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  วันนี้ ( 3 มีนาคม 2563)  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงสรุปสาระสําคัญดังนี ้
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ 
    ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคี 
    ปรองดอง พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย 
    การยกเวนรัษฎากร (การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินสนับสนุนและ
    เงินชดเชยภายใตมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ป 2562)  
  3.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน  
    รัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมโครงการลดการปลอย 
    กาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ)  
  4.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดการแบงระดับ การกําหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเปน 
    เจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดการจัดทํา ปก ติดตั้งปายจราจร เครื่องหมายจราจร หรือ
    สัญญาณจราจร สําหรับการจราจรบนทางหลวง พ.ศ. ....  
  7.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใชเมลามีน – 
    ฟอรแมลดีไฮด ยูเรีย – ฟอรแมลดีไฮด และเมลามีน – ยูเรีย – ฟอรแมลดีไฮด  
    สําหรับอาหาร : เฉพาะดานความปลอดภัย ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....  
  8.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณท่ีระลึก 100 ป  
    การสาธารณสุขไทย พ.ศ. ....  

เศรษฐกิจ - สังคม 
 
  9.   เรื่อง  การพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดาน 
    ยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  10.  เรื่อง  การพิจารณาคัดเลือกผูลงทุนพัฒนาท่ีดินราชพัสดุในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
    พิเศษตาก และแตงตั้งคณะทํางานกํากับและติดตามผลการดําเนินการตามสัญญา
    ของผูไดรับสิทธิการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
  11.   เรื่อง  รางนโยบายและแผนยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ  
    พ.ศ. 2563 – 2565 
  12.  เรื่อง  ขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา และกรอบแนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา 
    พิษณุโลก 
  13.   เรื่อง  แผนปฏิบัติการดานการกํากับกิจการพลังงาน ระยะท่ี 4 (พ.ศ. 2563 - 2565) และ
    แผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจาย และประมาณการรายได ประจําป  
    งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
  14.  เรื่อง  วันปาชายเลนแหงชาติ  
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  15.  เรื่อง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง 
    รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเพ่ือเตรียมความพรอมปองกัน
    และแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
    ( Covid -19) ระยะการระบาดในวงจํากัด (ระยะท่ี 2)  
 16.  เรื่อง  ขออนุมัติกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณสําหรับรายการงบประมาณรายจาย 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  17.   เรื่อง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง 
    รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือเปนคาวัสดุอุปกรณในการ
    จัดทําหนากากอนามัยในการดําเนินโครงการพลังคนไทยรวมใจปองกัน  
    ไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
 

ตางประเทศ 
  18.   เรื่อง   การรับรองรางปฏิญญาการเมืองในการประชุมคณะกรรมาธิการวาดวยสถานภาพ
    สตรี  สมัยท่ี 64 
  19.  เรื่อง  ความกาวหนาการดําเนินโครงการ Strategic Co-ordination and Monitoring 
    ภายใต Country Programme ระหวางไทยกับ OECD 
 20.  เรื่อง   การขอความเห็นชอบตอรางหนังสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์ ( Deed of Grant) 
   เรือลาดตระเวนฉบับใหม ระหวางสํานักงาน ป.ป.ส. และกองบัญชาการตํารวจ  
   ปราบปรามยาเสพติดเมียนมา  
  

แตงตั้ง 
  21.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)  
  22.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
  23.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  24.  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงโฆษกหนวยงาน (สคก.)  
  25.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงพลังงาน)  
  26.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  27.  เรื่อง  แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  

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

 
 
 
 

กฎหมาย 
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1. เรื่อง รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง พ.ศ. .... ตามท่ี
สํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดองเสนอ และใหสง
คณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของ
สํานักงาน ก.พ. สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาดวย แลว
ดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางระเบียบ   
  1. กําหนดใหคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความ
สามัคคีปรองดองตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2561 เรื่อง กลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง ลงวันท่ี 26 พฤศจกิายน 2561 ประกอบดวย 
นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนรองประธานกรรมการ 
และรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจํานวนไมเกินสามคน ปลัดกระทรวง
กลาโหม เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากภาคเอกชนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจํานวนไมเกินสาม
คน เปนกรรมการ    
   2. กําหนดใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองปนับแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง 
และอาจไดรับแตงตั้งอีกได   
   3. กําหนดใหการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการท้ังหมดเทาท่ีมีอยู จึงจะเปนองคประชุม โดยการลงมติของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่ง             
ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง  
ชี้ขาด  
  4. กําหนดใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการไดรับคาตอบแทนเชนเดียวกับ
ประธานกรรมการปฏิรูปและกรรมการปฏิรูปตามกฎหมายวาดวยแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ และ
ผูชวยเลขานุการไดรับคาตอบแทนเชนเดียวกับผูชวยเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปตามกฎหมายวาดวยแผนและ
ข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  
 
2. เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร 
(การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินสนับสนุนและเงินชดเชยภายใตมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ              
ป 2562)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินสนับสนุนและเงินชดเชยภายใต
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ป 2562) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย   
   กค. เสนอวา  
  1. โดยท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (วันท่ี 22 ตุลาคม 2562 และ 12 พฤศจกิายน 2562) ให กค. เรงรัด
การเสนอรางกฎหมายเก่ียวกับมาตรการสงเสริมการทองเท่ียวในประเทศ “ชิมชอปใช” และมาตรการสงเสริมการ
บริโภคภายในประเทศ “ชิมชอปใช” ตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 นั้น เพ่ือยกเวนภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินสนับสนุนและเงินชดเชยท่ีผูมีเงินไดไดรับตามมาตรการสงเสริมการทองเท่ียว
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ภายในประเทศและมาตรการสงเสริมการบริโภคภายในประเทศ อันเนื่องจากการชําระเงินเพ่ือซ้ือสินคาหรือรับบริการ
จากผูขายสินคา หรือผูใหบริการผานระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสโดยภาครัฐ ตอเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี
วันท่ี 20 สิงหาคม 2562   
   2. ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนการใชจายผานระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสโดยภาครัฐ อันเปนการ
กระตุนเศรษฐกิจในประเทศโดยการจายเงินสนับสนุนและเงินชดเชยใหแกผูท่ีเดินทางไปทองเท่ียว ซ่ึงไดชําระเงินเพ่ือ
ซ้ือสินคาหรือรับบริการจากผูขายสินคาหรือผูใหบริการผานระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสโดยภาครัฐ                   
จึงสมควรกําหนดใหเงินสนับสนุนและเงินชดเชยท่ีผูมีเงินไดไดรับ อันเนื่องจากการชําระเงินเพ่ือซ้ือสินคาและ              
รับบริการตามมาตรการดังกลาวขอ 1. เปนเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา   
   3. กค. ไดดําเนินการตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 ดังนี้   
    3.1 ประมาณการสูญเสียรายได กค. รายงานวา เงินชดเชยเพ่ิมเติมท่ีไดรับจากมาตรการ
สงเสริมการทองเท่ียวในประเทศ “ชิมชอปใช” ท่ีขยายออกไป และเงินสนับสนุนและเงินชดเชยท่ีไดรับจากมาตรการ
สงเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมชอปใช” ไมอยูในประมาณการรายไดประจําปงบประมาณ จึงไมสูญเสียรายได
ภาษี แตอยางไรก็ดี หากมิไดกําหนดใหมีการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากมาตรการดังกลาว จะสามารถจัดเก็บ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากเงินสนับสนุนและเงินชดเชยไดประมาณ 7,600 ลานบาท   
   3.2 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ จะทําใหการบริโภคภายในประเทศขยายตัว อันจะสงผลดี
ตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการจัดเก็บรายไดภาษีอากร   
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร              
(การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินสนับสนุนและเงินชดเชยภายใตมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ป 2562) 
มาเพ่ือดําเนินการ  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง   
  กําหนดใหเงินสนับสนุนและเงินชดเชยท่ีผูมีเงินไดไดรับตามมาตรการสงเสริมการทองเท่ียว
ภายในประเทศและมาตรการสงเสริมการบริโภคภายในประเทศ อันเนื่องมาจากการซ้ือสินคาหรือรับบริการจากผูขาย
สินคาหรือผูใหบริการผานระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสโดยภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 
2562 และวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 เปนเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา  
 
3. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมโครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมโครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ)       
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา   
  กําหนดใหยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ี
เกิดจากการจําหนายคารบอนเครดิตในประเทศไทยตามโครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจท่ีได
ข้ึนทะเบียนกับองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)  โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ีกฎหมายมี
ผลใชบังคับจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เปนเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกัน โดยการเริ่มนับรอบระยะเวลา
บัญชีแรกใหเริ่มนับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ไดออกใบรับรอง
การจําหนายคารบอนเครดิตใหแกผูเขารวมโครงการ  
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4. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดการแบงระดับ การกําหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเปนเจาหนาท่ีความปลอดภัย
ทางรังสี พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดการแบงระดับ การกําหนดคุณวุฒิ และการ
อนุญาตเปนเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ี
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และใหดําเนินการตอไปได     
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
  1. กําหนดบทนิยามคําวา “ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี   
   2. กําหนดใหเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี มี 3 ระดับ คือ ระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง 
โดยแตละระดับ มี 3 ประเภท คือ วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสี และวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกําเนิดรังสี   
  3. กําหนดใหการออกใบอนุญาตใหผูขอรับใบอนุญาต ซ่ึงตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามท่ีกําหนดแลว ผูขอรับใบอนุญาตตองเปนผูมีหลักเกณฑอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้   
   3.1 ไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพจากหนวยงาน
ท่ีเลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา    
   3.2 ผานการเทียบหลักสูตรการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการเทียบหลักสูตรท่ีเลขาธิการ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
   3.3 ผานการทดสอบความรูความสามารถตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีเลขาธิการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
  4. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอตออายุใบอนุญาตขอรับใบแทนใบอนุญาต               
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต  
 
5. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย พ.ศ. ....              
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ  
และใหดําเนินการตอไปได     
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา   
  1. กําหนดใหมีองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย และใชชื่อภาษาอังกฤษวา “The Zoological 
Park Organization of Thailand” เรียกโดยยอวา “ZPOT” และจะใหมีตราเครื่องหมายขององคการตามท่ี
คณะกรรมการกําหนดก็ได และใหมีสํานักงานใหญอยูในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดอ่ืนและจะตั้งสํานักงานสาขาข้ึน 
ณ ท่ีใดภายในราชอาณาจักรก็ได    
   2. กําหนดใหองคการสวนสัตวแหงประเทศไทยมีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการสวนสัตวใหเปนไป
ตามมาตรฐานสากล ดําเนินการรวบรวมหรือสงเสริมการรวบรวมสัตวนานาชนิดไว เพ่ือประโยชนในการอนุรักษ 
การศึกษา การวิจัย การใหบริการแกประชาชน และการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพรการเลี้ยงสัตว สงเสริมและจัดใหมี
การดําเนินการบํารุงและเพาะพันธุสัตวนานาชนิดเพ่ือรักษาและอนุรักษไวมิใหสูญพันธุ ดําเนินการเก่ียวกับสถานท่ี
เลี้ยงสัตวขององคการ มีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบเขตแหงวัตถุประสงค และสามารถกูยืมเงิน ซ่ึงถาเปน
จํานวนเงินเกินกวา 50 ลานบาท ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน  
  3. กําหนดใหทุนขององคการประกอบดวย เงินและทรัพยสินท่ีไดรับโอนมาตามมาตรา 40 เงินและ
ทรัพยสินท่ีไดรับโอนมาจากสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ในสวนของสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี
ตามมาตรา 5 แหงพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) พ.ศ. 2562 เม่ือไดหักหนี้สิน
แลว เงินท่ีรัฐบาลจัดสรรใหเปนทุน และเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคหรืออุทิศให รวมท้ังเงินท่ีไดรับความชวยเหลือท้ัง
ภายในและภายนอกราชอาณาจักร   
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  4. กําหนดใหมีคณะกรรมการองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย ประกอบดวยประธานกรรมการคน
หนึ่งและกรรมการอ่ืนอีกไมนอยกวา 6 คน แตไมเกิน 9 คน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง และใหผูอํานวยการเปนกรรมการ
และเลขานุการ   
  5. กําหนดใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนอ่ืนของ
ผูอํานวยการตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด สําหรับประธานกรรมการ กรรมการ ผูอํานวยการ พนักงาน และ
ลูกจาง อาจไดรับเงินบําเหน็จ หรือเงินรางวัลตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  
  6. กําหนดบทเฉพาะกาล          
   6.1 กําหนดใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน งบประมาณ และรายได
ขององคการสวนสัตวตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนสัตว พ.ศ. 2497 ไปเปนขององคการสวนสัตวแหง
ประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกานี้   
   6.2 กําหนดใหคณะกรรมการองคการสวนสัตวซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนสัตว พ.ศ. 2497 ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ เปน
คณะกรรมการองคการสวนสัตวแหงประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกานี้ และปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะไดมี
คณะกรรมการองคการสวนสัตวแหงประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกานี้   
   6.3 กําหนดใหผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ พนักงาน และลูกจางขององคการสวนสัตว
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนสัตว พ.ศ. 2497 ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันกอนท่ีพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 
เปนผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ พนักงาน และลูกจางองคการสวนสัตวแหงประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
โดยใหไดรับเงินเดือน คาจาง รวมท้ังสิทธิประโยชนตาง ๆ เทาท่ีเคยไดรับอยูเดิม สําหรับผูอํานวยการขององคการสวน
สัตว ใหดํารงตําแหนงตอไปตามท่ีกําหนดไวในสัญญาจาง  
 
6. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดการจัดทํา ปก ติดตั้งปายจราจร เครื่องหมายจราจร หรือสัญญาณจราจร สําหรับ
การจราจรบนทางหลวง พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดการจัดทํา ปก ติดตั้งปายจราจร เครื่องหมาย
จราจร หรือสัญญาณจราจร สําหรบัการจราจรบนทางหลวง พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และใหดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของ
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงการตางประเทศ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย   
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
  กําหนดคํานิยามและแกไขรูปแบบ ความหมาย ลักษณะและตัวอยางของเครื่องหมายจราจร อุปกรณ
จราจร สัญญาณจราจร ใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  เรื่อง มาตรฐาน
เครื่องหมายจราจร ขอกําหนดสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เรื่อง สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร และความหมาย
ของสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ดังนี้   
  1. กําหนดความหมาย ตัวอยาง และแบงเครื่องหมายจราจร เปนปายจราจร และเครื่องหมายจราจร
บนพ้ืนทาง  
   2. กําหนดความหมาย ลักษณะ ตัวอยาง และแบงปายจราจร เปนปายบังคับ ปายเตือน ปายแนะนํา   
  3. กําหนดความหมาย ลักษณะ ตัวอยาง และแบงเครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทางเปนเครื่องหมาย
จราจรบนพ้ืนทางประเภทบงัคับ เครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทางประเภทเตือน  
  4. กําหนดความหมาย และตัวอยางของอุปกรณจราจร   
  5. กําหนดความหมายของสัญญาณจราจร ซ่ึงประกอบดวยสัญญาณไฟและสัญญาณธง   
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7. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใชเมลามีน – ฟอรแมลดีไฮด ยูเรีย – 
ฟอรแมลดีไฮด และเมลามีน – ยูเรีย – ฟอรแมลดีไฮด สําหรับอาหาร : เฉพาะดานความปลอดภัย ตองเปนไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมภาชนะและ
เครื่องใชเมลามีน – ฟอรแมลดีไฮด ยูเรีย – ฟอรแมลดีไฮด และเมลามีน – ยูเรีย – ฟอรแมลดีไฮด สําหรับอาหาร : 
เฉพาะดานความปลอดภัย ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  รางกฎกระทรวงฯ ท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เปนการออกกฎกระทรวงเพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 
17 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2562 โดยกําหนดให
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใชเมลามีน – ฟอรแมลดีไฮด ยูเรีย – ฟอรแมลดีไฮด และเมลามีน – ยูเรีย – 
ฟอรแมลดีไฮด สําหรับอาหาร : เฉพาะดานความปลอดภัย ตองเปนไปตามมาตรฐาน เพ่ือคุมครองผูบริโภคใหไดใช
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมภาชนะบรรจุอาหารทุกชนิดท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารปนเปอน ซ่ึงกระทรวง
อุตสาหกรรมไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับรางกฎกระทรวงดังกลาวแลว  
 
8. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณท่ีระลึก 100 ป การสาธารณสุขไทย พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณท่ีระลึก 100 
ป การสาธารณสุขไทย พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได  
  กค. เสนอวา  
  1. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ไดให กค. จัดทําเหรียญกษาปณท่ีระลึก 100 ป การสาธารณสุขไทย 
ในวันท่ี 27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนท่ีระลึกและนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธความสําเร็จ 
พัฒนาการทางการแพทย และผลการดําเนินงานของ สธ. ท่ีทําหนาท่ีดูแลสุขภาพอนามัยแกประชาชนท่ัวไป ซ่ึง กค. 
ไดขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทําเหรียญกษาปณท่ีระลึกในโอกาสดังกลาว และไดรับพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตใหจัดทําเหรียญกษาปณท่ีระลึกตามแบบท่ีทูลเกลาฯ ถวายแลว   
   2. จึงเห็นควรจัดทําเหรียญกษาปณโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคายี่สิบบาท ออกใช
เพ่ือเปนท่ีระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ป การสาธารณสุขไทยในวันท่ี 27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 สําหรับคาใชจาย
ในการจัดทําเหรียญกษาปณดังกลาวมาจากเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ ทรัพยสินมีคาของ
แผนดินและการทําของ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง   
  กําหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ําหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย และ
ลักษณะอ่ืน ๆ ของเหรียญกษาปณโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคายี่สิบบาท เพ่ือเปนท่ีระลึกเนื่องใน
โอกาสครบ 100 ป การสาธารณสุขไทย  
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
 
9. เรื่อง การพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการใหมีการพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษใหแกเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในอัตราไมเกิน 11 ,292 อัตรา โดยแบงเปนเจาหนาท่ี
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ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติดโดยตรง และผูปฏิบัติงานเก้ือกูลตอการแกไขปญหายาเสพติด ตามท่ีกระทรวงยุติธรรม 
(ยธ.) เสนอดังนี้ 
  1. ใหมีการพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับดีเดนไมเกินรอยละ 2.5 ของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานยาเสพติดโดยตรง จํานวน 
330,241 อัตรา คิดเปนอัตราไมเกิน 8,256 อัตรา 
  2. ใหมีการพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับดีเดนไมเกินรอยละ 1.5 ของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเก้ือกูลตอการแกไขปญหายาเสพ
ติด จํานวน 202,414 อัตรา คิดเปนอัตราไมเกิน 3,036 อัตรา 
  3. สําหรับงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายดังกลาว ใหใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปของสวน
ราชการตนสังกัดเปนลําดับแรกกอน หากไมสามารถดําเนินการได ใหเบิกจายจากงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือน
และเงินปรับวุฒิขาราชการเปนลําดับตอไป 
 
10. เรื่อง  การพิจารณาคัดเลือกผูลงทุนพัฒนาท่ีดินราชพัสดุในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และแตงตั้ง
คณะทํางานกํากับและติดตามผลการดําเนินการตามสัญญาของผูไดรับสิทธิการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมติคณะทํางานสรรหา คัดเลือก และเจรจาผูลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (คณะทํางานสรรหาฯ) ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2562 ตามท่ี
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ แลวมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกใหกิจการรวมคา ไอซีบีแอนดจี ตาก อินดัสเทรียล 
พารก เปนผูไดรับสิทธิพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  
  สําหรับการแตงตั้งคณะทํางานกํากับและติดตามผลการดําเนินการตามสัญญาของผูไดรับสิทธิการ
พัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นั้น เห็นควรใหกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ) พิจารณาดําเนินการภายหลัง
จากท่ีมีการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... แลว 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  ขอเสนอของกระทรวงการคลังเปนการ ขอความเห็นชอบผลการคัดเลือกใหกิจการรวมคา ไอซีบี
แอนดจี ตาก อินดัสเทรียล พารก เปนผูไดรับสิทธิพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  ตามมติคณะทํางาน
สรรหา คัดเลือก และเจรจาผูลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 24 
กรกฎาคม 2562 สรุปได ดังนี้ 

รายการ รายละเอียด 
1. รูปแบบโครงการ - เปนการจัดสรรพ้ืนท่ีใหเชาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทองท่ีตําบลทา

สายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เนื้อท่ีประมาณ 1 ,067 – 2 – 27.7 ไร 
ระยะเวลา 50 ป โดยกิจการรวมคา ไอซีบีแอนดจี ตาก อินดัสเทรียล พารก เปน
ผูพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน รวมมูลคาโครงการ ประมาณ 830 ลานบาท  
- แบงการพัฒนาพ้ืนท่ีเปน 3 กลุม ไดแก  
  (1) พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม (Factory Zone) ขนาดพ้ืนท่ีรวม 610 ไร คิดเปนรอย
ละ 57 ประเภทกิจการ เชน เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ อาหาร และเกษตร
แปรรูป โลจิสติกสและคลังสินคา 
 
 
  (2) พ้ืนท่ีสวนกลาง (Amenity Core Zone) ขนาดพ้ืนท่ีรวม 87 ไร คิดเปน 
รอยละ 8 เชน สํานักงานผูลงทุนและบริษัทตาง ๆ หนวยงานราชการ ศูนยการคา
ชายแดน ศูนยการประชุม 
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  (3) พ้ืนท่ีสีเขียว ( Green Space) ขนาดพ้ืนท่ีรวม 370 ไร คิดเปนรอยละ 35 เชน 
พ้ืนท่ีศูนยการเรียนรู (Training Center) สวนสาธารณะ โครงขายถนน 

2. การพิจารณา
คุณสมบัติของผู
เสนอการลงทุน 

มีคุณสมบัติถูกตองเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนด เชน (1) จะตองเปน
ผูไมเคยท้ิงงานกอสรางของทางราชการตามหนังสือแจงเวียนรายชื่อผูท้ิงงานของ
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ กรมบัญชีกลางมากอน (2) ตองเปนนิติบุคคลท่ีมี
สถานะการเงินท่ีม่ันคงและมีความสามารถท่ีจะดําเนินโครงการใหสําเร็จตาม
เปาหมายได 

3. คะแนนขอเสนอ
โครงการลงทุน 

- ไดคะแนนขอเสนอโครงการลงทุน สวนท่ี 1 Land Use & Masterplaning 55.25 
คะแนน (จาก 60 คะแนน) สวนท่ี 2 Business Model/ Milestone/Feasibility 
14 คะแนน (จาก 20 คะแนน) และสวนท่ี 3 ขอเสนอผลประโยชนตอบแทนการเชา 
20 คะแนน (จาก 20 คะแนน) รวมท้ังสิ้น 89.25 คะแนน (จาก 100 คะแนน)  
- ไดเสนอผลประโยชนตอบแทน (คาธรรมเนียมการจัดใหเชา) ใหแกทางราชการ
จํานวน 321 ลานบาท สูงกวาคาธรรมเนียมข้ันต่ําท่ีทางราชการกําหนด 
54,107,687 บาท (ข้ันต่ํากําหนด 266 ,892,313 บาท/50 ป หรือ 250 ,000 บาท/
ไร/50ป) รวมท้ังชําระคาเชาท่ีดินราชพัสดุ 36 ,000 บาท/ไร/ป และปรับปรงุอัตรา
คาเชา รอยละ 15 ทุก 5 ป 

 
11. เรื่อง รางนโยบายและแผนยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2563 – 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบรางนโยบายและแผนยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2563 -2565 
  2. รับทราบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีใชดําเนินการตามรางนโยบายและแผนยุทธศาสตรความม่ันคง
ดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2563 – 2563 รวมท้ังสิ้น 11,078,946,553 บาท 

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

  สาระสําคัญของเรื่อง  
  สธ.รายงานวา 
  1. ภายหลังจากท่ีไดมีการประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 
2561 เปนกฎหมายแลว เม่ือวันท่ี 22 พฤศจกิายน 2561 สธ. ไดดําเนินการทบทวนสถานการณดานวัคซีนท้ังในและ
ตางประเทศ การประเมินความเสี่ยงภูมิคุมกันหรือความเขมแข็งดานวัคซีนของประเทศ รวมท้ังทบทวนนโยบายและ
แผนยุทธศาสตรดานวัคซีนและดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของโดยผานการรับฟงความเห็นจากประชาชนและผูเชี่ยวชาญใน
หนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน และ ไดนําเสนอคณะกรรมการวัคซีนแหงชาติเพ่ือพิจารณา
ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562  ซ่ึงท่ีประชุมไดมีมติ (1) เห็นชอบรางนโยบายและ
แผนยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2563 - 2565 และกรอบงบประมาณ จํานวน 
11,078,946,553 บาทและ (2) มอบหมายใหสถาบันวัคซีนแหงชาติในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวัคซีน
แหงชาติดําเนินการเสนอรางนโยบายและแผนยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2563 – 2565 
และกรอบงบประมาณตอคณะรัฐมนตรี  ตามนัยมาตรา 10 (1) และ 10 (4) แหงพระราชบัญญัติความม่ันคงดาน
วัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2561  
  2. สธ. แจงวา นโยบายและแผนยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2563 – 2565 เปน
แผนท่ีนําไปสูการพ่ึงตนเองและความม่ันคงดานวัคซีนอยางยั่งยืนโดยยึดหลักความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป ในยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน ในการจัดการวัคซีนใหมีความเพียงพอและ
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ตอเนื่อง การวิจัยพัฒนาผลิตวัคซีนเพ่ือตอยอดสูการผลิต การสงออก และการบริหารจัดการทรัพยากรดานวัคซีนของ
ประเทศ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ในประเด็นท่ี 4 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต แผนยอย
อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร อีกท้ังยังมีแนวคิดท่ีสอดรับกับนโยบายและแผนพัฒนาของชาติ เชน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 นโยบายแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 
2564 แผนยุทธศาสตร สธ. 20 ป (พ.ศ. 2560 -2579) (ราง) ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ป (พ.ศ. 2560 – 
2579) และแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
  3. รางนโยบายและแผนยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2563 – 2565 มี
สาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 

ประเด็น สาระสําคัญ 
วิสัยทัศน ประเทศไทยมีความม่ันคงดานวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศ

เขาถึงการปองกันโรคดวยวัคซีนท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง เปนธรรม 
วัตถุประสงค - เพ่ือพัฒนาระบบการจัดหาท่ีสมดุลกับความตองการและสนับสนุน

อุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศ และพัฒนาระบบการใหบริการวัคซีน 
เพ่ือใหประชาชนทุกกลุมเปาหมาย ทุกพ้ืนท่ีเขาถึงวัคซีนท่ีมีคุณภาพ
อยางท่ัวถึง และทันการณ 
- เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และบูรณาการการวิจัยพัฒนา การผลิต
วัคซีน การประกันคุณภาพและการนําไปใชใหเปนทิศทางเดียวกัน 
และมีขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนท่ีสามารถ
รองรับความตองการไดท้ังในปจจุบันและอนาคต 
- เพ่ือผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานวัคซีนอยางครบวงจรเพ่ือ
รองรับความตองการอยางเพียงพอ พัฒนาและบริหารจัดการ
โครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีนของประเทศใหมีครบถวนและได
มาตรฐานสากล 
- เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคีเครือขายทุกภาค
สวนใหมีศักยภาพและมีสวนรวมในการพัฒนางานดานวัคซีนของ
ประเทศไดอยางเขมแข็ง มีเอกภาพในการบริหารจัดการอยางบูรณา
การและมีประสิทธิภาพ 

นโยบาย - รัฐบาลจะสงเสริมใหคนไทยและผูท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยไดรับ
วัคซีนอยางครอบคลุม เหมาะสม และเปนธรรมท้ังในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉิน 
- รัฐบาลจะสงเสริมใหประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนท่ีจําเปนสําหรับ
ใชปองกันโรคท่ีเปนปญหาสาธารณสุขของประเทศ เพ่ือทดแทนการ
นําเขาและการสงออกในระยะตอไป 
- รัฐบาลจะสงเสริมและพัฒนาบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐานดาน
วัคซีนของประเทศเพ่ือรองรับความตองการอยางเพียงพอ และได
มาตรฐานสากล 
- รัฐบาลจะสงเสริมใหองคกรภาคีเครือขายดานวัคซีนมีความเขมแข็ง 
เพ่ือใหสามารถดําเนินการดานวัคซีนไดอยางครบวงจรและมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ไดแก  
- ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
โดยมุงสรางความม่ันคงดานวัคซีนเพ่ือใหประชาชนเขาถึงวัคซีนได
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อยางเปนธรรมและทันตอสถานการณท้ังในภาวะปกติและภาวะ
ฉุกเฉิน มุงพัฒนากลไกและระบบงบประมาณในการนําวัคซีนใหมเขา
มาใชเปนวัคซีนพ้ืนฐาน รวมท้ังมุงสงเสริมการพัฒนารูปแบบและ
มาตรฐานของการใหบริการวัคซีน 
- ยุทธศาสตรท่ี 2   สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิต
วัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ  โดยมุง
สรางศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองดานวัคซีน สงเสริมและสนับสนุน
ทุนในการวิจัยพัฒนาวัคซีนเปาหมายและวัคซีนเพ่ือตอบโตการระบาด 
รวมท้ังสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาหรือรับการถายทอดเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยในการผลิตวัคซีน 
- ยุทธศาสตรท่ี 3  สงเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีน
ภายในประเทศใหมีความเขมแข็งและสงออกได ซ่ึงใหความสําคัญ
กับการเสริมสรางศักยภาพของอุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศ โดย
การแสวงหาและสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ รวมท้ังการกําหนดนโยบาย มาตรการ หรือ
ระเบียบปฏิบัติท่ีสนับสนุนใหเกิดการลงทุน ความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและเอกชนใหสามารถผลิตวัคซีนท่ีจําเปนไดอยางเพียงพอและ
ไดมาตรฐานสากลเพ่ือสามารถสงออกจําหนายในภูมิภาคและ
นานาชาติไดอยางเขมแข็งและเติบโต 
- ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานวัคซีนของประเทศใหรองรับภารกิจความม่ันคงดานวัคซีนได
อยางเหมาะสม ใหความสําคัญกับการผลิต การพัฒนา และการรักษา
บุคลากรในสาขาท่ีจําเปนและขาดแคลนใหเพียงพอ รวมถึงการพัฒนา
และบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานสากลและการ
พัฒนาองคกรภาคีเครือขายดานวัคซีนใหมีศักยภาพสูงและเปน
เอกภาพ 
- ยุทธศาสตรท่ี 5  เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคี
เครือขายดานวัคซีนของประเทศ โดยใหความสําคัญกับการ
สนับสนุน สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนท้ังในและตางประเทศเพ่ือใหสามารถดําเนินการวิจัย
พัฒนาและผลิตวัคซีนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

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

 
 

การประเมินผล แบงเปน 3 ระยะ ไดแก 
1) ประเมินผลกอนการปฏิบัติการหรือกอนเริ่มโครงการ โดยให
หนวยงานภาคีเครือขายดานวัคซีนประเมินตนเองเพ่ือประเมิน
สถานการณและศักยภาพความพรอมของหนวยงาน (ระยะเวลา 1 ป 
พ.ศ. 2563)  
2) ประเมินผลระหวางดําเนินการ โดยคณะกรรมการวัคซีนแหงชาติ
หรือหนวยงานภายนอกเขามามีสวนรวมในการประเมิน เพ่ือติดตาม



 

 

12 

ประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินโครงการ (ระยะเวลา 2 ป 
พ.ศ. 2563 – 2564)  
3) ประเมินผลหลังส้ินสุดแผน โดยคณะกรรมการวัคซีนแหงชาติ เพ่ือ
วิเคราะหประสิทธิภาพ ปญหาอุปสรรค และผลกระทบในภาพรวม 
พรอมท้ังสรุปผลการดําเนินงานภายหลังจากสิ้นสุดแผนและจะ
รายงานตอคณะรัฐมนตรีทุกป (ระยะเวลา 3 ป พ.ศ. 2563 – 2565)  

 
12. เรื่อง ขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา และกรอบแนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาพิษณุโลก 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา และกรอบแนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมือง
เกาพิษณุโลกตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอ 
   สาระสําคัญของเรื่อง 
   ทส. รายงานวา  
   1. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเริ่มดําเนินการศึกษากําหนด
ขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเมืองเกาพิษณุโลก ตั้งแตป พ.ศ. 2552 เพ่ือใหการกําหนดเขตพ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีมีคุณคา
ทางดานประวัติศาสตร และโบราณสถาน รวมท้ังวัดท่ีมีความสําคัญในพ้ืนท่ีเมืองเกาพิษณุโลก เนื่องจากเมืองเกา
พิษณุโลกจัดอยูในเมืองเกากลุมท่ี 1 ท่ีมีคุณคาความสําคัญทางประวัติศาสตรท่ีมีความชัดเจน เชน เปนชุมชนโบราณท่ี
มีความสืบเนื่องมาเปนเวลายาวนานเปนเมืองท่ีมีขนาดใหญในภาคเหนือตอนลางและมีความสําคัญทางยุทธศาสตร
มากท่ีสุดเมืองหนึ่งของราชอาณาจักรอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทรตอนตน 
   2. ในการประชุมคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา                           
[รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) เปนประธาน และเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนเลขานุการ] ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
    2.1 ใหประกาศเขตพ้ืนท่ีเมืองเกาพิษณุโลก ตามขอบเขตพ้ืนท่ีตามท่ีศึกษาและรับฟงความ
คิดเห็นกับจังหวัด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา               
พ.ศ 2546 และกรอบแนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ นําไปพิจารณาและจัดทํา
รายละเอียดเพ่ือดําเนินการตอไป 
    2.2 ใหจังหวัดพิษณุโลก พิจารณาดําเนินการประชาสัมพันธและสรางความรูความเขาใจ
ใหกับประชาชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีตอไปและดําเนินการจัดทําแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและ
พัฒนาบริเวณเมืองเกาพิษณุโลกเพ่ือใชเปนกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
   3. ขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกาพิษณุโลก ครอบคลุมอาณาบริเวณกําแพงเมือง คูเมืองพิษณุโลก 
พระราชวังจันทน วัด และโบราณสถานสําคัญ โดยมีการแบงเปนเขตพ้ืนท่ี (Zoning) ดังตอไปนี้ 
    พ้ืนท่ีหลัก เนื้อท่ีรวมประมาณ 0.553 ตารางกิโลเมตร (345.30 ไร) 
    พ้ืนท่ี 1-1 คือพระราชวังจันทน และโบราณสถานสําคัญ เชน สระสองหอง วัดโพธิ์ทอง วัด
พระศรีสุคต และวัดวิหารทอง รวมไปถึงพ้ืนท่ีอาคารศาลากลางจังหวัดปจจุบัน เนื้อท่ีประมาณ 0.416 ตารางกิโลเมตร 
(259.86 ไร) 
    พ้ืนท่ี 1-2 ทางฝงตะวันออกของแมน้ํานาน ซ่ึงเปนบริเวณวัดและโบราณสถานสําคัญของ
เมือง ไดแก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดนางพญา และวัดราชบูรณะ เนื้อท่ีประมาณ 0.137 ตาราง
กิโลเมตร (85.44 ไร) 
    พ้ืนท่ีตอเนื่อง ไดแก พ้ืนท่ีบริเวณภายในขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกาพิษณุโลกท้ังหมด
นอกเหนือจากพ้ืนท่ีหลัก มีเนื้อท่ีรวมประมาณ 2.277 ตารางกิโลเมตร (1,423.125 ไร)  
   4. กรอบแนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา ประกอบดวยแนวทางท่ัวไปและแนวทางสําหรับ
เขตพ้ืนท่ีสรุปได ดังนี้ 
    4.1 แนวทางท่ัวไป (สําหรับพ้ืนท่ีหลักและพ้ืนท่ีตอเนื่อง) ดังนี้ 
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แนวทาง การดําเนินการ 
1. การมีสวนรวมและการประชาสัมพันธ การประชาสัมพันธโดยวิธีตาง ๆ เชน การพบปะพูดคุย 

การประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ รวมถึงใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น และจัดกิจกรรมเมืองเกา
อยางตอเนื่อง 

2. การสรางจิตสํานึกการอนุรักษและพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 

จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือกําหนดกรอบการสรางจิตสํานึก
ทางสังคมโดยการใหความรู สรางการรับรูตั้งแตในระดับ
ครอบครัว กลุมทางสังคมตาง ๆ ชุมชน และเปนแบบแผน
ของท้ังเมือง  

3. การสงเสริมกิจกรรมและวิถีชีวิตทองถ่ิน จัดพิมพเอกสารเผยแพร ฟนฟูงานเทศกาลตาง ๆ เพ่ือ
ประโยชนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

4. การสงเสริมคุณภาพชีวิต จัดใหมีบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และธุรกรรม
บริการท่ีครบสมบูรณ 

5. การปองกันภัยคุกคามจากมนุษยและธรรมชาติ  คณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเการะดับเมือง
สามารถใชอํานาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวของในการจัด
ระเบียบหรือระงับยับยั้งกิจกรรมการพัฒนากอสรางท่ีจะ
เปนผลกระทบตอโบราณสถานและแหลงมรดกทาง
วัฒนธรรม เพ่ือปองกันกรณีการพัฒนาสิ่งกอสรางท่ีบดบัง
โบราณสถาน 

6. การประหยัดพลังงานดานการสัญจรและ
สภาพแวดลอม 

สงเสริมพัฒนาทางเดินเทา การใชจักรยาน และพาหนะ
ทางเลือกในเขตเมืองเกา เพ่ือลดการใชยานพาหนะท่ีใช
เชื้อเพลิงและสรางมลภาวะ 

7. การดูแลและบํารุงรักษาอาคารและสาธารณูปการ ขยายบทบาทองคกรปกครองทองถ่ินในคณะอนุกรรมการ
อนุรักษและพัฒนาเมืองเการะดับเมือง ในการดูแลมิใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงท่ีกระทบตอลักษณะทางกายภาพท่ีสําคัญ
ของสิ่งกอสรางในยานเมืองเกา และสงเสริมใหมีการ
บํารุงรักษาสภาพภายนอกของอาคารอยางตอเนื่อง 

     4.2 แนวทางสําหรับเขตพ้ืนท่ี ดังนี้  
     4.2.1 พ้ืนท่ีหลัก  

แนวทาง การดําเนินการ 
1. ดานการใช
ประโยชนท่ีดิน 

1.1 ลดการใชประโยชนท่ีดินในสวนท่ีไมจําเปนในเขตพ้ืนท่ีศาสนสถาน 
1.2 ท่ีดินของรัฐและเอกชนควรใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมไทยเปนหลัก ใหใชประโยชนท่ีดินเพ่ือหัตถกรรม การทองเท่ียว             
พาณิชยกรรม การอยูอาศัย ศาสนสถาน สถานศึกษา หนวยงานราชการ สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ นันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสาธารณประโยชนเทานั้น 

2. ดานอาคารและ
สภาพแวดลอม 

รักษาสภาพแวดลอมโดยกําหนดความสูง สัดสวนพ้ืนท่ีวาง (Open Space Ratio) ขนาด 
ลักษณะ แบบ รูปทรงของอาคารใหสอดคลองและกลมกลืนหรือไมทําลายโบราณสถานใน
พ้ืนท่ี พิจารณาการใชวัสดุและสีของอาคารเพ่ือสรางบรรยากาศการเขามาถึงบริเวณ
สําคัญของเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา 

3. ดานระบบ
การจราจรและ
คมนาคมขนสง 

3.1 สงเสริมใหมีทางเดินเทาและการสัญจรดวยยานพาหนะขนาดเบาเพ่ือลดมลภาวะ เชน 
รถจักรยาน รถลากจูง 
3.2 ลดปริมาณการจราจร หามรถบรรทุกหนักและรถยนตขนาดใหญเขาสูพ้ืนท่ี 
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3.3 จํากัดการกอสรางลานจอดรถขนาดใหญ ซ่ึงเปนมลภาวะทางสายตาท่ีขัดแยงกับ
สภาพแวดลอมเมืองเกา 

4. ดานการพัฒนาภูมิ
ทัศน 

4.1 สรางเสนทางตอเนื่องระหวางตําแหนงองคประกอบเมือง โบราณสถานและพ้ืนท่ีเปด
โลงในเมือง โดยจัดใหมีทางคนเดิน ทางจักรยาน หรือพาหนะขนาดเบา 
4.2 จัดทางคนเดินท่ีปลอดภัย พรอมอุปกรณสาธารณูปโภคอํานวยความสะดวก เชน โคม
ไฟ ถังขยะ ปายบอกทาง 

5. ดานการบริหาร
และการจัดการ 

5.1 ใหจังหวัดจัดตั้งสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา 
เพ่ือทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ  
5.2 ใหจังหวัดออกประกาศ เรื่อง มาตรการในการควบคุมการกอสรางอาคารภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐอยางอ่ืนท่ีอาจพึงมีในบริเวณเมืองเกา ท่ีจะดําเนินการ
กอสรางภายในบริเวณเมืองเกา เพ่ือใหสงเรื่องและแบบแปลนใหคณะอนุกรรมการ
อนุรักษและพัฒนาเมืองเกาโดยผานสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษและ
พัฒนาเมืองเกา เพ่ือพิจารณาใหความเห็นถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  
5.3 จัดทําแผนแมบทการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกาและคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน 
5.4 วางแนวนโยบายการใชประโยชนท่ีดินบริเวณเมืองเกา 
5.5 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินออกมาตรการในการควบคุมการกอสรางอาคารของ
ภาคเอกชน 

     4.2.2 พ้ืนท่ีตอเนื่อง  
แนวทาง การดําเนินงาน 

1. ดานการใช
ประโยชนท่ีดิน 

1.1 ลดการใชประโยชนท่ีดินในสวนไมจําเปนในเขตพ้ืนท่ีศาสนสถาน 
1.2 ท่ีดินของรัฐและเอกชนใหใชประโยชนท่ีดินเพ่ือหัตถกรรมการทองเท่ียว การอยูอาศัย 
พาณิชยกรรม สถาบันราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
นันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือสาธารณประโยชนเทานั้น และตอง
สงเสริมพ้ืนท่ีหลัก 

2. ดานอาคารและ
สภาพแวดลอม 

2.1 พิจารณาวางขอกําหนดความสูงและแนวถอยรนอาคาร รวมท้ังขนาดมวลอาคารเพ่ือ
รักษาสัดสวนท่ีเหมาะสมของขนาดอาคารท่ีไมทําลายแหลงศิลปกรรมในพ้ืนท่ีเมืองเกา  
2.2 พิจารณาการใชวัสดุและสีของอาคารเพ่ือสงเสริมบรรยากาศในเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา  
2.3 พิจารณาการใชประโยชนอาคารเกาท่ียังคงสภาพหรือสามารถฟนฟูไดในกิจกรรมท่ี
เก่ียวเนื่องกับการเรียนรูและการทองเท่ียว 

3. ดานระบบ
การจราจรและ
คมนาคมขนสง 

3.1 สรางท่ีจอดรถในตําแหนงท่ีเหมาะสม เปนจุดเปลี่ยนระบบการสัญจรเขาถึงพ้ืนท่ีหลัก
และสวนอ่ืน ๆ ของเมือง เพ่ือลดจํานวนรถยนตท่ีจะเขาไปสรางความคับค่ังของการจราจร 
รวมท้ังผลกระทบดานมุมมองและการเกิดมลภาวะในพ้ืนท่ีเมืองเกา  
3.2 สงเสริมใหมีทางเดินเทาและการสัญจรดวยยานพาหนะขนาดเบา เชน รถจักรยาน 
และรถลากจูง เปนตน 

4. ดานการพัฒนาภูมิ
ทัศน 

4.1 เสนทางหลักเขาสูเมืองเกา ควรสรางเอกลักษณและจุดหมายตาท่ีระบุการมาถึงยาน
เมืองเกา รวมถึงการเปดมุมมอง (Vista) ตามแนวเสนทางสัญจรเขาสูบริเวณเมืองเกา 
4.2 ปลูกตนไมขนาดใหญตามแนวเสนทางเขาสูเมือง พัฒนาภูมิทัศน สรางรมเงาตามแนว
ถนน ทางเทา สรางจุดหมายตา โดยเลือกพันธุไมท่ีมีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตรของ
เมืองเกา หรือท่ีเปนตนไมประจําจังหวัดพิษณุโลก คือ ตนปบ 
4.3 ปายโฆษณาและปายกิจกรรมเชิงพาณิชยท่ีไมเหมาะสมเปนปญหาตอทัศนียภาพ ควร
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จํากัดขนาดและรูปลักษณของปายประเภทตาง ๆ สงเสริมการออกแบบปายท่ีดีมี
เอกลักษณดวยการประกาศเกียรติคุณ 
4.4 เปลี่ยนวัสดุพ้ืนผิวจราจรใหมีสีและสัมผัสท่ีแตกตางจากถนนท่ัวไปเพ่ือใหรูสึกถึงการ
มาถึงเมืองเกา 
4.5 จัดใหมีอุปกรณสาธารณูปโภคเพ่ืออํานวยความสะดวกและท่ีมีเอกลักษณสอดคลอง
กับความเปนเมืองเกา 

 
13.  เรื่อง แผนปฏิบัติการดานการกํากับกิจการพลังงาน ระยะท่ี 4 (พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนการดําเนินงาน 
งบประมาณรายจาย และประมาณการรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังนี้  
   1. รับทราบแผนปฏิบัติการดานการกํากับกิจการพลังงาน ระยะท่ี 4 (พ.ศ. 2563 – 2565) ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) 
   2. รับทราบผลการดําเนินงาน การจัดเก็บรายได และการใชจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   3. เห็นชอบแผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจายและประมาณการรายไดประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 วงเงินงบประมาณรายจาย 948.42 ลานบาท และประมาณการรายได 948.75 ลานบาท ซ่ึงเปนการ
ดําเนินงานตามนัยมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
   สาระสําคัญของเรื่อง 
   1. กระทรวงพลังงานเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้ (1) รับทราบแผนปฏิบัติการดานการกํากับกิจการ
พลังงาน ระยะท่ี 4 (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  (สํานักงาน กกพ.) (2) 
รับทราบผลการดําเนินงาน การจัดเก็บรายไดและการใชจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ (3) เห็นชอบ
แผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจาย และประมาณการรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินงบประมาณ
รายจาย 948.42 ลานบาท และประมาณการรายได 948.75 ลานบาท ซ่ึงเปนการดําเนินงานตามความนัยมาตรา 41 
แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
   2. แผนปฏิบัติการดานการกํากับกิจการพลังงาน ระยะท่ี 4 (พ.ศ. 2563 – 2565)  มีความเชื่อมโยง
สอดคลองกันกับยุทธศาสตรและแผนท่ีสําคัญตาง ๆ ท่ีสําคัญ เชน แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ไดแก ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ซ่ึงใหความสําคัญกับการสงเสริมการใชประโยชนจาก
ชีวมวลในการผลิตไฟฟา การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน รองรับการใชพลังงานรูปแบบตาง ๆ การสงเสริมพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกใหมีสัดสวนมากข้ึนรวมท้ังพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ และยุทธศาสตรชาติ
ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงใหความสําคัญกับการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยสนับสนุนการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และ
สงเสริมการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน ท้ังนี้ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดพิจารณา
ใหความเก่ียวกับเรื่องดังกลาวแลว และกระทรวงพลังงานไดปรับแกไขตามความเห็นของ สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเรยีบรอยแลว 
 
14. เรื่อง วันปาชายเลนแหงชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหวันท่ี 10 พฤษภาคมของทุกป เปน “วันปาชายเลนแหงชาติ” ตามท่ี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  ทส. รายงานวา   
  1. ปาชายเลนเปนแหลงทรัพยากรท่ีมีความสําคัญและมีคุณคาอยางยิ่งตอประเทศท้ังทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ปจจุบันปาชายเลนของประเทศถูกเปลี่ยนแปลงไปจากการบุกรุก ทําลาย และ
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เปลี่ยนสภาพไปเปนแหลงทํานากุง นาเกลือ แหลงชุมชนเมือง พ้ืนท่ีเกษตรกรรม รวมถึงการใชประโยชนอ่ืน ๆ เปน
จํานวนมาก จากเม่ือป พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีปาชายเลนประมาณ 2,200,000 ไร แตในป พ.ศ. 2534 ปาชายเลน
คงเหลืออยูประมาณ 1,090,000 ไร และถูกเปลี่ยนสภาพไปถึง 1,110,000 ไร ซ่ึงการลดลงของปาชายเลนสงผล
กระทบตอประชาชนและประเทศชาติเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้ เนื่องจากพระราชดําริและพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีท่ีทรงใหความสําคัญตอปาชายเลนสงผลใหรัฐบาล 
หนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนไดรวมกันปลูกฟนฟูปาชายเลนมาโดยตลอดอยาง
ตอเนื่องและเพ่ิมข้ึน โดยในป พ.ศ. 2557 มีพ้ืนท่ีปาชายเลนประมาณ 1,534,584 ไร (เพ่ิมข้ึน 444,584 ไร จากป 
พ.ศ. 2534)  
   2. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
แหงชาติ ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2562 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหวันท่ี 10 พฤษภาคมของทุกป เปนวัน
ปาชายเลนแหงชาติ และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามข้ันตอนตอไป  
  3. การประกาศใหมีวันปาชายเลนแหงชาติ เปนการกําหนดวันในเชิงสัญลักษณเพ่ือใชในการรณรงค 
เผยแพรประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนไดนอมรําลึก และซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริยไทย
กับการอนุรักษปาชายเลน และรวมกันสืบสานพระราชปณิธานในการปกปอง ดูแลรักษา ปลูกฟนฟูทรัพยากรปาชาย
เลนใหคงความสมบูรณตลอดไป โดย ทส. จึงไดพิจารณาวันท่ีเหมาะสมในการประกาศใหวันปาชายเลนแหงชาติ เปน
วันท่ี 10 พฤษภาคมของทุกป สื่บเนื่องจากเม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2534 เปนวันท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดทรงมีพระราชดํารัสท่ีเก่ียวของกับปาชายเลนเปนครั้งแรกและ
สงผลใหทุกภาคสวนไดรวมกันอนุรักษปาชายเลนมาอยางตอเนื่อง    
  4. แนวทางการดําเนินงาน จัดกิจกรรมนิทรรศการเพ่ือเทิดพระเกียรติและนอมรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณตอสถาบันพระมหากษัตริยไทยกับการอนุรักษปาชายเลน รณรงคใหความรูความเขาใจและเชิญชวน
ประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลารวมกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษปาชายเลนในวันปาชายเลนแหงชาติในทุก ๆ ป   
 
15. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเพ่ือเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม : กรณีโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ระยะการระบาดในวงจํากัด (ระยะท่ี 2)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้  
  1. รับทราบโครงการเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม : กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  2019 (COVID -19) ระยะระบาดในวงจํากัด (ระยะท่ี 2) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2. อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน 1,233,272,900 บาท 
  สาระสําคัญของเรื่อง   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 3  มีนาคม 2563 เห็นชอบการดําเนินงานเพ่ือเตรียมความพรอมปองกัน
และแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม : กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ระยะการระบาดในวงจํากัด (ระยะท่ี 
2) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีเมืองอูฮ่ัน มณฑลหู
เปย สาธารณรัฐประชาชนจีน  ตั้งแตในชวงเดือนธันวาคม 2562  ท่ีผานมา  การแพรระบาดไดสรางความกังวลไปท่ัว
โลกหลังจากจํานวนผูติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีแนวโนมพุงสูงข้ึนโดยขอมูล ณ วันท่ี 25 
กุมภาพันธ  2563 มีรายงานผูปวยยืนยันท่ัวโลก  จํานวนท้ังสิ้น 80,294 ราย มีอาการรุนแรง  9,215 ราย  เสียชีวิต 
2,707 ราย  ประเทศไทยมีผูปวยยืนยันสะสม จํานวน 37 ราย หายปวยและแพทยอนุญาตใหออกจากโรงพยาบาล 
จํานวน 24 ราย และมีผูปวยท่ีมีอาการเขาไดตามนิยาม ( PUI)  จํานวน 1,798 ราย โดยประเทศไทยไดยกระดับการ
แจงเตือนโรคในผูเดินทางใหหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาด ติดตามสถานการณโรคท้ังในประเทศและ
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ตางประเทศอยางใกลชิด  และบริหารจัดการทรัพยากร เสริมสราง ความเขมแข็งของระบบการเฝาระวังคนหาผูปวย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมาจากตางประเทศ ท้ังการคัดกรองอุณหภูมิของรางกาย ณ ชองทางเขาออกประเทศ 
ท่ีทาอากาศยานนานาชาติ  6 แหง ไดแก ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ  ดอนเมือง เชียงใหม ภูเก็ต กระบี่ และ
เชียงราย  เพ่ิมการเฝาระวังท่ีโรงพยาบาลรัฐและเอกชน สนับสนุน การเตรียมความพรอมรับมือโรคติดตออุบัติใหม  
ครอบคลุมระบบบริการสาธารณสุข  และชุมชนแหลงทองเท่ียว โรงแรม โดยบูรณาการการทํางานรวมกันของทุก
กระทรวง อาทิ  กระทรวงคมนาคม กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย  และนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย สํานักนายกรัฐมนตรี 
หนวยงานความม่ันคง  โดยสรางการมีสวนรวมทุกภาคสวน  รวมท้ังประสานงานกับองคการอนามัยโลก  และประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน  เพ่ือการแลกเปลี่ยนขอมูลมาตรการ และประสบการณของประเทศไทยในการเฝาระวังใหกับ
ประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยมาตรฐานระดับสูงสุดในการปองกันควบคุม
โรคติดตออุบัติใหม 
  เพ่ือลดผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการลดจํานวนผูปวยและผูเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโนนา 2019 ของประเทศไทย คณะกรรมการโรคติดตอ มีมติเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2563 ประกาศใหเปน
โรคติดตออันตราย ลําดับท่ี 14 รวมท้ังมติ คณะกรรมการอํานวยการเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหา
โรคติดตออุบัติใหมแหงชาติ  มีมติเม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2563 เห็นชอบมาตรการลดโอกาสการแพรเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ซ่ึงมีแนวโนมของการระบาดในวงกวางและชะลอการระบาดภายในประเทศ ตามแผนบูรณาการความ
รวมมือพหุภาคีเพ่ือความปลอดภัยและลดผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  จากแนวโนมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 ในประเทศไทย ประเทศจีนและท่ัวโลก 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดคาดการณจํานวนผูปวยตามหลักการทางระบาดวิทยา คาดวาจะพบผูปวย
เขาเกณฑสอบสวนโรค (PUI) ผูปวยยืนยัน อาการไมรุนแรงและรุนแรง ในระยะระบาดของโรคในวงจํากัด  ซ่ึงจะพบ
ผูปวยท่ีมีประวัติเดินทางจากประเทศในกลุมเสี่ยงและพบผูปวยในประเทศไทยท่ีมีลักษณะการระบาดเปนกลุมกอน
เปนวงจํากัด ในเวลา 3 เดือน จากแบบจําลองทางคณิตศาสตร พบวา  ผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรค  (PUI)  จํานวน 
1,500 รายตอเดือน  รวมผูปวย PUI ท้ังสิ้น 4,500 ราย โดยแบงเปนผูปวยยืนยนั อาการไมรุนแรง จํานวน 225 ราย 
อาการรุนแรง 45 ราย และผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรค (PUI)  และวินิจฉัยสุดทายเปนโรคอ่ืน จํานวน 4,230 ราย  
  เพ่ือใหสามารถควบคุมการระบาดของโรค  ใหอยูในวงจํากัด ลดโอกาสการแพรเชื้อเขาสูประเทศ ลด
ผลกระทบทางสุขภาพ  รวมถึงสามารถดูแลคนไทยและผูเดินทางจากตางประเทศ ใหปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ตามหลักการปองกันและการแพรกระจายเชื้อ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทํา
โครงการเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม :  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 
-19) ระยะระบาดในวงจํากัด (ระยะท่ี 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  โครงการเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม : กรณีโรคติดเช้ือไวรัส            
โคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะระบาดในวงจํากัด (ระยะท่ี 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  หลักการและเหตุผล : 

สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีเมืองอูฮ่ัน มณฑลหูเปย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ตั้งแตในชวงเดือนธันวาคม 2562 ท่ีผานมา การแพรระบาดไดสรางความกังวลไปท่ัวโลกหลังจากจํานวน
ผูติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีแนวโนมพุงสูงข้ึนโดยขอมูล ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2563 มีรายงาน
ผูปวยยืนยันท่ัวโลก จํานวนท้ังสิ้น 80,294 ราย มีอาการรุนแรง 9,215 ราย เสียชีวิต 2 ,707 ราย ประเทศไทยมีผูปวย
ยืนยันสะสม จํานวน 37 ราย หายปวยและแพทยอนุญาตใหออกจากโรงพยาบาล จํานวน 24 ราย และมีผูปวยท่ีมีอาการ
เขาไดตามนิยาม (PUI) จํานวน 1,798 ราย โดยประเทศไทยไดยกระดับการแจงเตือนโรคในผูเดินทางใหหลีกเลี่ยงการ
เดินทางไปยังพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาด ติดตามสถานการณโรคท้ังในประเทศและตางประเทศอยางใกลชิด และบริหาร
จัดการทรัพยากร เสริมสราง ความเขมแข็งของระบบการเฝาระวังคนหาผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมาจาก
ตางประเทศ  ท้ังการคัดกรองไข ณ ชองทางเขาออกประเทศท่ีทาอากาศยานนานาชาติ 6 แหง ไดแก ทาอากาศยาน
นานาชาต ิ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม ภูเก็ต กระบี่ และเชียงราย เพ่ิมการเฝาระวังท่ีโรงพยาบาลรัฐและเอกชน 
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สนับสนุน  การเตรียมความพรอมรับมือโรคติดตออุบัติใหม ครอบคลุมระบบบริการสาธารณสุข และชุมชน 
แหลงทองเท่ียว  โรงแรม โดยบูรณาการการทํางานรวมกันของทุกกระทรวง อาทิ กระทรวงคมนาคม  
กระทรวงการตางประเทศ  กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา สํานักงานตํารวจแหงชาติ และ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและ นวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย สํานักนายกรัฐมนตรี หนวยงานความม่ันคง โดยสรางการมีสวน
รวมทุกภาคสวน รวมท้ังประสานงานกับองคการอนามัยโลก และประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือการแลกเปลี่ยนขอมูล 
มาตรการ และประสบการณของประเทศไทยในการเฝาระวังใหกับประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงสามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดวยมาตรฐานระดับสูงสุดในการปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม  นั้น 

เพ่ือลดผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการลดจํานวนผูปวยและผูเสียชีวิต  
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย คณะกรรมการโรคติดตอ มีมติเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2563 ประกาศ
ใหเปนโรคติดตออันตราย ลําดับท่ี 14 รวมท้ังมติ คณะกรรมการอํานวยการเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหา
โรคติดตออุบัติใหมแหงชาติ มีมติเม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2563 เห็นชอบมาตรการลดโอกาสการแพรเชื้อโคโรนา 
2019 ซ่ึงมีแนวโนมของการระบาดในวงกวางและชะลอการระบาดภายในประเทศตามแผนบูรณาการความรวมมือพหุ
ภาคีเพ่ือความปลอดภัยและลดผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

จากแนวโนมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ประเทศจีน  
และท่ัวโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดคาดการณจํานวนผูปวยตามหลักการทางระบาดวิทยาคาดวาจะ
พบผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรค ( PUI) ผูปวยยืนยัน อาการไมรุนแรงและรุนแรง ในระยะระบาด 
ของโรคในวงจํากัด  ซ่ึงจะพบผูปวยท่ีมีประวัติเดินทางจากประเทศในกลุมเสี่ยงและพบผูปวยในประเทศไทย  
ท่ีมีลักษณะการระบาดเปนกลุมกอนเปนวงจํากัด ในเวลา 3 เดือน จากแบบจําลองทางคณิตศาสตร พบวาผูปวย
เขาเกณฑสอบสวนโรค ( PUI) จํานวน 1,500 รายตอเดือน รวมผูปวย PUI ท้ังสิ้น 4,500 ราย  
โดยแบงเปนผูปวยยืนยัน อาการไมรุนแรง จํานวน 225 ราย อาการรุนแรง 45 ราย และ ผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรค 
(PUI) และวินิจฉัยสุดทายเปนโรคอ่ืน จํานวน 4,230 ราย  

เพ่ือใหสามารถควบคุมการระบาดของโรค ใหอยูในวงจํากัด ลดโอกาสการแพรเชื้อเขาสูประเทศ ลด
ผลกระทบทางสุขภาพ รวมถึงสามารถดูแลคนไทยและผูเดินทางจากตางประเทศ ใหปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ตามหลักการปองกันการแพรกระจายเชื้อ ไดอยางมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทําโครงการ
เตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม : กรณีโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะ
ระบาดในวงจํากัด (ระยะท่ี 2) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือลดจํานวนผูปวยและเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
2. เพ่ือควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหอยูในวงจํากัด ชวยลดผลกระทบทางดาน

สุขภาพ เศรษฐกิจ การทองเท่ียว สังคม และเพ่ิมความม่ันคงของประเทศ  
3. เพ่ือยกระดับสมรรถนะการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค ของประเทศใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

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

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม รวมท้ังส้ิน 

1. การเฝาระวัง  
คัดกรอง ตรวจจับ และ
ติดตามผูสัมผัส ผูติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ท่ีชองทางเขาออก 

190,797,800 190,797,800 190,797,800 572,393,400  - สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 - กรมการแพทย 
 - กรมควบคุมโรค  
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โรงพยาบาล  
และในชุมชน 

 - กรมอนามัย  
 - กรม
วิทยาศาสตร 
การแพทย  
  

2. การดูแลรักษา และ
ตรวจวินิจฉัยผูปวยโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

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

3. การสื่อสารความ
เสี่ยง เพ่ือลดผลกระทบ
ทางสุขภาพ เศรษฐกิจ 
และสังคม 

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

4. การประสาน  
สั่งการ และการตัดสินใจ 

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

รวมท้ังส้ิน 411,090,970 411,090,970 411,090,960 1,233,272,900 

งบประมาณ : 
  จากงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน หรือจําเปน  โครงการความพรอมปองกันและ
แกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ระยะระบาดในวงจํากัด (ระยะท่ี 2) 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวนท้ังสิ้น 1,233,272,900 บาท   
กลุมเปาหมาย : 

1. บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
2. ประชาชนท่ัวไปและกลุมเสี่ยง 
3. ผูเดินทางระหวางประเทศ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ : 
  1. ทุกคนในประเทศไทย ลดปวย ลดตายและปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  2. ประเทศไทย สามารถควบคุม การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหอยูในวงจํากัด 
ชวยลดผลกระทบทางดานสุขภาพ เศรษฐกิจ การทองเท่ียว สังคม และเพ่ิมความม่ันคงของประเทศ 
  3. ประเทศไทย มีระบบการปองกัน ควบคุมโรค ท่ีมีสมรรถนะการปองกัน ควบคุมโรคท่ีเปนไปตาม
มาตรฐานสากล สามารถลดการแพรกระจายเชื้อภายในประเทศ 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย กรมควบคุมโรค กรม
อนามัย กรมวิทยาศาสตรการแพทย และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
หมายเหตุ : คํานิยาม PUI (Patient Under Investigation) หมายถึง ผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรค  
 
16. เรื่อง ขออนุมัติกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณสําหรับรายการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ              
พ.ศ. 2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอดังนี้  
  1. อนุมัติใหหนวยรับงบประมาณ กอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณรายการกอหนี้ผูกพันขาม
ปงบประมาณรายการใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 1,470 รายการ เปนวงเงินภาระผูกพันรวมท้ังสิ้น 
307,602.2 ลานบาท สําหรับรายการท่ีมีวงเงินรวมตั้งแต 1 ,000 ลานบาทข้ึนไป จํานวน 43 รายการ วงเงิน 
111,225.0 ลานบาท เม่ือทราบผลประกวดราคาแลว เห็นสมควรใหหนวยรับงบประมาณ นําเสนอนายกรัฐมนตรี
ทราบอีกครั้งหนึ่งกอนดําเนินการตอไป 
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  2. อนุมัติใหหนวยรับงบประมาณท่ีไมสามารถดําเนินการตามหลักเกณฑการกอหนี้ผูกพันขาม
ปงบประมาณ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2552 (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร) สามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณตามท่ีเสนอได 
  3. รายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณท่ีจะตองจายในรูปของเงินตราตางประเทศ เชน รายการ
คาเชาบาน คาเชาอาคารสํานักงาน และคาเชาทรัพยสินตางประเทศ ฯลฯ ใหสํานักงบประมาณพิจารณาอนุมัติวงเงิน
ผูกพันท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีไดรับอนุมัติเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีท่ีหนวยรับงบประมาณสามารถปรับ
แผนการใชจายงบประมาณไดโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบอีกครั้ง 
  4. ใหหนวยรับงบประมาณเรงรัดดําเนินการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณรายการใหม โดยให
รัฐมนตรีเจาสังกัดกํากับดูแลและเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2563 
เรื่อง มาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
17. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือเปนคาวัสดุอุปกรณในการจัดทําหนากากอนามัยในการดําเนินโครงการพลังคน
ไทยรวมใจปองกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอดังนี้ 
  1. รับทราบการจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และการจัดทําหนากากอนามัยเพ่ือปองกันตนเอง  
  2. อนุมัตจิัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารอง
จายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ภายในวงเงินงบประมาณ 225,000,000 บาท สําหรับเปนคาวัสดุอุปกรณในการจัดทํา
หนากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยรวมใจปองกันไวรัสโคโรนา ( COVID-19) โดยการจัดสรรเปนเงินอุดหนุนใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 7,774 แหง (เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล) 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  มท. เสนอวา 
  เพ่ือปองกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) มิใหเกิดการ
แพรกระจายหรือขยายวงกวางเพ่ิมข้ึน และมิใหสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชน ระบบการสาธารณสุข 
และเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น การปองกันตนเองมิใหสัมผัสกับโรคดวยการสวมหนากากอนามัย จึงเปนสิ่งสําคัญ 
แตในปจจุบันพบวา หนากากอนามัยท้ังในประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก จัดหาหรือจัดซ้ือยากข้ึนและมีราคา
แพง ในการนี้ เพ่ือใหประชาชนมีความรูและมีสวนรวมในการปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยการจัดอบรมใหความรูในการจัดทําหนากากอนามัยใหแกประชาชนในการนําไปใชปองกันตนเองจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) และสามารถขยายผลนําไปประกอบเปนอาชีพและสรางรายไดในการ
ดําเนินชีวิต 
  มท. โดย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กรมการปกครอง และกรมการพัฒนาชุมชน พรอมดวย
กระทรวงสาธารณสุข จึงไดบูรณาการความรวมมือในการดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินการ ดังนี้ 
  1. จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการจัดทําหนากากอนามัยเพ่ือการปองกันตนเอง โดยมีกรอบการดําเนินการดังนี้ 
      (1) การสรางทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ในพ้ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเผยแพร
วิธีการจัดทําหนากากอนามัยปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการบูรณาการการทํางานรวมกับ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ไดแก กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กรมการปกครอง และกรมการพัฒนา
ชุมชน พรอมดวยกระทรวงสาธารณสุข โดยใหมีผูเขารับการอบรมจากบุคลากรในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ผูนําหมูบาน (กํานันและผูใหญบาน) ผูนําชุมชน อาสาสมัครในพ้ืนท่ี (อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)) 
กลุมสตรี จิตอาสา และประชาชนท่ีสนใจ เพ่ือใหเปนทีมประชาสัมพันธเผยแพรความรูและทักษะการจัดทําหนากาก
อนามัย สําหรับปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
      (2) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดอบรม เพ่ือสรางทีมวิทยากร หรือทีม ครู ก. ในพ้ืนท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีผูเขารับการอบรมตาม (1) โดยใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 กรณีจัดอบรมบุคคลภายนอก 
  2. จัดทํา “โครงการพลังคนไทยรวมใจปองกันไวรัสโคโรนา ( COVID-19)” เพ่ือขยายผลการดําเนิน
โครงการตามขอ 1 โดยมีกรอบการดําเนินการ ดังนี้ 
      (1) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบูรณาการความรวมมือประสานทีมวิทยากร หรือ ทีมครู ก. 
ผูนําหมูบาน (กํานันและผูใหญบาน) และผูนําชุมชน อาสาสมัครในพ้ืนท่ี (อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน             
(อสม.)) กลุมสตรี จิตอาสา และประชาชนท่ีสนใจ เพ่ือเขามามีสวนรวมในการจัดทําหนากากอนามัย สําหรับปองกัน
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
      (2) การจัดทําหนากากอนามัยปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) เพ่ือประชาชน 
โดยการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากงบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือจัดสรรเปนเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 7 ,774 แหง 
(เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล) ภายในวงเงินงบประมาณ 225 ,000,000 บาท สําหรับเปนคาวัสดุอุปกรณใน
การจัดทําหนากากอนามัย จํานวน 50,000,000 ชิ้น ใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล 
  สําหรับโครงการตามขอ 1 และ 2 กระทรวงมหาดไทยไดจัดทําแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนิน
โครงการดังกลาวใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือนําไปปฏิบัติงานใหสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของเรียบรอยแลว 
 

ตางประเทศ 
18.  เรื่อง  การรับรองรางปฏิญญาการเมืองในการประชุมคณะกรรมาธิการวาดวยสถานภาพสตรี สมัยท่ี 64 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางปฏิญญาการเมืองในการประชุมคณะกรรมาธิการวาดวยสถานภาพสตรี  
สมัยท่ี  64 และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยรวมรับรองรางปฏิญญา
การเมืองฯ  ท้ังนี้  ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางเอกสารจากท่ีคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหรือใหความ
เห็นชอบไปแลว  หากการปรับเปลี่ยนดังกลาวไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไว  ให
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยสามารถดําเนินการได  โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พรอมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว  ตามหลักเกณฑของมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยเสนอ 
                   สาระสําคัญของรางปฏิญญาเมืองฯ  ซ่ึงจะมีการรับรองในพิธีเปดการประชุมฯ  ณ สํานักงานใหญ
สหประชาชาติ  นครนิวยอรก  สหรัฐอเมริกา  ในวันท่ี 9 มีนาคม 2563 โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุมฯ ระหวางวันท่ี  7 – 17 มีนาคม 2563 และ
รวมรับรองรางปฏิญญาการเมืองดังกลาว ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือทบทวนและประเมินผลความทาทายตาง  ๆ ในปจจุบัน
ท่ีมีผลกระทบตอการอนุวัติปฏิญญาปกก่ิงและแผนปฏิบัติการเพ่ือความกาวหนาของสตรี และมุงใหบรรลุผลสําเร็จ  คือ 
การทําใหเกิดความเทาเทียมระหวางเพศตามวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน  ภายใน  ค.ศ.  2030  ดังนั้น  การรับรองราง
ปฏิญญาการเมืองฯ จะสงผลดีตอประเทศไทยในการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศและการเสริม
พลังสตรีตามพันธกรณีของปฏิญญาปกก่ิงและแผนปฏิบัติการเพ่ือความกาวหนาของสตรี  ตลอดจนกอใหเกิด
ภาพลักษณท่ีดีของประเทศไทยดานการขับเคลื่อนวาระความเทาเทียมระหวางเพศในเวทีระดับโลก 
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19. เรื่อง ความกาวหนาการดําเนินโครงการ Strategic Co-ordination and Monitoring ภายใต Country 
Programme ระหวางไทยกับ OECD 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เสนอ ดังนี้ 
1. รับทราบผลการดําเนินโครงการภายใตโครงการ Country Programme (CP) 
2. เห็นชอบมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบหลักของท้ัง 16 โครงการในการเรงรัดการดําเนินงานให

เปนไปตามกําหนดเวลา เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการเดินทางเยือนประเทศไทยของเลขาธิการ Organisation 
for Economic Co-operation and Development (OECD) ในชวงเดือนกรกฎาคม 2563 โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โครงการ Modernising Education and Skills Development ท่ีจะมีสวนสําคัญในการยกระดับการอาชีวศึกษา
ของไทย 

3. เห็นชอบในหลักการการจัดทําโครงการ CP ระยะท่ี 2 และการจัดตั้งคณะกรรมการกํากับ 
(Steering Committee) สําหรับการติดตามการดําเนินโครงการตาง ๆ ภายใตโครงการ CP 

4. เห็นชอบให สศช. หารือรวมกับกระทรวงการตางประเทศ (กต.) ในการจัดกิจกรรม Thailand 
Country Programme Launching Event ในชวงท่ีเลขาธิการ OECD เดินทางมาเยือนไทย  

สาระสําคัญของเรื่อง  
องคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ( Organisation for Economic Co-

operation and Development :OECD) เปนองคการความรวมมือของกลุมประเทศพัฒนาแลว มีวัตถุประสงคเพ่ือ
สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนผูกําหนดมาตรฐานสําคัญท่ีประเทศพัฒนาแลว
บังคับใชอยูในปจจุบัน เม่ือป 2556 OECD ไดเลือกใหไทยเปน 1 ใน 4 ประเทศ (อีก 3 ประเทศ คือ โมร็อกโก เปรู 
และคาซัคสถาน) ท่ีประสงคจะพัฒนาความรวมมือผานโครงการ Country Programme (CP) โดยไทยไดรวมลงนาม
ใน MOU เพ่ือจะจัดทําโครงการ CP เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส วัตถุประสงค
หลักของโครงการ เพ่ือกระชับความรวมมือระหวาง OECD กับไทยอยางบูรณาการ ทําใหไทยสามารถเขาถึงองค
ความรูและแนวปฏิบัติท่ีดีของ OECD ซ่ึงจะชวยพัฒนาแนวนโยบายภาครัฐของไทยท่ีจําเปนเรงดวนตอการสงเสริม
ศักยภาพ พัฒนาขีดความสามารถ และปฏิรูปกฎระเบียบภายในใหดียิ่งข้ึน โดยโครงการ CP มีระยะเวลาดําเนินการ 2 
– 3 ป มีแนวทางความรวมมือ 5 รูปแบบ 4 เสาหลัก และ 16 โครงการ เพ่ือตอบโจทยการพัฒนาประเทศตามแผน
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) และนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมท้ังสอดรับกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ ( Sustainable 
Development Goals – SDGs) 

ความกาวหนาการดําเนินโครงการตาง ๆ ภายใตโครงการ CP รวมท้ังสิ้น 16 โครงการ ภายใต            
4 เสาหลัก ไดแก 

เสาหลักท่ี 1: ธรรมาภิบาลภาครัฐและความโปรงใส (Governance and Transparency)  
1. โครงการ Improving Integrity and Governance in the Public Sector Designing 

Effective Anti – Corruption Policies รับผิดชอบโดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน 
ก.พ.ร.) 

2. โครงการ Supporting Open and Connected Governance and Stakeholder 
Engagement รับผิดชอบโดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 

3. โครงการ Advancing Budget Reform รับผิดชอบโดย สํานักงบประมาณ (สงป.) 
เสาหลักท่ี 2: สภาพแวดลอมทางธุรกิจและความสามารถในการแขงขัน (Business Climate and 

Competitiveness)  
4. โครงการ Improving the Business Climate through and OECD Investment Policy 

Reviews (IPR) รับผิดชอบโดย กต. (กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ) 
5. โครงการ Implementing Regulatory Reform and Mainstreaming Good Regulatory 

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

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

8. โครงการ Supporting SMEs Policy: Strengthening Regional Innovation Clusters 
รับผิดชอบโดย สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

9. โครงการ Supporting SMEs Policy: the ASEAN SME Policy Index รับผิดชอบโดย 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

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

สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) 
11. โครงการ Developing Teaching and Learning รับผิดชอบโดย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

และ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
12. โครงการ Supporting and Digital Economy รับผิดชอบโดย กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม (ดศ.) 
13. โครงการ Modernising Education and Skills Development รับผิดชอบโดย 

กระทรวงศึกษาธกิาร (ศธ.) และ สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
เสาหลักท่ี 4: การเติบโตอยางท่ัวถึง (Inclusive Growth) 
14. โครงการจัดทํารายงานประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติ (Multi-Dimensional Country 

Review: Thailand’s MDCR) รับผิดชอบโดย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
15.  โครงการจัดทํารายงาน Thailand’s Economic Assessment 2019 รับผิดชอบโดย 

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

ระหวางประเทศ) และ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
ท้ังนี้ แนวทางการดําเนินโครงการ CP ในระยะตอไป ไดแก 
1. การจัดทําโครงการ CP ระยะท่ี 2 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เห็นควร

ใหมีการจัดทําโครงการ โครงการ CP ระยะท่ี 2 โดยอาจใหความสําคัญกับสาขาความรวมมือท่ีเปนประเด็นปฏิรูปท่ี
สําคัญและ/หรือยังไมถูกกลาวถึงในโครงการ CP ระยะแรก และประเด็นท่ีจะมีผลตอการพิจารณารับไทยเขาเปน
สมาชิกของ OECD ถึงแมวาไทยอาจจะยังไมตัดสินใจในการเขาเปนสมาชิก OECD แตความรวมมือดังกลาวจะมีสวน
สําคัญในการยกระดับมาตรฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานกฎระเบียบ ใหมีความเปนสากลยิ่งข้ึน 

2. การจัดตั้งคณะกรรมการกํากับ (Steering Committee) สําหรับติดตามการดําเนินโครงการ            
ตาง ๆ ภายใตโครงการ CP โดยมีองคประกอบ คือ เลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
หรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายเปนประธานกรรมการ ผูแทน กระทรวงการตางประเทศ เปนรองประธานกรรมการ และ
ผูแทนหนวยงานรับผิดชอบของแตละโครงการ ประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานัก
งบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคา สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม และสํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน เปนกรรมการ โดยมี สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และกระทรวงการตางประเทศ เปนฝายเลขานุการรวม เพ่ือใหขับเคลื่อนและติดตามการดําเนิน
กิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงในประเด็นดานสารัตถะมากยิ่งข้ึน 
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20. เรื่อง  การขอความเห็นชอบตอรางหนังสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์ ( Deed of Grant) เรือลาดตระเวน
ฉบับใหม ระหวางสํานักงาน ป.ป.ส. และกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดเมียนมา 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยกเลิกรางหนังสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์เรือลาดตระเวน ฉบับเดิม 
ระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) และสํานักงานคณะกรรมการ
เพ่ือการควบคุมยาเสพติด ( Central Committee for Drug Abuse Control: CCDAC) และเห็นชอบตอรางหนังสือ
ตราสารการโอนกรรมสิทธิ์ ( Deed of Grant) เรือลาดตระเวน ฉบับใหม ระหวางสํานักงาน ป.ป.ส. และ
กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดเมียนมา ( Drug Enforcement Division of Myanmar Police Force: 
DED) ซ่ึงจะเปนผูรับมอบเรือลาดตระเวนแบบ PT จํานวน 1 ลํา และเรือลาดตระเวนแบบ SU จํานวน 1 ลํา จากฝาย
ไทย โดยมอบหมายใหเลขาธิการ ป.ป.ส. หรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมาย เปนผูแทนรัฐบาลไทยลงนามในหนังสือตราสาร 
ฉบับใหม ระหวางสํานักงาน ป.ป.ส. และ DED พรอมอนุมัติใหกระทรวงยุติธรรม โดยสํานักงาน ป.ป.ส. สามารถ
ดําเนินการแกไขรางหนังสือตราสารฯ ฉบับใหม ระหวางสํานักงาน ป.ป.ส. และ DED ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไม
ขัดตอผลประโยชนของราชอาณาจักรไทยไดกอนการลงนาม (หากมีความจําเปน ใหประสานกับกระทรวงการ
ตางประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด และ/หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ) โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
อีกครั้ง ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ   
                   สาระสําคัญของเรื่อง 
                   1. สํานักงาน ป.ป.ส. ขอยกเลิกรางหนังสือตราสารฯ ฉบับเดิม ระหวางสํานักงาน ป.ป.ส. และ 
CCDAC 
                   2. สาระสําคัญของรางหนังสือตราสารฯ ฉบับใหม ระหวางสํานักงาน ป.ป.ส. และ DED 
                             2.1 เลขาธิการ ป.ป.ส. หรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมาย เปนผูแทนรัฐบาลไทย และผูบัญชาการ 
DED เปนผูแทนรัฐบาลเมียนมา ลงนามในรางหนังสือตราสารฯ ฉบับใหม 
                             2.2 เรือลาดตระเวนแบบ PT จํานวน 1 ลํา และเรือลาดตระเวนแบบ SU จํานวน 1 ลํา จะ
ถูกโอนและสงมอบกรรมสิทธิ์ใหแก DED ซ่ึงภายหลังจากการสงมอบเรือเสร็จสิ้นแลว DED จะไมเรียกรองคาเสียหาย
หรือคาใชจายใด ๆ ท้ังทางตรงและทางออมจากสํานักงาน ป.ป.ส. 
                             2.3 DED จะรับผิดชอบภาษีและคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์และการจดทะเบียน
ท้ังหมดตามกฎเกณฑของสาธารรัฐแหงสหภาพเรียนมา (หากมี) และจะรวมกับสํานักงาน ป.ป.ส. ประชาสัมพันธเรื่อง
การสนับสนุนเรือลาดตระเวนดังกลาว 
 

แตงตั้ง 
21. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ               
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ แตงตั้ง                 
นายสุรกิตติ ศรีกุล ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี (ภาคใตตอนบน) (นักวิชาการเกษตร
เชี่ยวชาญ) สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 7 จังหวัดสุราษฎรธานี กรมวิชาการเกษตร ใหดํารงตําแหนง 
ผูทรงคุณวุฒิดานการผลิตพืช (นักวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตั้งแต
วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2562 ซ่ึงเปนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
 
22. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                
(กระทรวงสาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้ง นางประพิศ เทพอารักษกุล นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) 
กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงาน
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ปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) โรงพยาบาลสรรพสทิธิ
ประสงค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันท่ี 5 
กันยายน 2562 ซ่ึงเปนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
แตงตั้งเปนตนไป  
 
 
 
23. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้ง นายชูเกียรติ เกียรติขจรกุล  นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขากุมารเวช
กรรม) สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการแพทย ใหดํารงตําแหนง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรม 
สาขากุมารเวชกรรม) สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันท่ี 24 
กันยายน 2562 ซ่ึงเปนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
แตงตั้งเปนตนไป  
 
24. เรื่อง การเปล่ียนแปลงโฆษกหนวยงาน (สคก.)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ ดังนี้   
  1. คณะรัฐมนตรีมีมติ (19 มกราคม 2559) รับทราบการแตงตั้งโฆษก สคก. ไดแก นางพงษสวาท 
กายอรุณสุทธิ์ ผูอํานวยการสํานักกฎหมายปกครอง รักษาการในตําแหนงกรรมการรางกฎหมายประจํา และนายยอด
ฉัตร ตสาริกา นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ   
   2. สคก. ไดเปลี่ยนแปลงโฆษกหนวยงาน จากเดิม นางพงษสวาท กายอรุณสุทธิ์ และนายยอดฉัตร 
ตสาริกา เปน นายนพดล เภรีฤกษ  กรรมการรางกฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) เพ่ือให
สอดคลองกับการมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีตามขอเท็จจริง    
 
25. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพลังงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานเสนอแตงตั้ง นายประเสริฐ              
สินสุขประเสริฐ  ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนง รองปลัดกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพ่ือทดแทน
ตําแหนงท่ีวาง  
 
26. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแตงตั้ง นายนิรันดร            
ย่ิงมหิศรานนท  รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ใหดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป 
เพ่ือทดแทนตําแหนงท่ีวาง 
 
27. เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยปริญญา 
เทวานฤมิตรกุล ดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 
3 มีนาคม 2563 เปนตนไป  
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