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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 2 มกราคม 2562 
 

http://www.thaigov.go.th 

 

 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังน้ี 

 

กฎหมาย 

 

  1.  เรื่อง  (ร่าง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ   

  

  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎกีายุบเลิกส านักงานพฒันาพิงคนคร 

(องค์การมหาชน) พ.ศ. ....   

  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตทีด่ินในบรเิวณที่ที่จะเวนคืน 

เพ่ือด าเนินโครงการ   รถไฟความเรว็สูงเชื่อมสามสนามบิน 

พ.ศ. ....     

  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดให้สาขาการก าหนดอาหารเป็น

สาขาการประกอบโรค    ศิลปะ พ.ศ. ....   

  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไขการ

รับประกันความเส่ียง   ทางการเมือง พ.ศ. ....    

  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรงงาน     พ.ศ. 2535 จ านวน 2 ฉบับ  

  7.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื่อง ก าหนดให้อาวุธและ

ยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่   ต้องห้ามส่งออก และห้ามน าผ่านไปยัง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พ.ศ. ....     

 

เศรษฐกจิ- สงัคม 

 

  8.  เรื่อง  การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการ

ปฏิรูปประเทศ 

  9.  เรื่อง  สรุปมติการประชมุคณะกรรมการพืชน้ ามนัและน้ ามันพชื 

ครั้งที่ 3/2561  

 (คณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช) 

  10.  เรื่อง  โครงการของขวัญปีใหม่ส าหรับประชาชน ประจ าป ี2562 

ของกระทรวงพลงังาน     (พน.) 

  11. เรื่อง  ขออนุมัติด าเนินโครงการอ่างเก็บน้ าล าน้ าชอีันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ จงัหวัด    ชัยภูมิ  

  12. เรื่อง  การเชื่อมโยงข้อมลูภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียน

กลางของกรมการ    ปกครองดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์    
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  13. เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมลูภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครอง

ด้วยระบบคอมพวิเตอร์  

 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 2 มกราคม 2562) 

ด้วยการสแกน QR Code 

 

 

 

 

 

  14.  เรื่อง  แถลงการณ์ส านกันายกรัฐมนตร ีเรื่อง การพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก   

  15.   เรื่อง  ประกาศส านักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 

ให้ตั้งการพระราชพิธ ี    บรมราชาภิเษก 

  16.   เรื่อง   มาตรการส่งเสริมการช าระเงินเพ่ือซื้อสินคา้และบริการ และ

การน าส่งข้อมลู     ภาษีมลูค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  17.  เรื่อง  ขออนุมัติโครงการศูนย์บูรณาการวิจยัและรกัษาโรคมะเร็ง 

โรงพยาบาล      จุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย และ

งบประมาณสนับสนุน 

 

ตา่งประเทศ 

 

  18.  เรื่อง   สรุปสาระส าคัญการประชมุรัฐมนตรีศกึษาอาเซียน ครั้งที ่10 

และการประชุมที ่     เกี่ยวข้อง 

  19.   เรื่อง   การขอรับจดัสรรงบอุดหนุนแก่ศูนย์อาเซยีนเพื่อการศึกษา

และการหารือด้านการ   พัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for 

Sustainable Development Studies and Dialogue)  

 

แตง่ตัง้ 

 

  20.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่ง

ประเภทวิชาการระดับ    ทรงคุณวุฒ ิ(ส านักนายกรัฐมนตร)ี 

  21.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทวชิาการระดับ

ทรงคุณวุฒ ิ     (กระทรวงศึกษาธกิาร) 

  22.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง 

(กระทรวงการคลัง)  

  23.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่ง

ประเภทบริหารระดบัสงู      (กระทรวงแรงงาน)  

  24.  เรื่อง  การแต่งตั้งผู้อ านวยการองค์การจัดการน้ าเสีย  

  25.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ 

วาระป ีพ.ศ. 2561   



 

 

 

3 

  26.  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจดัตั้งสถาบันไทย

โคเซ็น  

  27.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

  28.  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตาม

พระราชบัญญัติอ้อยและ    น้ าตาลทราย พ.ศ. 2527  

 

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

ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 

กฎหมาย 

 

1. เรือ่ง (รา่ง) มาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัแหง่ชาต ิ 

  คณะรัฐมนตรีพิจารณา เรื่อง (ร่าง) มาตรฐานสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยแห่งชาต ิ

ตามที่กระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) เสนอ แลว้มีมติเห็นชอบดงัน้ี  

  1. เห็นชอบตามที ่ศธ. เสนอ  

  1.1 เห็นชอบ (ร่าง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัแห่งชาติที่คณะกรรมการ

พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ(ก.พ.ป.) ได้ให้ความเห็นชอบในหลกัการเพ่ือประกาศใช้

ต่อไป  

  1.2 ให้ยกเลกิมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่3 พฤษภาคม 2554 เรื่อง (ร่าง) 

มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาต ิและให้ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเดก็ปฐมวยัแห่งชาติ

เป็นมาตรฐานกลางของประเทศแทน  

 1.3 ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องพิจารณาน ามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แห่งชาติไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวยัที่อยู่

ภายใตก้ารก ากับดแูล และรับผดิชอบ มกีารบริหารจัดการ การประเมินผลการ

ด าเนินงาน เพ่ือยกระดับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานฯ  

 1.4 ให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา ศธ. ตดิตามความก้าวหน้าการ

ด าเนินงานและรายงานต่อ ก.พ.ป. เป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง  

  2. ให้ ศธ. ร่วมกับหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง เชน่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย ์กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสขุ เป็นตน้ พิจารณา

ด าเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยให้สอดคล้องกับแผนแมบ่ทภายใต้

ยุทธศาสตรช์าติ เมื่อแผนแม่บทดังกล่าวมผีลบังคับใช้แล้ว รวมถึงแผน/ยทุธศาสตร์อื่นที่

เกี่ยวข้องต่อไปดว้ย  

 สาระส าคญัของ (รา่ง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบรกิารดูแลพัฒนาและจัดการศึกษา และการด าเนินงานสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยทกุสังกัดที่ดแูลเดก็ในเวลากลางวัน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี

บริบูรณ์ หรือก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 ที่สามารถน าไปใช้ประเมินการ

ด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกสังกดั ประมาณกวา่ 53,335 แห่ง เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการจัดบริการและความต่อเนือ่งของการพัฒนาเดก็ปฐมวัย โดยก าหนด

มาตรฐานย่อย 3 ดา้น คือ 1) ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเดก็ปฐมวยั 2) ด้านครู/

ผู้ดูแลเด็กให้การดแูลและจดัประสบการณก์ารเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 



 

 

 

4 

และ 3) ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวยั แบ่งเป็นเด็กแรกเกดิ – อายุ 2 ปี และเด็กอายุ 3 ป ี– 

อายุ 6 ปี (ก่อนเข้าประถมศกึษาปีที ่1)  

 

2. เรือ่ง รา่งพระราชกฤษฎกีายบุเลกิส านกังานพฒันาพงิคนคร (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 

....  

 คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลกิส านักงานพัฒนาพิงคนคร 

(องค์การมหาชน) พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณาแลว้ และ

ให้ด าเนินการต่อไปได้  

 

สาระส าคญัของรา่งพระราชกฤษฎกีา  

 1. ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

  2. ให้โอนศูนย์ประชุมฯ ซึ่งเป็นของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

(สพค.) และบรรดาอ านาจหน้าท่ี กิจการ ทรพัย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายได้ใน

ส่วนของศูนย์ประชมุฯ ไปเป็นของกรมธนารกัษ์ กระทรวงการคลัง (กค.) และให้

เจ้าหน้าท่ีของ สพค. ซึ่งปฏิบตัิงานในส่วนที่เกี่ยวกับศูนย์ประชุมฯ ตามบัญชีรายชื่อที่

คณะกรรมการบริหารการพฒันาพิงคนครก าหนด พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของ สพค. 

เพราะเลกิหรือยุบต าแหน่ง และได้รับค่าตอบแทนการเลกิจ้างและเงินช่วยเหลือเยียวยา

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561  

  3. ให้โอนส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารซีึ่งเป็นของ สพค. และบรรดาอ านาจ

หน้าท่ี กิจการ ทรัพย์สนิ สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายได้ของ สพค. ในสว่นของ

ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ีไปเป็นขององค์การสวนสัตว์ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรกี าหนด และ

ให้เจ้าหนา้ที่ของ สพค. ซึ่งปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี

พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของ สพค. เพราะเลิกหรือยุบต าแหน่ง และไดร้ับค่าตอบแทน

การเลิกจ้างและเงินชว่ยเหลือเยยีวยาตามทีค่ณะรัฐมนตรกี าหนด และให้ สพค. มีอ านาจ

บริหารจัดการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและกจิการที่ต่อเนื่องจนกว่าการ

ด าเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ  

 4. การคัดเลือกผู้ปฏิบตัิงานของ สพค. เพ่ือไปปฏิบัติงานเป็นบุคลากรของ

กรมธนารักษ ์กค. หรอืองค์การสวนสัตว ์ทส. ให้กรมธนารักษ ์กค. หรือองค์การสวน

สัตว์ ทส. ท าความตกลงกับ สพค. เกีย่วกับเงินเดือนหรือค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทน

อื่นของบุคลลากรนั้น และอาจตกลงกันให้นับเวลาการท างานต่อเนื่องจากการปฏิบัติงาน

ใน สพค. ได้  

 5. เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 2. และข้อ 3. แล้ว ให้ถือว่าการด าเนินการตาม

วัตถุประสงคข์อง สพค. ทีจ่ัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎกีาจัดตั้งส านักงานพัฒนาพิง

คนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556 เสร็จสิน้ลงแล้ว และให้รัฐมนตรีผูร้กัษาการตาม

พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ด าเนินการตามมาตรา 44 (2) แห่งพระราชบัญญัติองค์การ

มหาชน พ.ศ. 2542 โดยประกาศยุติการด าเนินการของ สพค. ในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อประกาศดังกล่าวมผีลใช้บังคับ ให้พระราชกฤษฎกีาจัดตั้งส านักงานพัฒนาพิงคนคร 

(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556 เป็นอันยกเลกิ  

 6. ให้คณะกรรมการพฒันาและส่งเสรมิองค์การมหาชน (กพม.) เสนอให้

คณะรัฐมนตรแีต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีท าการตรวจสอบทรัพย์สินและช าระบัญชี รวมทั้งการโอน
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หรือการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่และการจัดการเกี่ยวกับบุคลากรซึ่งยังคง

เหลืออยู่ของ สพค. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  

 

3. เรือ่ง รา่งพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตทีด่นิในบรเิวณทีท่ีจ่ะเวนคนื เพือ่ด าเนนิ

โครงการรถไฟความเรว็สงูเชือ่มสามสนามบนิ พ.ศ. ....  

 คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติดังนี้  

 1. อนุมัติหลกัการรา่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน 

เพ่ือด าเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวง

คมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดย

ให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป

ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการตอ่ไปได้  

  2. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันา

พิเศษภาคตะวันออก และส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  

 

คค. เสนอวา่  

  1. เน่ืองจากมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างโครงการรถไฟความเรว็สูงเชื่อมสาม

สนามบิน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (27 มีนาคม 2561) อนุมัติโครงการฯ แล้ว อันจะเป็น

การเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางรถไฟ ลดระยะเวลาการเดินทาง และประหยัด

พลังงานเชื้อเพลิงที่ใชใ้นภาคการขนส่งของประเทศ ลดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

และจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บรกิารระบบขนส่งทางรางรถไฟให้มากยิ่งขึ้น และ

เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12 และโครงการ

พัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor (EEC)) 

ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส าคัญและก าหนดให้โครงการรถไฟความเรว็สูงเชื่อมสาม

สนามบิน อยู่ในกรอบการลงทุนโครงสรา้งพ้ืนฐานส าคัญ (EEC Project List)   

  2. โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ประกอบดว้ย (1) โครงการแอร์

พอร์ต เรล ลิงค์เดิม คอืช่วงพญาไทถึงท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ(2) โครงการแอร์พอรต์ 

เรล ลิงค์ส่วนต่อขยาย ชว่งพญาไทถึงท่าอากาศยานดอนเมือง และ (3) โครงการรถไฟ

ความเรว็สูง ช่วงกรุงเทพฯ (บริเวณสถานีรถไฟแอร์พอรต์ เรล ลิงค์ลาดกระบัง) ถึงท่า

อากาศยานอู่ตะเภา รวมระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร  

 3. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ไดว้่าจ้างที่ปรกึษาเพื่อท าการศึกษาความ

เหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ

โครงการ โดยได้ด าเนินการจัดให้มกีารรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย

กับโครงการดังกล่าว ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าดว้ยการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน พ.ศ. 2548 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการศกึษาดังกลา่วเห็นว่า มีความ

จ าเป็นต้องก่อสร้างย่านสถานี ทางเข้าออกสถานี ทางรถไฟ และด าเนินกิจการที่เป็น

ประโยชน์แก่กจิการรถไฟตามโครงการรถไฟความเรว็สูงเชื่อมสามสนามบิน หรืออยู่

ภายใตว้ัตถุประสงค์ของการจดัตั้ง รฟท. ในท้องที่ดังกล่าว โดยมีทีด่ินที่จะต้องเวนคืน

ประมาณ 850 – 0 – 04.82 ไร ่และสิ่งปลูกสร้างประมาณ 245 หลัง จึงมีความ

จ าเป็นต้องได้มาซึ่งอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการก่อสร้างโครงการรถไฟความเรว็สูงเชื่อม
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สามสนามบิน เพ่ือให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนการทีก่ าหนดไว้ รวมทั้งเพ่ือ

อ านวยความสะดวกและความรวดเรว็แก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการ

สาธารณูปโภค ทั้งน้ี เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าท่ีมีสิทธิเข้า

ไปท าการส ารวจเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกีย่วกบัอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน 

โดยมกีรอบระยะเวลาในการด าเนินการภายในระยะเวลา 4 ปี ตามที่พระราชกฤษฎีกามี

ผลใช้บังคับ  

  4. คค. ได้ด าเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัตวิินัยการเงินการคลัง

ของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสาม

สนามบิน ตามแบบฟอร์มที่กระทรวงการคลังก าหนดเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ประกอบดว้ย รายละเอียดโครงการ แผนบริหารจัดการ

โครงการเพ่ือจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน และส่งมอบพื้นที่ให้ทันตามแผนงานก่อสร้างโครงการฯ 

ประมาณการรายจ่ายตามกรอบวงเงินค่าจดักรรมสิทธ์ิที่ดินที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะรัฐมนตร ีแหล่งเงนิที่ใช้ตลอดระยะเวลาด าเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ  

 

สาระส าคญัของรา่งพระราชกฤษฎกีา  

 ก าหนดเขตทีด่ินในบรเิวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงคลองสามประเวศ แขวง

ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพล ีจังหวัด

สมุทรปราการ ต าบลบางเตย ต าบลวังตะเคียน ต าบลท่าไข ่ต าบลบางขวัญ ต าบลบ้าน

ใหม่ ต าบลบางไผ ่อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวัดฉะเชิงเทรา ต าบลบ้านสวน ต าบล

หนองข้างคอก ต าบลห้วยกะป ิอ าเภอเมืองชลบรุี ต าบลบางพระ ต าบลสรุศักดิ ์อ าเภอศรี

ราชา ต าบลนาเกลือ ต าบลหนองปรือ ต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง ต าบลนาจอม

เทียน ต าบลบางเสร่ ต าบลพลตูาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบรุ ีและต าบลส านักท้อน 

ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพ่ือก่อสร้างย่านสถาน ีทางเข้าออกสถานี ทาง

รถไฟ และด าเนินกิจการที่เป็นประโยชน์แกก่ิจการรถไฟ ตามโครงการรถไฟความเรว็

สูงเชื่อมสามสนามบิน หรืออยู่ภายใตว้ัตถุประสงค์ของการจัดตั้งการรถไฟแห่งประเทศ

ไทย  

 

4. เรือ่ง รา่งพระราชกฤษฎกีาก าหนดใหส้าขาการก าหนดอาหารเปน็สาขาการประกอบ

โรคศลิปะ พ.ศ. ....  

 คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดให้สาขาการ

ก าหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุ

เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไป

ได้  

 

สาระส าคญัของรา่งพระราชกฤษฎกีา  

 1. ก าหนดบทนิยาม ค าว่า “การก าหนดอาหาร” และก าหนดให้มีคณะกรรมการ

วิชาชีพสาขาการก าหนดอาหาร ประกอบด้วยกรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการที่เป็น

ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิซึ่งรัฐมนตรี

แต่งตั้ง กรรมการที่มาจากการเลือกตั้งโดยผูป้ระกอบโรคศิลปะสาขาการก าหนดอาหาร 

และผู้อ านวยการส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เป็นกรรมการและ

เลขานุการ  
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  2. ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการวิชาชีพซึ่งมาจากการ

เลือกตั้งโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการก าหนดอาหาร วาระการด ารงต าแหน่งของ

กรรมการวิชาชีพ การพ้นจากการด ารงต าแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้แทนจาก

สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง และ

กรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง  

 3. ก าหนดให้รัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจในการออกระเบียบ

เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพซึ่งเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งโดยผู้ประกอบโรคศิลปะ

สาขาการก าหนดอาหาร การเลือกประธานกรรมการวิชาชีพและรองประธานกรรมการ

วิชาชีพ ก าหนดอ านาจหน้าท่ีและการด าเนินการของคณะกรรมการวชิาชีพสาขาการ

ก าหนดอาหาร โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542   

 4. ก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค

ศิลปะสาขาการก าหนดอาหารต้องเป็นผูท้ี่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทา่

ปริญญา สาขาการก าหนดอาหารจากสถาบนัการศกึษาที่คณะกรรมการวชิาชีพสาขา

การก าหนดอาหารรับรองผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย และผู้

ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทา่ปริญญาด้านการก าหนดอาหารสาขาอื่น

อยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎกีานี้ใช้บังคบั และปฏิบัติงานด้านก าหนดอาหารใน

สถานพยาบาลหรือองค์กรใดทีค่ณะกรรมการวชิาชีพสาขาการก าหนดอาหารรับรอง  

 

5. เรือ่ง รา่งกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการรบัประกนัความ

เสีย่งทางการเมอืง พ.ศ. ....  

 คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติหลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขการรับประกันความเส่ียงทางการเมอืง พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงการคลังเสนอ 

และให้ส่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้

และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการตอ่ไป  

 

สาระส าคญัของรา่งกฎกระทรวง  

 ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขการรบัประกันความเส่ียงทางการเมือง

ของธนาคารเพ่ือการสง่ออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ดังนี้  

 1. ก าหนดนิยามค าว่า ‘ความเส่ียงทางการเมอืง’ โดยให้ ธสน. สามารถรับประกัน

ความเส่ียงทางการเมอืงแก่ผูล้งทุนหรือรับประกันความเสี่ยงในการให้สินเชื่อของ

ธนาคารของผู้ลงทุน ส าหรับความเสียหายจากการไม่ไดร้ับช าระคืนเงินกู้จากผู้ลงทุนอนั

เน่ืองมาจากความเส่ียงทางการเมือง โดยมวีงเงินการรับประกันสูงสุดไม่เกินจ านวนที่

คณะกรรมการ ธสน. ก าหนด   

  2. ก าหนดให้ ธสน. ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนแก่ผูล้งทุนหรือ

ธนาคารของผู้ลงทุน ในกรณีที่การกระท าหรอืการละเว้นการกระท าการใดของรัฐบาล

ของประเทศทีผู่้ลงทุนไปลงทุนซึ่งผู้ลงทุนไดต้กลงยินยอมด้วย หรอืการกระท าหรือการ

ละเว้นการกระท าใดทีผู่้ลงทุนมีสว่นก่อให้เกดิความเสียหายหรือปฏิบัตฝิ่าฝืนกฎหมาย 

ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ของประเทศที่ผูล้งทนุไปลงทุน หรือกรณีอืน่ใดตามที่

คณะกรรมการ ธสน. ก าหนด  
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 3. ก าหนดให้การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ให้แกผู่ล้งทุน หรือ

ธนาคารของผู้ลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ธสน. ก าหนด  

 4. ให้ ธสน. อาจน าความเสี่ยงทางการเมืองที่รับประกันแกผู่้ลงทุน หรือธนาคาร

ของผูล้งทุนมาประกันต่อกับบริษัทประกันภยัหรือองค์กรอื่นที่รับประกันความเสี่ยงทาง

การเมืองทั้งจ านวนหรอืเพียงบางส่วนได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ธสน. ก าหนด 

และสามารถรับประกันภัยต่อจากบริษัทประกนัภัยหรือองคก์รอื่นทีร่บัประกันความเส่ียง

ทางการเมืองได้ตามหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการ ธสน. ก าหนด  

 5. ให้คณะกรรมการ ธสน. เป็นผูก้ าหนดอัตราเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม และ

ค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเกบ็จากผูล้งทุนหรือธนาคารของผู้ลงทุนที่เอาประกันภัย หรือบริษัท

ประกันภัย หรือองคก์รรับประกันความเส่ียงอืน่ที่ ธสน. รับประกันภยัต่อ  

 

6. เรือ่ง รา่งกฎกระทรวง ฉบบัที ่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบญัญตัโิรงงาน 

พ.ศ. 2535 จ านวน 2 ฉบบั  

 คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติดังนี้  

  1. อนุมัติหลกัการรา่งกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงอตุสาหกรรม (อก.) 

เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไป

ได้  

  2. ให้กระทรวงอตุสาหกรรมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปดว้ย  

 

อก. เสนอว่า  

 1. ได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากสถานประกอบการเกี่ยวกบัการท าน้ าจืดจากทะเล 

ลงวันที ่17 ตุลาคม 2560 ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และโดยที่มาตรา 56 แห่ง

พระราชบัญญัติฉบับน้ี บัญญัติให้ในกรณีที่มมีาตรฐานเกี่ยวกับการระบายน้ าทิ้ง การ

ปล่อยทิ้งอากาศเสีย การปล่อยทิ้งของเสยี หรือมลพิษอ่ืนใดจากแหล่งก าเนิดสู่

สิ่งแวดล้อม โดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายอืน่ ซึ่งถ้ามีมาตรฐานต่ ากว่ามาตรฐาน

ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดทีร่ัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 55 ดังกล่าว ให้

ส่วนราชการที่มีอ านาจตามกฎหมายนั้น ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุม

มลพิษจากแหล่งก าเนดิที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  

  โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 

พ.ศ. 2535 มิได้ก าหนดให้สามารถกระท าได้ จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับ

การอนุญาตให้โรงงานสามารถระบายน้ าทิง้โดยวิธีเจือจางได ้ประกอบกับ

คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวนัออก (กพอ.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21 

กรกฎาคม 2557 ได้มมีติให้ อก. ก าหนดมาตรการเขม้งวดเพ่ือควบคุมการระบายอากาศ

เสียจากการเก็บรกัษา ขนถ่าย และ/หรือขนส่งจากคลังน้ ามัน ในกิจกรรมที่ไม่ใช่การ

ผลติปกติ จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานเกีย่วกับการก าหนดค่ามาตรฐานของปริมาณ

สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ประชาชนและสิ่งแวดล้อม  
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  2. ปัจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรมได้เจริญเติบโตอย่างมาก รวมทัง้การขยายตัว

ของชุมชน ท าให้อุตสาหกรรมและชมุชนอยูใ่กลช้ิดและหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้

ชุมชนอาจไดร้ับผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานได้ง่ายขึ้น ดังน้ัน เพ่ือเป็น

การลดผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรง ทางอ้อม จึง

จ าเป็นต้องก าหนดให้มีการรายงานการด าเนินการเกีย่วกับปริมาณสารเคมีทีผ่ลิตและ

ครอบครอง วิธกีารควบคุม และผลการควบคุม เพ่ือให้สามารถก ากับดูแลและติดตามผล

การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  

 3. อก. พิจารณาแลว้เห็นว่า เพ่ือปฏิบตัิให้เป็นไปตามมาตรา 56 แห่ง

พระราชบัญญัติส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 และมติของ 

กพอ. ดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเตมิกฎกระทรวง ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2535) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพ่ือก าหนดมาตรฐานและวิธีการควบคมุ

การระบายน้ าทิ้ง และการปล่อยอากาศเสียที่เกิดจากการใช้สารเคมีหรือสารมลพิษออก

จากโรงงาน และแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพ่ือก าหนดข้อมูลเกีย่วกับการประกอบกิจการ

โรงงานทีผู่้ประกอบกจิการโรงงานต้องรายงาน  

จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ มาเพื่อด าเนินการ  

 

สาระส าคญัของรา่งกฎกระทรวง  

  1. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 

พ.ศ. 2535        มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการ

เกี่ยวกับการอนุญาตให้โรงงานสามารถระบายน้ าทิ้งโดยวิธีเจือจางได้ และก าหนดค่า

มาตรฐานของปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน เพ่ือไม่ให้ส่งผล

กระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม  

  2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 

พ.ศ. 2535        มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการ

ให้ผู้ประกอบการโรงงานจัดท ารายงานข้อมลูปริมาณการผลติ การใช ้การครอบครอง 

การปลดปล่อย และการเคลื่อนย้ายสารเคมีหรือสารมลพิษออกจากโรงงานฯ เพ่ือให้

สามารถก ากับดูแลและติดตามให้เป็นไปตามกฎหมาย  

 

7. เรือ่ง รา่งประกาศกระทรวงพาณชิย ์เรือ่ง ก าหนดใหอ้าวธุและยทุโธปกรณเ์ปน็สนิคา้

ทีต่อ้งหา้มสง่ออกและหา้มน าผา่นไปยงัสาธารณรฐัประชาธปิไตยคองโก พ.ศ. ....  

 คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 

ก าหนดให้อาวุธและยทุโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามน าผ่านไปยัง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้

ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรตีรวจ

พิจารณา โดยให้รับขอ้สังเกตของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาไปประกอบการ

พิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้  

  พณ. เสนอว่า โดยทีค่ณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ออกข้อมติคณะ

มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาต ิข้อมติ UNSC ท่ี 2078 (ค.ศ. 2012) ท่ี 2136 
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(ค.ศ. 2014) ท่ี 2198 (ค.ศ. 2015) ที ่2293 (ค.ศ. 2016) ท่ี 2360 (ค.ศ. 2017) และ ที ่

2424 (ค.ศ. 2018) เกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพ่ือต่ออายุมาตรการ

ลงโทษ ซึ่งประกอบด้วยมาตรการทางอาวุธ การห้ามเดินทาง และการอายัดทรัพย์สิน 

โดยเป็นการขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการลงโทษดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 1 

กรกฎาคม 2562 ประกอบกับประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชกิสหประชาชาตมิีพันธกรณี

ต้องปฏิบตัิตามข้อมตขิองคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติตามข้อ 25 แห่งกฎ

บัตรสหประชาชาต ิซึง่ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมต ิ(วันที ่11 กันยายน 2561) ให้ความ

เห็นชอบการด าเนินการตามข้อมตดิังกล่าว  

       พณ. จึงเห็นสมควรยกเลกิประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การห้ามส่งออกอาวุธ

และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธทกุประเภทไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 

พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547 และปรับปรุงประกาศดังกล่าวขึ้นใหม่ โดย

ก าหนดให้อาวุธและยทุโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก และห้ามน าผ่านไปยัง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และเพ่ิมเติมข้อยกเว้นท่ีมิให้ใชบ้ังคับกับกรณกีาร

ส่งออกหรือน าผ่านเครื่องแต่งกายที่ใช้ส าหรับการป้องกัน รวมถึงเส้ือเกราะกันกระสุน 

และหมวกสนามเพ่ือน าไปใช้เฉพาะตัวเป็นการชัว่คราวส าหรับบุคลากรของ

สหประชาชาต ิผูแ้ทนสื่อมวลชน ผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและการพฒันา และ

เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งน้ี เพ่ือให้สอดคล้องข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง

สหประชาชาต ิจึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ มาเพ่ือด าเนินการ  

 

สาระส าคญัของรา่งประกาศ  

  1. ก าหนดให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณชิย ์เรื่อง การห้ามส่งออกอาวุธและ

วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธทกุประเภทไปสาธารณรัฐประชาธปิไตยคองโก พ.ศ. 

2547 ลงวันที ่13 มกราคม 2547  

  2. ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามน าผา่น

ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก  

 3. ก าหนดข้อยกเว้นทีม่ิให้ใช้บังคับในกรณี  

  3.1 การส่งออกหรือน าผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้แกร่ัฐบาลของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยคองโก  

   3.2 การส่งออกหรือน าผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์เพ่ือการสนับสนุน หรือการใช้

โดยภารกิจรกัษาสันตภิาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 

(United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic 

Republic of Congo : MONUSCO) หรือกองก าลังสหประชาชาติแอฟรกิา (African 

Union – Regional Task Force)   

  3.3 การส่งออกหรือน าผ่านเครื่องแต่งกายทีใ่ช้ส าหรับการป้องกัน รวมถึงเสื้อ

เกราะกันกระสุน และหมวกสนามเพ่ือน าไปใช้เฉพาะตัวเป็นการชัว่คราวส าหรับบุคลากร

ของสหประชาชาติ ผูแ้ทนสื่อมวลชนผู้ปฏบิตัิงานด้านมนุษยธรรมและการพฒันา และ

เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง  

 3.4 การส่งออกหรือน าผ่านเครื่องอุปกรณ์ของอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ไม่เป็น

อันตรายร้ายแรงถึงแกช่ีวิตเพ่ือน าไปใช้ด้านมนุษยธรรม การป้องกนั และการให้ความ

ช่วยเหลือทางเทคนิค และการฝกึอบรม  

 3.5 การส่งออกหรือน าผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ในกรณีอื่น  
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 การส่งออกหรือน าผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ตามข้อ 3.1 ข้อ 3.4 และข้อ 3.5 

ต้องเป็นไปตามวิธกีารที่ก าหนดไว้ในข้อมติ  

 

 

เศรษฐกจิ- สงัคม 

 

8. เรือ่ง การทบทวนขอ้เสนอใหจ้ดัตัง้หนว่ยงานของรฐัตามแผนการปฏริปูประเทศ  

 คณะรัฐมนตรมีีมต ิดังนี้  

 1. รับทราบตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส านักงาน ก.พ.ร. รับความเห็น

ของกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ ส านักงาน ก.พ. และส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพจิารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

  2. ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพ่ือขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป

ประเทศ ให้ส่วนราชการที่เกีย่วข้องถือปฏิบตัิ ดังน้ี   

   (1) ถือปฏิบัตติามมตคิณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การ

ซักซ้อมความเข้าใจเกีย่วกับขั้นตอนการจดัตั้งหน่วยงานของรัฐ) 1 พฤษภาคม 2561 

(เรื่อง การขอจัดตั้งหน่วยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ) และ 4 ธันวาคม 

2561 (เรื่อง การมอบอ านาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม) โดยเคร่งครดั  

   (2) ต้องมขี้อเสนอให้ยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานที่มีอยู่เดิม (One – In, X – 

Out) เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อนทั้งในด้านภารกิจและงบประมาณ     

   (3) ให้เสนอแผนการน า Digital Technology มาใช้ในการปฏิบตัิงาน ประกอบ

ค าขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่  

 

สาระส าคญัของเรือ่ง  

 ส านักงาน ก.พ.ร. รายงานว่า  

  1. แม้ว่าคณะรัฐมนตรไีด้มีมต ิ(1 พฤษภาคม 2561) เกีย่วกับการจดัตั้งหน่วยงาน

ใหม่ตามแผนการปฏริปูประเทศ โดยให้ค านึงถึงเหตุผลความจ าเปน็และค านึงถึง

ค่าใช้จ่ายนั้น แต่ยังปรากฏว่า มกีารเสนอร่างกฎหมายที่มกีารจดัตัง้หน่วยงาน

คณะกรรมการและกองทุนต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นจ านวน

มาก โดยอ้างว่าเป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแลว้ 

เห็นว่า ข้อเสนอดังกลา่วจะสรา้งปัญหาค่าใช้จ่ายภาครัฐในอนาคต และยังท าให้เกิด

ความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ อันเป็นส่ิงไมพ่ึงประสงค์ 

นอกจากนี ้ส านักงาน ก.พ.ร. เห็นว่า แผนการปฏริูปประเทศที่ก าหนดให้มีหน่วยงานตั้ง

ใหม่ รวม 52 หน่วยงาน นั้น ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ทีก่ าหนดให้ภาครัฐมี

ขนาดเลก็ลงและเหมาะสมกับภารกิจ  

  2. จากข้อเทจ็จริงและสภาพปัญหาข้างต้น ส านักงาน ก.พ.ร. จึงเห็นควรให้มีการ

ทบทวนข้อเสนอที่ให้จดัตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเห็นสมควร

ที่คณะรัฐมนตรีจะได้มมีติให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ตัดข้อเสนอเรื่อง

การจดัตั้งหน่วยงานตา่ง ๆ ออกจากแผนการปฏริูปประเทศ และให้หน่วยงานถือปฏิบัติ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยเคร่งครัด ทัง้น้ี ถ้าจะขอจัดตั้ง

หนว่ยงานใหม่ ต้องเปน็กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง กับต้องมีข้อเสนอให้ยุบเลิกหรือยุบ
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รวมหน่วยงานที่มีอยู่เดิม (One – In, X – Out) เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อนทั้งในด้าน

ภารกิจและงบประมาณ รวมทั้งให้เสนอแผนการน า Digital Technology มาใช้ในการ

ปฏิบัติงานทกุขั้นตอน ประกอบค าขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับ

เป้าหมายการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครฐัตามยุทธศาสตรช์าต ิ  

  3. ในการประชุม ก.พ.ร. ครั้งที ่5/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจกิายน 2561 ก.พ.ร. 

ได้เห็นชอบกับความเห็นของส านักงาน ก.พ.ร. ข้างต้นแลว้ และมีมติให้เสนอ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งน้ี ก.พ.ร. มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ในการจดัท าแผน

แม่บทและแผนปฏิบัตกิารภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น มิให้มีการก าหนดเรื่องการจัดตั้ง

หน่วยงานไว้เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับแผนการปฏริปูประเทศอีก 

 

9. เรือ่ง สรปุมตกิารประชมุคณะกรรมการพชืน้ ามนัและน้ ามนัพชื ครัง้ที ่3/2561 

(คณะกรรมการพชืน้ ามนัและน้ ามนัพชื) 
 คณะรัฐมนตรมีีมตริับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพืชน้ ามนัและน้ ามันพชื 

ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ตามที่รองนายกรัฐมนตร ี(นายสมคดิ จาตุศรี

พิทักษ์) ประธานกรรมการพชืน้ ามันและน้ ามนัพืช เสนอ สรุปได ้ดงัน้ี 

ประเดน็ หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 

1. การบรหิารการน าเขา้เมลด็ถัว่เหลอืง ป ี2562  

   1.1 เหน็ชอบการบรหิารการน าเขา้เมลด็ถัว่เหลอืง ป ี2562 

ภายใต ้กรอบองคก์ารการคา้โลก (WTO) ดงันี ้

        1.1.1 ผู้มีสิทธนิ าเข้าเมล็ดถั่วเหลือง 6 สมาคม และ 20 

บริษัท กรณีมผีู้ขอเป็นผู้มีสิทธิน าเข้ารายใหม่ และการตัดสิทธิผู้

น าเข้ารายเดมิในกรณีที่ผิดสัญญา ให้คณะอนุกรรมการก ากบั 

ดูแล เมลด็ถัว่เหลือง ป ี2560 – 2562 เป็นผูพ้ิจารณา และเสนอ

คณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืชเพื่อทราบ 

        1.1.2 ผู้มีสิทธิน าเข้าให้การสนับสนุนและส่งเสริมการ

ผลติถัว่เหลืองภายในประเทศ โดย (1) รับซือ้เมล็ดถัว่เหลืองท่ี

ผลติได้ภายในประเทศในราคาตามกลไกตลาด แต่ไมต่่ ากว่า

ราคาขั้นต่ าตามชั้นคณุภาพ และ (2) ผู้มีสทิธิน าเข้าให้ความ

ร่วมมือซื้อเมลด็ถัว่เหลอืงท่ีผลติได้ทั้งหมดภายในประเทศ และ

ให้ความร่วมมือในการใช้เมล็ดถัว่เหลืองน าเข้าตามนโยบาย 

โดยลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษรกับกระทรวงเกษตรและ

สหกรณแ์ละกระทรวงพาณิชย ์(พณ.) 

   1.2 ภายใตก้รอบการคา้อืน่ใหบ้รหิารการน าเขา้เชน่เดยีวกบั

กรอบ WTO 

พณ. 

(กรมการค้า

ต่างประเทศ) 
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2.การบรหิารการน าเขา้มะพรา้วผลตามความตกลงของเขต

การคา้เสรอีาเซยีน (AFTA) ป ี2562 

   2.1 เหน็ชอบการบรหิารการน าเขา้มะพรา้วผลตามความตก

ลงของ AFTA  

ป ี2562 ดงันี ้

         2.1.1 ผู้น าเข้าต้องเป็นนิติบุคคลและเป็นโรงงาน (มีใบ 

รง.4)  

ที่ใช้มะพร้าวผลเป็นวตัถุดิบในการผลติของตนเอง เปิดด าเนิน

กิจการอยู่ในปัจจุบันและขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเข้ากับกรมการค้า

ต่างประเทศ 

         2.1.2 ให้กรมการค้าต่างประเทศออกหนังสือรับรอง 

(แบบ ต.2) ให้ผู้น าเขา้ได้ตามความเห็นชอบของ

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าวภายใต้

คณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช 

พณ. 

(กรมการค้า

ต่างประเทศ) 

 

ประเดน็ หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 

        2.1.3 ให้ผู้น าเขา้ต้องน าเข้ามาเพ่ือแปรรูปเป็นน้ ามันพชื 

หรืออาหารคนในกิจการของตนเองไม่เกินปริมาณที่ระบุไว้ใน

แผนการน าเข้า และการใช้ในกจิการ 

ของตนเอง 

        2.1.4 ผู้น าเข้าให้ค ารับรองว่าจะไม่น ามาจ าหน่าย จา่ย 

โอน ภายในประเทศ 

        2.1.5 ผู้น าเข้ามะพร้าวพกิัดฯ 0801.12.00 และพิกัดฯ 

0801.19.90 ได้ให้ 

ค ารับรองว่าจะไม่น ามะพร้าวน าเข้า ไปให้นติิบุคคลหรือบุคคล

ทั่วไปแปรสภาพโดยการกะเทาะภายนอกโรงงานของตนเอง

และต้องรายงานบัญชสีมดุลแปรสภาพมะพรา้วผลเป็นเนื้อ

มะพร้าวขาวภายหลังการน าเขา้ หากไม่รายงานจะถกูระงับ 

การออกหนังสือรับรองในครั้งต่อไป จนกวา่จะรายงานถกูต้อง

ครบถว้น 

พณ. 

(กรมการค้า

ต่างประเทศ) 

    2.2 ใหท้บทวนการบรหิารการน าเขา้มะพรา้วผล ป ี2562 

กรณกีารก าหนดชว่งเวลาน าเขา้มะพรา้วผลและการก าหนด

สดัสว่นการบรหิารการน าเขา้มะพรา้วผลตอ่การรบัซือ้ผลติ

มะพรา้วผลในประเทศ ในอตัรา 1 : 1.5 โดยมอบหมายผูแ้ทน

เกษตรกร (นายอ านาจ มณแีดง)  ประสานขอ้มูลปรมิาณ

คณะอนุกรรมการ

บริหารจัดการ

สินค้ามะพร้าว 
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ผลผลติมะพร้าวในแหล่งผลิตส าคัญ ได้แก ่จงัหวัด

ประจวบคีรขีันธ์ ชมุพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ส่ง

ให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินคา้มะพร้าว ภายใน

ก าหนด(15 มกราคม 2562) หากพ้นก าหนดให้ถือตามมติ

คณะอนุกรรมการฯ และเสนอคณะกรรมการพืชน้ ามันและ

น้ ามันพืชต่อไป   

3. เห็นชอบการใชม้าตรการปกปอ้งพเิศษ (Special 

Safeguard Measure : SSG) ภายใตค้วามตกลงเกษตรของ 

WTO ส าหรบั ป ี2562 โดยใชข้อ้มลูปรมิาณการน าเขา้

มะพรา้วป ี2557 – 2559 เปน็ฐานในการค านวณเพือ่ก าหนด

ปรมิาณ Trigger Volume ของป ี2562 [หากมีการน าเข้า

มะพร้าวเกินปรมิาณทีก่ าหนด (Trigger Volume)  ประเทศ

ผู้น าเข้าสามารถกลับไปขึ้นภาษีที่อตัราเดมิกอ่นเริ่มลดหรือ

อัตรา MFN (Most Favored Nation Treatment หรือ

หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่ง หรือ

หลักการไม่เลือกปฏิบตัิ)] 

- หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

ด าเนินการตาม

กฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- การออกประกาศ

ของ

กระทรวงการคลัง

ในการเก็บภาษี

ตามมาตรการ 

SSG โดยให้มี

เจตนารมณ์ในการ

ยกเว้นการขอคืน

ภาษีน าเข้าตามมต

รา 19 ทวิ แห่ง

พระราชบัญญัต ิ

ศุลากร พ.ศ. 2482  

ไว้ด้วย 

 

 

 

 

10. เรือ่ง โครงการของขวญัปใีหมส่ าหรบัประชาชน ประจ าป ี2562 ของกระทรวง

พลงังาน (พน.) 

  คณะรัฐมนตรมีีมตริับทราบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ โครงการ

ของขวัญปีใหม่ส าหรบัประชาชนประจ าป ี2562 ของ พน. โดยไดล้ดราคาขายปลกี

น้ ามันเชื้อเพลิงทกุชนดิลง 1 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันที ่25 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป เพ่ือลด

ค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางช่วงปีใหม ่ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะปรับลดอตัราเงิน

ส่งเข้ากองทุนน้ ามันเชือ้เพลิง 0.5 บาท/ลิตร และสว่นที่เหลือเป็นการให้ความร่วมมือลด

ค่าการตลาดของผู้ค้าตามสภาพราคาตลาดที่ลดลง 
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11. เรือ่ง ขออนมุตัดิ าเนนิโครงการอา่งเกบ็น้ าล าน้ าชอีนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ

จงัหวดัชยัภมู ิ 

 คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 

ดังน้ี  

  1. อนุมตัิให้ กษ. (กรมชลประทาน) ด าเนินโครงการอ่างเก็บน้ าล าน้ าชีอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดชยัภมูิ  (โครงการอ่างเก็บน้ ายางนาดี จังหวัดชัยภูม ิ

เดิม) มกี าหนดแผนงานโครงการ 6 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2567) กรอบวงเงิน

งบประมาณโครงการทั้งสิ้น 3,100 ล้านบาท  

  2. อนุมตัิหลกัการให้ กษ. (กรมชลประทาน) สามารถจ่ายค่าชดเชยพิเศษ

แทนการจัดสรรทีด่ินแปลงอพยพในกรณทีี่กรมชลประทานไม่สามารถจดัสรรที่ดินแปลง

อพยพให้แก่ราษฎรทีไ่ด้รับผลกระทบหรือราษฎรไม่ประสงคจ์ะรับที่ดินแปลงอพยพ   

  3. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนงานปฏิบตัิการ

ป้องกัน แก้ไข และพฒันาส่ิงแวดล้อมที่ กษ. (กรมชลประทาน) เสนออย่างเคร่งครดั  

  ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ให้เป็นไปตามความเห็นของ

ส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้ กษ. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิและส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาต ิในฐานะ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาต ิรวมทั้งข้อสังเกตของส านกั

งบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  

 สาระส าคญัของโครงการอ่างเก็บน้ าล าน้ าชอีันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ

จังหวัดชัยภูม ิสรุปไดด้ังน้ี  

 1. วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าต้นทุนส าหรับสนับสนุนพื้นที่

การเกษตร บรรเทาปญัหาอุทกภยัในพ้ืนที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม เป็นแหล่งน้ าด้าน

การอุปโภคบริโภค อตุสาหกรรม และเพ่ือรองรับแผนการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นให้เต็ม

ศักยภาพในลุ่มน้ าชี   

  2. ทีต่ั้งโครงการ อยู่บริเวณพื้นที่บา้นยางนาดี ต าบลชีบน อ าเภอบ้านเขว้า 

และพื้นที่บา้นละหานค่าย ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  

  3. ลักษณะโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ดังน้ี 1) เขื่อนดินประเภท

แบ่งโซน (Zone Dam) ความยาว 1,580 เมตร ความสูง 24 เมตร ความกว้างสันท านบ

ดิน 9 เมตร และขนาดความจุทีร่ะดับเก็บกกั 70.21 ล้านลูกบาศก์เมตร  2) อาคารระบาย

น้ าล้น (Spillway) ชนดิประตรูะบายเหลก็บานโค้ง 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 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2567)  

  5. ค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิน้ 3,100 ล้านบาท  

 6. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รบั  

   1) เป็นแหล่งน้ าสนับสนุนสถานีสูบน้ าตามล าน้ าชีตั้งแต่บริเวณท้าย

เขื่อนในเขตพื้นที่จังหวัดชยัภูม ิจนถึงจุดบรรจบล าน้ าพองในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น   

   2) พื้นที่รบัประโยชน์ในฤดูฝน จ านวน 75,000 ไร ่และฤดูแล้ง 

จ านวน 30,000 ไร ่ 

  3) เป็นแหล่งน้ าสนับสนุนการประมง  
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  4) สามารถช่วยบรรเทาอุทกภยับริเวณพื้นทีท่้ายอ่างเก็บน้ า 

12. เรือ่ง การเชือ่มโยงขอ้มลูภาพใบหนา้บคุคลจากฐานขอ้มลูทะเบยีนกลางของ

กรมการปกครองดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์ 

 คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอการเชื่อมโยง

ข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมลูทะเบียนกลางของกรมการปกครองด้วยระบบ

คอมพิวเตอรแ์กก่รมเจ้าท่า เพ่ือให้การปฏิบตังิานตามอ านาจหน้าท่ีเป็นไปได้อย่าง

ถูกต้องตามกฎหมายตอ่ไป   

 สาระส าคญัของเรือ่ง  

 คค. รายงานว่า   

  1. จากนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผดิกฎหมาย 

ขาดการรายงาน และไร้การควบคมุ (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: 

IUU Fishing) กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบและเป็นคณะอนุกรรมการ

แก้ไขปัญหาการท าประมงทีผ่ิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคมุ ไดด้ าเนิน

มาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรปูแบบแรงงานประมงและ

การท าประมงผิดกฎหมาย จึงได้พัฒนาระบบการอนุญาตคนประจ าเรือและแรงงาน

ประมงทะเลเพ่ือลงท าการในเรือประมงทะเล ตามมาตรา 285 แห่งพระราชบัญญัตกิาร

เดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456 มีจุดประสงค์เพื่อน าการพิจารณาการ

ออกใบอนุญาต การรายงานเรือเข้า – ออกเมืองท่าของเรือประมงไทย โดยเก็บบันทึก

ข้อมูลภาพใบหน้าคนประจ าเรือและแรงงานประมงเพื่อการพิสูจนย์ืนยันตวับุคคลโดย

การตรวจจับใบหน้าปัจจุบัน (Face Detection) เปรียบเทียบกับรปูโครงหน้าเดิม (Face 

Recognition) ที่เคยท าการลงทะเบยีนหรือรายงานไว้ในการแจ้งเรือเข้า – ออก ให้

สามารถตรวจสอบย้อนกลับได ้เพ่ือเป็นการควบคุมคนประจ าเรือและแรงงานประมง

ทะเล   

  2. ระบบการอนุญาตคนประจ าเรือและแรงงานประมงทะเลเพ่ือลงท าการใน

เรือประมงทะเลฯ เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ในขั้นตอนกระบวนการตรวจ

พิสูจน์ยืนยันตวับุคคลจากฐานข้อมลูทะเบียนกลางของกรมการปกครอง กรมเจ้าท่า

ได้รับอนุญาตให้ดภูาพได้เฉพาะแรงงานต่างด้าว สว่นแรงงานสัญชาติไทยจะไม่ปรากฏ

ภาพใบหน้า ซึ่งเป็นส่วนส าคัญต่อการปฏิบตัิงานเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบว่าเป็นบุคคล

เดียวกันหรือไม่ กระบวนการตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลของแรงงานสัญชาติไทยจึงยัง

ไม่ครบถว้นสมบรูณ ์ดงัน้ัน จึงมีความจ าเป็นจะต้องเชื่อมโยงข้อมลูภาพใบหน้าบุคคล

จากฐานข้อมลูทะเบียนกลาง ของกรมการปกครองเพื่อการพิสูจนย์ืนยันตวับุคคลของคน

ประจ าเรือและแรงงานประมง มาเปรยีบเทียบกับภาพใบหน้าท่ีจดัเกบ็อยู่ในระบบของก

รมเจ้าท่า ให้เกิดความน่าเชื่อถือของการตรวจสอบแรงงานในภาคประมง สามารถ

ตรวจสอบย้อนหลังได ้ลดการปลอมแปลงเอกสาร การสวมตวัของแรงงานประมงไร้

สัญชาต ิซึ่งจะส่งผลให้ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศสหรฐัอเมริกาที่มกีาร

ตรวจสอบการท าการประมงของประเทศไทยอย่างเข้มงวด มีความเชื่อมั่นในไทยมาก

ยิ่งขึ้น  

  3. ในปัจจุบันมีผู้ไดร้ับอนุญาตให้ลงท าการงานในเรือประมงแลว้เป็น

จ านวนทั้งหมด 67,217 ราย เป็นบุคคลที่มีสญัชาติไทย จ านวน 24,488 ราย และเป็น

บุคคลต่างด้าว จ านวน 42,729 ราย  
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13. เรือ่ง การเชือ่มโยงขอ้มลูภาพใบหนา้บคุคลจากกรมการปกครองดว้ยระบบ

คอมพวิเตอร ์ 

 คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงพาณิชย ์(พณ.) เสนอให้ พณ. 

(กรมพฒันาธุรกิจการค้า) เชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครองดว้ย

ระบบคอมพวิเตอร ์เพ่ือรองรับการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส ์(e – 

Registration) โดยให้ พณ. รบัความเห็นของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไป

พิจารณาด าเนินการตอ่ไป  

   สาระส าคญัของเรือ่ง  

 พณ. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมตัิให้ พณ. (กรมพฒันาธุรกจิการคา้) 

เชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครองดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์เพ่ือรอง

รับการให้บรกิารจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส ์(e – Registration) ซึ่งถือเป็น

การท าธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ทีก่่อให้เกิดผลกระทบระดับสูง ซึ่งต้องใช้วิธีการแบบ

ปลอดภัยในระดับเคร่งครัด โดย พณ. (กรมพฒันาธุรกิจการค้า) มีความจ าเป็นในการ

เชื่อมโยงข้อมูลรูปภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครอง

เพ่ือตรวจสอบและยืนยันความมตีัวตนของบุคคลในการพิจารณาค าขอจดทะเบยีนผ่าน

ระบบจดทะเบียนนิติบคุคลทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e – Registration) ลดความผิดพลาดของ

ข้อมูลและขั้นตอนการท างาน และบรูณาการเชื่อมโยงข้อมูลและเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การให้บรกิารของหนว่ยงานภาครัฐ ทั้งน้ี รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยได้

พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องดังกล่าวแล้ว 

 

14. เรือ่ง แถลงการณส์ านกันายกรฐัมนตร ีเรือ่ง การพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 

 คณะรัฐมนตรมีีมตริับทราบตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตร ีเสนอ

แถลงการณ์ส านกันายกรัฐมนตร ีเรื่อง การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 ตามที่ส านกัพระราชวงัมีประกาศแจ้งว่าทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตั้ง

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีเพ่ือความเป็นสวัสดิมงคลของ

ประเทศชาติ และราชอาณาจักรให้เป็นที่ชืน่ชมยินดขีองประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจ

อยู่ทั่วกัน ระหว่างวันที ่4 ถึงวันที ่6 พฤษภาคม 2562 นั้น 

 รัฐบาลไดร้ับทราบแลว้ด้วยความยินดียิ่ง และบัดนี้เป็นโอกาสส าคญัท่ี

รัฐบาลจะได้รว่มกบัพสกนิกรชาวไทยเตรียมการจัดงานสนองพระราชด ารแิละพระมหา

กรณุาธิคุณให้สมพระเกียรติตามพระราชประเพณี ทั้งน้ี จ าเดิมแตท่รงรับค ากราบบังคม

ทูลเชิญขึ้นทรงราชย์ในปี 2559 รัฐบาลก็ไดต้ระเตรียมการต่าง ๆ อันพึงจะต้องปฏิบตัิใน

ส่วนของรัฐบาลเป็นการภายในไปพลางก่อนแล้ว เมื่อมกี าหนดการชัดเจนเช่นนีร้ัฐบาล

จะแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ โดยจะแจ้ง

การเตรียมการให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทราบต่อไป 

 จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ส านกันายกรัฐมนตรี 2 มกราคม 2562 

 

15.  เรือ่ง ประกาศส านกัพระราชวงั เรือ่ง ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ัง้การพระราช

พธิบีรมราชาภเิษก 

                   คณะรัฐมนตรีมมีติรบัทราบ ประกาศส านักพระราชวัง ลงวันที ่1 มกราคม 

2562 เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตัง้การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามที่

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ ดังน้ี 
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 สาระส าคญัของเรือ่ง 

 เลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้

ประกาศให้ทราบทัว่กนัว่า โดยที ่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ

ยวรางกรู ได้เสด็จเถลงิถวลัยราชสมบัติเป็นพระมหากษตัรยิ์แห่งประเทศไทย ตามค า

กราบบังคมทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าท่ีประธานรัฐสภา 

กราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยนัน้ ทรงพระราชด าริวา่ เป็นโอกาสอันควรที่

จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี เพ่ือความเป็นสวัสดิ

มงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดขีองประชาชนผูม้ี

ความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราช

พิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ดังน้ี 

 1. วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและ

เสด็จออกมหาสมาคม พระบรมวงศานุวงศ ์คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตร ีข้าราชการชั้น

ผู้ใหญ่ เฝ้าทลูละอองธลุีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น พระราชพิธีเฉลิมพระ

ราชมณเฑียร 

 2. วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562  พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย 

พระนามาภิไธย และและสถาปนาฐานันดรศกัดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ จากนั้น เสด็จเลยีบ

พระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค 

 3. วันที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เสด็จออก ณ สีหบัญชรพระที่นั่ง

สุทไธสวรรย์ปราสาท พสกนิกรเฝ้าทลูละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชยัมงคล จากนั้น 

เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท                 คณะทูตานุทตูและกงสุลต่างประเทศ

เฝ้าทูลละออกธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล สว่นการเสด็จเลยีบพระนครโดยขบวน

พยุหยาตราทางชลมารค ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีขึ้นในช่วงการ

พระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลถวายผา้พระกฐิน ปลายปีพุทธศักราช 2562 จึง

ประกาศให้ทราบทัว่กนั 

 

 

16.  เรือ่ง  มาตรการสง่เสรมิการช าระเงนิเพือ่ซือ้สนิคา้และบรกิาร และการน าสง่ขอ้มลู

ภาษมีลูคา่เพิม่ผา่นระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

 คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเตมิวิธีการช าระเงิน การรับช าระ

เงินทางอิเล็กทรอนิกส ์และก าหนดรายการสนิค้าและบรกิารทีจ่ะไม่ได้รับสิทธิ 

(Negative List) ของมาตรการส่งเสริมการช าระเงินเพ่ือซื้อสินคา้และบริการ และการ

น าส่งข้อมูลภาษีมลูค่าเพ่ิมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามทีก่ระทรวงการคลังเสนอ 

สาระส าคญั 

 การแก้ไขเพิ่มเติมวิธกีารช าระเงิน การรับช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ และ

ก าหนดรายการสินค้าและบริการที่จะไม่ได้รบัสิทธิ (Negative List) ของมาตรการฯ 

โดยสรุปการแก้ไขเพิม่เติม และเหตผุลของการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ดังน้ี 
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เรือ่งเดมิ 

(คณะรฐัมนตรมีมีติ

เหน็ชอบเมือ่วนัที ่18 

ธนัวาคม 2561) 

ประเดน็การแกไ้ขเพิม่เตมิ เหตผุลของ

การแกไ้ข

เพิม่เตมิ 

1. คณุสมบตัผิูท้ีจ่ะไดร้บั

เงนิชดเชย: 

  1.1 มีบัตรเดบิตที่ออกใน

ประเทศไทย 

  1.2 ลงทะเบียนเข้ารว่ม

มาตรการฯ ในชว่งเวลา 

ช่องทางและตามเงื่อนไขที่

ก าหนด 

  1.3 สมัครใช้บรกิาร

พร้อมเพย ์โดยใช้เลข

ประจ าตัวประชาชนเพ่ือ

รับเงินชดเชย 

คณุสมบตัผิูท้ีจ่ะไดร้บัเงนิชดเชย: 

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 

2. เป็นผู้ใช้บริการการช าระเงินภายใต้

การก ากบั อาท ิบัตรเดบิต 

3. ลงทะเบยีนเข้ารว่มมาตรการฯ ในชว่ง

เวลา ช่องทาง และตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

4. สมคัรใช้บรกิารพรอ้มเพย์ โดยเลข

ประจ าตัวประชาชนเพ่ือรับเงินชดเชย 

เพ่ือให้เกิด

ความชดัเจน 

2. วธิกีารช าระเงนิทาง

อเิลก็ทรอนกิส:์ 

  ผู้ที่มีคณุสมบัติทีจ่ะได้รับ

เงินชดเชย เมื่อได้ช าระ

เงินเพื่อซื้อสินค้าและ

บริการในชว่งเวลาที่

ก าหนดกับผู้ประกอบการ

ร้านค้าที่มีคณุสมบัติ

ครบถว้น โดยใชบ้ัตรเด

บิตของตนเองทุกประเภท

ที่ออกในประเทศไทยและ

มีการใช้จ่ายในประเทศ

ไทย (ไมร่วมถึงบตัร

สวัสดิการแห่งรัฐ) ม ี

 

สิทธ์ิได้รับเงินชดเชยตาม

มาตรการฯ 

2. วธิกีารช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส:์ผู้

ที่มีคุณสมบตัิที่จะไดร้บัเงินชดเชยตาม

มาตรการฯ เมื่อช าระเงินค่าซื้อสินค้า

หรือค่าบรกิารให้แก่ผูป้ระกอบการ

ร้านค้าที่มีคณุสมบัติครบถว้น ส าหรับ

การซื้อสินค้าหรือรับบริการในประเทศ

ไทย ตั้งแตว่ันที่ 1 ถึง 15 กมุภาพันธ ์

2562 ผ่านวิธีการดังตอ่ไปน้ี 

  2.1 ช าระเงินโดยใชบ้ัตรเดบิตของ

ตนเองซึ่งออกในประเทศไทย และ/หรือ 

  2.2 ช าระเงินด้วยวิธกีารทาง

อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดทีผู่้ให้บริการไดร้ับ

ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการ การ

ช าระเงินภายใต้การก ากับ อาท ิช าระ

เงินผ่านคิวอารโ์ค้ดที่เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน (Standard QR Code 

Payment) 

เพ่ือให้เกิด

ความชดัเจน

และเพ่ือ

ส่งเสริมการ

ช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์

อื่น ๆ 

นอกเหนือจาก

บัตรเดบิต 
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  ทั้งน้ี การช าระเงินดว้ยวิธกีารทาง

อิเล็กทรอนิกสข์้างต้น ไม่รวมถึงบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐและบัตรเครดิต 

3. วธิกีารรบัช าระเงนิทาง

อเิลก็ทรอนกิส:์ 

  คุณสมบัตผิู้ประกอบการ

ร้านค้า ไดแ้ก ่

ผู้ประกอบการจดทะเบียน

ภาษีมลูค่าเพิม่ที่ใชร้ะบบ

บันทึกการเก็บเงิน (Point 

of Sale: POS) ช่วยเก็บ

บันทึกการขาย 

รายละเอียดสินค้า 

ค านวณยอดขายและพิมพ์

ใบก ากับภาษ ีโดย

เชื่อมต่อกับเครื่องรบัช าระ

เงินอิเล็กทรอนกิส์ 

(Electronic Data 

Capture: EDC) ทั้งน้ี 

ผู้ประกอบการร้านค้าที่มี

ระบบ POS ต้องท าการ

ปรับปรุงและทดสอบ

เพ่ือให้สามารถส่งข้อมูล

ภาษีมลูค่าเพิ่มทาง

อิเล็กทรอนิกส์ได ้

เช่นเดียวกับระบบที่ใช้

ภายใตม้าตรการชดเชย

เงินให้แก่ผู้มรีายได้นอ้ย

ผ่านบัตรสวัสดกิารแหง่รัฐ

โดยใชข้้อมูลจากจ านวน

ภาษีมลูค่าเพิ่มที่ผูม้ีบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐได้ช าระ 

3. วธิกีารรบัช าระเงนิทาง

อเิลก็ทรอนกิส:์ คุณสมบัติผู้ประกอบการ

ร้านค้า ไดแ้ก ่

  3.1 ผู้ประกอบการจดทะเบียน

ภาษีมลูค่าเพิ่มที่ใชร้ะบบบันทึกการเกบ็

เงิน (Point of Sale: POS) ช่วยเก็บ

บันทึกการขาย ยอดขาย จ านวน

ภาษีมลูค่าเพิ่มที่แยกออกจากราคาสินค้า

และบริการ รายละเอียดสินค้า และพิมพ์

ใบก ากับภาษ ีซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องรับ

ช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Data Capture: EDC) ที่ต้องรับและส่ง

ข้อมูลจ านวนภาษีมูลคา่เพิ่มในแต่ละ

รายการทีร่ับช าระค่าสนิค้าและบรกิาร

ได ้และ/หรือ 

  3.2 ผู้ประกอบการจดทะเบียน

ภาษีมลูค่าเพิ่มที่ใชร้ะบบ POS ตามข้อ 

3.1 ซึ่งเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการการช าระ

เงินภายใตก้ารก ากับอ่ืน ๆ ทีต่้องการมี

การรับและส่งข้อมูลจ านวน

ภาษีมลูค่าเพิ่มในแตล่ะรายการที่รับ

ช าระค่าสินค้าและบรกิารได ้

ทั้งน้ี ผู้ประกอบการรา้นค้าที่จะเข้าร่วม

มาตรการฯ ต้องลงทะเบียนกับ

กรมบัญชีกลาง พร้อมทั้ง ต้องท าการ

ปรับปรุงและทดสอบระบบ POS เพ่ือให้

สามารถรับและส่งข้อมูลภาษีมลูค่าเพิ่ม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่นเดียวกับระบบ

ที่ใช้ภายใต้มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้

มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เพ่ือให้

สอดคล้องกบั

การเพ่ิมเตมิ

วิธีการช าระ

เงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์

ตามข้อ 2 
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โดยใชข้้อมูลจากจ านวนภาษีมลูค่าเพิ่ม

ที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแหง่รัฐได้ช าระ 

4. การช าระเงนิเพือ่ซือ้

สนิคา้และบรกิารไมร่วมถงึ

สนิคา้และบรกิารทีม่ภีาษี

สรรพสามติ 

ก าหนดรายการสนิคา้และบรกิารทีจ่ะ

ไมไ่ดร้บัสทิธิ ์(Negative List): สินค้า

และบริการที่มภีาษีสรรพสามิต ได้แก่ 1. 

สุรา 2. ยาสูบ 3. น้ ามนัและผลติภณัฑ์

น้ ามัน 4. รถยนต ์และ 5. 

รถจกัรยานยนต ์

เพ่ือให้เกิด

ความชดัเจน 

 
17. เรือ่ง ขออนมุตัโิครงการศนูยบ์รูณาการวจิยัและรกัษาโรคมะเรง็ โรงพยาบาล

จฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย และงบประมาณสนบัสนนุ 

  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการตามความเห็นของส านัก

งบประมาณ ให้สภากาชาดไทยด าเนินโครงการศูนย์บูรณาการวจิยัและรกัษา

โรคมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 

พ.ศ. 2566 ภายในกรอบวงเงิน 2,436,000,000 บาท (สองพันสี่รอ้ยสามสิบหกล้าน

บาท) โดยให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จ านวน 1,948,800,000 บาท (หนึ่งพันเก้า

ร้อยสี่สิบแปดล้านแปดแสนบาท) และเงินนอกงบประมาณสมทบ จ านวน 487,200,000 

บาท (สีร่้อยแปดสิบเจด็ล้านสองแสนบาท)  

  โดยประกอบไปดว้ยโครงการย่อย 2 โครงการ คือ 

  1. โครงการปรับปรุงอาคารนวมินทราชินีและอาคารคัคณางค์ (พ.ศ. 

2563 –  

พ.ศ. 2565) 

- ค่าปรับปรุง 880,000,000 บาท โดยขอสนับสนุนจากรัฐบาล รอ้ย

ละ 80 เท่ากับ 704,000,000 บาท 

- ค่าควบคุมงาน 44,000,000 บาท โดยขอสนับสนุนจากรัฐบาล  

ร้อยละ  80 เท่ากับ 35,200,000 บาท 

  2. โครงการก่อสรา้งอาคารศูนยว์ิจัยและนวตักรรมงานบรกิาร (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 าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามขั้นตอนต่อไป ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการ

งบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 26 ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 

 

ตา่งประเทศ 
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18.  เรือ่ง  สรปุสาระส าคญัการประชมุรฐัมนตรศีกึษาอาเซยีน ครัง้ที ่10 และการประชมุ

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

  คณะรัฐมนตรมีีมตริับทราบและอนุมตัิตามทีก่ระทรวงศึกษาธกิาร (ศธ.) 

เสนอ ดังน้ี 

  1. รับทราบสรุปสาระส าคัญการประชุมรัฐมนตรีอาเซยีน ครั้งที ่10 และการ

ประชมุที่เกีย่วข้อง 

  2. อนุมตัิให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ร่วมลงนามในกฎบตัรเครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียนกับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิารของประเทศสมาชิกอาเซียนหรือผู้แทนในโอกาส

แรก 

  3. อนุมตัิให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม 

(Full Powers) ให้แกร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิารหรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายเป็นผู้

ลงนามฝา่ยไทยร่วมลงนามในกฎบตัรเครือข่ายมหาวทิยาลัยอาเซียนส าหรับการลงนาม

ดังกลา่ว 

                   ทั้งน้ี ในกรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งแก้ไขปรับปรุงร่างกฎบัตรเครือขา่ย

มหาวิทยาลัยอาเซียนเพิ่มเติมจากทีค่ณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ 

ให้ ศธ. สามารถด าเนินการได ้โดยน าเสนอคณะรัฐมนตรรีับทราบภายหลัง พร้อมทั้ง

ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไดร้ับจากการปรับเปลีย่นดังกล่าว ตามหลักเกณฑข์องมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจดัท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองคก์ารระหว่างประเทศ) 

                   ส าหรบัการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที ่10 มีวัตถุประสงค์เพื่อ

พิจารณาความก้าวหน้าการด าเนินงานตามวสิัยทัศน์อาเซียน แผนงาน/โครงการ

กิจกรรมด้านการศกึษาภายใต้กรอบความรว่มมืออาเซยีน อาเซียนบวกสาม สุดยอด

เอเชียตะวันออก และความรว่มมืออาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และแลกเปลีย่นเรียนรู้

ตลอดจนให้ข้อคดิเห็นเพื่อการพัฒนาการด าเนินความรว่มมือด้านการศกึษาอันเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศกึษาของภูมภิาค รวมทั้งก าหนดแนวทางการด าเนินความ

ร่วมมือระหว่างกันให้สอดรับกับพลวตัการเปลี่ยนแปลง 

                    ทั้งน้ี การประชุม ฯ ได้มกีารพิจารณารับรองกฎบัตรเครือข่าย

มหาวิทยาลัยอาเซียน แผนปฏิบัตกิารอาเซียน – จีน เพ่ือความรว่มมือด้านการศึกษา 

พ.ศ. 2560 – 2563 และแผนปฏบิัติการอาเซียนบวกสามดา้นการศึกษา พ.ศ. 2561 – 

2568 ซึ่งเอกสารทั้งสามฉบับได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการประชมุเมื่อ

วันที่ 30 ตลุาคม 2561 แล้ว ตลอดจนรับทราบความก้าวหน้าการด าเนินความรว่มมือ

เพ่ือพัฒนาการศึกษาภายใตแ้ผนงานการศกึษาอาเซยีน พ.ศ. 2559 -2563 รวมทั้งยังมี

หัวข้ออ่ืน ๆ ที่ส าคัญ เช่น การจดักิจกรรมภายใต้ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เดก็และเยาวชนทีต่กหล่น โดยประเทศไทยรับเป็น

เจ้าภาพในโครงการ “การประชาสัมพันธ์การด าเนินการเพ่ือสร้างความตระหนัก

เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่นและสร้าง commitment ร่วมกนัเพื่อให้มีการ

ด าเนินการที่เข้มแข็ง” และการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการเป็นประธานอาเซียน ในปี 

2562 ของประเทศไทย และมกีารประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 29 ตลุาคม – 1 

พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงเนปยดีอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดังน้ี  (1) การ
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ประชมุรัฐมนตรีศกึษาอาเซียนบวกสามครั้งที่ 4 (2) การประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้าน

การศกึษาอาเซยีนบวกสาม ครั้งที ่9 (3) การประชุมคณะท างานอาเซียน – รัสเซียด้าน

การศกึษา และ (4) การหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการและ

วัฒนธรรมอินโดนีเซียและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการฟลิปิปินส์ 

 

19.  เรือ่ง  การขอรบัจดัสรรงบอดุหนนุแกศ่นูยอ์าเซยีนเพือ่การศกึษาและการหารอืดา้น

การพฒันาทีย่ัง่ยนื (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and 

Dialogue) 

                   คณะรัฐมนตรีมมีติอนุมัตติามความเห็นของส านักงบประมาณที่ให้

กระทรวงการต่างประเทศจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่าย รวมทั้งแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปตี่อไป 

                   การด าเนินงานของศูนย์อาเซยีนเพื่อการศกึษาและการหารือด้านการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and 

Dialogue : ACSDSD) ซึ่งศูนย์อาเซียนฯ จะตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจยัภาวะผู้น าเพื่อการพฒันา

อย่างยั่งยืน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลยัมหิดล กรุงเทพมหานคร และมีหน้าท่ีหลัก 

คือ การประสานงานและขับเคลื่อนการพฒันาท่ียั่งยืนของประเทศและประชาคมอาเซยีน

ภายใตว้ิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 

ของสหประชาชาติ โดยด าเนินการผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตา่ง ๆ เช่น 1) กิจกรรมดา้น

การพฒันาท่ียั่งยืน (เช่น การจดัการประชุมหารือระดมสมองระดับสูงว่าด้วยการส่งเสริม

ความเกื้อกูลระหว่างวสิัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และวาระการพัฒนาทีย่ั่งยนื 

ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาต ิรว่มกับส านักเลขาธกิารอาเซียน และคณะกรรมาธิการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟกิ) และ 2) การเดินทางเข้ารว่มการประชมุใน

กรอบอาเซียนที่เกีย่วข้อง เป็นต้น  

ทั้งน้ี การจัดตั้งศูนย์อาเซียนฯ ที่ประเทศไทยเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศ

ไทยในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานของอาเซียนด้านการพฒันาท่ียั่งยืนในการขับเคลื่อน

การพฒันาท่ียั่งยืนในอาเซียนให้ก้าวหน้า และส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะ

ประธานอาเซยีนในปี พ.ศ. 2562 

 

 

แตง่ตัง้ 

 

20. เรือ่ง การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหนง่ประเภทวชิาการระดบั

ทรงคณุวฒุ ิ(ส านกันายกรฐัมนตร)ี 

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่ส านักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง

ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกดัส านักนายกรัฐมนตรี ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับทรงคุณวุฒ ิจ านวน 2 ราย ตั้งแต่วันทีม่ีคุณสมบัตคิรบถ้วนสมบูรณ ์ดังน้ี  

  1. นายออมสนิ สงิหกลางพล ผู้อ านวยการส านัก 8 ส านักข่าวกรอง

แห่งชาต ิให้ด ารงต าแหน่ง       ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและ

อาชญากรรมข้ามชาต ิ(นักการข่าวทรงคณุวฒุิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา ส านักข่าวกรอง

แห่งชาต ิตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561   
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   2. นายทศนารถ นตุาคม ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ ส านักข่าวกรอง

แห่งชาต ิให้ด ารงต าแหน่ง   ที่ปรกึษาด้านการพัฒนาระบบงานการข่าว (นกัการข่าว

ทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่ง

เป็นวันที่ผู้ครองต าแหน่งอยู่เดิมเกษียณอายรุาชการ  

   ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  

 

21. เรือ่ง การแตง่ตัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหนง่ประเภทวชิาการระดบัทรงคณุวฒุ ิ

(กระทรวงศกึษาธกิาร)  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงศกึษาธิการเสนอแต่งตั้ง นางเจดิ

ฤด ีชนิเวโรจน ์ผู้อ านวยการส านกัมาตรฐานการอาชีวศกึษาและวิชาชีพ ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ด ารงต าแหน่ง   ที่ปรกึษาด้านมาตรฐานการ

อาชีวศกึษาธุรกิจและบริการ (นักวิชาการศกึษาทรงคุณวุฒิ) ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ ตั้งแตว่ันที่ 12 ตลุาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มี

คุณสมบัติครบถว้นสมบูรณ ์ทั้งน้ี ตั้งแต่วันทีท่รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

แต่งตั้งเป็นต้นไป 

 

22. เรือ่ง การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัประเภทบรหิารระดบัสงู 

(กระทรวงการคลงั)  

    คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางญาใจ 

พฒันสขุวสนัต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยทุธศาสตร ์(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ทรงคุณวุฒิ) ส านักงานปลัดกระทรวง ให้ด ารงต าแหน่ง ผูต้รวจราชการกระทรวง 

ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงการคลงั ตั้งแตว่ันที่ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง  

  

23. เรือ่ง การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหนง่ประเภทบรหิารระดบัสงู 

(กระทรวงแรงงาน)  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้งขา้ราชการ

พลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดับสูง จ านวน 4 ราย ดังนี้  

  1. เลื่อน นายสชุาต ิพรชยัวเิศษกลุ รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมการ

จัดหางาน ให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) 

ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงแรงงาน  

   2. เลื่อน นายทศพล กฤตวงศว์มิาน รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงสูง) ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงแรงงาน   

   3. เลื่อน นายสมศกัดิ ์อภวินัทนกลุ ผู้ชว่ยปลดักระทรวง (นกับริหารต้น) ให้

ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวงสูง) ส านักงาน

ปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน    

  4. เลื่อน นายธวชั เบญจาทกิลุ รองอธิบด ี(นักบริหารต้น) กรมพฒันาฝีมือ

แรงงาน ให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวงสูง) 

ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงแรงงาน   
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   ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  

24. เรือ่ง การแตง่ตัง้ผูอ้ านวยการองคก์ารจดัการน้ าเสยี  

  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามทีก่ระทรวงมหาดไทยเสนอการแตง่ตั้ง นาย

ชรีะ วงศบรูณะ เป็นผูอ้ านวยการองค์การจดัการน้ าเสยีและการก าหนดอัตรา

ค่าตอบแทน [ตามมตคิณะกรรมการองค์การจัดการน้ าเสีย  ในการประชุมครั้งที ่3/2561 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 และครั้งที ่4/2561 เมื่อวันที ่26 เมษายน 2561] ตามที่

กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้มผีลตั้งแตว่ันที่ลงนามในสัญญาจ้าง แต่ไม่ก่อนวันที่

คณะรัฐมนตรมีีมต ิส่วนค่าตอบแทนและสทิธิประโยชน์อื่น รวมทั้งเงื่อนไขการจ้างและ

การประเมินผลการปฏบิัติงานให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และให้ 

นายชรีะ วงศบูรณะ ลาออกจากการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจก่อนลงนามในสัญญาจ้าง

ด้วย ทั้งน้ี ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการแต่งตั้งผู้อ านวยการองค์การจดัการน้ าเสีย

ในครั้งต่อไป ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดอยา่งเคร่งครัด  

 

25. เรือ่ง การแตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการคดพีเิศษ วาระป ีพ.ศ. 

2561  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงยตุธิรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการคดีพิเศษ จ านวน 9 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิเดิมที่

ครบวาระสองป ีดังน้ี  

  1. นายธีระพงษ ์วงศ์ศิวะวลิาส    ผู้ทรงคณุวฒุิด้านกฎหมาย  

  2. นายสราวุธ เบญจกลุ    ผู้ทรงคณุวฒุิด้านการเงินการ

ธนาคาร  

  3. พลต ารวจเอก ชัยยะ ศิริอ าพันธ์กุล  ผู้ทรงคณุวฒุิด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอก       เงิน  

   4. พลต ารวจโท ปัญญา เอ่งฉ้วน   ผู้ทรงคณุวฒุิด้านการ

สอบสวนคดีอาญา  

  5. นายรวี ประจวบเหมาะ   ผู้ทรงคณุวฒุิด้านความมั่นคงประเทศ  

  6. นายมานะ นิมิตรมงคล   ผู้ทรงคณุวฒุิด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต  

  7. นายภาสกร ประถมบุตร   ผู้ทรงคณุวฒุิด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

  8. นางสาวพันธ์ุทิพย ์นวานุช   ผู้ทรงคณุวฒุิด้านกฎหมาย  

  9. นายศรพล ตุลยะเสถียร   ผู้ทรงคณุวฒุิด้านเศรษฐศาสตร ์ 

   ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  

 

26. เรือ่ง การแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารโครงการจดัตัง้สถาบนัไทยโคเซน็  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงศกึษาธิการเสนอแต่งตั้งคณะ

กรรมการบริหารโครงการจดัตั้งสถาบันไทยโคเซ็น โดยมีองค์ประกอบ รวม 17 คน 

ประกอบด้วย นายธีรเกียรต ิเจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานกรรมการ นายกอบศกัดิ ์ภู

ตระกูล เป็นรองประธานกรรมการ นายศุภชยั เจียรวนนท ์นายกิตติชัย ไตรรตันศิรชิัย 
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และนายโกศล เพ็ชร์สวุรรณ ์เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิมผีู้อ านวยการสถาบันส่งเสริม

การสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีกรรมการโดย

ต าแหน่งอีก 11 คน มอี านาจหน้าท่ีก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานสถาบัน

ไทยโคเซ็น และสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาไทยในการไปศึกษาต่อ ณ สถาบันไทยโค

เซ็น ประเทศญี่ปุ่น บรหิารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นและก ากับดูแลแผนปฏิบัติ

การและงบประมาณในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ดา้นอุตสาหกรรมของ

สถาบันการศึกษารูปแบบโคเซ็นในประเทศไทย เป็นต้น ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที ่2 มกราคม 

2562 เป็นต้นไป  

 

 

 

 

27. เรือ่ง การแตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพ

แหง่ชาต ิ 

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการหลกัประกันสุขภาพแห่งชาต ิจ านวน 4 คน แทนต าแหน่ง

ที่ว่างลง ดังน้ี  

  1. นายเจษฎา โชคด ารงสุข  ผู้เชี่ยวชาญดา้นการแพทย์และ

สาธารณสขุ  

   2. พลเอก เอกจติ ช่างหล่อ  ผู้เชี่ยวชาญดา้นการแพทย์ทางเลือก  

  3. นางดวงตา ตันโช   ผู้เชี่ยวชาญดา้นการเงินการคลัง  

  4. นางสมศร ีวฒันไพศาล  ผู้เชี่ยวชาญดา้นกฎหมาย  

    ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และให้กระทรวงสาธารณสุข

ด าเนินการแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒติามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาต ิพ.ศ. 2545 ในครั้งต่อไปให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด

อย่างเคร่งครัด ตามนยัมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กมุภาพันธ ์2559 เรื่อง การ

ด าเนินการแต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามทีก่ฎหมายบัญญัติให้เป็นไป

ตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย  

 

28. เรือ่ง แตง่ตัง้กรรมการในคณะกรรมการบรหิารกองทนุตามพระราชบญัญตัอิอ้ยและ

น้ าตาลทราย พ.ศ. 2527  

  คณะรัฐมนตรมีติอนุมตัิตามทีก่ระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งผู้แทนส่วน

ราชการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและ

น้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 แทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากเกษียณอายรุาชการ จ านวน 

2 คน ดังน้ี   

   1. นายสุรจติต ์อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ผูแ้ทน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 

   2. นายสุพพัต อ่องแสงคุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณชิย ์ผู้แทน

กระทรวงพาณชิย ์ 
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   ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  

 

 

 

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


