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http://www.thaigov.go.th 
 
  วันนี้ (2 มกราคม 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  (ร่าง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ      
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลิกส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....   
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือด าเนินโครงการ

   รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน พ.ศ. ....     
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาการก าหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรค
    ศิลปะ พ.ศ. ....   
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับประกันความเสี่ยง

   ทางการเมือง พ.ศ. ....    
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  

   พ.ศ. 2535 จ านวน 2 ฉบับ  
  7.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่

   ต้องห้ามส่งออก และห้ามน าผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พ.ศ. .... 
    

 
เศรษฐกิจ- สังคม 

 
  8.  เรื่อง  การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
  9.  เรื่อง  สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช ครั้งที่ 3/2561  

   (คณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช) 
  10.  เรื่อง  โครงการของขวัญปีใหม่ส าหรับประชาชน ประจ าปี 2562 ของกระทรวงพลังงาน 
    (พน.) 
  11. เรื่อง  ขออนุมัติด าเนินโครงการอ่างเก็บน้ าล าน้ าชีอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด 

   ชัยภูมิ  
  12. เรื่อง  การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการ 

   ปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์     
  13. เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 2 มกราคม 2562) 
ด้วยการสแกน QR Code 
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  14.  เรื่อง  แถลงการณ์ส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   
  15.   เรื่อง  ประกาศส านักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธี
    บรมราชาภิเษก 
  16.   เรื่อง   มาตรการส่งเสริมการช าระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการน าส่งข้อมูล 
    ภาษีมูลค่าเพ่ิมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  17.  เรื่อง  ขออนุมัติโครงการศูนย์บูรณาการวิจัยและรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาล  
    จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และงบประมาณสนับสนุน 
 

ต่างประเทศ 
 
  18.  เรื่อง   สรุปสาระส าคัญการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 10 และการประชุมที่ 
    เกี่ยวข้อง 
  19.   เรื่อง   การขอรับจัดสรรงบอุดหนุนแก่ศูนย์อาเซียนเพ่ือการศึกษาและการหารือด้านการ

   พัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and 
   Dialogue)  

 
แต่งตั้ง 

 
  20.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 

   ทรงคุณวุฒิ (ส านักนายกรัฐมนตรี) 
  21.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  22.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)  
  23.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงแรงงาน)  
  24.  เรื่อง  การแต่งตั้งผู้อ านวยการองค์การจัดการน้ าเสีย  
  25.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ วาระปี พ.ศ. 2561   
  26.  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น  
  27.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
  28.  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและ 

   น้ าตาลทราย พ.ศ. 2527  
 

 
 
 

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง (ร่าง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
   คณะรัฐมนตรี พิจารณา เรื่อง (ร่ าง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่ งชาติ  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 ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องพิจารณาน ามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติไปใช้เป็น
แนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล และรับผิดชอบ มีการบริหาร
จัดการ การประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือยกระดับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานฯ  
    1.4 ให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศธ. ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานและ
รายงานต่อ ก.พ.ป. เป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
   2. ให้ ศธ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น พิจารณาด าเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อแผนแม่บทดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว รวมถึงแผน/ยุทธศาสตร์อ่ืน
ที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย  
  สาระส าคัญของ (ร่าง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการบริการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษา และการด าเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดที่ดูแลเด็กใน
เวลากลางวัน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปีบริบูรณ์ หรือก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สามารถน าไปใช้
ประเมินการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกสังกัด ประมาณกว่า 53,335 แห่ง เพ่ื อพัฒนาคุณภาพการ
จัดบริการและความต่อเนื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยก าหนดมาตรฐานย่อย 3 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหาร
จัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 2) ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือ
พัฒนาเด็กปฐมวัย และ 3) ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย แบ่งเป็นเด็กแรกเกิด – อายุ 2 ปี และเด็กอายุ 3 ปี – อายุ 6 
ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1)  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลิกส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลิกส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ด าเนินการต่อไปได้  
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
   2. ให้โอนศูนย์ประชุมฯ ซึ่งเป็นของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (สพค.) และบรรดา
อ านาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายได้ในส่วนของศูนย์ประชุมฯ ไปเป็นของกรมธนารักษ์ 
กระทรวงการคลัง (กค.) และให้เจ้าหน้าที่ของ สพค. ซึ่งปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับศูนย์ประชุมฯ ตามบัญชีรายชื่อที่
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครก าหนด พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของ สพค. เพราะเลิกหรือยุบต าแหน่ง 
และได้รับค่าตอบแทนการเลิกจ้างและเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561  
   3. ให้โอนส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีซึ่งเป็นของ สพค. และบรรดาอ านาจหน้าที่ กิจการ 
ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายได้ของ สพค. ในส่วนของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปเป็นขององค์การ
สวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีก าหนด และให้
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เจ้าหน้าที่ของ สพค. ซึ่งปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของ 
สพค. เพราะเลิกหรือยุบต าแหน่ง และได้รับค่าตอบแทนการเลิกจ้างและเงินช่วยเหลือเยียวยาตามที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด และให้ สพค. มีอ านาจบริหารจัดการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและกิจการที่ ต่อเนื่องจนกว่าการ
ด าเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ  
  4. การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานของ สพค. เพ่ือไปปฏิบัติงานเป็นบุคลากรของกรมธนารักษ์ กค. หรือ
องค์การสวนสัตว์ ทส. ให้กรมธนารักษ์ กค. หรือองค์การสวนสัตว์ ทส. ท าความตกลงกับ สพค. เกี่ยวกับเงินเดือนหรือ
ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของบุคลลากรนั้น และอาจตกลงกันให้นับเวลาการท างานต่อเนื่องจากการ
ปฏิบัติงานใน สพค. ได้  
  5. เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 2. และข้อ 3. แล้ว ให้ถือว่าการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ สพค. 
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556 เสร็จสิ้นลงแล้ว และให้
รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ด าเนินการตามมาตรา 44 (2) แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
พ.ศ. 2542 โดยประกาศยุติการด าเนินการของ สพค. ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ให้พระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556 เป็นอันยกเลิก  
  6. ให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบทรัพย์สินและช าระบัญชี รวมทั้งการโอนหรือการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่และการ
จัดการเกีย่วกับบุคลากรซึ่งยังคงเหลืออยู่ของ สพค. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ท่ีจะเวนคืน เพื่อด าเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม
สามสนามบิน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือด าเนินโครงการ
รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้  
   2. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
  คค. เสนอว่า  
   1. เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสู งเชื่อมสามสนามบิน ซึ่ ง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (27 มีนาคม 2561) อนุมัติโครงการฯ แล้ว อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางรถไฟ 
ลดระยะเวลาการเดินทาง และประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคการขนส่งของประเทศ ลดปัญหามลพิษที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมและจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งทางรางรถไฟให้มากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor (EEC)) ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส าคัญและก าหนดให้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสาม
สนามบิน อยู่ในกรอบการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ (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.) ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือท าการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ
รายละเอียด และจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความ
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คิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการดังกล่าว ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวเห็นว่า มีความจ าเป็นต้องก่อสร้างย่านสถานี 
ทางเข้าออกสถานี ทางรถไฟ และด าเนินกิจการที่เป็นประโยชน์แก่กิจการรถไฟตามโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม
สามสนามบิน หรืออยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง รฟท. ในท้องที่ดังกล่าว โดยมีที่ดินที่จะต้องเวนคืนประมาณ 
850 – 0 – 04.82 ไร่ และสิ่งปลูกสร้างประมาณ 245 หลัง จึงมีความจ าเป็นต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนการที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง
เพ่ืออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค ทั้งนี้ เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน โดยมีกรอบระยะเวลาในการด าเนินการภายในระยะเวลา 4 ปี ตามที่พระ
ราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ  
   4. คค. ได้ด าเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
โดยจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ตามแบบฟอร์มที่กระทรวงการคลังก าหนด
เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ แผนบริหาร
จัดการโครงการเพ่ือจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และส่งมอบพ้ืนที่ให้ทันตามแผนงานก่อสร้างโครงการฯ ประมาณการรายจ่าย
ตามกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาด าเนินการ และ
ประโยชน์ที่จะได้รับ  
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  ก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงคลองสามประเวศ แขวงลาดกระบัง เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ต าบลบางเตย ต าบลวังตะเคียน 
ต าบลท่าไข่ ต าบลบางขวัญ ต าบลบ้านใหม่ ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ต าบลบ้านสวน 
ต าบลหนองข้างคอก ต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมืองชลบุรี ต าบลบางพระ ต าบลสุรศักดิ์ อ าเภอศรีราชา ต าบลนาเกลือ 
ต าบลหนองปรือ ต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง ต าบลนาจอมเทียน ต าบลบางเสร่ ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี และต าบลส านักท้อน ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพ่ือก่อสร้างย่านสถานี ทางเข้าออก
สถานี ทางรถไฟ และด าเนินกิจการที่เป็นประโยชน์แก่กิจการรถไฟ ตามโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 
หรืออยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งการรถไฟแห่งประเทศไทย  
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาการก าหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาการก าหนดอาหารเป็นสาขา
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
   สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. ก าหนดบทนิยาม ค าว่า “การก าหนดอาหาร” และก าหนดให้มีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการ
ก าหนดอาหาร ประกอบด้วยกรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้แทนจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง กรรมการที่มาจากการเลือกตั้งโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการก าหนด
อาหาร และผู้อ านวยการส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
   2. ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการวิชาชีพซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยผู้ประกอบ
โรคศิลปะสาขาการก าหนดอาหาร วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการวิชาชีพ การพ้นจากการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการที่เป็นผู้แทนจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง และ
กรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง  
  3. ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจในการออกระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
กรรมการวิชาชีพซึ่งเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการก าหนดอาหาร การเลือกประธานกรรมการ
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วิชาชีพและรองประธานกรรมการวิชาชีพ ก าหนดอ านาจหน้าที่และการด าเนินการของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการ
ก าหนดอาหาร โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542   
  4. ก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการ
ก าหนดอาหารต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการก าหนดอาหารจาก
สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการก าหนดอาหารรับรองผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศซึ่งมิได้มี
สัญชาติไทย และผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาด้านการก าหนดอาหารสาขาอ่ืนอยู่ก่อนวันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ และปฏิบัติงานด้านก าหนดอาหารในสถานพยาบาลหรือองค์กรใดที่คณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาการก าหนดอาหารรับรอง  
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับประกันความเสี่ยงทางการเมือง พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
รับประกันความเสี่ยงทางการเมือง พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับประกันความเสี่ยงทางการเมืองของธนาคารเพ่ือการ
ส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ดังนี้  
  1. ก าหนดนิยามค าว่า “ความเสี่ยงทางการเมือง” โดยให้ ธสน. สามารถรับประกันความเสี่ยงทาง
การเมืองแก่ผู้ลงทุนหรือรับประกันความเสี่ยงในการให้สินเชื่อของธนาคารของผู้ลงทุน ส าหรับความเสียหายจากการ
ไม่ได้รับช าระคืนเงินกู้จากผู้ลงทุนอันเนื่องมาจากความเสี่ยงทางการเมือง โดยมีวงเงินการรับประกันสูงสุดไม่เกิน
จ านวนที่คณะกรรมการ ธสน. ก าหนด   
   2. ก าหนดให้ ธสน. ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ลงทุนหรือธนาคารของผู้ลงทุน ในกรณี
ที่การกระท าหรือการละเว้นการกระท าการใดของรัฐบาลของประเทศที่ผู้ลงทุนไปลงทุนซึ่งผู้ลงทุนได้ตกลงยินยอมด้วย 
หรือการกระท าหรือการละเว้นการกระท าใดที่ผู้ลงทุนมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย 
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ของประเทศท่ีผู้ลงทุนไปลงทุน หรือกรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ธสน. ก าหนด  
  3. ก าหนดให้การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ให้แก่ผู้ลงทุน หรือธนาคารของผู้ลงทุนให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ธสน. ก าหนด  
  4. ให้ ธสน. อาจน าความเสี่ยงทางการเมืองที่รับประกันแก่ผู้ลงทุน หรือธนาคารของผู้ลงทุนมา
ประกันต่อกับบริษัทประกันภัยหรือองค์กรอื่นที่รับประกันความเสี่ยงทางการเมืองทั้งจ านวนหรือเพียงบางส่วนได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ธสน. ก าหนด และสามารถรับประกันภัยต่อจากบริษัทประกันภัยหรือองค์กรอ่ืนที่
รับประกันความเสี่ยงทางการเมืองได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ธสน. ก าหนด  
  5. ให้คณะกรรมการ ธสน. เป็นผู้ก าหนดอัตราเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เรียก
เก็บจากผู้ลงทุนหรือธนาคารของผู้ลงทุนที่เอาประกันภัย หรือบริษัทประกันภัย หรือองค์กรรับประกันความเสี่ยงอ่ืนที่ 
ธสน. รับประกันภัยต่อ  
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จ านวน 2 
ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้  
   1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  



 

 

 

7 

   2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
  อก. เสนอว่า  
  1. ได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ าทิ้งจากสถานประกอบการเกี่ยวกับการท าน้ าจืดจากทะเล ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ซึ่งออกโดยอาศัย
อ านาจตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และโดยที่
มาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ บัญญัติให้ในกรณีที่มีมาตรฐานเกี่ยวกับการระบายน้ าทิ้ง การปล่อยทิ้งอากาศ
เสีย การปล่อยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอ่ืนใดจากแหล่งก าเนิดสู่สิ่งแวดล้อม โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายอ่ืน ซึ่งถ้ามี
มาตรฐานต่ ากว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 55 ดังกล่าว ให้ส่วน
ราชการที่มีอ านาจตามกฎหมายนั้น ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มิได้
ก าหนดให้สามารถกระท าได้ จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการอนุญาตให้โรงงานสามารถระบายน้ าทิ้งโดย
วิธีเจือจางได้ ประกอบกับคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21 
กรกฎาคม 2557 ได้มีมติให้ อก. ก าหนดมาตรการเข้มงวดเพ่ือควบคุมการระบายอากาศเสียจากการเก็บรักษา ขนถ่าย 
และ/หรือขนส่งจากคลังน้ ามัน ในกิจกรรมที่ไม่ใช่การผลิตปกติ จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการก าหนดค่า
มาตรฐานของปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม  
   2. ปัจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรมได้เจริญเติบโตอย่างมาก รวมทั้งการขยายตัวของชุมชน ท าให้
อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ใกล้ชิดและหนาแน่นเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ชุมชนอาจได้รับผลกระทบจากการประกอบ
กิจการโรงงานได้ง่ายขึ้น ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานต่อสิ่งแวดล้อมทั้ งทางตรง 
ทางอ้อม จึงจ าเป็นต้องก าหนดให้มีการรายงานการด าเนินการเกี่ยวกับปริมาณสารเคมีที่ผลิตและครอบครอง วิธีการ
ควบคุม และผลการควบคุม เพ่ือให้สามารถก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
  3. อก. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และมติของ กพอ. ดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพ่ือก าหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการ
ระบายน้ าทิ้ง และการปล่อยอากาศเสียที่เกิดจากการใช้สารเคมีหรือสารมลพิษออกจากโรงงาน และแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพ่ือก าหนดข้อมูลเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการโรงงานที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องรายงาน  
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบบั มาเพื่อด าเนินการ  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
   1. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535        
มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตให้โรงงานสามารถระบายน้ าทิ้งโดยวิธีเจือจางได้ และ
ก าหนดค่ามาตรฐานของปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม  
   2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535        
มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ประกอบการโรงงานจัดท ารายงานข้อมูลปริมาณการผลิต การใช้ การ
ครอบครอง การปลดปล่อย และการเคลื่อนย้ายสารเคมีหรือสารมลพิษออกจากโรงงานฯ เพ่ือให้สามารถก ากับดูแล
และติดตามให้เป็นไปตามกฎหมาย  
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7. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้าม
น าผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้อาวุธและ
ยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามน าผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่ เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วด าเนินการต่อไปได้  
   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) เกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพ่ือต่ออายุ
มาตรการลงโทษ ซึ่งประกอบด้วยมาตรการทางอาวุธ การห้ามเดินทาง และการอายัดทรัพย์สิน โดยเป็นการขยายเวลา
การบังคับใช้มาตรการลงโทษดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ประกอบกับประเทศไทยในฐานะรัฐ
สมาชิกสหประชาชาติมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติตามข้อ 25 แห่ง
กฎบัตรสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (วันที่ 11 กันยายน 2561) ให้ความเห็นชอบการด าเนินการตาม
ข้อมติดังกล่าว พณ. จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การห้ามส่งออกอาวุธและวัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับอาวุธทุกประเภทไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547 และ
ปรับปรุงประกาศดังกล่าวขึ้นใหม่ โดยก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก และห้ามน าผ่านไป
ยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และเพ่ิมเติมข้อยกเว้นที่มิให้ใช้บังคับกับกรณีการส่งออกหรือน าผ่านเครื่องแต่งกาย
ที่ใช้ส าหรับการป้องกัน รวมถึงเสื้อเกราะกันกระสุน และหมวกสนามเพ่ือน าไปใช้เฉพาะตัวเป็นการชั่วคราวส าหรับ
บุคลากรของสหประชาชาติ ผู้แทนสื่อมวลชน ผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวง
พาณิชย์ฯ มาเพ่ือด าเนินการ  
   สาระส าคัญของร่างประกาศ  
   1. ก าหนดให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การห้ามส่งออกอาวุธและวัสดุอุปกรณ์ที่
เกีย่วข้องกับอาวุธทุกประเภทไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547  
   2. ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามน าผ่านไปยังสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก  
  3. ก าหนดข้อยกเว้นที่มิให้ใช้บังคับในกรณี  
    3.1 การส่งออกหรือน าผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้แก่รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก  
     3.2 การส่งออกหรือน าผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์เพ่ือการสนับสนุน หรือการใช้โดยภารกิจ
รักษาสันติภ าพของสหประชาชาติ ในสาธารณ รัฐประชาธิป ไตยคองโก (United Nations Organization 
Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo : MONUSCO) หรือกองก าลังสหประชาชาติ
แอฟริกา (African Union – Regional Task Force)   
    3.3 การส่งออกหรือน าผ่านเครื่องแต่งกายที่ใช้ส าหรับการป้องกัน รวมถึงเสื้อเกราะกัน
กระสุน และหมวกสนามเพ่ือน าไปใช้เฉพาะตัวเป็นการชั่วคราวส าหรับบุคลากรของสหประชาชาติ ผู้แทนสื่อมวลชน
ผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  
   3.4 การส่งออกหรือน าผ่านเครื่องอุปกรณ์ของอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ไม่เป็นอันตราย
ร้ายแรงถึงแก่ชีวิตเพ่ือน าไปใช้ด้านมนุษยธรรม การป้องกัน และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค และการฝึกอบรม  
   3.5 การส่งออกหรือน าผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ในกรณีอ่ืน  
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   การส่งออกหรือน าผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ตามข้อ 3.1 ข้อ 3.4 และข้อ 3.5 ต้องเป็นไป
ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อมติ  
 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
8. เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้  
  1. รับทราบตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส านักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของกระทรวง
คมนาคม กระทรวงพาณิชย์ ส านักงาน ก.พ. และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
   2. ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพ่ือขับเคลื่อนแผนการปฏิ รูปประเทศ ให้ส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องถือปฏิบัติ ดังนี้   
    (1) ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ) 1 พฤษภาคม 2561 (เรื่อง การขอจัดตั้งหน่วยงานตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ) และ 4 ธันวาคม 2561 (เรื่อง การมอบอ านาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม) โดย
เคร่งครัด  
    (2) ต้องมีข้อเสนอให้ยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานที่มีอยู่เดิม (One – In, X – Out) เพ่ือมิ
ให้เกิดความซ้ าซ้อนทั้งในด้านภารกิจและงบประมาณ     
    (3) ให้เสนอแผนการน า Digital Technology มาใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบค าขอจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่  
    สาระส าคัญของเรื่อง  
  ส านักงาน ก.พ.ร. รายงานว่า  
   1. แม้ว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (1 พฤษภาคม 2561) เกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ โดยให้ค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็นและค านึงถึงค่าใช้จ่ายนั้น แต่ยังปรากฏว่า มีการเสนอร่างกฎหมาย
ที่มีการจัดตั้งหน่วยงานคณะกรรมการและกองทุนต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นจ านวนมาก โดย
อ้างว่าเป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแล้ว เห็นว่า ข้อเสนอดังกล่าวจะสร้างปัญหา
ค่าใช้จ่ายภาครัฐในอนาคต และยังท าให้เกิดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ อันเป็นสิ่งไม่พึง
ประสงค์ นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. เห็นว่า แผนการปฏิรูปประเทศที่ก าหนดให้มีหน่วยงานตั้งใหม่ รวม 52 
หน่วยงาน นั้น ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ที่ก าหนดให้ภาครัฐมีขนาดเล็กลงและเหมาะสมกับภารกิจ  
   2. จากข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาข้างต้น ส านักงาน ก.พ.ร. จึงเห็นควรให้มีการทบทวนข้อเสนอที่
ให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะได้มีมติให้คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ตัดข้อเสนอเรื่องการจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ออกจากแผนการปฏิรูปประเทศ และให้
หน่วยงานถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ถ้าจะขอจัดตั้งหน่วยงาน
ใหม่ ต้องเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง กับต้องมีข้อเสนอให้ยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานที่มีอยู่เดิม (One – In, X 
– Out) เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อนทั้งในด้านภารกิจและงบประมาณ รวมทั้งให้เสนอแผนการน า Digital Technology 
มาใช้ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ประกอบค าขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐตามยุทธศาสตร์ชาติ   
   3. ในการประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ก.พ.ร. ได้เห็นชอบกับ
ความเห็นของส านักงาน ก.พ.ร. ข้างต้นแล้ว และมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ก.พ.ร. มี
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ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ในการจัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น มิให้มีการก าหนดเรื่อง
การจัดตั้งหน่วยงานไว้เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับแผนการปฏิรูปประเทศอีก 
 
9. เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช ครั้งที่ 3/2561 (คณะกรรมการพืชน้ ามันและ
น้ ามันพืช) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช ครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ประธานกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามัน
พืช เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็น หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. การบริหารการน าเข้าเมล็ดถั่วเหลือง ปี 2562  
   1.1 เห็นชอบการบริหารการน าเข้าเมล็ดถั่วเหลือง ปี 2562 ภายใต้ กรอบ
องค์การการค้าโลก (WTO) ดังนี้ 
        1.1.1 ผู้มีสิทธิน าเข้าเมล็ดถั่วเหลือง 6 สมาคม และ 20 บริษัท กรณีมีผู้ขอเป็น
ผู้มีสิทธิน าเข้ารายใหม่ และการตัดสิทธิผู้น าเข้ารายเดิมในกรณีที่ผิดสัญญา ให้
คณะอนุกรรมการก ากับ ดูแล เมล็ดถั่วเหลือง ปี 2560 – 2562 เป็นผู้พิจารณา และ
เสนอคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืชเพ่ือทราบ 
        1.1.2 ผู้ มีสิทธิน าเข้าให้ การสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตถั่ ว เหลือง
ภายในประเทศ โดย (1) รับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิตได้ภายในประเทศในราคาตาม
กลไกตลาด แต่ไม่ต่ ากว่าราคาขั้นต่ าตามชั้นคุณภาพ และ (2) ผู้มีสิทธิน าเข้าให้ความ
ร่วมมือซื้อเมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิตได้ทั้งหมดภายในประเทศ และให้ความร่วมมือในการ
ใช้เมล็ดถั่วเหลืองน าเข้าตามนโยบาย โดยลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 
   1.2 ภายใต้กรอบการค้าอื่นให้บริหารการน าเข้าเช่นเดียวกับกรอบ WTO 

พณ. 
(กรมการค้าต่างประเทศ) 

2.การบริหารการน าเข้ามะพร้าวผลตามความตกลงของเขตการค้าเสรีอาเซียน 
(AFTA) ปี 2562 
   2.1 เห็นชอบการบริหารการน าเข้ามะพร้าวผลตามความตกลงของ AFTA  
ปี 2562 ดังนี้ 
         2.1.1 ผู้น าเข้าต้องเป็นนิติบุคคลและเป็นโรงงาน (มีใบ รง.4)  
ที่ใช้มะพร้าวผลเป็นวัตถุดิบในการผลิตของตนเอง เปิดด าเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน
และข้ึนทะเบียนเป็นผู้น าเข้ากับกรมการค้าต่างประเทศ 
         2.1.2 ให้กรมการค้าต่างประเทศออกหนังสือรับรอง (แบบ ต.2) ให้ผู้น าเข้าได้
ตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าวภายใต้
คณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช 

พณ. 
(กรมการค้าต่างประเทศ) 
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ประเด็น หน่วยงานรับผิดชอบ 
        2.1.3 ให้ผู้น าเข้าต้องน าเข้ามาเพ่ือแปรรูปเป็นน้ ามันพืช หรืออาหารคนใน
กิจการของตนเองไม่เกินปริมาณที่ระบุไว้ในแผนการน าเข้า และการใช้ในกิจการ 
ของตนเอง 
        2.1.4 ผู้น าเข้าให้ค ารับรองว่าจะไม่น ามาจ าหน่าย จ่าย โอน ภายในประเทศ 
        2.1.5 ผู้น าเข้ามะพร้าวพิกัดฯ 0801.12.00 และพิกัดฯ 0801.19.90 ได้ให้ 
ค ารับรองว่าจะไม่น ามะพร้าวน าเข้า ไปให้นิติบุคคลหรือบุคคลทั่วไปแปรสภาพโดย
การกะเทาะภายนอกโรงงานของตนเองและต้องรายงานบัญชีสมดุลแปรสภาพ
มะพร้าวผลเป็นเนื้อมะพร้าวขาวภายหลังการน าเข้า หากไม่รายงานจะถูกระงับ 
การออกหนังสือรับรองในครั้งต่อไป จนกว่าจะรายงานถูกต้องครบถ้วน 

พณ. 
(กรมการค้าต่างประเทศ) 

    2.2 ให้ทบทวนการบริหารการน าเข้ามะพร้าวผล ปี 2562 กรณีการก าหนด
ช่วงเวลาน าเข้ามะพร้าวผลและการก าหนดสัดส่วนการบริหารการน าเข้ามะพร้าว
ผลต่อการรับซื้อผลิตมะพร้าวผลในประเทศ ในอัตรา 1 : 1.5 โดยมอบหมายผู้แทน
เกษตรกร (นายอ านาจ มณีแดง)  ประสานข้อมูลปริมาณผลผลิตมะพร้าวในแหล่ง
ผลิตส าคัญ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี 
ส่งให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าว ภายในก าหนด(15 มกราคม 
2562) หากพ้นก าหนดให้ถือตามมติคณะอนุกรรมการฯ และเสนอคณะกรรมการพืช
น้ ามันและน้ ามันพืชต่อไป   

คณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการสินค้ามะพร้าว 

3. เห็นชอบการใช้มาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard Measure : 
SSG) ภายใต้ความตกลงเกษตรของ WTO ส าหรับ ปี 2562 โดยใช้ข้อมูลปริมาณ
การน าเข้ามะพร้าวปี 2557 – 2559 เป็นฐานในการค านวณเพื่อก าหนดปริมาณ 
Trigger Volume ของปี 2562 [หากมีการน าเข้ามะพร้าวเกินปริมาณที่ก าหนด 
(Trigger Volume)  ประเทศผู้น าเข้าสามารถกลับไปขึ้นภาษีที่อัตราเดิมก่อนเริ่มลด
หรืออัตรา MFN (Most Favored Nation Treatment หรือหลักการปฏิบัติเยี่ยง
ชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่ง หรือหลักการไม่เลือกปฏิบัติ)] 

- หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- การออกประกาศของ
กระทรวงการคลังในการ
เก็บภาษีตามมาตรการ 
SSG โดยให้มีเจตนารมณ์
ในการยกเว้นการขอคืน
ภาษีน าเข้าตามมตรา 19 
ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ 
ศุ ล า ก ร  พ .ศ .  2 4 8 2  
ไว้ด้วย 
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10. เรื่อง โครงการของขวัญปีใหม่ส าหรับประชาชน ประจ าปี 2562 ของกระทรวงพลังงาน (พน.) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ โครงการของขวัญปีใหม่ส าหรับ
ประชาชนประจ าปี 2562 ของ พน. โดยได้ลดราคาขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงทุกชนิดลง 1 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันที่ 25 
ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป เพ่ือลดค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางช่วงปีใหม่ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะปรับลดอัตรา
เงินส่งเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง 0.5 บาท/ลิตร และส่วนที่เหลือเป็นการให้ความร่วมมือลดค่าการตลาดของผู้ค้าตาม
สภาพราคาตลาดที่ลดลง 
 
11. เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการอ่างเก็บน้ าล าน้ าชีอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดชัยภูมิ  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้  
  1. อนุมัติให้ กษ. (กรมชลประทาน) ด าเนินโครงการอ่างเก็บน้ าล าน้ าชีอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดชัยภูมิ  (โครงการอ่างเก็บน้ ายางนาดี จังหวัดชัยภูมิ เดิม) มีก าหนดแผนงานโครงการ 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 – 2567) กรอบวงเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 3,100 ล้านบาท  
  2. อนุมัติหลักการให้ กษ. (กรมชลประทาน) สามารถจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลง
อพยพในกรณีที่กรมชลประทานไม่สามารถจัดสรรที่ดินแปลงอพยพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบหรือราษฎรไม่
ประสงค์จะรับที่ดินแปลงอพยพ   
  3. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนงานปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ี กษ. (กรมชลประทาน) เสนออย่างเคร่งครัด  
  ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้ กษ. 
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกตของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  
 สาระส าคัญของโครงการอ่างเก็บน้ าล าน้ าชีอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดชัยภูมิ สรุปได้ดังนี้  
 1. วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าต้นทุนส าหรับสนับสนุนพ้ืนที่การเกษตร บรรเทาปัญหา
อุทกภัยในพ้ืนที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม เป็นแหล่งน้ าด้านการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเพ่ือรองรับแผนการ
พัฒนาที่เพิ่มขึ้นให้เต็มศักยภาพในลุ่มน้ าชี   
  2. ที่ตั้งโครงการ อยู่บริเวณพ้ืนที่บ้านยางนาดี ต าบลชีบน อ าเภอบ้านเขว้า และพ้ืนที่บ้านละหาน
ค่าย ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  
  3. ลักษณะโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ดังนี้ 1) เขื่อนดินประเภทแบ่งโซน (Zone Dam) 
ความยาว 1,580 เมตร ความสูง 24 เมตร ความกว้างสันท านบดิน 9 เมตร และขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 70.21 
ล้านลูกบาศก์เมตร  2) อาคารระบายน้ าล้น (Spillway) ชนิดประตูระบายเหล็กบานโค้ง ขนาดความกว้าง 12.50 X 
7.50 เมตร จ านวน 6 บาน 3) อาคารส่งน้ าลงล าน้ าเดิม ขนาดท่อส่งน้ าจ านวน 2 แถว กว้าง 3.80 เมตร สูง 3.00 
เมตร  
  4. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2567)  
  5. ค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น 3,100 ล้านบาท  
 6. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  
   1) เป็นแหล่งน้ าสนับสนุนสถานีสูบน้ าตามล าน้ าชีตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ชัยภูมิ จนถึงจุดบรรจบล าน้ าพองในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น   
   2) พื้นที่รับประโยชน์ในฤดูฝน จ านวน 75,000 ไร่ และฤดูแล้ง จ านวน 30,000 ไร่  
  3) เป็นแหล่งน้ าสนับสนุนการประมง  
  4) สามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพ้ืนที่ท้ายอ่างเก็บน้ า 
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12. เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอการเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคล
จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์แก่กรมเจ้าท่า เพ่ือให้การปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่เป็นไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป   
 สาระส าคัญของเรื่อง  
 คค. รายงานว่า   
  1. จากนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม  (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) กรมเจ้ าท่ า ในฐานะหน่ วยงานที่
รับผิดชอบและเป็นคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ได้
ด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและการท าประมงผิด
กฎหมาย จึงได้พัฒนาระบบการอนุญาตคนประจ าเรือและแรงงานประมงทะเลเพ่ือลงท าการในเรือประมงทะเล ตาม
มาตรา 285 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456 มีจุดประสงค์เพ่ือน าการพิจารณา
การออกใบอนุญาต การรายงานเรือเข้า – ออกเมืองท่าของเรือประมงไทย โดยเก็บบันทึกข้อมูลภาพใบหน้าคนประจ า
เรือและแรงงานประมงเพ่ือการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลโดยการตรวจจับใบหน้าปัจจุบัน (Face Detection) 
เปรียบเทียบกับรูปโครงหน้าเดิม (Face Recognition) ที่เคยท าการลงทะเบียนหรือรายงานไว้ในการแจ้งเรือเข้า – 
ออก ให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพ่ือเป็นการควบคุมคนประจ าเรือและแรงงานประมงทะเล   
  2. ระบบการอนุญาตคนประจ าเรือและแรงงานประมงทะเลเพ่ือลงท าการในเรือประมงทะเลฯ เริ่ม
ใช้งานตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ในขั้นตอนกระบวนการตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของ
กรมการปกครอง กรมเจ้าท่าได้รับอนุญาตให้ดูภาพได้เฉพาะแรงงานต่างด้าว ส่วนแรงงานสัญชาติไทยจะไม่ปรากฏ
ภาพใบหน้า ซึ่งเป็นส่วนส าคัญต่อการปฏิบัติงานเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ กระบวนการ
ตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลของแรงงานสัญชาติไทยจึงยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นจะต้องเชื่อมโยง
ข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ของกรมการปกครองเพ่ือการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลของคน
ประจ าเรือและแรงงานประมง มาเปรียบเทียบกับภาพใบหน้าที่จัดเก็บอยู่ในระบบของกรมเจ้าท่า ให้เกิดความ
น่าเชื่อถือของการตรวจสอบแรงงานในภาคประมง สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ลดการปลอมแปลงเอกสาร การ
สวมตัวของแรงงานประมงไร้สัญชาติ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการ
ตรวจสอบการท าการประมงของประเทศไทยอย่างเข้มงวด มีความเชื่อม่ันในไทยมากยิ่งขึ้น  
  3. ในปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตให้ลงท าการงานในเรือประมงแล้วเป็นจ านวนทั้งหมด 67,217 ราย 
เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย จ านวน 24,488 ราย และเป็นบุคคลต่างด้าว จ านวน 42,729 ราย  
     
13. เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอให้ พณ. (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 
เชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการให้บริการจดทะเบียนนิติ
บุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Registration) โดยให้ พณ. รับความเห็นของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป  
   สาระส าคัญของเรื่อง  
 พณ. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ พณ. (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เชื่อมโยงข้อมูลภาพ
ใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เ พ่ือรองรับการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e – Registration) ซึ่งถือเป็นการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบระดับสูง ซึ่งต้องใช้
วิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด โดย พณ. (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) มีความจ าเป็นในการเชื่อมโยงข้อมูล
รูปภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองเพ่ือตรวจสอบและยืนยันความมีตัวตนของ
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บุคคลในการพิจารณาค าขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Registration) ลด
ความผิดพลาดของข้อมูลและขั้นตอนการท างาน และบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ
ของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องดังกล่าวแล้ว 
 
14. เรื่อง แถลงการณ์ส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เสนอแถลงการณ์ส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 ตามที่ส านักพระราชวังมีประกาศแจ้งว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกตามพระราชประเพณีเพ่ือความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักรให้เป็นที่ชื่นชมยินดี
ของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน ระหว่างวันที่ 4 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นั้น 
 รัฐบาลได้รับทราบแล้วด้วยความยินดียิ่ง และบัดนี้เป็นโอกาสส าคัญที่รัฐบาลจะได้ร่วมกับพสกนิกร
ชาวไทยเตรียมการจัดงานสนองพระราชด าริและพระมหากรุณาธิคุณให้สมพระเกียรติตามพระราชประเพณี ทั้งนี้ 
จ าเดิมแต่ทรงรับค ากราบบังคมทูลเชิญขึ้นทรงราชย์ในปี 2559 รัฐบาลก็ได้ตระเตรียมการต่าง ๆ อันพึงจะต้องปฏิบัติ
ในส่วนของรัฐบาลเป็นการภายในไปพลางก่อนแล้ว เมื่อมีก าหนดการชัดเจนเช่นนี้รัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการจัดงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ โดยจะแจ้งการเตรียมการให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทราบต่อไป 
 จึงแถลงมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน ส านักนายกรัฐมนตรี 2 มกราคม 2562 
 
15.  เรื่อง ประกาศส านักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ประกาศส านักพระราชวัง ลงวันที่ 1 มกราคม 2562 เรื่อง ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามท่ีส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ ดังนี้ 
 สาระส าคัญของเรื่อง 
 เลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า 
โดยที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์
แห่งประเทศไทย ตามค ากราบบังคมทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา กราบ
บังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยนั้น ทรงพระราชด าริว่า เป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกตามพระราชประเพณี เพ่ือความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็ นที่ชื่นชมยินดี
ของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกขึ้น ดังนี้ 
 1. วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเสด็จออกมหาสมาคม พระ
บรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล 
จากนั้น พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร 
 2. วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562  พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และ
และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ จากนั้น เสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค 
 3. วันที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เสด็จออก ณ สีหบัญชรพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท 
พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท                 
คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละออกธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ส่วนการเสด็จเลียบพระนครโดย
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีข้ึนในช่วงการพระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระ
ราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ปลายปีพุทธศักราช 2562 จังประกาศให้ทราบทั่วกัน 
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16.  เรื่อง  มาตรการส่งเสริมการช าระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการน าส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแก้ไขเพ่ิมเติมวิธีการช าระเงิน การรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และก าหนดรายการสินค้าและบริการที่จะไม่ได้รับสิทธิ  (Negative List) ของมาตรการส่งเสริมการช าระเงินเพ่ือซื้อ
สินค้าและบริการ และการน าส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพ่ิมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 

สาระส าคัญ 
 การแก้ไขเพ่ิมเติมวิธีการช าระเงิน การรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และก าหนดรายการสินค้าและ

บริการที่จะไม่ได้รับสิทธิ (Negative List) ของมาตรการฯ โดยสรุปการแก้ไขเพ่ิมเติม และเหตุผลของการแก้ไข
เพ่ิมเติมดังกล่าว ดังนี้ 

เรื่องเดิม 
(คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเม่ือ

วันที ่18 ธันวาคม 2561) 

ประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผลของการ
แก้ไขเพิ่มเติม 

1. คุณสมบัติผู้ที่จะได้รับเงิน
ชดเชย: 
  1.1 มีบัตรเดบิตที่ออกในประเทศ
ไทย 
  1.2 ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ 
ในช่วงเวลา ช่องทางและตาม
เงื่อนไขท่ีก าหนด 
  1.3 สมัครใช้บริการพร้อมเพย์ โดย
ใช้เลขประจ าตัวประชาชนเพื่อรับ
เงินชดเชย 

คุณสมบัติผู้ท่ีจะได้รับเงินชดเชย: 
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
2. เป็นผู้ใช้บริการการช าระเงินภายใต้การก ากับ อาทิ 
บัตรเดบิต 
3. ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ในช่วงเวลา ช่องทาง 
และตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 
4. สมัครใช้บริการพร้อมเพย์ โดยเลขประจ าตัว
ประชาชนเพื่อรับเงินชดเชย 

เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจน 

2. วิธีการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์: 
  ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับเงิน
ชดเชย เมื่อได้ช าระเงินเพ่ือซื้อสินค้า
และบริการในช่วงเวลาที่ก าหนดกับ
ผู้ประกอบการร้านค้าท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน โดยใช้บัตรเดบิตของ
ตนเองทุกประเภทที่ออกในประเทศ
ไทยและมีการใช้จ่ายในประเทศไทย 
(ไม่รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) มี 
 

2. วิธีการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์:ผู้ที่มีคุณสมบัติที่
จะได้รับเงินชดเชยตามมาตรการฯ เมื่อช าระเงินค่าซื้อ
สินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วน ส าหรับการซื้อสินค้าหรือรับบริการ
ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562 
ผ่านวิธีการดังต่อไปนี้ 
  2.1 ช าระเงินโดยใช้บัตรเดบิตของตนเองซึ่งออกใน
ประเทศไทย และ/หรือ 
  2.2 ช าระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดที่ผู้
ให้บริการได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการ การ
ช าระเงินภายใต้การก ากับ อาทิ ช าระเงินผ่านคิวอาร์

เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนและเพ่ือ
ส่งเสริมการช าระ
เงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์
อ่ืน ๆ 
นอกเหนือจาก
บัตรเดบิต 
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สิทธิ์ได้รับเงินชดเชยตามมาตรการฯ โค้ดท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน (Standard QR Code 
Payment) 
  ทั้งนี ้การช าระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้างต้น ไมร่วมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรเครดิต 

3. วิธีการรับช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์: 
  คุณสมบัติผู้ประกอบการร้านค้า 
ได้แก่ ผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ใช้ระบบบันทึกการ
เก็บเงิน (Point of Sale: POS) ช่วย
เก็บบันทึกการขาย รายละเอียด
สินค้า ค านวณยอดขายและพิมพ์
ใบก ากับภาษ ีโดยเชื่อมต่อกับ
เครื่องรับช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Data Capture: EDC) 
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าท่ีมี
ระบบ POS ต้องท าการปรับปรุง
และทดสอบเพื่อให้สามารถส่งข้อมูล
ภาษีมูลค่าเพ่ิมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
เช่นเดียวกับระบบที่ใช้ภายใต้
มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้
น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดย
ใช้ข้อมูลจากจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ช าระ 

3. วิธีการรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์: คุณสมบัติ
ผู้ประกอบการร้านค้า ได้แก่ 
  3.1 ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ใช้
ระบบบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale: POS) ชว่ย
เก็บบันทึกการขาย ยอดขาย จ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่
แยกออกจากราคาสินค้าและบริการ รายละเอียดสินค้า 
และพิมพ์ใบก ากับภาษี ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องรับช าระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture: EDC) 
ที่ต้องรับและส่งข้อมูลจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมในแต่ละ
รายการที่รับช าระค่าสินค้าและบริการได้ และ/หรือ 
  3.2 ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ใช้
ระบบ POS ตามข้อ 3.1 ซึ่งเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการการ
ช าระเงินภายใต้การก ากับอื่น ๆ ที่ต้องการมีการรับและ
ส่งข้อมูลจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมในแต่ละรายการที่รับ
ช าระค่าสินค้าและบริการได้ 
ทั้งนี ้ผู้ประกอบการร้านค้าท่ีจะเข้าร่วมมาตรการฯ ต้อง
ลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง พร้อมทัง้ ต้องท าการ
ปรับปรุงและทดสอบระบบ POS เพ่ือให้สามารถรับ
และส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพ่ิมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
เช่นเดียวกับระบบที่ใช้ภายใต้มาตรการชดเชยเงินให้แก่
ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูล
จากจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้
ช าระ 

เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการเพ่ิมเติม
วิธีการช าระเงิน
ทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ตามข้อ 2 

4. การช าระเงินเพื่อซื้อสินค้าและ
บริการไม่รวมถึงสินค้าและบริการ
ที่มีภาษีสรรพสามิต 

ก าหนดรายการสินค้าและบริการที่จะไม่ได้รับสิทธิ์ 
(Negative List): สินค้าและบริการที่มีภาษี
สรรพสามติ ได้แก ่1. สุรา 2. ยาสูบ 3. น้ ามันและ
ผลิตภัณฑ์น้ ามัน 4. รถยนต์ และ 5. รถจักรยานยนต์ 

เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจน 
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17. เรื่อง ขออนุมัติโครงการศูนย์บูรณาการวิจัยและรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
และงบประมาณสนับสนุน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามความเห็นของส านักงบประมาณ ให้สภากาชาดไทย
ด าเนินโครงการศูนย์บูรณาการวิจัยและรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 ภายในกรอบวงเงิน 2,436,000,000 บาท (สองพันสี่ร้อยสามสิบหกล้าน
บาท) โดยให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จ านวน 1,948,800,000 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบแปดล้านแปดแสนบาท) 
และเงินนอกงบประมาณสมทบ จ านวน 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  

  โดยให้สภากาชาดไทยเสนอรายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ตามขั้นตอนต่อไป ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 26 ตามความเห็นของส านัก
งบประมาณ 
 

ต่างประเทศ 
 
18.  เรื่อง  สรุปสาระส าคัญการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 10 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้ 
  1. รับทราบสรุปสาระส าคัญการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 10 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ร่วม
ลงนามในกฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียน
หรือผู้แทนในโอกาสแรก 
  3. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยร่วมลงนามในกฎบัตรเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียนส าหรับการลงนามดังกล่าว 
                   ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างกฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนเพ่ิมเติมจาก
ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ศธ. สามารถด าเนินการได้ โดยน าเสนอคณะรัฐมนตรี
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รับทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ) 
                   ส าหรับการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่  10 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานตามวิสัยทัศน์อาเซียน แผนงาน/โครงการกิจกรรมด้านการศึกษาภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน 
อาเซียนบวกสาม สุดยอดเอเชียตะวันออก และความร่วมมืออาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาการด าเนินความร่วมมือด้านการศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา
ของภูมิภาค รวมทั้งก าหนดแนวทางการด าเนินความร่วมมือระหว่างกันให้สอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลง 
                    ทั้งนี้ การประชุม ฯ ได้มีการพิจารณารับรองกฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน แผนปฏิบัติการ
อาเซียน – จีน เพ่ือความร่วมมือด้านการศึกษา พ.ศ. 2560  – 2563 และแผนปฏิบัติการอาเซียนบวกสามด้าน
การศึกษา พ.ศ. 2561 – 2568 ซึ่งเอกสารทั้งสามฉบับได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 
30 ตุลาคม 2561 แล้ว ตลอดจนรับทราบความก้าวหน้าการด าเนินความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการศึกษาภายใต้แผนงาน
การศึกษาอาเซียน พ.ศ. 2559 -2563 รวมทั้งยังมีหัวข้ออ่ืน ๆ ที่ส าคัญ เช่น การจัดกิจกรรมภายใต้ปฏิญญาอาเซียนว่า
ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น โดยประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพใน
โครงการ “การประชาสัมพันธ์การด าเนินการเพ่ือสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่นและสร้าง 
commitment ร่วมกันเพ่ือให้มีการด าเนินการที่เข้มแข็ง” และการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการเป็นประธานอาเซียน 
ในปี 2562 ของประเทศไทย และมีการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 ณ 
กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดังนี้  (1) การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสามครั้งที่ 4 (2) การ
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 9 (3) การประชุมคณะท างานอาเซียน – รัสเซียด้าน
การศึกษา และ (4) การหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซียและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์ 
 
19.  เรื่อง  การขอรับจัดสรรงบอุดหนุนแก่ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณที่ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท า
รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวมทั้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อไป 
                   การด าเนินงานของศูนย์อาเซียนเพ่ือการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre 
for Sustainable Development Studies and Dialogue : ACSDSD) ซึ่งศูนย์อาเซียนฯ จะตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยภาวะ
ผู้น าเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร และมีหน้าที่หลัก คือ การ
ประสานงานและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและประชาคมอาเซียนภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 
ค.ศ. 2025 และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ โดยด าเนินการผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
เช่น 1) กิจกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (เช่น การจัดการประชุมหารือระดมสมองระดับสูงว่าด้วยการส่งเสริมความ
เกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ 
ร่วมกับส านักเลขาธิการอาเซียน และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก) และ 2) การ
เดินทางเข้าร่วมการประชุมในกรอบอาเซียนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์อาเซียนฯ ที่ประเทศไทยเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นผู้ประสานงาน
ของอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียนให้ก้าวหน้า และส่งเสริมบทบาทของ
ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562 
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แต่งตั้ง 
 
20. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (ส านัก
นายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรี ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ  จ านวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้  
  1. นายออมสิน สิงหกลางพล ผู้อ านวยการส านัก 8 ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ด ารงต าแหน่ง       
ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา ส านัก
ข่าวกรองแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561   
   2. นายทศนารถ นุตาคม ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ด ารงต าแหน่ง   
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานการข่าว (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ครองต าแหน่งอยู่เดิมเกษียณอายุราชการ  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
21. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ ง นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ 
ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ด ารงต าแหน่ง    
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 
 
22. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)  
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ที่ปรึกษา
ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ส านักงานปลัดกระทรวง ให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง   
23. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 4 ราย ดังนี้  
  1. เลื่อน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมการจัดหางาน ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน  
   2. เลื่อน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน   
   3. เลื่อน นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหารต้น) ให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน    
  4. เลื่อน นายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน   
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
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24. เรื่อง การแต่งตั้งผู้อ านวยการองค์การจัดการน้ าเสีย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอการแต่งตั้ง นายชีระ วงศบูรณะ เป็น
ผู้อ านวยการองค์การจัดการน้ าเสียและการก าหนดอัตราค่าตอบแทน [ตามมติคณะกรรมการองค์การจัดการน้ าเสีย  
ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 และครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561] ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ส่วน
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน รวมทั้งเงื่อนไขการจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเห็น
ของกระทรวงการคลัง และให้ นายชีระ วงศบูรณะ ลาออกจากการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจก่อนลงนามในสัญญาจ้าง
ด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการแต่งตั้งผู้อ านวยการองค์การจัดการน้ าเสียในครั้งต่อไป ให้เป็นไปตาม
กรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด  
 
25. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ วาระปี พ.ศ. 2561  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการคดีพิเศษ จ านวน 9 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ครบวาระสองปี ดังนี้  
  1. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย  
  2. นายสราวุธ เบญจกุล    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการธนาคาร  
  3. พลต ารวจเอก ชัยยะ ศิริอ าพันธ์กุล  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอก
       เงิน  
   4. พลต ารวจโท ปัญญา เอ่งฉ้วน   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอบสวนคดีอาญา  
  5. นายรวี ประจวบเหมาะ   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความม่ันคงประเทศ  
  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 มีผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีกรรมการโดยต าแหน่งอีก 11 คน มีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายและทิศทางการ
ด าเนินงานสถาบันไทยโคเซ็น และสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาไทยในการไปศึกษาต่อ ณ สถาบันไทยโคเซ็น ประเทศ
ญี่ปุ่น บริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นและก ากับดูแลแผนปฏิบัติการและงบประมาณในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ด้านอุตสาหกรรมของสถาบันการศึกษารูปแบบโคเซ็นในประเทศไทย เป็นต้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 
2562 เป็นต้นไป  
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27. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ านวน 4 คน แทนต าแหน่งที่ว่างลง ดังนี้  
  1. นายเจษฎา โชคด ารงสุข  ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
   2. พลเอก เอกจิต ช่างหล่อ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก  
  3. นางดวงตา ตันโช   ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง  
  4. นางสมศรี วัฒนไพศาล  ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย  
    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในครั้งต่อไปให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การ
ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตาม
กฎหมาย  
 
28. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527  
  คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งผู้แทนส่วนราชการเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 แทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่งเนื่องจาก
เกษียณอายุราชการ จ านวน 2 คน ดังนี้   
   1. นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   2. นายสุพพัต อ่องแสงคุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  
 
 
 

******************************** 


