1

สรุ ปผลการประชุมคณะรั ฐมนตรี 2 มกราคม 2562
http://www.thaigov.go.th

ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1.

เรื่อง (ร่าง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

2.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ....
3.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตทีด
่ ินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
เพื่อดาเนินโครงการ
รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
พ.ศ. ....
4.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดให้สาขาการกาหนดอาหารเป็น
สาขาการประกอบโรค
ศิลปะ พ.ศ. ....
5.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงื่อนไขการ
รับประกันความเสี่ยง
ทางการเมือง พ.ศ. ....
6.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 จานวน 2 ฉบับ
7.
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้อาวุธและ
ยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่
ต้องห้ามส่งออก และห้ามนาผ่านไปยัง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ- สังคม
8.
เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ
9.
เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืช
ครั้งที่ 3/2561
(คณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืช)
10. เรื่อง โครงการของขวัญปีใหม่สาหรับประชาชน ประจาปี 2562
ของกระทรวงพลังงาน
(พน.)
11. เรื่อง ขออนุมัติดาเนินโครงการอ่างเก็บน้าลาน้าชีอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ จังหวัด
ชัยภูมิ
12. เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียน
กลางของกรมการ
ปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์
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13. เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครอง
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 2 มกราคม 2562)
ด้วยการสแกน QR Code

ราชาภิเษก

14.

เรื่อง แถลงการณ์สานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การพระราชพิธีบรม

15. เรื่อง ประกาศสานักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตั้งการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
16. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการชาระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และ
การนาส่งข้อมูล
ภาษีมล
ู ค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
17. เรื่อง ขออนุมัติโครงการศูนย์บูรณาการวิจย
ั และรักษาโรคมะเร็ง
โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ
งบประมาณสนับสนุน
ต่างประเทศ
18. เรื่อง สรุปสาระสาคัญการประชุมรัฐมนตรีศก
ึ ษาอาเซียน ครั้งที่ 10
และการประชุมที่
เกี่ยวข้อง
19. เรื่อง การขอรับจัดสรรงบอุดหนุนแก่ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา
และการหารือด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for
Sustainable Development Studies and Dialogue)
แต่งตัง้
20. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สานักนายกรัฐมนตรี)
21. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงศึกษาธิการ)
22. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงการคลัง)
23. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงแรงงาน)
24. เรื่อง การแต่งตั้งผู้อานวยการองค์การจัดการน้าเสีย
25. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผูท
้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ
วาระปี พ.ศ. 2561
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26.

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทย

โคเซ็น
27. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผูท
้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
28. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตาม
พระราชบัญญัติอ้อยและ
น้าตาลทราย พ.ศ. 2527
*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

กฎหมาย
1. เรือ
่ ง (ร่าง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา เรื่อง (ร่าง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ แล้วมีมติเห็นชอบดังนี้
1. เห็นชอบตามที่ ศธ. เสนอ
1.1 เห็นชอบ (ร่าง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติที่คณะกรรมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการเพื่อประกาศใช้
ต่อไป
1.2 ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เรื่อง (ร่าง)
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ และให้ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
เป็นมาตรฐานกลางของประเทศแทน
1.3 ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องพิจารณานามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยู่
ภายใต้การกากับดูแล และรับผิดชอบ มีการบริหารจัดการ การประเมินผลการ
ดาเนินงาน เพื่อยกระดับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานฯ
1.4 ให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศธ. ติดตามความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานและรายงานต่อ ก.พ.ป. เป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. ให้ ศธ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกีย
่ วข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น พิจารณา
ดาเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อแผนแม่บทดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว รวมถึงแผน/ยุทธศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
สาระสาคัญของ (ร่าง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษา และการดาเนินงานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดที่ดแ
ู ลเด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี
บริบูรณ์ หรือก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สามารถนาไปใช้ประเมินการ
ดาเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกสังกัด ประมาณกว่า 53,335 แห่ง เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดบริการและความต่อเนือ
่ งของการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยกาหนด
มาตรฐานย่อย 3 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 2) ด้านครู/
ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
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และ 3) ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย แบ่งเป็นเด็กแรกเกิด – อายุ 2 ปี และเด็กอายุ 3 ปี –
อายุ 6 ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1)
2. เรือ
่ ง ร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ.
....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน) พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และ
ให้ดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
1. ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. ให้โอนศูนย์ประชุมฯ ซึ่งเป็นของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
(สพค.) และบรรดาอานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายได้ใน
ส่วนของศูนย์ประชุมฯ ไปเป็นของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง (กค.) และให้
เจ้าหน้าที่ของ สพค. ซึ่งปฏิบต
ั ิงานในส่วนที่เกี่ยวกับศูนย์ประชุมฯ ตามบัญชีรายชื่อที่
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครกาหนด พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของ สพค.
เพราะเลิกหรือยุบตาแหน่ง และได้รับค่าตอบแทนการเลิกจ้างและเงินช่วยเหลือเยียวยา
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
3. ให้โอนสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีซึ่งเป็นของ สพค. และบรรดาอานาจ
หน้าที่ กิจการ ทรัพย์สน
ิ สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายได้ของ สพค. ในส่วนของ
สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปเป็นขององค์การสวนสัตว์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกาหนด และ
ให้เจ้าหน้าที่ของ สพค. ซึ่งปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของ สพค. เพราะเลิกหรือยุบตาแหน่ง และได้รับค่าตอบแทน
การเลิกจ้างและเงินช่วยเหลือเยียวยาตามทีค
่ ณะรัฐมนตรีกาหนด และให้ สพค. มีอานาจ
บริหารจัดการสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและกิจการที่ต่อเนื่องจนกว่าการ
ดาเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
4. การคัดเลือกผู้ปฏิบต
ั ิงานของ สพค. เพื่อไปปฏิบัติงานเป็นบุคลากรของ
กรมธนารักษ์ กค. หรือองค์การสวนสัตว์ ทส. ให้กรมธนารักษ์ กค. หรือองค์การสวน
สัตว์ ทส. ทาความตกลงกับ สพค. เกีย
่ วกับเงินเดือนหรือค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทน
อื่นของบุคลลากรนั้น และอาจตกลงกันให้นับเวลาการทางานต่อเนื่องจากการปฏิบัติงาน
ใน สพค. ได้
5. เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ 2. และข้อ 3. แล้ว ให้ถือว่าการดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของ สพค. ทีจ
่ ัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาพิง
คนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556 เสร็จสิน
้ ลงแล้ว และให้รัฐมนตรีผรู้ ก
ั ษาการตาม
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ดาเนินการตามมาตรา 44 (2) แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ. 2542 โดยประกาศยุติการดาเนินการของ สพค. ในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ให้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556 เป็นอันยกเลิก
6. ให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เสนอให้
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบทรัพย์สินและชาระบัญชี รวมทั้งการโอน
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หรือการจาหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่และการจัดการเกี่ยวกับบุคลากรซึ่งยังคง
เหลืออยู่ของ สพค. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
3. เรือ
่ ง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตทีด
่ น
ิ ในบริเวณทีท
่ จ
ี่ ะเวนคืน เพือ
่ ดาเนิน
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชือ
่ มสามสนามบิน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
เพื่อดาเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน พ.ศ. .... ตามทีก
่ ระทรวง
คมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดย
ให้รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
2. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
คค. เสนอว่า
1. เนื่องจากมีความจาเป็นต้องก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสาม
สนามบิน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (27 มีนาคม 2561) อนุมัติโครงการฯ แล้ว อันจะเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางรถไฟ ลดระยะเวลาการเดินทาง และประหยัด
พลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคการขนส่งของประเทศ ลดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
และจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งทางรางรถไฟให้มากยิ่งขึ้น และ
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor (EEC))
ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสาคัญและกาหนดให้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสาม
สนามบิน อยู่ในกรอบการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ (EEC Project List)
2. โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ประกอบด้วย (1) โครงการแอร์
พอร์ต เรล ลิงค์เดิม คือช่วงพญาไทถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (2) โครงการแอร์พอร์ต
เรล ลิงค์สว
่ นต่อขยาย ช่วงพญาไทถึงท่าอากาศยานดอนเมือง และ (3) โครงการรถไฟ
ความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ (บริเวณสถานีรถไฟแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ลาดกระบัง) ถึงท่า
อากาศยานอูต
่ ะเภา รวมระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร
3. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อทาการศึกษาความ
เหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และจัดทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ โดยได้ดาเนินการจัดให้มก
ี ารรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย
กับโครงการดังกล่าว ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. 2548 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวเห็นว่า มีความ
จาเป็นต้องก่อสร้างย่านสถานี ทางเข้าออกสถานี ทางรถไฟ และดาเนินกิจการที่เป็น
ประโยชน์แก่กจ
ิ การรถไฟตามโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน หรืออยู่
ภายใต้วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง รฟท. ในท้องที่ดังกล่าว โดยมีทด
ี่ ินที่จะต้องเวนคืน
ประมาณ 850 – 0 – 04.82 ไร่ และสิ่งปลูกสร้างประมาณ 245 หลัง จึงมีความ
จาเป็นต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม
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สามสนามบิน เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนการทีก
่ าหนดไว้ รวมทั้งเพื่อ
อานวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการ
สาธารณูปโภค ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้า
ไปทาการสารวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย
่ วกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน
โดยมีกรอบระยะเวลาในการดาเนินการภายในระยะเวลา 4 ปี ตามที่พระราชกฤษฎีกามี
ผลใช้บังคับ
4. คค. ได้ดาเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัตว
ิ ินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสาม
สนามบิน ตามแบบฟอร์มที่กระทรวงการคลังกาหนดเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ แผนบริหารจัดการ
โครงการเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และส่งมอบพื้นที่ให้ทันตามแผนงานก่อสร้างโครงการฯ
ประมาณการรายจ่ายตามกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดาเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตทีด
่ ินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงคลองสามประเวศ แขวง
ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ตาบลหนองปรือ อาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ตาบลบางเตย ตาบลวังตะเคียน ตาบลท่าไข่ ตาบลบางขวัญ ตาบลบ้าน
ใหม่ ตาบลบางไผ่ อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตาบลบ้านสวน ตาบล
หนองข้างคอก ตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมืองชลบุรี ตาบลบางพระ ตาบลสุรศักดิ์ อาเภอศรี
ราชา ตาบลนาเกลือ ตาบลหนองปรือ ตาบลห้วยใหญ่ อาเภอบางละมุง ตาบลนาจอม
เทียน ตาบลบางเสร่ ตาบลพลูตาหลวง อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และตาบลสานักท้อน
ตาบลพลา อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพือ
่ ก่อสร้างย่านสถานี ทางเข้าออกสถานี ทาง
รถไฟ และดาเนินกิจการที่เป็นประโยชน์แก่กิจการรถไฟ ตามโครงการรถไฟความเร็ว
สูงเชื่อมสามสนามบิน หรืออยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย
4. เรือ
่ ง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดให้สาขาการกาหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบ
โรคศิลปะ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดให้สาขาการ
กาหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. .... ตามทีก
่ ระทรวงสาธารณสุข
เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไป
ได้
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
1. กาหนดบทนิยาม คาว่า “การกาหนดอาหาร” และกาหนดให้มีคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาการกาหนดอาหาร ประกอบด้วยกรรมการโดยตาแหน่ง กรรมการที่เป็น
ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้ง กรรมการที่มาจากการเลือกตั้งโดยผูป
้ ระกอบโรคศิลปะสาขาการกาหนดอาหาร
และผู้อานวยการสานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
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2. กาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการวิชาชีพซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกาหนดอาหาร วาระการดารงตาแหน่งของ
กรรมการวิชาชีพ การพ้นจากการดารงตาแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้แทนจาก
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒซ
ิ ึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง และ
กรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง
3. กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอานาจในการออกระเบียบ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพซึ่งเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งโดยผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการกาหนดอาหาร การเลือกประธานกรรมการวิชาชีพและรองประธานกรรมการ
วิชาชีพ กาหนดอานาจหน้าที่และการดาเนินการของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการ
กาหนดอาหาร โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
4. กาหนดคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค
ศิลปะสาขาการกาหนดอาหารต้องเป็นผูท
้ ี่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่า
ปริญญา สาขาการกาหนดอาหารจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การกาหนดอาหารรับรองผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย และผู้
ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาด้านการกาหนดอาหารสาขาอื่น
อยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ และปฏิบัติงานด้านกาหนดอาหารใน
สถานพยาบาลหรือองค์กรใดทีค
่ ณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกาหนดอาหารรับรอง
5. เรือ
่ ง ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือ
่ นไขการรับประกันความ
เสีย
่ งทางการเมือง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการรับประกันความเสี่ยงทางการเมือง พ.ศ. .... ตามทีก
่ ระทรวงการคลังเสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงื่อนไขการรับประกันความเสี่ยงทางการเมือง
ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ดังนี้
1. กาหนดนิยามคาว่า ‘ความเสี่ยงทางการเมือง’ โดยให้ ธสน. สามารถรับประกัน
ความเสี่ยงทางการเมืองแก่ผล
ู้ งทุนหรือรับประกันความเสี่ยงในการให้สินเชื่อของ
ธนาคารของผู้ลงทุน สาหรับความเสียหายจากการไม่ได้รับชาระคืนเงินกู้จากผู้ลงทุนอัน
เนื่องมาจากความเสี่ยงทางการเมือง โดยมีวงเงินการรับประกันสูงสุดไม่เกินจานวนที่
คณะกรรมการ ธสน. กาหนด
2. กาหนดให้ ธสน. ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผล
ู้ งทุนหรือ
ธนาคารของผู้ลงทุน ในกรณีที่การกระทาหรือการละเว้นการกระทาการใดของรัฐบาล
ของประเทศทีผ
่ ู้ลงทุนไปลงทุนซึ่งผู้ลงทุนได้ตกลงยินยอมด้วย หรือการกระทาหรือการ
ละเว้นการกระทาใดทีผ
่ ู้ลงทุนมีสว
่ นก่อให้เกิดความเสียหายหรือปฏิบัตฝ
ิ ่าฝืนกฎหมาย
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ของประเทศที่ผล
ู้ งทุนไปลงทุน หรือกรณีอน
ื่ ใดตามที่
คณะกรรมการ ธสน. กาหนด
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3. กาหนดให้การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ให้แก่ผล
ู้ งทุน หรือ
ธนาคารของผู้ลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ธสน. กาหนด
4. ให้ ธสน. อาจนาความเสี่ยงทางการเมืองที่รับประกันแก่ผู้ลงทุน หรือธนาคาร
ของผูล
้ งทุนมาประกันต่อกับบริษัทประกันภัยหรือองค์กรอื่นที่รับประกันความเสี่ยงทาง
การเมืองทั้งจานวนหรือเพียงบางส่วนได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ธสน. กาหนด
และสามารถรับประกันภัยต่อจากบริษัทประกันภัยหรือองค์กรอื่นทีร่ บ
ั ประกันความเสี่ยง
ทางการเมืองได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ธสน. กาหนด
5. ให้คณะกรรมการ ธสน. เป็นผูก
้ าหนดอัตราเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บจากผูล
้ งทุนหรือธนาคารของผู้ลงทุนที่เอาประกันภัย หรือบริษัท
ประกันภัย หรือองค์กรรับประกันความเสี่ยงอืน
่ ที่ ธสน. รับประกันภัยต่อ
6. เรือ
่ ง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัตโิ รงงาน
พ.ศ. 2535 จานวน 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไป
ได้
2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
อก. เสนอว่า
1. ได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากสถานประกอบการเกี่ยวกับการทาน้าจืดจากทะเล
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ซึ่งออกโดยอาศัยอานาจตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และโดยที่มาตรา 56 แห่ง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ บัญญัติให้ในกรณีที่มม
ี าตรฐานเกี่ยวกับการระบายน้าทิ้ง การ
ปล่อยทิ้งอากาศเสีย การปล่อยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอื่นใดจากแหล่งกาเนิดสู่
สิ่งแวดล้อม โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายอืน
่ ซึ่งถ้ามีมาตรฐานต่ากว่ามาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิดทีร่ ัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา 55 ดังกล่าว ให้
ส่วนราชการที่มีอานาจตามกฎหมายนั้น ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหล่งกาเนิดที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 มิได้กาหนดให้สามารถกระทาได้ จึงจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับ
การอนุญาตให้โรงงานสามารถระบายน้าทิง้ โดยวิธีเจือจางได้ ประกอบกับ
คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21
กรกฎาคม 2557 ได้มม
ี ติให้ อก. กาหนดมาตรการเข้มงวดเพื่อควบคุมการระบายอากาศ
เสียจากการเก็บรักษา ขนถ่าย และ/หรือขนส่งจากคลังน้ามัน ในกิจกรรมที่ไม่ใช่การ
ผลิตปกติ จึงจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานเกีย
่ วกับการกาหนดค่ามาตรฐานของปริมาณ
สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม
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2. ปัจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรมได้เจริญเติบโตอย่างมาก รวมทัง้ การขยายตัว
ของชุมชน ทาให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยูใ
่ กล้ชิดและหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้
ชุมชนอาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานได้ง่ายขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็น
การลดผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรง ทางอ้อม จึง
จาเป็นต้องกาหนดให้มีการรายงานการดาเนินการเกีย
่ วกับปริมาณสารเคมีทผ
ี่ ลิตและ
ครอบครอง วิธก
ี ารควบคุม และผลการควบคุม เพื่อให้สามารถกากับดูแลและติดตามผล
การดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
3. อก. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อปฏิบต
ั ิให้เป็นไปตามมาตรา 56 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และมติของ
กพอ. ดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อกาหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุม
การระบายน้าทิ้ง และการปล่อยอากาศเสียที่เกิดจากการใช้สารเคมีหรือสารมลพิษออก
จากโรงงาน และแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อกาหนดข้อมูลเกีย
่ วกับการประกอบกิจการ
โรงงานทีผ
่ ู้ประกอบกิจการโรงงานต้องรายงาน
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ มาเพื่อดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535
มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการอนุญาตให้โรงงานสามารถระบายน้าทิ้งโดยวิธีเจือจางได้ และกาหนดค่า
มาตรฐานของปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน เพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535
มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ผู้ประกอบการโรงงานจัดทารายงานข้อมูลปริมาณการผลิต การใช้ การครอบครอง
การปลดปล่อย และการเคลื่อนย้ายสารเคมีหรือสารมลพิษออกจากโรงงานฯ เพื่อให้
สามารถกากับดูแลและติดตามให้เป็นไปตามกฎหมาย
7. เรือ
่ ง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือ
่ ง กาหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้า
ทีต
่ อ
้ งห้ามส่งออกและห้ามนาผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง
กาหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนาผ่านไปยัง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้
ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจ
พิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
พณ. เสนอว่า โดยทีค
่ ณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ออกข้อมติคณะ
มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ข้อมติ UNSC ที่ 2078 (ค.ศ. 2012) ที่ 2136
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(ค.ศ. 2014) ที่ 2198 (ค.ศ. 2015) ที่ 2293 (ค.ศ. 2016) ที่ 2360 (ค.ศ. 2017) และ ที่
2424 (ค.ศ. 2018) เกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพื่อต่ออายุมาตรการ
ลงโทษ ซึ่งประกอบด้วยมาตรการทางอาวุธ การห้ามเดินทาง และการอายัดทรัพย์สิน
โดยเป็นการขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการลงโทษดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 1
กรกฎาคม 2562 ประกอบกับประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกสหประชาชาติมีพันธกรณี
ต้องปฏิบต
ั ิตามข้อมติของคณะมนตรีความมัน
่ คงแห่งสหประชาชาติตามข้อ 25 แห่งกฎ
บัตรสหประชาชาติ ซึง่ ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (วันที่ 11 กันยายน 2561) ให้ความ
เห็นชอบการดาเนินการตามข้อมติดังกล่าว
พณ. จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การห้ามส่งออกอาวุธ
และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธทุกประเภทไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547 และปรับปรุงประกาศดังกล่าวขึ้นใหม่ โดย
กาหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก และห้ามนาผ่านไปยัง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และเพิ่มเติมข้อยกเว้นทีม
่ ิให้ใช้บังคับกับกรณีการ
ส่งออกหรือนาผ่านเครื่องแต่งกายที่ใช้สาหรับการป้องกัน รวมถึงเสื้อเกราะกันกระสุน
และหมวกสนามเพื่อนาไปใช้เฉพาะตัวเป็นการชัว
่ คราวสาหรับบุคลากรของ
สหประชาชาติ ผูแ
้ ทนสื่อมวลชน ผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและการพัฒนา และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ มาเพื่อดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างประกาศ
1. กาหนดให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การห้ามส่งออกอาวุธและ
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธทุกประเภทไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พ.ศ.
2547 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547
2. กาหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนาผ่าน
ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
3. กาหนดข้อยกเว้นทีม
่ ิให้ใช้บังคับในกรณี
3.1 การส่งออกหรือนาผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้แก่รัฐบาลของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก
3.2 การส่งออกหรือนาผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์เพื่อการสนับสนุน หรือการใช้
โดยภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
(United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic
Republic of Congo : MONUSCO) หรือกองกาลังสหประชาชาติแอฟริกา (African
Union – Regional Task Force)
3.3 การส่งออกหรือนาผ่านเครื่องแต่งกายทีใ
่ ช้สาหรับการป้องกัน รวมถึงเสื้อ
เกราะกันกระสุน และหมวกสนามเพื่อนาไปใช้เฉพาะตัวเป็นการชัว
่ คราวสาหรับบุคลากร
ของสหประชาชาติ ผูแ
้ ทนสื่อมวลชนผู้ปฏิบต
ั ิงานด้านมนุษยธรรมและการพัฒนา และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3.4 การส่งออกหรือนาผ่านเครื่องอุปกรณ์ของอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ไม่เป็น
อันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิตเพื่อนาไปใช้ด้านมนุษยธรรม การป้องกัน และการให้ความ
ช่วยเหลือทางเทคนิค และการฝึกอบรม
3.5 การส่งออกหรือนาผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ในกรณีอื่น
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การส่งออกหรือนาผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ตามข้อ 3.1 ข้อ 3.4 และข้อ 3.5
ต้องเป็นไปตามวิธก
ี ารที่กาหนดไว้ในข้อมติ
เศรษฐกิจ- สังคม
8. เรือ
่ ง การทบทวนข้อเสนอให้จด
ั ตัง้ หน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรป
ู ประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
1. รับทราบตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้สานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็น
ของกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ สานักงาน ก.พ. และสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป
ประเทศ ให้ส่วนราชการที่เกีย
่ วข้องถือปฏิบต
ั ิ ดังนี้
(1) ถือปฏิบัตต
ิ ามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การ
ซักซ้อมความเข้าใจเกีย
่ วกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ) 1 พฤษภาคม 2561
(เรื่อง การขอจัดตั้งหน่วยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ) และ 4 ธันวาคม
2561 (เรื่อง การมอบอานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม) โดยเคร่งครัด
(2) ต้องมีข้อเสนอให้ยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานที่มีอยู่เดิม (One – In, X –
Out) เพื่อมิให้เกิดความซ้าซ้อนทั้งในด้านภารกิจและงบประมาณ
(3) ให้เสนอแผนการนา Digital Technology มาใช้ในการปฏิบต
ั ิงาน ประกอบ
คาขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่
สาระสาคัญของเรือ
่ ง
สานักงาน ก.พ.ร. รายงานว่า
1. แม้ว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (1 พฤษภาคม 2561) เกีย
่ วกับการจัดตั้งหน่วยงาน
ใหม่ตามแผนการปฏิรป
ู ประเทศ โดยให้คานึงถึงเหตุผลความจาเป็นและคานึงถึง
ค่าใช้จ่ายนั้น แต่ยังปรากฏว่า มีการเสนอร่างกฎหมายที่มก
ี ารจัดตัง้ หน่วยงาน
คณะกรรมการและกองทุนต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นจานวน
มาก โดยอ้างว่าเป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งสานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแล้ว
เห็นว่า ข้อเสนอดังกล่าวจะสร้างปัญหาค่าใช้จ่ายภาครัฐในอนาคต และยังทาให้เกิด
ความซ้าซ้อนในการดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ อันเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์
นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ.ร. เห็นว่า แผนการปฏิรูปประเทศที่กาหนดให้มีหน่วยงานตั้ง
ใหม่ รวม 52 หน่วยงาน นั้น ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ทีก
่ าหนดให้ภาครัฐมี
ขนาดเล็กลงและเหมาะสมกับภารกิจ
2. จากข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาข้างต้น สานักงาน ก.พ.ร. จึงเห็นควรให้มีการ
ทบทวนข้อเสนอที่ให้จด
ั ตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเห็นสมควร
ที่คณะรัฐมนตรีจะได้มม
ี ติให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ตัดข้อเสนอเรื่อง
การจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ออกจากแผนการปฏิรูปประเทศ และให้หน่วยงานถือปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยเคร่งครัด ทัง้ นี้ ถ้าจะขอจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่ ต้องเป็นกรณีที่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง กับต้องมีข้อเสนอให้ยุบเลิกหรือยุบ
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รวมหน่วยงานที่มีอยู่เดิม (One – In, X – Out) เพื่อมิให้เกิดความซ้าซ้อนทั้งในด้าน
ภารกิจและงบประมาณ รวมทั้งให้เสนอแผนการนา Digital Technology มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ประกอบคาขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐตามยุทธศาสตร์ชาติ
3. ในการประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ก.พ.ร.
ได้เห็นชอบกับความเห็นของสานักงาน ก.พ.ร. ข้างต้นแล้ว และมีมติให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ก.พ.ร. มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ในการจัดทาแผน
แม่บทและแผนปฏิบัตก
ิ ารภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น มิให้มีการกาหนดเรื่องการจัดตั้ง
หน่วยงานไว้เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับแผนการปฏิรป
ู ประเทศอีก
9. เรือ
่ ง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืช ครัง้ ที่ 3/2561
(คณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืช)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืช
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรี
พิทักษ์) ประธานกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืช เสนอ สรุปได้ ดังนี้
ประเด็น
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
1. การบริหารการนาเข้าเมล็ดถัว
่ เหลือง ปี 2562
พณ.
(กรมการค้า
1.1 เห็นชอบการบริหารการนาเข้าเมล็ดถัว
่ เหลือง ปี 2562
ต่างประเทศ)
ภายใต้ กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) ดังนี้
1.1.1 ผู้มีสิทธินาเข้าเมล็ดถั่วเหลือง 6 สมาคม และ 20
บริษัท กรณีมผ
ี ู้ขอเป็นผู้มีสิทธินาเข้ารายใหม่ และการตัดสิทธิผู้
นาเข้ารายเดิมในกรณีที่ผิดสัญญา ให้คณะอนุกรรมการกากับ
ดูแล เมล็ดถัว
่ เหลือง ปี 2560 – 2562 เป็นผูพ
้ ิจารณา และเสนอ
คณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืชเพื่อทราบ
1.1.2 ผู้มีสิทธินาเข้าให้การสนับสนุนและส่งเสริมการ
ผลิตถัว
่ เหลืองภายในประเทศ โดย (1) รับซือ
้ เมล็ดถัว
่ เหลืองที่
ผลิตได้ภายในประเทศในราคาตามกลไกตลาด แต่ไม่ต่ากว่า
ราคาขั้นต่าตามชั้นคุณภาพ และ (2) ผู้มีสท
ิ ธินาเข้าให้ความ
ร่วมมือซื้อเมล็ดถัว
่ เหลืองที่ผลิตได้ทั้งหมดภายในประเทศ และ
ให้ความร่วมมือในการใช้เมล็ดถัว
่ เหลืองนาเข้าตามนโยบาย
โดยลงนามเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ (พณ.)
1.2 ภายใต้กรอบการค้าอืน
่ ให้บริหารการนาเข้าเช่นเดียวกับ
กรอบ WTO
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2.การบริหารการนาเข้ามะพร้าวผลตามความตกลงของเขต
การค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ปี 2562
2.1 เห็นชอบการบริหารการนาเข้ามะพร้าวผลตามความตก

พณ.
(กรมการค้า
ต่างประเทศ)

ลงของ AFTA
ปี 2562 ดังนี้
2.1.1 ผู้นาเข้าต้องเป็นนิติบุคคลและเป็นโรงงาน (มีใบ
รง.4)
ที่ใช้มะพร้าวผลเป็นวัตถุดิบในการผลิตของตนเอง เปิดดาเนิน
กิจการอยู่ในปัจจุบันและขึ้นทะเบียนเป็นผู้นาเข้ากับกรมการค้า
ต่างประเทศ
2.1.2 ให้กรมการค้าต่างประเทศออกหนังสือรับรอง
(แบบ ต.2) ให้ผู้นาเข้าได้ตามความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าวภายใต้
คณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืช
ประเด็น
2.1.3 ให้ผู้นาเข้าต้องนาเข้ามาเพื่อแปรรูปเป็นน้ามันพืช
หรืออาหารคนในกิจการของตนเองไม่เกินปริมาณที่ระบุไว้ใน
แผนการนาเข้า และการใช้ในกิจการ
ของตนเอง
2.1.4 ผู้นาเข้าให้คารับรองว่าจะไม่นามาจาหน่าย จ่าย
โอน ภายในประเทศ
2.1.5 ผู้นาเข้ามะพร้าวพิกัดฯ 0801.12.00 และพิกัดฯ
0801.19.90 ได้ให้
คารับรองว่าจะไม่นามะพร้าวนาเข้า ไปให้นต
ิ ิบุคคลหรือบุคคล
ทั่วไปแปรสภาพโดยการกะเทาะภายนอกโรงงานของตนเอง
และต้องรายงานบัญชีสมดุลแปรสภาพมะพร้าวผลเป็นเนื้อ
มะพร้าวขาวภายหลังการนาเข้า หากไม่รายงานจะถูกระงับ
การออกหนังสือรับรองในครั้งต่อไป จนกว่าจะรายงานถูกต้อง
ครบถ้วน
2.2 ให้ทบทวนการบริหารการนาเข้ามะพร้าวผล ปี 2562
กรณีการกาหนดช่วงเวลานาเข้ามะพร้าวผลและการกาหนด
สัดส่วนการบริหารการนาเข้ามะพร้าวผลต่อการรับซือ
้ ผลิต
มะพร้าวผลในประเทศ ในอัตรา 1 : 1.5 โดยมอบหมายผูแ
้ ทน
เกษตรกร (นายอานาจ มณีแดง) ประสานข้อมูลปริมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
พณ.
(กรมการค้า
ต่างประเทศ)

คณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการ
สินค้ามะพร้าว
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ผลผลิตมะพร้าวในแหล่งผลิตสาคัญ ได้แก่ จังหวัด
ประจวบคีรข
ี ันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ส่ง
ให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าว ภายใน
กาหนด(15 มกราคม 2562) หากพ้นกาหนดให้ถือตามมติ
คณะอนุกรรมการฯ และเสนอคณะกรรมการพืชน้ามันและ
น้ามันพืชต่อไป
3. เห็นชอบการใช้มาตรการปกป้องพิเศษ (Special
Safeguard Measure : SSG) ภายใต้ความตกลงเกษตรของ
WTO สาหรับ ปี 2562 โดยใช้ขอ
้ มูลปริมาณการนาเข้า
มะพร้าวปี 2557 – 2559 เป็นฐานในการคานวณเพือ
่ กาหนด
ปริมาณ Trigger Volume ของปี 2562 [หากมีการนาเข้า
มะพร้าวเกินปริมาณทีก
่ าหนด (Trigger Volume) ประเทศ
ผู้นาเข้าสามารถกลับไปขึ้นภาษีที่อต
ั ราเดิมก่อนเริ่มลดหรือ
อัตรา MFN (Most Favored Nation Treatment หรือ
หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่ง หรือ
หลักการไม่เลือกปฏิบต
ั ิ)]

- หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตาม
กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- การออกประกาศ
ของ
กระทรวงการคลัง
ในการเก็บภาษี
ตามมาตรการ
SSG โดยให้มี
เจตนารมณ์ในการ
ยกเว้นการขอคืน
ภาษีนาเข้าตามมต
รา 19 ทวิ แห่ง
พระราชบัญญัติ
ศุลากร พ.ศ. 2482
ไว้ด้วย

10. เรือ
่ ง โครงการของขวัญปีใหม่สาหรับประชาชน ประจาปี 2562 ของกระทรวง
พลังงาน (พน.)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ โครงการ
ของขวัญปีใหม่สาหรับประชาชนประจาปี 2562 ของ พน. โดยได้ลดราคาขายปลีก
น้ามันเชื้อเพลิงทุกชนิดลง 1 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางช่วงปีใหม่ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะปรับลดอัตราเงิน
ส่งเข้ากองทุนน้ามันเชือ
้ เพลิง 0.5 บาท/ลิตร และส่วนที่เหลือเป็นการให้ความร่วมมือลด
ค่าการตลาดของผู้ค้าตามสภาพราคาตลาดที่ลดลง
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11. เรือ
่ ง ขออนุมต
ั ด
ิ าเนินโครงการอ่างเก็บน้าลาน้าชีอน
ั เนือ
่ งมาจากพระราชดาริ
จังหวัดชัยภูมิ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ
ดังนี้
1. อนุมต
ั ิให้ กษ. (กรมชลประทาน) ดาเนินโครงการอ่างเก็บน้าลาน้าชีอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดชัยภูมิ (โครงการอ่างเก็บน้ายางนาดี จังหวัดชัยภูมิ
เดิม) มีกาหนดแผนงานโครงการ 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2567) กรอบวงเงิน
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น 3,100 ล้านบาท
2. อนุมต
ั ิหลักการให้ กษ. (กรมชลประทาน) สามารถจ่ายค่าชดเชยพิเศษ
แทนการจัดสรรทีด
่ ินแปลงอพยพในกรณีที่กรมชลประทานไม่สามารถจัดสรรที่ดินแปลง
อพยพให้แก่ราษฎรทีไ
่ ด้รับผลกระทบหรือราษฎรไม่ประสงค์จะรับที่ดินแปลงอพยพ
3. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามแผนงานปฏิบต
ั ิการ
ป้องกัน แก้ไข และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ กษ. (กรมชลประทาน) เสนออย่างเคร่งครัด
สาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ ให้เป็นไปตามความเห็นของ
สานักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้ กษ. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกตของสานัก
งบประมาณไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
สาระสาคัญของโครงการอ่างเก็บน้าลาน้าชีอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดชัยภูมิ สรุปได้ดังนี้
1. วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาแหล่งน้าต้นทุนสาหรับสนับสนุนพื้นที่
การเกษตร บรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม เป็นแหล่งน้าด้าน
การอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเพื่อรองรับแผนการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นให้เต็ม
ศักยภาพในลุ่มน้าชี
2. ทีต
่ ั้งโครงการ อยู่บริเวณพื้นที่บา้ นยางนาดี ตาบลชีบน อาเภอบ้านเขว้า
และพื้นที่บา้ นละหานค่าย ตาบลโคกสะอาด อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
3. ลักษณะโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ดังนี้ 1) เขื่อนดินประเภท
แบ่งโซน (Zone Dam) ความยาว 1,580 เมตร ความสูง 24 เมตร ความกว้างสันทานบ
ดิน 9 เมตร และขนาดความจุทรี่ ะดับเก็บกัก 70.21 ล้านลูกบาศก์เมตร 2) อาคารระบาย
น้าล้น (Spillway) ชนิดประตูระบายเหล็กบานโค้ง ขนาดความกว้าง 12.50 X 7.50
เมตร จานวน 6 บาน 3) อาคารส่งน้าลงลาน้าเดิม ขนาดท่อส่งน้าจานวน 2 แถว กว้าง
3.80 เมตร สูง 3.00 เมตร
4. ระยะเวลาดาเนินโครงการ 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2567)
5. ค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิน
้ 3,100 ล้านบาท
6. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รบ
ั
1) เป็นแหล่งน้าสนับสนุนสถานีสูบน้าตามลาน้าชีตั้งแต่บริเวณท้าย
เขื่อนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จนถึงจุดบรรจบลาน้าพองในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
2) พื้นที่รบ
ั ประโยชน์ในฤดูฝน จานวน 75,000 ไร่ และฤดูแล้ง
จานวน 30,000 ไร่
3) เป็นแหล่งน้าสนับสนุนการประมง
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4) สามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นทีท
่ ้ายอ่างเก็บน้า
12. เรือ
่ ง การเชือ
่ มโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของ
กรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอการเชื่อมโยง
ข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์แก่กรมเจ้าท่า เพื่อให้การปฏิบต
ั งิ านตามอานาจหน้าทีเ่ ป็นไปได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
สาระสาคัญของเรือ
่ ง
คค. รายงานว่า
1. จากนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing:
IUU Fishing) กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบและเป็นคณะอนุกรรมการ
แก้ไขปัญหาการทาประมงทีผ
่ ิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ได้ดาเนิน
มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและ
การทาประมงผิดกฎหมาย จึงได้พัฒนาระบบการอนุญาตคนประจาเรือและแรงงาน
ประมงทะเลเพื่อลงทาการในเรือประมงทะเล ตามมาตรา 285 แห่งพระราชบัญญัตก
ิ าร
เดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 มีจุดประสงค์เพื่อนาการพิจารณาการ
ออกใบอนุญาต การรายงานเรือเข้า – ออกเมืองท่าของเรือประมงไทย โดยเก็บบันทึก
ข้อมูลภาพใบหน้าคนประจาเรือและแรงงานประมงเพื่อการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลโดย
การตรวจจับใบหน้าปัจจุบัน (Face Detection) เปรียบเทียบกับรูปโครงหน้าเดิม (Face
Recognition) ที่เคยทาการลงทะเบียนหรือรายงานไว้ในการแจ้งเรือเข้า – ออก ให้
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อเป็นการควบคุมคนประจาเรือและแรงงานประมง
ทะเล
2. ระบบการอนุญาตคนประจาเรือและแรงงานประมงทะเลเพื่อลงทาการใน
เรือประมงทะเลฯ เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ในขั้นตอนกระบวนการตรวจ
พิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครอง กรมเจ้าท่า
ได้รับอนุญาตให้ดภ
ู าพได้เฉพาะแรงงานต่างด้าว ส่วนแรงงานสัญชาติไทยจะไม่ปรากฏ
ภาพใบหน้า ซึ่งเป็นส่วนสาคัญต่อการปฏิบต
ั ิงานเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบว่าเป็นบุคคล
เดียวกันหรือไม่ กระบวนการตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลของแรงงานสัญชาติไทยจึงยัง
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคล
จากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ของกรมการปกครองเพื่อการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลของคน
ประจาเรือและแรงงานประมง มาเปรียบเทียบกับภาพใบหน้าที่จด
ั เก็บอยู่ในระบบของก
รมเจ้าท่า ให้เกิดความน่าเชื่อถือของการตรวจสอบแรงงานในภาคประมง สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลังได้ ลดการปลอมแปลงเอกสาร การสวมตัวของแรงงานประมงไร้
สัญชาติ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาที่มก
ี าร
ตรวจสอบการทาการประมงของประเทศไทยอย่างเข้มงวด มีความเชื่อมั่นในไทยมาก
ยิ่งขึ้น
3. ในปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตให้ลงทาการงานในเรือประมงแล้วเป็น
จานวนทั้งหมด 67,217 ราย เป็นบุคคลที่มีสญ
ั ชาติไทย จานวน 24,488 ราย และเป็น
บุคคลต่างด้าว จานวน 42,729 ราย
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13. เรือ
่ ง การเชือ
่ มโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครองด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอให้ พณ.
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครองด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ เพือ
่ รองรับการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e –
Registration) โดยให้ พณ. รับความเห็นของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไป
พิจารณาดาเนินการต่อไป
สาระสาคัญของเรือ
่ ง
พณ. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมต
ั ิให้ พณ. (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
เชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อรอง
รับการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Registration) ซึ่งถือเป็น
การทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทก
ี่ ่อให้เกิดผลกระทบระดับสูง ซึ่งต้องใช้วิธีการแบบ
ปลอดภัยในระดับเคร่งครัด โดย พณ. (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) มีความจาเป็นในการ
เชื่อมโยงข้อมูลรูปภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครอง
เพื่อตรวจสอบและยืนยันความมีตัวตนของบุคคลในการพิจารณาคาขอจดทะเบียนผ่าน
ระบบจดทะเบียนนิติบค
ุ คลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Registration) ลดความผิดพลาดของ
ข้อมูลและขั้นตอนการทางาน และบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องดังกล่าวแล้ว
14. เรือ
่ ง แถลงการณ์สานักนายกรัฐมนตรี เรือ
่ ง การพระราชพิธบ
ี รมราชาภิเษก
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เสนอ
แถลงการณ์สานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ตามที่สานักพระราชวังมีประกาศแจ้งว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง
การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของ
ประเทศชาติ และราชอาณาจักรให้เป็นที่ชน
ื่ ชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจ
อยู่ทั่วกัน ระหว่างวันที่ 4 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นั้น
รัฐบาลได้รับทราบแล้วด้วยความยินดียิ่ง และบัดนี้เป็นโอกาสสาคัญที่
รัฐบาลจะได้รว
่ มกับพสกนิกรชาวไทยเตรียมการจัดงานสนองพระราชดาริและพระมหา
กรุณาธิคุณให้สมพระเกียรติตามพระราชประเพณี ทั้งนี้ จาเดิมแต่ทรงรับคากราบบังคม
ทูลเชิญขึ้นทรงราชย์ในปี 2559 รัฐบาลก็ได้ตระเตรียมการต่าง ๆ อันพึงจะต้องปฏิบต
ั ิใน
ส่วนของรัฐบาลเป็นการภายในไปพลางก่อนแล้ว เมื่อมีกาหนดการชัดเจนเช่นนีร้ ัฐบาล
จะแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการจัดงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ โดยจะแจ้ง
การเตรียมการให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทราบต่อไป
จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สานักนายกรัฐมนตรี 2 มกราคม 2562
15. เรือ
่ ง ประกาศสานักพระราชวัง เรือ
่ ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตงั้ การพระราช
พิธบ
ี รมราชาภิเษก
คณะรัฐมนตรีมม
ี ติรบ
ั ทราบ ประกาศสานักพระราชวัง ลงวันที่ 1 มกราคม
2562 เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตงั้ การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามที่
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ ดังนี้

18
สาระสาคัญของเรือ
่ ง
เลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้
ประกาศให้ทราบทัว
่ กันว่า โดยที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ตามคา
กราบบังคมทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา
กราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยนัน
้ ทรงพระราชดาริวา่ เป็นโอกาสอันควรที่
จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิ
มงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผูม
้ ี
ความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ดังนี้
1. วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและ
เสด็จออกมหาสมาคม พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้น
ผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น พระราชพิธีเฉลิมพระ
ราชมณเฑียร
2. วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย
พระนามาภิไธย และและสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ จากนั้น เสด็จเลียบ
พระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
3. วันที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เสด็จออก ณ สีหบัญชรพระที่นั่ง
สุทไธสวรรย์ปราสาท พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น
เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
คณะทูตานุทต
ู และกงสุลต่างประเทศ
เฝ้าทูลละออกธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ส่วนการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวน
พยุหยาตราทางชลมารค ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีขึ้นในช่วงการ
พระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ปลายปีพุทธศักราช 2562 จึง
ประกาศให้ทราบทัว
่ กัน

16. เรือ
่ ง มาตรการส่งเสริมการชาระเงินเพือ
่ ซือ
้ สินค้าและบริการ และการนาส่งข้อมูล
ภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมวิธีการชาระเงิน การรับชาระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และกาหนดรายการสินค้าและบริการทีจ
่ ะไม่ได้รับสิทธิ
(Negative List) ของมาตรการส่งเสริมการชาระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการ
นาส่งข้อมูลภาษีมล
ู ค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามทีก
่ ระทรวงการคลังเสนอ
สาระสาคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมวิธก
ี ารชาระเงิน การรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
กาหนดรายการสินค้าและบริการที่จะไม่ได้รบ
ั สิทธิ (Negative List) ของมาตรการฯ
โดยสรุปการแก้ไขเพิม
่ เติม และเหตุผลของการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ดังนี้
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เรือ
่ งเดิม
(คณะรัฐมนตรีมม
ี ติ
เห็นชอบเมือ
่ วันที่ 18
ธันวาคม 2561)
1. คุณสมบัตผ
ิ ท
ู้ จ
ี่ ะได้รบ
ั

ประเด็นการแก้ไขเพิม
่ เติม

เหตุผลของ
การแก้ไข
เพิม
่ เติม

คุณสมบัตผ
ิ ท
ู้ จ
ี่ ะได้รบ
ั เงินชดเชย:

เพื่อให้เกิด
ความชัดเจน

เงินชดเชย:

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
1.1 มีบัตรเดบิตที่ออกใน 2. เป็นผู้ใช้บริการการชาระเงินภายใต้
ประเทศไทย
การกากับ อาทิ บัตรเดบิต
3. ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ในช่วง
1.2 ลงทะเบียนเข้าร่วม
เวลา ช่องทาง และตามเงื่อนไขที่กาหนด
มาตรการฯ ในช่วงเวลา
ช่องทางและตามเงื่อนไขที่ 4. สมัครใช้บริการพร้อมเพย์ โดยเลข
ประจาตัวประชาชนเพือ
่ รับเงินชดเชย
กาหนด
1.3 สมัครใช้บริการ
พร้อมเพย์ โดยใช้เลข
ประจาตัวประชาชนเพือ
่
รับเงินชดเชย
2. วิธก
ี ารชาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์:
ผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติทจ
ี่ ะได้รับ
เงินชดเชย เมื่อได้ชาระ
เงินเพื่อซื้อสินค้าและ
บริการในช่วงเวลาที่
กาหนดกับผู้ประกอบการ
ร้านค้าที่มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วน โดยใช้บัตรเด
บิตของตนเองทุกประเภท
ที่ออกในประเทศไทยและ
มีการใช้จ่ายในประเทศ
ไทย (ไม่รวมถึงบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ) มี
สิทธิ์ได้รับเงินชดเชยตาม
มาตรการฯ

2. วิธก
ี ารชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์:ผู้
ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รบ
ั เงินชดเชยตาม
มาตรการฯ เมื่อชาระเงินค่าซื้อสินค้า
หรือค่าบริการให้แก่ผป
ู้ ระกอบการ
ร้านค้าที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน สาหรับ
การซื้อสินค้าหรือรับบริการในประเทศ
ไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 15 กุมภาพันธ์
2562 ผ่านวิธีการดังต่อไปนี้
2.1 ชาระเงินโดยใช้บัตรเดบิตของ
ตนเองซึ่งออกในประเทศไทย และ/หรือ
2.2 ชาระเงินด้วยวิธก
ี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดทีผ
่ ู้ให้บริการได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการ การ
ชาระเงินภายใต้การกากับ อาทิ ชาระ
เงินผ่านคิวอาร์โค้ดที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน (Standard QR Code
Payment)

เพื่อให้เกิด
ความชัดเจน
และเพื่อ
ส่งเสริมการ
ชาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์
อื่น ๆ
นอกเหนือจาก
บัตรเดบิต
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3. วิธก
ี ารรับชาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์:
คุณสมบัตผ
ิ ู้ประกอบการ
ร้านค้า ได้แก่
ผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ ที่ใช้ระบบ
บันทึกการเก็บเงิน (Point
of Sale: POS) ช่วยเก็บ
บันทึกการขาย
รายละเอียดสินค้า
คานวณยอดขายและพิมพ์
ใบกากับภาษี โดย
เชื่อมต่อกับเครื่องรับชาระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Data
Capture: EDC) ทั้งนี้
ผู้ประกอบการร้านค้าที่มี
ระบบ POS ต้องทาการ
ปรับปรุงและทดสอบ
เพื่อให้สามารถส่งข้อมูล
ภาษีมล
ู ค่าเพิ่มทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้
เช่นเดียวกับระบบที่ใช้
ภายใต้มาตรการชดเชย
เงินให้แก่ผู้มรี ายได้นอ
้ ย
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โดยใช้ข้อมูลจากจานวน
ภาษีมล
ู ค่าเพิ่มที่ผม
ู้ ีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐได้ชาระ

ทั้งนี้ การชาระเงินด้วยวิธก
ี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ข้างต้น ไม่รวมถึงบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐและบัตรเครดิต
3. วิธก
ี ารรับชาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์: คุณสมบัติผู้ประกอบการ
ร้านค้า ได้แก่
3.1 ผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมล
ู ค่าเพิ่มที่ใช้ระบบบันทึกการเก็บ
เงิน (Point of Sale: POS) ช่วยเก็บ
บันทึกการขาย ยอดขาย จานวน
ภาษีมล
ู ค่าเพิ่มที่แยกออกจากราคาสินค้า
และบริการ รายละเอียดสินค้า และพิมพ์
ใบกากับภาษี ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องรับ
ชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Data Capture: EDC) ที่ต้องรับและส่ง
ข้อมูลจานวนภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละ
รายการทีร่ ับชาระค่าสินค้าและบริการ
ได้ และ/หรือ
3.2 ผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมล
ู ค่าเพิ่มที่ใช้ระบบ POS ตามข้อ
3.1 ซึ่งเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการการชาระ
เงินภายใต้การกากับอืน
่ ๆ ทีต
่ ้องการมี
การรับและส่งข้อมูลจานวน
ภาษีมล
ู ค่าเพิ่มในแต่ละรายการที่รับ
ชาระค่าสินค้าและบริการได้
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าที่จะเข้าร่วม
มาตรการฯ ต้องลงทะเบียนกับ
กรมบัญชีกลาง พร้อมทั้ง ต้องทาการ
ปรับปรุงและทดสอบระบบ POS เพื่อให้
สามารถรับและส่งข้อมูลภาษีมล
ู ค่าเพิ่ม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่นเดียวกับระบบ
ที่ใช้ภายใต้มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้
มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
การเพิ่มเติม
วิธีการชาระ
เงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ตามข้อ 2
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โดยใช้ข้อมูลจากจานวนภาษีมล
ู ค่าเพิ่ม
ที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ชาระ
กาหนดรายการสินค้าและบริการทีจ
่ ะ

4. การชาระเงินเพือ
่ ซือ
้
สินค้าและบริการไม่รวมถึง ไม่ได้รบ
ั สิทธิ์ (Negative List): สินค้า
สินค้าและบริการทีม
่ ภ
ี าษี
และบริการที่มภ
ี าษีสรรพสามิต ได้แก่ 1.
สรรพสามิต
สุรา 2. ยาสูบ 3. น้ามันและผลิตภัณฑ์
น้ามัน 4. รถยนต์ และ 5.
รถจักรยานยนต์

เพื่อให้เกิด
ความชัดเจน

17. เรือ
่ ง ขออนุมต
ั โิ ครงการศูนย์บรู ณาการวิจย
ั และรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และงบประมาณสนับสนุน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามความเห็นของสานัก
งบประมาณ ให้สภากาชาดไทยดาเนินโครงการศูนย์บูรณาการวิจย
ั และรักษา
โรคมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 –
พ.ศ. 2566 ภายในกรอบวงเงิน 2,436,000,000 บาท (สองพันสี่รอ
้ ยสามสิบหกล้าน
บาท) โดยให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จานวน 1,948,800,000 บาท (หนึ่งพันเก้า
ร้อยสี่สิบแปดล้านแปดแสนบาท) และเงินนอกงบประมาณสมทบ จานวน 487,200,000
บาท (สีร่ ้อยแปดสิบเจ็ดล้านสองแสนบาท)
โดยประกอบไปด้วยโครงการย่อย 2 โครงการ คือ
1. โครงการปรับปรุงอาคารนวมินทราชินีและอาคารคัคณางค์ (พ.ศ.
2563 –
พ.ศ. 2565)
- ค่าปรับปรุง 880,000,000 บาท โดยขอสนับสนุนจากรัฐบาล ร้อย
ละ 80 เท่ากับ 704,000,000 บาท
- ค่าควบคุมงาน 44,000,000 บาท โดยขอสนับสนุนจากรัฐบาล
ร้อยละ 80 เท่ากับ 35,200,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรมงานบริการ (พ.ศ.
2563 – 2566)
- ค่าก่อสร้าง 1,440,000,000 บาท โดยขอสนับสนุนจากรัฐบาล
ร้อยละ 80 เท่ากับ 1,152,000,000 บาท
- ค่าควบคุมงาน 72,000,000 บาท โดยขอสนับสนุนจากรัฐบาล
ร้อยละ 80 เท่ากับ 57,600,000 บาท
โดยให้สภากาชาดไทยเสนอรายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามขั้นตอนต่อไป ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 26 ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
ต่างประเทศ

22
18. เรือ
่ ง สรุปสาระสาคัญการประชุมรัฐมนตรีศก
ึ ษาอาเซียน ครัง้ ที่ 10 และการประชุม
ทีเ่ กีย
่ วข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมต
ั ิตามทีก
่ ระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เสนอ ดังนี้
1. รับทราบสรุปสาระสาคัญการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 10 และการ
ประชุมที่เกีย
่ วข้อง
2. อนุมต
ั ิให้รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ร่วมลงนามในกฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียนหรือผู้แทนในโอกาส
แรก
3. อนุมต
ั ิให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม
(Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ทไ
ี่ ด้รับมอบหมายเป็นผู้
ลงนามฝ่ายไทยร่วมลงนามในกฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนสาหรับการลงนาม
ดังกล่าว
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างกฎบัตรเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียนเพิ่มเติมจากทีค
่ ณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้
ให้ ศธ. สามารถดาเนินการได้ โดยนาเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับเปลีย
่ นดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
สาหรับการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พิจารณาความก้าวหน้าการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์อาเซียน แผนงาน/โครงการ
กิจกรรมด้านการศึกษาภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน อาเซียนบวกสาม สุดยอด
เอเชียตะวันออก และความร่วมมืออาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และแลกเปลีย
่ นเรียนรู้
ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการดาเนินความร่วมมือด้านการศึกษาอันเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของภูมภ
ิ าค รวมทั้งกาหนดแนวทางการดาเนินความ
ร่วมมือระหว่างกันให้สอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ การประชุม ฯ ได้มก
ี ารพิจารณารับรองกฎบัตรเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน แผนปฏิบัตก
ิ ารอาเซียน – จีน เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา
พ.ศ. 2560 – 2563 และแผนปฏิบัติการอาเซียนบวกสามด้านการศึกษา พ.ศ. 2561 –
2568 ซึ่งเอกสารทั้งสามฉบับได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อ
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 แล้ว ตลอดจนรับทราบความก้าวหน้าการดาเนินความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาการศึกษาภายใต้แผนงานการศึกษาอาเซียน พ.ศ. 2559 -2563 รวมทั้งยังมี
หัวข้ออื่น ๆ ที่สาคัญ เช่น การจัดกิจกรรมภายใต้ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนทีต
่ กหล่น โดยประเทศไทยรับเป็น
เจ้าภาพในโครงการ “การประชาสัมพันธ์การดาเนินการเพื่อสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่นและสร้าง commitment ร่วมกันเพื่อให้มีการ
ดาเนินการที่เข้มแข็ง” และการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการเป็นประธานอาเซียน ในปี
2562 ของประเทศไทย และมีการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 1
พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดังนี้ (1) การ
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ประชุมรัฐมนตรีศก
ึ ษาอาเซียนบวกสามครั้งที่ 4 (2) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน
การศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 9 (3) การประชุมคณะทางานอาเซียน – รัสเซียด้าน
การศึกษา และ (4) การหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ
วัฒนธรรมอินโดนีเซียและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฟิลป
ิ ปินส์
19. เรือ
่ ง การขอรับจัดสรรงบอุดหนุนแก่ศน
ู ย์อาเซียนเพือ
่ การศึกษาและการหารือด้าน
การพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and
Dialogue)
คณะรัฐมนตรีมม
ี ติอนุมัตต
ิ ามความเห็นของสานักงบประมาณที่ให้
กระทรวงการต่างประเทศจัดทารายละเอียดค่าใช้จ่าย รวมทั้งแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อไป
การดาเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and
Dialogue : ACSDSD) ซึ่งศูนย์อาเซียนฯ จะตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจย
ั ภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร และมีหน้าที่หลัก
คือ การประสานงานและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและประชาคมอาเซียน
ภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
ของสหประชาชาติ โดยดาเนินการผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น 1) กิจกรรมด้าน
การพัฒนาที่ยั่งยืน (เช่น การจัดการประชุมหารือระดมสมองระดับสูงว่าด้วยการส่งเสริม
ความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และวาระการพัฒนาทีย
่ ั่งยืน
ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ ร่วมกับสานักเลขาธิการอาเซียน และคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟก
ิ ) และ 2) การเดินทางเข้าร่วมการประชุมใน
กรอบอาเซียนที่เกีย
่ วข้อง เป็นต้น
ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์อาเซียนฯ ที่ประเทศไทยเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศ
ไทยในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานของอาเซียนด้านการพัฒนาทีย
่ ั่งยืนในการขับเคลื่อน
การพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียนให้ก้าวหน้า และส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะ
ประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562
แต่งตัง้
20. เรือ
่ ง การแต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ จานวน 2 ราย ตั้งแต่วันทีม
่ ีคุณสมบัตค
ิ รบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
1. นายออมสิน สิงหกลางพล ผู้อานวยการสานัก 8 สานักข่าวกรอง
แห่งชาติ ให้ดารงตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สานักข่าวกรอง
แห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561
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2. นายทศนารถ นุตาคม ผู้อานวยการสานักอานวยการ สานักข่าวกรอง
แห่งชาติ ให้ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานการข่าว (นักการข่าว
ทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สานักข่าวกรองแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่ง
เป็นวันที่ผู้ครองตาแหน่งอยู่เดิมเกษียณอายุราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
21. เรือ
่ ง การแต่งตัง้ ข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นางเจิด
ฤดี ชินเวโรจน์ ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันทีท
่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งเป็นต้นไป
22. เรือ
่ ง การแต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางญาใจ
พัฒนสุขวสันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) สานักงานปลัดกระทรวง ให้ดารงตาแหน่ง ผูต
้ รวจราชการกระทรวง
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง
23. เรือ
่ ง การแต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงแรงงาน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 4 ราย ดังนี้
1. เลื่อน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมการ
จัดหางาน ให้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง)
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
2. เลื่อน นายทศพล กฤตวงศ์วม
ิ าน รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงสูง) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
3. เลื่อน นายสมศักดิ์ อภิวน
ั ทนกุล ผู้ชว
่ ยปลัดกระทรวง (นักบริหารต้น) ให้
ดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผูต
้ รวจราชการกระทรวงสูง) สานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
4. เลื่อน นายธวัช เบญจาทิกล
ุ รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ให้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผูต
้ รวจราชการกระทรวงสูง)
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
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ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
24. เรือ
่ ง การแต่งตัง้ ผูอ
้ านวยการองค์การจัดการน้าเสีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามทีก
่ ระทรวงมหาดไทยเสนอการแต่งตั้ง นาย
ชีระ วงศบูรณะ เป็นผูอ
้ านวยการองค์การจัดการน้าเสียและการกาหนดอัตรา
ค่าตอบแทน [ตามมติคณะกรรมการองค์การจัดการน้าเสีย ในการประชุมครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 และครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561] ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้มผ
ี ลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง แต่ไม่ก่อนวันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติ ส่วนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น รวมทั้งเงื่อนไขการจ้างและ
การประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และให้
นายชีระ วงศบูรณะ ลาออกจากการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจก่อนลงนามในสัญญาจ้าง
ด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการแต่งตั้งผู้อานวยการองค์การจัดการน้าเสีย
ในครั้งต่อไป ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดอย่างเคร่งครัด
25. เรือ
่ ง การแต่งตัง้ กรรมการผูท
้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการคดีพเิ ศษ วาระปี พ.ศ.
2561
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุตธ
ิ รรมเสนอแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ จานวน 9 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่
ครบวาระสองปี ดังนี้
1. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
2. นายสราวุธ เบญจกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการ
ธนาคาร
3. พลตารวจเอก ชัยยะ ศิริอาพันธ์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงิน
4. พลตารวจโท ปัญญา เอ่งฉ้วน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
สอบสวนคดีอาญา
5. นายรวี ประจวบเหมาะ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงประเทศ
6. นายมานะ นิมิตรมงคล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
7. นายภาสกร ประถมบุตร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
8. นางสาวพันธุ์ทิพย์ นวานุช
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
9. นายศรพล ตุลยะเสถียร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
26. เรือ
่ ง การแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารโครงการจัดตัง้ สถาบันไทยโคเซ็น
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งคณะ
กรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น โดยมีองค์ประกอบ รวม 17 คน
ประกอบด้วย นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานกรรมการ นายกอบศักดิ์ ภู
ตระกูล เป็นรองประธานกรรมการ นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกิตติชัย ไตรรัตนศิรช
ิ ัย
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และนายโกศล เพ็ชร์สว
ุ รรณ์ เป็นกรรมการผูท
้ รงคุณวุฒิ มีผู้อานวยการสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีกรรมการโดย
ตาแหน่งอีก 11 คน มีอานาจหน้าที่กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานสถาบัน
ไทยโคเซ็น และสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาไทยในการไปศึกษาต่อ ณ สถาบันไทยโค
เซ็น ประเทศญี่ปุ่น บริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นและกากับดูแลแผนปฏิบัติ
การและงบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดา้ นอุตสาหกรรมของ
สถาบันการศึกษารูปแบบโคเซ็นในประเทศไทย เป็นต้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม
2562 เป็นต้นไป

27. เรือ
่ ง การแต่งตัง้ กรรมการผูท
้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จานวน 4 คน แทนตาแหน่ง
ที่ว่างลง ดังนี้
1. นายเจษฎา โชคดารงสุข
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข
2. พลเอก เอกจิต ช่างหล่อ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก
3. นางดวงตา ตันโช
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง
4. นางสมศรี วัฒนไพศาล
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และให้กระทรวงสาธารณสุข
ดาเนินการแต่งตัง้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒต
ิ ามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในครั้งต่อไปให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
อย่างเคร่งครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การ
ดาเนินการแต่งตัง้ กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามทีก
่ ฎหมายบัญญัติให้เป็นไป
ตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย
28. เรือ
่ ง แต่งตัง้ กรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตอ
ิ อ
้ ยและ
น้าตาลทราย พ.ศ. 2527
คณะรัฐมนตรีมติอนุมต
ั ิตามทีก
่ ระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งผู้แทนส่วน
ราชการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและ
น้าตาลทราย พ.ศ. 2527 แทนผู้ที่พ้นจากตาแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการ จานวน
2 คน ดังนี้
1. นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผูแ
้ ทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. นายสุพพัต อ่องแสงคุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทน
กระทรวงพาณิชย์
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ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

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

