขาชมเปนกรณีพิเศษ 
 3. กิจกรรมความหลากหลายทางวัฒนธรรมนําความสุข ไดแก  1) กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม    
เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว ระหวางเดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 โดยหนวยงานในสังกัด วธ. ในสวนภูมิภาค
ทุกจังหวัด รวมบูรณาการกับหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพ้ืนท่ี จัดกิจกรรมดานศิลปะและ
วัฒนธรรมเพ่ือเปนของขวัญใหประชาชนในจังหวัด และจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ระหวางวันท่ี 5 – 31 
มกราคม 2563 ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และ 2 ) กิจกรรม ท่ึง! หนังโลก  รวมกับเจแปน 
ฟาวนเดชั่น กรุงเทพมหานคร มอบของขวัญเนื่องในวันครบรอบ 124 ป วันกําเนิดภาพยนตรโลก และสงความสุขป
ใหมดวยการจัดฉายภาพยนตรเรื่อง “ Seven Samurai : เจ็ดเซียนซามูไร” ในวันเสารท่ี 28 ธันวาคม 2562 ณ โรง
ภาพยนตรสกาลา กรุงเทพมหานคร 
 4. กิจกรรมสงความสุขปใหมดวยของขวัญวิถีไทย ไดแก 1) ใหบริการบัตรอวยพรสงความสุข
ปใหมรูปแบบอิเล็กทรอนิกสการด  ระหวางวันท่ี 15 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 รวมท้ังสอนวิธีการจัดทํา
บัตรอวยพรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสการดผานชองทางออนไลน และจัดอบรมใหแกผูท่ีสนใจ ณ หอศิลปรวมสมัยราช
ดําเนิน กรุงเทพมหานคร และ 2 ) กิจกรรม “ของขวัญ ของฝาก จากวัฒนธรรมไทย”  โดยคัดเลือกผลิตภัณฑทาง
วัฒนธรรมท่ีมีความโดดเดนของแตละจังหวัด ( Cultural Product of Thailand: CPOT) และจัดงานออกราน
จําหนาย สาธิต และจัดแสดงผลิตภัณฑท่ีมีอัตลักษณโดดเดนในพ้ืนท่ีตาง ๆ ในรูปแบบ “ Road Show” ในชวงเดือน
ธันวาคม 2562 
 
7.  เรื่อง แผนงาน/โครงการเพ่ือมอบเปนของขวัญปใหม (ปพุทธศักราช 2563) ใหแกประชาชน 
(กระทรวงกลาโหม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอแผนงาน/โครงการเพ่ือมอบเปนของขวัญป
ใหม (ปพุทธศักราช 2563) ใหแกประชาชน ภายใตการดําเนินโครงการ “เติมความสุข ใหคนไทย จากใจทหาร”  
ระหวางวันท่ี 27 ธันวาคม 2562 – 6 มกราคม 2563 โดยแบงเปน 3 กลุมงานหลัก ไดแก งานสรางความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน งานการชวยเหลือประชาชน และงานใหบริการและอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ เพ่ือใหประชาชนได
เฉลิมฉลองเทศกาลปใหม ปพุทธศักราช 2563 อยางมีความสุข โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้  
 
 
 
 

กลุมงานหลัก โครงการ/กิจกรรม 
งานสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  

การจัดเตรียมความพรอมของกําลังพล เพ่ือรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีตามแนวชายแดนและพ้ืนท่ีท่ีมี
ความสําคัญดานความม่ันคงของประเทศ 

งานชวยเหลือประชาชนและ
นักทองเท่ียว  

การจัดตั้งจุดบริการชวยเหลือประชาชนและนักทองเท่ียว โดยจัดจุดพัก
รถเพ่ือลดความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ เปนการบูรณาการรวมกับทุกภาค
สวนในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะมีการใหบริการสุขาเคลื่อนท่ี การบริการเครื่องดื่มและ
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อาหารวาง การบริการทางการแพทย การบริการตรวจสภาพและซอมแซม
ยานพาหนะตามถนนสายหลักดานหนาท่ีตั้งของหนวยทหาร รวมถึงถนน
สายรองท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค
และสินคาพ้ืนเมืองราคาถูก การแสดงดนตรีและสันทนาการ จุดบริการ
สัญญาณอินเทอรเน็ตและชารจแบตเตอรี่โทรศัพทเคลื่อนท่ี และการบริการ
นวดผอนคลายจํานวนกวา 600 จุดท่ัวประเทศ รวมท้ังการจัดตั้งศูนย
ชวยเหลือประชาชนและนักทองเท่ียวทางทะเล  

งานใหบริการและอํานวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ  

การจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคราคาถูก ภายในพ้ืนท่ีของหนวย
ทหารท่ัวประเทศ เพ่ือชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยในการลดคาครอง
ชีพ 
เปดแหลงทองเท่ียวและพิพิธภัณฑในเขตทหารท่ัวประเทศ ใหประชาชน
สามารถเขาชมโดยไมคิดคาบริการ  
ใหบริการศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ดําเนินการใหบริการประชาชนในหนวยทหารท่ัวประเทศ  

 
8. เรื่อง แผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2563  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เสนอแผนบูรณา
การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2563 ซ่ึงคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัย
ทางถนน ไดมีมติในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 18 พฤศจกิายน 2562 เห็นชอบแผนบูรณาการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2563 เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ จังหวัด อําเภอ และกรุงเทพมหานคร 
ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการฯ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้  
  1. การรณรงคภายใตหัวขอ “ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร”  ไดกําหนดชวงการดําเนินการเปน 
3 ชวงเวลา ดังนี้  

ชวงเวลา แนวทางการดําเนินการ 
1 พฤศจกิายน 2562 – 
2 มกราคม 2563  

ชวงการรณรงคและประชาสัมพันธ ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวนจัดทําแผนงาน/
กิจกรรมรณรงคและประชาสัมพันธความรูดานความปลอดภัยทางถนนอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง ผานทุกชองทางการสื่อสารเพ่ือใหเขาถึงทุกกลุมเปาหมาย 

1 – 26 ธันวาคม 
2562  

ชวงเตรียมความพรอม  
- ใหจัดตั้งศูนยปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมฯ เพ่ืออํานวยการ 
ควบคุม กํากับ ดูแล และติดตามประเมินผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ี  
- ใหหนวยงานภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ จังหวัด และกองบัญชาการตํารวจนครบาลจัดทํา
แผนปฏิบัติการ (Action plan) เพ่ือบูรณาการการทํางานรวมกัน   
- ให ศปถ. จังหวัดและกรุงเทพมหานคร บูรณาการรวมกับทุกภาคสวนดําเนินการใน
ลักษณะยึดพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง (Area Approach)  

27 ธันวาคม 2562 – 
2 มกราคม 2563  

ชวงควบคุมเขมขน ใหหนวยงานภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
เพ่ิมความเขมขนโดยเนนการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและตอเนื่อง และใหจัดตั้งจุด
ตรวจ/จุดบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชน รวมท้ังจัดเตรียมความพรอมดาน
การตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือชวยเหลือประชาชนไดอยางทันทวงที  

   2. การกําหนดระดับความเส่ียงของสถานการณอุบัติเหตุ เปน 4 ระดับ โดยกําหนดจากสถิติ
จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานตเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง (ป 2560 – 2562) ดังนี้  

ระดับความเส่ียง จํานวนอําเภอ 
ระดับความเสี่ยงสีแดง  34 
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ระดับความเสี่ยงสีสม  138 
ระดับความเสี่ยงสีเหลือง  664 
ระดับความเสี่ยงสีเขียว  42 

   3. การกําหนดมาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดย ศปถ. ไดกําหนดใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของบูรณาการรวมกับทุกภาคสวนในลักษณะยึดพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง (Area Approach) เพ่ือการดําเนินงานอยาง
จริงจังและตอเนื่อง รวม 7 มาตรการ ไดแก  

มาตรการ สาระสําคัญ 
3.1 การลดปจจัยเส่ียงดาน
คน  

- บังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเขมงวด จริงจัง และตอเนื่อง  
- รณรงคประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึกความปลอดภัยทางถนน 

3.2 การลดปจจัยเส่ียงดาน
ถนนและสภาพแวดลอม  

- ดําเนินมาตรการ “1 ทองถิ่น 1 ถนนปลอดภัย”  
- สํารวจตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย เพ่ือปรับปรุง
ซอมแซม รวมท้ังตรวจสอบสิ่งอันตรายขางทาง  
- แกไขปญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟใหมีความปลอดภัยในการสัญจร  
- เตรียมชองทางพิเศษ ทางเลี่ยงทางลัด และติดตั้งเครื่องหมายและปายเตือน   

3.3 การลดปจจัยเส่ียงดาน
ยานพาหนะ  

- กํากับ ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย 
- เขมงวด กวดขันกับผูใชรถกระบะท่ีบรรทุกน้ําหนักเกิน รถยนตตูสวนบุคคลหรือรถ
เชา ใหมีมาตรฐานความปลอดภัย  

3.4 การชวยเหลือหลังเกิด
อุบัติเหตุ  

- เตรียมความพรอมของโรงพยาบาล แพทย พยาบาล และหนวยบริการการแพทย 
หนวยกูชีพและกูภัย  
- ประชาสัมพันธระบบการชวยเหลือตาง ๆ ท่ีผูประสบเหตุควรจะไดรับ เชน ชอง
ทางการแจงเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน การจายคารักษาพยาบาลผานระบบ e-claim และ
การจายคาสินไหมทดแทนภายใน 24 ชั่วโมง   

3.5 การดูแลความปลอดภัย
ทางน้ํา  

- จัดตั้งศูนยอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ํา ท้ังในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค  
- ตรวจสอบความปลอดภัยของเรือโดยสารและโปะเทียบเรือ และจัดเจาหนาท่ี
ประจําทาเทียบเรือ  

3.6 การดูแลความปลอดภัย
ใหแกนักทองเท่ียว  

- เขมงวด กวดขัน ดูแลความปลอดภัยใหแกนักทองเท่ียวเปนพิเศษตั้งแตสถานีขนสง 
สถานีรถไฟ สนามบิน และเสนทางท่ีเขาสูแหลงทองเท่ียว 
- รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนและนักทองเท่ียวใหเดินทางอยางระมัดระวัง
และเคารพกฎจราจร   

3.7 การบริหารจัดการ  - ใหจัดตั้งศูนยปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมฯ เพ่ืออํานวยการ
ควบคุม กํากับ ดูแล และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ  
- ใหจังหวัดและกรุงเทพมหานครดําเนินการตามมาตรการ “ตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล” อยางเขมขน 
- ใหคณะทํางานวิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตรวจสอบขอเท็จจริงกรณี
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน  

 
9. เรื่อง ขอเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคการใชงบประมาณภายใตมาตรการสงเสริมการบริโภคภายในประเทศ 
“ชิมชอปใช” 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใช
งบประมาณวงเงินสิทธิ์ในการซ้ือสินคาและบริการจากผูประกอบการรานคาท่ีเขารวมมาตรการสงเสริม “ชิมชอปใช” 
(มาตรการสงเสริมฯ) และมาตรการสงเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมชอปใช” (มาตรการสงเสริมการบริโภคฯ) 
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g-Wallet ชอง 1 คงเหลือจํานวน 262 ,003,000 บาท เปนเงินชดเชยคาซ้ือสินคาและบริการผาน g-Wallet ชอง 2 
แทน 
  สาระสําคัญ 
  1. มาตรการสงเสริมฯ และมาตรการสงเสริมการบริโภคฯ เปนการใหสิทธิประโยชนแกประชาชน
สัญชาติไทยท่ีมีอายุ 18 ปบริบูรณข้ึนไปในวันลงทะเบียน และมีบตัรประจําตัวประชาชน รวมจํานวนไมเกิน 15 ลาน
คน (มาตรการสงเสริมฯ ไมเกิน 10 ลานคน และมาตรการสงเสริมการบริโภคฯ ไมเกิน 5 ลานคน) โดยผูลงทะเบียนจะ
ไดรับสิทธิประโยชนเพ่ือการใชจายสําหรับการทองเท่ียวในจังหวัดท่ีเลือกท่ีไมใชจังหวัดตามทะเบียนบาน ผาน  g-
Wallet ดังนี้ 
      1.1 รัฐบาลสนับสนุนวงเงินสําหรับบัญชี g-Wallet ชอง 1 จํานวน 1 ,000 บาท ตอคน เพ่ือเปน
สิทธิ์ในการซ้ือสินคาและบริการในจังหวัดท่ีเลือกไวเม่ือตอนลงทะเบียนกับผูประกอบการท่ีลงทะเบียนเขารวม
มาตรการสงเสริมฯ และมาตรการสงเสริมการบริโภคฯ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
และติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เฉพาะผูไดรับสิทธิ์ตามมาตรการสงเสริมฯ ไมเกิน 10 ลานคน ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 และผูไดรับสิทธิ์ตามมาตรการสงเสริมการบริโภคฯ ไมเกิน 3 ลานคน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 สําหรับผูไดรับสิทธิ์ตามมาตรการสงเสริมการบริโภคฯ ไมเกิน 2 ลานคน 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 12 พฤศจกิายน 2562 จะไมไดรับวงเงินสนับสนุนดังกลาว 
      1.2 กรณีท่ีผูลงทะเบียนเติมเงินเขาบัญชี g-Wallet ชอง 2 เพ่ือใชจายคาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาท่ีพัก รวมถึงบริการตาง ๆ ตามปกติของท่ีพักนั้น คาซ้ือสินคาทองถ่ิน คาซ้ือสินคาจากรานธงฟาประชารัฐ หรือ
คาบริการท่ีเก่ียวเนื่องกับการทองเท่ียวในทองถ่ินนั้น เชน สปา การเชาพาหนะ คาบริการนําเท่ียวในพ้ืนท่ี เปนตน ใน
จังหวัดท่ีไมใชจังหวัดตามทะเบียนบานกับผูประกอบการรานคาท่ีลงทะเบียนเขารวมมาตรการสงเสริมฯ และมาตรการ
สงเสริมการบริโภคฯ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” 
รัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยเขาบัญชี g-Wallet ชอง 2 ดังนี้ 
   (1) เงินชดเชยเปนจํานวนเทากับรอยละ 15 ของยอดชําระเงินท่ีจายจริง แตไมเกิน 4 ,500 
บาทตอคน (วงเงินใชจายไมเกิน 30,000 บาทตอคน) 
   (2) เงินชดเชยเปนจํานวนเทากับรอยละ 20 ของยอดชําระเงินท่ีจายจริง แตไมเกิน 4 ,000 
บาทตอคน สําหรับวงเงินใชจายในสวนท่ีเกิน 30 ,000 บาท แตไมเกิน 50 ,000 บาทตอคน (วงเงินใชจายไมเกิน 
20,000 บาทตอคน)  
  2. มาตรการสงเสริมการบริโภคฯ เพ่ิมเติม ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 12 พฤศจกิายน 2562 
เห็นชอบใหการใชจายคาสินคาและบริการผาน g-Wallet ชอง 2 ตามมาตรการสงเสริมฯ และมาตรการสงเสริมการ
บริโภคฯ ใหสามารถใชจายไดทุกจังหวัด รวมท้ังจังหวัดตามทะเบียนบานโดยใหรวมถึงคาบริการแพ็กเกจท่ีพักพรอม
การเดินทางหรือบริการท่ีเก่ียวเนื่อง ตลอดจนคาสินคาและบริการผานระบบท่ีตรวจสอบการทําธุรกรรมได ท้ังนี้ ตอง
เปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
  ท้ังนี้ มาตรการสงเสริมฯ และมาตรการสงเสริมการบริโภคฯ จะสิ้นสุดในวันท่ี 31 มกราคม 2563 ซ่ึง
กระทรวงการคลังไดกําหนดเง่ือนไขการจายเงินชดเชย โดยประชาชนท่ีมีการใชจายผาน g-Wallet ชอง 2 ตั้งแตวันท่ี 
27 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2562 ไดรับเงินชดเชยภายในเดือนธันวาคม 2562 การใชจายเงินเดือนธันวาคม 
2562 ไดรับเงินชดเชยภายในเดือนมกราคม 2563 และการใชจายในเดือนมกราคม 2563 ไดรับเงินชดเชยภายใน
เดือนกุมภาพันธ 2563 
  3. ความคืบหนาการดําเนินมาตรการสงเสริมฯ และมาตรการสงเสริมการบริโภคฯ ณ วันท่ี 10 
ธันวาคม 2562 มีผูไดรับสิทธิ์ 14 ,354,159 ราย โดยมีผูใชสิทธิ์รวมเปนจํานวน 11 ,787,584 ราย มียอดการใชจาย
ท้ังสิ้น 21,546 ลานบาท 
  4. การทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 งบกลาง รายการสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน 10 ,000,000,000 บาท และเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน งบกลาง รายการสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
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จํานวน 2 ,000 ,000,000 บาท รวมท้ังสิ้นจํานวน 12 ,000,000,000 บาท โดยใหกรมบัญชีกลางเปนผูอนุมัติและ
ดําเนินการแทนการทองเท่ียวแหงประเทศไทยผานวิธีการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกัน ซ่ึงผลการเบิกจายเงินใหแก
ผูประกอบการรานคาท่ีเขารวมมาตรการสงเสริมฯ และมาตรการสงเสริมการบริโภคฯ จากการใชจายของประชาชน
ผาน g-Wallet ชอง 1 ตั้งแตวันท่ี 27 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2562 เปนเงินท้ังสิ้น 11 ,737,997,000 บาท ซ่ึงจะ
ทําใหมีเงินคงเหลือจํานวนท้ังสิ้น 262,003,000 บาท 
 

ตางประเทศ 
 
10.  เรื่อง  การเขารวม NDC Partnership ของประเทศไทย 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหประเทศไทยเขารวม Nationally Determined Contribution 
Partnership (NDC Partnership) โดยมอบหมายใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(สผ.) และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนหนวยงานประสานงานหลัก ( Focal 
Point) ของประเทศรวมกัน และเห็นชอบรางหนังสือแสดงความจํานงอยางเปนทางการเพ่ือเขารวม NDC 
Partnership และมอบหมายให สผ. ยื่นหนังสือดังกลาว เพ่ือแสดงเจตจํานงอยางเปนทางการในการเขารวม NDC 
Partnership ตามข้ันตอนตอไป ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอ 
  อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมรางหนังสือแสดงความจํานงอยางไมเปน
ทางการจากท่ีคณะรัฐมนตรีเคยมีมติอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไปแลวหากการปรับเปลี่ยนไมขัดกับหลักการ                    
ท่ีคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไว ใหสามารถดําเนินการไดโดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พรอมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว ตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรี             
เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 ดวย 
                  สาระสําคัญของเรื่อง  
                    1. NDC Partnership เกิดข้ึนครั้งแรกในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 22 (COP22) เม่ือป พ.ศ. 2559 ณ เมืองมารราเกซ ราชอาณาจักรโมร็อกโก โดย 
NDC Partnership จะใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกท้ังในดานวิชาการ ( Technical Assistance) ดานผลิตผล
ทางความรู ( Knowledge Products) และดานการสนับสนุนทางการเงิน ( Facilitating Finance) เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาพใหญ ( Large – scale Climate Target) และ
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในป ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยการเขา
รวม NDC Partnership เปนไปโดยความสมัครใจ ปจจุบันมีประเทศเขารวมเปนสมาชิก NDC Partnership จํานวน 
100 ประเทศ ซ่ึงรวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียนจํานวน 6 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐ
สิงคโปร สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2562) 
                    2. NDC Partnership มีวัตถุประสงค จํานวน 5 ประการ ดังนี้ 
                            2.1 บูรณาการเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและวาระการพัฒนา (ภายใตกรอบ
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน) ใหมีความสอดคลองกันมากยิ่งข้ึน 
                             2.2 สนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศและความมือทวิภาคีท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของประเทศและสงเสริมและตอยอดกับการดําเนินงานของประเทศ 
                             2.3 เพ่ิมศักยภาพการเขาถึงการดําเนินงาน เครื่องมือ และทรัพยากรท่ีเก่ียวของกับ NDC ท่ีมี
อยูในปจจุบัน รวมท้ังความชวยเหลือทางวิชาการและพ้ืนฐานความรูท่ีเก่ียวของ 
                             2.4 เพ่ิมแรงผลักดันทางการเมือง โดยใหความสําคัญกับพันธกรณีและความตระหนักของฝาย
การเมือง เพ่ือสนับสนุนการมีสวนรวมกับการดําเนินงาน NDC ซ่ึง NDC Partnership จะสนับสนุนการดําเนินงาน 
NDC ในข้ันตอนตาง ๆ รวมท้ังการผลักดันใหเอกชนมีสวนรวมในการลงทุน 
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                             2.5 สงเสริมการกําหนดและนํานโยบายและยุทธศาสตรระยะยาวไปปฏิบัติ เพ่ือมุงสูการ
กําหนด NDC ท่ีมีความทาทายอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เนื่องจากการกําหนด NDC ในปจจุบันไมเพียงพอท่ีจะ
จํากัดการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิของโลกไมใหเกิน 2 องศาเซลเซียสได 
 
11.  เรื่อง  รางเอกสารขอบเขตหนาท่ีของศูนยระดับโลกเพ่ือการศึกษาแมน้ําโขง 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางเอกสารขอบเขตหนาท่ี (Term Of Reference : TOR)  ของศูนย
ระดับโลกเพ่ือการศึกษาแมน้ําโขง (The Global Center for Mekong Studies : GCMS) และอนุมัติใหสถาบันการ
ตางประเทศเทวะวงศวโรปการ สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ (สป.กต.) GCMS Thailand Center โดย
ผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ใหการรับรอง TOR ของศูนย GCMS 
ท้ังนี้ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของราง TOR ของศูนย GCMS ใหกระทรวงการตางประเทศ 
สามารถดําเนินการไดโดยคํานึงถึงผลประโยชนของไทย โดยไมตองเสนอปรับปรุงแกไขถอยคํานั้นใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้ง ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศ เสนอ 
                   สาระสําคัญราง TOR ของศูนย GCMS สรุปได ดังนี้ 
                   1. วิสัยทัศน ศูนย GCMS ถูกกําหนดใหเปนเครือขายเพ่ือความรวมมือและการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการของสถาบันคลังสมองในกลุมประเทศสมาชิกกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง มีเปาหมายเพ่ือใหการ
สนับสนุนทางปญญาแกกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง 
                   2. การดําเนินงาน ศูนย GCMS ของแตละประเทศมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการแตงตั้งผู
ประสานงานเพ่ือเขารวมการประชุมประสานงานของศูนย GCMS โดยการประชุมผูประสานงานฯ จะเปนกลไกลเพียง
หนึ่งเดียวในการตัดสินใจโดยอยูบนพ้ืนฐานของหลักฉันทามติและการปรึกษาหารือท่ีใกลชิดและฉันมิตร  
                   3. กิจกรรม ประธานรวมจะจัดการประชุมเครือขายคลังสมองของศูนย GCMS ทุกป โดยศูนย GCMS 
อาจนําเสนอขอเสนอ/ขอเสนอแนะ ผลงานวิจัย และการจัดกิจกรรมท่ีเห็นวาเปนประโยชนรวมกัน โดยเสนอผาน
ชองทางคณะทํางานรวมทางการทูต และท่ีประชุมเจาหนาท่ีอาวุโส ไปยังท่ีประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความ
รวมมือแมโขง – ลานชางเพ่ือพิจารณาตามลําดับ ท้ังนี้ ศูนย GCMS จะดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามท่ีระบุไวในกรอบ
ความรวมมือแมโขง – ลานชาง ไดแก ฉันทามติ ความเทาเทียมกัน การปรึกษาหารือรวมและการประสานงาน ความ
สมัครใจ การมีสวนรวมและการไดรับประโยชนรวมกัน การเคารพในกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหวาง
ประเทศ รวมท้ังสอดคลองกับกฎหมายภายในประเทศ ระเบียบ ขอบังคับ และข้ันตอนของแตละประเทศสมาชิก บน
พ้ืนฐานแหงเจตนารมณแหงมิตรภาพ การเปดกวาง การมีสวนรวม และเสริมสรางสาขาท่ีสําคัญในการสรางประชาคม
อาเซียน และความรวมมืออาเซียน – จีน และสอดประสานกับกลไกความรวมมือในอนุภูมิภาคท่ีมีอยู 
                   4. งบประมาณ งบประมาณหลักในการดาํเนินกิจกรรมของศูนย GCMS จะมาจากกองทุนพิเศษกรอบ
ความรวมมือแมโขง – ลานชาง 
                   5. กระบวนการทบวน เนื้อหาของขอบเขตหนาท่ีนี้จะไดรับการทบทวนโดยผูประสานงานของ ศูนย 
GCMS เพ่ือการศึกษาแมน้ําโขงเม่ือเห็นวาเหมาะสมและมีความจําเปน 
 
12. เรื่อง  การลงนามในรางความตกลงสําหรับดําเนินโครงการภายใตกองทุนพิเศษกรอบความรวมมือแมโขง – 
ลานชาง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางความตกลงสําหรับดําเนินโครงการภายใตกองทุนพิเศษกรอบความ
รวมมือแมโขง – ลานชาง และอนุมัติใหปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
เปนผูลงนามในรางความตกลงสําหรับดําเนินโครงการภายใตกองทุนพิเศษกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง ท้ังนี้ 
หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางความตกลงดังกลาว ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของ
ประเทศไทย ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สามารถดําเนินการไดโดยไมตองเสนอตอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีก ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ 
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                   สาระสําคัญ ของรางความตกลงฯ เปนความรวมมือระหวางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนด
แนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณโครงการท่ีไดรับอนุมัติจากฝายจีนใหเกิดประสิทธิภาพและผลลัพธท่ีเปน
รูปธรรมสําหรับความรวมมือแมโขง – ลานชาง มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้ 
                             1. หลักการเบื้องตน: มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดสันติภาพและความม่ันคง ตอสมาชิกกรอบ
ความรวมมือแมโขง – ลานชาง โดยปฏิบัติตามเจตนารมณในการปรึกษาหารือ ความรวมมือ การชวยเหลือ และมี
ผลประโยชนรวมกัน เคารพกฎหมายและกฎระเบียบของท้ังไทยและจีน และรวมกันติดตามประเมินโครงการและการ
ใชกองทุน 
                             2. โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ: ไดแก โครงการ Demonstration on 
Forestry Poverty Alleviation in Thailand จํานวนเงิน 2,430,000 หยวน (RMB) 
                             3. การจดัสรรงบประมาณ: ฝายจีนจะจัดสรรงบประมาณเปนจํานวนเต็มใหกับฝายไทย
ภายใน 20 วันทําการ หลังจากการลงนามในรางความตกลงฯ และฝายไทยจะแจงการไดรับเงินอยางเปนทางการ
ภายใน 10 วันทําการ หลังจากไดรับการจายเงิน 
                             4. การบริหารจดัการและประเมินผล: ฝายไทยมอบหมายใหกรมปาไม รับผิดชอบในการ
วางแผนและดําเนินโครงการ รวมท้ังบริหารงบประมาณโครงการฯ โดยใหสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ทําหนาท่ีกํากับ ดูแล ตรวจสอบความกาวหนา ประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการและการใช
งบประมาณใหเปนไปตามขอกําหนด ท้ังนี้ ฝายไทยจะเรงรัดหนวยงานดําเนินโครงการจัดทํารายงานผลการดําเนิน
โครงการเม่ือเสร็จสิ้นแลว รวมท้ังดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จภายใน 2 เดือนหลังโครงการเสร็จสมบูรณ และนําสง
งบประมาณสวนท่ีเหลือใหแกฝายจีนภายใน 3 เดือนหลังจบโครงการ 
 
13.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบรางแถลงการณรวมการประชุมคณะกรรมการ รวมสําหรับความตกลงวาดวยการ
ขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ระดับรัฐมนตรี อยางไมเปนทางการ ครั้งท่ี 3 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางแถลงการณรวมการประชุมคณะกรรมการ รวมสําหรับความตกลงวา
ดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ระดับรัฐมนตรี อยางไมเปนทางการ ครั้งท่ี 3 และหากมีความ
จําเปนตองปรับปรุงแกไขเอกสารดังกลาวท่ีไมใชสาระสําคัญ หรือไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ใหกระทรวง
คมนาคมดําเนินการไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง และอนุมัติใหรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสเนียม) หรือผูไดรับมอบหมาย รวมใหการรับรองรางแถลงการณรวมดังกลาวตามท่ี
กระทรวงคมนาคมเสนอ 
                   สาระสําคัญของรางแถลงการณรวมฯ มีดังนี้ 
                             1. การดําเนินการตามความตกลง GMS Cross-Border Transport Agreement 
(CBTA) ระยะแรก การรับทราบวาประเทศสมาชิก 3 ประเทศไดออกใบอนุญาตการขนสงทางถนน “ระยะแรก” 
และเอกสารนําเขาชั่วคราวแลว และใหเจาหนาท่ีอาวุโสของคณะกรรมการอํานวยความสะดวกการขนสงแหงชาติ 
(NTFCs) ติดตามการดําเนินการออกใบอนุญาตการขนสงทางถนนของประเทศสมาชิกใหเสร็จสมบูรณและตรวจสอบ
การดําเนินการตามบันทึกความเขาใจ “ระยะแรก” อยางจริงจัง และรายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการรวมฯ 
เพ่ือทราบปละสองครั้ง และเห็นชอบรวมกัน ดังนี้ 
                                      (1) เจาหนาท่ีอาวุโสควรมีการปรับปรุงสถานะขอมูลหมายเลขทะเบียนรถท่ีมีการแจง
เวียนใหประเทศสมาชิกรับทราบผานธนาคารพัฒนาเอเชียอยางเปนประจํา 
                                      (2) ยานพาหนะท่ีไดรับใบอนุญาตการขนสงทางถนน “ระยะแรก” และเอกสารนําเขา
ชั่วคราว ควรท่ีจะสามารถทําการเดินรถไดในทุกเสนทางท่ีระบุไวในพิธีสาร 1 และเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน ณ ดาน
พรมแดนท่ีระบุไวในพิธีสาร 1 ควรอนุญาตใหยานพาหนะท่ีมีหมายเลขทะเบียนรถตามท่ีแตละประเทศไดแจงเวียน
ผานธนาคารพัฒนาเอเชียเขาในประเทศของตนได 
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                                      (3) เจาหนาท่ีอาวุโสควรรางข้ันตอนเพ่ือใชเปนแนวทางในการนํายานพาหนะเขาถึง
ระบบศุลกากรผานแดนของแตละประเทศ 
                                      (4) คณะอนุกรรมการดานศุลกากรของ CBTA จะพิจารณาในประเด็นการจัดทํา
บันทึกความเขาใจในอนุภูมิภาคอยางเปนทางการ รวมถึงบันทึกความเขาใจแบบทวิภาคี หรือในรูปแบบภาคผนวกของ
บันทึกความเขาใจ “ระยะแรก” สําหรับการเขาถึงระบบศุลกากรผานแดนของแตละประเทศและจะรายงานตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการรวมฯ ครั้งถัดไป 
                                      (5) ยานพาหนะท่ีมีใบอนุญาตการขนสงทางถนน  “ระยะแรก” และเอกสารนําเขา
ชั่วคราว ควรมีสิทธิเขาถึงสถานท่ีทุกแหงท่ีระบุไวในพิธีสาร 1 เชนเดียวกันยานพาหนะทองถ่ิน โดยจะตองไมทําการ
ขนสงภายในประเทศของประเทศภาคีคูสัญญา 
                                      (6) การสิ้นสุดของการมีผลบังคับใชบันทึกความเขาใจในการเริ่มใชความตกลงวาดวย
การขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง จะขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 เพ่ือให
ตรงกับระยะเวลาท่ีเมียนมาจะเขารวมดําเนินการตามบันทึกความเขาใจ “ระยะแรก” 
                             2. การขยายพิธีสาร 1 ของความตกลง CBTA การรับทราบวาประเทศสมาชิก 2 ประเทศ 
คือ ไทยและเมียนมาไดลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยการเปดเสนทางการขนสงระหวางประเทศและจุดขามแดน
เพ่ิมเติม ภายใตพิธีสาร 1 ของ CBTA แลวและขอใหประเทศสมาชิกท่ีเหลือดําเนินกระบวนการภายในของตนใหแลว
เสร็จเพ่ือใหสามารถลงนามไดภายในวันท่ี 21 มีนาคม 2563 
                             3. การติดตามและประเมินผล การมอบหมายใหเจาหนาท่ีอาวุโสของคณะกรรมการอํานวย
ความสะดวกการขนสงแหงชาติ ( NTFC) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ณ จุดขามแดนท่ีระบุไวในพิธีสาร 1 และ
เสนทางท่ีขยายเพ่ิมเติมท่ีแนบทายบันทึกความเขาใจฯ และจัดสงขอมูลภายในวันท่ี 31 มกราคม 2563 เพ่ือใหสถาบัน
ลุมน้ําโขงดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินการ “ระยะแรก” โดยคาดวาจะสามารถนําเสนอรายงานฉบับ
สมบูรณตอท่ีประชุมคณะกรรมการรวมฯ ครั้งท่ี 8 ในป 2563 
 

แตงตั้ง 
14. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย ตั้งแต
วันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ดังนี้  
   1. นางสาววิลาวัลย ตานอย  ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบราชการ 2 ดํารงตําแหนง ท่ีปรึกษาการ
พัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ตั้งแตวันท่ี 
13 กันยายน 2562  
   2. นางศิริพร วัยวัฒนะ  ผูอํานวยการกองกิจการองคการมหาชนและหนวยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน 
ดํารงตําแหนง  ท่ีปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ ตั้งแตวันท่ี 21 ตุลาคม 2562   
  3. นางสาววิริยา เนตรนอย ผูอํานวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ดํารงตําแหนง    
ท่ีปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ตั้งแตวันท่ี 28 ตุลาคม 2562    
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
 
15. เรื่อง การแตงตั้งโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
เสนอ การแตงตั้งโฆษก อว. ซ่ึงแตงตั้งใหนายอภิชัย สมบูรณปกรณ เปน โฆษก อว. ตามคําสั่ง อว. ท่ี 116/2562 เรื่อง 
แตงตั้งโฆษก อว. สั่ง ณ วันท่ี 7 พฤศจกิายน 2562  
 
16.  เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารกิจการขององคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารกิจการขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ตามนัยมาตรา 14 วรรคสองแหงพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 ดังนี้   
   1. นายวิทยา ยามวง     ประธานกรรมการ   
  2. นายสรพงศ ไพฑูรยพงษ   กรรมการ  
  3. นายสุเมธ สังขศิริ    กรรมการ  
  4. นางปาณิสรา ดวงสอดศรี    กรรมการ  
  5. พลตํารวจโท กรไชย คลายคลึง    กรรมการ  
  6. นายภาณุทัด แนวจันทร   กรรมการ  
  7. นายจําเริญ โพธิยอด     กรรมการ   
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 เปนตนไป   
 
17. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษา ท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้  
  1. รับทราบกรณี รองศาสตราจารยจีรเดช อูสวัสดิ์ พนจากตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิดาน
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษาในคณะกรรมการสภาการศึกษา   
   2. เห็นชอบแตงตั้ง นายวณิชย อวมศรี เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษา ในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ (ตามขอ 1.)  
  และใหผูท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
โดยใหการแตงตั้งมีผลตั้งแตวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 เปนตนไป ท้ังนี้ ใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการศึกษาในครั้งตอไปใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไว
อยางเครงครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2559 (เรื่อง การดําเนินการแตงตั้งกรรมการใน
คณะกรรมการตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)  
 
18. เรื่อง การบรรจุขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากลับเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ 
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเสนอให
บรรจุ ศาสตราจารยศุภชัย ปทุมนากุล  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงรองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ซ่ึงเดิมเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไดลาออกจากราชการ เพ่ือเปลี่ยน
สถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย) กลับเขารับราชการ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง 
ตําแหนงรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
 
19. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน ดังนี้  
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  1. นายมรกต พิธรัตน   เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการเงินระดับชุมชน    
  2. นายสุพัฒน เอ้ียวฉาย    เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาชุมชน  
  3. นายนิพนธ ฮะกีมี   เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย  
  4. นายนรินทร กัลยาณมิตร  เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ การเงินหรือการคลัง  
  5. นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ   เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบัญชี  
  6. นายสุรพล โอภาสเสถียร  เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารความเสี่ยงหรือการ
ประกันภัย  
  7. นายผยง ศรีวณิช   เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยี   
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 เปนตนไป   
 
20. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแตงตั้ง นายพีระพันธุ สาลีรัฐ
วิภาค ใหดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง ตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 เปน
ตนไป   
 
 

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


