


วาระ
เรื่องที่

แต่งตั้ง 21 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระดับทรงคุณวุฒิ(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                        เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 
 
  วันน้ี (5 พฤษภาคม 2563)  เวลา 09.00 น . ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล             
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ  Video Conference 
ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับ 
    พลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 
    (ระยอง) ส่วนขยาย ในท้องที่ตําบลบ่อวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ 
    ตําบลตาสิทธ์ิ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของการ 
    นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ….  
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และ 
    ประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
    แห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการอนุญาต การกําหนดอัตราค่าตอบแทน ระยะเวลา และ 
    เง่ือนไขการลงทุนจัดให้มีหรือเข้าบริหารจัดการท่าเรือ เรือหรือพาหนะสําหรับ 
    ขนส่งข้ามฟาก ที่พักริมทาง หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนใดในเขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวง
    แผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ….  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความ
    ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับงานประดานํ้า  
    พ.ศ. ….  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
  6.   เรื่อง   รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจําครึ่ง
    หลังของปี พ.ศ. 2562   
  7.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพ่ือเป็นเงินลงทุนสําหรับการลงทุนใน 
    แผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2563 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
  8.  เรื่อง  ขออนุมัติขยายเวลาการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนโลกเพ่ือการต่อสู้โรคเอดส์  
    วัณโรค และมาลาเรีย   
  9.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2563   
  10.  เรื่อง  โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and  
    Cloud Services : GDCC)   
  11.  เรื่อง  ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามแผนการ 
    ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2563  
 12.  เรื่อง   การผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวและการทํางานให้กับแรงงาน
   ต่างด้าวที่เข้ามาทํางานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี 
 
 



 

 

 

2 

  13.  เรื่อง  รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ 2562 
    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่  
    30 กันยายน 2561 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และรายงานงบการ
    เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
   14.  เรื่อง   มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้นํ้าประปาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค

    ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19) เพ่ิมเติม 
  15.  เรื่อง  รายงานสรุปผลการดําเนินการประจําปีตามยุทธศาสตร์ชาติและตามแผนการ 
    ปฏิรูปประเทศประจําปี 2562  
 
 

ต่างประเทศ 
 
  16.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบหนังสือยืนยันการต่ออายุกรอบข้อบังคับของกลุ่มต่อต้านการ 
    ฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering – APG) 
  17.  เรื่อง  การทบทวนรายช่ือผู้แทนไทยที่จะทําหน้าที่ในคณะผู้พิจารณา (Panel) และ 
    องค์กรอุทธรณ์ (Appellate Body) ภายใต้พิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้าน
    เศรษฐกิจของอาเซียน (ASEAN Protocol on Enhanced Disputes   
    Settlement Mechanism: EDSM) 
  18.  เรื่อง  โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการยุติ 
    แหล่งผลิตยาเสพติดและทําลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ  
    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  19.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค เรื่องการแพร่ระบาดของ
    โรคติดเช้ือโควิด-19 
 

แต่งต้ัง 
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  21.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า  
  24.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดที่ดิน  
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
    พ.ศ. 2545  
  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  
 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขต
อุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย ในท้องที่ตําบลบ่อวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี และตําบลตาสิทธิ์ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย ใน
ท้องที่ตําบลบ่อวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และตําบลตาสิทธ์ิ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ให้เป็นกรรมสิทธ์ิ
ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  เปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งพลเมืองเลิกใช้ประโยชน์
แล้ว ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย ในท้องที่ตําบลบ่อวิน อําเภอ 
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และตําบลตาสิทธ์ิ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เน้ือที่ประมาณ 7 ไร่ 2 งาน 70.8 ตารางวา 
เป็นกรรมสิทธ์ิของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือนํามาแบ่งแปลงจัดสรรสําหรับการประกอบ
อุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย   
  โดยกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความยินยอมในการเปลี่ยนแปลง
สภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าว และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ชําระราคาที่ ดิน                 
สาธารณสมบัติของแผ่นดินให้แก่กระทรวงการคลังแล้ว  
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของ
ศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้ว ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติต้องไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่เคยต้อง               
คําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ   
   2. กําหนดให้มีการยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติเมื่อปรากฏว่าศิลปินแห่งชาติมีความ
ประพฤติเสื่อมเสียหรือต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
   ทั้งน้ี คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว   
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และ
ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  
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  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 
โดยต้ังกองใหม่ 2 กอง คือ กองงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ และกองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาภาค แก้ไขเพ่ิมเติม
หน้าที่และอํานาจใหม่ 2 กอง คือ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมภาคกลาง และยังคงสถานะเดิม จํานวน 18 ศูนย์/สํานัก/กอง ดังน้ี  

การแบ่งส่วนราชการปจัจุบนั การแบ่งส่วนราชการทีข่อปรบัปรุง 
1. สํานักงานเลขาธิการ 
2. กองขับเคลือ่นและประเมนิผลการพัฒนา  
 
3. กองบัญชีประชาชาติ  
4. กองพัฒนาข้อมูลและตัวช้ีวัดสังคม 
5. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางสังคม 
6. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
7. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
8. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม 
9. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ 
10. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง  
11. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
12. กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ  
13. กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค 
 
14. กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  
 
15. กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ  
16. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
17. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง 
 
18. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
19. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ 
20. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ 

1. สํานักงานเลขาธิการ (คงเดิม)  
2. กองขับเคลือ่นและประเมนิผลการพัฒนา (คงเดิม)  
3. กองงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ (ต้ังใหม่)  
4. กองบัญชีประชาชาติ (คงเดิม) 
5. กองพัฒนาข้อมูลและตัวช้ีวัดสังคม (คงเดิม) 
6. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและ 
ความเท่าเทียมทางสังคม (คงเดิม)  
7. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
(แก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่)  
8. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (คงเดิม) 
9. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม  
(คงเดิม) 
10. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ (คงเดิม)  
11. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง (คงเดิม) 
12. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (คงเดิม) 
13. กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (คงเดิม) 
14. กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค  
(คงเดิม) 
15. กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน (คงเดิม)  
16. กองยุทธศาสตร์และประสานการพฒันาภาค (ต้ังใหม)่  
17. กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (คงเดิม)  
18. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คงเดิม)  
19. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (แก้ไข
เพ่ิมเติมหน้าที่และอํานาจ)  
20. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (คงเดิม) 
21. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ (คงเดิม) 
22. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (คงเดิม) 
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4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการอนุญาต การกําหนดอัตราค่าตอบแทน ระยะเวลา และเงื่อนไขการลงทุนจัดให้มีหรือ
เข้าบริหารจัดการท่าเรือ เรือหรือพาหนะสําหรับขนส่งข้ามฟาก ที่พักริมทาง หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนใดในเขตทาง
หลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการอนุญาต การกําหนดอัตราค่าตอบแทน ระยะเวลา 
และเง่ือนไขการลงทุนจัดให้มีหรือเข้าบริหารจัดการท่าเรือ เรือหรือพาหนะสําหรับขนส่งข้ามฟาก ที่พักริมทาง หรือ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนใดในเขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
  1. กําหนดให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยวิธีประมูลในการลงทุนในเขตทางหลวง ย่ืนคําขออนุญาตเป็น
ผู้ลงทุนต่อผู้อํานวยการทางหลวง เมื่อผู้อํานวยการทางหลวงได้รับคําขอแล้ว ให้เสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีภายใน 15 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับคําขอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้อํานวยการทางหลวง
อนุญาตเป็นหนังสือให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกดังกล่าวต่อไป   
  2. กําหนดให้ในการอนุญาตเป็นผู้ลงทุน ผู้อํานวยการทางหลวงอาจกําหนดอัตราค่าตอบแทน 
ระยะเวลา และเง่ือนไขในการอนุญาต ตามหลักเกณฑ์วิธีการ ดังต่อไปน้ี ทั้งน้ี ให้คํานึงถึงเง่ือนไขของสัญญาร่วมลงทุน
ด้วย     
   2.1 อัตราค่าตอบแทนเป็นเงินหรือทรัพย์สิน โดยคํานึงถึงขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการ
จัดให้มีการลงทุน ประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายและรายได้ของการลงทุน ประมาณการผลตอบแทน ระยะเวลา และ
เง่ือนไขการลงทุน   
   2.2 ระยะเวลาในการอนุญาต ให้มีระยะเวลาไม่เกิน 50 ปี นับแต่วันที่ผู้อํานวยการทาง
หลวงออกหนังสืออนุญาต โดยคํานึงถึงมูลค่าการลงทุนและผลตอบแทนที่ผู้ขออนุญาตแต่ละรายจะได้รับ   
   2.3 เง่ือนไขในการอนุญาต ที่เก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัยและการ
แก้ไขปัญหาจราจร การปรับสภาพท่ีดินและการร้ือย้ายสาธารณูปโภค การกําหนดลักษณะ การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ 
การกําหนดสัดส่วนพ้ืนที่ใช้สอย การจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ และการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง การปรับปรุง
ต่อเติม หรือการกระทําใด ๆ ในลักษณะเดียวกัน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและจําเป็นแก่งานหรือผู้ใช้ทาง   
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับงานประดาน้ํา พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับงานประดานํ้า พ.ศ. …. ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดนิยามคําว่า “งานประดานํ้า” “นักประดานํ้า” “หัวหน้านักประดานํ้า” “พ่ีเลี้ยงนัก
ประดาน้ํา” “นักประดานํ้าพร้อมดํา” และ “ผู้ควบคุมระบบการจ่ายอากาศและการติดต่อสื่อสาร”   
   2. กําหนดให้กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับสําหรับงานประดานํ้าที่ทําในนํ้าลึกต้ังแต่ 10 ฟุต แต่ไม่เกิน 
300 ฟุต  
  3. กําหนดให้นายจ้างจะให้ลูกจ้างทํางานประดานํ้าสถานที่ใด ต้องแจ้งให้พนักงานตรวจความ
ปลอดภัยในพ้ืนที่ที่มีการทํางานทราบ กําหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งทํางานประดาน้ําได้รับการตรวจสุขภาพ
ตามที่กําหนด และจัดทําบัตรตรวจสุขภาพลูกจ้างตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกําหนด และกําหนดคุณสมบัติและ
หน้าที่ของลูกจ้างที่ปฏิบัติงานประดานํ้าในตําแหน่งต่าง ๆ    
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  4. กําหนดให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างซึ่งทํางานประดาน้ําต่อไปน้ี ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกําหนด 
ได้แก่ หัวหน้านักประดานํ้าทําหน้าที่วางแผนการทํางานและควบคุมการดํานํ้า พ่ีเลี้ยงนักประดานํ้าทําหน้าที่ตรวจสอบ
เครื่องมือและอุปกรณ์สําหรับงานประดานํ้า เป็นต้น   
  5. กําหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงาน การพัก และจัดให้มีลูกจ้างซึ่งทํางานประดานํ้า 
เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ใต้นํ้า แพทย์เวชศาสตร์ใต้นํ้า หรือแพทย์เวชศาสตร์ทางทะเล การบริการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
รวมถึงอุปกรณ์สําหรับการประดานํ้า ลูกจ้างซึ่งทํางานประดาน้ําอาจปฏิเสธการทํางานหรือนายจ้างอาจสั่งให้หยุด 
การปฏิบัติงานใต้นําในกรณีที่อาจก่อให้เกิดอันตราย   
  6. กําหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ในการจัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานท่ีได้มาตรฐาน รวมถึงหน้าที่ใน
การบํารุงรักษาอุปกรณ์ดังกล่าว  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
 
6.  เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจําครึ่งหลังของปี  
พ.ศ. 2562   
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 
ประจําครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการดําเนินการตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2551 มาตรา 28/7 ที่บัญญัติให้ กนง. 
รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีทุกหกเดือน โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี  
  1. เป้าหมายนโยบายการเงิน ในปี 62 ได้กําหนดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียทั้งปีที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5 
เป็นเป้าหมายนโยบายการเงินสําหรับระยะปานกลาง ส่วนในปี 63 ได้กําหนดเป้าหมาย นโยบายการเงินใหม่ โดยใช้
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วงร้อยละ 1 - 3  
  2. การประเมินภาวะเศรษฐกิจการเงินและแนวโน้ม 
   2.1 ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ม 
    เศรษฐกิจไทยในช่วงคร่ึงหลังของปี 62 ขยายตัวที่ร้อยละ 2.1 ตํ่าลงจากช่วงคร่ึง
แรกของปี 62 ที่ร้อยละ 2.7 จากอุปสงค์ต่างประเทศ โดยปริมาณการส่งออกสินค้าหดตัวตามเศรษฐกิจของประเทศคู่
ค้าและปริมาณการค้าโลกที่ชะลอลง การส่งออกมีทิศทางปรับดีขึ้นในบางหมวดสินค้า  การส่งออกบริการปรับดีขึ้น
ตามจํานวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศที่เพ่ิมขึ้น ด้านอุปสงค์ในประเทศ การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงใน
เกือบทุกหมวดการใช้จ่าย ด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวชะลอลง  
    เศรษฐกิจไทยในปี 63 มีแนวโน้มขยายตัวตํ่ากว่าร้อยละ 2.8 เน่ืองจากการระบาด
ของไวรัสโคโรนาจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจคู่ค้าและภาคการท่องเที่ยวของไทย 
   2.2 ภาวะเงินเฟ้อและแนวโน้ม ในช่วงคร่ึงหลังปี 62 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 
0.50 ลดลงจากครึ่งแรกของปี ที่ร้อยละ 0.92 โดยอยู่ตํ่ากว่าขอบล่างของเป้าหมายนโยบายการเงิน ซึ่งเกิดจาก ราคา
นํ้ามันขายปลีกในประเทศปรับลดลง ทั้งน้ี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปี 62 อยู่ที่ร้อยละ 0.71 ตํ่ากว่าขอบล่างของ
กรอบเป้าหมายนโยบายการเงิน โดยเป็นผลจากปัจจัยด้านอุปทานเป็นสําคัญ ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 0.46 ลดลงจากช่วงคร่ึงแรกของปีที่ร้อยละ 0.58 เน่ืองจากราคาอาหารสําเร็จรูปที่ลดลง ในปี 63 อัตราเงิน
เฟ้อทั่วไป คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.8 ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน อยู่ที่ร้อยละ 0.7 
   2.3 เสถียรภาพระบบการเงิน ระบบการเงินของไทยมีความเสี่ยงที่ต้องติดตาม ได้แก่  
(1) ความสามารถในการชําระหน้ีของภาคครัวเรือนและกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่ลดลงในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว  
(2) แนวโน้มพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น และ (3) ความเสี่ยงในภาคอสังหาริมทรัพย์ 
  3. การดําเนินนโยบายการเงิน 
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   3.1 นโยบายอัตราดอกเบ้ีย ในช่วงคร่ึงหลังของปี 62 กนง. ได้ปรับลดอัตราดอกเบ้ีย
นโยบายจากร้อยละ 1.75 ต่อปี มาอยู่ที่ร้อยละ 1.25 ต่อปี ซึ่งช่วยให้ต้นทุนการระดมทุนผ่านตลาดการเงิน และ
สถาบันการเงินผ่อนคลายมากข้ึน 
   3.2 นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน กนง. ให้ความสําคัญกับการติดตามและดูแลอัตรา
แลกเปลี่ยนไม่ให้ผันผวนเกินไป โดยได้สนับสนุนให้ ธปท. ดําเนินการต่าง ๆ เช่น กําหนดมาตรการเพ่ือเฝ้าระวัง
เงินทุนไหลเข้าระยะสั้น ผ่อนคลายกฎเกณฑ์กํากับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพ่ือเอ้ือให้เงินทุนไหลออก 
และดําเนินการเพิ่มเติมอ่ืน ๆ เช่น การส่งเสริมการลงทุนในประเทศของภาครัฐและภาคเอกชน 
   3.3 การรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน กนง. ให้ความสําคัญกับการดูแลและป้องกัน
ความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงิน โดยการลดความเสี่ยงในระยะต่อไปจําเป็นต้องได้รับการดูแลด้วยเครื่องมือ
ที่หลากหลาย เช่น อัตราดอกเบ้ียนโยบาย มาตรการกํากับดูแลรายสถาบันการเงิน และมาตรการดูแลเสถียรภาพ
ระบบการเงิน 
   3.4 การสื่อสารนโยบายการเงิน กนง. ดําเนินนโยบายการเงินโดยติดตามพัฒนาการของ
ข้อมูล และให้ความสําคัญกับการสื่อสารเชิงรุกและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้รับสารกลุ่มต่าง ๆ รวมท้ังมีการเผยแพร่
บทวิเคราะห์เชิงลึกในรายงานนโยบายการเงินด้วย 
 
7. เรื่อง ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสําหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 
2563 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)     
กู้เงินในประเทศเพ่ือเป็นเงินลงทุนสําหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2563 จํานวน 6 แผนงาน ภายใน
กรอบวงเงินรวม 14,197 ล้านบาท โดยให้ทยอยดําเนินการกู้เงินตามความจําเป็นรายปีจนกว่าการดําเนินงานจะแล้ว
เสร็จ และให้ มท. รับความเห็นของหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป  
   สาระสําคัญของเร่ือง  
  มท. รายงานว่า  
  1. กฟภ. ขอกู้เงินในประเทศเพ่ือเป็นเงินลงทุนสําหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2563 
จํานวน 6 แผนงาน ภายในกรอบวงเงินรวม 14,197 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเห็นชอบให้ กฟภ. กู้เงินในประเทศเพ่ือเป็นเงินลงทุนในแผนงาน
ระยะยาวใหม่ ปี 2563 แผนงานดังกล่าวแล้ว ประกอบกับเป็นแผนงานภายใต้กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ 2563 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ (22 ตุลาคม 2562) เห็นชอบแล้ว   
   2. รายละเอียดของแผนงานฯ จํานวน 6 แผนงาน สรุปได้ ดังน้ี  

หน่วย : ล้านบาท 
 
 

แผนงานระยะยาวใหม่/การดําเนนิการ 
 
 

วงเงินรวม แหล่งเงนิทนุ 

กู้เงินใน
ประเทศ 

(ร้อยละ 75) 

รายได้ 
(ร้อยละ 25) 

1) แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานี ไฟฟ้า 
ปีงบประมาณ 2563 : เพ่ือปรับปรุงระบบควบคุมและระบบ
ป้องกันของสถานีไฟฟ้าในพ้ืนที่การไฟฟ้าทั้ง 12 เขตทั่วประเทศ 
เพ่ือความม่ันคงในระบบการจ่ายไฟ ลดปัญหาไฟดับ และการ
สูญเสียโอกาสในการจ่ายไฟของสถานีไฟฟ้า และปรับใช้เทคโนโลยี

701.53 526.00 175.53
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ที่ทันสมัยที่มีฟังก์ชันการทํางานอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้นตามมาตรฐาน IEC 
61850* เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้ระบบควบคุมและระบบป้องกัน
สถานีไฟฟ้า รวมทั้งรองรับโครงการ Smart Grid ระยะเวลา
ดําเนินการ พ.ศ. 2563-2565 การดําเนินการ เช่น (1) ปรับปรุง
ระบบควบคุมและระบบป้องกันของสถานีไฟฟ้า จํานวน 26 สถานี
ไฟฟ้า (2) เปลี่ยนระบบป้องกันทดแทนที่ชํารุดและเสื่อมสภาพ 
จํานวน 31 สถานีไฟฟ้า  
2) แผนงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบ
จําหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความม่ันคง ปี 2653-2570 :  
(1) เพ่ือย้ายแนวระบบจําหน่ายและสายส่งไฟฟ้าของ กฟภ.  
ตามแผนงานก่อสร้างขยายถนนและการคมนาคมของกรมทาง
หลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ โดยพิจารณาแผนงานตามที่การไฟฟ้าเขต 
(กฟข.) จัดส่งแผนงาน (2) เพ่ือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบ
จําหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงและความปลอดภัย
ของระบบไฟฟ้า โดยจะดําเนินการในพ้ืนที่ให้บริการของ กฟภ. 
จํานวน 12 กฟข. ระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. 2563-2570 การ
ดําเนินการ เช่น  งานย้ายแนวระบบจําหน่ายและสายส่งไฟฟ้า 
งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจําหน่ายและสายส่งไฟฟ้าที่ชํารุด
และเสื่อมสภาพจากการใช้งาน (การเปลี่ยนลูกถ้วยและสายไฟฟ้า) 
เป็นต้น  

9,392.03 7,044.00  2,348.03

3) แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม : 
เพ่ือใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของระบบ
จําหน่ายและบริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว ระยะเวลาดําเนินการ  
พ.ศ. 2563-2567 การดําเนินการ เช่น พัฒนาด้านโครงข่ายระบบ
จํ าห น่าย ให้ สามารถส ร้ างการบู รณาการ ด้ านข้ อมู ลและ  
การดําเนินงานระหว่างหน่วยงานต้ังแต่วางแผน บริหาร โครงการ
ก่อสร้าง รวมถึงการปฏิบัติและบํารุงรักษา  

2,816.62 2,112.00  704.62 

4) แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคมของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2563 : (1) เพ่ือพัฒนาระบบสื่อสารของ 
กฟภ. ให้มีช่องสัญญาณ (Bandwidth) เพียงพอต่อการใช้งาน  
(2) เพ่ือเพ่ิมความพร้อมในการให้บริการ (Service Availability) 
(3) เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลให้
มีความรวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของสายงานต่าง ๆ ของ 
กฟภ. เป็นต้น ระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ . 2563-2565 การ
ดําเนินการ เช่น จัดซื้อพร้อมติดต้ังอุปกรณ์โครงข่าย IP Access 
Network (ส่วนต่อขยาย) ขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนําแสง 
ระบบวิทยุสื่อสาร แบบดิจิตอล เป็นต้น  

1,279.28 959.00  320.28 

5) แผนงานการใช้พื้นที่สํานักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ดําเนินการตามแผนแม่บท Phase B : เพ่ือดําเนินการตามแผน
แม่บทการใช้พ้ืนที่สํานักงานใหญ่ กฟภ. Phase B โดยการยกระดับ

2,937.81 2,164.00  773.81 
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ภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กร และการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด [เช่น การย้ายโรงเรียนช่าง กฟภ. ไปอยู่ที่ กฟภ. นครชัยศรี 
และการย้ายกองมิเตอร์ (กมต.) กองหม้อแปลง (กมป.) ไปอยู่ที่ 
กฟภ. ลาดหลุมแก้ว เป็นต้น จึงจําเป็นต้องปรับปรุงพ้ืนที่และ
ออกแบบก่อสร้างอาคารเพ่ือรองรับเรื่องดังกล่าว] ระยะเวลา
ดําเนินการ พ.ศ . 2563-2569 การดําเนินการ เช่น การจ้าง
ออกแบบและก่อสร้างอาคารบนพ้ืนที่ว่างของ กฟภ. นครชัยศรี 
กฟภ .  ลาดหลุมแก้ว การจ้างออกแบบและปรับปรุงอาคาร 
9 สํานักงานใหญ่ กฟภ. เป็นต้น  
6) แผนงานจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการทดสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : 
(1) เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมขีดความสามารถการทดสอบอุปกรณ์
ไฟฟ้าของ กฟภ. ให้รองรับกระบวนการจัดซื้อและตรวจรับการ
บริการทดสอบเพ่ือรับรองผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพอุปกรณ์
ไฟฟ้า การทดสอบเพื่องานวิจัยและนวัตกรรม (2) เพ่ือสร้างศูนย์ฯ 
ที่มีระบบห้องปฏิบัติการท่ีได้มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 
จํานวน 5 แห่ง ระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. 2563-2568 การ
ดําเนินการ โดยจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการทดสอบส่วนกลาง จํานวน 
1 แห่ง ในพ้ืนที่ว่างของศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง อําเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม และศูนย์ปฏิบัติการทดสอบส่วนภูมิภาค 
(1-4) ในพ้ืนที่ของแต่ละ กฟข. ตามพ้ืนที่ของคลังพัสดุ 4 ภาค 
จํานวน 4 แห่ง ครอบคลุมจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ทั้งน้ี จะเป็นการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพร้อมจัดหาเคร่ืองมือ
ทดสอบให้มีความสามารถในการทดสอบเพ่ือการตรวจรับอุปกรณ์
ไฟฟ้า  

1,876.00 1,392.00  484.00

รวมทั้งสิน้  19,003.27  14,197.00 4,806.27  
* มาตรฐาน IEC 61850 เป็นมาตรฐานท่ีทําให้การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ควบคุม ระบบป้องกัน และระบบการวัด ชนิดต่าง ๆ  
ย่ีห้อต่าง ๆ ในสถานีไฟฟ้า สามารถทํางานร่วมกันได้ และเป็นมาตรฐานท่ีทําให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลไปยัง Application อ่ืน ๆ เช่น 
Software ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System : EMS) ท่ีศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ ข้อมูลเพ่ืองานจัดการ
ทรัพย์สิน (Asset Management) และข้อมูลเพ่ืองาน ERP (Enterprise Resource Planning) เป็นไปอย่างสะดวก รวมถึงรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี IT ในอนาคตโดยการแยกส่วนข้อมูลกับการติดต่อสื่อสาร ทําให้ในการอัพเกรดอุปกรณ์ไม่จําเป็นต้องจัดหาหรือ
ปรับเปลี่ยนใหม่ท้ังระบบ  
 
8. เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายเวลาการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์              
วัณโรค และมาเลเรีย (Global Fund to Flight AIDS, Tuberculosis and Malaria : GFATM) ปีละ 1,500,000 
ดอลลาร์สหรัฐ เป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ โดยในส่วนของ
งบประมาณ ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี หมวดเงินอุดหนุนของ สธ. เริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็น
ต้นไป ทั้งน้ี ในปีงบประมาณ 2563 สํานักงบประมาณได้ต้ังงบประมาณรองรับไว้แล้ว จํานวน 46.5 ล้านบาท  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
   สธ. รายงานว่า   
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  1. กองทุนโลกฯ ช่วยแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และมาเลเรีย ซึ่งระบาดในประเทศกําลังพัฒนา
และได้สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของประเทศไทยในรูปแบบของการป้องกัน ควบคุม และรักษาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 
2546 จนถึงปัจจุบันคิดเป็นมูลค่ามากกว่าห้าร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงช่วยลดปัญหาสาธารณสุขจากโรคดังกล่าว 
ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี เช่น อัตราการติดเช้ือเอชไอวีที่ลดลง ซึ่งเป็นผลจากการดําเนินการของประเทศไทยที่
เข้มแข็ง    ทําให้สามารถป้องกันการติดเช้ือและผู้ติดเช้ือเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสมากขึ้น อัตราการหายจาก
วัณโรคสูงขึ้น ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และที่กลับเป็นซ้ําได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติในอัตราร้อยละ 82.9 อัตราผู้ป่วย
โรคไข้มาลาเรียลดลงร้อยละ 25 ในปี 2562 นอกจากน้ี การสนับสนุนจากกองทุนโลกฯ ทําให้ประเทศไทยสามารถ
ขยายการดําเนินงานไปยังกลุ่มเฉพาะได้ เช่น แรงานต่างด้าว เป็นต้น และทําให้ประชาชนในประเทศต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศยากจน สามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น ดังน้ัน การขยายเวลาการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่
กองทุนโลกฯ จะช่วยสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนโลกฯ ให้มีความคล่องตัวและต่อเน่ือง อีกทั้งเป็นการยืนยัน
ว่า ประเทศไทยให้ความสําคัญกับการดําเนินงานร่วมกับประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ในการจัดการกับโรคดังกล่าว และ
กองทุนโลกฯ พร้อมที่จะสนับสนุนการดําเนินงานในประเทศไทย ประมาณปีละ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ    
   2. สธ. ได้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนโลกฯ ระหว่างปี พ.ศ . 2546-2555 จํานวนเงินปีละ 
1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ และเพ่ิมเป็นปีละ 1,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างปี 2557-2562 ซึ่งได้ครบกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการแล้วในปี 2562 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการจ่ายเงินอุดหนุนแก่กองทุนโลกฯ มีความต่อเน่ือง 
สธ. จึงขอขยายเวลาจ่ายเงินอุดหนุนต่อไปอีก 5 ปี (ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567) เป็นจํานวนเงินปีละ 
1,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี หมวดเงินอุดหนุนของ สธ. (สธ. ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 46.50 ล้านบาท แล้ว)  
 
9. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2563   
   คณะรัฐมนตรีพิจารณามติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในการประชุมคร้ังที่  1/2563 เมื่อวันที่         
1 เมษายน 2563 ตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ แล้วมีมติเห็นชอบ ดังน้ี   
  1. เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย  
    1.1 แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ (1) การยึดเป้าหมายร่วมกัน โดยพิจารณาข้อมูลจากรายงานสรุปการประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
ชาติ ประจําปี 2562 และรายงานสถานการณ์บรรลุเป้าหมายในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (2) การ
วิเคราะห์หาช่องว่างการบรรลุเป้าหมาย และการวิเคราะห์ห่วงโซ่ความสัมพันธ์ต้ังแต่ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง เพ่ือ
วางมาตรการแก้ไขสถานการณ์และจัดทําข้อเสนอโครงการสําคัญร่วมกัน (3) การจัดลําดับความสําคัญของข้อเสนอ
โครงการและจัดทํารายละเอียดโครงการ โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับเป้าหมายที่มีความเส่ียงการบรรลุ
เป้าหมายและผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ และ (4) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบ
กระบวนการงบประมาณตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562     
     1.2 มอบหมาย สศช. หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง        
3 ระดับ และสํานักงบประมาณ (สงป.) ดําเนินการจัดทําโครงการตามแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าวสําหรับใช้ในการ
จัดทําคําขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป    
    1.3 มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐนําโครงการที่ได้จากการจัดทําโครงการตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนดังกล่าวบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2565 และดําเนินการตามข้ันตอนของพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562   
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     2. เห็นชอบขยายระยะเวลาการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ โดยให้คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศดําเนินการภายใน 90 วัน นับต้ังแต่วันที่ประกาศแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการปฏิรูปประเทศ
เพ่ิมเติมทุกด้านตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ   
   3. เห็นชอบการปรับปรุงค่าตอบแทนของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 (ยกเว้นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามเดิม) และให้ใช้ค่าตอบแทนใน
รูปแบบเบ้ียประชุมเป็นรายเดือน  
 
10. เรื่อง โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Services : 
GDCC)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบในหลักการของโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ 
(Government Data Center and Cloud Services : GDCC) ภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี ต่อเน่ือง  
3 ปี พ.ศ. 2563-2565 ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ โดยในส่วนรายละเอียดงบประมาณ 
ให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นชอบกรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 
4,073.069 ล้านบาท และให้ ดศ. รับความเห็นของหน่วยงานไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  
  สาระสําคัญของเร่ือง   
  โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Services : 
GDCC) เป็นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โดยภาครัฐจะเป็นผู้ลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัลเพ่ือให้มีระบบกลางในการให้บริการ Cloud สําหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีมาตรฐานและปลอดภัย เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล (Government Transformation) และขับเคลื่อนการดําเนินนโยบายเพ่ือ
ใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) และคลาวด์คอมพ้ิวต้ิง 
(Cloud Computing) (เป็นการให้บริการท่ีครอบคลุมถึงการให้ใช้กําลังประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูลและระบบ
ออนไลน์ต่าง ๆ จากผู้ให้บริการ เพ่ือลดความยุ่งยากในการติดต้ัง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการ
สร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเอง) ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ี                
ระบบคลาวด์กลางภาครัฐจะทําให้สามารถประหยัดงบประมาณในส่วนของการที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานนําไปใช้ใน
การเช่าระบบ Cloud และบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล (Data Center) รวมทั้งยังทําให้ระบบสารสนเทศของประเทศมี                
ความมั่นคงปลอดภัย เน่ืองจากข้อมูลและระบบงานของหน่วยงานภาครัฐจะถูกจัดเก็บอยู่ในระบบคลาวด์กลางภาครัฐ
ที่มีมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยและต้ังอยู่ภายในประเทศ    
     สําหรับกรอบงบประมาณท่ีใช้การดําเนินโครงการ GDCC คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563  มีมติเห็นชอบกรอบงบประมาณวงเงินรวม
ทั้งสิ้น 4,073.069 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายจาก (1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 – 2565 จํานวน 3,275.096 
ล้านบาท (ปรับลดวงเงินในส่วนของปี 2564 ตามท่ีสํานักงบประมาณจัดสรร ส่งผลให้กรอบวงเงินรวมลดลง 679.481 
ล้านบาท) และ (2) งบกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 797.973 ล้านบาท (คณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติให้ใช้งบฯ            
จากกองทุนฯ แล้ว) 
 
11. เรื่อง ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการมีส่วนร่วมตามแผนการปฏิรูปประเทศ                
พ.ศ. 2563  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปีขึ้นไป จํานวน 5,800 คน ระหว่าง
วันที่ 2-16 มกราคม 2563 ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดังน้ี   
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  1. การติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง พบว่า ประชาชนร้อยละ 77.4 ติดตามข้อมูลข่าวสาร
ทางการเมือง โดยแหล่งข้อมูลที่ติดตามมากที่สุด คือ โทรทัศน์ (ร้อยละ 95.5) รองลงมา คือ อินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์        
เฟซบุ๊ก ไลน์ (ร้อยละ 39.4) ขณะที่ประชาชนร้อยละ 22.6 ไม่ได้ติดตาม โดยให้เหตุผล คือ ไม่สนใจ ไม่มีเวลา/ไม่ว่าง    
   2. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน พบว่าประชาชนร้อยละ 74.5 ไปใช้สิทธิเลือกต้ังใน
ระดับชาติที่ผ่าน ๆ มา โดยกิจกรรมทางการเมืองที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากที่สุด คือ การชักชวนเพ่ือน ญาติ คนใน
ครอบครัว และคนรู้จักไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง (ร้อยละ 82.1) รองลงมา คือ การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทางการเมือง (ร้อยละ 81.9)  
   3. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อภาครัฐในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด (ร้อยละ 76.2) ขณะที่มีความพึง
พอใจน้อยและน้อยที่สุดอยู่ที่ ร้อยละ 18.9 และ 4.9 ตามลําดับ   
  4. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการทํางานของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง โดยประชาชนให้
ข้อเสนอแนะ 5 อันดับแรก คือ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง (ร้อยละ 10) รองลงมา คือ การทํางานเพ่ือ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ (ร้อยละ 9) การแก้ปัญหาสินค้าอุปโภคบริโภค ที่มีราคาแพง (ร้อยละ 7.4)                
การแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตร ภัยแล้ง และที่ดินทํากิน (ร้อยละ 4.1) และการดูแลเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่             
ผู้พิการและผู้สูงอายุ (ร้อยละ 2.1)  
  5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สํานักงานสถิติแห่งชาติมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี   
    5.1 ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองให้ประชาชนรับรู้
และมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อออนไลน์   
   5.2 ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การวางแผนหรือการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ให้ประชาชนสามารถยืนยันตัวตนได้ โดยต้องมีการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562    
   5.3 ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับรู้ตามความต้องการของ
ประชาชนผ่านการส่ือสารสองทาง คือ รับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของประชาชน รวมถึงมีการติดตาม 
ประเมินผลเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงตามความต้องการของประชาชนอย่างต่อเน่ือง  
 
12. เรื่อง  การผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการทํางานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามา
ทํางานตามข้อตกลงท่ีรัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง . ) เสนอ การผ่อนปรนการอยู ่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการทํางานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้
ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี ทั้งน้ี มิให้นํามาตรา 12 (10) และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ. 
2522 มาบังคับใช้แก่คนต่างด้าว โดยให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการตามที่กําหนด ดังน้ี 
  1 .  กระทรวงมหาดไทย  อาศัย อํานาจตามความในมาตรา  17 แห่งพระราชบัญญั ติ 
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศ ดังน้ี 
  1.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายระยะเวลาการยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้า
มาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สําหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามา
ทํางานในราชอาณาจักร ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานกรณีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ซึ่งเข้ามาทํางานตาม 
MoU ที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวได้ต่อไป ต้ังแต่วันที่ 1 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตามประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563  
   1.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายระยะเวลาการยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าว
เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สําหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามา
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ทํางานในราชอาณาจักรตามมาตรา 64 แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กรณีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือผ่อนผันให้คนต่างด้าว
สัญชาติกัมพูชาและเมียนมา ซึ่งเข้ามาทํางานในประเทศไทยโดยใช้บัตรผ่านแดน ที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
สิ้นสุด สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวได้ต่อไป ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ . 2563 ถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม พ.ศ . 2563 ตามประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563  
 2. กระทรวงแรงงาน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชกําหนดการบริหาร
จัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยาย
ระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวทํางานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือผ่อนผันให้คนต่างด้าวที่การอนุญาตทํางานสิ้นสุด สามารถทํางานไปพลางก่อนได้ ต้ังแต่วันที่ 
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตามประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563  
      3. หลังสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการ ให้หน่วยงานด้านความมั่นคงดําเนินการตรวจสอบปราบปราม 
จับกุมดําเนินคดีนายจ้าง แรงงานผิดกฎหมายที่ลักลอบทํางานและผู้ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  
  สาระสําคัญ  
  รง. เสนอว่า   
                     คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้ความเห็นชอบการผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็น
การช่ัวคราวและการทํางานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศ
คู่ภาคีของกระทรวงแรงงาน โดยเห็นชอบให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาล
ประเทศคู่ภาคี ได้แก่ (1) คนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) 
ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ซึ่งวาระการจ้างงานจะครบ 4 ปี และ (2) คนต่างด้าวที่
เข้ามาทํางานตามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนในลักษณะไป – กลับ หรือแบบตามฤดูกาล ตามมาตรา 64 แห่งพระ
ราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดการบริหาร
จัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งครบวาระการจ้างงานหรือการอนุญาตให้พํานักในเขต
พ้ืนที่ชายแดนที่ได้รับอนุญาตสิ้นสุด แต่ไม่สามารถเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้ จากมาตรการในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อยู่ในราชอาณาจักรและทํางานไปพลางก่อน
ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 และให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงานออกประกาศ  
 ผลการดําเนินการที่ผ่านมา 
 1. กระทรวงมหาดไทยออกประกาศ เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สําหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางาน
ในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน กรณีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  
 2. กระทรวงมหาดไทยออกประกาศ เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สําหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางานใน
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 64 แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม กรณีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 9เมษายน พ.ศ. 2563 
   3. กระทรวงแรงงานออกประกาศ เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทํางานในราชอาณาจักรเป็น
กรณีพิเศษตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 
 นายกรัฐมนตรี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 ออกประกาศ เรื่อง 
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 
2563 เพ่ือขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีกระยะหน่ึง ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จนถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 อันเน่ืองมาจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ยังคง
ระบาดรุนแรงอยู่ในหลายประเทศและยังมีการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตลอดจนการไปมาหาสู่ข้ามจังหวัดและ
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การไม่นําพาต่อมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนด อันแสดงให้เห็นถึงโอกาสเส่ียงต่อการแพร่เช้ือ อีกทั้ง 
องค์การอนามัยโลกได้เตือนให้การผ่อนคลายหรือการยกเลิกมาตรการป้องกันโรคพึงทําด้วยความระมัดระวังและต้ังอยู่
ในความไม่ประมาท เพราะเป็นที่ปรากฏแล้วว่าภายหลังการยกเลิกการควบคุม สถานการณ์ในบางประเทศได้กลับมา
รุนแรงขึ้นใหม่  
  นายกรัฐมนตรี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ออก
ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) 
ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ออกข้อกําหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย โดยให้บรรดาประกาศหรือ
คําสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
โรคติดต่อ ผู้มีอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศและกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองที่ได้ประกาศหรือสั่งการไว้
ก่อนวันที่ข้อกําหนดน้ีใช้บังคับไม่ว่าจะเป็นการห้าม การให้กระทําการ หรือการผ่อนคลายใด ๆ ซึ่งถือว่าเป็นประกาศ
หรือสั่งตามข้อกําหนด ที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม จนกว่าจะมีข้อกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งเป็นอย่างอ่ืน  
 คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรและทํางานไป
พลางก่อนได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศกระทรวงแรงงาน ที่
ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการช่ัวคราวและการทํางานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางาน ตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาล
ประเทศคู่ภาคี ดังน้ี 
  1. คนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) 
ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ซึ่งวาระการจ้างงานจะครบ 4 ปี ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง 
เมษายน พ.ศ. 2563 ประมาณ 29,083 คน (กัมพูชา 12,801 คน ลาว 3,092 คน เมียนมา 13,190 คน) 
 2. คนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานตามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนในลักษณะไป – กลับ หรือแบบ
ตามฤดูกาล ตามมาตรา 64 แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งครบวาระการจ้าง
งานหรือการอนุญาตให้พํานักในเขตพ้ืนที่ชายแดนที่ได้รับอนุญาตสิ้นสุดในช่วงเดือนมีนาคม ถึง เมษายน 2563 
ประมาณ 43,975 คน (กัมพูชา 25,236 คน เมียนมา 18,739 คน)    
  คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาทํางานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ซึ่งวาระการจ้างงานจะครบ 
4 ปี ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประมาณ 15,139 คน (กัมพูชา 6,398 คน ลาว 1,449 คน เมียนมา 7,292 
คน) และคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา ที่เข้ามาทํางานตามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนในลักษณะไป – 
กลับ หรือแบบตามฤดูกาล ตามมาตรา 64 แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งครบวาระการ
จ้างงาน หรือการอนุญาตให้พํานักในเขตพ้ืนที่ชายแดนที่ได้รับอนุญาตสิ้นสุด ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ประมาณ 20,389 คน (กัมพูชา 11,502 คน เมียนมา 8,887 คน) 
     เ น่ืองจากการผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา  ลาว  และเมียนมา  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย และประกาศกระทรวงแรงงาน ที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
31 มีนาคม  พ .ศ .  2563 อยู่ในราชอาณาจักรและทํางานไปพลางก่อนได้สิ้ นสุดลงในวันที่  30 เมษายน  
พ.ศ. 2563 แต่มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  
ในประเทศไทยยังมีอยู่อย่างต่อเน่ืองตามท่ีได้มีประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีก
ระยะหน่ึง ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกอบกับข้อกําหนดออกตาม
ความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 เมษายน 
พ.ศ. 2563 ให้บรรดาประกาศหรือคําสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ผู้มีอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศและกฎหมายว่าด้วยคน



 

 

 

15 

เข้าเมืองที่ได้ประกาศหรือสั่งการไว้ก่อนวันที่ข้อกําหนดนี้ใช้บังคับไม่ว่าจะเป็นการห้าม การให้กระทําการ หรือการ
ผ่อนคลายใด ๆ ซึ่งถือว่าเป็นประกาศหรือสั่งตามข้อกําหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม จนกว่าจะมีข้อกําหนด ประกาศ หรือคําสั่ง
เป็นอย่างอ่ืน ทําให้มาตรการจํากัดการเคลื่อนย้ายแรงงาน การควบคุมการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด รวมถึงการระงับ
การเข้าออกราชอาณาจักรยังมีผลบังคับใช้ต่อไป ส่งผลให้คนต่างด้าวดังกล่าวไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางได้
ต่อไปอีกในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งหากไม่ขยายระยะเวลาการผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวและการ
ทํางานให้กับคนต่างด้าวดังกล่าวเพ่ิมเติมต่อไปอีก จะทําให้คนต่างด้าวไม่สามารถทํางานได้ ส่งผลกระทบต่อนายจ้าง 
สถานประกอบการ ที่ยังมีความจําเป็นต้องใช้คนต่างด้าวในการทํางาน รวมถึงส่งผลกระทบต่อคนต่างด้าวซึ่งยังต้องอยู่
ในราชอาณาจักรโดยไม่มีรายได้เพ่ือการดํารงชีพ 
   การผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวและการทํางานให้กับคนต่างด้าวที่เข้ามา
ทํางานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี มีดังน้ี 
    1. กลุ่มเป้าหมาย : เป็นคนต่างด้าว 2 กลุ่ม คือ 
    1) คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทน
หนังสือเดินทาง และได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานหรือบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่วาระการจ้างงานครบสี่ปีและระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
สิ้นสุดลง แต่ไม่สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ก่อนหรือในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จากมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
   2) คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและเมียนมา ซึ่งถือบัตรผ่านแดนตามมาตรา 13(2) แห่ง
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางานในราชอาณาจักรตามมาตรา 64 แห่งพระราช
กําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และการอนุญาตให้พํานักในเขต
พื้นที ่ชายแดนที ่ได้รับอนุญาตสิ ้นสุด และไม่สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ก่อนหรือในวันที่ 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
   2. ลักษณะการดําเนินการ : เป็นการขยายระยะเวลาการผ่อนปรนให้คนต่างด้าวที่ เข้ามาทํางาน
ตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคีอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวและทํางานได้ต่อไป 
  3. ระยะเวลา : อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทํางาน ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตามประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขต
ท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 
 4. หลังสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม พ .ศ . 2563 ตามประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 แรงงานต่าง
ด้าวต้องเดินทางออกจากราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีเก่ียวข้อง 
    ผลกระทบ 
      1 .  กา รขย าย ระยะเวลาการผ่อนปรนกา รอ ยู ่ใ น ร าชอ าณาจ ัก ร เ ป ็น ก า ร ชั ่ว ค ร า ว 
และการทํางานให้ก ับคนต่างด้าวที ่เข ้ามาทํางานตามข้อตกลงที ่ร ัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศ 
คู่ภาคี เป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สอดคล้องกับประกาศ เรื่อง 
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุ ก เฉิ นในทุ ก เขตท้ องที่ ทั่ วราชอาณาจั กร  (คราวที่  1 )  
ลงวันที่  28 เมษายน พ .ศ . 2563 ซึ่ ง เ ป็นมาตรการป้องกันระบาดของโรคติดเ ช้ือไว รัสโคโรนา  2019 
หรือโควิด 19 ที่ยังคงระบาดรุนแรงอยู่ในหลายประเทศ ตลอดจนเป็นการป้องกันการไปมาหาสู่ข้ามจังหวัด 
โดยไม่ นําพาต่อมาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการกําหนด ลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่เ ช้ือกลับมา 
รุนแรงขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศโดยรวม 
   2. กา รขย าย ระยะเวลาการผ ่อนปรนกา รอ ยู ่ใ น ร าชอ าณาจ ัก ร เ ป ็น ก า ร ชั ่ว ค ร า ว 
และการทํางานให้ก ับคนต่างด้าวที ่เข ้ามาทํางานตามข้อตกลงที ่ร ัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศ 
คู่ภาคี เป็นการลดความสุ่มเสี่ยงที่แรงงานบางส่วนจะเปลี่ยนเป็นแรงงานที่ไม่ถูกต้อง เน่ืองจากวาระการจ้างงานครบ
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กํ าหนดแ ต่ ไม่ ส ามารถ เ ดินทางก ลับประ เทศ ต้นทาง ไ ด้  เ ป็นการลดสภาวการณ์ขาดแคลนแรงงาน 
ของสถานประกอบการนายจ้าง ที่ยังคงมีความต้องการและมีความประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวเหล่าน้ันต่อไป  
แต่ไม่สามารถดําเนินการตามกระบวนการปกติได้ในสถานการณ์ที่มีภัยคุกคาม  
 3. กา รขย าย ระยะเวลาการผ ่อนปรนกา รอ ยู ่ใ น ร าชอ าณาจ ัก ร เ ป ็น ก า ร ชั ่ว ค ร า ว 
และการทํางานให้ก ับคนต่างด้าวที ่เข ้ามาทํางานตามข้อตกลงที ่ร ัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศ 
คู่ภาคี เป็นมาตรการเพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยและการดํารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน เป็นการลด
ค ว า ม ว ิต ก ก ัง ว ล แ ล ะ ค ว า ม ต่ื นตระหนก ในสถานการ ณ์ ที่ ไ ม่ ปก ติ  ร วม ถึ ง ยั ง เ ป็ น ไปตาม พ้ื นฐ าน 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ เน่ืองจากเป็นการดําเนินการช่ัวคราวตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
 
13. เรื่อง รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ 2562 รายงานของผู้สอบ
บัญชีและรายงานการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ
รายงานงบการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ดังน้ี 
   1. รับทราบรายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจําปีงบประมาณ 2562 และ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอ 
   2. ในส่วนของรายงานงบการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2562 น้ัน ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดําเนินการให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 43 (ที่ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนองบดุลและ
รายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมา ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้วก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ) แล้วจึงเสนอคณะรัฐมนตรีอีกคร้ังหน่ึง 
   สาระสําคัญของเร่ือง 
   คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
รายงานว่า  
   1. รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ได้ผ่าน
การเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2563 โดยการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับคนไทยภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ สปสช. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-
2565) มุ่งหวังให้ “ทุกคนท่ีอาศัยอยู่บนแผ่นดินไทย ได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้าด้วยความ
มั่นใจ” มีเป้าประสงค์หลักคือ ประชาชนเข้าถึงบริการ การเงินการคลังมั่นคง ดํารงธรรมาภิบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ได้รับการจัดสรรงบประมาณสําหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จํานวน 48.575 ล้านคน วงเงิน 
181,584.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.05 ของงบประมาณแผ่นดิน ในอัตราเหมาจ่ายเท่ากับ 3,426.56 บาทต่อผู้มี
สิทธิ และได้รับการจัดสรรงบประมาณการบริหารจัดการใน สปสช. จํานวน 1,344.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.74 
เทียบกับงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีผลการดําเนินงานสรุปได้ ดังน้ี 
    1) การเบิกจ่ายงบประมาณ  
    มีการเบิกจ่ายงบกองทุนหลักประกันสุขภาะพแห่งชาติให้กับหน่วยบริการที่จัดบริการให้ผู้มี
สิทธิ จํานวน 133,802.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.65 (จากงบประมาณ 134,269.13 ล้านบาท)  
    2) ความครอบคลุมสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
    ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงทะเบียนสิทธิเลือกหน่วยบริการประจําตน จํานวน 
47.52 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 99.88 (เป้าหมาย 47.58 ล้านคน) ครอบคลุมสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
    3) หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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    มีหน่วยบริการขึ้นทะเบียนให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจํานวน 12,334 
แห่ง ซึ่งหน่ึงแห่งสามารถขึ้นทะเบียนได้มากกว่าหน่ึงประเภท ได้แก่ ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ จํานวน 
11,750 แห่ง หน่วยบริการประจํา จํานวน 1,360 แห่ง และหน่วยบริการรับส่งต่อ จํานวน 1,382 แห่ง ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก
ปี 2561 จํานวน 183 แห่ง 
    4) การเข้าถึงบริการสุขภาพ  
    ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการพ้ืนฐานในงบเหมาจ่ายรายหัว 
ประกอบด้วย 1) บริการสุขภาพทั่วไป 2) บริการกรณีเฉพาะ 3) บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 4) บริการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 5) บริการแพทย์แผนไทย และ 6) ยาและเวชภัณฑ์ และบริการเฉพาะกลุ่ม เช่น ผู้ติด
เช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 
    5) คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 
     (1) หน่วยบริการรับส่งต่อได้รับการรับรองตามกระบวนการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลระดับ HA (Hospital Accreditation) จํานวน 898 แห่ง จากหน่วยบริการที่รับการประเมิน 1,078 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 83.30 
     (2) ประชาชนพึงพอใจต่อการดําเนินงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับมาก
ถึงมากที่สุด ร้อยละ 97.11 ผู้ให้บริการ ร้อยละ 75.99 และองค์กรภาคี ร้อยละ 93.21 
    6) การคุ้มครองสิทธิ  
     (1) ประชาชนและผู้ให้บริการสอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ และประสานส่ง
ต่อผู้ป่วยผ่านช่องทางต่าง ๆ จํานวน 916,428 เรื่อง 
     (2) ผู้รับบริการย่ืนคําร้องช่วยเหลือเบ้ืองต้นจํานวน 1,188 คน ได้รับการชดเชย 
970 คน ผู้ให้บริการย่ืนคําร้อง 538 คน ได้รับการชดเชย 464 คน  
     (3) มีศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการเพ่ือคุ้มครองสิทธิจํานวน 886 
แห่ง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จํานวน 185 แห่ง (ใน 77 จังหวัด) และหน่วยรับเร่ืองร้องเรียน
อ่ืนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) จํานวน 129 แห่ง (ใน 75 จังหวัด) 
    7) การมีส่วนร่วมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
    มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จํานวน 7,738 แห่ง (จาก 7,776 แห่ง) เข้าร่วม
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ในการดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เช่น กลุ่มที่มีภาวะ
เสี่ยง กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มวัยทํางาน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง วงเงิน 3,719 ล้านบาท 
ประกอบด้วย งบจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2,474 ล้านบาท (ร้อยละ 66.53) เงินสมทบจาก อปท. 
1,218 ล้านบาท (ร้อยละ 32.75) และเงินสมทบจากชุมชนและอ่ืน ๆ 27 ล้านบาท (ร้อยละ 0.72) 
    8) ความท้าทายในการดําเนินงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
     (1) การบริหารระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้สอดรับกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับความคุ้มครองหลักประกันด้านสุขภาพอย่างเสมอภาค
ทั่วถึง และยังต้องคงไว้ซึ่งการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกันตามความจําเป็น และ
ได้รับการปกป้องไม่ให้ล้มละลายหรือยากจนลงจากภาระค่าใช้จ่ายเมื่อเจ็บป่วย 
     (2) การสร้างความตระหนักต่อสาธารณะและปรับกรอบคิดในการใช้งบประมาณ
ของรัฐเพ่ือการลงทุนด้านสุขภาพของประชาชน การเพ่ิมความตระหนักรู้ด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพตนเองของ
ประชาชนเพ่ือสร้างผลิตภาพเป็นผลได้ทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ ซึ่งถือเป็นการใช้งบประมาณภาครัฐที่มี
จํากัด อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     (3) การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพมาตรฐาน และความเพียงพอของ
ระบบบริการสาธารณสุข เพ่ือบริหารจัดการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ตามความจําเป็นและเท่า
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เทียมกันในทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ตามความจําเป็น การลดความแออัดใน
โรงพยาบาลใหญ่ และการขยายหน่วยร่วมให้บริการรองรับการจัดบริการที่ประชาชนยังเข้าถึงได้น้อย 
     (4) การสร้างพันธมิตรและขยายการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือผู้เก่ียวข้องในทุกภาคส่วน เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
     (5) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การจัดบริการสาธารณสุข และการพัฒนางานด้านต่าง ๆ รวมทั้งการจัดการ 
Big data ด้านสุขภาพ เพ่ือสนับสนุนระบบกํากับติดตามประเมินผลและการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
   2. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนฯ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2561 ซึ่งผ่านการรับรองจากสํานักงงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แล้ว โดยเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามที่
ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด ทั้งน้ี ฐานะ
การเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน สําหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 
30 กันยายน 2561 สรุปได้ ดังน้ี 

หน่วย : ล้านบบาท 
รายการ ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม/(ลด) 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่30 กันยายน 2561 
- สินทรัพย์ 15,349.64 13,903.97 1,445.67
- หน้ีสิน 12,911.57 12,686.15 225.42
- สินทรัพย์สุทธิ 2,438.07 1,217.82 1,220.25
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน ณ วันที ่30 กันยายน 2561 
- รายได้ 140,153.61 132,502.18 7,651.43
- ค่าใช้จ่าย 139,035.27 134,736.97 4,298.30
- รายได้สูง/(ตํ่า) กว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิ 

1,118.34 (2,234.79) 3,353.13

  
14. เรื่อง  มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ําประปาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019  (COVID – 19) เพิ่มเติม 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้ 
นํ้าประปาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือการประปานครหลวง 
และการประปาส่วนภูมิภาค จะได้ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป ดังน้ี 
 1. มาตรการของการประปานครหลวง รายละเอียด ดังน้ี 
   (1) มาตรการเดิม (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563) 
    มาตรการท่ี 1 ขยายระยะเวลาการชําระค่านํ้าประปา สําหรับผู้ใช้นํ้าที่จดทะเบียน
ประกอบธุรกิจโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบ้ีย สามารถผ่อนชําระได้ไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละ
รอบใบแจ้งค่านํ้าประปาสําหรับรอบการใช้นํ้าเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 
   (2) มาตรการเพิ่มเติม 
    (2.1) มาตรการท่ี 2 ลดค่านํ้าประปาให้กับผู้ใช้นํ้าทุกประเภท เริ่มต้ังแต่รอบการใช้นํ้า
เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563  (ใบแจ้งค่านํ้าประปาเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563) รายละเอียด ดังน้ี 
       กรณีที่ 1 ผู้ใช้นํ้าที่ใช้นํ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ลูกบาศก์เมตร ยกเว้นการจัดเก็บ
ค่านํ้าประปา ค่าบริการรายเดือน และค่านํ้าดิบ  
       กรณีที่ 2 ผู้ใช้นํ้าที่ใช้นํ้ามากกว่า 10 ลบ.ม. ยกเว้นค่านํ้าประปาสําหรับนํ้า             
10 ลูกบาศก์เมตรแรก และส่วนที่ใช้เกิน 10 ลูกบาศก์เมตร ลดค่านํ้าในอัตราร้อยละ 20 
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    (2.2) มาตรการที่ 3 คืนเงินประกันการใช้นํ้าให้กับผู้ใช้นํ้าประเภทที่ 1 ที่พักอาศยั และ
ประเภทที่ 2 ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอ่ืน ๆ 
    (2.3) มาตรการที่ 4 ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการชําระค่านํ้าประปา เมื่อชําระผ่าน
เคาน์เตอร์เซอร์วิส, 7-11, เทสโก้ โลตัส, บ๊ิกซ ีและ CenPay เป็นระยะเวลา 3 เดือน ต้ังแต่วันที่ 17 เมษายน -               
30 มิถุนายน 2563  
    (2.4) มาตรการที่ 5 ยกเว้นการตัดนํ้าประปาทั้งช่ัวคราวและถาวร (งดผูกลวด และถอด
มาตรวัดนํ้า) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแต่วันที่ 23 มีนาคม – 30 กันยายน 2563 
  2. มาตรการของการประปาส่วนภูมิภาค รายละเอียด ดังน้ี 
   (1) มาตรการเดิม (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563) 
    (1.1) มาตรการที่ 1 ขยายระยะเวลาการชําระค่านํ้าประปา สําหรับผู้ ใ ช้ นํ้าที่            
จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบ้ีย สามารถผ่อนชําระได้ไม่เกิน  6 เดือน 
ของแต่ละรอบใบแจ้งค่านํ้าประปา รอบการใช้นํ้าเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 (สําหรับใบแจ้งค่านํ้าประจําเดือน
พฤษภาคม - มิถุนายน 2563) 
    (1.2) มาตรการที่ 2 คืนเงินประกันการใช้นํ้าให้กับผู้ใช้นํ้าประเภทท่ี 1 ที่อยู่อาศัย 
   (2) มาตรการเพิ่มเติม 
    (2.1) มาตรการท่ี 3 ลดค่านํ้าประปาให้กับผู้ใช้นํ้าทุกประเภท ในอัตราร้อยละ 20 ยกเว้น
ผู้ใช้นํ้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดค่านํ้าประปาในอัตราร้อยละ 3 (ไม่รวมค่าบริการรายเดือน) เริ่มต้ังแต่รอบการใช้นํ้า
เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 (ใบแจ้งค่านํ้าประปาเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563) 
    (2.2) มาตรการที่ 4 ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการชําระค่านํ้าประปา เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
เมื่อชําระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และ 7-11 ต้ังแต่วันที่ 17 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 และที่เทสโก้ โลตัส และบิ๊กซี ต้ังแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม - วันที่  30 มิถุนายน 2563   
    (2.3) มาตรการท่ี 5 ขยายเวลารับชําระผ่านตัวแทนรับชําระค่านํ้าประปาจากภายใน 
10 วัน เป็น ภายใน 20 วัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ใบแจ้งค่านํ้าประจําเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563) 
  กระทรวงมหาดไทย เสนอว่า  
  เน่ืองจากปัจจุบันสถานการณ์การระบาดโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ยังส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง ประชาชนจํานวน
มากย้ายถิ่นฐานกลับไปยังภูมิลําเนา รวมถึงการส่งเสริมมาตรการให้ข้าราชการ พนักงานบริษัทต่าง ๆ ทํางานภายในท่ี
พักอาศัย (Work From Home) ทําให้การใช้นํ้าประปาประเภทบ้านอยู่อาศัยเพ่ิมขึ้น ดังน้ัน เพ่ือเป็นการช่วยเหลือและ
บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีข้อเสนอ
มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้นํ้าประปาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID - 19) เพ่ิมเติม 
  การดําเนินมาตรการดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้
นํ้าประปา เป็นวงเงินประมาณ 6,077 ล้านบาท ดังน้ี 

มาตรการ ระยะเวลา ผลประโยชน์ทีจ่ะเกิดขึ้น 
กับประชาชน  

จํานวนประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน์ 

1. ลดค่าน้ําประปา 3 เดือน 
(เดือนเมษายน – 
มิถุนายน 2563) 

รวม 2,110 ล้านบาท 
(กปน. 1,350 ล้านบาท 
กปภ. 760 ล้านบาท)

รวม 7.0 ล้านราย 
(กปน. 2.4 ล้านราย 
กปภ. 4.6 ล้านราย) 

2. ขยายระยะเวลาการ
ชําระค่าน้ําประปา 

2 เดือน 
(เดือนเมษายน – 

รวม 340 ล้านบาท 
(กปน. 60 ล้านบาท

รวม 30,900 ราย 
(กปน. 900 ราย 
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พฤษภาคม 2563) กปภ. 280 ล้านบาท) กปภ. 30,000 ราย) 
3. คืนเงนิประกนั  รวม ๓,518 ล้านบาท 

(กปน. 1,718 ล้านบาท 
กปภ. 1,800 ล้านบาท)

รวม 6.2 ล้านราย 
(กปน. 2.4 ล้านราย 
กปภ. 3.8 ล้านราย) 

4. ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ในการชําระคา่น้ําประปา 

3 เดือน 
(เดือนเมษายน – 
มิถุนายน 2563) 

รวม 109 ล้านบาท 
(กปน. 9 ล้านบาท 
กปภ. 100 ล้านบาท)

รวม 5.3 ล้านราย 
(กปน. 700,000 ราย 
กปภ. 4.6 ล้านราย) 

5. ยกเว้นการตดั
น้ําประปา  
(เฉพาะ กปน.) 

6 เดือน  
(เดือนมีนาคม – 
กันยายน 2563 

- - 

6. ขยายเวลารับชําระฯ 
จาก ภายใน 10 วัน 
เป็น 20 วัน  
(เฉพาะ กปภ.) 

3 เดือน 
(เดือนเมษายน – 
มิถุนายน 2563) 

- รวม 4.6 ล้านราย 
 

รวมทั้งสิ้น 6,077 ล้านบาท  
 
15. เรื่อง รายงานสรุปผลการดําเนินการประจําปีตามยุทธศาสตรช์าติและตามแผนการปฏิรูปประเทศ                    
ประจําปี 2562  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ใน
ฐานะสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เสนอรายงานสรุปผลการดําเนินการประจําปีตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ ประจําปี 2562 ซึ่งที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563    
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบรายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ                
ประจําปี 2562 ด้วยแล้ว โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 
  1. รายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจําปี 2562 
      1.1 การประเมินผลความก้าวหน้าตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 23 ประเด็น 37 เป้าหมาย มีผลการประเมินสรุปได้ ดังน้ี 

ความก้าวหนา้ จํานวนประเด็น 
(ร้อยละ) 

สาระสาํคญั 

บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 4 
(10.8) 

ประเด็น เป้าหมายที่มีผลสัมฤทธิ ์
การเกษตร ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร

เพ่ิมขึ้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ 
และดิจิทัล

ค ว ามสามารถ ในการแข่ ง ขั น  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
ดีขึ้น

เขตเศรษฐกิจพิเศษ การลงทุนในพ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ

การเติบโตอย่างย่ังยืน สภาพแวดล้อมของประเทศไทย  
มีคุณภาพดีขึ้นอย่างย่ังยืน 

ตํ่ากว่าค่าเป้าหมาย 15 
(40.5) 

เช่น ความม่ันคง (เป้าหมาย : ประเทศไทยมีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการ
กําหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียรวมทั้งเป็น
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ประเทศแนวหน้าในภูมิอาเซียน) การต่างประเทศ (เป้าหมาย : 
ประเทศไทยเป็นหน่ึงในศูนย์กลางทางการค้าการลงทุน และการ
บริการในภูมิภาคเอเชีย มีระบบเศรษฐกิจที่เน้นการใช้ประโยชน์จาก
นวัตกรรม) และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ (เป้าหมาย : มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มต้ัง
ต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น) 

ตํ่ าก ว่ าค่ า เป้ าหมาย
ระดับเสี่ยง 

12 
(32.5) 

เช่น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (เป้าหมาย : ประชาชนมี
ความรอบรู้ด้านสุขภาวะ สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพท่ี
พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคท่ีสามารถป้องกันได้ เกิด
เป็นสังคมบ่มเพาะจิตสํานึกการมีสุขภาพที่ดีสูงขึ้น และกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม (เป้าหมาย : การอํานวยความยุติธรรมมีความ
โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ)

 6 
(16.2) 

เช่น การเกษตร (เป้าหมาย : สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น) 
การท่องเที่ยว (เป้าหมาย : สัดส่วนรายได้จากการท่องเท่ียวเมืองรอง
ต่อรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดเพ่ิมขึ้น) และการพัฒนาการเรียนรู้ 
(เป้าหมาย : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มี
ทักษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ไข ปรับตัว สื่อสาร 
และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต)

      1.2 ผลการประเมินผลการพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ     ในช่วงปี 2561-2562 
ทั้ง 6 มิติ สรุปได้ ดังน้ี  
 
 

ลําดับ มิติ ผลสัมฤทธิ ์
1. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย

และสังคมไทย 
คนไทยและสังคมไทยมีความอยู่ดีมีสุขดีขึ้น โดยดัชนีความอยู่เย็นเป็น
สุขร่วมกันในสังคมไทยในปี 2561 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 76.47 
จากร้อยละ 70.40 ในปีก่อนหน้า

2. ขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันการพัฒนา 
เศรษฐกิจและการกระจาย
รายได้ 

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันดีขึ้น โดยมีผลการจัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศของ International 
Institute for Management Development (IMD) ในปี 2562 ดีขึ้น 
5 อันดับ อยู่ในอันดับที่ 25 แต่ยังต้องเร่งพัฒนาด้านประสิทธิภาพของ
ภาคเอกชน

3. ก า ร พัฒน าท รั พ ย า ก ร
มนุษย์ 

ประเทศไทยได้รับการจัดลําดับจาก United Nations 
Development Programme (UNDP) ให้อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมี
การพัฒนามนุษย์ในระดับ “สูง” โดยเป็นประเทศกําลังพัฒนาที่มี
ความก้าวหน้ามากที่สุดในโลกจากการจัดอันดับดัชนีการพัฒนามนุษย์ 
(Human Development Index : HDI) และอยู่ในอันดับ 77 ในการ
จัดอันดับโลก (จาก 189 ประเทศ) อย่างไรก็ตาม ค่าดัชนีการพัฒนา
มนุษย์ที่ไม่เท่าเทียม (Inequality-adjusted Human Development 
Index : IHDI) ยังคงมีค่าตํ่ากว่า HDI อย่างมีนัยสําคัญ สะท้อนให้เห็นถึง
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศยังคงมีความเหลื่อมล้ํา 
4. ความเท่าเทียม 

และความเสมอภาค 
ทางสังคม 

ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคมของประเทศปรับตัวดี
ขึ้นเล็กน้อย โดยดัชนีตัว ช้ี วัดความก้าวหน้าทางสังคม  (Social 
Progress Index : SPI) ในปี 2562 ของประเทศไทยมีค่าเท่ากับ 67.47 
ปรับเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 67.35 ในปี 2560 และสูงกว่าดัชนี SPI เฉลี่ย
ของโลกที่ 64.47 รวมทั้งค่าสัมประสิทธิ์จีนี (GINI) ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้
สําหรับวัดความเหลื่อมล้ําด้านรายได้และรายจ่ายในส่วนของรายจ่าย
เพื่ออุปโภคบริโภคลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากน้ีภาครัฐได้พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบช้ีเป้า (TPMAP) 
เพ่ือช่วยให้การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนเป้าหมายให้พ้น
จากความยากจนสอดคล้องกับความต้องการและมีความเสมอภาค  
มากขึ้น 

5.  ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ  
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
ความย่ังยืนของทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศดีขึ้น 
โดยดัชนีการช้ีวัดการดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2561 มีค่าเท่ากับ 
49.88 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉล่ียของทั้งโลกที่ 46.16 แต่ยังเป็นค่าดัชนีที่ตํ่ากว่า
หลายประเทศในภูมิภาค เช่น สิงคโปร์ (64.23) บรูไน (63.57) และ
มาเลเซีย (59.22)

6. ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ และการเข้าถึงการ
ให้บริการของภาครัฐ 

ประเทศไทยยังคงมีความท้าทายในประเด็นของการควบคุมปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยดัชนีช้ีวัดธรรมาภิบาลโลกของประเทศ
ไทยในปี 2561 มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 43.64 ปรับลดลงเล็กน้อยจาก
ปี 2560 ซึ่งมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 43.97 โดยเป็นผลมาจากมิติด้าน
การควบคุมปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ และมิติการมีสิทธ์ิมีเสียงของ
ประชาชนและภาระรับผิดชอบมีคะแนนปรับลดลง 

 
      1.3 ประเด็นท้าทายท่ีสําคัญ 
   1.3.1 ประเด็นท้าทายที่สําคัญในระดับการขับเคลื่อนโครงการ เช่น    การบูรณาการ
ความร่วมมือระดับหน่วยงาน ความพร้อมของข้อมูลหรือข้อจํากัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลที่จําเป็น ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน และความต่อเน่ืองของการดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน 
   1.3.2 ประเด็นท้าทายที่สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายของ
การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เช่น ภาระหน้ีสินส่วนบุคคลและความรู้ทางด้านการวางแผนการเงินของ
ประชาชน ความล่าช้าในการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบสู่ท้องถิ่น และการปรับปรุงและทบทวนกฎระเบียบ
ทางราชการท่ีล้าสมัยและเป็นปัญหาอุปสรรคในการดําเนินชีวิตหรือการประกอบธุรกิจ  
   1.3.3 ประเด็นท้าทายจากการเปล่ียนแปลงในบริบทโลกที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศไทยในมิติต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล และแนวโน้ม
ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
      1.4 ข้อเสนอแนะในการดําเนินการในระยะต่อไป 
   1.4.1 ควรขับเคลื่อนการดําเนินงานผ่านหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 
กล่าวคือ การดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน (X) จะต้องสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) และยุทธศาสตร์ชาติ (Z) รวมทั้งควรบูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศกับกระบวนการงบประมาณอย่างเป็นระบบ 
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   1.4.2 การจัดทําโครงการ/การดําเนินงานที่สําคัญจะต้องมีการกําหนดส่วนสนับสนุนของ
โครงการต่อการบรรลุผลลัพธ์การพัฒนาตามเป้าหมายแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติให้สามารถบรรลุได้ตามที่
กําหนดไว้ในแต่ละห้วง 5 ปีของการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
   1.4.3 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนระดับที่ 2 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการดําเนินการจัดสรรงบประมาณ 
   1.4.4 ควรใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นระบบในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการในทุกระดับอย่างแท้จริง 
   1.4.5 ควรเปิดโอกาสให้ภาคีแห่งการพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้น  
   1.4.6 ควรขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องกับการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) 
  2. รายงานสรุปผลการดําเนินการแผนการปฏิรูปประเทศ ประจําปี 2562 
      2.1 ผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูปรวม 173 เรื่อง มีผลการประเมินสรุปได้ ดังน้ี 

ความก้าวหนา้ จํานวนเร่ืองและ 
ประเด็นการปฏิรูป 

(ร้อยละ) 

สาระสาํคญั 

ดําเนินการได้ครบถ้วน
ตามแผน 

10 
(5.8) 

ด้านกฎหมาย 
1. มีกลไกให้การออกกฎหมายป็นกฎหมายท่ีดีและเท่าที่จําเป็น
รวมท้ังมีกลไกในการทบทวนกฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับแล้วเพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 
ด้านเศรษฐกิจ 
2. มีหน่วยงานดูแลควบคุมด้านกฎหมาย ด้านการแข่งขันทาง
การค้า และตลาดเสรี 
3. การขับเคลื่อนและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
4. การปฏิรูปกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
5. การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพ่ือบริหารการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) 
6. การปฏิรูปหน่วยงานขับเคล่ือน ติดตาม และประเมินผลการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
ด้านพลังงาน 
7. การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ 
8. การปฏิรูประบบบริหารจัดการเช้ือเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว
สําหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล 
9. การปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่งระยะ 20 ปี 
10. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน  
อย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม

อยู่ระหว่าง 
การดําเนินการ 
และสามารถบรรลุ 
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 
ในปี 2565 

60 
(34.7) 

เช่น ด้านการเมือง (การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย) ด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน (การปรับปรุงโครงสร้างและระบบ
บริหารงานภาครัฐ) และด้านกระบวนการยุติธรรม (การนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจค้น จับกุม และการบันทึกภาพและ
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เสียงในการสอบคําให้การในการสอบสวน)  
อยู่ระหว่าง 
การดําเนินการ 
แต่มีความล่าช้า 
หรือความเสี่ยงที่จะ 
ไม่บรรลุเป้าหมายที่ 
กําหนดไว้ในปี 2565 

77 
(44.5) 

เช่น ด้านกฎหมาย (การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้การจัดเก็บภาษี
จากผู้ประกอบการท่ียังไม่อยู่ในระบบภาษีหรือยังเสียภาษี  
ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง  มี ค ว ามรั ด กุ มและมี ป ระสิ ท ธิภาพมากขึ้ น )  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ทั่วประเทศ) และด้านสาธารณสุข (การพัฒนามาตรฐานรายงาน
ต้นทุนการจัดบริการ การทดลองใช้และขยายผลให้ทุกหน่วย
บริการทั้งรัฐและเอกชนดําเนินการ)

 26 
(15.0) 

เช่น ด้านเศรษฐกิจ (การจัดต้ัง Centre of Excellence สําหรับ
ภาคเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ทั่วประเทศ) และ  
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ [การปรับเปลี่ยน
วิธีการประมูลคลื่นความถ่ี (Beauty Contest)] 

 
      2.2 ประเด็นท้าทายท่ีสําคัญ 
   2.2.1 ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายหรืออาจก่อให้เกิดความ
ล่าช้าในการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 3 ประการ ได้แก่ (1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี
ปรองดอง มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้าน
วัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหล่ือมล้ํา 
และ (3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2.2.2 ความท้าทายในการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ (1) การถ่ายทอด
แผนการปฏิรูปประเทศไปสู่การปฏิบัติ (2) ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน              
การปฏิรูปประเทศ (3) ระยะเวลาในการดําเนินการ และ (4) การมีส่วนร่วมของประชาชน 
      2.3 การดําเนินการในระยะต่อไป 
   2.3.1 ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งมี
ความชัดเจนของเป้าหมายในระดับของแผนการปฏิรูป ค่าเป้าหมายและการวัดผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินการ เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐสามารถจัดสรรทรัพยากรเพ่ือดําเนินการตามลําดับความสําคัญของเรื่องและประเด็นการปฏิรูป               
ต่าง ๆ 
   2.3.2 ขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปประเทศที่มีนัยสําคัญ (Big Rock) ซึ่งเป็นกิจกรรม              
ที่มุ่งเน้นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขประเด็นปัญหาและอุปสรรคเร่งด่วนรวมทั้งจัดการกับความท้าทาย               
ที่สําคัญในการบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศ 
   2.3.3  สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดําเนินการของภาคีการพัฒนา ได้แก่ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสถาบันวิชาการ และภาคสื่อมวลชน 
       

ต่างประเทศ 
 
16. เรื่อง ขอความเห็นชอบหนังสือยืนยันการต่ออายุกรอบข้อบังคับของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก 
(Asia/Pacific Group on Money Laundering – APG) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามท่ีสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เสนอ ดังน้ี  
  1.1 การลงนามการต่ออายุกรอบข้อบังคับของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia/Pacific 
Group on Money Laundering – APG)  
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  1.2 ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ลงนามในหนังสือยืนยันการต่ออายุของกรอบ
ข้อบังคับของ APG ดังกล่าว  
  สาระสําคัญ 
  เน่ืองจากกรอบข้อตกลงเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติ (10 เมษายน 2544) เห็นชอบให้สํานักงาน 
ปปง. สมัครเป็นสมาชิกของกลุ่ม APG ไว้แล้วน้ัน จะมีผลบังคับถึงเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งการขอขยายระยะเวลาของ
กรอบข้อตกลง APG ออกไปอีก 8 ปี (ถึงเดือนธันวาคม 2571) ในครั้งน้ี เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไก                
การดําเนินการต่างๆ เก่ียวกับการต่อต้านการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง ผ่านการเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของ
คณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือดําเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกับการฟอกเงิน [Financial Action Task Force (FATF) 
on Money Laundering] โดยที่การขยายกรอบอายุข้อตกลงดังกล่าวจะทําให้ไทยในฐานะรัฐสมาชิกจะต้องมี
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (ค่าสมาชิกรายปีและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ) ซึ่งสํานักงาน ปปง. ได้ประมาณ
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นค่าสมาชิกต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2571 แล้ว จํานวนทั้งสิ้น 13,493,150.49 บาท 
(เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 10 ต่อปี)   
 
17. เรื่อง การทบทวนรายชื่อผู้แทนไทยที่จะทําหน้าที่ในคณะผู้พิจารณา (Panel) และองค์กรอุทธรณ์ 
(Appellate Body) ภายใต้พิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (ASEAN Protocol 
on Enhanced Disputes Settlement Mechanism: EDSM) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายช่ือผู้แทนไทยที่มีคุณสมบัติเข้าดํารงตําแหน่งผู้พิจารณาและสมาชิก
องค์กรอุทธรณ์ภายใต้พิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียน  ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเป็นที่          
ผู้พิจารณาของไทยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่พิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียน
กําหนดไว้ หรือหากจะมีการปรับปรุงรายช่ือบุคคลท่ีจะทําหน้าที่ในคณะผู้พิจารณาในอนาคต มอบหมายให้กระทรวง
พาณิชย์ (พณ.) สามารถดําเนินการสรรหาผู้พิจารณาคนใหม่ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ
คณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ เสนอ 
   สาระสําคัญ 
   ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 คณะทํางานสรรหาบุคคลฯ ได้ให้
ความเห็นชอบผู้แทนไทยทั้ง 5 คน ให้ยังคงอยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลท่ีจะทําหน้าที่ในคณะผู้พิจารณาและองค์กร
อุทธรณ์ของสํานักเลขาธิการอาเซียนต่อไป ทั้งน้ี ข้อมูลและประวัติส่วนบุคคลปัจจุบัน (Curriculum Vitae)                
ของผู้แทนสรุปได้ดังน้ี 
   ผู้พิจารณา (Panelists) จํานวน 3 คน ได้แก่  
   (1) ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์ ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเลขาธิการกรอบความร่วมมือเอเชีย              
(Asia Cooperation Dialogue: ACD) และเคยดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้ 
   (2) ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ปัจจุบันดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ บริษัทเศรณี           
โฮลด้ิง จํากัด และเคยดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
   (3) นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร (ช่ือเดิม คือ นายพรชัยฯ) ปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center: THAC) และเคยดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ยธ. 
   สมาชิกองค์กรอุทธรณ์ (Appellate Body Members) จํานวน 2 คน ได้แก่  
   (1) ดร.อนันต์ จันทรโอภากร ปัจจุบันดํารงตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะที่ 14 และเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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   (2) ดร.สุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง ปัจจุบันดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบธนาคาร
แห่งประเทศไทย และเคยดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการอาเซียน 
   ซึ่ งที่ประชุมคณะทํางานสรรหาฯ  ไ ด้พิจารณาเห็นควรให้ เสนอคณะรัฐมนตรี ใ ห้                 
ความเห็นชอบเป็นหลักการว่า หากจะมีการปรับปรุงรายช่ือบุคคลที่จะทําหน้าที่ในคณะผู้พิจารณาในอนาคต ขอให้
กระทรวงพาณิชย์สามารถดําเนินการปรับปรุงรายช่ือบุคคลดังกล่าวได้เลย โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีอีก แต่การเสนอรายช่ือบุคคลท่ีจะทําหน้าที่ในองค์กรอุทธรณ์ยังคงต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เน่ืองจากคําตัดสินขององค์กรอุทธรณ์ถือว่าเป็นขั้นสูงสุดของกระบวนการพิจารณาระงับข้อพิพาท                
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยได้ จึงถือว่าเป็นตําแหน่งระดับสูงที่มีความสําคัญ และเห็นชอบ
ผู้แทนไทยทั้ง 5 คน ให้คงอยู่ในบัญชีรายช่ือบุคคลที่จะทําหน้าที่ในคณะผู้พิจารณาและองค์กรอุทธรณ์ของสํานัก
เลขาธิการอาเซียนต่อไป 
 
18. เรื่อง โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและ
ทําลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการ
ยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทําลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือ
สนับสนุนงบประมาณให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้านจํานวน 20 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน 
ป.ป.ส.) และอนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) มีอํานาจอนุมัติ
โครงการ แผนงาน และกิจกรรมภายใต้กรอบงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการโครงการเสริมสร้างและยกระดับ
ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน  ในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทําลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่าง
ประเทศประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสามารถจ่ายเงินงบประมาณสนับสนุนหน่วยงานกลางด้านยาเสพติด
ของประเทศเพ่ือนบ้านแต่ละประเทศ เพ่ือให้มีการดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ตามที่ได้รับจัดสรร 
ตามท่ีกระทรวงยุติธรรม เสนอ 
  สาระสําคัญ 
  สํานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดําเนินโครงการเกี่ยวกับ                 
การเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทําลายเครือข่าย
การค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ โดยการสนับสนุนประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง 4 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ต้ังแต่
ปีงบประมาณ 2557 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากประเทศเพ่ือนบ้านเป็น
อย่างดี โดยเห็นพ้องกันว่าสามารถเพ่ิมศักยภาพการทํางานของเจ้าหน้าที่และหน่วยปฏิบัติของประเทศตนทําให้
สามารถควบคุมยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จมากขึ้น และยังต้องการให้ประเทศไทย
สนับสนุนโครงการดังกล่าวต่อไป ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการดําเนินโครงการ กระทรวงยุติธรรม โดย
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจึงได้เสนอขออนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความ
ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทําลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ             
ปี 2563 โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 20 ล้านบาท ซึ่งได้รับการจัดสรรแล้วจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
งบเงินอุดหนุน รายการโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพ
ติดและทําลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้าน 4 ประเทศข้างต้น 
ดังน้ี  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  งบประมาณ 7.93 ล้านบาท  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม งบประมาณ 
6.32ล้านบาท สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวงบประมาณ 3.39 ล้านบาท  และราชอาณาจักรกัมพูชา 
งบประมาณ 2.36 ล้านบาท  รวมท้ังสิ้น 20 ล้านบาท 
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19. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการคา้เอเปค เรือ่งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค เรื่องการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือโควิด-19   โดยหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่
ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก พร้อม
ทั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ดังกล่าว ตามท่ี
กระทรวงพาณิชย์ เสนอ 
  สาระสาํคญั 
  ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 มีสาระสําคัญ 
ดังน้ี 1.) ตระหนักถึงความสําคัญของการคงไว้ซึ่งการเปิดตลาดและการทํางานร่วมกันเพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมด้าน
การค้าและการลงทุนเสรี เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใส คาดการณ์ได้ และมีเสถียรภาพ 2) สนับสนุนการอํานวย
ความสะดวกการเคล่ือนย้ายของสินค้าและบริการ โดยเฉพาะยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สินค้าเกษตร สินค้า
อาหาร หรืออุปกรณ์ที่จําเป็น เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาด และไม่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลก 
โดยยังคงความเช่ือมโยงทางการค้า และแสวงหาแนวทางในการอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคคลากรทาง
สาธารณสุขและนักธุรกิจที่มีความสําคัญโดยไม่ลดทอนความพยายามในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโค
วิด-19  3)ตระหนักถึงการใช้มาตรการฉุกเฉินเพ่ือรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 และมาตรการ
เหล่าน้ีจะต้องเป็นมาตรการช่ัวคราว เฉพาะเจาะจง และเหมาะสม โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้าโดยไม่จําเป็น รวมถึง
ตระหนักถึงความจําเป็นในการแจ้งมาตรการเหล่าน้ีให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์องค์การการค้าโลก 4) สนับสนุนการ
พัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างย่ังยืน ยืดหยุ่นและมั่นคง และการใช้นโยบายช่วยเหลือสําหรับภาคธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็ว โดยให้ความสําคัญอย่างย่ิงกับการให้
ผู้ปฏิบัติงานได้รับการจ้างงานอีกคร้ัง 5) สนับสนุนให้เขตเศรษฐกิจเอเปคดําเนินมาตรการอํานวยความสะดวกเพ่ือเร่ง
ฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคจัดทําแนวทางความร่วมมือเพ่ือรวบรวมและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเก่ียวกับมาตรการที่รับมือโรคติดเช้ือโควิด-19 และผลกระทบเพ่ือนําไปสู่แนวทางปฏิบัติที่ดีของเอเปค โดย
คํานึงถึงคําแนะนําจากสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปค 6) ตระหนักถึงความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ 
รวมถึงภาคเอกชนและภาควิชาการ เพ่ือรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างสร้างสรรค์มีนวัตกรรม และ
ทันท่วงที 7) ให้ความสําคัญกับการเช่ือมโยงในภูมิภาค โดยสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานโลกให้มีความยืดหยุ่น และไม่
ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน 8) ตระหนักถึงความสําคัญเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีผ่าน
การใช้ประโยชน์จากแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบอัจฉริยะ ซึ่งจะช่วยในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศและ
การค้าข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อ เพ่ือช่วยบรรเทาผลกระทบในวงกว้างจากการแพร่ระบาดในอนาคต 9) ส่งเสริมให้
เอเปคมีวาระด้านดิจิทัล รวมทั้งพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการค้าบริการท่ีเก่ียวเนื่อง โดยใช้มุมมองใหม่ และ
เครื่องมือเชิงนวัตกรรมเพ่ือนําไปสู่สิ่งใหม่ร่วมกัน 
 

แต่งต้ัง 
20. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนออนุมัติแต่งต้ัง นางสาววีณา 
ลิ่มสวัสด์ิ รองอธิบดีกรมสรรพากร ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
21. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์)  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง นายสัญญา 
แสงพุ่มพงษ์ ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบํารุงรักษา) (วิศวกรชลประทานเช่ียวชาญ) กรมชลประทาน 
ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบํารุงรักษา) (วิศวกรชลประทานทรงคุณวุฒิ) กรม
ชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้ังแต่วันที่ 12 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี   
  1. นายจุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมาร
เวชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารง
ตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแต่วันที่ 29 เมษายน 2562  
   2. นายพัลลภ พงษ์สุทธิรักษ์ นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม) กลุ่มงาน
สูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สํานักงานปลัดกระทรวง 
ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม) โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  
  3. นายอภิวัฏ ธวัชสิน ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
เช่ียวชาญ) กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วิทยาศาสตร์กายภาพ) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้ังแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2562  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า รวม 3 คน แทนตําแหน่งที่ว่าง ดังน้ี    
   1. นายสุชาติ เตชจักรเสมา ประธานกรรมการ   
   2. นายสกล กิตต์นิธิ กรรมการ  
  3. นายสัมมา คีตสิน (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ   
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งแต่งต้ังไว้แล้ว  
 
24. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดที่ดิน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการจัดที่ดิน จํานวน 7 คน ตามมาตรา 14 วรรคหน่ึง แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 
2562) ดังน้ี   
   1. นายประทีป เจริญพร (ด้านการจัดการที่ดิน)     
   2. นายสมบูรณ์ วงค์กาด (ด้านทรัพยากรดิน)  
  3. นายพงษ์พิเชษฐ เก้าเอ้ียน (ด้านการปฏิรูปที่ดิน)  
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  4. นายสมชาย ตะสิงห์ษะ (ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
  5. นายทรงวุฒิ สายแก้ว (ด้านกฎหมาย)  
  6. นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง (ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ)  
   7. นายจุมพล ริมสาคร (ด้านเศรษฐศาสตร์)  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป และให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการแต่งต้ัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดที่ดินในครั้งต่อ ๆ ไป ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้
อย่างเคร่งครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (เรื่อง การดําเนินการแต่งต้ังกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)  
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จํานวน 7 คน 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข จํานวน 6 คน ตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เน่ืองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดํารงตําแหน่งครบ
วาระสี่ปี ดังน้ี    
  1. คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จํานวน 7 คน  
    1.1 รองศาสตราจารย์ประสบศรี อ้ึงถาวร ด้านประกันสุขภาพ  
     1.2 นายเจษฎา โชคดํารงสุข ด้านการแพทย์และสาธารณสุข   
    1.3 นายอนันต์ชัย อัศวเมฆิน ด้านการแพทย์แผนไทย    
    1.4 พลเอก เอกจิต ช่างหล่อ ด้านการแพทย์ทางเลือก   
    1.5 นางดวงตา ตันโช ด้านการเงินการคลัง  
    1.6 นายจิรวุสฐ์ สุขได้พ่ึง ด้านกฎหมาย  
   1.7 นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ด้านสังคมศาสตร์  
   2. คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข จํานวน 6 คน    
    2.1 นายพิทยา จารุพูนผล สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  
   2.2 นายพงศธร เนตราคม สาขาจิตเวช  
   2.3 นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ สาขาการแพทย์แผนไทย  
   2.4 นายสุพรรณ ศรีธรรมมา สาขาอ่ืน (เวชศาสตร์ป้องกัน)  
   2.5 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณวิบูลพรรณ ฐิตะดิลก สาขาอ่ืน (สูตินรีเวชกรรม)   
    2.6 นายสมเจตน์ อํานวยสวัสด์ิ สาขาอ่ืน (กฎหมาย)  
     ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 
 
26. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะกํากับ
ดูแลสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เสนอแต่งต้ังประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กร
ชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน รวม 6 คน เน่ืองจากประธาน
กรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดํารงตําแหน่งครบวาระสี่ปี ดังน้ี    
   1. พลตํารวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการ     
   2. นายเรืองศิลป์ วงศ์บุญทิวา กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน   
  3. นางสาวสายอรุณ แก้วมุงคุณ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน    
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติ มงคลชัยอรัญญา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  5. นายประยงค์ ดอกลําใย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  6. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
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    ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 
 

............. 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง) 
 


