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เรือ่ง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562                                               1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที ่5 กรอบความเป็นหุน้สว่นเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศไทยกบักลุม่ธนาคารโลก  

พ.ศ. 2562 – 2562 (กค.) 
  สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการรณรงค์ เพ่ือสืบสานคุณค่าทาง
วัฒนธรรม เน่ืองในประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2562 (สงกรานต์วิถีไทย ใช้นํ้าคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย) ตามท่ี 
กระทรวงวัฒนธรรม เสนอดังน้ี 
  กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดําเนินการจัดประชุมบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแล
รับผิดชอบในภารกิจหลัก จํานวน 19 หน่วยงาน ได้แก่ การจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงประเพณีสงกรานต์ 
การบริหารจัดการนํ้า และการดูแล รักษา ความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (กรมชลประทาน)    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรม
ทรัพยากรนํ้า) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (กรมอุตุนิยมวิทยา) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
(กรมการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และกองบังคับการตํารวจ
จราจร  สํา นักนายกรัฐมนตรี  (กรมประชาสัมพันธ์ )  กระทรวงคมนาคม  (กรมการขนส่ งทางบก ) 
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์) กรุงเทพมหานคร (สํานักวัฒนธรรม กีฬาและ 
การท่องเที่ยว และสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร) สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมูลนิธิเมาไม่ขับ เพ่ือบูรณาการความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพ่ือกําหนด
แนวทางรณรงค์ เพ่ือสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ที่ดีงามเหมาะสม การป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ในช่วงประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2562 ซึ่งดําเนินการภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้นํ้าคุ้มค่า               
ทุกชีวาปลอดภัย” ซึ่งได้ข้อสรุปแนวทางในการจัดกิจกรรมภาพรวมของประเทศ 3 แนวทาง 14 ด้าน ดังน้ี 
  1. การรณรงค์จัด “สงกรานต์แบบไทย”  
  2. การรณรงค์ “ใช้นํ้าคุ้มค่า”    
  3. การรณรงค์ “ทุกชีวาปลอดภัย”  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ด้านแต่งตั้ง 
วาระที่ 17 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(ดศ.) เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 โดยมีองค์ประกอบ 
รวม 43 คน และอํานาจหน้าที่ รวม 4 ข้อ ดังน้ี 
  องค์ประกอบ  
  ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ (ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ) เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการ
ประกอบด้วย รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกรม 
(พ้ืนที่เขตตรวจราชการท่ี 1) ผู้ตรวจราชการกรม (พ้ืนที่เขตตรวจราชการท่ี 2) ผู้ตรวจราชการกรม (พ้ืนที่เขต
ตรวจราชการที่ 3) ผู้แทนจากสํานักงบประมาณ ผู้แทนจากสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ผู้แทนจากกรมการปกครอง ผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจาก
กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น
ของมนุษย์ ผู้แทนจากกระทรวงกลาโหม ผู้แทนบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร ผู้แทน
จากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ผู้แทนจากสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผู้แทนจากสํานักงาน
พัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ ผู้แทนจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนจาก
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขานุการกรม 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อํานวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อํานวยการกองสถิติพยากรณ์ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อํานวยการกองสถิติสาธารณมติ 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อํานวยการกองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อํานวยการกอง
บริหารจัดการระบบสถิติ   สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้อํานวยการกองสถิติเศรษฐกิจ  สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
สถิติจังหวัด  ผู้แทนภาคกลาง สํานักงานสถิติแห่งชาติ  สถิติจังหวัด ผู้แทนภาคเหนือ สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
สถิติจังหวัด ผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานสถิติแห่งชาติ และ สถิติจังหวัด ผู้แทนภาคใต้ สํานักงาน
สถิติแห่งชาติ โดยมีผู้ อํานวยการกองสถิติสังคม สํานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
ผู้อํานวยการกลุ่มสถิติประชากร กองสถิติสังคม สํานักงานสถิติแห่งชาติ นางอรศรี ฮินท่าไม้ นักวิชาการสถิติ
ชํานาญการ กองสถิติสังคม สํานักงานสถิติแห่งชาติ นางสาวกรรณิการ์ เสนา นักวิชาการสถิติชํานาญการ กอง
สถิติสังคม สํานักงานสถิติแห่งชาติ นางนิภาพรรณ บรมพิชัยชาติกุล นักวิชาการสถิติชํานาญการ กองสถิติสังคม 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ และ นายวรยุทธ ขุนราชเสนา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กองสถิติสังคม สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
   อํานาจหน้าที่   
   1. พิจารณาให้ความเห็นชอบเก่ียวกับแผนการดําเนินงานโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ  
พ.ศ. 2563  
   2. ให้คําปรึกษา  แนะนํา    และกํากับดูแลการดําเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน
ที่กําหนด  
  3. มีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ได้ตามความจําเป็น  
  4. พิจารณาข้อเสนอของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินงานโครงการ  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 





วาระ
เรื่องที่

เศรษฐกิจ-สังคม 7 แนวทางการรณงค์ เพ่ือสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2562 (สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ําคุ้มค่า 
ชีวาปลอดภัย)

แต่งตั้ง 13 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                       เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 
 
  วันน้ี (2 เมษายน 2562)  เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

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

เศรษฐกิจ - สงัคม 
 
  3.  เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เรื่อง ขอทบทวนแหล่ง 
    เงินลงทุนสําหรับโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
    และระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 
  4.  เรื่อง   การเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การทําประกันสุขภาพสําหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจ
    ลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) 
  5.  เรื่อง  กรอบความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มธนาคารโลก 
    พ.ศ. 2562 – 2562 (กค.) 
  6.   เรื่อง  การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล  
  7.  เรื่อง  แนวทางการรณงค์ เพ่ือสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เน่ืองในประเพณีสงกรานต์ 
    ประจําปี 2562 (สงกรานต์วิถีไทย ใช้นํ้าคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย) 
 

ต่างประเทศ 
 
  8.   เรื่อง   การขอความเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของสํานักเลขาธิการอาเซียนใน 
    การต่ออายุครั้งที่ 2 ของบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียกับ
    อาเซียนว่าด้วยโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างอาเซียนกับ 
    ออสเตรเลีย ระยะที่ 2 และการแก้ไขข้อความในบันทึกความเข้าใจฯ 
  9.   เรื่อง   ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการ 
    ธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 5 

10.   เรื่อง   ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือระหว่างสํานักงาน  
   คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับรัฐบาลมณฑลเหอหนาน
   และคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจ้ิงโจว 
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แต่งต้ัง 
  11.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  12.  เรื่อง  การแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ําแห่งชาติ  
  13.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
    สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ  

14.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบัน
   เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  

15.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
   สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

  16.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการมาตรฐานในคณะกรรมการการมาตรฐาน 
    แห่งชาติ  
  17.  เรื่อง  การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาลงนาม และประกาศในราช
กิจจานุเบกษาต่อไป  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2561 
เพ่ือจัดต้ังสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 1 – 18 เป็นส่วนราชการภายในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม              
ทําหน้าที่ประสานการบริหารราชการและปฏิบัติงานที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของกระทรวงยุติธรรม ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เพ่ืออํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในระดับภูมิภาคหรือระดับพ้ืนที่จังหวัด และกําหนดหน้าที่และ
อํานาจของส่วนราชการดังกล่าว  
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไป
ได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย   
  คค. เสนอว่า  
  1. ปัจจุบันมีอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนทั้งรถยนต์บรรทุกและรถยนต์โดยสารเกิดขึ้น
บ่อยครั้ง และในการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งน้ันมีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส และมีทรัพย์สินเสียหายเป็นจํานวนมาก              
ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนด ขับรถโดยประมาท หรือโดยมี
ปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด ขับรถติดต่อกันนานเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด การขาดการ
ตรวจสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถในการใช้อุปกรณ์สําหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า (Twist-lock) ยึดตรึงตู้
บรรทุกสินค้าเข้ากับตัวรถให้เรียบร้อยก่อนทําการขนส่ง รวมท้ังการไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวังควบคุมดูแล
ไม่ให้สินค้าที่บรรทุกตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อนหรือปลิวไปมา อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญ ทําให้
ทางสกปรกเปรอะเป้ือน ก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สินเป็นจํานวนมาก  
   2. โดยที่ปัจจุบันพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีใช้บังคับในการ
ควบคุมและจัดระเบียบการขนส่งให้เกิดความปลอดภัยและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ยังไม่มีบทบัญญัติที่กําหนดให้
ผู้ประกอบการขนส่งต้องดําเนินการวางแผนและควบคุมกํากับดูแลความปลอดภัยในการขนส่ง โดยมีบุคลากรท่ี
รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการขนส่งทําหน้าที่ในการควบคุมดูแล แนะนําให้คําปรึกษา ตรวจประเมินความ
พร้อมของพนักงานขับรถและตัวรถ ตรวจสอบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ วิเคราะห์ และรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
เพ่ือนํามากําหนดเป็นมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อันจะทําให้การขนส่งทางถนนของ
ประเทศไทยมีมาตรฐาน เกิดความปลอดภัย และช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างย่ังยืนมากย่ิงขึ้น  
  3. ดังน้ัน เพ่ือให้มีระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในการขนส่งอย่างย่ังยืน สมควรแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 โดยกําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วย
รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร และรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของทุกประเภทการขนส่งต้องจัดให้มีระบบการ
จัดการความปลอดภัยในการขนส่งดังกล่าวข้างต้น  
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมาเพ่ือดําเนินการ  
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  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 โดยกําหนดเพ่ิมเติมให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร และรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของทุกประเภท
การขนส่งต้องจัดให้มีระบบการจัดการความปลอดภัยในการขนส่ง  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
 
3. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เรื่อง ขอทบทวนแหล่งเงินลงทุนสําหรับ
โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติ ดังน้ี 
  1. รับทราบผลการชําระคืนเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
  2. ให้กระทรวงการคลังทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 (เรื่อง ขอทบทวน
แหล่งเงินทุนสําหรับโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนน ระยะ
เร่งด่วน) โดยให้กระทรวงการคลังขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ออกไปอีก 5 ปี โดยเริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2568 และ
ให้กระทรวงการคลัง (สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ) จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณต่อไป 
  3. ให้กระทรวงการคลังรับไปประสานกับสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพ่ือดําเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงยืมเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ให้เป็นไปตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีในครั้งน้ีต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค. รายงานว่า 
  1. ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 และ 11 สิงหาคม 2558 กค. และ
สํานักงาน กสทช. ได้ทําข้อตกลงยืมเงินกองทุนฯ ขึ้นเพ่ือกําหนดวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ในการยืมเงิน ตลอดจนกําหนดกรอบ
ระยะเวลาในการชําระคืนเงินกองทุนฯ ภายใน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563) ซึ่งที่ผ่านมามีผลการชําระคืน
เงินกองทุนฯ สรุปได้ ดังน้ี 
   1.1 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ที่ผ่านมา กค. ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ชําระคืนเงินกองทุนฯ จํานวนทั้งสิ้น 4,600 ล้านบาท 
   1.2 สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงบประมาณ (สงป.) แจ้งต่อ กค. ว่า ในเบ้ืองต้น
จะจัดสรรงบประมาณให้ในวงเงิน 1,300 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้คงเหลือยอดคงค้างที่ต้องชําระคืนเงินกองทุนฯ อีก 
จํานวน  8,400 ล้านบาท โดยสรุปได้ ดังน้ี 
 
 
 
 



 

 

 

5 

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

คําของบประมาณ 
งบประมาณที ่กค. ได้รับ

จัดสรรเพ่ือชาํระคนื
เงินกองทนุฯ 

จํานวนเงินคงค้าง 
ที่ต้องชําระ 

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

รวมทั้งสิน้ 5,900 8,400 
 
หมายเหตุ : *กค. ได้เสนอคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวงเงินคงเหลือ 9,700 ล้าน
บาท ซึ่ง สงป. แจ้งต่อ กค. ว่าในเบ้ืองต้นคาดว่าจะจัดสรรงบประมาณให้ กค. ในวงเงิน 1,300 ล้านบาท 
  2. เน่ืองจากที่ผ่านมา กค. ได้รับจัดสรรงบประมาณค่อนข้างจํากัดจึงทําให้ กค. ไม่สามารถชําระคืน
เงินกองทุนฯ ให้กับสํานักงาน กสทช. ได้ตามกําหนดเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563) ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 รวมท้ังไม่เป็นไปตามข้อตกลงยืมเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (ข้อตกลงยืมเงินฯ) ที่ได้จัดทําขึ้นร่วมกัน
ระหว่าง กค. และสํานักงาน กสทช. ดังน้ัน กค. จึงได้จัดประชุมหารือแนวทางชําระคืนเงินกองทุนฯ ต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ร่วมกับสํานักงาน กสทช. และ สงป. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ซึ่งที่ประชุมฯ 
มีมติรับทราบวงเงินที่ สงป. จะจัดสรรงบประมาณในเบ้ืองต้นสําหรับการชําระคืนเงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 จํานวน 1,300 ล้านบาท และเห็นควรขยายระยะเวลาการชําระคืนเงินกองทุนฯ ออกไปอีกเป็นเวลา 5 ปี 
เพ่ือไม่ให้เป็นภาระทางการคลังมากเกินไป โดยเริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2568 โดย สงป. จะจัดสรร
เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ กค. ปีละ 1,680 ล้านบาท 
  3. ต่อสํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งต่อ กค. [สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.)] ว่า 
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ (คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ) ได้มีมติรับทราบผลการประชุมร่วม 3 ฝ่ายข้างต้น ในคราว
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เรียบร้อยแล้ว 
 
4. เรื่อง  การเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การทําประกันสุขภาพสําหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่
ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติในหลักการเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การทําประกันสุขภาพสําหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลง
ตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราว  Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี)  
  2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ สธ. กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เก่ียวข้องพร้อมกับ
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติทราบอย่างทั่วถึง  และให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) ร่วมกับสมาคมประกันที่เก่ียวข้องดําเนินการจัดเตรียมช่องทางสําหรับซื้อประกันสุขภาพ
ในรูปแบบออนไลน์ให้มีความพร้อมรองรับ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  สธ. รายงานว่า 
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  1. ที่ผ่านมามีชาวต่างชาติจํานวนมากท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยและมีเหตุต้องเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในไทย  ซึ่ง สธ. ได้รับรายงานข้อมูลจากสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนว่ามี
ชาวต่างชาติจํานวนมากที่เข้ารับการรักษาพยาบาลแต่ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอสําหรับใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลจึง
ก่อให้เกิดปัญหาหน้ีสูญแก่สถานพยาบาลโดยเฉพาะในสถานพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศ   โดยสถานพยาบาลต้องให้
การรักษาชาวต่างชาติทุกรายตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มประสิทธิภาพแม้ว่าจะไม่อาจจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลได้  
ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดกลไกและมาตรการคุ้มครองชาวต่างชาติทางด้านสุขภาพรัฐบาลจึงจําเป็นต้องผลักดันนโยบายการทํา
ประกันสุขภาพสําหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศ ในระยะเริ่มแรกของนโยบาย สธ. พิจารณาแล้วเห็นควร
ดําเนินการนําร่องในกลุ่มคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A 
(ระยะ 1 ปี) เน่ืองจากผู้ขอรับการตรวจลงตราฯ กลุ่มดังกล่าว หมายถึง กลุ่มคนต่างด้าวทุกสัญชาติที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป 
โดยมีอายุการตรวจลงตรา 1 ปี และขออยู่ต่อได้ปีต่อปี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโอกาสประสบปัญหาด้านสุขภาพ
มากกว่าผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทอ่ืน  
  2. สธ. แจ้งว่า ในระหว่างปี 2559 - 2561 มีข้อมูลสถิติของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย              
ผู้ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) จํานวนการเข้ารับการ
รักษาพยาบาลของชาวต่างชาติ และจํานวนคร้ังและค่ารักษาพยาบาลท่ีไม่สามารถจัดเก็บจากนักท่องเที่ยวได้               
สรุปได้ ดังน้ี  

ปี ชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติเข้า
รับการ

รักษาพยาบาล 

ไม่สามารถ
จัดเก็บคา่

รักษาพยาบาล 

ค่ารักษาฯ ที่ไม่
สามารถจัด     

เก็บได้ 
นักท่องเท่ียว คนอยู่ชั่วคราว 

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

 
  3. สธ. ได้ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายการ
เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การทําประกันสุขภาพสําหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราว  
Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) มาต้ังแต่ปีงบประมาณ 2561 มีการประชุมหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ได้แก่ กต. มท. ตช. สํานักงาน คปภ. สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ซึ่งทุกหน่วยงานเห็น
พ้องกันว่า ควรมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอรับการตรวจลงตราประเภทอยู่ช่ัวคราวประเภทดังกล่าวให้มีประกัน
สุขภาพภาคบังคับภายใต้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 อย่างไรก็ตาม  เน่ืองจากนโยบายดังกล่าวอาจส่งผล
กระทบบางประการต่อชาวต่างชาติทีได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรก่อนวันที่นโยบายดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ 
จึงมีความจําเป็นต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติในหลักการ  
  4. คณะกรรมการอํานวยการเพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย 
Medical Hub) ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธานและผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เป็นประธานกรรมการร่วม 
เห็นชอบในหลักการเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การทําประกันสุขภาพสําหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคน
อยู่ช่ัวคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) และมอบหมายให้ สธ. โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
  5. คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้พิจารณาถึงแนวทางการ
กําหนดแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบ้ียประกันภัยเพ่ือใช้กับกลุ่มผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภท
ดังกล่าว  โดยในเบ้ืองต้นให้ใช้วิธีการซื้อประกันสุขภาพแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.longstay.tgia.org 
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เช่นเดียวกับผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราวเพ่ือการพํานักระยะยาว (Long stay)  Non-Immigrant 
Visa รหัส O-X (ระยะ 10 ปี) อย่างไรก็ตามท้ัง 2 สมาคม มีความเห็นว่า สําหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงด้านสุขภาพเกิน
กว่าที่บริษัทประกันภัยจะรับทําประกันภัย  สามารถมีสิทธิขอรับการตรวจลงตราได้และเห็นควรให้ ตม. กําหนด
เง่ือนไขอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น การกําหนดให้มีเงินฝากประจําเพ่ิมเติม ทั้งน้ี เพ่ือให้ผู้สูงอายุชาวต่างชาติมีทุนทรัพย์ในจํานวน
ที่เพียงพอต่อการดํารงชีพ การรักษาพยาบาล และเพ่ือการอ่ืนที่เก่ียวข้องในขณะพํานักในประเทศไทย 
  6. สธ. พิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้ขอรับการ
ตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) ให้มีการประกันสุขภาพของไทย
คุ้มครองตลอดระยะเวลาท่ีพํานักในราชอาณาจักรโดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับค่ารักษาพยาบาลในกรณี
ผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท กรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท โดยซื้อกรมธรรม์แบบออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์ www.longstay.tgia.org สําหรับผู้ที่ซื้อประกันสุขภาพของบริษัทต่างประเทศจะต้องมีจํานวนเงินเอา
ประกันภัยไม่น้อยกว่าการทําประกันสุขภาพของไทยตามที่กําหนดด้วยเช่นกัน  สําหรับวิธีการพิจารณา  ตรวจสอบ 
หรือการอ่ืนที่เก่ียวข้องในกระบวนการดําเนินงาน สธ. กต. มท. ตม. สํานักงาน คปภ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะได้
ร่วมกันกําหนดให้มีความรอบคอบ รัดกุม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกแก่
ชาวต่างชาติต่อไป 
 
5. เรื่อง กรอบความเป็นหุน้ส่วนเพ่ือการพฒันาระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มธนาคารโลก พ.ศ. 2562 – 2562 
(กค.) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอกรอบความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการ
พัฒนาระหว่างประเทศไทยกบักลุ่มธนาคารโลก พ.ศ. 2562 – 2565 (Country Partnership Framework: CPF) 
เพ่ือกําหนดแนวความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มธนาคารโลกเป็นระยะเวลา 4 ปี ซึ่งในการจัดทํา CPF กลุ่ม
ธนาคารโลกได้คํานึงถึงบริบทของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา 
ร่วมกับเป้าหมายตามยุทธศาตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) บทสรุปจากการวิเคราะห์ศักยภาพของประเทศไทยอย่างเป็นระบบของกลุ่มธนาคารโลก
และบทสรุปจากการจัดงานสัมมนาเพ่ือรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน องค์กรอิสระและหน่วยงานภาครัฐในภูมิภาค
ต่าง ๆ ของประเทศไทย โดย CPF ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ สํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมชาติ (สศช.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหารของกลุ่มธนาคารโลกแล้วเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 

ประเด็น สาระสาํคญั 
วัตถุประสงค์ CPF ได้กําหนดขอบเขตการพัฒนาไว้ 2 ประการ ผา่น 6 เป้าหมายย่อย ได้แก่ 

1. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและการเติบโตที่ย่ังยืน (Promoting Resilient 
and Sustainable Growth) ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างภาคีความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกลุ่ม
ธนาคารโลกกับประเทศไทยในการส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจเพ่ือ
ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนและเพ่ิมเงินทุนสําหรับการพัฒนาและการสร้างการเติบโต
อย่างย่ังยืน โดย CPF ได้กําหนดเป้าหมายยอ่ย 4 ด้าน ได้แก่ (1) การปรับปรุงและพฒันา
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและการอํานวยความสะดวกในการดําเนนิ
ธุรกิจต่าง ๆ (2) การปรับปรุงการดําเนนินโยบายภาครฐัด้านการเงินและการคลัง (3) 
การเสริมสร้างคุณภาพการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐาน และ (4) การกําหนดมาตรการใน
การดูแลบรหิารจัดการ และปรับปรุงทรพัยากรน้ํา ตลอดจนการเปลีย่นแปลงของสภาพ
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ภูมิอากาศ 
2. การพัฒนาอย่างทั่วถึง (Strengthening Inclusion) ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างภาคีความเป็น
หุ้นส่วนระหว่างกลุ่มธนาคารโลกกับประเทศไทยในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศอย่างทั่วถึง อาทิ การปฏิรูประบบการศึกษา การส่งเสริมการพัฒนาที่
ขับเคลื่อนโดยชุมชนในพ้ืนที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง และการส่งเสริมการยุติการ
เลือกปฏิบัติทางเพศ โดย CPF ได้กําหนดเป้าหมายย่อย 2 ด้าน ได้แก่ (1) การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่มาตรการคุม้ครองทางสังคมและเพิ่มการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนด้อย
โอกาสหรือมีความเปราะบาง และ (2) การส่งเสริมการศึกษาท่ีมีคณุภาพให้กับปวงชน
และการบริหารจัดการทีส่นบัสนนุกลุ่มที่มีศักยภาพและความสามารถต่าง ๆ 
 

การดําเนินการ การขับเคลื่อนเป้าหมายตาม CPF จะอยู่ในรูปแบบของการจ้างกลุ่มธนาคารโลกเป็นที่
ปรึกษาแบบมีค่าใช้จ่าย (Reimbursable Advisory Service: RAS) เป็นหลักเน่ืองจาก
ประเทศไทยได้ก้าวสู่ประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง (Upper Middle Income 
Country) และไม่มีโครงการเงินกู้กับกลุ่มธนาคารโลก โดยแผนดังกลา่วไม่ได้มีผลผูกพันให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องจ้างกลุ่มธนาคารโลกเป็นที่ปรึกษาในอนาคตตาม CPF แต่อย่าง
ใด อีกทั้งในการจ้างกลุ่มธนาคารโลกเป็นที่ปรึกษาในแต่ละโครงการนั้น หน่วยงานที่
เก่ียวข้องจะต้องดําเนินการขออนุมัติงบประมาณและความเห็นชอบตามอํานาจอนุมัติ
ตามระเบียบทีเ่ก่ียวข้องเป็นรายกรณีไป ซึง่ในปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐมีการจ้าง
ธนาคารโลกเป็นที่ปรึกษาในรปูแบบ RAS ทีดํ่าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 4 โครงการ เช่น 
โครงการ Doing Business Reform Memorandum ของสํานักงาน ก.พ.ร. เป็นต้น อยู่
ระหว่างดําเนินการ 3 โครงการ เช่น โครงการ Project Appraisal Guideline and 
Procedure Review ของ สศช. เป็นต้น และได้บรรลุข้อตกลงและอยู่ระหว่างลงนามเพ่ือ
เริ่มดําเนินการ 3 โครงการ เช่น โครงการ Driving National Strategy for the 
Transformation of Thailand ของ สศช. เป็นต้น   

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

เพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมทั่วถึง 
และยั่งยืน ซ่ึงกลุ่มธนาคารโลกเช่ือว่า หากสามารถดําเนินการตามแผนการพัฒนาได้เต็ม
ประสิทธิภาพ จะสามารถช่วยยกระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้
เหนือกว่าการเติบโตในปัจจุบันที่ ร้อยละ 4 และสามารถขับเคลื่อนใหป้ระเทศไทยก้าวสู่
ประเทศรายได้สูงและทั่วถึงได้ 

 
6.  เรื่อง การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล  
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ตามท่ีสํานักงาน 
ก.พ.ร. เสนอ แล้วมีมติ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล  โดยอาจพิจารณา
ให้มีการนําร่องดําเนินการในภารกิจของหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อประชาชน ผู้ประกอบการ  และนักลงทุนเป็น
สําคัญก่อนตามความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งน้ี หากหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีความจําเป็นต้องออก/ปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายเพ่ือรองรับการดําเนินการดังกล่าว ก็ให้ดําเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมตามความเห็นของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) ด้วย 
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  2. ในกรณีที่หน่วยงานใดไม่สามารถดําเนินการผ่านระบบดิจิทัลหรือไม่สามารถปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบได้ ภายในปี พ.ศ. 2562 หรือไม่สามารถพัฒนางานบริการให้เป็นระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์              
(e-Service)  จัดทําแผนการดําเนินการพัฒนางานบริการให้เป็นระบบ e-Services  หรือยกเลิกการใช้กระดาษได้
ภายในปี พ.ศ. 2563  ตลอดจนในกรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติ  ให้หน่วยงานดังกล่าวเร่งประสานงานกับสํานักงาน 
ก.พ.ร. เพ่ือพิจารณาขยายระยะเวลาดําเนินการเป็นรายกรณี โดยจัดลําดับตามความสําคัญ  เร่งด่วนและความพร้อม
ของหน่วยงาน รวมถึงระยะเวลาที่หน่วยงานน้ัน ๆ ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ   
  3. ให้สํานักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง รับความเห็นของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเด็น (1) ความพร้อมของ
หน่วยงาน เพ่ือรองรับการออกเอกสารผ่านระบบดิจิทัล เช่น ความพร้อมของระบบอินเทอร์เน็ต (2) การบูรณาการ
ร่วมกันเพ่ือการพัฒนาระบบและการเช่ือมโยงข้อมูล และ (3) ความปลอดภัยทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
ไปพิจารณาให้ได้ข้อยุติและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปได้  
  4. เมื่อการกําหนดมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการจัดทําใบอนุญาต  หนังสือรับรอง
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วเสร็จ  ให้สํานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์              
(องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทําแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและซักซ้อมความเข้าใจกับบุคลากรของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ  เพ่ือให้การพัฒนางานบริการ
ภาครัฐให้เป็นระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และการออกเอกสารของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลมีมาตรฐานใน
การดําเนินงานในแนวทางเดียวกันและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 
7. เรื่อง แนวทางการรณงค์ เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2562 
(สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ําคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการรณรงค์ เพ่ือสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เน่ืองในประเพณี
สงกรานต์ ประจําปี 2562 (สงกรานต์วิถีไทย ใช้นํ้าคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย) ตามท่ี กระทรวงวัฒนธรรม เสนอดังน้ี 
  สาระสําคัญ 
  กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดําเนินการจัดประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบใน
ภารกิจหลัก จํานวน 19 หน่วยงาน ได้แก่ การจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงประเพณีสงกรานต์ การบริหารจัดการ
นํ้า และการดูแล รักษา ความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น            
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กรมชลประทาน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรนํ้า) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม (กรมอุตุนิยมวิทยา) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (กรมการท่องเที่ยว และการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และกองบังคับการตํารวจจราจร สํานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) กระทรวง
คมนาคม (กรมการขนส่งทางบก) กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์) กรุงเทพมหานคร                
(สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร) สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมูลนิธิเมาไม่ขับ เพ่ือบูรณาการความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพ่ือ
กําหนดแนวทางรณรงค์ เพ่ือสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ที่ดีงามเหมาะสม การป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในช่วงประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2562 ซึ่งดําเนินการภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ําคุ้มค่า               
ทุกชีวาปลอดภัย” ซึ่งได้ข้อสรุปแนวทางในการจัดกิจกรรมภาพรวมของประเทศ 3 แนวทาง 14 ด้าน ดังน้ี 
  1. การรณรงค์จัด “สงกรานต์แบบไทย” ได้แก่ 
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   1.1 ส่งเสริมให้จังหวัดต่าง ๆ ใช้พ้ืนที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและร่วมกันสืบสานประเพณี
ต่าง ๆ เน้นวิถีวัฒนธรรมชูเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น 
   1.2 ขอความร่วมมือจากประชาชนในการสืบสานคุณค่าสาระและสิ่งที่ควรทําของประเพณี
สงกรานต์แบบไทย เช่น ทําความสะอาดบ้านเรือน วัด สถานที่สาธารณะ ทําบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์สรงน้ํา
พระ รดน้ําขอพรผู้สูงอายุ ทําบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษ เล่นนํ้าอย่างพองาม 
   1.3 รณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ใช้ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น หรือชุดไทยย้อนยุคเข้าร่วมงาน 
   1.4 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชน ในการจัดกิจกรรมโดยคํานึงถึงวัฒนธรรม
ที่ดีงาม โดยจัดให้มีการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สายด่วนวัฒนธรรม 1765 
  2. การรณรงค์ “ใช้นํ้าคุ้มค่า” ได้แก่ 
   2.1 ขอความร่วมมือสืบสานประเพณีอย่างมีวัฒนธรรม เพ่ือใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพคุ้ม
ค่าสูงสุด ขอความร่วมมืองดใช้รถบรรทุกตระเวนสาดนํ้าในพ้ืนที่ต่าง ๆ กําหนดระยะเวลาการเล่นนํ้าให้เลิกเล่นนํ้าใน
เวลาที่กําหนด ห้ามใช้แป้งและสีต่าง ๆ มาเล่น 
   2.2 ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้อุปกรณ์ที่ปลอดภัยและประหยัดนํ้า เช่น ขันขนาด
เล็ก ไม่ใช้ปืนฉีดนํ้าแรงดันสูง เล่นนํ้าอย่างสุภาพ 
   2.3 ขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้นํ้าอย่างประหยัดและนํ้าสะอาดเพ่ือสุขอนามัย และ
สํารองนํ้าไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนนํ้า 
  3. การรณรงค์ “ทุกชีวาปลอดภัย” ได้แก่ 
   3.1 ขอความร่วมมือภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สถานบันเทิง ผู้จัดกิจกรรม กําหนดเวลา
เปิด – ปิด จัดกิจกรรมและงดจําหน่ายเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ ตามเวลาที่กฎหมายกําหนด 
   3.2 ควบคุมและรณรงค์ผู้ใช้รถโดยใช้มาตรการเมาไม่ขับ ปลอดแอลกอฮอล์ และมีนํ้าใจ
ให้แก่กันในการใช้รถใช้ถนน และพบเห็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมให้แจ้งหน่วยงานหรือศูนย์รับแจ้งเหตุของหน่วยงาน
ต่าง ๆ  
   3.3 มาตรการเข้ม ลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ถนน และยานพาหนะ และมาตรการด้านความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ความปลอดภัยทางน้ํา – ทางเรือ และหลังเกิดอุบัติเหตุ ควบคุมความเร็วการใช้รถให้ใช้รถ
ใช้ถนนอย่างเคร่งครัด 
   3.4 กิจกรรมส่งคนกลับบ้าน อํานวยความสะดวกในการเดินทาง การตวจความพร้อมของ            
ผู้ขับรถสาธารณะ ควบคุมและตรวจจับความเร็วของรถบริการสาธารณะด้วยระบบ GPS  และเฝ้าระวังยานพาหนะ
ต่าง ๆ ศูนย์บริการตรวจสภาพรถฟรี รวมถึงมีศูนย์รับแจ้งเหตุร้องเรียนการใช้รถใช้ถนนโดยกรมการขนส่งทางบก และ
จุดบริการพักรถระหว่างการเดินทางเพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 
   3.5 สถานที่ที่จัดงานต่าง ๆ ต้องมีมาตรการเพ่ือรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน 
   3.6 การบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างจริงจัง เช่น พ.ร.บ. การจราจรทางบก 
   3.7 มีศูนย์แจ้งเตือนภัยสภาพอากาศตลอดช่วงเทศกาล 
 

ต่างประเทศ 
 
8.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของสํานักเลขาธิการอาเซียนในการต่ออายุครั้งที่ 2 ของ
บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียกับอาเซียนว่าด้วยโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนา
ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย ระยะที่ 2 และการแก้ไขข้อความในบันทึกความเข้าใจฯ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของสํานักเลขาธิการอาเซียนในการต่ออายุ                
ครั้งที่ 2 ของบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียกับอาเซียนว่าด้วยโครงการความร่วมมือด้านการ
พัฒนาระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย ระยะที่ 2 (Memorandum of Understanding between the 
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Association of Southeast Asian Nations and the Government of Australia on the Second Phase of 
the ASEAN Australia Development Cooperation Program : AADCP II) และการแก้ไขข้อความในบันทึกความ
เข้าใจฯ และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญให้กระทรวงการต่างประเทศ 
ดําเนินการได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก พร้อมทั้งเห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็น
ผู้ลงนามในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ และให้กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งสํานักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทน
ถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ว่า รัฐบาลไทยให้ความยินยอมให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนลงนามใน
เอกสารดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   ที่ผ่านมาประเทศไทยได้จัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียกับอาเซียนว่าด้วย
โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียระยะที่ 2 ในระหว่างปี  2552 – 2558 เพ่ือ
ดําเนินโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย เช่น การสร้างเสริมขีดความสามารถของ
สํานักเลขาธิการอาเซียนและการวิจัยด้านเศรษฐกิจเพ่ือนําไปสู่ข้อเสนอแนะทางนโยบายเก่ียวกับการรวมตัวกันทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค เป็นต้น โดยฝ่ายออสเตรเลียให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน เป็น
มูลค่าประมาณ 57 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยบันทึกความเข้าใจฯ ได้ดําเนินการต่ออายุบันทึกความเข้าใจฯ 
มาแล้ว 1 ครั้ง รวม 4 ปี ซึ่งทําให้บันทึกความเข้าใจฯ มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งน้ี ออสเตรเลียจึงได้
เสนอให้มีการต่ออายุบันทึกความเข้าใจฯ ออกไปอีก 2 ปี เป็นครั้งที่ 2 โดยสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
  
9.  เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน 
ครั้งที่ 5 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 5 ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่าง
แถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 5 ในส่วนที่
ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการคลัง ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง พร้อมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
(มีกําหนดการรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ จังหวัดเชียงราย) 
                   ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ  มีสาระสําคัญเก่ียวกับการรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและความท้าทายด้าน
นโยบาย การรวมตัวและการเปิดเสรีบริการด้านการเงิน การอํานวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ความ
เช่ือมโยงระบบการชําระเงินและบริการทางการเงิน การระดมทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การเงินที่ย่ังยืน การเข้าถึงบริการ
ทางการเงิน การระดมทุนเพ่ือการบริหารจัดการภัยพิบัติ การสร้างภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์และความร่วมมือด้านกํากับ
ดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับทั้งนโยบายรัฐบาลในปัจจุบันและแนวคิดหลักของการดํารงตําแหน่งประธาน
อาเซียนของประเทศไทย ในปี 2562 คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ย่ังยืน” (Advancing Partnership for 
Sustainability) และจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัฐสมาชิกอาเซียนต่อไป       
 
10.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกกับรัฐบาลมณฑลเหอหนานและคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจ้ิงโจว 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ           
ภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอ ดังน้ี 
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                    1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับรัฐบาลมณฑลเหอหนาน และร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ              
อากาศยานเจิ้งโจว ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งสองฉบับดังกล่าว ในส่วนที่
ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ                 
ภาคตะวันออกสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
                   2. อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับรัฐบาลมณฑลเหอหนาน 
                   3. อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกกับคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจ้ิงโจว 
                   สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งสองฉบับ 
                   1 .  เนื้ อหา โดยสรุ ปของร่ า งบั นทึ กความ เข้ า ใ จ  ระ ว่ า ง  สกพอ .  กับ รั ฐบาลมณฑล                
เหอหนาน ประกอบด้วยการสนับสนุนการพัฒนาโครงการศูนย์การบินคู่ขนาน (Aviation Dual Hub Project) 
ระหว่างจีนตอนกลางและภูมิภาคอาเซียน เสริมสร้างความร่วมมือในการวางแผนพัฒนาพื้นที่สนามบิน และ
อุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับการบิน เช่น โลจิสติกส์การบิน การซ่อมบํารุงอากาศยาน หลักสูตรอบรมบุคลากรการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันภายใต้กรอบข้อริเริ่มหน่ึงแถบหนึ่งเส้นทาง 
(Belt and Road Initiative) 
                   2. เนื้อหาโดยสรุปของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่าง สกพอ. กับ ZAEZ (Zhengzhou 
Airport Economy Zone : ZAEZ) ประกอบด้วย ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการวางแผนและ               
การบริหารจัดการมหานครการบินระหว่างกัน โดยจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนา
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น เที่ยวบิน การค้า และการลงทุน 
  โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้ง 2 ฉบับนี้จะเป็นการต่อยอดความร่วมมือบนพ้ืนฐานของบันทึก
ความเข้าใจฯ ระหว่าง สกพอ. กับกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้ลงนามร่วมกันในช่วงการ
ประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 6 เมื่อ
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งได้
กําหนดแนวทางความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ รวมถึงการคมนาคมและการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย ซึ่ง
บันทึกความเข้าใจฯ ทั้ง 2 ฉบับ ข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด
กับประเทศไทยในการพัฒนามหานครการบิน อุตสาหกรรมอากาศยานและการบิน รวมถึงอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง 
                   ทั้งน้ี สกพอ. มีกําหนดจัดให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ทั้ง 2 ฉบับระหว่าง สกพอ.กับรัฐบาล
มณฑลเหอหนานและ ZAEZ ระหว่างการเข้าร่วมงาน the 13th China Henan International Investment & 
Trade Fair ระหว่างวันที่ 8 – 11 เมษายน 2562 ณ เมืองเจ้ิงโจว มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  
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แต่งต้ัง 
11. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม รองอธิบดี
กรมสรรพากร ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) 
กรมสรรพากร ต้ังแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
12. เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถํ้าแห่งชาติ  
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ําแหง่ชาติ โดยมีองค์ประกอบ รวม 26 คน ประกอบด้วย คณะที่ปรึกษา 
จํานวน 4 คน คณะกรรมการ จํานวน 22 คน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
ประธานกรรมการ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นกรรมการและเลขานุการ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี รองอธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และรองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และมี
กรรมการอีก จาํนวน 17 คน มีอํานาจหน้าที่กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางในการใช้ประโยชน์ การบริหาร
จัดการถ้ํา และแนวทางในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนของท้องถิ่น และ
บูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวถ้ําโดยมีความเช่ือมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
 
13. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเคร่ืองประดับแห่งชาติ  
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ แทนตําแหน่งที่ว่าง รวม 5 
คน ดังน้ี  
   1. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค    ประธานกรรมการ  
   2. นายชายพงษ์ นิยมกิจ     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
   3. นายเธียรพันธ์ุ บุญทรงษีกุล     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
   4. นายรังสรรค์ ตุลชีวิน     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจีพร วงศ์ปรีดี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  
 
14. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ รวม 4 คน แทนตําแหน่งที่ว่าง ดังน้ี  
   1. นายประสาท สืบค้า   ประธานกรรมการ  
   2. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
   3. นายสุวิชญ โรจนวานิช   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
   4. นายสัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  
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15. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสาํนักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (คพพ.) รวม 5 คน 
แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหน่งจะครบวาระสี่ปีในวันที่ 19 เมษายน 2562 ดังน้ี  
   1. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร  ประธานกรรมการ  
  2. นายเสรี นนทสูติ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  3. นายธงทอง จันทรางศุ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
   4. นายจักร บุญ-หลง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
    5. นายวิสุทธ์ิ จันมณี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
    ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  
 
16. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผูท้รงคณุวุฒิด้านการมาตรฐานในคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ จํานวน 7 คน ดังน้ี  
   1. นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล  
   2. นายสุวิทย์ อมรนพรัตนกุล   
  3. นางอัจฉรา เจริญสุข  
  4. นางรัชดา อิสระเสนารักษ์ (ภาคเอกชน)  
  5. นายธวัช ผลความดี (ภาคเอกชน)  
  6. นางพรรณี อังศุสิงห์ (ภาคเอกชน)  
  7. นายเขมทัต สุคนธสิงห์ (ภาคเอกชน) 
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  
  
17. เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 โดยมีองค์ประกอบ รวม 43 คน และอํานาจ
หน้าที่ รวม 4 ข้อ ดังน้ี  
  องค์ประกอบ  
  ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
(ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ) เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รอง
ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกรม (พ้ืนที่เขตตรวจ
ราชการที่ 1) ผู้ตรวจราชการกรม (พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 2) ผู้ตรวจราชการกรม (พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 3) 
ผู้แทนจากสํานักงบประมาณ ผู้แทนจากสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนจากกรมการ
ปกครอง ผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์ ผู้แทนจาก
กระทรวงกลาโหม ผู้แทนบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากกองทุนประชากรแห่ง
สหประชาชาติ ผู้แทนจากสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผู้แทนจากสํานักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 
ผู้แทนจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนจากวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผู้แทนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขานุการกรม สํานักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อํานวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อํานวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อํานวยการกองสถิติ
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พยากรณ์ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อํานวยการกองสถิติสาธารณมติ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อํานวยการกองบริหาร
จัดเก็บข้อมูลสถิติ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อํานวยการกองบริหารจัดการระบบสถิติ สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
ผู้อํานวยการกองสถิติเศรษฐกิจ สํานักงานสถิติแห่งชาติ สถิติจังหวัด ผู้แทนภาคกลาง สํานักงานสถิติแห่งชาติ สถิติ
จังหวัด ผู้แทนภาคเหนือ สํานักงานสถิติแห่งชาติ สถิติจังหวัด ผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
และ สถิติจังหวัด ผู้แทนภาคใต้ สํานักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีผู้อํานวยการกองสถิติสังคม สํานักงานสถิติแห่งชาติ เป็น
กรรมการและเลขานุการ  ผู้อํานวยการกลุ่มสถิติประชากร กองสถิติสังคม สํานักงานสถิติแห่งชาติ นางอรศรี ฮินท่าไม้ 
นักวิชาการสถิติชํานาญการ กองสถิติสังคม สํานักงานสถิติแห่งชาติ นางสาวกรรณิการ์ เสนา นักวิชาการสถิติชํานาญ
การ กองสถิติสังคม สํานักงานสถิติแห่งชาติ นางนิภาพรรณ บรมพิชัยชาติกุล นักวิชาการสถิติชํานาญการ กองสถิติ
สังคม สํานักงานสถิติแห่งชาติ และ นายวรยุทธ ขุนราชเสนา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กองสถิติสังคม สํานักงาน
สถิติแห่งชาติ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
   อํานาจหน้าที่   
   1. พิจารณาให้ความเห็นชอบเก่ียวกับแผนการดําเนินงานโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ  
พ.ศ. 2563  
   2. ให้คําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลการดําเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กําหนด  
  3. มีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ได้ตามความจําเป็น  
  4. พิจารณาข้อเสนอของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินงานโครงการ  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
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