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วันนี้ (2 มกราคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
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(ร่าง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อดาเนินโครงการ
รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดให้สาขาการกาหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรค
ศิลปะ พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับประกันความเสี่ยง
ทางการเมือง พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 จานวน 2 ฉบับ
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่
ต้องห้ามส่งออก และห้ามนาผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ- สังคม
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การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืช ครั้งที่ 3/2561
(คณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืช)
โครงการของขวัญปีใหม่สาหรับประชาชน ประจาปี 2562 ของกระทรวงพลังงาน
(พน.)
ขออนุมัติดาเนินโครงการอ่างเก็บน้าลาน้าชีอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัด
ชัยภูมิ
การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการ
ปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์
การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 2 มกราคม 2562)
ด้วยการสแกน QR Code
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แถลงการณ์สานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ประกาศสานักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
มาตรการส่งเสริมการชาระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนาส่งข้อมูล
ภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ขออนุมัติโครงการศูนย์บูรณาการวิจัยและรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และงบประมาณสนับสนุน
ต่างประเทศ
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สรุปสาระสาคัญการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 10 และการประชุมที่
เกี่ยวข้อง
การขอรับจัดสรรงบอุดหนุนแก่ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and
Dialogue)
แต่งตั้ง
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การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สานักนายกรัฐมนตรี)
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงศึกษาธิการ)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงแรงงาน)
การแต่งตั้งผู้อานวยการองค์การจัดการน้าเสีย
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ วาระปี พ.ศ. 2561
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและ
น้าตาลทราย พ.ศ. 2527

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง (ร่าง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
คณ ะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณ า เรื่ อ ง (ร่ า ง) มาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย แห่ ง ชาติ ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ แล้วมีมติเห็นชอบดังนี้
1. เห็นชอบตามที่ ศธ. เสนอ
1.1 เห็นชอบ (ร่าง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติที่คณะกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการเพื่อประกาศใช้ต่อไป
1.2 ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เรื่อง (ร่าง) มาตรฐานศูนย์เด็ก
เล็กแห่งชาติ และให้ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเป็นมาตรฐานกลางของประเทศแทน
1.3 ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องพิจารณานามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติไปใช้เป็น
แนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยู่ภายใต้การกากับดูแล และรับผิดชอบ มีการบริหาร
จัดการ การประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อยกระดับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานฯ
1.4 ให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศธ. ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานและ
รายงานต่อ ก.พ.ป. เป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. ให้ ศธ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข เป็ นต้น พิจารณาดาเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัยให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อแผนแม่บทดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว รวมถึงแผน/ยุทธศาสตร์อื่น
ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
สาระสาคั ญ ของ (ร่ า ง) มาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ กปฐมวัยแห่ งชาติ มีวัต ถุป ระสงค์เพื่ อพั ฒ นา
คุณภาพการบริการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษา และการดาเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดที่ดูแลเด็กใน
เวลากลางวัน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี บ ริบูรณ์ หรือก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สามารถนาไปใช้
ประเมินการดาเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกสังกัด ประมาณกว่า 53,335 แห่ง เพื่ อพัฒนาคุณภาพการ
จัดบริการและความต่อเนื่องของการพัฒ นาเด็กปฐมวัย โดยกาหนดมาตรฐานย่อย 3 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหาร
จัดการสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัย 2) ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้ การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย และ 3) ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย แบ่งเป็นเด็กแรกเกิด – อายุ 2 ปี และเด็กอายุ 3 ปี – อายุ 6
ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1)
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
1. ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. ให้โอนศูนย์ประชุมฯ ซึ่งเป็นของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (สพค.) และบรรดา
อานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายได้ในส่วนของศูนย์ประชุมฯ ไปเป็นของกรมธนารักษ์
กระทรวงการคลัง (กค.) และให้เจ้าหน้าที่ของ สพค. ซึ่งปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับศูนย์ประชุมฯ ตามบัญชีรายชื่อที่
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครกาหนด พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของ สพค. เพราะเลิกหรือยุบตาแหน่ง
และได้รับค่าตอบแทนการเลิกจ้างและเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
3. ให้ โอนส านั ก งานเชี ย งใหม่ ไนท์ ซ าฟารี ซึ่ งเป็ น ของ สพค. และบรรดาอ านาจหน้ า ที่ กิ จ การ
ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายได้ของ สพค. ในส่วนของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปเป็นขององค์การ
สวนสั ตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม (ทส.) ภายในระยะเวลาที่คณะรัฐ มนตรีกาหนด และให้
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เจ้าหน้าที่ของ สพค. ซึ่งปฏิ บัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของ
สพค. เพราะเลิกหรือยุบตาแหน่ง และได้รับค่าตอบแทนการเลิกจ้างและเงินช่วยเหลือเยียวยาตามที่คณะรัฐมนตรี
กาหนด และให้ สพค. มี อ านาจบริ ห ารจั ด การส านั ก งานเชี ย งใหม่ ไนท์ ซ าฟารีและกิ จ การที่ ต่ อ เนื่ อ งจนกว่าการ
ดาเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
4. การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานของ สพค. เพื่อไปปฏิบัติงานเป็นบุคลากรของกรมธนารักษ์ กค. หรือ
องค์การสวนสัตว์ ทส. ให้กรมธนารักษ์ กค. หรือองค์การสวนสัตว์ ทส. ทาความตกลงกับ สพค. เกี่ยวกับเงินเดือนหรือ
ค่าจ้ าง และประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ของบุ ค ลลากรนั้ น และอาจตกลงกัน ให้ นั บ เวลาการท างานต่ อเนื่ องจากการ
ปฏิบัติงานใน สพค. ได้
5. เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ 2. และข้อ 3. แล้ว ให้ถือว่าการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของ สพค.
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556 เสร็จสิ้นลงแล้ว และให้
รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ดาเนินการตามมาตรา 44 (2) แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
พ.ศ. 2542 โดยประกาศยุติการดาเนินการของ สพค. ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ให้พระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556 เป็นอันยกเลิก
6. ให้ ค ณะกรรมการพั ฒ นาและส่ งเสริม องค์ การมหาชน (กพม.) เสนอให้ ค ณะรัฐ มนตรีแต่ งตั้ ง
เจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบทรัพย์สินและชาระบัญชี รวมทั้งการโอนหรือการจาหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่และการ
จัดการเกีย่ วกับบุคลากรซึ่งยังคงเหลืออยู่ของ สพค. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อดาเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม
สามสนามบิน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อดาเนินโครงการ
รถไฟความเร็ ว สู ง เชื่ อ มสามสนามบิ น พ.ศ. .... ตามที่ ก ระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ ส่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
2. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก า ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออก และส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
คค. เสนอว่า
1. เนื่ อ งจากมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งก่ อ สร้ า งโครงการรถไฟความเร็ ว สู ง เชื่ อ มสามสนามบิ น ซึ่ ง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (27 มีนาคม 2561) อนุมัติโครงการฯ แล้ว อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางรถไฟ
ลดระยะเวลาการเดินทาง และประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคการขนส่งของประเทศ ลดปัญหามลพิ ษที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมและจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งทางรางรถไฟให้มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 และโครงการพั ฒ นาระเบียงเศรษฐกิ จพิ เศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor (EEC)) ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสาคัญและกาหนดให้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสาม
สนามบิน อยู่ในกรอบการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ (EEC Project List)
2. โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ประกอบด้วย (1) โครงการแอร์พอร์ต เรล ลิงค์เดิม
คือช่วงพญาไทถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (2) โครงการแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ส่วนต่อขยาย ช่วงพญาไทถึงท่าอากาศ
ยานดอนเมือง และ (3) โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ (บริเวณสถานีรถไฟแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ลาดกระบัง)
ถึงท่าอากาศยานอู่ตะเภา รวมระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร
3. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อทาการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ
รายละเอียด และจัดทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยได้ดาเนินการจัดให้มีการรับฟังความ
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คิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการดังกล่าว ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวเห็นว่า มีความจาเป็นต้องก่อสร้างย่านสถานี
ทางเข้าออกสถานี ทางรถไฟ และดาเนินกิจการที่เป็นประโยชน์แก่กิจการรถไฟตามโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม
สามสนามบิน หรืออยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง รฟท. ในท้องที่ดังกล่าว โดยมีที่ดินที่จะต้องเวนคืนประมาณ
850 – 0 – 04.82 ไร่ และสิ่งปลู กสร้างประมาณ 245 หลัง จึงมีความจาเป็นต้องได้มาซึ่งอสั งหาริมทรัพย์เพื่อการ
ก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนการที่กาหนดไว้ รวมทั้ง
เพื่ออานวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค ทั้งนี้ เพื่อให้
เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจากเจ้ า หน้ า ที่ มี สิ ท ธิ เข้ า ไปท าการส ารวจเพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ
อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน โดยมีกรอบระยะเวลาในการดาเนินการภายในระยะเวลา 4 ปี ตามที่พระ
ราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ
4. คค. ได้ดาเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
โดยจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ตามแบบฟอร์มที่กระทรวงการคลังกาหนด
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ แผนบริหาร
จัดการโครงการเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และส่งมอบพื้นที่ให้ทันตามแผนงานก่อสร้างโครงการฯ ประมาณการรายจ่าย
ตามกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดาเนินการ และ
ประโยชน์ที่จะได้รับ
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงคลองสามประเวศ แขวงลาดกระบัง เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ตาบลหนองปรือ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตาบลบางเตย ตาบลวังตะเคียน
ตาบลท่าไข่ ตาบลบางขวัญ ตาบลบ้านใหม่ ตาบลบางไผ่ อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตาบลบ้านสวน
ตาบลหนองข้างคอก ตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมืองชลบุรี ตาบลบางพระ ตาบลสุรศักดิ์ อาเภอศรีราชา ตาบลนาเกลือ
ตาบลหนองปรือ ตาบลห้วยใหญ่ อาเภอบางละมุง ตาบลนาจอมเทียน ตาบลบางเสร่ ตาบลพลูตาหลวง อาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี และตาบลสานักท้อน ตาบลพลา อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อก่อสร้างย่านสถานี ทางเข้าออก
สถานี ทางรถไฟ และดาเนินกิจการที่เป็นประโยชน์แก่กิจการรถไฟ ตามโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
หรืออยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งการรถไฟแห่งประเทศไทย
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดให้สาขาการกาหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดให้สาขาการกาหนดอาหารเป็นสาขา
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
1. กาหนดบทนิยาม คาว่า “การกาหนดอาหาร” และกาหนดให้มีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการ
กาหนดอาหาร ประกอบด้วยกรรมการโดยตาแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้แทนจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง กรรมการที่มาจากการเลือกตั้งโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกาหนด
อาหาร และผู้อานวยการสานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เป็นกรรมการและเลขานุการ
2. กาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการวิชาชีพซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยผู้ประกอบ
โรคศิลปะสาขาการกาหนดอาหาร วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการวิชาชีพ การพ้นจากการดารงตาแหน่งของ
กรรมการที่เป็น ผู้แทนจากสถาบัน การศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง และ
กรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง
3. กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอานาจในการออกระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
กรรมการวิชาชีพซึ่งเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกาหนดอาหาร การเลือกประธานกรรมการ
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วิชาชีพและรองประธานกรรมการวิชาชีพ กาหนดอานาจหน้าที่และการดาเนินการของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการ
กาหนดอาหาร โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
4. กาหนดคุณ สมบั ติข องผู้ ขอขึ้น ทะเบี ยนและรับ ใบอนุ ญ าตเป็ นผู้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะสาขาการ
ก าหนดอาหารต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ได้ รั บ ปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รเที ย บเท่ าปริ ญ ญา สาขาการก าหนดอาหารจาก
สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกาหนดอาหารรับรองผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศซึ่งมิได้มี
สัญชาติไทย และผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาด้านการกาหนดอาหารสาขาอื่นอยู่ก่อนวันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ และปฏิบัติงานด้านกาหนดอาหารในสถานพยาบาลหรือองค์กรใดที่คณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาการกาหนดอาหารรับรอง
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับประกันความเสี่ยงทางการเมือง พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรีมี มติ อนุ มัติ ห ลั ก การร่างกฎกระทรวงกาหนดหลั ก เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ นไขการ
รับประกันความเสี่ยงทางการเมือง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับประกันความเสี่ยงทางการเมืองของธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ดังนี้
1. กาหนดนิยามคาว่า “ความเสี่ยงทางการเมือง” โดยให้ ธสน. สามารถรับประกันความเสี่ยงทาง
การเมืองแก่ผู้ลงทุนหรือรับประกันความเสี่ยงในการให้สินเชื่อของธนาคารของผู้ลงทุน สาหรับความเสียหายจากการ
ไม่ได้รับชาระคืนเงิน กู้จากผู้ ลงทุนอัน เนื่ องมาจากความเสี่ ยงทางการเมือง โดยมีวงเงินการรับประกันสูงสุดไม่เกิน
จานวนที่คณะกรรมการ ธสน. กาหนด
2. กาหนดให้ ธสน. ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ลงทุนหรือธนาคารของผู้ลงทุน ในกรณี
ที่การกระทาหรือการละเว้นการกระทาการใดของรัฐบาลของประเทศที่ผู้ลงทุนไปลงทุนซึ่งผู้ ลงทุนได้ตกลงยินยอมด้วย
หรื อการกระท าหรือ การละเว้น การกระท าใดที่ ผู้ ล งทุ น มีส่ ว นก่ อให้ เกิด ความเสี ยหายหรือปฏิ บั ติฝ่ าฝื น กฎหมาย
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ของประเทศที่ผู้ลงทุนไปลงทุน หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธสน. กาหนด
3. กาหนดให้การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ให้แก่ผู้ลงทุน หรือธนาคารของผู้ลงทุนให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ธสน. กาหนด
4. ให้ ธสน. อาจน าความเสี่ย งทางการเมืองที่รับประกันแก่ผู้ล งทุน หรือธนาคารของผู้ ล งทุ นมา
ประกันต่อกับบริษัทประกันภัยหรือองค์กรอื่นที่รั บประกันความเสี่ยงทางการเมืองทั้งจานวนหรือเพียงบางส่วนได้ตาม
หลั กเกณฑ์ ที่คณะกรรมการ ธสน. กาหนด และสามารถรับ ประกัน ภัยต่ อจากบริษัท ประกัน ภัยหรือ องค์กรอื่น ที่
รับประกันความเสี่ยงทางการเมืองได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ธสน. กาหนด
5. ให้คณะกรรมการ ธสน. เป็นผู้กาหนดอัตราเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียก
เก็บจากผู้ลงทุนหรือธนาคารของผู้ลงทุนที่เอาประกันภัย หรือบริษัทประกันภัย หรือองค์กรรับประกันความเสี่ยงอื่นที่
ธสน. รับประกันภัยต่อ
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จานวน 2
ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
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2. ให้ กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็ นของสานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
อก. เสนอว่า
1. ได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ าทิ้งจากสถานประกอบการเกี่ยวกับ การทาน้าจืดจากทะเล ลงวันที่ 17 ตุล าคม 2560 ซึ่งออกโดยอาศัย
อานาจตามมาตรา 55 แห่ งพระราชบัญ ญัติส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และโดยที่
มาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ บัญญัติให้ในกรณีที่มีมาตรฐานเกี่ยวกับการระบายน้าทิ้ง การปล่อยทิ้งอากาศ
เสีย การปล่อยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอื่นใดจากแหล่งกาเนิดสู่สิ่งแวดล้อม โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายอื่น ซึ่งถ้ามี
มาตรฐานต่ากว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิดที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา 55 ดังกล่าว ให้ส่วน
ราชการที่มีอานาจตามกฎหมายนั้ น ต้องแก้ไขให้ เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่ งกาเนิดที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มิได้
กาหนดให้สามารถกระทาได้ จึงจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการอนุญาตให้โรงงานสามารถระบายน้าทิ้งโดย
วิธีเจือจางได้ ประกอบกับ คณะกรรมการพัฒ นาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21
กรกฎาคม 2557 ได้มีมติให้ อก. กาหนดมาตรการเข้มงวดเพื่อควบคุมการระบายอากาศเสียจากการเก็บรักษา ขนถ่าย
และ/หรือขนส่งจากคลังน้ามัน ในกิจกรรมที่ไม่ใช่การผลิตปกติ จึงจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการกาหนดค่า
มาตรฐานของปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม
2. ปัจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรมได้เจริญเติบโตอย่างมาก รวมทั้งการขยายตัวของชุมชน ทาให้
อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ใกล้ชิดและหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ชุมชนอาจได้รับผลกระทบจากการประกอบ
กิจการโรงงานได้ง่ายขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานต่อสิ่งแวดล้อมทั้ งทางตรง
ทางอ้อม จึงจาเป็นต้องกาหนดให้มีการรายงานการดาเนินการเกี่ยวกับปริมาณสารเคมีที่ผลิตและครอบครอง วิธีการ
ควบคุม และผลการควบคุม เพื่อให้สามารถกากับดูแลและติดตามผลการดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
3. อก. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และมติของ กพอ. ดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อกาหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการ
ระบายน้าทิ้ง และการปล่อยอากาศเสียที่เกิดจากการใช้สารเคมีหรือสารมลพิษออกจากโรงงาน และแก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อกาหนดข้อมูลเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการโรงงานที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องรายงาน
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ มาเพื่อดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ร่ างกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ โรงงาน พ.ศ. 2535
มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตให้โรงงานสามารถระบายน้าทิ้งโดยวิธีเจือจางได้ และ
กาหนดค่ามาตรฐานของปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2. ร่ างกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ โรงงาน พ.ศ. 2535
มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ประกอบการโรงงานจัดทารายงานข้ อมูลปริมาณการผลิต การใช้ การ
ครอบครอง การปลดปล่อย และการเคลื่อนย้ายสารเคมีหรือสารมลพิษออกจากโรงงานฯ เพื่อให้สามารถกากับดูแล
และติดตามให้เป็นไปตามกฎหมาย
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7. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้าม
นาผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติ อนุ มั ติ ในหลั ก การร่างประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์ เรื่อง ก าหนดให้ อ าวุธ และ
ยุท โธปกรณ์ เป็ น สิ น ค้ าที่ ต้อ งห้ ามส่ งออกและห้ ามน าผ่ านไปยังสาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยคองโก พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงพาณิ ช ย์ (พณ.) เสนอ และให้ ส่ ง คณะกรรมการตรวจสอบร่ า งกฎหมายและร่ า งอนุ บั ญ ญั ติ ที่ เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วดาเนินการต่อไปได้
พณ. เสนอว่า โดยที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ออกข้อมติคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติ ข้อมติ UNSC ที่ 2078 (ค.ศ. 2012) ที่ 2136 (ค.ศ. 2014) ที่ 2198 (ค.ศ. 2015) ที่ 2293 (ค.ศ.
2016) ที่ 2360 (ค.ศ. 2017) และ ที่ 2424 (ค.ศ. 2018) เกี่ ย วกั บ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยคองโกเพื่ อ ต่ อ อายุ
มาตรการลงโทษ ซึ่งประกอบด้วยมาตรการทางอาวุธ การห้ามเดินทาง และการอายัดทรัพย์สิน โดยเป็นการขยายเวลา
การบังคับ ใช้มาตรการลงโทษดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ประกอบกับประเทศไทยในฐานะรัฐ
สมาชิกสหประชาชาติมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติตามข้อ 25 แห่ง
กฎบัตรสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (วันที่ 11 กันยายน 2561) ให้ความเห็นชอบการดาเนินการตาม
ข้อมติดังกล่าว พณ. จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การห้ามส่งออกอาวุธและวัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ ย วข้ องกั บ อาวุธ ทุ ก ประเภทไปสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยคองโก พ.ศ. 2547 ลงวั น ที่ 13 มกราคม 2547 และ
ปรับปรุงประกาศดังกล่าวขึ้นใหม่ โดยกาหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก และห้ามนาผ่านไป
ยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และเพิ่มเติมข้อยกเว้นที่มิให้ใช้บังคับกับกรณีการส่งออกหรือนาผ่านเครื่องแต่งกาย
ที่ใช้สาหรับการป้องกัน รวมถึงเสื้อเกราะกันกระสุน และหมวกสนามเพื่อนาไปใช้เฉพาะตัวเป็นการชั่วคราวสาหรับ
บุคลากรของสหประชาชาติ ผู้แทนสื่อมวลชน ผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ สอดคล้องข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่ งสหประชาชาติ จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวง
พาณิชย์ฯ มาเพื่อดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างประกาศ
1. ก าหนดให้ ย กเลิ กประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์ เรื่อ ง การห้ ามส่ งออกอาวุธ และวัส ดุ อุ ป กรณ์ ที่
เกีย่ วข้องกับอาวุธทุกประเภทไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547
2. กาหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนาผ่านไปยังสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก
3. กาหนดข้อยกเว้นที่มิให้ใช้บังคับในกรณี
3.1 การส่งออกหรือนาผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้แก่รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก
3.2 การส่งออกหรือนาผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์เพื่อการสนับสนุน หรือการใช้โดยภารกิจ
รั ก ษาสั น ติ ภ าพของสหประชาชาติ ใ นสาธารณ รั ฐ ประชาธิ ป ไตยคองโก (United Nations Organization
Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo : MONUSCO) หรื อ กองก าลั ง สหประชาชาติ
แอฟริกา (African Union – Regional Task Force)
3.3 การส่ งออกหรือนาผ่ านเครื่องแต่งกายที่ ใช้สาหรับ การป้องกัน รวมถึงเสื้ อเกราะกัน
กระสุน และหมวกสนามเพื่อนาไปใช้เฉพาะตัวเป็นการชั่วคราวสาหรับบุคลากรของสหประชาชาติ ผู้แทนสื่อมวลชน
ผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3.4 การส่ งออกหรื อ น าผ่ านเครื่อ งอุ ป กรณ์ ของอาวุธ และยุ ท โธปกรณ์ ที่ ไม่ เป็ น อัน ตราย
ร้ายแรงถึงแก่ชีวิตเพื่อนาไปใช้ด้านมนุษยธรรม การป้องกัน และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค และการฝึกอบรม
3.5 การส่งออกหรือนาผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ในกรณีอื่น
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การส่งออกหรือนาผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ตามข้อ 3.1 ข้อ 3.4 และข้อ 3.5 ต้องเป็นไป
ตามวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อมติ
เศรษฐกิจ- สังคม
8. เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
1. รับ ทราบตามที่ส านั กงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ ส านักงาน ก.พ.ร. รับความเห็ นของกระทรวง
คมนาคม กระทรวงพาณิชย์ สานักงาน ก.พ. และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิ รูปประเทศ ให้ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ดังนี้
(1) ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ) 1 พฤษภาคม 2561 (เรื่อง การขอจัดตั้งหน่วยงานตามแผนการ
ปฏิรูป ประเทศด้ านต่าง ๆ) และ 4 ธัน วาคม 2561 (เรื่อง การมอบอานาจการแบ่งส่ว นราชการภายในกรม) โดย
เคร่งครัด
(2) ต้องมีข้อเสนอให้ยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานที่มีอยู่เดิม (One – In, X – Out) เพื่อมิ
ให้เกิดความซ้าซ้อนทั้งในด้านภารกิจและงบประมาณ
(3) ให้เสนอแผนการนา Digital Technology มาใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบคาขอจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่
สาระสาคัญของเรื่อง
สานักงาน ก.พ.ร. รายงานว่า
1. แม้ว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (1 พฤษภาคม 2561) เกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ โดยให้คานึงถึงเหตุผลความจาเป็นและคานึงถึงค่าใช้จ่ายนั้น แต่ยังปรากฏว่า มีการเสนอร่างกฎหมาย
ที่มีการจัดตั้งหน่วยงานคณะกรรมการและกองทุนต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นจานวนมาก โดย
อ้างว่าเป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งสานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแล้ว เห็นว่า ข้อเสนอดังกล่าวจะสร้างปัญ หา
ค่าใช้จ่ายภาครัฐในอนาคต และยังทาให้ เกิดความซ้าซ้อนในการดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ อันเป็นสิ่งไม่พึง
ประสงค์ นอกจากนี้ ส านั กงาน ก.พ.ร. เห็ น ว่า แผนการปฏิรูป ประเทศที่ กาหนดให้ มี ห น่ ว ยงานตั้งใหม่ รวม 52
หน่วยงาน นั้น ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ที่กาหนดให้ภาครัฐมีขนาดเล็กลงและเหมาะสมกับภารกิจ
2. จากข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาข้างต้น สานักงาน ก.พ.ร. จึงเห็นควรให้มีการทบทวนข้อเสนอที่
ให้ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะได้มีมติให้คณะกรรมการ
ปฏิ รูป ประเทศด้ านต่ าง ๆ ตัดข้อเสนอเรื่ องการจัดตั้งหน่ว ยงานต่าง ๆ ออกจากแผนการปฏิ รูป ประเทศ และให้
หน่วยงานถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ถ้าจะขอจัดตั้งหน่วยงาน
ใหม่ ต้องเป็นกรณีที่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง กับต้องมีข้อเสนอให้ยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานที่มีอยู่เดิม (One – In, X
– Out) เพื่อมิให้เกิดความซ้าซ้อนทั้งในด้านภารกิจและงบประมาณ รวมทั้งให้เสนอแผนการนา Digital Technology
มาใช้ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ประกอบคาขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐตามยุทธศาสตร์ชาติ
3. ในการประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ก.พ.ร. ได้เห็นชอบกับ
ความเห็ น ของส านั กงาน ก.พ.ร. ข้ างต้น แล้ ว และมี มติ ให้ เสนอคณะรัฐ มนตรีเพื่ อ พิ จ ารณาต่อ ไป ทั้ งนี้ ก.พ.ร. มี
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ความเห็นเพิ่มเติมว่า ในการจัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น มิให้มีการกาหนดเรื่อง
การจัดตั้งหน่วยงานไว้เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับแผนการปฏิรูปประเทศอีก
9. เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืช ครั้งที่ 3/2561 (คณะกรรมการพืชน้ามันและ
น้ามันพืช)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืช ครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ประธานกรรมการพืชน้ามันและน้ามัน
พืช เสนอ สรุปได้ ดังนี้
ประเด็น
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. การบริหารการนาเข้าเมล็ดถั่วเหลือง ปี 2562
พณ.
1.1 เห็ น ชอบการบริ ห ารการน าเข้า เมล็ ด ถั่ วเหลื อง ปี 2562 ภายใต้ กรอบ (กรมการค้าต่างประเทศ)
องค์การการค้าโลก (WTO) ดังนี้
1.1.1 ผู้มีสิทธินาเข้าเมล็ดถั่วเหลือง 6 สมาคม และ 20 บริษัท กรณีมีผู้ขอเป็น
ผู้ มี สิ ท ธิ น าเข้ ารายใหม่ และการตั ด สิ ท ธิ ผู้ น าเข้ ารายเดิ ม ในกรณี ที่ ผิ ด สั ญ ญา ให้
คณะอนุกรรมการกากับ ดูแล เมล็ดถั่วเหลือง ปี 2560 – 2562 เป็นผู้พิจารณา และ
เสนอคณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืชเพื่อทราบ
1.1.2 ผู้ มี สิ ท ธิ น าเข้ า ให้ ก ารสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การผลิ ต ถั่ ว เหลื อ ง
ภายในประเทศ โดย (1) รับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิตได้ภายในประเทศในราคาตาม
กลไกตลาด แต่ไม่ต่ากว่าราคาขั้นต่าตามชั้นคุณภาพ และ (2) ผู้ มีสิทธินาเข้าให้ความ
ร่วมมือซื้อเมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิตได้ทั้งหมดภายในประเทศ และให้ความร่วมมือในการ
ใช้เมล็ดถั่วเหลืองนาเข้าตามนโยบาย โดยลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ (พณ.)
1.2 ภายใต้กรอบการค้าอื่นให้บริหารการนาเข้าเช่นเดียวกับกรอบ WTO
2.การบริหารการนาเข้ามะพร้าวผลตามความตกลงของเขตการค้าเสรีอาเซียน
พณ.
(AFTA) ปี 2562
(กรมการค้าต่างประเทศ)
2.1 เห็ น ชอบการบริห ารการน าเข้า มะพร้ าวผลตามความตกลงของ AFTA
ปี 2562 ดังนี้
2.1.1 ผู้นาเข้าต้องเป็นนิติบุคคลและเป็นโรงงาน (มีใบ รง.4)
ที่ใช้มะพร้าวผลเป็นวัตถุดิบในการผลิตของตนเอง เปิดดาเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน
และขึ้นทะเบียนเป็นผู้นาเข้ากับกรมการค้าต่างประเทศ
2.1.2 ให้กรมการค้าต่างประเทศออกหนังสือรับรอง (แบบ ต.2) ให้ผู้นาเข้าได้
ตามความเห็ น ชอบของคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารจั ด การสิ น ค้ า มะพร้ า วภายใต้
คณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืช
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ประเด็น
2.1.3 ให้ ผู้ น าเข้าต้องน าเข้ามาเพื่อแปรรูปเป็นน้ามันพืช หรืออาหารคนใน
กิจ การของตนเองไม่เกิน ปริมาณที่ร ะบุ ไว้ในแผนการนาเข้า และการใช้ในกิจการ
ของตนเอง
2.1.4 ผู้นาเข้าให้คารับรองว่าจะไม่นามาจาหน่าย จ่าย โอน ภายในประเทศ
2.1.5 ผู้น าเข้ามะพร้าวพิกัดฯ 0801.12.00 และพิกัดฯ 0801.19.90 ได้ให้
คารับรองว่าจะไม่นามะพร้าวนาเข้า ไปให้นิติบุคคลหรือบุคคลทั่วไปแปรสภาพโดย
การกะเทาะภายนอกโรงงานของตนเองและต้ อ งรายงานบั ญ ชี ส มดุ ล แปรสภาพ
มะพร้ าวผลเป็ น เนื้ อมะพร้ าวขาวภายหลั งการน าเข้ า หากไม่ รายงานจะถูก ระงับ
การออกหนังสือรับรองในครั้งต่อไป จนกว่าจะรายงานถูกต้องครบถ้วน
2.2 ให้ทบทวนการบริหารการนาเข้ามะพร้าวผล ปี 2562 กรณี การกาหนด
ช่วงเวลานาเข้ามะพร้าวผลและการกาหนดสัดส่วนการบริหารการนาเข้ามะพร้าว
ผลต่อการรับซื้อผลิตมะพร้าวผลในประเทศ ในอัตรา 1 : 1.5 โดยมอบหมายผู้แทน
เกษตรกร (นายอานาจ มณีแดง) ประสานข้อมูลปริมาณผลผลิตมะพร้าวในแหล่ง
ผลิตสาคัญ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี
ส่งให้คณะอนุกรรมการบริห ารจัดการสิน ค้ามะพร้าว ภายในกาหนด(15 มกราคม
2562) หากพ้นกาหนดให้ถือตามมติคณะอนุกรรมการฯ และเสนอคณะกรรมการพืช
น้ามันและน้ามันพืชต่อไป
3. เห็ น ชอบการใช้ ม าตรการปกป้ อ งพิ เศษ (Special Safeguard Measure :
SSG) ภายใต้ความตกลงเกษตรของ WTO สาหรับ ปี 2562 โดยใช้ข้อมูลปริมาณ
การนาเข้ามะพร้าวปี 2557 – 2559 เป็นฐานในการคานวณเพื่อกาหนดปริมาณ
Trigger Volume ของปี 2562 [หากมีการน าเข้ามะพร้าวเกินปริมาณที่กาหนด
(Trigger Volume) ประเทศผู้นาเข้าสามารถกลับไปขึ้นภาษีที่อัตราเดิมก่อนเริ่มลด
หรื อ อั ต รา MFN (Most Favored Nation Treatment หรือ หลั ก การปฏิ บั ติ เยี่ ย ง
ชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่ง หรือหลักการไม่เลือกปฏิบัติ)]

หน่วยงานรับผิดชอบ
พณ.
(กรมการค้าต่างประเทศ)

คณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการสินค้ามะพร้าว

- หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ดาเนินการตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- การออกประกาศของ
กระทรวงการคลังในการ
เก็ บ ภาษี ต ามมาตรการ
SSG โดยให้มีเจตนารมณ์
ในการยกเว้น การขอคื น
ภาษีนาเข้าตามมตรา 19
ทวิ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
ศุ ล า ก ร พ .ศ . 2 4 8 2
ไว้ด้วย
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10. เรื่อง โครงการของขวัญปีใหม่สาหรับประชาชน ประจาปี 2562 ของกระทรวงพลังงาน (พน.)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ โครงการของขวัญปีใหม่สาหรับ
ประชาชนประจาปี 2562 ของ พน. โดยได้ลดราคาขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิงทุกชนิดลง 1 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันที่ 25
ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อลดค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางช่วงปีใหม่ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะปรับลดอัตรา
เงินส่งเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิง 0.5 บาท/ลิตร และส่วนที่เหลือเป็นการให้ความร่วมมือลดค่าการตลาดของผู้ค้าตาม
สภาพราคาตลาดที่ลดลง
11. เรื่อง ขออนุมัติดาเนินโครงการอ่างเก็บน้าลาน้าชีอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดชัยภูมิ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติให้ กษ. (กรมชลประทาน) ดาเนินโครงการอ่างเก็บน้าลาน้าชีอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดชัยภูมิ (โครงการอ่างเก็บน้ายางนาดี จังหวัดชัยภูมิ เดิม) มีกาหนดแผนงานโครงการ 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 – 2567) กรอบวงเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 3,100 ล้านบาท
2. อนุมัติหลักการให้ กษ. (กรมชลประทาน) สามารถจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลง
อพยพในกรณีที่กรมชลประทานไม่สามารถจัดสรรที่ดินแปลงอพยพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบหรือราษฎรไม่
ประสงค์จะรับที่ดินแปลงอพยพ
3. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามแผนงานปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ กษ. (กรมชลประทาน) เสนออย่างเคร่งครัด
สาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้ กษ.
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกตของสานักงบประมาณไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
สาระสาคัญของโครงการอ่างเก็บน้าลาน้าชีอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดชัยภูมิ สรุปได้ดังนี้
1. วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาแหล่งน้าต้นทุนสาหรับสนับสนุนพื้นที่การเกษตร บรรเทาปัญหา
อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม เป็นแหล่งน้าด้านการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเพื่อรองรับแผนการ
พัฒนาที่เพิ่มขึ้นให้เต็มศักยภาพในลุ่มน้าชี
2. ที่ตั้งโครงการ อยู่บริเวณพื้นที่บ้านยางนาดี ตาบลชีบน อาเภอบ้านเขว้า และพื้นที่บ้านละหาน
ค่าย ตาบลโคกสะอาด อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
3. ลักษณะโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ดังนี้ 1) เขื่อนดินประเภทแบ่งโซน (Zone Dam)
ความยาว 1,580 เมตร ความสูง 24 เมตร ความกว้างสันทานบดิน 9 เมตร และขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 70.21
ล้านลูกบาศก์เมตร 2) อาคารระบายน้าล้น (Spillway) ชนิดประตูระบายเหล็กบานโค้ง ขนาดความกว้าง 12.50 X
7.50 เมตร จานวน 6 บาน 3) อาคารส่งน้าลงลาน้าเดิม ขนาดท่อส่งน้าจานวน 2 แถว กว้าง 3.80 เมตร สูง 3.00
เมตร
4. ระยะเวลาดาเนินโครงการ 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2567)
5. ค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น 3,100 ล้านบาท
6. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
1) เป็นแหล่งน้าสนับสนุนสถานีสูบน้าตามลาน้าชีตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนในเขตพื้นที่จังหวัด
ชัยภูมิ จนถึงจุดบรรจบลาน้าพองในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
2) พื้นที่รับประโยชน์ในฤดูฝน จานวน 75,000 ไร่ และฤดูแล้ง จานวน 30,000 ไร่
3) เป็นแหล่งน้าสนับสนุนการประมง
4) สามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้า
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12. เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุค คลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอการเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคล
จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์แก่กรมเจ้าท่า เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม
อานาจหน้าที่เป็นไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
คค. รายงานว่า
1. จากนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุ ม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) กรมเจ้ า ท่ า ในฐานะหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบและเป็นคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ได้
ดาเนิ นมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและการทาประมงผิ ด
กฎหมาย จึงได้พัฒนาระบบการอนุญาตคนประจาเรือและแรงงานประมงทะเลเพื่อลงทาการในเรือประมงทะเล ตาม
มาตรา 285 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 มีจุดประสงค์เพื่อนาการพิจารณา
การออกใบอนุญาต การรายงานเรือเข้า – ออกเมืองท่าของเรือประมงไทย โดยเก็บบันทึกข้อมูลภาพใบหน้าคนประจา
เรื อ และแรงงานประมงเพื่ อ การพิ สู จ น์ ยื น ยั น ตั ว บุ ค คลโดยการตรวจจั บ ใบหน้ า ปั จ จุ บั น (Face Detection)
เปรียบเทียบกับรูปโครงหน้าเดิม (Face Recognition) ที่เคยทาการลงทะเบียนหรือรายงานไว้ในการแจ้งเรือเข้า –
ออก ให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อเป็นการควบคุมคนประจาเรือและแรงงานประมงทะเล
2. ระบบการอนุญาตคนประจาเรือและแรงงานประมงทะเลเพื่อลงทาการในเรือประมงทะเลฯ เริ่ม
ใช้งานตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ในขั้นตอนกระบวนการตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของ
กรมการปกครอง กรมเจ้าท่าได้รับอนุญาตให้ดูภาพได้เฉพาะแรงงานต่างด้าว ส่วนแรงงานสัญชาติไทยจะไม่ปรากฏ
ภาพใบหน้า ซึ่งเป็นส่วนสาคัญต่อการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ กระบวนการ
ตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลของแรงงานสัญชาติไทยจึงยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นจะต้องเชื่อมโยง
ข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ของกรมการปกครองเพื่อการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลของคน
ประจ าเรื อและแรงงานประมง มาเปรี ย บเทีย บกับ ภาพใบหน้าที่จัด เก็บ อยู่ในระบบของกรมเจ้าท่า ให้ เกิดความ
น่าเชื่อถือของการตรวจสอบแรงงานในภาคประมง สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ลดการปลอมแปลงเอกสาร การ
สวมตัวของแรงงานประมงไร้สั ญชาติ ซึ่งจะส่งผลให้ ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการ
ตรวจสอบการทาการประมงของประเทศไทยอย่างเข้มงวด มีความเชื่อมั่นในไทยมากยิ่งขึ้น
3. ในปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตให้ลงทาการงานในเรือประมงแล้วเป็นจานวนทั้งหมด 67,217 ราย
เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย จานวน 24,488 ราย และเป็นบุคคลต่างด้าว จานวน 42,729 ราย
13. เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอให้ พณ. (กรมพัฒ นาธุรกิจการค้า)
เชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการให้บริการจดทะเบียนนิติ
บุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Registration) โดยให้ พณ. รับความเห็นของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
พณ. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจ ารณาอนุมัติให้ พณ. (กรมพัฒ นาธุรกิจการค้า) เชื่อมโยงข้อมูล ภาพ
ใบหน้ าบุ ค คลจากกรมการปกครองด้ ว ยระบบคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ รองรับ การให้ บ ริก ารจดทะเบี ยนนิ ติ บุ ค คลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e – Registration) ซึ่งถือเป็นการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบระดับสูง ซึ่งต้องใช้
วิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด โดย พณ. (กรมพัฒ นาธุรกิจการค้า) มีความจาเป็นในการเชื่อมโยงข้อมูล
รูปภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบและยืนยันความมีตัวตนของ
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บุคคลในการพิจารณาคาขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Registration) ลด
ความผิดพลาดของข้อมูลและขั้นตอนการทางาน และบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องดังกล่าวแล้ว
14. เรื่อง แถลงการณ์สานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติรั บ ทราบตามที่ ส านั กงานปลั ด ส านั ก นายกรัฐ มนตรี เสนอแถลงการณ์ ส านั ก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ตามที่ ส านั ก พระราชวังมี ป ระกาศแจ้งว่าทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ ตั้ งการพระราชพิ ธีบ รม
ราชาภิเษกตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักรให้เป็นที่ชื่นชมยินดี
ของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน ระหว่างวันที่ 4 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นั้น
รัฐบาลได้รับทราบแล้วด้วยความยินดียิ่ง และบัดนี้เป็นโอกาสสาคัญที่รัฐบาลจะได้ร่วมกับพสกนิกร
ชาวไทยเตรียมการจัดงานสนองพระราชดาริและพระมหากรุณาธิคุณให้สมพระเกียรติตามพระราชประเพณี ทั้งนี้
จาเดิมแต่ทรงรับคากราบบังคมทูลเชิญขึ้นทรงราชย์ในปี 2559 รัฐบาลก็ได้ตระเตรียมการต่าง ๆ อันพึงจะต้องปฏิบัติ
ในส่วนของรัฐบาลเป็นการภายในไปพลางก่อนแล้ว เมื่อมีกาหนดการชัดเจนเช่นนี้รัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรม การ
อานวยการจัดงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ โดยจะแจ้งการเตรียมการให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทราบต่อไป
จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สานักนายกรัฐมนตรี 2 มกราคม 2562
15. เรื่อง ประกาศสานักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
คณะรัฐมนตรีมีมติรับ ทราบ ประกาศสานักพระราชวัง ลงวันที่ 1 มกราคม 2562 เรื่อง ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ ดังนี้
สาระสาคัญของเรื่อง
เลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า
โดยที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์
แห่งประเทศไทย ตามคากราบบังคมทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา กราบ
บังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยนั้น ทรงพระราชดาริว่า เป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็ นที่ชื่นชมยินดี
ของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ตั้งการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกขึ้น ดังนี้
1. วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเสด็จออกมหาสมาคม พระ
บรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้ าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล
จากนั้น พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร
2. วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และ
และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ จากนั้น เสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
3. วันที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เสด็จออก ณ สีหบัญชรพระที่นั่งสุ ทไธสวรรย์ปราสาท
พสกนิ ก รเฝ้ า ทู ล ละอองธุ ลี พ ระบาทถวายพระพรชั ย มงคล จากนั้ น เสด็ จ ออก ณ พระที่ นั่ ง จั ก รี ม หาปราสาท
คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละออกธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ส่วนการเสด็จเลียบพระนครโดย
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีขึ้นในช่วงการพระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระ
ราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ปลายปีพุทธศักราช 2562 จังประกาศให้ทราบทั่วกัน
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16. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการชาระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนาส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมวิธีการชาระเงิน การรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
และกาหนดรายการสินค้าและบริการที่จะไม่ได้รับสิทธิ (Negative List) ของมาตรการส่งเสริมการชาระเงินเพื่อซื้อ
สินค้าและบริการ และการนาส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
สาระสาคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมวิธีการชาระเงิน การรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และกาหนดรายการสินค้าและ
บริ ก ารที่ จ ะไม่ ได้รั บ สิ ท ธิ (Negative List) ของมาตรการฯ โดยสรุป การแก้ไขเพิ่ ม เติ ม และเหตุ ผ ลของการแก้ ไข
เพิ่มเติมดังกล่าว ดังนี้
เรื่องเดิม
ประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติม
เหตุผลของการ
(คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อ
แก้ไขเพิ่มเติม
วันที่ 18 ธันวาคม 2561)
1. คุณสมบัติผู้ที่จะได้รับเงิน
คุณสมบัติผู้ที่จะได้รับเงินชดเชย:
เพื่อให้เกิดความ
ชดเชย:
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
ชัดเจน
1.1 มีบัตรเดบิตที่ออกในประเทศ 2. เป็นผู้ใช้บริการการชาระเงินภายใต้การกากับ อาทิ
ไทย
บัตรเดบิต
1.2 ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ 3. ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ในช่วงเวลา ช่องทาง
ในช่วงเวลา ช่องทางและตาม
และตามเงื่อนไขที่กาหนด
เงื่อนไขที่กาหนด
4. สมัครใช้บริการพร้อมเพย์ โดยเลขประจาตัว
1.3 สมัครใช้บริการพร้อมเพย์ โดย ประชาชนเพื่อรับเงินชดเชย
ใช้เลขประจาตัวประชาชนเพื่อรับ
เงินชดเชย
2. วิธีการชาระเงินทาง
2. วิธีการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์:ผู้ที่มีคุณสมบัติที่ เพื่อให้เกิดความ
อิเล็กทรอนิกส์:
จะได้รับเงินชดเชยตามมาตรการฯ เมื่อชาระเงินค่าซื้อ ชัดเจนและเพื่อ
ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับเงิน
สินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าที่มี
ส่งเสริมการชาระ
ชดเชย เมื่อได้ชาระเงินเพื่อซื้อสินค้า คุณสมบัติครบถ้วน สาหรับการซื้อสินค้าหรือรับบริการ เงินทาง
และบริการในช่วงเวลาที่กาหนดกับ ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562 อิเล็กทรอนิกส์
ผู้ประกอบการร้านค้าที่มีคุณสมบัติ ผ่านวิธีการดังต่อไปนี้
อื่น ๆ
ครบถ้วน โดยใช้บัตรเดบิตของ
2.1 ชาระเงินโดยใช้บัตรเดบิตของตนเองซึ่งออกใน
นอกเหนือจาก
ตนเองทุกประเภทที่ออกในประเทศ ประเทศไทย และ/หรือ
บัตรเดบิต
ไทยและมีการใช้จ่ายในประเทศไทย 2.2 ชาระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ผู้
(ไม่รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) มี ให้บริการได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการ การ
ชาระเงินภายใต้การกากับ อาทิ ชาระเงินผ่านคิวอาร์
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สิทธิ์ได้รับเงินชดเชยตามมาตรการฯ โค้ดที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Standard QR Code
Payment)
ทั้งนี้ การชาระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้างต้น ไม่รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรเครดิต
3. วิธีการรับชาระเงินทาง
3. วิธีการรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์: คุณสมบัติ
อิเล็กทรอนิกส์:
ผู้ประกอบการร้านค้า ได้แก่
คุณสมบัติผู้ประกอบการร้านค้า
3.1 ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้
ได้แก่ ผู้ประกอบการจดทะเบียน
ระบบบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale: POS) ช่วย
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้ระบบบันทึกการ เก็บบันทึกการขาย ยอดขาย จานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่
เก็บเงิน (Point of Sale: POS) ช่วย แยกออกจากราคาสินค้าและบริการ รายละเอียดสินค้า
เก็บบันทึกการขาย รายละเอียด
และพิมพ์ใบกากับภาษี ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องรับชาระ
สินค้า คานวณยอดขายและพิมพ์
เงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture: EDC)
ใบกากับภาษี โดยเชื่อมต่อกับ
ที่ต้องรับและส่งข้อมูลจานวนภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละ
เครื่องรับชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์
รายการที่รับชาระค่าสินค้าและบริการได้ และ/หรือ
(Electronic Data Capture: EDC) 3.2 ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าที่มี
ระบบ POS ตามข้อ 3.1 ซึ่งเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการการ
ระบบ POS ต้องทาการปรับปรุง
ชาระเงินภายใต้การกากับอื่น ๆ ที่ต้องการมีการรับและ
และทดสอบเพื่อให้สามารถส่งข้อมูล ส่งข้อมูลจานวนภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละรายการที่รับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ชาระค่าสินค้าและบริการได้
เช่นเดียวกับระบบที่ใช้ภายใต้
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าที่จะเข้าร่วมมาตรการฯ ต้อง
มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้ ลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง พร้อมทัง้ ต้องทาการ
น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดย ปรับปรุงและทดสอบระบบ POS เพื่อให้สามารถรับ
ใช้ข้อมูลจากจานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ และส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ชาระ
เช่นเดียวกับระบบที่ใช้ภายใต้มาตรการชดเชยเงินให้แก่
ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูล
จากจานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้
ชาระ
4. การชาระเงินเพื่อซื้อสินค้าและ กาหนดรายการสินค้าและบริการที่จะไม่ได้รับสิทธิ์
บริการไม่รวมถึงสินค้าและบริการ (Negative List): สินค้าและบริการที่มีภาษี
ที่มีภาษีสรรพสามิต
สรรพสามิต ได้แก่ 1. สุรา 2. ยาสูบ 3. น้ามันและ
ผลิตภัณฑ์น้ามัน 4. รถยนต์ และ 5. รถจักรยานยนต์

เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มเติม
วิธีการชาระเงิน
ทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ตามข้อ 2

เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน
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17. เรื่อง ขออนุมัติโครงการศูนย์บูรณาการวิจัยและรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
และงบประมาณสนับสนุน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามความเห็นของสานักงบประมาณ ให้สภากาชาดไทย
ดาเนินโครงการศูนย์บูรณาการวิจัยและรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 ภายในกรอบวงเงิน 2,436,000,000 บาท (สองพันสี่ร้อยสามสิบหกล้าน
บาท) โดยให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จานวน 1,948,800,000 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบแปดล้านแปดแสนบาท)
และเงินนอกงบประมาณสมทบ จานวน 487,200,000 บาท (สี่ร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสองแสนบาท)
โดยประกอบไปด้วยโครงการย่อย 2 โครงการ คือ
1. โครงการปรับปรุงอาคารนวมินทราชินีและอาคารคัคณางค์ (พ.ศ. 2563 –
พ.ศ. 2565)
- ค่าปรับปรุง 880,000,000 บาท โดยขอสนับสนุนจากรัฐบาล ร้อยละ 80 เท่ากับ
704,000,000 บาท
- ค่าควบคุมงาน 44,000,000 บาท โดยขอสนับสนุนจากรัฐบาล
ร้อยละ 80 เท่ากับ 35,200,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรมงานบริการ (พ.ศ. 2563 – 2566)
- ค่าก่อสร้าง 1,440,000,000 บาท โดยขอสนับสนุนจากรัฐบาล
ร้อยละ 80 เท่ากับ 1,152,000,000 บาท
- ค่าควบคุมงาน 72,000,000 บาท โดยขอสนับสนุนจากรัฐบาล
ร้อยละ 80 เท่ากับ 57,600,000 บาท
โดยให้สภากาชาดไทยเสนอรายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ตามขั้นตอนต่อไป ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 26 ตามความเห็นของสานัก
งบประมาณ
ต่างประเทศ
18. เรื่อง สรุปสาระสาคัญการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 10 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้
1. รับทราบสรุปสาระสาคัญการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 10 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ร่วม
ลงนามในกฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียน
หรือผู้แทนในโอกาสแรก
3. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยร่วมลงนามในกฎบัตรเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียนสาหรับการลงนามดังกล่าว
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างกฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนเพิ่มเติมจาก
ที่คณะรัฐ มนตรีได้มีมติอนุ มัติห รือให้ ความเห็ นชอบไว้ ให้ ศธ. สามารถดาเนิ นการได้ โดยนาเสนอคณะรัฐมนตรี
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รับทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผ ลและประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ)
สาหรับการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าการ
ดาเนิ น งานตามวิสั ย ทัศ น์ อาเซีย น แผนงาน/โครงการกิจกรรมด้านการศึกษาภายใต้ กรอบความร่วมมือ อาเซีย น
อาเซียนบวกสาม สุ ดยอดเอเชียตะวัน ออก และความร่วมมืออาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการดาเนินความร่วมมือด้านการศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา
ของภูมิภาค รวมทั้งกาหนดแนวทางการดาเนินความร่วมมือระหว่างกันให้สอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ การประชุม ฯ ได้มีการพิจารณารับรองกฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซี ยน แผนปฏิบัติการ
อาเซีย น – จี น เพื่ อ ความร่ วมมือ ด้านการศึก ษา พ.ศ. 2560 – 2563 และแผนปฏิ บั ติก ารอาเซีย นบวกสามด้าน
การศึกษา พ.ศ. 2561 – 2568 ซึ่งเอกสารทั้งสามฉบับได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่
30 ตุลาคม 2561 แล้ว ตลอดจนรับทราบความก้าวหน้า การดาเนินความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาภายใต้แผนงาน
การศึกษาอาเซียน พ.ศ. 2559 -2563 รวมทั้งยังมีหัวข้ออื่น ๆ ที่สาคัญ เช่น การจัดกิจกรรมภายใต้ปฏิญญาอาเซียนว่า
ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น โดยประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพใน
โครงการ “การประชาสัมพันธ์การดาเนินการเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่นและสร้าง
commitment ร่วมกันเพื่อให้มีการดาเนินการที่เข้มแข็ง ” และการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการเป็นประธานอาเซียน
ในปี 2562 ของประเทศไทย และมีการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 ณ
กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดังนี้ (1) การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสามครั้งที่ 4 (2) การ
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 9 (3) การประชุมคณะทางานอาเซียน – รัสเซียด้าน
การศึ ก ษา และ (4) การหารื อ ทวิภ าคี กั บ รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและวั ฒ นธรรมอิ น โดนี เซี ย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์
19. เรื่อง การขอรับจั ด สรรงบอุด หนุน แก่ศูน ย์อาเซียนเพื่ อการศึกษาและการหารื อด้า นการพั ฒ นาที่ยั่งยืน
(ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามความเห็นของสานักงบประมาณที่ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทา
รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวมทั้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีต่อไป
การดาเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre
for Sustainable Development Studies and Dialogue : ACSDSD) ซึ่งศูนย์อาเซียนฯ จะตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยภาวะ
ผู้นาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยการจั ดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร และมีหน้าที่หลัก คือ การ
ประสานงานและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและประชาคมอาเซียนภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน
ค.ศ. 2025 และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ โดยดาเนินการผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่ าง ๆ
เช่น 1) กิจกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (เช่น การจัดการประชุมหารือระดมสมองระดับสูงว่าด้วยการส่งเสริมความ
เกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ
ร่ว มกับ สานั กเลขาธิการอาเซีย น และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งเอเชียและแปซิฟิก) และ 2) การ
เดินทางเข้าร่วมการประชุมในกรอบอาเซียนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์อาเซียนฯ ที่ประเทศไทยเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ประสานงาน
ของอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียนให้ก้าวหน้า และส่งเสริมบทบาทของ
ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562
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แต่งตั้ง
20. เรื่ อง การแต่ งตั้ งข้ า ราชการพลเรื อนสามัญ ให้ ด ารงตาแหน่ งประเภทวิช าการระดับ ทรงคุณ วุฒิ (ส านั ก
นายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
สานั กนายกรัฐมนตรี ให้ ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณ วุฒิ จานวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณ สมบั ติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
1. นายออมสิน สิงหกลางพล ผู้ อานวยการส านัก 8 สานักข่าวกรองแห่ งชาติ ให้ ดารงตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สานัก
ข่าวกรองแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561
2. นายทศนารถ นุตาคม ผู้อานวยการสานักอานวยการ สานักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดารงตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานการข่าว (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สานักข่าวกรองแห่งชาติ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ครองตาแหน่งอยู่เดิมเกษียณอายุราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
21. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเสนอแต่ ง ตั้ ง นางเจิ ด ฤดี ชิ น เวโรจน์
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดารงตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
22. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ที่ปรึกษา
ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สานักงานปลัดกระทรวง ให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง
23. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารง
ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 4 ราย ดังนี้
1. เลื่อน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมการจัดหางาน ให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
2. เลื่อน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ให้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
3. เลื่อน นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหารต้น) ให้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
4. เลื่อน นายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
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24. เรื่อง การแต่งตั้งผู้อานวยการองค์การจัดการน้าเสีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอการแต่งตั้ง นายชีระ วงศบูรณะ เป็น
ผู้อานวยการองค์การจัดการน้าเสียและการกาหนดอัตราค่าตอบแทน [ตามมติคณะกรรมการองค์การจัดการน้าเสีย
ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 และครั้งที่ 4/2561 เมื่อวั นที่ 26 เมษายน 2561] ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้ มี ผ ลตั้ งแต่ วั น ที่ ล งนามในสั ญ ญาจ้ า ง แต่ ไม่ ก่ อ นวั น ที่ ค ณะรัฐ มนตรี มี ม ติ ส่ ว น
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น รวมทั้งเงื่อนไขการจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเห็น
ของกระทรวงการคลัง และให้ นายชีระ วงศบูรณะ ลาออกจากการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจก่อนลงนามในสัญญาจ้าง
ด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการแต่งตั้งผู้อานวยการองค์การจัดการน้าเสียในครั้งต่อไป ให้ เป็นไปตาม
กรอบระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดอย่างเคร่งครัด
25. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ วาระปี พ.ศ. 2561
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการคดีพิเศษ จานวน 9 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ครบวาระสองปี ดังนี้
1. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
2. นายสราวุธ เบญจกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการธนาคาร
3. พลตารวจเอก ชัยยะ ศิริอาพันธ์กุล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน
4. พลตารวจโท ปัญญา เอ่งฉ้วน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอบสวนคดีอาญา
5. นายรวี ประจวบเหมาะ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงประเทศ
6. นายมานะ นิมิตรมงคล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
7. นายภาสกร ประถมบุตร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นางสาวพันธุ์ทิพย์ นวานุช
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
9. นายศรพล ตุลยะเสถียร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
26. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
จัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น โดยมีองค์ประกอบ รวม 17 คน ประกอบด้วย นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธาน
กรรมการ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นรองประธานกรรมการ นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย และ
นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีกรรมการโดยตาแหน่งอีก 11 คน มีอานาจหน้าที่กาหนดนโยบายและทิศทางการ
ดาเนินงานสถาบันไทยโคเซ็น และสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาไทยในการไปศึกษาต่อ ณ สถาบันไทยโคเซ็น ประเทศ
ญี่ปุ่น บริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นและกากับดูแลแผนปฏิบัติการและงบประมาณในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ด้านอุตสาหกรรมของสถาบันการศึกษารูปแบบโคเซ็นในประเทศไทย เป็นต้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม
2562 เป็นต้นไป
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27. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จานวน 4 คน แทนตาแหน่งที่ว่างลง ดังนี้
1. นายเจษฎา โชคดารงสุข
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2. พลเอก เอกจิต ช่างหล่อ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก
3. นางดวงตา ตันโช
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง
4. นางสมศรี วัฒนไพศาล
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และให้กระทรวงสาธารณสุขดาเนินการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในครั้งต่อไปให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดอย่างเคร่งครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การ
ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตาม
กฎหมาย
28. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. 2527
คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งผู้แทนส่วนราชการเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. 2527 แทนผู้ที่พ้นจากตาแหน่งเนื่องจาก
เกษียณอายุราชการ จานวน 2 คน ดังนี้
1. นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. นายสุพพัต อ่องแสงคุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
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