


วาระ
เรื่องที่

แต่งตั้ง 21 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ        กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                          เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 
 
  วันน้ี (3 มีนาคม 2563)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
    ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี 
    ปรองดอง พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย 
    การยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินสนับสนุนและ
    เงินชดเชยภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562)  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมโครงการลดการปล่อย 
    ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ)  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดการแบ่งระดับ การกําหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็น 
    เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดการจัดทํา ปัก ติดต้ังป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร หรือ
    สัญญาณจราจร สําหรับการจราจรบนทางหลวง พ.ศ. ....  
  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเคร่ืองใช้เมลามีน – 
    ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย – ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน – ยูเรีย – ฟอร์แมลดีไฮด์  
    สําหรับอาหาร : เฉพาะด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....  
  8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี  
    การสาธารณสุขไทย พ.ศ. ....  

เศรษฐกิจ - สงัคม 
 
  9.  เรื่อง  การพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน 
    ยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  10.  เรื่อง  การพิจารณาคัดเลือกผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
    พิเศษตาก และแต่งต้ังคณะทํางานกํากับและติดตามผลการดําเนินการตามสัญญา
    ของผู้ได้รับสิทธิการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  11.  เรื่อง  ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  
    พ.ศ. 2563 – 2565 
  12.  เรื่อง  ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า 
    พิษณุโลก 
  13.   เรื่อง  แผนปฏิบัติการด้านการกํากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563 - 2565) และ
    แผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ ประจําปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
  14.  เรื่อง  วันป่าชายเลนแห่งชาติ  
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  15.  เรื่อง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง 
    รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเพ่ือเตรียมความพร้อมป้องกัน
    และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
    (Covid -19) ระยะการระบาดในวงจํากัด (ระยะที่ 2)  
 16.  เรื่อง  ขออนุมัติก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณสําหรับรายการงบประมาณรายจ่าย 
   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  17.  เรื่อง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง 
    รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
    จัดทําหน้ากากอนามัยในการดําเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัน 
    ไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
 

ต่างประเทศ 
  18.   เรื่อง   การรับรองร่างปฏิญญาการเมืองในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพ
    สตรี สมัยที่ 64 
  19.  เรื่อง  ความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ Strategic Co-ordination and Monitoring 
    ภายใต้ Country Programme ระหว่างไทยกับ OECD 
 20.  เรื่อง   การขอความเห็นชอบต่อร่างหนังสือตราสารการโอนกรรมสิทธ์ิ (Deed of Grant) 
   เรือลาดตระเวนฉบับใหม่ ระหว่างสํานักงาน ป.ป.ส. และกองบัญชาการตํารวจ 
   ปราบปรามยาเสพติดเมียนมา 
  

แต่งต้ัง 
  21.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  24.  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงโฆษกหน่วยงาน (สคก.)  
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงพลังงาน)  
  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  27.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  

**************** 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง พ.ศ. .... ตามท่ี
สํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
สํานักงาน ก.พ. สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ   
  1. กําหนดให้คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ
สามัคคีปรองดองตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2561 เรื่อง กลไกในการขับเคล่ือนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ประกอบด้วย 
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีคนหน่ึงที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ 
และรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจํานวนไม่เกินสามคน ปลัดกระทรวง
กลาโหม เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังจากภาคเอกชนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจํานวนไม่เกินสาม
คน เป็นกรรมการ    
   2. กําหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ัง 
และอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้   
   3. กําหนดให้การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวน
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยการลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึง             
ให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียง  
ช้ีขาด  
  4. กําหนดให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการได้รับค่าตอบแทนเช่นเดียวกับ
ประธานกรรมการปฏิรูปและกรรมการปฏิรูปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ และ
ผู้ช่วยเลขานุการได้รับค่าตอบแทนเช่นเดียวกับผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและ
ขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินสนับสนุนและเงินชดเชยภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ              
ปี 2562)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินสนับสนุนและเงินชดเชยภายใต้
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
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   กค. เสนอว่า  
  1. โดยท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (วันที่ 22 ตุลาคม 2562 และ 12 พฤศจิกายน 2562) ให้ กค. เร่งรัด
การเสนอร่างกฎหมายเก่ียวกับมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” และมาตรการส่งเสริมการ
บริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 น้ัน เพ่ือยกเว้นภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินสนับสนุนและเงินชดเชยที่ผู้มี เ งินได้ได้รับตามมาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ภายในประเทศและมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ อันเน่ืองจากการชําระเงินเพ่ือซื้อสินค้าหรือรับบริการ
จากผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการผ่านระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ ต่อเน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 20 สิงหาคม 2562   
   2. ดังน้ัน เพ่ือสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ อันเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศโดยการจ่ายเงินสนับสนุนและเงินชดเชยให้แก่ผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยว ซึ่งได้ชําระเงินเพ่ือ
ซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการผ่านระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ                
จึงสมควรกําหนดให้เงินสนับสนุนและเงินชดเชยที่ผู้มีเงินได้ได้รับ อันเน่ืองจากการชําระเงินเพ่ือซื้อสินค้าและ              
รับบริการตามมาตรการดังกล่าวข้อ 1. เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา   
   3. กค. ได้ดําเนินการตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 ดังน้ี   
    3.1 ประมาณการสูญเสียรายได้ กค. รายงานว่า เงินชดเชยเพ่ิมเติมที่ได้รับจากมาตรการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ที่ขยายออกไป และเงินสนับสนุนและเงินชดเชยที่ได้รับจากมาตรการ
ส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ไม่อยู่ในประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ จึงไม่สูญเสียรายได้
ภาษี แต่อย่างไรก็ดี หากมิได้กําหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากมาตรการดังกล่าว จะสามารถจัดเก็บ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินสนับสนุนและเงินชดเชยได้ประมาณ 7,600 ล้านบาท   
   3.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จะทําให้การบริโภคภายในประเทศขยายตัว อันจะส่งผลดี
ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการจัดเก็บรายได้ภาษีอากร   
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร              
(การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินสนับสนุนและเงินชดเชยภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562) 
มาเพ่ือดําเนินการ  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
  กําหนดให้เงินสนับสนุนและเงินชดเชยที่ผู้มีเงินได้ได้รับตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศและมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ อันเน่ืองมาจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ขาย
สินค้าหรือผู้ให้บริการผ่านระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 
2562 และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ)       
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่
เกิดจากการจําหน่ายคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยตามโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจที่ได้
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ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่กฎหมายมี
ผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีต่อเน่ืองกัน โดยการเริ่มนับรอบระยะเวลา
บัญชีแรกให้เริ่มนับรอบระยะเวลาบัญชีที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ออกใบรับรอง
การจําหน่ายคาร์บอนเครดิตให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดการแบ่งระดับ การกําหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดการแบ่งระดับ การกําหนดคุณวุฒิ และการ
อนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้     
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดบทนิยามคําว่า “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี   
   2. กําหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี มี 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง 
โดยแต่ละระดับ มี 3 ประเภท คือ วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสี และวัสดุกัมมันตรังสีและเคร่ืองกําเนิดรังสี   
  3. กําหนดให้การออกใบอนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามท่ีกําหนดแล้ว ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นผู้มีหลักเกณฑ์อย่างหน่ึงอย่างใด ดังน้ี   
   3.1 ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากหน่วยงาน
ที่เลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา    
   3.2 ผ่านการเทียบหลักสูตรการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบหลักสูตรที่เลขาธิการ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
   3.3 ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
  4. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอต่ออายุใบอนุญาตขอรับใบแทนใบอนุญาต               
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต  
 
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ....              
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ  
และให้ดําเนินการต่อไปได้     
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  1. กําหนดให้มีองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และใช้ช่ือภาษาอังกฤษว่า “The Zoological 
Park Organization of Thailand” เรียกโดยย่อว่า “ZPOT” และจะให้มีตราเครื่องหมายขององค์การตามที่
คณะกรรมการกําหนดก็ได้ และให้มีสํานักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดอ่ืนและจะต้ังสํานักงานสาขาข้ึน 
ณ ที่ใดภายในราชอาณาจักรก็ได้    
   2. กําหนดให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการสวนสัตว์ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล ดําเนินการรวบรวมหรือส่งเสริมการรวบรวมสัตว์นานาชนิดไว้ เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์ 
การศึกษา การวิจัย การให้บริการแก่ประชาชน และการแลกเปล่ียนหรือเผยแพร่การเลี้ยงสัตว์ ส่งเสริมและจัดให้มี
การดําเนินการบํารุงและเพาะพันธ์ุสัตว์นานาชนิดเพ่ือรักษาและอนุรักษ์ไว้มิให้สูญพันธ์ุ ดําเนินการเก่ียวกับสถานที่
เลี้ยงสัตว์ขององค์การ มีอํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ และสามารถกู้ยืมเงิน ซึ่งถ้าเป็น
จํานวนเงินเกินกว่า 50 ล้านบาท ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน  
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  3. กําหนดให้ทุนขององค์การประกอบด้วย เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา 40 เงินและ
ทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจากสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ในส่วนของสํานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 เมื่อได้หักหน้ีสิน
แล้ว เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นทุน และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้ รวมทั้งเงินที่ได้รับความช่วยเหลือทั้ง
ภายในและภายนอกราชอาณาจักร   
  4. กําหนดให้มีคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วยประธานกรรมการคน
หน่ึงและกรรมการอ่ืนอีกไม่น้อยกว่า 6 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง และให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการ
และเลขานุการ   
  5. กําหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ
ผู้อํานวยการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด สําหรับประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อํานวยการ พนักงาน และ
ลูกจ้าง อาจได้รับเงินบําเหน็จ หรือเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  
  6. กําหนดบทเฉพาะกาล          
   6.1 กําหนดให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ี ภาระผูกพัน งบประมาณ และรายได้
ขององค์การสวนสัตว์ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2497 ไปเป็นขององค์การสวนสัตว์แห่ง
ประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกาน้ี   
   6.2 กําหนดให้คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังตามพระราช
กฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2497 ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาน้ีใช้บังคับ เป็น
คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกาน้ี และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มี
คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกาน้ี   
   6.3 กําหนดให้ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การสวนสัตว์
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2497 ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนที่พระราชกฤษฎีกาน้ีใช้บังคับ 
เป็นผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
โดยให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เท่าที่เคยได้รับอยู่เดิม สําหรับผู้อํานวยการขององค์การสวน
สัตว์ ให้ดํารงตําแหน่งต่อไปตามที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง  
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดการจัดทํา ปัก ติดต้ังป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร หรือสัญญาณจราจร สําหรับ
การจราจรบนทางหลวง พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดการจัดทํา ปัก ติดต้ังป้ายจราจร เครื่องหมาย
จราจร หรือสัญญาณจราจร สําหรับการจราจรบนทางหลวง พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดคํานิยามและแก้ไขรปูแบบ ความหมาย ลักษณะและตัวอย่างของเคร่ืองหมายจราจร อุปกรณ์
จราจร สัญญาณจราจร ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เรื่อง มาตรฐาน
เครื่องหมายจราจร ข้อกําหนดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรื่อง สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร และความหมาย
ของสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ดังน้ี   
  1. กําหนดความหมาย ตัวอย่าง และแบ่งเคร่ืองหมายจราจร เป็นป้ายจราจร และเครื่องหมายจราจร
บนพ้ืนทาง  
   2. กําหนดความหมาย ลักษณะ ตัวอย่าง และแบ่งป้ายจราจร เป็นป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายแนะนํา   
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  3. กําหนดความหมาย ลักษณะ ตัวอย่าง และแบ่งเครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทางเป็นเคร่ืองหมาย
จราจรบนพ้ืนทางประเภทบังคับ เครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทางประเภทเตือน  
  4. กําหนดความหมาย และตัวอย่างของอุปกรณ์จราจร   
  5. กําหนดความหมายของสัญญาณจราจร ซึ่งประกอบด้วยสัญญาณไฟและสัญญาณธง   
 
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน – ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย – 
ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน – ยูเรีย – ฟอร์แมลดีไฮด์ สําหรับอาหาร : เฉพาะด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและ
เครื่องใช้เมลามีน – ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย – ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน – ยูเรีย – ฟอร์แมลดีไฮด์ สําหรับอาหาร : 
เฉพาะด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  ร่างกฎกระทรวงฯ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เป็นการออกกฎกระทรวงเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 
17  แห่ งพระราชบัญญั ติมาตรฐานผลิต ภัณฑ์ อุตสาหกรรม  (ฉบับที่  8 )  พ .ศ .  2562  โดยกํ าหนดใ ห้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน – ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย – ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน – ยูเรีย – 
ฟอร์แมลดีไฮด์ สําหรับอาหาร : เฉพาะด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะบรรจุอาหารทุกชนิดที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารปนเป้ือน ซึ่งกระทรวง
อุตสาหกรรมได้ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว  
 
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 
ปี การสาธารณสุขไทย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  กค. เสนอว่า  
  1. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ให้ กค. จัดทําเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย 
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นที่ระลึกและน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความสําเร็จ 
พัฒนาการทางการแพทย์ และผลการดําเนินงานของ สธ. ที่ทําหน้าที่ดูแลสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่ง กค. 
ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทําเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสดังกล่าว และได้รับพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตให้จัดทําเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกตามแบบที่ทูลเกล้าฯ ถวายแล้ว   
   2. จึงเห็นควรจัดทําเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคาย่ีสิบบาท ออกใช้
เพ่ือเป็นที่ระลึกเน่ืองในโอกาสครบ 100 ปี การสาธารณสุขไทยในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สําหรับค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําเหรียญกษาปณ์ดังกล่าวมาจากเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของ
แผ่นดินและการทําของ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
  กําหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ นํ้าหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย และ
ลักษณะอ่ืน ๆ ของเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคาย่ีสิบบาท เพ่ือเป็นที่ระลึกเน่ืองใน
โอกาสครบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย  
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เศรษฐกิจ - สงัคม 
 
9. เรื่อง การพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้มีการพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในอัตราไม่เกิน 11,292 อัตรา โดยแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดโดยตรง และผู้ปฏิบัติงานเก้ือกูลต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามท่ีกระทรวงยุติธรรม 
(ยธ.) เสนอดังน้ี 
  1. ให้มีการพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับดีเด่นไม่เกินร้อยละ 2.5 ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดโดยตรง จํานวน 
330,241 อัตรา คิดเป็นอัตราไม่เกิน 8,256 อัตรา 
  2. ให้มีการพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับดีเด่นไม่เกินร้อยละ 1.5 ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก้ือกูลต่อการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด จํานวน 202,414 อัตรา คิดเป็นอัตราไม่เกิน 3,036 อัตรา 
  3. สําหรับงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีของส่วน
ราชการต้นสังกัดเป็นลําดับแรกก่อน หากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้เบิกจ่ายจากงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือน
และเงินปรับวุฒิข้าราชการเป็นลําดับต่อไป 
 
10. เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และแต่งต้ัง
คณะทํางานกํากับและติดตามผลการดําเนินการตามสัญญาของผู้ได้รับสิทธิการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมติคณะทํางานสรรหา คัดเลือก และเจรจาผู้ลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (คณะทํางานสรรหาฯ) ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ตามท่ี
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ แล้วมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกให้กิจการร่วมค้า ไอซีบีแอนด์จี ตาก อินดัสเทรียล 
พาร์ก เป็นผู้ได้รับสิทธิพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  
  สําหรับการแต่งต้ังคณะทํางานกํากับและติดตามผลการดําเนินการตามสัญญาของผู้ได้รับสิทธิการ
พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ น้ัน เห็นควรให้กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) พิจารณาดําเนินการภายหลัง
จากท่ีมีการแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... แล้ว 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ข้อเสนอของกระทรวงการคลังเป็นการขอความเห็นชอบผลการคัดเลือกให้กิจการร่วมค้า ไอซีบี
แอนด์จี ตาก อินดัสเทรียล พาร์ก เป็นผู้ได้รับสิทธิพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ตามมติคณะทํางาน
สรรหา คัดเลือก และเจรจาผู้ลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม 2562 สรุปได้ ดังน้ี 
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รายการ รายละเอียด 
1. รูปแบบโครงการ - เป็นการจัดสรรพ้ืนที่ให้เช่าในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ท้องที่ตําบลท่า

สายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก เน้ือที่ประมาณ 1,067 – 2 – 27.7 ไร่ 
ระยะเวลา 50 ปี โดยกิจการร่วมค้า ไอซีบีแอนด์จี ตาก อินดัสเทรียล พาร์ก เป็น
ผู้พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมมูลค่าโครงการ ประมาณ 830 ล้านบาท  
- แบ่งการพัฒนาพ้ืนที่เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
  (1) พื้นที่อุตสาหกรรม (Factory Zone) ขนาดพื้นที่รวม 610 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 57 ประเภทกิจการ เช่น เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ อาหาร และเกษตร
แปรรูป โลจิสติกส์และคลังสินค้า 
 
 
  (2) พ้ืนที่ส่วนกลาง (Amenity Core Zone) ขนาดพ้ืนที่รวม 87 ไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 8 เช่น สํานักงานผู้ลงทุนและบริษัทต่าง ๆ หน่วยงานราชการ ศูนย์การค้า
ชายแดน ศูนย์การประชุม 
  (3) พ้ืนที่สีเขียว (Green Space) ขนาดพ้ืนที่รวม 370 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35 เช่น 
พ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ (Training Center) สวนสาธารณะ โครงข่ายถนน 

2 .  ก า รพิ จ า รณา
คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ผู้
เสนอการลงทุน 

มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนด เช่น (1) จะต้องเป็น
ผู้ไม่เคยทิ้งงานก่อสร้างของทางราชการตามหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานของ
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลางมาก่อน (2) ต้องเป็นนิติบุคคลที่มี
สถานะการเงินที่มั่นคงและมีความสามารถที่จะดําเนินโครงการให้สําเร็จตาม
เป้าหมายได้ 

3. คะแนนข้อเสนอ
โครงการลงทุน 

- ได้คะแนนข้อเสนอโครงการลงทุน ส่วนที่ 1 Land Use & Masterplaning 55.25 
คะแนน (จาก 60 คะแนน) ส่วนที่ 2 Business Model/ Milestone/Feasibility 
14 คะแนน (จาก 20 คะแนน) และส่วนที่ 3 ข้อเสนอผลประโยชน์ตอบแทนการเช่า 
20 คะแนน (จาก 20 คะแนน) รวมทั้งสิ้น 89.25 คะแนน (จาก 100 คะแนน)  
- ได้เสนอผลประโยชน์ตอบแทน (ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า) ให้แก่ทางราชการ
จํานวน 321 ล้านบาท สูงกว่าค่าธรรมเนียมขั้นตํ่าที่ทางราชการกําหนด 
54,107,687 บาท (ขั้นตํ่ากําหนด 266,892,313 บาท/50 ปี หรือ 250,000 บาท/
ไร่/50ปี) รวมท้ังชําระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ 36,000 บาท/ไร่/ปี และปรับปรุงอัตรา
ค่าเช่า ร้อยละ 15 ทุก 5 ปี

 
11. เรื่อง ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 – 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 -2565 
  2. รับทราบกรอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ดําเนินการตามร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 – 2563 รวมทั้งสิ้น 11,078,946,553 บาท 

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

  สาระสําคัญของเร่ือง 
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  สธ.รายงานว่า 
  1. ภายหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 
2561 เป็นกฎหมายแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สธ. ได้ดําเนินการทบทวนสถานการณ์ด้านวัคซีนทั้งในและ
ต่างประเทศ การประเมินความเสี่ยงภูมิคุ้มกันหรือความเข้มแข็งด้านวัคซีนของประเทศ รวมท้ังทบทวนนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ด้านวัคซีนและด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องโดยผ่านการรับฟังความเห็นจากประชาชนและผู้เช่ียวชาญใน
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และได้นําเสนอคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเพื่อพิจารณา
ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงที่ประชุมได้มีมติ (1) เห็นชอบร่างนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ .ศ . 2563 - 2565 และกรอบงบประมาณ จํานวน 
11,078,946,553 บาทและ (2) มอบหมายให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวัคซีน
แห่งชาติดําเนินการเสนอร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 – 2565 
และกรอบงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี ตามนัยมาตรา 10 (1) และ 10 (4) แห่งพระราชบัญญัติความมั่นคงด้าน
วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561  
  2. สธ. แจ้งว่า นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 – 2565 เป็น
แผนที่นําไปสู่การพึ่งตนเองและความม่ันคงด้านวัคซีนอย่างย่ังยืนโดยยึดหลักความสอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและ
ต่อเน่ือง การวิจัยพัฒนาผลิตวัคซีนเพ่ือต่อยอดสู่การผลิต การส่งออก และการบริหารจัดการทรัพยากรด้านวัคซีนของ
ประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต แผนย่อย
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร อีกทั้งยังมีแนวคิดที่สอดรับกับนโยบายและแผนพัฒนาของชาติ เช่น 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 
2564 แผนยุทธศาสตร์ สธ. 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
  3. ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 – 2565 มี
สาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 

ประเด็น สาระสาํคญั 
วิสัยทัศน ์ ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศ

เข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เป็นธรรม 
วัตถุประสงค ์ - เพ่ือพัฒนาระบบการจัดหาที่สมดุลกับความต้องการและสนับสนุน

อุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศ และพัฒนาระบบการให้บริการวัคซีน 
เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกพ้ืนที่เข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง และทันการณ์ 
- เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการการวิจัยพัฒนา การผลิต
วัคซีน การประกันคุณภาพและการนําไปใช้ให้เป็นทิศทางเดียวกัน 
และมีขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนที่สามารถ
รองรับความต้องการได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
- เพ่ือผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านวัคซีนอย่างครบวงจรเพื่อ
รองรับความต้องการอย่างเพียงพอ พัฒนาและบริหารจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของประเทศให้มีครบถ้วนและได้
มาตรฐานสากล 
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- เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วนให้มีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านวัคซีนของ
ประเทศได้อย่างเข้มแข็ง มีเอกภาพในการบริหารจัดการอย่างบูรณา
การและมีประสิทธิภาพ

นโยบาย - รัฐบาลจะส่งเสริมให้คนไทยและผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับ
วัคซีนอย่างครอบคลุม เหมาะสม และเป็นธรรมทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉิน 
- รัฐบาลจะส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จําเป็นสําหรับ
ใช้ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เพ่ือทดแทนการ
นําเข้าและการส่งออกในระยะต่อไป 
- รัฐบาลจะส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
วัคซีนของประเทศเพ่ือรองรับความต้องการอย่างเพียงพอ และได้
มาตรฐานสากล 
- รัฐบาลจะส่งเสริมให้องค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนมีความเข้มแข็ง 
เพ่ือให้สามารถดําเนินการด้านวัคซีนได้อย่างครบวงจรและมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร ์ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
โดยมุ่งสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้
อย่างเป็นธรรมและทันต่อสถานการณ์ทั้งในภาวะปกติและภาวะ
ฉุกเฉิน มุ่งพัฒนากลไกและระบบงบประมาณในการนําวัคซีนใหม่เข้า
มาใช้เป็นวัคซีนพ้ืนฐาน รวมทั้งมุ่งส่งเสริมการพัฒนารูปแบบและ
มาตรฐานของการให้บริการวัคซีน 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิต
วัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ โดยมุ่ง
สร้างศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองด้านวัคซีน ส่งเสริมและสนับสนุน
ทุนในการวิจัยพัฒนาวัคซีนเป้าหมายและวัคซีนเพ่ือตอบโต้การระบาด 
รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาหรือรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการผลิตวัคซีน 
- ยุทธศาสตร์ที่  3  ส่ ง เส ริม  สนับสนุน อุตสาหกรรมวัคซีน
ภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและส่งออกได้ ซึ่งให้ความสําคัญ
กับการเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศ โดย
การแสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการกําหนดนโยบาย มาตรการ หรือ
ระเบียบปฏิบัติที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุน ความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนให้สามารถผลิตวัคซีนที่จําเป็นได้อย่างเพียงพอและ
ได้มาตรฐานสากลเพ่ือสามารถส่งออกจําหน่ายในภูมิภาคและ
นานาชาติได้อย่างเข้มแข็งและเติบโต 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความม่ันคงด้านวัคซีนได้
อย่างเหมาะสม ให้ความสําคัญกับการผลิต การพัฒนา และการรักษา
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บุคลากรในสาขาที่จําเป็นและขาดแคลนให้เพียงพอ รวมถึงการพัฒนา
และบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานสากลและการ
พัฒนาองค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนให้มีศักยภาพสูงและเป็น
เอกภาพ 
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคี
เครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ โดยให้ความสําคัญกับการ
สนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้สามารถดําเนินการวิจัย
พัฒนาและผลิตวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

 
 

การประเมินผล แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
1) ประเมินผลก่อนการปฏิบัติการหรือก่อนเร่ิมโครงการ โดยให้
หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนประเมินตนเองเพ่ือประเมิน
สถานการณ์และศักยภาพความพร้อมของหน่วยงาน (ระยะเวลา 1 ปี 
พ.ศ. 2563)  
2) ประเมินผลระหว่างดําเนินการ โดยคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
หรือหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน เพ่ือติดตาม
ประเมินผลความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ (ระยะเวลา 2 ปี 
พ.ศ. 2563 – 2564)  
3) ประเมินผลหลังสิ้นสุดแผน โดยคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เพ่ือ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพ ปัญหาอุปสรรค และผลกระทบในภาพรวม 
พร้อมทั้งสรุปผลการดําเนินงานภายหลังจากสิ้นสุดแผนและจะ
รายงานต่อคณะรัฐมนตรีทุกปี (ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) 

 
12. เรื่อง ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิษณุโลก 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
เก่าพิษณุโลกตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ 
   สาระสําคัญของเร่ือง 
   ทส. รายงานว่า 
   1. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มดําเนินการศึกษากําหนด
ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเมืองเก่าพิษณุโลก ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552 เพ่ือให้การกําหนดเขตพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีคุณค่า
ทางด้านประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน รวมท้ังวัดที่มีความสําคัญในพ้ืนที่เมืองเก่าพิษณุโลก เน่ืองจากเมืองเก่า
พิษณุโลกจัดอยู่ในเมืองเก่ากลุ่มที่ 1 ที่มีคุณค่าความสําคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีความชัดเจน เช่น เป็นชุมชนโบราณที่
มีความสืบเน่ืองมาเป็นเวลายาวนานเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ในภาคเหนือตอนล่างและมีความสําคัญทางยุทธศาสตร์
มากที่สุดเมืองหน่ึงของราชอาณาจักรอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
   2 .  ในการประ ชุมคณะกรรมการอ นุรั กษ์ และ พัฒนากรุ ง รั ตน โกสินทร์ และ เมื อ ง เ ก่ า                
[รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน และเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเลขานุการ] ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบ ดังน้ี 
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    2.1 ให้ประกาศเขตพ้ืนที่เมืองเก่าพิษณุโลก ตามขอบเขตพ้ืนที่ตามท่ีศึกษาและรับฟังความ
คิดเห็นกับจังหวัด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า               
พ.ศ 2546 และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นําไปพิจารณาและจัดทํา
รายละเอียดเพ่ือดําเนินการต่อไป 
    2.2 ให้จังหวัดพิษณุโลก พิจารณาดําเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับประชาชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ต่อไปและดําเนินการจัดทําแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และ
พัฒนาบริเวณเมืองเก่าพิษณุโลกเพ่ือใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   3. ขอบเขตพ้ืนที่ เมืองเก่าพิษณุโลก ครอบคลุมอาณาบริเวณกําแพงเมือง คูเมืองพิษณุโลก 
พระราชวังจันทน์ วัด และโบราณสถานสําคัญ โดยมีการแบ่งเป็นเขตพ้ืนที่ (Zoning) ดังต่อไปน้ี 
    พ้ืนที่หลัก เน้ือที่รวมประมาณ 0.553 ตารางกิโลเมตร (345.30 ไร่) 
    พ้ืนที่ 1-1 คือพระราชวังจันทน์ และโบราณสถานสําคัญ เช่น สระสองห้อง วัดโพธิ์ทอง วัด
พระศรีสุคต และวัดวิหารทอง รวมไปถึงพ้ืนที่อาคารศาลากลางจังหวัดปัจจุบัน เน้ือที่ประมาณ 0.416 ตารางกิโลเมตร 
(259.86 ไร่) 
    พ้ืนที่ 1-2 ทางฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าน่าน ซึ่งเป็นบริเวณวัดและโบราณสถานสําคัญของ
เมือง ได้แก่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดนางพญา และวัดราชบูรณะ เน้ือที่ประมาณ 0.137 ตาราง
กิโลเมตร (85.44 ไร่) 
    พ้ืนที่ ต่อเ น่ือง ได้แก่ พ้ืนที่บริ เวณภายในขอบเขตพ้ืนที่ เมืองเก่าพิษณุโลกท้ังหมด
นอกเหนือจากพ้ืนที่หลัก มีเน้ือที่รวมประมาณ 2.277 ตารางกิโลเมตร (1,423.125 ไร่)  
   4. กรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ประกอบด้วยแนวทางทั่วไปและแนวทางสําหรับ
เขตพ้ืนที่สรุปได้ ดังน้ี 
    4.1 แนวทางทั่วไป (สําหรับพ้ืนที่หลักและพ้ืนที่ต่อเน่ือง) ดังน้ี 

แนวทาง การดําเนินการ 
1. การมีส่วนรว่มและการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์โดยวิธีต่าง ๆ เช่น การพบปะพูดคุย 

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ รวมถึงใหป้ระชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น และจัดกิจกรรมเมืองเก่า
อย่างต่อเน่ือง

2. การสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์และพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน 

จัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือกําหนดกรอบการสร้างจิตสํานึก
ทางสังคมโดยการให้ความรู้ สร้างการรับรู้ต้ังแต่ในระดับ
ครอบครัว กลุม่ทางสังคมต่าง ๆ ชุมชน และเป็นแบบแผน
ของทั้งเมือง 

3. การส่งเสริมกิจกรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ ฟ้ืนฟูงานเทศกาลต่าง ๆ เพ่ือ
ประโยชน์ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดให้มีบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และธุรกรรม
บริการที่ครบสมบูรณ์

5. การป้องกันภัยคุกคามจากมนุษย์และธรรมชาติ  คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าระดับเมือง
สามารถใช้อํานาจตามกฎหมายที่เก่ียวข้องในการจัด
ระเบียบหรือระงับยับย้ังกิจกรรมการพัฒนาก่อสร้างที่จะ
เป็นผลกระทบต่อโบราณสถานและแหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรม เพ่ือป้องกันกรณีการพัฒนาสิ่งก่อสร้างที่บดบัง
โบราณสถาน 
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6. การประหยัดพลังงานด้านการสัญจรและ
สภาพแวดล้อม 

ส่งเสริมพัฒนาทางเดินเท้า การใช้จักรยาน และพาหนะ
ทางเลือกในเขตเมืองเก่า เพ่ือลดการใช้ยานพาหนะที่ใช้
เช้ือเพลิงและสร้างมลภาวะ

7. การดูแลและบํารุงรักษาอาคารและสาธารณูปการ ขยายบทบาทองค์กรปกครองท้องถิ่นในคณะอนุกรรมการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าระดับเมือง ในการดูแลมิให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อลักษณะทางกายภาพที่สําคัญ
ของสิ่งก่อสร้างในย่านเมืองเก่า และส่งเสริมให้มีการ
บํารุงรักษาสภาพภายนอกของอาคารอย่างต่อเน่ือง 

     4.2 แนวทางสําหรับเขตพ้ืนที่ ดังน้ี  
     4.2.1 พ้ืนที่หลัก 

แนวทาง การดําเนินการ 
1. ด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

1.1 ลดการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนที่ไม่จําเป็นในเขตพ้ืนที่ศาสนสถาน 
1.2 ที่ดินของรัฐและเอกชนควรให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นหลัก ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือหัตถกรรม การทอ่งเที่ยว             
พาณิชยกรรม การอยู่อาศัย ศาสนสถาน สถานศึกษา หน่วยงานราชการ สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ นันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์เท่าน้ัน

2. ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม 

รักษาสภาพแวดล้อมโดยกําหนดความสูง สดัส่วนพ้ืนที่ว่าง (Open Space Ratio) ขนาด 
ลักษณะ แบบ รูปทรงของอาคารให้สอดคลอ้งและกลมกลนืหรือไม่ทําลายโบราณสถานใน
พ้ืนที่ พิจารณาการใช้วัสดุและสีของอาคารเพ่ือสร้างบรรยากาศการเข้ามาถึงบริเวณ
สําคัญของเขตพ้ืนที่เมืองเก่า

3. ด้านระบบ
การจราจรและ
คมนาคมขนส่ง 

3.1 ส่งเสริมให้มีทางเดินเท้าและการสัญจรด้วยยานพาหนะขนาดเบาเพ่ือลดมลภาวะ เช่น 
รถจักรยาน รถลากจูง 
3.2 ลดปริมาณการจราจร ห้ามรถบรรทุกหนักและรถยนต์ขนาดใหญ่เข้าสู่พ้ืนที ่
3.3 จํากัดการก่อสร้างลานจอดรถขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นมลภาวะทางสายตาท่ีขัดแย้งกับ
สภาพแวดล้อมเมืองเก่า

4. ด้านการพัฒนาภูมิ
ทัศน์ 

4.1 สร้างเส้นทางต่อเน่ืองระหว่างตําแหน่งองค์ประกอบเมือง โบราณสถานและพ้ืนที่เปิด
โล่งในเมือง โดยจัดให้มีทางคนเดิน ทางจักรยาน หรือพาหนะขนาดเบา 
4.2 จัดทางคนเดินที่ปลอดภัย พร้อมอุปกรณ์สาธารณูปโภคอํานวยความสะดวก เช่น โคม
ไฟ ถังขยะ ป้ายบอกทาง

5. ด้านการบริหาร
และการจัดการ 

5.1 ให้จังหวัดจัดต้ังสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า 
เพ่ือทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ 
5.2 ให้จังหวัดออกประกาศ เรื่อง มาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอย่างอ่ืนที่อาจพึงมีในบริเวณเมืองเก่า ที่จะดําเนินการ
ก่อสร้างภายในบริเวณเมืองเก่า เพ่ือให้ส่งเรื่องและแบบแปลนให้คณะอนุกรรมการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าโดยผ่านสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองเก่า เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
5.3 จัดทําแผนแม่บทการอนุรกัษ์และพัฒนาเมืองเก่า โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมอืงเก่าและคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงาน 
5.4 วางแนวนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณเมืองเก่า 
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5.5 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกมาตรการในการควบคุมการก่อสรา้งอาคารของ
ภาคเอกชน 

     4.2.2 พ้ืนที่ต่อเน่ือง 
แนวทาง การดําเนินงาน 

1. ด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

1.1 ลดการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนไม่จําเป็นในเขตพ้ืนที่ศาสนสถาน 
1.2 ที่ดินของรัฐและเอกชนให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือหัตถกรรมการท่องเที่ยว การอยู่อาศัย 
พาณิชยกรรม สถาบันราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
นันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่าน้ัน และต้อง
ส่งเสริมพ้ืนที่หลัก 

2. ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม 

2.1 พิจารณาวางข้อกําหนดความสูงและแนวถอยร่นอาคาร รวมทั้งขนาดมวลอาคารเพ่ือ
รักษาสัดส่วนทีเ่หมาะสมของขนาดอาคารท่ีไม่ทําลายแหลง่ศิลปกรรมในพ้ืนที่เมืองเก่า 
2.2 พิจารณาการใช้วัสดุและสีของอาคารเพ่ือส่งเสริมบรรยากาศในเขตพ้ืนที่เมืองเก่า 
2.3 พิจารณาการใช้ประโยชน์อาคารเก่าที่ยังคงสภาพหรือสามารถฟ้ืนฟูได้ในกิจกรรมที่
เก่ียวเน่ืองกับการเรียนรู้และการท่องเที่ยว

3. ด้านระบบ
การจราจรและ
คมนาคมขนส่ง 

3.1 สร้างที่จอดรถในตําแหน่งที่เหมาะสม เป็นจุดเปลี่ยนระบบการสัญจรเข้าถึงพ้ืนที่หลัก
และส่วนอ่ืน ๆ ของเมือง เพ่ือลดจํานวนรถยนต์ที่จะเข้าไปสร้างความคับคั่งของการจราจร 
รวมทั้งผลกระทบด้านมุมมองและการเกิดมลภาวะในพ้ืนที่เมืองเก่า 
3.2 ส่งเสริมให้มีทางเดินเท้าและการสัญจรด้วยยานพาหนะขนาดเบา เช่น รถจักรยาน 
และรถลากจูง เป็นต้น

4. ด้านการพัฒนาภูมิ
ทัศน์ 

4.1 เส้นทางหลักเข้าสู่เมืองเก่า ควรสร้างเอกลักษณ์และจุดหมายตาที่ระบุการมาถึงย่าน
เมืองเก่า รวมถึงการเปิดมุมมอง (Vista) ตามแนวเส้นทางสัญจรเข้าสู่บริเวณเมืองเก่า 
4.2 ปลกูต้นไมข้นาดใหญ่ตามแนวเส้นทางเข้าสู่เมือง พัฒนาภูมิทัศน์ สร้างร่มเงาตามแนว
ถนน ทางเท้า สร้างจุดหมายตา โดยเลือกพันธ์ุไม้ที่มีความเช่ือมโยงกับประวัติศาสตร์ของ
เมืองเก่า หรือที่เป็นต้นไม้ประจําจังหวัดพิษณุโลก คือ ต้นปีบ 
4.3 ป้ายโฆษณาและป้ายกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่ไม่เหมาะสมเป็นปัญหาต่อทัศนียภาพ ควร
จํากัดขนาดและรูปลักษณ์ของป้ายประเภทต่าง ๆ ส่งเสริมการออกแบบป้ายที่ดีมี
เอกลักษณ์ด้วยการประกาศเกียรติคุณ 
4.4 เปลี่ยนวัสดุพ้ืนผิวจราจรให้มีสแีละสมัผสัที่แตกต่างจากถนนทั่วไปเพ่ือให้รู้สึกถึงการ
มาถึงเมืองเก่า 
4.5 จัดให้มีอุปกรณ์สาธารณูปโภคเพ่ืออํานวยความสะดวกและที่มีเอกลกัษณ์สอดคล้อง
กับความเป็นเมืองเก่า 

 
13.  เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการกํากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนการดําเนินงาน 
งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังน้ี 
   1. รับทราบแผนปฏิบัติการด้านการกํากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563 – 2565) ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) 
   2. รับทราบผลการดําเนินงาน การจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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   3. เห็นชอบแผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 วงเงินงบประมาณรายจ่าย 948.42 ล้านบาท และประมาณการรายได้ 948.75 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ
ดําเนินงานตามนัยมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
   สาระสําคัญของเร่ือง 
   1. กระทรวงพลังงานเสนอคณะรัฐมนตรี ดังน้ี (1) รับทราบแผนปฏิบัติการด้านการกํากับกิจการ
พลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) (2) 
รับทราบผลการดําเนินงาน การจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ (3) เห็นชอบ
แผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินงบประมาณ
รายจ่าย 948.42 ล้านบาท และประมาณการรายได้ 948.75 ล้านบาท ซึ่งเป็นการดําเนินงานตามความนัยมาตรา 41 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
   2. แผนปฏิบัติการด้านการกํากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563 – 2565) มีความเช่ือมโยง
สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์และแผนที่สําคัญต่าง ๆ ที่สําคัญ เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ชีวมวลในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รองรับการใช้พลังงานรูปแบบต่าง ๆ การส่งเสริมพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกให้มีสัดส่วนมากขึ้นรวมทั้งพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้ความสําคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน ทั้งน้ี สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พิจารณา
ให้ความเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวแล้ว และกระทรวงพลังงานได้ปรับแก้ไขตามความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว 
 
14. เรื่อง วันป่าชายเลนแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี เป็น “วันป่าชายเลนแห่งชาติ” ตามท่ี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  ทส. รายงานว่า   
  1. ป่าชายเลนเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีมีความสําคัญและมีคุณค่าอย่างย่ิงต่อประเทศทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศถูกเปลี่ยนแปลงไปจากการบุกรุก ทําลาย และ
เปลี่ยนสภาพไปเป็นแหล่งทํานากุ้ง นาเกลือ แหล่งชุมชนเมือง พ้ืนที่เกษตรกรรม รวมถึงการใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ เป็น
จํานวนมาก จากเมื่อปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีป่าชายเลนประมาณ 2,200,000 ไร่ แต่ในปี พ.ศ. 2534 ป่าชายเลน
คงเหลืออยู่ประมาณ 1,090,000 ไร่ และถูกเปลี่ยนสภาพไปถึง 1,110,000 ไร่ ซึ่งการลดลงของป่าชายเลนส่งผล
กระทบต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นอย่างย่ิง ทั้งน้ี เน่ืองจากพระราชดําริและพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงให้ความสําคัญต่อป่าชายเลนส่งผลให้รัฐบาล 
หน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้ร่วมกันปลูกฟ้ืนฟูป่าชายเลนมาโดยตลอดอย่าง
ต่อเน่ืองและเพ่ิมขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2557 มีพ้ืนที่ป่าชายเลนประมาณ 1,534,584 ไร่ (เพ่ิมขึ้น 444,584 ไร่ จากปี 
พ.ศ. 2534)  
   2. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวัน
ป่าชายเลนแห่งชาติ และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป  
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  3. การประกาศให้มีวันป่าชายเลนแห่งชาติ เป็นการกําหนดวันในเชิงสัญลักษณ์เพ่ือใช้ในการรณรงค์ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้น้อมรําลึก และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
กับการอนุรักษ์ป่าชายเลน และร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการปกป้อง ดูแลรักษา ปลูกฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าชาย
เลนให้คงความสมบูรณ์ตลอดไป โดย ทส. จึงได้พิจารณาวันที่เหมาะสมในการประกาศให้วันป่าชายเลนแห่งชาติ เป็น
วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี สื่บเน่ืองจากเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2534 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระราชดํารัสที่เก่ียวข้องกับป่าชายเลนเป็นครั้งแรกและ
ส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนมาอย่างต่อเน่ือง    
  4. แนวทางการดําเนินงาน จัดกิจกรรมนิทรรศการเพ่ือเทิดพระเกียรติและน้อมรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน รณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจและเชิญชวน
ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ป่าชายเลนในวันป่าชายเลนแห่งชาติในทุก ๆ ปี   
 
15. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ระยะการระบาดในวงจํากัด (ระยะที่ 2)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังน้ี  
  1. รับทราบโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  2019 (COVID -19) ระยะระบาดในวงจํากัด (ระยะที่ 2) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2. อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น 1,233,272,900 บาท 
  สาระสําคัญของเร่ือง   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3  มีนาคม 2563 เห็นชอบการดําเนินงานเพ่ือเตรียมความพร้อมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะการระบาดในวงจํากัด (ระยะที่ 
2) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่เมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหู
เป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน  ต้ังแต่ในช่วงเดือนธันวาคม 2562  ที่ผ่านมา  การแพร่ระบาดได้สร้างความกังวลไปทั่ว
โลกหลังจากจํานวนผู้ติดเช้ือไวรัสชนิดน้ีในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นโดยข้อมูล ณ วันที่ 25 
กุมภาพันธ์  2563 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก  จํานวนทั้งสิ้น 80,294 ราย มีอาการรุนแรง  9,215 ราย  เสียชีวิต 
2,707 ราย  ประเทศไทยมีผู้ป่วยยืนยันสะสม จํานวน 37 ราย หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล 
จํานวน 24 ราย และมีผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยาม (PUI)  จํานวน 1,798 ราย โดยประเทศไทยได้ยกระดับการ
แจ้งเตือนโรคในผู้เดินทางให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพ้ืนที่ที่มีการระบาด ติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างใกล้ชิด  และบริหารจัดการทรัพยากร เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วย
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่มาจากต่างประเทศ ทั้งการคัดกรองอุณหภูมิของร่างกาย ณ ช่องทางเข้าออกประเทศ 
ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ  6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ  ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบ่ี และ
เชียงราย  เพ่ิมการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชน สนับสนุน การเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่  
ครอบคลุมระบบบริการสาธารณสุข  และชุมชนแหล่งท่องเท่ียว โรงแรม โดยบูรณาการการทํางานร่วมกันของทุก
กระทรวง อาทิ  กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  และนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย สํานักนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานความม่ันคง  โดยสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  รวมทั้งประสานงานกับองค์การอนามัยโลก  และประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน  เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลมาตรการ และประสบการณ์ของประเทศไทยในการเฝ้าระวังให้กับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรฐานระดับสูงสุดในการป้องกันควบคุม
โรคติดต่ออุบัติใหม่ 
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  เพ่ือลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการลดจํานวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโนนา 2019 ของประเทศไทย คณะกรรมการโรคติดต่อ มีมติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศให้เป็น
โรคติดต่ออันตราย ลําดับที่ 14 รวมท้ังมติ คณะกรรมการอํานวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ  มีมติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบมาตรการลดโอกาสการแพร่เช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 ซึ่งมีแนวโน้มของการระบาดในวงกว้างและชะลอการระบาดภายในประเทศ ตามแผนบูรณาการความ
ร่วมมือพหุภาคีเพ่ือความปลอดภัยและลดผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
  จากแนวโน้มการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโนนา 2019 ในประเทศไทย ประเทศจีนและทั่วโลก 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้คาดการณ์จํานวนผู้ป่วยตามหลักการทางระบาดวิทยา คาดว่าจะพบผู้ป่วย
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ผู้ป่วยยืนยัน อาการไม่รุนแรงและรุนแรง ในระยะระบาดของโรคในวงจํากัด  ซึ่งจะพบ
ผู้ป่วยที่มีประวัติเดินทางจากประเทศในกลุ่มเสี่ยงและพบผู้ป่วยในประเทศไทยที่มีลักษณะการระบาดเป็นกลุ่มก้อน
เป็นวงจํากัด ในเวลา 3 เดือน จากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ พบว่า  ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค  (PUI)  จํานวน 
1,500 รายต่อเดือน  รวมผู้ป่วย PUI ทั้งสิ้น 4,500 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยยืนยัน อาการไม่รุนแรง จํานวน 225 ราย 
อาการรุนแรง 45 ราย และผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)  และวินิจฉัยสุดท้ายเป็นโรคอ่ืน จํานวน 4,230 ราย  
  เพ่ือให้สามารถควบคุมการระบาดของโรค  ให้อยู่ในวงจํากัด ลดโอกาสการแพร่เช้ือเข้าสู่ประเทศ ลด
ผลกระทบทางสุขภาพ  รวมถึงสามารถดูแลคนไทยและผู้เดินทางจากต่างประเทศ ให้ปลอดภัยจากโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 ตามหลักการป้องกันและการแพร่กระจายเช้ือ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทํา
โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ :  กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 
-19) ระยะระบาดในวงจํากัด (ระยะที่ 2) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัส            
โคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะระบาดในวงจํากัด (ระยะที่ 2) ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
  หลักการและเหตุผล : 

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่เมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ต้ังแต่ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา การแพร่ระบาดได้สร้างความกังวลไปทั่วโลกหลังจากจํานวน
ผู้ติดเช้ือไวรัสชนิดน้ีในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นโดยข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายงาน
ผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก จํานวนทั้งสิ้น 80,294 ราย มีอาการรุนแรง 9,215 ราย เสียชีวิต 2,707 ราย ประเทศไทยมีผู้ป่วย
ยืนยันสะสม จํานวน 37 ราย หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล จํานวน 24 ราย และมีผู้ป่วยที่มีอาการ
เข้าได้ตามนิยาม (PUI) จํานวน 1,798 ราย โดยประเทศไทยได้ยกระดับการแจ้งเตือนโรคในผู้เดินทางให้หลีกเลี่ยงการ
เดินทางไปยังพ้ืนที่ที่มีการระบาด ติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และบริหาร
จัดการทรัพยากร เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่มาจาก
ต่างประเทศ ทั้งการคัดกรองไข้ ณ ช่องทางเข้าออกประเทศที่ท่าอากาศยานนานาชาติ 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยาน
นานาชาติ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบ่ี และเชียงราย เพ่ิมการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชน 
สนับสนุน การเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ ครอบคลุมระบบบริการสาธารณสุข และชุมชน 
แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม โดยบูรณาการการทํางานร่วมกันของทุกกระทรวง อาทิ กระทรวงคมนาคม  
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย สํานักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานความม่ันคง โดยสร้างการมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน รวมทั้งประสานงานกับองค์การอนามัยโลก และประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
มาตรการ และประสบการณ์ของประเทศไทยในการเฝ้าระวังให้กับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งสามารถดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยมาตรฐานระดับสูงสุดในการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่  น้ัน 

เ พ่ือลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้ งการลดจํานวนผู้ ป่วยและผู้ เสีย ชี วิต  
จากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย คณะกรรมการโรคติดต่อ มีมติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศ
ให้เป็นโรคติดต่ออันตราย ลําดับที่ 14 รวมทั้งมติ คณะกรรมการอํานวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหา
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โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ มีมติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบมาตรการลดโอกาสการแพร่เช้ือโคโรนา 
2019 ซึ่งมีแนวโน้มของการระบาดในวงกว้างและชะลอการระบาดภายในประเทศตามแผนบูรณาการความร่วมมือพหุ
ภาคีเพ่ือความปลอดภัยและลดผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

จากแนวโน้มการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ประเทศจีน  
และทั่วโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้คาดการณ์จํานวนผู้ป่วยตามหลักการทางระบาดวิทยาคาดว่าจะ
พบผู้ ป่ วย เ ข้ า เกณฑ์สอบสวนโรค  (PUI)  ผู้ ป่ วย ยืน ยัน  อาการไม่ รุ นแรงและรุนแรง  ในระยะระบาด 
ของโรคในวงจํากัด ซึ่งจะพบผู้ป่วยที่มีประวัติเดินทางจากประเทศในกลุ่มเสี่ยงและพบผู้ป่วยในประเทศไทย  
ที่มีลักษณะการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเป็นวงจํากัด ในเวลา 3 เดือน จากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ พบว่าผู้ป่วย
เ ข้ า เ กณ ฑ์สอบสวน โ รค  ( PUI)  จํ า น วน  1 , 5 00  ร าย ต่ อ เ ดื อน  ร วมผู้ ป่ ว ย  PUI ทั้ ง สิ้ น  4 , 5 00  ร าย  
โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยยืนยัน อาการไม่รุนแรง จํานวน 225 ราย อาการรุนแรง 45 ราย และผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
(PUI) และวินิจฉัยสุดท้ายเป็นโรคอ่ืน จํานวน 4,230 ราย  

เพ่ือให้สามารถควบคุมการระบาดของโรค ให้อยู่ในวงจํากัด ลดโอกาสการแพร่เช้ือเข้าสู่ประเทศ ลด
ผลกระทบทางสุขภาพ รวมถึงสามารถดูแลคนไทยและผู้เดินทางจากต่างประเทศ ให้ปลอดภัยจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 ตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทําโครงการ
เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะ
ระบาดในวงจํากัด (ระยะที่ 2) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือลดจํานวนผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
2. เพ่ือควบคุมการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้อยู่ในวงจํากัด ช่วยลดผลกระทบทางด้าน

สุขภาพ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สังคม และเพ่ิมความม่ันคงของประเทศ  
3. เพ่ือยกระดับสมรรถนะการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

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

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน
รับผิดชอบ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม รวมทั้งสิน้ 

1. การเฝ้าระวัง  
คัดกรอง ตรวจจับ และ
ติดตามผู้สัมผัส ผู้ติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
ที่ช่องทางเข้าออก 
โรงพยาบาล  
และในชุมชน 

190,797,800 190,797,800 190,797,800 572,393,400  - สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 - กรมการแพทย์ 
 - กรมควบคุมโรค 
 - กรมอนามัย  
 - กรม
วิทยาศาสตร์ 
การแพทย์  
  

2. การดูแลรักษา และ
ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
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 
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4. การประสาน  
สั่งการ และการตัดสินใจ 

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

รวมทั้งสิน้ 411,090,970 411,090,970 411,090,960 1,233,272,900 
งบประมาณ : 
  จากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป็น โครงการความพร้อมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะระบาดในวงจํากัด (ระยะที่ 2) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวนทั้งสิ้น 1,233,272,900 บาท   
กลุ่มเป้าหมาย : 

1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
2. ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง 
3. ผู้เดินทางระหว่างประเทศ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 
  1. ทุกคนในประเทศไทย ลดป่วย ลดตายและปลอดภัยจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
  2. ประเทศไทย สามารถควบคุม การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้อยู่ในวงจํากัด 
ช่วยลดผลกระทบทางด้านสขุภาพ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สังคม และเพ่ิมความมั่นคงของประเทศ 
  3. ประเทศไทย มีระบบการป้องกัน ควบคุมโรค ทีม่ีสมรรถนะการป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล สามารถลดการแพร่กระจายเช้ือภายในประเทศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมควบคมุโรค กรม
อนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
หมายเหตุ : คํานิยาม PUI (Patient Under Investigation) หมายถึง ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค  
 
16. เรื่อง ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสําหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอดังน้ี 
  1. อนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณ ก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อหน้ีผูกพันข้าม
ปีงบประมาณรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 1,470 รายการ เป็นวงเงินภาระผูกพันรวมทั้งสิ้น 
307,602.2 ล้านบาท สําหรับรายการที่มีวงเงินรวมต้ังแต่ 1,000 ล้านบาทข้ึนไป จํานวน 43 รายการ วงเงิน 
111,225.0 ล้านบาท เมื่อทราบผลประกวดราคาแล้ว เห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณ นําเสนอนายกรัฐมนตรี
ทราบอีกคร้ังหน่ึงก่อนดําเนินการต่อไป 
  2. อนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณที่ไม่สามารถดําเนินการตามหลักเกณฑ์การก่อหน้ีผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร) สามารถดําเนินการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณตามท่ีเสนอได้ 
  3. รายการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณที่จะต้องจ่ายในรูปของเงินตราต่างประเทศ เช่น รายการ
ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าอาคารสํานักงาน และค่าเช่าทรัพย์สินต่างประเทศ ฯลฯ ให้สํานักงบประมาณพิจารณาอนุมัติวงเงิน
ผูกพันที่เปลี่ยนแปลงไปจากท่ีได้รับอนุมัติเน่ืองจากอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณสามารถปรับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกคร้ัง 
  4. ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดดําเนินการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ โดยให้
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดกํากับดูแลและเร่งรัดการดําเนินงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 
เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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17. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําหน้ากากอนามัยในการดําเนินโครงการพลังคน
ไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอดังน้ี 
  1. รับทราบการจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และการจัดทําหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันตนเอง  
  2. อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารอง
จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ภายในวงเงินงบประมาณ 225,000,000 บาท สําหรับเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทํา
หน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยการจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,774 แห่ง (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล) 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  มท. เสนอว่า 
  เพ่ือป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มิให้เกิดการ
แพร่กระจายหรือขยายวงกว้างเพ่ิมขึ้น และมิให้ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของประชาชน ระบบการสาธารณสุข 
และเศรษฐกิจของประเทศ ดังน้ัน การป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับโรคด้วยการสวมหน้ากากอนามัย จึงเป็นสิ่งสําคัญ 
แต่ในปัจจุบันพบว่า หน้ากากอนามัยทั้งในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จัดหาหรือจัดซื้อยากขึ้นและมีราคา
แพง ในการนี้ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันตนเองจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยการจัดอบรมให้ความรู้ในการจัดทําหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในการนําไปใช้ป้องกันตนเองจาก
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสามารถขยายผลนําไปประกอบเป็นอาชีพและสร้างรายได้ในการ
ดําเนินชีวิต 
  มท. โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง และกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย
กระทรวงสาธารณสุข จึงได้บูรณาการความร่วมมือในการดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินการ ดังน้ี 
  1. จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการจัดทําหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง โดยมีกรอบการดําเนินการดังน้ี 
      (1) การสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ในพ้ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเผยแพร่
วิธีการจัดทําหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการบูรณาการการทํางานร่วมกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง และกรมการพัฒนา
ชุมชน พร้อมด้วยกระทรวงสาธารณสุข โดยให้มีผู้เข้ารับการอบรมจากบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้นําหมู่บ้าน (กํานันและผู้ใหญ่บ้าน) ผู้นําชุมชน อาสาสมัครในพ้ืนที่ (อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)) 
กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เพ่ือให้เป็นทีมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และทักษะการจัดทําหน้ากาก
อนามัย สําหรับป้องกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
      (2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอบรม เพ่ือสร้างทีมวิทยากร หรือทีม ครู ก. ในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้เข้ารับการอบรมตาม (1) โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 กรณีจัดอบรมบุคคลภายนอก 
  2. จัดทํา “โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)” เพ่ือขยายผลการดําเนิน
โครงการตามข้อ 1 โดยมีกรอบการดําเนินการ ดังน้ี 
      (1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการความร่วมมือประสานทีมวิทยากร หรือ ทีมครู ก. 
ผู้นําหมู่บ้าน (กํานันและผู้ใหญ่บ้าน) และผู้นําชุมชน อาสาสมัครในพ้ืนที่ (อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน             
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(อสม.)) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําหน้ากากอนามัย สําหรับป้องกัน
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
      (2) การจัดทําหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือประชาชน 
โดยการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,774 แห่ง 
(เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล) ภายในวงเงินงบประมาณ 225,000,000 บาท สําหรับเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดทําหน้ากากอนามัย จํานวน 50,000,000 ช้ิน ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
  สําหรับโครงการตามข้อ 1 และ 2 กระทรวงมหาดไทยได้จัดทําแนวทางในการขับเคล่ือนการดําเนิน
โครงการดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือนําไปปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว 
 

ต่างประเทศ 
18.  เรื่อง  การรับรองร่างปฏิญญาการเมืองในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ 64 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาการเมืองในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี 
สมัยที่ 64 และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมรับรองร่างปฏิญญา
การเมืองฯ ทั้งน้ี ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารจากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปล่ียนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สามารถดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 
                   สาระสําคัญของร่างปฏิญญาเมืองฯ ซึ่งจะมีการรับรองในพิธีเปิดการประชุมฯ ณ สํานักงานใหญ่
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 7 – 17 มีนาคม 2563 และ
ร่วมรับรองร่างปฏิญญาการเมืองดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนและประเมินผลความท้าทายต่าง ๆ ในปัจจุบัน
ที่มีผลกระทบต่อการอนุวัติปฏิญญาปักก่ิงและแผนปฏิบัติการเพ่ือความก้าวหน้าของสตรี และมุ่งให้บรรลุผลสําเร็จ คือ 
การทําให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างเพศตามวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน ภายใน ค.ศ. 2030 ดังน้ัน การรับรองร่าง
ปฏิญญาการเมืองฯ จะส่งผลดีต่อประเทศไทยในการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริม
พลังสตรีตามพันธกรณีของปฏิญญาปักก่ิงและแผนปฏิบัติการเพ่ือความก้าวหน้าของสตรี ตลอดจนก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยด้านการขับเคลื่อนวาระความเท่าเทียมระหว่างเพศในเวทีระดับโลก 
 
19. เรื่อง ความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ Strategic Co-ordination and Monitoring ภายใต้ Country 
Programme ระหว่างไทยกับ OECD 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ดังน้ี 
1. รับทราบผลการดําเนินโครงการภายใต้โครงการ Country Programme (CP) 
2. เห็นชอบมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบหลักของทั้ง 16 โครงการในการเร่งรัดการดําเนินงานให้

เป็นไปตามกําหนดเวลา เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการเดินทางเยือนประเทศไทยของเลขาธิการ Organisation 
for Economic Co-operation and Development (OECD) ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 โดยเฉพาะอย่างย่ิง
โครงการ Modernising Education and Skills Development ที่จะมีส่วนสําคัญในการยกระดับการอาชีวศึกษา
ของไทย 
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3. เห็นชอบในหลักการการจัดทําโครงการ CP ระยะที่ 2 และการจัดต้ังคณะกรรมการกํากับ 
(Steering Committee) สําหรับการติดตามการดําเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้โครงการ CP 

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

สาระสําคัญของเร่ือง  
องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-

operation and Development :OECD) เป็นองค์การความร่วมมือของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นผู้กําหนดมาตรฐานสําคัญที่ประเทศพัฒนาแล้ว
บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เมื่อปี 2556 OECD ได้เลือกให้ไทยเป็น 1 ใน 4 ประเทศ (อีก 3 ประเทศ คือ โมร็อกโก เปรู 
และคาซัคสถาน) ที่ประสงค์จะพัฒนาความร่วมมือผ่านโครงการ Country Programme (CP) โดยไทยได้ร่วมลงนาม
ใน MOU เพ่ือจะจัดทําโครงการ CP เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส วัตถุประสงค์
หลักของโครงการ เพ่ือกระชับความร่วมมือระหว่าง OECD กับไทยอย่างบูรณาการ ทําให้ไทยสามารถเข้าถึงองค์
ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีของ OECD ซึ่งจะช่วยพัฒนาแนวนโยบายภาครัฐของไทยท่ีจําเป็นเร่งด่วนต่อการส่งเสริม
ศักยภาพ พัฒนาขีดความสามารถ และปฏิรูปกฎระเบียบภายในให้ดีย่ิงขึ้น โดยโครงการ CP มีระยะเวลาดําเนินการ 2 
– 3 ปี มีแนวทางความร่วมมือ 5 รูปแบบ 4 เสาหลัก และ 16 โครงการ เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) และนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของสหประชาชาติ (Sustainable 
Development Goals – SDGs) 

ความก้าวหน้าการดําเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้โครงการ CP รวมท้ังสิ้น 16 โครงการ ภายใต้            
4 เสาหลัก ได้แก่ 

เสาหลักที่ 1: ธรรมาภิบาลภาครัฐและความโปร่งใส (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.) 
เสาหลักที่ 2: สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน (Business Climate and 

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

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

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

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

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ) 
8. โครงการ Supporting SMEs Policy: Strengthening Regional Innovation Clusters 

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

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

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

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

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

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

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

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

ระหว่างประเทศ) และ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ทั้งน้ี แนวทางการดําเนินโครงการ CP ในระยะต่อไป ได้แก่ 
1. การจัดทําโครงการ CP ระยะที่ 2 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นควร

ให้มีการจัดทําโครงการ โครงการ CP ระยะที่ 2 โดยอาจให้ความสําคัญกับสาขาความร่วมมือที่เป็นประเด็นปฏิรูปที่
สําคัญและ/หรือยังไม่ถูกกล่าวถึงในโครงการ CP ระยะแรก และประเด็นที่จะมีผลต่อการพิจารณารับไทยเข้าเป็น
สมาชิกของ OECD ถึงแม้ว่าไทยอาจจะยังไม่ตัดสินใจในการเข้าเป็นสมาชิก OECD แต่ความร่วมมือดังกล่าวจะมีส่วน
สําคัญในการยกระดับมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านกฎระเบียบ ให้มีความเป็นสากลย่ิงขึ้น 

2. การจัดต้ังคณะกรรมการกํากับ (Steering Committee) สําหรับติดตามการดําเนินโครงการ            
ต่าง ๆ ภายใต้โครงการ CP โดยมีองค์ประกอบ คือ เลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผู้แทน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นรองประธานกรรมการ และ
ผู้แทนหน่วยงานรับผิดชอบของแต่ละโครงการ ประกอบด้วย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานัก
งบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สํานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม และสํานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน เป็นกรรมการ โดยมี สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการต่างประเทศ เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม เพ่ือให้ขับเคลื่อนและติดตามการดําเนิน
กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและเช่ือมโยงในประเด็นด้านสารัตถะมากย่ิงขึ้น 

 
20. เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างหนังสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์ (Deed of Grant) เรือลาดตระเวน
ฉบับใหม่ ระหว่างสํานักงาน ป.ป.ส. และกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดเมียนมา 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยกเลิกร่างหนังสือตราสารการโอนกรรมสิทธ์ิเรือลาดตระเวน ฉบับเดิม 
ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) และสํานักงานคณะกรรมการ
เพ่ือการควบคุมยาเสพติด (Central Committee for Drug Abuse Control: CCDAC) และเห็นชอบต่อร่างหนังสือ
ตราสารการโอนกรรมสิทธ์ิ (Deed of Grant) เรือลาดตระเวน ฉบับใหม่ ระหว่างสํานักงาน ป.ป.ส. และ
กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดเมียนมา (Drug Enforcement Division of Myanmar Police Force: 
DED) ซึ่งจะเป็นผู้รับมอบเรือลาดตระเวนแบบ PT จํานวน 1 ลํา และเรือลาดตระเวนแบบ SU จํานวน 1 ลํา จากฝ่าย
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ไทย โดยมอบหมายให้เลขาธิการ ป.ป.ส. หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในหนังสือตราสาร 
ฉบับใหม่ ระหว่างสํานักงาน ป.ป.ส. และ DED พร้อมอนุมัติให้กระทรวงยุติธรรม โดยสํานักงาน ป.ป.ส. สามารถ
ดําเนินการแก้ไขร่างหนังสือตราสารฯ ฉบับใหม่ ระหว่างสํานักงาน ป.ป.ส. และ DED ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่
ขัดต่อผลประโยชน์ของราชอาณาจักรไทยได้ก่อนการลงนาม (หากมีความจําเป็น ให้ประสานกับกระทรวงการ
ต่างประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง) โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
อีกคร้ัง ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ   
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   1. สํานักงาน ป.ป.ส. ขอยกเลิกร่างหนังสือตราสารฯ ฉบับเดิม ระหว่างสํานักงาน ป.ป.ส. และ 
CCDAC 
                   2. สาระสําคัญของร่างหนังสือตราสารฯ ฉบับใหม่ ระหว่างสํานักงาน ป.ป.ส. และ DED 
                             2.1 เลขาธิการ ป.ป.ส. หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้แทนรัฐบาลไทย และผู้บัญชาการ 
DED เป็นผู้แทนรัฐบาลเมียนมา ลงนามในร่างหนังสือตราสารฯ ฉบับใหม่ 
                             2.2 เรือลาดตระเวนแบบ PT จํานวน 1 ลํา และเรือลาดตระเวนแบบ SU จํานวน 1 ลํา จะ
ถูกโอนและส่งมอบกรรมสิทธ์ิให้แก่ DED ซึ่งภายหลังจากการส่งมอบเรือเสร็จสิ้นแล้ว DED จะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย
หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสํานักงาน ป.ป.ส. 
                             2.3 DED จะรับผิดชอบภาษีและค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิและการจดทะเบียน
ทั้งหมดตามกฎเกณฑ์ของสาธารรัฐแห่งสหภาพเรียนมา (หากมี) และจะร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ส. ประชาสัมพันธ์เรื่อง
การสนับสนุนเรือลาดตระเวนดังกล่าว 
 

แต่งต้ัง 
21. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ               
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ แต่งต้ัง                
นายสุรกิตติ ศรีกุล ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ (ภาคใต้ตอนบน) (นักวิชาการเกษตร
เช่ียวชาญ) สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร ให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช (นักวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้ังแต่
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                
(กระทรวงสาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นางประพิศ เทพอารักษ์กุล นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) 
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 5 
กันยายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
 
 



 

 

 

26 

23. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายชูเกียรติ เกียรติขจรกุล นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวช
กรรม) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม 
สาขากุมารเวชกรรม) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 24 
กันยายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
24. เรื่อง การเปลี่ยนแปลงโฆษกหน่วยงาน (สคก.)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ ดังน้ี   
  1. คณะรัฐมนตรีมีมติ (19 มกราคม 2559) รับทราบการแต่งต้ังโฆษก สคก. ได้แก่ นางพงษ์สวาท 
กายอรุณสุทธ์ิ ผู้อํานวยการสํานักกฎหมายปกครอง รักษาการในตําแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจํา และนายยอด
ฉัตร ตสาริกา นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ   
   2. สคก. ได้เปลี่ยนแปลงโฆษกหน่วยงาน จากเดิม นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธ์ิ และนายยอดฉัตร 
ตสาริกา เป็น นายนพดล เภรีฤกษ์ กรรมการร่างกฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) เพ่ือให้
สอดคล้องกับการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อเท็จจริง    
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพลังงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ัง นายประเสริฐ              
สินสุขประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทน
ตําแหน่งที่ว่าง  
 
26. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ัง นายนิรันดร์            
ย่ิงมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป 
เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง 
 
27. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา 
เทวานฤมิตรกุล ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 
3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  
 

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


