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http://www.thaigov.go.th 
 
  วันนี้ (17 เมษายน 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติ 
    แห่งชาติ (ฉบับที่..)  พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร
    ตามมาตรา 12 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที ่..)  
    (การยกเว้นอากรขาเข้ายาในกลุ่มยาก าพร้า)  
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
 
  3.  เรื่อง  โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศ
    ยานไทย จ ากัด (มหาชน)  
  4.  เรื่อง  (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573   
  5.  เรื่อง  แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจตามตัวชี้วัดการ 
    พัฒนาการได้รับสินเชื่อ (Getting Credit) ของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมส าหรับ
    การประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Ease of Doing Business)  
 

ต่างประเทศ 
 
  6.   เรื่อง   ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมผู้น าโต๊ะกลมของการประชุมข้อริเริ่มสายแถบและ
    เส้นทาง ครั้งที ่2 
  7.   เรื่อง   การจัดท าแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวง 
    วัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่ง
    สาธารณรัฐประชาชนจีน ส าหรับปี พ.ศ. 2562 -2564 
  8.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดท าและลงนามร่างความตกลงการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาล
    แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  
 

แต่งตั้ง 
  9.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  10.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  11.  เรื่อง   มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการใน  
    คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
  12.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)  
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  13.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ  
  14.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแทน 
    ต าแหน่งว่าง  
 

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)             
พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการ
เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่าง
กฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้   
   ทั้งนี้ ร่างระเบียบฯ ที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้สอดคล้องกับการโอนภารกิจของศูนย์เตือนภัย
พิบัติแห่งชาติ จากส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปสังกัดกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) 
พ.ศ. 2559 อันจะท าให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจเตือนภัยพิบัติของ
ประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   สาระส าคัญของร่างระเบียบ  
  1. ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ  
   2. ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยให้
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็น
รองประธานกรรมการคนที่สอง และเพ่ิมเติมให้ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมการ
ปกครอง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้อ านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร 
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ และ
ก าหนดให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการและเลขานุการ   
   3. ก าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี โดยให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่
ครบก าหนดตามวาระ อยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนใหม่  
  4. ก าหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท าหน้าที่ส านักงานเลขานุการของคณะ
กรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยมีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทาง 
นโยบาย มาตรการ และแผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารระบบการ
เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมแนวทาง นโยบาย มาตรการ 
และแผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และประสานกับหน่วยงานราชการในการศึกษา วิเคราะห์ และ
วิจัยปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  
  5. ในกรณีที่ต้องใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ หรือความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขอท าความตกลงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
การสนับสนุนด้านการเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดตามความเหมาะสม   
   6. เพ่ือประโยชน์ในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีอาจมีค าสั่งให้
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการอ่ืน หรือคณะรัฐมนตรีอาจมีมติให้พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐไปช่วยปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ โดยถือว่าเป็นการ
ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติ  
   7. ก าหนดให้หน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
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2. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระ
ราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี ..) (การยกเว้นอากรขาเข้ายาในกลุ่มยาก าพร้า)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้  
   1. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากร
ศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) (การยกเว้นอากรขาเข้ายาใน
กลุ่มยาก าพร้า) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ                 
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้  
   2. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข และส านักงบประมาณไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย  
   3. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
พิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย   
   กค. เสนอว่า   
   1. ได้มีประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยาก าพร้า พ.ศ. 2561            
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 โดยประกาศดังกล่าวได้ก าหนดรายการยาก าพร้า ซึ่งเป็นยาที่จ าเป็นต่อการให้บริการแก่
ผู้ป่วย ใช้เพ่ือวินิจฉัย บรรเทา บ าบัด ป้องกัน หรือรักษาโรคที่พบได้น้อย หรือโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือโรคที่
ก่อให้เกิดความทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง หรือยาที่มีอัตราการใช้ต่ า รวม 75 รายการ โดยปัจจุบันมีจ าหน่ายในประเทศ 
รวม 47 รายการ เช่น Hydralazine Labetalol (รักษาความดันโลหิตสูง และภาวะหัวใจวาย) โดยเป็นยาที่มีทะเบียน
ต ารับยา รวม 36 รายการ เช่น Ampicillin (ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย) Digoxin (รักษาภาวะหัวใจวายหรือเต้นผิดปกติ) ไม่มี
ทะเบียนต ารับยา รวม 11 รายการ เช่น Diphenhydramine (บรรเทาอาการแพ้) Phenol (บรรเทาอาการเจ็บคอ 
เจ็บช่องปาก และแผลร้อนใน) และไม่มีจ าหน่ายในประเทศรวม 28 รายการ เช่น Pyrimethamine (ป้องกันโรค
มาลาเรีย) Metyrapone (วินิจฉัยการท างานของต่อมหมวกไต)   
   2. กค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ยาก าพร้าส่วนใหญ่ไม่มีผลิตในประเทศ เนื่องจากไม่คุ้มกับการลงทุน              
ท าให้ประสบกับปัญหาการขาดแคลน และไม่มียาอ่ืนมาใช้ทดแทน หรือยาก าพร้าบางรายการมีราคาที่สูงมาก ท าให้
ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงยาได้ยาก ทั้งนี้ ในปี 2560 มีมูลค่าการน าเข้ายาก าพร้าที่มีทะเบียนต ารับยาประมาณ 186 
ล้านบาท ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนต ารับยาก าพร้าและน าเข้ายาก าพร้าที่มีความจ าเป็นและไม่มีผลิตใน
ประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้สามารถเข้าถึงยาก าพร้าได้มากขึ้น จึงเห็นควรยกเว้นอากรขาเข้ายาใน
กลุ่มยาก าพร้า เพ่ือส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนต ารับยาและมีการน าเข้ายาดังกล่าวที่มีความจ าเป็นและไม่มีผลิตใน
ประเทศเพ่ิมข้ึน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้สามารถเข้าถึงยาได้มากขึ้น กล่าวคือยกเว้นอากรขาเข้าผลิตภัณฑ์
ยารักษาหรือป้องกันโรคในตอนที่ 30 เฉพาะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนต ารับยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กระทรวงสาธารณสุข และระบุ (P) ต่อท้ายในเลขทะเบียนต ารับยา เว้นแต่ยาที่มีการผลิตในประเทศ 11 รายการ   
   3. กค. ได้ด าเนินการจัดท าประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับ ตามมาตรา 27 
และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งการยกเว้นอากรขาเข้ายาในกลุ่มยา
ก าพร้า จะก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐประมาณ 20 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การยกเว้นอากรขาเข้ายาในกลุ่ม
ยาก าพร้าจะเป็นการส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนต ารับยาและมีการน าเข้ายาก าพร้าที่มีความจ าเป็นและไม่มีผลิตใน
ประเทศเพ่ิมข้ึน ประชาชนสามารถเข้าถึงยาได้มากข้ึน และไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและพัฒนายาในประเทศ  
จึงได้เสนอรา่งประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าวมาเพ่ือด าเนินการ  
   สาระส าคัญของร่างประกาศ  
  ยกเว้นอากรขาเข้าผลิตภัณฑ์ยารักษาหรือป้องกันโรค ตอนที่ 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม ของบัญชี
ท้ายพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 เฉพาะที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนต ารับยาจากส านักงาน
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คณะกรรมการอาหารและยา และระบุ (P) ต่อท้ายในเลขทะเบียนต ารับยา เว้นแต่ยาที่มีการผลิตในประเทศ                     
รวม 11 รายการ  
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
 
3. เรื่อง โครงการก่อสร้างทางว่ิงเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3               
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) วงเงินลงทุนรวม 21,795.941             
ล้านบาท ทั้งนี้ ทอท. จะสามารถลงนามผูกพันในสัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิได้ เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการ หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (Environmental Health 
Impact Assessment: EHIA) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) แล้ว  
   สาระส าคัญของเรื่อง  
  1. ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีทางวิ่ง 2 เส้น คือ ทางวิ่งฝั่งตะวันตก ความยาว 3,700 เมตร 
(ด้านพ้ืนที่คลังสินค้า) และทางวิ่งฝั่งตะวันออก ความยาว 4,000 เมตร โดยทางวิ่งทั้งสองเส้นตั้งอยู่ในแนวขนานกัน              
มีระยะห่างประมาณ 2,200 เมตร มีขีดความสามารถรองรับเที่ยวบินได้รวม 64 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ซึ่งแม้จะยังมี
ศักยภาพเพียงพอรองรับปริมาณการจราจรในชั่วโมงคับค่ังในปัจจุบันที่มีประมาณ 63 เที่ยวบินต่อชั่วโมงได้ แต่ในกรณี
ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือจ าเป็นต้องมีการปิดซ่อมบ ารุงทางวิ่งเส้นใดเส้นหนึ่งจะท าให้ความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน
ขึ้น – ลง ลดลงเหลือ 34 เที่ยวบินต่อชั่วโมง (ลดลงประมาณร้อยละ 50) นอกจากนี้ เที่ยวบินขนส่งสินค้าบางเที่ยวบิน
จ าเป็นต้องไปใช้ทางวิ่งฝั่งตะวันออกส าหรับวิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นทางวิ่งที่มีความยาวมากกว่าจึงรองรับเที่ยวบินที่มี
น้ าหนักบรรทุกมากได้ ในขณะที่อาคารคลังสินค้าตั้งอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกท าให้เครื่องบินขนส่งสินค้าต้องขับเคลื่อน
เป็นระยะทางไกลเพ่ือขึ้นบินท าให้สิ้นเปลืองเวลาและเชื้อเพลิง และยังเป็นการเพ่ิมความหนาแน่นบนทางเชื่อมทางวิ่ง
ทั้งสองเส้นด้วย   
   2. โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นการก่อสร้างทางวิ่งทางฝั่งตะวันตก 
(ฝั่งเดียวกับอาคารคลังสินค้าและทางวิ่งฝั่งตะวันตกความยาว 3,700 เมตร) มีความกว้าง 60 เมตร และความยาว 
4,000 เมตร ขนานไปกับทางวิ่งฝั่งตะวันตก โดยโครงการฯ จะรวมถึงการจัดหาระบบเครื่องช่วยเดินอากาศยาน              
การก่อสร้างระบบระบายน้ า และสถานีกู้ภัยและดับเพลิง รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโครงการนี้
จะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่จะ
เพ่ิมขึ้นในอนาคต และรองรับการปิดทางวิ่งเพ่ือซ่อมบ ารุงหรือในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้ งยังอ านวยความสะดวกให้แก่
เที่ยวบินขนสินค้าด้วย ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย 
พ.ศ. 2558 – 2565 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (27 มีนาคม 2558) รับทราบแล้ว ทั้งนี้  กระทรวงคมนาคมคาดว่า            
จะสามารถเริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ภายในปี 2562 และคาดว่าจะด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564   
   3. กระทรวงคมนาคมแจ้งว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) ได้เสนอโครงการ
ก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีกรอบวงเงินลงทุนรวม 22,418.253 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงค่างาน
ก่อสร้างทางวิ่งและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการชดเชยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากมลภาวะ              
ทางเสียง   
   อย่างไรก็ตาม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นควรปรับลด
วงเงินค่างานก่อสร้างส่วนต่อขยาย Taxiway B2 วงเงินรวม 622.311 ล้านบาท (รวมการประหยัดค่าจ้างที่ปรึกษา
ควบคุมงานก่อสร้าง ร้อยละ 3 ส ารองราคาเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 10 และภาษีมูลค่าเพ่ิม ร้อยละ 7) เนื่องจากเป็น          
การพัฒนาขีดความสามารถของทางขับเพ่ือรองรับการใช้งานลานจอดอากาศยานประชิดอาคารของอาคารผู้โดยสาร
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หลังที่ 2 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ทอท. ท าให้วงเงินลงทุนของโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3           
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปรับลดลงจาก 22,418.253 ล้านบาท เป็น 21,795.941 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงคมนาคม
พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย  
 
4. เรื่อง (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573   
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุม
มลพิษ) ปรับปรุง (ร่าง) Roadmap ดังกล่าว และจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก                
พ.ศ. 2561 – 2573 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามมติคณะรัฐมนตรี           
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 [เรื่อง (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ] ก่อนเสนอไปยังส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2560                   
(เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี) ต่อไป ตามความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งให้รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
   สาระส าคัญของเรื่อง  
   เรื่องนี้เดิมนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ว่า             
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก รวมทั้งให้กระทรวงพาณิชย์
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรการจูงใจส าหรับบริษัท ห้างร้าน และสถานประกอบการต่าง ๆ              
เพ่ือลดปริมาณการใช้วัสดุที่ผลิตจากพลาสติกอีกทางหนึ่งด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้
จัดท า (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 [(ร่าง) Roadmap] ตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบาย
การบริหารจัดการขยะพลาสติกในภาพรวมของประเทศ และเป็นกรอบแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติ การ                     
ด้านการจัดการขยะพลาสติกแบบบูรณาการของหน่วยงาน โดย (ร่าง) Roadmap ได้ตั้งเป้าหมายในการลดและเลิกใช้
พลาสติก บางประเภทภายในปี พ.ศ. 2562 เช่น พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ าดื่ม ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตร            
ต่อสิ่งแวดล้อม และเลิกใช้พลาสติกประเภทถุงพลาสติกหูหิ้ว กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติก (แบบบางใช้             
ครั้งเดียว) และหลอดพลาสติกภายในปี พ.ศ. 2565 รวมทั้งมีการก าหนดหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานตาม (ร่าง) Roadmap ในทุกภาคส่วน ตลอดจนมีการก าหนดกลไกต่าง ๆ ในการขับเคลื่อน เช่น                   
สร้างความรู้ ความเข้าใจกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือการด าเนินงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ เป็นต้น  
 
5. เรื่อง แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจตามตัวชี้วัดการพัฒนาการได้รับสินเชื่อ 
(Getting Credit) ของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมส าหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก 
(Ease of Doing Business)  
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการ
เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจตามตัวชี้วัดการพัฒนาการได้รับสินเชื่อ (Getting Credit) ของการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมส าหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Ease of Doing Business) ตามที่
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ แล้วมีมติดังนี้  
   1. ให้กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงการคลัง (กค.) ส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินที่เป็น
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หลักประกันเข้าด้วยกัน โดยใช้ระบบที่เหมาะสม เพ่ือให้ฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินมีความครบถ้วน ทันสมัย และ
สามารถสืบค้น ได้  ณ  ที่ เดียว รวมทั้ งให้ รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และ                 
กระทรวงอุตสาหกรรม ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย  
   2. ให้กระทรวงการคลัง (ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง) ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น                 
กระทรวงพาณิชย์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) (กรมบังคับคดี) และส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.) ด าเนินการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจทั้งระบบ เพ่ือพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับ
หลักประกันของประเทศไทย ให้สอดคล้องกับบริบทที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ด าเนินการตามมาต รา 77               
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยเคร่งครัด เพ่ือให้กฎหมายเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนต่อไป  
   สาระส าคัญของเรื่อง  
  ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอรายงานว่า   
   1. ในการประชุมเพ่ือรายงานผลการด าเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมส าหรับ           
การประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก เมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี                   
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติให้เร่งรัด                
การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ โดยให้ส านักงาน ก.พ.ร. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
หารือแนวทางการด าเนินการที่เหมาะสมต่อไป อันจะส่งผลดีต่อการจัดอันดับของประเทศไทยในรายงาน Doing 
Business ของธนาคารโลก และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
    2. ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กค. (ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ) 
พณ. (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ยธ. (กรมบังคับคดี) สคก. สมาคมธนาคารไทย สมาคมลีสซิ่งไทย สมาคมธุรกิจเช่าซื้อ
ไทย และธนาคารโลกประจ าประเทศไทยเพ่ือหารือเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการเร่งรัดการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ
หลักประกันทางธุรกิจ โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกัน ดังนี้   
    2.1 สืบเนื่องจากสิทธิในหลักประกันตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันเป็นไปตามกฎหมาย
หลายฉบับ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ .ศ. 2558 
พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 พระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. 2527 
พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น ธนาคารโลก
จึงเสนอให้ประเทศไทยปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ให้อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน             
ซึ่งผู้แทนธนาคารโลกประจ าประเทศไทยชี้แจงว่า หากประเทศไทยสามารถด าเนินการตามข้อแนะน าของธนาคารโลก
ได้ ก็จะเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่ธนาคารโลกมิได้ประสงค์ที่จะแทรกแซงกิจการ
ภายในประเทศไทย และตระหนักดีว่าการเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการเพราะ           
ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อทุกภาคส่วน และต้องด าเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ   
    2.2 ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า การพัฒนาระบบกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันของไทยเป็น
เรื่องที่จ าเป็น แต่โดยที่มีผลกระทบมากจึงต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบไปพร้อม ๆ กับ             
การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่สังคม อย่างไรก็ดี หากมิได้มีการปรับปรุงระบบหลักประกันทางธุรกิจตามข้อแนะน าของ
ธนาคารโลก การอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจก็จะเป็นไปได้ยาก และจะส่งผลกระทบ             
ต่อความยากง่ายในการประกอบธุรกิจและการแข่งขันของประเทศโดยรวม ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นควรด าเนินการ              
2 ประเด็นควบคู่กันไปเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้   
     2.2.1 ประเด็นที่ 1 เป็นการด าเนินการระยะสั้น (ภายใต้กรอบกฎหมายปัจจุบัน)  
     ปัจจุบันการตรวจสอบสิทธิในหลักประกันเป็นไปได้ยาก เนื่องจากระบบของแต่ละ
หน่วยงานไม่เชื่อมโยงกัน ดังนั้น หากสามารถเชื่อมโยงการตรวจสอบสิทธิในหลักประกันได้ การมีกฎหมายหลายฉบับ
ก็อาจไม่เป็นปัญหา ที่ประชุมจึงเห็นควรให้หน่วยงานที่มีระบบจดทะเบียนทรัพย์สิน [ได้แก่ พณ. กระทรวงมหาดไทย 
(มท.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และ กระทรวงคมนาคม (คค.)] ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิในหลักประกันของสังหาริมทรัพย์
ทุกประเภท (การจ านอง ลีสซิ่ง/เช่าซื้อ การน าบัญชีลูกหนี้ไปเป็นหลักประกันการช าระหนี้ และการขายแบบหน่วง
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กรรมสิทธิ์1) ร่วมกันเชื่อมโยงฐานข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเข้าด้วยกัน โดยอาจใช้ระบบ 
Blockchain2 หรือระบบอ่ืนใดที่เหมาะสม เพ่ือให้ฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินมีความครบถ้วน ทันสมัย และสามารถ
สืบค้นได้ ณ ที่เดียว ทั้งนี้ เห็นสมควรมอบหมายให้ กค. (ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง) และ สพร. เป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวและก าหนดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน  
     2.2.2 ประเด็นที่ 2 เป็นการด าเนินการระยะกลาง (ภายใน 3 ปี)   
     ให้ กค. (ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง พณ. (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ยธ. (กรมบังคับคดี) สคก. และภาคเอกชน ด าเนินการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับ
หลักประกันทางธุรกิจทั้งระบบ เพ่ือพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันของประเทศไทยให้สอดคล้ องกับบริบท           
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยด าเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยเคร่งครัด เพื่อให้กฎหมาย
เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน   
     ทั้งนี้ การมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการปรับปรุงเกี่ยวกับระบบ
หลักประกันทางธุรกิจของประเทศไทยข้างต้นจะมีผลต่อการประเมินเพ่ือจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบ
ธุรกิจของธนาคารโลกในรอบต่อไป (Ease of Doing Business 2021) การด าเนินการดังกล่าวจึงต้องมีผลในทาง
ปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 เมษายน 2563  
----------------------------- 
1 การขายแบบหน่วงกรรมสิทธิ์คือ กรณีที่ผู้ขายสงวนกรรมสิทธิ์ในสินค้าไว้และจะโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อด าเนินการตาม
เงื่อนไขที่ตกลงกัน เช่น ผู้ขายจะสงวนกรรมสิทธ์ิของสินค้าไว้จนกว่าผู้ซื้อจะช าระค่าสินค้าครบตามจ านวนท่ีตกลงกัน  
2 Blockchain คือ เป็นเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology) โดยทุกข้อมูลจะมีการ
เชื่อมโยงกันทั้งระบบ ซึ่งผู้ใช้งานจะได้เห็นข้อมูลชุดเดียวกันท้ังหมด และเมื่อมีการเพิ่มเติมข้อมูล/รายการธุรกรรมใหม่ก็จะต้องรับรู้กัน
ทั้งระบบ โดยเป็นรูปแบบการบันทึกข้อมูลที่รับประกันความปลอดภัยว่าข้อมูลที่ถูกบันทึกไปก่อนหน้านั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขได้ เพื่อเป็นการสร้างกลไกความน่าเชื่อถือ ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในภาครัฐ เช่น (1) ประเทศอังกฤษได้น า
เทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการจ่ายเงินสวัสดิการภาครัฐต่าง ๆ โดยประชาชนจะได้รับเงินโดยตรงผ่านทาง Digital Wallet ของ
ประชาชน ซึ่งช่วยลดค่าธรรมเนียมธนาคารและลดโอกาสในการทุจริตจากหน่วยงานท้องถิ่นลงได้ (2) ประเทศเอสโตเนียได้น า
เทคโนโลยี Blockchain และบริการดิจิทัลมาใช้ในการบริการภาครัฐเกือบทุกประเภท เช่น ระบบภาษีออนไลน์ และการเช่ือมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และ (3) ประเทศญี่ปุ่นได้น าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนงาน
จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ  
   อย่างไรก็ดี  ในส่วนของข้อเสนอที่ ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอให้คณะรัฐม นตรีมอบหมายให้ 
กระทรวงการคลัง (ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล              
(องค์การมหาชน) ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินที่ เป็นหลักประกันเข้าด้วยกันนั้น 
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า กระทรวงพาณิชย์  (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) มีความเหมาะสมในการเป็น
หน่วยงานหลักเพ่ือด าเนินการดังกล่าว เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับการน า
ทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันอยู่แล้ว แต่โดยที่พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 4 บัญญัติให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัติฯ เนื่องจากการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ในขณะนั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรี
รักษาการตามพระราชบัญญัติฯ จาก “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง” 
เนื่องจากการให้หลักประกันการช าระหนี้ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการให้หลักประกันการขอสินเชื่อจากการประกอบ
ธุรกิจจึงเป็นการให้สินเชื่อรูปแบบหนึ่ง ซึ่งกระทรวงการคลังมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการคลังของแผ่นดินและ
เป็นผู้ดูแลสินเชื่อในภาพรวม ดังนั้น กรณีนี้คณะรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ
กระทรวงการคลัง สพร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเข้า
ด้วยกัน ตามความเห็นของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
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ต่างประเทศ 
 
6.  เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมผู้น าโต๊ะกลมของการประชุมข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ครั้งที ่2 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมผู้น าโต๊ะกลมของการประชุมข้อริเริ่ม
สายแถบและเส้นทาง ครั้งที่  2 ( Joint Communiqué of the Leaders’ Roundtable  of the 2nd  Belt and 
Road Forum for International Cooperation) โดยให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรอง              
ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทยให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง  
ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ 
                   ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมผู้น าโต๊ะกลมของการประชุมข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง              
ครั้งท่ี 2 เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศท่ีเข้าร่วมการประชุมจ านวน 38 ประเทศ โดยมุ่งเน้น
ความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง ความยั่งยืน ความสัมพันธ์ระดับประชาชน บนพ้ืนฐาน
ของการเปิดกว้างและครอบคลุม ความโปร่งใส การได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย การรักษาสิ่งแวดล้อม การมีประชาชน
เป็นศูนย์กลางและการเคารพกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ  โดยก าหนดทิศทางความร่วมมือ
ภายใต้กรอบสายแถบและเส้นทาง (BRI) ใน 5 มิติ ได้แก่ (1) ความเชื่อมโยงทางนโยบาย อาทิ กรอบความร่วมมือ
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก การอ านวยความสะดวกในด้านการค้าการลงทุน ศุลกากร ภาษี ดิจิทัล และ               
ความร่วมมือทางทะเล (2) ความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทุกมิติ โดยมุ่งเน้นโครงสร้างพ้ืนฐานคุณภาพสูงและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งทางอากาศ บก และน้ า การเข้าถึงประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล รวมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านพลังงาน ดิจิทัล และการเงิน (3) การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงาน
สะอาด และการต่อต้านการทุจริต (4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือให้ปฏิบัติได้จริงและมีผลลัพธ์               
ที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ และโครงการความร่วมมือทาง
การเงิน เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ า และกฎหมาย และ (5) การพัฒนาการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนในมิติ            
ต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษา วัฒนธรรม เยาวชน นักวิชาการ และสื่อ 
                   ทั้ งนี้  การประชุ มผู้ น า โต๊ ะกลมของการประชุ มข้อริ เริ่ มสายแถบและเส้นท าง  ครั้ งที่  2                      
(Joint Communiqué of the Leaders’ Roundtable of the 2nd  Belt and Road Forum for International 
Cooperation) จะมีการรับรองโดยที่ประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 เมษายน 2562                  
ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
7.  เรื่อง  การจัดท าแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม               
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  ส าหรับปี พ.ศ. 
2562 -2564 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อการจัดท าแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่าง
กระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ส าหรับปี พ.ศ. 2562 -2564 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2544 และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนอ่ืนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในแผนปฏิบัติการว่า
ด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวัฒนธรรมและ                
การท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ส าหรับปี พ.ศ. 2562 – 2564 ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนถ้อยค าของ
แผนปฏิบัติการดังกล่าวที่ ไม่ส่ งผลกระทบต่อสาระส าคัญ  หรือที่ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย                       
ให้กระทรวงวัฒนธรรมสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวง
วัฒนธรรมเสนอ 
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                   สาระส าคัญของร่างแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมฯ  มุ่งเน้นความร่วมมือ
ทางด้านวัฒนธรรมในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้แทนรัฐบาลด้านวัฒนธรรม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทางด้าน
วัฒนธรรม ศิลปิน และบุคคลที่มีบทบาทในด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งจากภาครัฐและเอกชน ผ่านความร่วมมือใน
การแลกเปลี่ยนบุคลากร การเพ่ิมพูนการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างกันในสาขาทางด้านวัฒนธรรมที่
หลากหลาย อาทิ การสนับสนุนความร่วมมือเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้  การบริการ
สาธารณะทางด้านวัฒนธรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  และตลาดวัฒนธรรม ตลอดจนความร่วมมือทางด้าน
ศิลปะการแสดง พิพิธภัณฑ์และหน่วยงานด้านมรดกวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังสานต่อโครงการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมไทย – จีน รวมถึงการแสดงดนตรีและวัฒนธรรม “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” การสนับสนุนการเจรจา
แลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างกัน และการสนับสนุนการจัดการเฉลิมฉลองในโอกาสครอบรอบ 45 ปี 
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน ในปี พ.ศ. 2563 
                   โดยแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมฯ มีลักษณะเป็นแผนงานที่ก าหนดรายละเอียด
โครงการหรือกิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่จะด าเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา  3 ปี เป็นข้อตกลงย่อย 
(arrangement) ภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และเป็นแผนการด าเนินงานที่ใช้
เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงวัฒนธรรม โดยทั้งสองฝ่ายต่างตระหนักว่าความร่วมมือและการแลกเปลี่ยน
ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างกันภายใต้แผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือทางวัฒนธรรมฯ เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกัน มิตรภาพ และความรู้ระหว่างประชาชน
ของทั้งสองประเทศ ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญที่เอ้ือต่อการด าเนินความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในด้านอ่ืน ๆ ต่อไป 
  
8. เรื่อง ขออนุมัติการจัดท าและลงนามร่างความตกลงการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดท าและลงนามร่างความตกลงการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาล            
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ทั้งนี้ หากก่อนการลงนามมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไขร่างความตกลงดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงคมนาคมหารือ
ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศโดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้งและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท า
หนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้แทน ส าหรับการลงนาม
ดังกล่าว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ   

สืบเนื่องจากการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายทางรถไฟ  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาได้
จัดตั้งคณะท างานจัดท าร่างความตกลงการเดินรถร่วมระหว่างรัฐบาลแห่ งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรกัมพูชาในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างไทยและกัมพูชา  โดยสาระส าคัญของร่างความตกลง ฯ 
เกี่ยวข้องกับการเดินรถไฟระหว่างประเทศครอบคลุมทั้งด้านการโดยสารและการขนส่งสินค้าทางรถไฟ  การก าหนด
นิยามค าศัพท์และการตีความ เช่น สถานีระหว่างประเทศ สถานีชายแดน ทรัพย์สินร่วม เป็นต้น รวมถึงการระบุถึง
กรรมสิทธิ์ที่ดิน พนักงานสถานีระหว่างประเทศ การจัดการเดินรถผ่านแดน  การจัดหาล้อเลื่อนและการคิดค่าลากจูง  
ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมล้อเลื่อน  ความรับผิดชอบต่อการสูญ เสีย  การ
บาดเจ็บ  สินค้าสูญหาย และอ่ืน ๆ  ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในการเดินรถผ่านแดน  และการช าระบัญชี  

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีก าหนดการเข้าร่วมพิธีฉลองความส าเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – 
กัมพูชา  (บ้านหนองเอ่ียน – สตึงบท) พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรและถนนเชื่อมต่อฝั่ง
กัมพูชา พิธีเปิดสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึก  พิธีลงนามความตกลงการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาลแห่ง
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ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และพิธีส่งมอบรถไฟดีเซลรางในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 
2562 ณ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  โดยพิธีลงนามความตกลงดังกล่าวจะมีนายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่าย
ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามด้วย 
  การลงนามในร่างความตกลงดังกล่าวจะเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมในแนวเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) และส่งเสริมการเคลื่อนย้ายคนและสินค้าระหว่างไทยและ
กัมพูชา  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการเดินทางไปมาหาสู่ของประชาชนทั้งสอง
ประเทศ  
 

แต่งตั้ง 
9. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นางสาวทิพย์
วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อ านวยการส านัก (ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการอาหารและยา) สูง) ส านักด่านอาหารและยา 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ด ารงต าแหน่ง นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ (ด้านอาหารและยา) 
กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็น
วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
10. เรื่อง การแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่ งประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ                  
(กระทรวงสาธารณสุข)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายอดุลย์              
บัณฑุกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ ให้ด ารง
ต าแหน่ ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  (ด้าน เวชกรรมป้องกัน ) โรงพยาบาลนพรัตนรา ชธานี  กรมการแพทย์                   
กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่             
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 
 
11. เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่ งส านักนายกรัฐมนตรี ที่  74/2562  เรื่อง  มอบหมายให้            
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
  ตามที่พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ก าหนดให้มี
คณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า  “คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” โดยมี
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ นั้น  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
พ.ศ. 2562 จึงมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล   
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป  
 
 
12. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นางสาวสาวิตรี ช านาญ
กิจ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้ด ารงต าแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านัก
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เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 
เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง 
 
13. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ในฐานะประธาน
กรรมการวัคซีนแห่งชาติ เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ จ านวน 10 คน ดังนี้  
  1. นายภูมิรักษ์ ชมแสง  
   2. รองศาสตราจารย์ประสบศรี อ้ึงถาวร  
  3. นายเจษฎา โชคด ารงสุข   
   4. ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  
   5. ศาสตราจารย์พรทิพภา เล็กเจริญสุข  
  6. นายอ านวย กาจีนะ   
   7. รองศาสตราจารย์พิเศษทวี โชติพิทยสุนนท์  
  8. นางวิชชุดา จริยะพันธุ์  
  9. รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ  
   10. นายวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร  
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติด าเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติในครั้งต่อไปให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (เรื่อง การด าเนินการแต่งตั้งกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)  
 
14. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแทนต าแหน่งว่าง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แทนต าแหน่งว่าง จ านวน 3 คน/รูป ดังนี้  
  1. พระพรหมบัณฑิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านพุทธศาสนาและการศึกษา)  
  2. นายวิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส ด้าน
การศึกษาเอกชน และด้านการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ)  
  3. รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงส าลี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารการศึกษา)  
    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
 

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


