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วันนี้ (2 มกราคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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เรื่อง

(ราง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
รางพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) พ.ศ. ....
รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อดําเนินโครงการ
รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน พ.ศ. ....
รางพระราชกฤษฎีกากําหนดใหสาขาการกําหนดอาหารเปนสาขาการประกอบโรค
ศิลปะ พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการรับประกันความเสี่ยง
ทางการเมือง พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 จํานวน 2 ฉบับ
รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหอาวุธและยุทโธปกรณเปนสินคาที่
ตองหามสงออก และหามนําผานไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ- สังคม
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การทบทวนขอเสนอใหจัดตั้งหนวยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช ครั้งที่ 3/2561
(คณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช)
โครงการของขวัญปใหมสําหรับประชาชน ประจําป 2562 ของกระทรวงพลังงาน
(พน.)
ขออนุมัติดําเนินโครงการอางเก็บน้ําลําน้ําชีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
ชัยภูมิ
การเชื่อมโยงขอมูลภาพใบหนาบุคคลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางของกรมการ
ปกครองดวยระบบคอมพิวเตอร
การเชื่อมโยงขอมูลภาพใบหนาบุคคลจากกรมการปกครองดวยระบบคอมพิวเตอร

(ทานสามารถดาวนโหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 2 มกราคม 2562)
ดวยการสแกน QR Code
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แถลงการณสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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ประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
มาตรการสงเสริมการชําระเงินเพื่อซื้อสินคาและบริการ และการนําสงขอมูล
ภาษีมูลคาเพิ่มผานระบบอิเล็กทรอนิกส
ขออนุมัติโครงการศูนยบูรณาการวิจัยและรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย และงบประมาณสนับสนุน
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สรุปสาระสําคัญการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 10 และการประชุมที่
เกี่ยวของ
การขอรับจัดสรรงบอุดหนุนแกศูนยอาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือดานการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and
Dialogue)
แตงตั้ง
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การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี)
การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงศึกษาธิการ)
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การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงแรงงาน)
การแตงตั้งผูอํานวยการองคการจัดการน้ําเสีย
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ วาระป พ.ศ. 2561
การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติออยและ
น้ําตาลทราย พ.ศ. 2527

*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

กฎหมาย
1. เรื่อง (ราง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
คณ ะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณ า เรื่ อ ง (ร า ง) มาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย แห ง ชาติ ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ แลวมีมติเห็นชอบดังนี้
1. เห็นชอบตามที่ ศธ. เสนอ
1.1 เห็นชอบ (ราง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติที่คณะกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแหงชาติ (ก.พ.ป.) ไดใหความเห็นชอบในหลักการเพื่อประกาศใชตอไป
1.2 ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เรื่อง (ราง) มาตรฐานศูนยเด็ก
เล็กแหงชาติ และใหใชมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติเปนมาตรฐานกลางของประเทศแทน
1.3 ใหกระทรวงที่เกี่ยวของพิจารณานํามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติไปใชเปน
แนวทางในการสงเสริม สนับสนุนใหสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยูภายใตการกํากับดูแล และรับผิดชอบ มีการบริหาร
จัดการ การประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อยกระดับการพัฒนาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานฯ
1.4 ใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศธ. ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานและ
รายงานตอ ก.พ.ป. เปนระยะ ๆ หรืออยางนอยปละ 1 ครั้ง
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2. ให ศธ. รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข เป นตน พิจารณาดําเนิน การตามมาตรฐานสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัยให
สอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เมื่อแผนแมบทดังกลาวมีผลบังคับใชแลว รวมถึงแผน/ยุทธศาสตรอื่น
ที่เกี่ยวของตอไปดวย
สาระสํ า คั ญ ของ (ร า ง) มาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ กปฐมวัย แห งชาติ มีวัต ถุป ระสงคเพื่ อพั ฒ นา
คุณภาพการบริการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษา และการดําเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดที่ดูแลเด็กใน
เวลากลางวัน ชวงอายุตั้งแตแรกเกิด – 6 ป บ ริบู รณ หรือก อนเขาเรีย นชั้น ประถมศึกษาป ที่ 1 ที่ สามารถนํ าไปใช
ประเมินการดําเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกสังกัด ประมาณกวา 53,335 แหง เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดบริการและความตอเนื่องของการพัฒ นาเด็กปฐมวัย โดยกําหนดมาตรฐานยอย 3 ดาน คือ 1) ดานการบริหาร
จัดการสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัย 2) ดานครู/ผูดูแลเด็กให การดูแลและจัดประสบการณ การเรียนรูและการเลน เพื่ อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย และ 3) ดานคุณภาพของเด็กปฐมวัย แบงเปนเด็กแรกเกิด – อายุ 2 ป และเด็กอายุ 3 ป – อายุ 6
ป (กอนเขาประถมศึกษาปที่ 1)
2. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
1. ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
2. ใหโอนศูนยประชุมฯ ซึ่งเปนของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) (สพค.) และบรรดา
อํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายไดในสวนของศูนยประชุมฯ ไปเปนของกรมธนารักษ
กระทรวงการคลัง (กค.) และใหเจาหนาที่ของ สพค. ซึ่งปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวกับศูนยประชุมฯ ตามบัญชีรายชื่อที่
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครกําหนด พนจากการเปนเจาหนาที่ของ สพค. เพราะเลิกหรือยุบตําแหนง
และไดรับคาตอบแทนการเลิกจางและเงินชวยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
3. ให โอนสํ า นั ก งานเชี ย งใหม ไนท ซ าฟารี ซึ่ งเป น ของ สพค. และบรรดาอํ า นาจหน า ที่ กิ จ การ
ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายไดของ สพค. ในสวนของสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี ไปเปนขององคการ
สวนสั ต ว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม (ทส.) ภายในระยะเวลาที่ คณะรัฐ มนตรีกําหนด และให
เจาหนาที่ของ สพค. ซึ่งปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวกับสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี พนจากการเปนเจาหนาที่ของ
สพค. เพราะเลิกหรือยุบตําแหนง และไดรับคาตอบแทนการเลิกจางและเงินชวยเหลือเยียวยาตามที่คณะรัฐมนตรี
กํา หนด และให สพค. มี อํ า นาจบริ ห ารจั ด การสํ านั ก งานเชี ย งใหม ไนท ซ าฟารีและกิ จ การที่ ต อ เนื่ อ งจนกวาการ
ดําเนินการดังกลาวจะแลวเสร็จ
4. การคัดเลือกผูปฏิบัติงานของ สพค. เพื่อไปปฏิบัติงานเปนบุคลากรของกรมธนารักษ กค. หรือ
องคการสวนสัตว ทส. ใหกรมธนารักษ กค. หรือองคการสวนสัตว ทส. ทําความตกลงกับ สพค. เกี่ยวกับเงินเดือนหรือ
ค าจ าง และประโยชน ต อบแทนอื่ น ของบุ ค ลลากรนั้ น และอาจตกลงกั น ให นั บ เวลาการทํ างานต อเนื่ องจากการ
ปฏิบัติงานใน สพค. ได
5. เมื่อไดดําเนินการตามขอ 2. และขอ 3. แลว ใหถือวาการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ สพค.
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) พ.ศ. 2556 เสร็จสิ้นลงแลว และให
รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ดําเนินการตามมาตรา 44 (2) แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน
พ.ศ. 2542 โดยประกาศยุติการดําเนินการของ สพค. ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับ ใหพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) พ.ศ. 2556 เปนอันยกเลิก
6. ให ค ณะกรรมการพั ฒ นาและสงเสริม องค การมหาชน (กพม.) เสนอให ค ณะรัฐ มนตรีแต งตั้ ง
เจาหนาที่ทําการตรวจสอบทรัพยสินและชําระบัญชี รวมทั้งการโอนหรือการจําหนายทรัพยสินที่ยังคงเหลืออยูและการ
จัดการเกี่ยวกับบุคลากรซึ่งยังคงเหลืออยูของ สพค. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
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3. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อดําเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม
สามสนามบิน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
1. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อดําเนินโครงการ
รถไฟความเร็ ว สู ง เชื่ อ มสามสนามบิ น พ.ศ. .... ตามที่ ก ระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให ส ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็น ของสํานักงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได
2. ใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก า สํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
คค. เสนอวา
1. เนื่ อ งจากมี ค วามจํ า เป น ต อ งก อ สร า งโครงการรถไฟความเร็ ว สู ง เชื่ อ มสามสนามบิ น ซึ่ ง
คณะรัฐมนตรีไดมีมติ (27 มีนาคม 2561) อนุมัติโครงการฯ แลว อันจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงทางรถไฟ
ลดระยะเวลาการเดินทาง และประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใชในภาคการขนสงของประเทศ ลดปญหามลพิษที่มีตอ
สิ่งแวดลอมและจูงใจใหประชาชนหันมาใชบริการระบบขนสงทางรางรถไฟใหมากยิ่งขึ้น และเพื่อใหสอดคลองกับ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 12 และโครงการพั ฒ นาระเบีย งเศรษฐกิ จพิ เศษภาคตะวั น ออก
(Eastern Economic Corridor (EEC)) ซึ่งรัฐบาลไดใหความสําคัญและกําหนดใหโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสาม
สนามบิน อยูในกรอบการลงทุนโครงสรางพื้นฐานสําคัญ (EEC Project List)
2. โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ประกอบดวย (1) โครงการแอรพอรต เรล ลิงคเดิม
คือชวงพญาไทถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (2) โครงการแอรพอรต เรล ลิงคสวนตอขยาย ชวงพญาไทถึงทาอากาศ
ยานดอนเมือง และ (3) โครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงกรุงเทพฯ (บริเวณสถานีรถไฟแอรพอรต เรล ลิงคลาดกระบัง)
ถึงทาอากาศยานอูตะเภา รวมระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร
3. การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) ไดวาจางที่ปรึกษาเพื่อทําการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ
รายละเอียด และจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ โดยไดดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดเสียกับโครงการดังกลาว ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับ ฟงความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 เรียบรอยแลว ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวเห็นวา มีความจําเปนตองกอสรางยานสถานี
ทางเขาออกสถานี ทางรถไฟ และดําเนินกิจการที่เปนประโยชนแกกิจการรถไฟตามโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม
สามสนามบิน หรืออยูภายใตวัตถุประสงคของการจัดตั้ง รฟท. ในทองที่ดังกลาว โดยมีที่ดินที่จะตองเวนคืนประมาณ
850 – 0 – 04.82 ไร และสิ่งปลู กสรางประมาณ 245 หลัง จึงมีความจําเปน ตองไดมาซึ่งอสั งหาริมทรัพยเพื่ อการ
กอสรางโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เพื่อใหโครงการดังกลาวเปนไปตามแผนการที่กําหนดไว รวมทั้ง
เพื่ ออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแก การจราจรและการขนสงอั นเปน กิจการสาธารณู ป โภค ทั้งนี้ เพื่อให
เจ า หน า ที่ ห รื อ ผู ซึ่ ง ได รั บ มอบหมายจากเจ า หน า ที่ มี สิ ท ธิ เข า ไปทํ า การสํ า รวจเพื่ อ ทราบข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ
อสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนที่แนนอน โดยมีกรอบระยะเวลาในการดําเนินการภายในระยะเวลา 4 ป ตามที่พระ
ราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับ
4. คค. ไดดําเนินการตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญั ติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
โดยจัดทําขอมูลเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ตามแบบฟอรมที่กระทรวงการคลังกําหนด
เพื่ อใหเปนไปตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ประกอบดวย รายละเอียดโครงการ แผนบริหาร
จัดการโครงการเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสงมอบพื้นที่ใหทันตามแผนงานกอสรางโครงการฯ ประมาณการรายจาย
ตามกรอบวงเงินคาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แหลงเงินที่ใชตลอดระยะเวลาดําเนินการ และ
ประโยชนที่จะไดรบั
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
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กําหนดเขตที่ดิ นในบริเวณที่ ที่จะเวนคืน ในท องที่ แขวงคลองสามประเวศ แขวงลาดกระบั ง เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตําบลบางเตย ตําบลวังตะเคียน
ตําบลทาไข ตําบลบางขวัญ ตําบลบานใหม ตําบลบางไผ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตําบลบานสวน
ตําบลหนองขางคอก ตําบลหวยกะป อําเภอเมืองชลบุรี ตําบลบางพระ ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา ตําบลนาเกลือ
ตําบลหนองปรือ ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง ตําบลนาจอมเทียน ตําบลบางเสร ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี และตําบลสํานักทอน ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง เพื่อกอสรางยานสถานี ทางเขาออก
สถานี ทางรถไฟ และดําเนินกิจการที่เปนประโยชนแกกิจการรถไฟ ตามโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
หรืออยูภายใตวัตถุประสงคของการจัดตั้งการรถไฟแหงประเทศไทย
4. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดใหสาขาการกําหนดอาหารเปนสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดใหสาขาการกําหนดอาหารเปนสาขา
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
1. กําหนดบทนิยาม คําวา “การกําหนดอาหาร” และกําหนดใหมีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการ
กําหนดอาหาร ประกอบดวยกรรมการโดยตําแหนง กรรมการที่เปนผูแทนจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง กรรมการที่มาจากการเลือกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาการกําหนด
อาหาร และผูอํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เปนกรรมการและเลขานุการ
2. กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการวิชาชีพซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยผูประกอบ
โรคศิลปะสาขาการกําหนดอาหาร วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการวิชาชีพ การพนจากการดํารงตําแหนงของ
กรรมการที่เปน ผูแทนจากสถาบัน การศึ กษาทั้งภาครัฐและเอกชน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง และ
กรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง
3. กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจในการออกระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
กรรมการวิชาชีพซึ่งเปนผูไดรับเลือกตั้งโดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาการกําหนดอาหาร การเลือกประธานกรรมการ
วิชาชีพและรองประธานกรรมการวิชาชีพ กําหนดอํานาจหนาที่และการดําเนินการของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการ
กําหนดอาหาร โดยใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
4. กํ า หนดคุ ณ สมบั ติข องผู ขอขึ้น ทะเบี ย นและรับ ใบอนุ ญ าตเป น ผู ป ระกอบโรคศิ ล ปะสาขาการ
กํ า หนดอาหารต อ งเป น ผู ที่ ได รั บ ปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รเที ย บเท าปริ ญ ญา สาขาการกํ าหนดอาหารจาก
สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกําหนดอาหารรับรองผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศซึ่งมิไดมี
สัญชาติไทย และผูที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาดานการกําหนดอาหารสาขาอื่นอยูกอนวันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ และปฏิบัติงานดานกําหนดอาหารในสถานพยาบาลหรือองคกรใดที่คณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาการกําหนดอาหารรับรอง
5. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการรับประกันความเสี่ยงทางการเมือง พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรีมี มติ อนุ มัติ ห ลั ก การรางกฎกระทรวงกําหนดหลัก เกณฑ วิธีการ และเงื่อ นไขการ
รับประกันความเสี่ยงทางการเมือง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการรับประกันความเสี่ยงทางการเมืองของธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) ดังนี้
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1. กําหนดนิยามคําวา “ความเสี่ยงทางการเมือง” โดยให ธสน. สามารถรับประกันความเสี่ยงทาง
การเมืองแกผูลงทุนหรือรับประกันความเสี่ยงในการใหสินเชื่อของธนาคารของผูลงทุน สําหรับความเสียหายจากการ
ไม ไดรับชําระคื นเงิน กูจากผูลงทุ นอัน เนื่องมาจากความเสี่ ยงทางการเมือง โดยมี วงเงินการรับ ประกัน สูงสุดไม เกิ น
จํานวนที่คณะกรรมการ ธสน. กําหนด
2. กําหนดให ธสน. ไมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูลงทุนหรือธนาคารของผูลงทุน ในกรณี
ที่การกระทําหรือการละเวนการกระทําการใดของรัฐบาลของประเทศที่ผูลงทุนไปลงทุนซึ่งผูลงทุนไดตกลงยินยอมดวย
หรื อการกระทํ าหรือ การละเว น การกระทํ า ใดที่ ผูล งทุ น มีส ว นก อให เกิด ความเสีย หายหรือปฏิ บั ติฝาฝน กฎหมาย
ระเบียบ หรือกฎเกณฑของประเทศที่ผูลงทุนไปลงทุน หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธสน. กําหนด
3. กําหนดใหการชดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมใหแกผูลงทุน หรือธนาคารของผูลงทุนให
เปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ธสน. กําหนด
4. ให ธสน. อาจนํ าความเสี่ย งทางการเมื องที่รั บ ประกั น แก ผูล งทุน หรือธนาคารของผู ล งทุ น มา
ประกันตอกับบริษัทประกันภัยหรือองคกรอื่นที่รับประกันความเสี่ยงทางการเมืองทั้งจํานวนหรือเพียงบางสวนไดตาม
หลั กเกณฑ ที่คณะกรรมการ ธสน. กํ าหนด และสามารถรับ ประกัน ภัย ต อจากบริษัท ประกัน ภัย หรือ องคกรอื่น ที่
รับประกันความเสี่ยงทางการเมืองไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ธสน. กําหนด
5. ใหคณะกรรมการ ธสน. เปนผูกําหนดอัตราเบี้ยประกัน คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นที่เรียก
เก็บจากผูลงทุนหรือธนาคารของผูลงทุนที่เอาประกันภัย หรือบริษัทประกันภัย หรือองคกรรับประกันความเสี่ยงอื่นที่
ธสน. รับประกันภัยตอ

6. เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จํานวน 2
ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
1. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญั ติโรงงาน
พ.ศ. 2535 รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
2. ให กระทรวงอุตสาหกรรมรับ ความเห็ น ของสํานั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและ
สังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
อก. เสนอวา
1. ไดมีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ํ าทิ้ งจากสถานประกอบการเกี่ ยวกับ การทํ าน้ําจื ดจากทะเล ลงวัน ที่ 17 ตุ ล าคม 2560 ซึ่งออกโดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา 55 แห งพระราชบัญ ญั ติสงเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และโดยที่
มาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ บัญญัติใหในกรณีที่มีมาตรฐานเกี่ยวกับการระบายน้ําทิ้ง การปลอยทิ้งอากาศ
เสีย การปลอยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอื่นใดจากแหลงกําเนิดสูสิ่งแวดลอม โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่น ซึ่งถามี
มาตรฐานต่ํากวามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 55 ดังกลาว ใหสวน
ราชการที่มีอํานาจตามกฎหมายนั้ น ตองแก ไขใหเปน ไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มิได
กําหนดใหสามารถกระทําได จึงจําเปนตองกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการอนุญาตใหโรงงานสามารถระบายน้ําทิ้งโดย
วิธีเจือจางได ประกอบกับ คณะกรรมการพั ฒ นาพื้ นที่ ชายฝงทะเลตะวัน ออก (กพอ.) ในคราวประชุ มเมื่อวัน ที่ 21

21
กรกฎาคม 2557 ไดมีมติให อก. กําหนดมาตรการเขมงวดเพื่อควบคุมการระบายอากาศเสียจากการเก็บรักษา ขนถาย
และ/หรือขนสงจากคลังน้ํามัน ในกิจกรรมที่ไมใชการผลิตปกติ จึงจําเปนตองกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการกําหนดคา
มาตรฐานของปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน เพื่อไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพประชาชนและ
สิ่งแวดลอม
2. ปจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรมไดเจริญเติบโตอยางมาก รวมทั้งการขยายตัวของชุมชน ทําให
อุต สาหกรรมและชุมชนอยูใกลชิดและหนาแนนเพิ่มมากขึ้น สงผลใหชุมชนอาจไดรับ ผลกระทบจากการประกอบ
กิจการโรงงานไดงายขึ้น ดังนั้น เพื่อเปนการลดผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานตอสิ่งแวดลอมทั้งทางตรง
ทางออม จึงจําเปนตองกําหนดใหมีการรายงานการดําเนินการเกี่ยวกับปริมาณสารเคมีที่ผลิตและครอบครอง วิธีการ
ควบคุม และผลการควบคุม เพื่อใหสามารถกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
3. อก. พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และมติของ กพอ. ดังกลาว จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อกําหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้ง และการปลอยอากาศเสียที่เกิดจากการใชสารเคมีหรือสารมลพิษออกจากโรงงาน และแกไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อกําหนดขอมูลเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการโรงงานที่ผูประกอบกิจการโรงงานตองรายงาน
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ มาเพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. ร างกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ โรงงาน พ.ศ. 2535
มีสาระสําคัญเปนการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 เพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตใหโรงงานสามารถระบายน้ําทิ้งโดยวิธีเจือจางได และ
กําหนดคามาตรฐานของปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน เพื่อไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพ
ประชาชนและสิ่งแวดลอม
2. ร างกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ โรงงาน พ.ศ. 2535
มีสาระสําคัญเปนการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 เพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหผูประกอบการโรงงานจัดทํารายงานขอมูลปริมาณการผลิต การใช การ
ครอบครอง การปลดปลอย และการเคลื่อนยายสารเคมีหรือสารมลพิษออกจากโรงงานฯ เพื่อใหสามารถกํากับดูแล
และติดตามใหเปนไปตามกฎหมาย
7. เรื่อง รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหอาวุธและยุทโธปกรณเปนสินคาที่ตองหามสงออกและหาม
นําผานไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติ อนุ มั ติ ในหลัก การรางประกาศกระทรวงพาณิ ช ย เรื่อง กํ าหนดให อ าวุธ และ
ยุท โธปกรณ เป น สิ น ค า ที่ ตอ งห า มส งออกและห ามนํ าผานไปยังสาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยคองโก พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงพาณิ ช ย (พณ.) เสนอ และให ส ง คณะกรรมการตรวจสอบร า งกฎหมายและร า งอนุ บั ญ ญั ติ ที่ เ สนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยใหรับขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาดวย
แลวดําเนินการตอไปได
พณ. เสนอวา โดยที่คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติไดออกขอมติคณะมนตรีความมั่นคง
แหงสหประชาชาติ ขอมติ UNSC ที่ 2078 (ค.ศ. 2012) ที่ 2136 (ค.ศ. 2014) ที่ 2198 (ค.ศ. 2015) ที่ 2293 (ค.ศ.
2016) ที่ 2360 (ค.ศ. 2017) และ ที่ 2424 (ค.ศ. 2018) เกี่ ย วกั บ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยคองโกเพื่ อ ต อ อายุ
มาตรการลงโทษ ซึ่งประกอบดวยมาตรการทางอาวุธ การหามเดินทาง และการอายัดทรัพยสิน โดยเปนการขยายเวลา
การบังคับ ใชมาตรการลงโทษดั งกลาวออกไปจนถึงวัน ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ประกอบกับ ประเทศไทยในฐานะรัฐ
สมาชิกสหประชาชาติมีพันธกรณีตองปฏิบัติตามขอมติของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติตามขอ 25 แหง
กฎบัตรสหประชาชาติ ซึ่งตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (วันที่ 11 กันยายน 2561) ใหความเห็นชอบการดําเนินการตาม
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ขอมติดังกลาว พณ. จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การหามสงออกอาวุธและวัสดุอุปกรณที่
เกี่ ย วข องกั บ อาวุ ธ ทุ ก ประเภทไปสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยคองโก พ.ศ. 2547 ลงวั น ที่ 13 มกราคม 2547 และ
ปรับปรุงประกาศดังกลาวขึ้นใหม โดยกําหนดใหอาวุธและยุทโธปกรณเปนสินคาที่ตองหามสงออก และหามนําผานไป
ยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และเพิ่มเติมขอยกเวนที่มิใหใชบังคับกับกรณีการสงออกหรือนําผานเครื่องแตงกาย
ที่ใชสําหรับการปองกัน รวมถึงเสื้อเกราะกันกระสุน และหมวกสนามเพื่อนําไปใชเฉพาะตัวเปนการชั่วคราวสําหรับ
บุคลากรของสหประชาชาติ ผูแทนสื่อมวลชน ผูปฏิบัติงานดานมนุษยธรรมและการพัฒนา และเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ
เป นตน ทั้งนี้ เพื่อให สอดคลองขอมติคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ จึงไดเสนอรางประกาศกระทรวง
พาณิชยฯ มาเพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางประกาศ
1. กํ า หนดให ย กเลิ กประกาศกระทรวงพาณิ ช ย เรื่อ ง การห ามส งออกอาวุธ และวัส ดุ อุ ป กรณ ที่
เกี่ยวของกับอาวุธทุกประเภทไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547
2. กําหนดใหอาวุธและยุทโธปกรณ เปนสินคาที่ตองหามสงออกและหามนําผานไปยังสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก
3. กําหนดขอยกเวนที่มิใหใชบังคับในกรณี
3.1 การสงออกหรือนําผานอาวุธและยุทโธปกรณใหแกรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก
3.2 การสงออกหรือนําผานอาวุธและยุทโธปกรณเพื่อการสนับสนุน หรือการใชโดยภารกิจ
รั ก ษาสั น ติ ภ าพของสหประชาชาติ ใ นสาธารณ รั ฐ ประชาธิ ป ไตยคองโก (United Nations Organization
Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo : MONUSCO) หรื อ กองกํ า ลั ง สหประชาชาติ
แอฟริกา (African Union – Regional Task Force)
3.3 การส งออกหรือนํ าผานเครื่องแตงกายที่ ใช สําหรับ การปองกั น รวมถึ งเสื้อเกราะกั น
กระสุน และหมวกสนามเพื่อนําไปใชเฉพาะตัวเปนการชั่วคราวสําหรับบุคลากรของสหประชาชาติ ผูแทนสื่อมวลชน
ผูปฏิบัติงานดานมนุษยธรรมและการพัฒนา และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
3.4 การส งออกหรือ นํ าผ านเครื่อ งอุ ป กรณ ของอาวุ ธ และยุ ท โธปกรณ ที่ ไม เป น อั น ตราย
รายแรงถึงแกชีวิตเพื่อนําไปใชดานมนุษยธรรม การปองกัน และการใหความชวยเหลือทางเทคนิค และการฝกอบรม
3.5 การสงออกหรือนําผานอาวุธและยุทโธปกรณในกรณีอื่น
การสงออกหรือนําผานอาวุธและยุทโธปกรณตามขอ 3.1 ขอ 3.4 และขอ 3.5 ตองเปนไป
ตามวิธีการที่กําหนดไวในขอมติ
เศรษฐกิจ- สังคม
8. เรื่อง การทบทวนขอเสนอใหจัดตั้งหนวยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
1. รับ ทราบตามที่ สํ านั กงาน ก.พ.ร. เสนอ และให สํานั กงาน ก.พ.ร. รับ ความเห็ น ของกระทรวง
คมนาคม กระทรวงพาณิชย สํานักงาน ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไป
พิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
2. ในกรณี ที่มีความจําเปนตองจัดตั้งหนวยงานใหมเพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ใหสวน
ราชการที่เกี่ยวของถือปฏิบัติ ดังนี้
(1) ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การซักซอมความ
เขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหนวยงานของรัฐ) 1 พฤษภาคม 2561 (เรื่อง การขอจัดตั้งหนวยงานตามแผนการ
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ปฏิ รูป ประเทศดานต าง ๆ) และ 4 ธัน วาคม 2561 (เรื่อง การมอบอํ านาจการแบงสว นราชการภายในกรม) โดย
เครงครัด
(2) ตองมีขอเสนอใหยุบเลิกหรือยุบรวมหนวยงานที่มีอยูเดิม (One – In, X – Out) เพื่อมิ
ใหเกิดความซ้ําซอนทั้งในดานภารกิจและงบประมาณ
(3) ใหเสนอแผนการนํา Digital Technology มาใชในการปฏิบัติงาน ประกอบคําขอจัดตั้ง
หนวยงานใหม
สาระสําคัญของเรื่อง
สํานักงาน ก.พ.ร. รายงานวา
1. แมวาคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (1 พฤษภาคม 2561) เกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยงานใหมตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ โดยใหคํานึงถึงเหตุผลความจําเปนและคํานึงถึงคาใชจายนั้น แตยังปรากฏวา มีการเสนอรางกฎหมาย
ที่มีการจัดตั้งหนวยงานคณะกรรมการและกองทุนตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบเปนจํานวนมาก โดย
อางวาเปนไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแลว เห็นวา ขอเสนอดังกลาวจะสรางปญหา
คาใช จายภาครัฐในอนาคต และยังทํ าให เกิดความซ้ําซอนในการดําเนิ นงานของหน วยงานตาง ๆ อั นเปน สิ่งไมพึง
ประสงค นอกจากนี้ สํ า นั กงาน ก.พ.ร. เห็ น ว า แผนการปฏิรูป ประเทศที่ กําหนดให มี ห น ว ยงานตั้งใหม รวม 52
หนวยงาน นั้น ไมสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ที่กําหนดใหภาครัฐมีขนาดเล็กลงและเหมาะสมกับภารกิจ
2. จากขอเท็จจริงและสภาพปญหาขางตน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงเห็นควรใหมีการทบทวนขอเสนอที่
ให จัดตั้งหนวยงานของรัฐตามแผนการปฏิ รูปประเทศ โดยเห็น สมควรที่คณะรัฐมนตรีจะไดมีมติใหคณะกรรมการ
ปฏิ รูป ประเทศด านต าง ๆ ตั ดข อเสนอเรื่ องการจัดตั้งหนว ยงานตาง ๆ ออกจากแผนการปฏิ รูป ประเทศ และให
หนวยงานถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยเครงครัด ทั้งนี้ ถาจะขอจัดตั้งหนวยงาน
ใหม ตองเปนกรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่ง กับตองมีขอเสนอใหยุบเลิกหรือยุบรวมหนวยงานที่มีอยูเดิม (One – In, X
– Out) เพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอนทั้งในดานภารกิจและงบประมาณ รวมทั้งใหเสนอแผนการนํา Digital Technology
มาใชในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ประกอบคําขอจัดตั้งหนวยงานใหมดวย เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐตามยุทธศาสตรชาติ
3. ในการประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวัน ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ก.พ.ร. ไดเห็นชอบกับ
ความเห็ น ของสํ า นั กงาน ก.พ.ร. ข างต น แล ว และมี มติ ใหเสนอคณะรัฐ มนตรีเพื่ อ พิ จ ารณาตอ ไป ทั้ งนี้ ก.พ.ร. มี
ความเห็นเพิ่มเติมวา ในการจัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรชาติ นั้น มิใหมีการกําหนดเรื่อง
การจัดตั้งหนวยงานไวเพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาเชนเดียวกับแผนการปฏิรูปประเทศอีก
9. เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช ครั้งที่ 3/2561 (คณะกรรมการพืชน้ํามันและ
น้ํามันพืช)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช ครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ประธานกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามัน
พืช เสนอ สรุปได ดังนี้
ประเด็น
หนวยงานรับผิดชอบ
1. การบริหารการนําเขาเมล็ดถั่วเหลือง ป 2562
พณ.
1.1 เห็ น ชอบการบริ ห ารการนํ า เข า เมล็ ด ถั่ วเหลื อง ป 2562 ภายใต กรอบ (กรมการคาตางประเทศ)
องคการการคาโลก (WTO) ดังนี้
1.1.1 ผูมีสิทธินําเขาเมล็ดถั่วเหลือง 6 สมาคม และ 20 บริษัท กรณีมีผูขอเปน
ผู มี สิ ท ธิ นํ า เข ารายใหม และการตั ด สิ ท ธิ ผู นํ าเข ารายเดิ ม ในกรณี ที่ ผิ ด สั ญ ญา ให
คณะอนุกรรมการกํากับ ดูแล เมล็ดถั่วเหลือง ป 2560 – 2562 เปนผูพิจารณา และ
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เสนอคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืชเพือ่ ทราบ
1.1.2 ผู มี สิ ท ธิ นํ า เข า ให ก ารสนั บ สนุ น และส ง เสริ ม การผลิ ต ถั่ ว เหลื อ ง
ภายในประเทศ โดย (1) รับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิตไดภายในประเทศในราคาตาม
กลไกตลาด แตไมต่ํากวาราคาขั้นต่ําตามชั้นคุณภาพ และ (2) ผูมีสิทธินําเขาใหความ
รวมมือซื้อเมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิตไดทั้งหมดภายในประเทศ และใหความรวมมือในการ
ใชเมล็ดถั่วเหลืองนําเขาตามนโยบาย โดยลงนามเปนลายลักษณอักษรกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณและกระทรวงพาณิชย (พณ.)
1.2 ภายใตกรอบการคาอื่นใหบริหารการนําเขาเชนเดียวกับกรอบ WTO
2.การบริหารการนําเขามะพราวผลตามความตกลงของเขตการคาเสรีอาเซียน
พณ.
(AFTA) ป 2562
(กรมการคาตางประเทศ)
2.1 เห็ น ชอบการบริห ารการนํ า เข า มะพร าวผลตามความตกลงของ AFTA
ป 2562 ดังนี้
2.1.1 ผูนําเขาตองเปนนิติบุคคลและเปนโรงงาน (มีใบ รง.4)
ที่ใชมะพราวผลเปนวัตถุดิบในการผลิตของตนเอง เปดดําเนินกิจการอยูในปจจุบัน
และขึ้นทะเบียนเปนผูนําเขากับกรมการคาตางประเทศ
2.1.2 ใหกรมการคาตางประเทศออกหนังสือรับรอง (แบบ ต.2) ใหผูนําเขาได
ตามความเห็ น ชอบของคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารจั ด การสิ น ค า มะพร า วภายใต
คณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช
ประเด็น
2.1.3 ให ผู นํ าเข าตองนํ าเขามาเพื่ อแปรรูป เปน น้ํ ามัน พื ช หรืออาหารคนใน
กิจ การของตนเองไม เกิ น ปริมาณที่ ร ะบุ ไวในแผนการนําเขา และการใชในกิจ การ
ของตนเอง
2.1.4 ผูนําเขาใหคํารับรองวาจะไมนํามาจําหนาย จาย โอน ภายในประเทศ
2.1.5 ผูนําเขามะพราวพิ กัดฯ 0801.12.00 และพิกัดฯ 0801.19.90 ไดให
คํารับรองวาจะไมนํามะพราวนําเขา ไปใหนิติบุคคลหรือบุคคลทั่วไปแปรสภาพโดย
การกะเทาะภายนอกโรงงานของตนเองและต อ งรายงานบั ญ ชี ส มดุ ล แปรสภาพ
มะพร าวผลเป น เนื้ อมะพร า วขาวภายหลั งการนํ าเข า หากไม รายงานจะถูก ระงับ
การออกหนังสือรับรองในครั้งตอไป จนกวาจะรายงานถูกตองครบถวน
2.2 ใหทบทวนการบริหารการนําเขามะพราวผล ป 2562 กรณีการกําหนด
ชวงเวลานําเขามะพราวผลและการกําหนดสัดสวนการบริหารการนําเขามะพราว
ผลตอการรับซื้อผลิตมะพราวผลในประเทศ ในอัตรา 1 : 1.5 โดยมอบหมายผูแทน
เกษตรกร (นายอํานาจ มณีแดง) ประสานขอมูลปริมาณผลผลิตมะพราวในแหลง
ผลิตสําคัญ ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎรธานี
สงใหคณะอนุกรรมการบริห ารจัดการสิน คามะพราว ภายในกําหนด(15 มกราคม
2562) หากพนกําหนดใหถือตามมติคณะอนุกรรมการฯ และเสนอคณะกรรมการพืช
น้ํามันและน้ํามันพืชตอไป
3. เห็ น ชอบการใช ม าตรการปกป อ งพิ เศษ (Special Safeguard Measure :
SSG) ภายใตความตกลงเกษตรของ WTO สําหรับ ป 2562 โดยใชขอมูลปริมาณ

หนวยงานรับผิดชอบ
พณ.
(กรมการคาตางประเทศ)

คณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการสินคามะพราว

- หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
ดําเนิน การตามกฎหมาย
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การนําเขามะพราวป 2557 – 2559 เปนฐานในการคํานวณเพื่อกําหนดปริมาณ
Trigger Volume ของป 2562 [หากมี การนํ าเขามะพราวเกิน ปริมาณที่ กําหนด
(Trigger Volume) ประเทศผูนําเขาสามารถกลับไปขึ้นภาษีที่อัตราเดิมกอนเริ่มลด
หรื อ อั ต รา MFN (Most Favored Nation Treatment หรื อ หลั ก การปฏิ บั ติ เยี่ ย ง
ชาติที่ไดรับความอนุเคราะหอยางยิ่ง หรือหลักการไมเลือกปฏิบัติ)]

และระเบียบที่เกี่ยวของ
- การออกประกาศของ
กระทรวงการคลังในการ
เก็ บ ภาษี ต ามมาตรการ
SSG โดยใหมีเจตนารมณ
ในการยกเวน การขอคื น
ภาษีนําเขาตามมตรา 19
ทวิ แห งพระราชบั ญ ญั ติ
ศุ ล า ก ร พ .ศ . 2 4 8 2
ไวดวย

10. เรื่อง โครงการของขวัญปใหมสําหรับประชาชน ประจําป 2562 ของกระทรวงพลังงาน (พน.)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ โครงการของขวัญปใหมสําหรับ
ประชาชนประจําป 2562 ของ พน. โดยไดลดราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงทุกชนิดลง 1 บาท/ลิตร ตั้งแตวันที่ 25
ธันวาคม 2561 เปนตนไป เพื่อลดคาใชจายระหวางการเดินทางชวงปใหม ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะปรับลดอัตรา
เงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 0.5 บาท/ลิตร และสวนที่เหลือเปนการใหความรวมมือลดคาการตลาดของผูคาตาม
สภาพราคาตลาดที่ลดลง
11. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการอางเก็บน้ําลําน้ําชีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติให กษ. (กรมชลประทาน) ดําเนินโครงการอางเก็บน้ําลําน้ําชีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดชัยภูมิ (โครงการอางเก็บน้ํายางนาดี จังหวัดชัยภูมิ เดิม) มีกําหนดแผนงานโครงการ 6 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.
2562 – 2567) กรอบวงเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 3,100 ลานบาท
2. อนุมัติหลักการให กษ. (กรมชลประทาน) สามารถจายคาชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลง
อพยพในกรณี ที่กรมชลประทานไมสามารถจัดสรรที่ดิน แปลงอพยพใหแก ราษฎรที่ ไดรับผลกระทบหรือราษฎรไม
ประสงคจะรับที่ดินแปลงอพยพ
3. มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามแผนงานปฏิบัติการปองกัน แกไข และพัฒนา
สิ่งแวดลอมที่ กษ. (กรมชลประทาน) เสนออยางเครงครัด
สําหรับคาใชจายในการดําเนินโครงการ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ทั้งนี้ ให กษ.
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ รวมทั้งขอสังเกตของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไป
สาระสําคัญของโครงการอางเก็บน้ําลําน้ําชีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ สรุปไดดังนี้
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1. วัตถุประสงคโครงการ เพื่อพัฒนาแหลงน้ําตนทุนสําหรับสนับสนุนพื้นที่การเกษตร บรรเทาปญหา
อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม เปนแหลงน้ําดานการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเพื่อรองรับแผนการ
พัฒนาที่เพิ่มขึ้นใหเต็มศักยภาพในลุมน้ําชี
2. ที่ตั้งโครงการ อยูบริเวณพื้นที่บานยางนาดี ตําบลชีบน อําเภอบานเขวา และพื้นที่บานละหาน
คาย ตําบลโคกสะอาด อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
3. ลักษณะโครงการ ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ดังนี้ 1) เขื่อนดินประเภทแบงโซน (Zone Dam)
ความยาว 1,580 เมตร ความสูง 24 เมตร ความกวางสันทํานบดิน 9 เมตร และขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 70.21
ลานลูกบาศกเมตร 2) อาคารระบายน้ําลน (Spillway) ชนิดประตูระบายเหล็กบานโคง ขนาดความกวาง 12.50 X
7.50 เมตร จํานวน 6 บาน 3) อาคารสงน้ําลงลําน้ําเดิม ขนาดทอสงน้ําจํานวน 2 แถว กวาง 3.80 เมตร สูง 3.00
เมตร
4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 6 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2567)
5. คาใชจาย รวมทั้งสิ้น 3,100 ลานบาท
6. ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ
1) เปนแหลงน้ําสนับสนุนสถานีสูบน้ําตามลําน้ําชีตั้งแตบริเวณทายเขื่อนในเขตพื้นที่จังหวัด
ชัยภูมิ จนถึงจุดบรรจบลําน้ําพองในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน
2) พื้นที่รับประโยชนในฤดูฝน จํานวน 75,000 ไร และฤดูแลง จํานวน 30,000 ไร
3) เปนแหลงน้ําสนับสนุนการประมง
4) สามารถชวยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ทายอางเก็บน้ํา
12. เรื่อง การเชื่อมโยงขอมูลภาพใบหนาบุค คลจากฐานข อมูลทะเบี ยนกลางของกรมการปกครองดวยระบบ
คอมพิวเตอร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอการเชื่อมโยงขอมูลภาพใบหนาบุคคล
จากฐานขอมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองดวยระบบคอมพิวเตอรแกกรมเจาทา เพื่อใหการปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาที่เปนไปไดอยางถูกตองตามกฎหมายตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
คค. รายงานวา
1. จากนโยบายรัฐบาลในการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการ
ควบคุ ม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) กรมเจ า ท า ในฐานะหน ว ยงานที่
รับผิดชอบและเปนคณะอนุกรรมการแกไขปญหาการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม ได
ดําเนิ นมาตรการตาง ๆ เพื่อปองกัน และปราบปรามการค ามนุษยในรูป แบบแรงงานประมงและการทํ าประมงผิ ด
กฎหมาย จึงไดพัฒนาระบบการอนุญาตคนประจําเรือและแรงงานประมงทะเลเพื่อลงทําการในเรือประมงทะเล ตาม
มาตรา 285 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 มีจุดประสงคเพื่อนําการพิจารณา
การออกใบอนุญาต การรายงานเรือเขา – ออกเมืองทาของเรือประมงไทย โดยเก็บบันทึกขอมูลภาพใบหนาคนประจํา
เรื อ และแรงงานประมงเพื่ อ การพิ สู จ น ยื น ยั น ตั ว บุ ค คลโดยการตรวจจั บ ใบหน า ป จ จุ บั น (Face Detection)
เปรียบเทียบกับรูปโครงหนาเดิม (Face Recognition) ที่เคยทําการลงทะเบียนหรือรายงานไวในการแจงเรือเขา –
ออก ใหสามารถตรวจสอบยอนกลับได เพื่อเปนการควบคุมคนประจําเรือและแรงงานประมงทะเล
2. ระบบการอนุญาตคนประจําเรือและแรงงานประมงทะเลเพื่อลงทําการในเรือประมงทะเลฯ เริ่ม
ใชงานตั้งแตเดือนเมษายน 2560 ในขัน้ ตอนกระบวนการตรวจพิสูจนยืนยันตัวบุคคลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางของ
กรมการปกครอง กรมเจาทาไดรับอนุญาตใหดูภาพไดเฉพาะแรงงานตางดาว สวนแรงงานสัญชาติไทยจะไมปรากฏ
ภาพใบหนา ซึ่งเปนสวนสําคัญตอการปฏิบัติงานเพื่อใชในการเปรียบเทียบวาเปนบุคคลเดียวกันหรือไม กระบวนการ
ตรวจพิสูจนยืนยันตัวบุคคลของแรงงานสัญชาติไทยจึงยังไมครบถวนสมบูรณ ดังนั้น จึงมีความจําเปนจะตองเชื่อมโยง
ขอมูลภาพใบหนาบุคคลจากฐานขอมูลทะเบียนกลาง ของกรมการปกครองเพื่อการพิสูจนยืนยันตัวบุ คคลของคน
ประจํ าเรื อและแรงงานประมง มาเปรี ย บเที ย บกับ ภาพใบหนาที่จัด เก็บ อยูในระบบของกรมเจาทา ให เกิด ความ
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นาเชื่อถือของการตรวจสอบแรงงานในภาคประมง สามารถตรวจสอบยอนหลังได ลดการปลอมแปลงเอกสาร การ
สวมตั วของแรงงานประมงไรสั ญชาติ ซึ่งจะสงผลให ประเทศกลุมสหภาพยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาที่ มีการ
ตรวจสอบการทําการประมงของประเทศไทยอยางเขมงวด มีความเชื่อมั่นในไทยมากยิ่งขึ้น
3. ในปจจุบันมีผูไดรับอนุญาตใหลงทําการงานในเรือประมงแลวเปนจํานวนทั้งหมด 67,217 ราย
เปนบุคคลที่มีสัญชาติไทย จํานวน 24,488 ราย และเปนบุคคลตางดาว จํานวน 42,729 ราย
13. เรื่อง การเชื่อมโยงขอมูลภาพใบหนาบุคคลจากกรมการปกครองดวยระบบคอมพิวเตอร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ กระทรวงพาณิ ชย (พณ.) เสนอให พณ. (กรมพัฒ นาธุรกิจการคา)
เชื่อมโยงขอมูลภาพใบหนาบุคคลจากกรมการปกครองดวยระบบคอมพิวเตอร เพื่อรองรับการใหบริการจดทะเบียนนิติ
บุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e – Registration) โดยให พณ. รับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
พณ. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจ ารณาอนุมัติ ให พณ. (กรมพั ฒ นาธุรกิจ การคา) เชื่อมโยงขอมูล ภาพ
ใบหน าบุ ค คลจากกรมการปกครองด ว ยระบบคอมพิ ว เตอร เพื่ อ รองรั บ การให บ ริ ก ารจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลทาง
อิเล็กทรอนิกส (e – Registration) ซึ่งถือเปนการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสที่กอใหเกิดผลกระทบระดับสูง ซึ่งตองใช
วิธีการแบบปลอดภั ยในระดั บเครงครัด โดย พณ. (กรมพั ฒ นาธุรกิจการค า) มี ความจําเป นในการเชื่อมโยงขอมู ล
รูปภาพใบหนาบุคคลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบและยืนยันความมีตัวตนของ
บุคคลในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนผานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e – Registration) ลด
ความผิดพลาดของขอมูลและขั้นตอนการทํางาน และบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ
ของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องดังกลาวแลว
14. เรื่อง แถลงการณสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบตามที่ สํ านั กงานปลั ด สํ านั ก นายกรัฐ มนตรี เสนอแถลงการณ สํ านั ก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ตามที่ สํ านั ก พระราชวั งมี ป ระกาศแจงวาทรงพระกรุณ าโปรดเกลาฯ ให ตั้ งการพระราชพิ ธี บ รม
ราชาภิเษกตามพระราชประเพณีเพื่อความเปนสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักรใหเปนที่ชื่นชมยินดี
ของประชาชนผูมีความหวังตั้งใจอยูทั่วกัน ระหวางวันที่ 4 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นั้น
รัฐบาลไดรับทราบแลวดวยความยินดียิ่ง และบัดนี้เปนโอกาสสําคัญที่รัฐบาลจะไดรวมกับพสกนิกร
ชาวไทยเตรียมการจัดงานสนองพระราชดําริและพระมหากรุณาธิคุณใหสมพระเกียรติตามพระราชประเพณี ทั้งนี้
จําเดิมแตทรงรับคํากราบบังคมทูลเชิญขึ้นทรงราชยในป 2559 รัฐบาลก็ไดตระเตรียมการตาง ๆ อันพึงจะตองปฏิบัติ
ในสวนของรัฐบาลเปนการภายในไปพลางกอนแลว เมื่อมีกําหนดการชัดเจนเชนนี้รัฐบาลจะแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการจัดงาน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ โดยจะแจงการเตรียมการใหพี่นองประชาชนชาวไทยทราบตอไป
จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สํานักนายกรัฐมนตรี 2 มกราคม 2562
15. เรื่อง ประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
คณะรัฐมนตรีมีมติรับ ทราบ ประกาศสํานักพระราชวัง ลงวัน ที่ 1 มกราคม 2562 เรื่อง ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ ดังนี้
สาระสําคัญของเรื่อง
เลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกลาเหนือกระหมอมใหประกาศใหทราบทั่วกันวา
โดยที่ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไดเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนพระมหากษัตริย
แหงประเทศไทย ตามคํากราบบังคมทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ปฏิบัติหนาที่ประธานรัฐสภา กราบ
บังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยนั้น ทรงพระราชดําริวา เปนโอกาสอันควรที่จะไดประกอบการพระราชพิธีบรม
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ราชาภิเษกตามพระราชประเพณี เพื่อความเปนสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ใหเปนที่ชื่นชมยินดี
ของประชาชนผูมีความหวังตั้งใจอยูทั่วกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให ตั้งการพระราชพิธีบ รม
ราชาภิเษกขึ้น ดังนี้
1. วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเสด็จออกมหาสมาคม พระ
บรมวงศานุวงศ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ขาราชการชั้นผูใหญ เฝาทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล
จากนั้น พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร
2. วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และ
และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ จากนั้น เสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
3. วันที่ 6 พฤษภาคม พุ ทธศักราช 2562 เสด็จออก ณ สีหบัญชรพระที่ นั่งสุ ทไธสวรรยป ราสาท
พสกนิ ก รเฝ า ทู ล ละอองธุ ลี พ ระบาทถวายพระพรชั ย มงคล จากนั้ น เสด็ จ ออก ณ พระที่ น่ั ง จั ก รี ม หาปราสาท
คณะทูตานุทูตและกงสุลตางประเทศเฝาทูลละออกธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล สวนการเสด็จเลียบพระนครโดย
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหมีขึ้นในชวงการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระ
ราชกุศลถวายผาพระกฐิน ปลายปพุทธศักราช 2562 จังประกาศใหทราบทั่วกัน
16. เรื่อง มาตรการสงเสริมการชําระเงินเพื่อซื้อสินคาและบริการ และการนําสงขอมูลภาษีมูลคาเพิ่มผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมวิธีการชําระเงิน การรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
และกําหนดรายการสินคาและบริการที่จะไมไดรับสิทธิ (Negative List) ของมาตรการสงเสริมการชําระเงินเพื่อซื้อ
สินคาและบริการ และการนําสงขอมูลภาษีมูลคาเพิ่มผานระบบอิเล็กทรอนิกส ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
สาระสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมวิธีการชําระเงิน การรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส และกําหนดรายการสินคาและ
บริ ก ารที่ จ ะไม ได รั บ สิ ท ธิ (Negative List) ของมาตรการฯ โดยสรุป การแกไขเพิ่ ม เติ ม และเหตุ ผ ลของการแก ไข
เพิ่มเติมดังกลาว ดังนี้
เรื่องเดิม
ประเด็นการแกไขเพิ่มเติม
เหตุผลของการ
(คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อ
แกไขเพิ่มเติม
วันที่ 18 ธันวาคม 2561)
1. คุณสมบัติผูที่จะไดรับเงิน
คุณสมบัติผูที่จะไดรับเงินชดเชย:
เพื่อใหเกิดความ
ชดเชย:
1. เปนผูมีสัญชาติไทย
ชัดเจน
1.1 มีบัตรเดบิตที่ออกในประเทศ 2. เปนผูใชบริการการชําระเงินภายใตการกํากับ อาทิ
ไทย
บัตรเดบิต
1.2 ลงทะเบียนเขารวมมาตรการฯ 3. ลงทะเบียนเขารวมมาตรการฯ ในชวงเวลา ชองทาง
ในชวงเวลา ชองทางและตาม
และตามเงื่อนไขที่กําหนด
เงื่อนไขที่กําหนด
4. สมัครใชบริการพรอมเพย โดยเลขประจําตัว
1.3 สมัครใชบริการพรอมเพย โดย ประชาชนเพื่อรับเงินชดเชย
ใชเลขประจําตัวประชาชนเพื่อรับ
เงินชดเชย
2. วิธีการชําระเงินทาง
2. วิธีการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส:ผูที่มีคุณสมบัติที่ เพื่อใหเกิดความ
อิเล็กทรอนิกส:
จะไดรับเงินชดเชยตามมาตรการฯ เมื่อชําระเงินคาซื้อ ชัดเจนและเพื่อ
ผูที่มีคุณสมบัติที่จะไดรับเงิน
สินคาหรือคาบริการใหแกผูประกอบการรานคาที่มี
สงเสริมการชําระ
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ชดเชย เมื่อไดชําระเงินเพื่อซื้อสินคา
และบริการในชวงเวลาที่กําหนดกับ
ผูประกอบการรานคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถวน โดยใชบัตรเดบิตของ
ตนเองทุกประเภทที่ออกในประเทศ
ไทยและมีการใชจายในประเทศไทย
(ไมรวมถึงบัตรสวัสดิการแหงรัฐ) มี
สิทธิ์ไดรับเงินชดเชยตามมาตรการฯ

3. วิธีการรับชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส:
คุณสมบัติผูประกอบการรานคา
ไดแก ผูป ระกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่มที่ใชระบบบันทึกการ
เก็บเงิน (Point of Sale: POS) ชวย
เก็บบันทึกการขาย รายละเอียด
สินคา คํานวณยอดขายและพิมพ
ใบกํากับภาษี โดยเชื่อมตอกับ
เครื่องรับชําระเงินอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Data Capture: EDC)
ทั้งนี้ ผูประกอบการรานคาที่มี
ระบบ POS ตองทําการปรับปรุง
และทดสอบเพื่อใหสามารถสงขอมูล
ภาษีมูลคาเพิ่มทางอิเล็กทรอนิกสได
เชนเดียวกับระบบที่ใชภายใต
มาตรการชดเชยเงินใหแกผูมีรายได
นอยผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐโดย
ใชขอมูลจากจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่
ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐไดชําระ

4. การชําระเงินเพื่อซื้อสินคาและ
บริการไมรวมถึงสินคาและบริการ
ที่มีภาษีสรรพสามิต

คุณสมบัติครบถวน สําหรับการซื้อสินคาหรือรับบริการ
ในประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 1 ถึง 15 กุมภาพันธ 2562
ผานวิธีการดังตอไปนี้
2.1 ชําระเงินโดยใชบัตรเดบิตของตนเองซึ่งออกใน
ประเทศไทย และ/หรือ
2.2 ชําระเงินดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอื่นใดที่ผู
ใหบริการไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจบริการ การ
ชําระเงินภายใตการกํากับ อาทิ ชําระเงินผานคิวอาร
โคดที่เปนมาตรฐานเดียวกัน (Standard QR Code
Payment)
ทั้งนี้ การชําระเงินดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ขางตน ไมรวมถึงบัตรสวัสดิการแหงรัฐและบัตรเครดิต
3. วิธีการรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส: คุณสมบัติ
ผูประกอบการรานคา ไดแก
3.1 ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มที่ใช
ระบบบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale: POS) ชวย
เก็บบันทึกการขาย ยอดขาย จํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่
แยกออกจากราคาสินคาและบริการ รายละเอียดสินคา
และพิมพใบกํากับภาษี ซึ่งเชื่อมตอกับเครื่องรับชําระ
เงินอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Capture: EDC)
ที่ตองรับและสงขอมูลจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มในแตละ
รายการที่รับชําระคาสินคาและบริการได และ/หรือ
3.2 ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มที่ใช
ระบบ POS ตามขอ 3.1 ซึ่งเชื่อมตอกับผูใหบริการการ
ชําระเงินภายใตการกํากับอื่น ๆ ที่ตองการมีการรับและ
สงขอมูลจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มในแตละรายการที่รับ
ชําระคาสินคาและบริการได
ทั้งนี้ ผูประกอบการรานคาที่จะเขารวมมาตรการฯ ตอง
ลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง พรอมทัง้ ตองทําการ
ปรับปรุงและทดสอบระบบ POS เพื่อใหสามารถรับ
และสงขอมูลภาษีมูลคาเพิ่มทางอิเล็กทรอนิกสได
เชนเดียวกับระบบที่ใชภายใตมาตรการชดเชยเงินใหแก
ผูมีรายไดนอยผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐโดยใชขอมูล
จากจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐได
ชําระ
กําหนดรายการสินคาและบริการที่จะไมไดรับสิทธิ์
(Negative List): สินคาและบริการที่มีภาษี
สรรพสามิต ไดแก 1. สุรา 2. ยาสูบ 3. น้ํามันและ
ผลิตภัณฑน้ํามัน 4. รถยนต และ 5. รถจักรยานยนต

เงินทาง
อิเล็กทรอนิกส
อื่น ๆ
นอกเหนือจาก
บัตรเดบิต

เพื่อใหสอดคลอง
กับการเพิ่มเติม
วิธีการชําระเงิน
ทาง
อิเล็กทรอนิกส
ตามขอ 2

เพื่อใหเกิดความ
ชัดเจน
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17. เรื่อง ขออนุมัติโครงการศูนยบูรณาการวิจัยและรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
และงบประมาณสนับสนุน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ใหสภากาชาดไทย
ดําเนินโครงการศูนยบูรณาการวิจัยและรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย ตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 ภายในกรอบวงเงิน 2,436,000,000 บาท (สองพันสี่รอยสามสิบหกลาน
บาท) โดยใหใชจายจากเงินงบประมาณ จํานวน 1,948,800,000 บาท (หนึ่งพันเการอยสี่สิบแปดลานแปดแสนบาท)
และเงินนอกงบประมาณสมทบ จํานวน 487,200,000 บาท (สีร่ อยแปดสิบเจ็ดลานสองแสนบาท)
โดยประกอบไปดวยโครงการยอย 2 โครงการ คือ
1. โครงการปรับปรุงอาคารนวมินทราชินีและอาคารคัคณางค (พ.ศ. 2563 –
พ.ศ. 2565)
- คาปรับปรุง 880,000,000 บาท โดยขอสนับสนุนจากรัฐบาล รอยละ 80 เทากับ
704,000,000 บาท
- คาควบคุมงาน 44,000,000 บาท โดยขอสนับสนุนจากรัฐบาล
รอยละ 80 เทากับ 35,200,000 บาท
2. โครงการกอสรางอาคารศูนยวิจัยและนวัตกรรมงานบริการ (พ.ศ. 2563 – 2566)
- คากอสราง 1,440,000,000 บาท โดยขอสนับสนุนจากรัฐบาล
รอยละ 80 เทากับ 1,152,000,000 บาท
- คาควบคุมงาน 72,000,000 บาท โดยขอสนับสนุนจากรัฐบาล
รอยละ 80 เทากับ 57,600,000 บาท
โดยใหสภากาชาดไทยเสนอรายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ตามขั้นตอนตอไป ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 26 ตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ
ตางประเทศ
18. เรื่อง สรุปสาระสําคัญการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 10 และการประชุมที่เกี่ยวของ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้
1. รับทราบสรุปสาระสําคัญการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 10 และการประชุมที่เกี่ยวของ
2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนามฝายไทย รวม
ลงนามในกฎบัตรเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียน
หรือผูแทนในโอกาสแรก
3. อนุมัติใหกระทรวงการตางประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปน ผูลงนามฝายไทยรวมลงนามในกฎบัตรเครือขาย
มหาวิทยาลัยอาเซียนสําหรับการลงนามดังกลาว
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางกฎบัตรเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนเพิ่มเติมจาก
ที่ คณะรัฐ มนตรีได มีมติ อนุ มัติห รือให ความเห็ น ชอบไว ให ศธ. สามารถดําเนิ น การได โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรี
รับทราบภายหลัง พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชนที่ไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว ตามหลักเกณฑของมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือ
องคการระหวางประเทศ)
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สําหรับการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 10 มีวัตถุประสงคเพื่อพิจารณาความกาวหนาการ
ดําเนิ น งานตามวิ สั ย ทั ศ น อาเซี ย น แผนงาน/โครงการกิจ กรรมดานการศึกษาภายใต กรอบความรวมมือ อาเซีย น
อาเซียนบวกสาม สุ ดยอดเอเชี ยตะวัน ออก และความรวมมื ออาเซีย นกับ ประเทศคูเจรจา และแลกเปลี่ยนเรีย นรู
ตลอดจนใหขอคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการดําเนินความรวมมือดานการศึกษาอันเปนประโยชนตอการพัฒนาการศึกษา
ของภูมิภาค รวมทั้งกําหนดแนวทางการดําเนินความรวมมือระหวางกันใหสอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ การประชุม ฯ ไดมีการพิจารณารับรองกฎบัตรเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน แผนปฏิบัติการ
อาเซี ย น – จี น เพื่ อ ความร วมมื อ ด า นการศึ ก ษา พ.ศ. 2560 – 2563 และแผนปฏิ บั ติก ารอาเซี ย นบวกสามด าน
การศึกษา พ.ศ. 2561 – 2568 ซึ่งเอกสารทั้งสามฉบับไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่
30 ตุลาคม 2561 แลว ตลอดจนรับทราบความกาวหนาการดําเนินความรวมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาภายใตแผนงาน
การศึกษาอาเซียน พ.ศ. 2559 -2563 รวมทั้งยังมีหัวขออื่น ๆ ที่สําคัญ เชน การจัดกิจกรรมภายใตปฏิญญาอาเซียนวา
ดวยการเสริมสรางความเขมแข็งดานการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนที่ตกหลน โดยประเทศไทยรับเปนเจาภาพใน
โครงการ “การประชาสัมพันธการดําเนินการเพื่อสรางความตระหนักเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ตกหลนและสราง
commitment รวมกันเพื่อใหมีการดําเนินการที่เขมแข็ง” และการเตรียมการเปนเจาภาพการเปนประธานอาเซียน
ในป 2562 ของประเทศไทย และมีการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของระหวางวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 ณ
กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ดังนี้ (1) การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสามครั้งที่ 4 (2) การ
ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 9 (3) การประชุมคณะทํางานอาเซียน – รัสเซียดาน
การศึ ก ษา และ (4) การหารื อ ทวิ ภ าคี กั บ รั ฐ มนตรี วา การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและวั ฒ นธรรมอิ น โดนี เซี ย และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการฟลิปปนส
19. เรื่อง การขอรับจั ด สรรงบอุด หนุ น แก ศูน ยอาเซียนเพื่ อการศึกษาและการหารือดา นการพั ฒ นาที่ยั่งยืน
(ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณที่ใหกระทรวงการตางประเทศจัดทํา
รายละเอียดคาใชจาย รวมทั้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปตอไป
การดําเนินงานของศูนยอาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือดานการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre
for Sustainable Development Studies and Dialogue : ACSDSD) ซึ่งศูนยอาเซียนฯ จะตั้งอยูที่ศูนยวิจัยภาวะ
ผูนําเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร และมีหนาที่หลัก คือ การ
ประสานงานและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและประชาคมอาเซียนภายใตวิสัยทัศนประชาคมอาเซียน
ค.ศ. 2025 และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ โดยดําเนินการผานกิจกรรมที่เกี่ยวของตาง ๆ
เชน 1) กิจกรรมดานการพัฒนาที่ยั่งยืน (เชน การจัดการประชุมหารือระดมสมองระดับสูงวาดวยการสงเสริมความ
เกื้อกูลระหวางวิสัยทัศนประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ
รว มกั บ สํานักเลขาธิการอาเซีย น และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชีย และแปซิฟก) และ 2) การ
เดินทางเขารวมการประชุมในกรอบอาเซียนที่เกี่ยวของ เปนตน
ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนยอาเซียนฯ ที่ประเทศไทยเปนการแสดงถึงความมุงมั่นของประเทศไทยในฐานะที่เปนผูประสานงาน
ของอาเซียนดานการพัฒนาที่ยั่งยืนในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียนใหกาวหนา และสงเสริมบทบาทของ
ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนในป พ.ศ. 2562
แตงตั้ง
20. เรื่ อง การแต งตั้ งข า ราชการพลเรื อนสามั ญ ให ดํ ารงตํ า แหน งประเภทวิช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ (สํ านั ก
นายกรัฐมนตรี)
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักขาวกรองแหงชาติเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
สํานั กนายกรัฐมนตรี ให ดํ ารงตํ าแหน งประเภทวิ ชาการ ระดับ ทรงคุ ณ วุฒิ จํานวน 2 ราย ตั้งแตวัน ที่มีคุณ สมบั ติ
ครบถวนสมบูรณ ดังนี้
1. นายออมสิ น สิ งหกลางพล ผู อํานวยการสํ านั ก 8 สํานักข าวกรองแห งชาติ ให ดํารงตําแหน ง
ที่ปรึกษาดานการตอตานการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ (นักการขาวทรงคุณวุฒิ) กลุมงานที่ปรึกษา สํานัก
ขาวกรองแหงชาติ ตั้งแตวันที่ 29 สิงหาคม 2561
2. นายทศนารถ นุตาคม ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ สํานักขาวกรองแหงชาติ ใหดํารงตําแหนง
ที่ปรึกษาดานการพัฒนาระบบงานการขาว (นักการขาวทรงคุณวุฒิ) กลุมงานที่ปรึกษา สํานักขาวกรองแหงชาติ ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งเปนวันที่ผูครองตําแหนงอยูเดิมเกษียณอายุราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป

21. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเสนอแต ง ตั้ ง นางเจิ ด ฤดี ชิ น เวโรจน
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหดํารงตําแหนง
ที่ปรึกษาดานมาตรฐานการอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแต
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
22. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแตงตั้ง นางญาใจ พัฒนสุขวสันต ที่ปรึกษา
ดานนโยบายและยุทธศาสตร (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนง
ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง
23. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. เลื่อน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดี (นักบริหารตน) กรมการจัดหางาน ใหดํารงตําแหนง
ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
2. เลื่อน นายทศพล กฤตวงศวิมาน รองอธิบดี (นักบริหารตน) กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
3. เลื่อน นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผูชวยปลัดกระทรวง (นักบริหารตน) ใหดํารงตําแหนงผูตรวจ
ราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
4. เลื่อน นายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดี (นักบริหารตน) กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ใหดํารงตําแหนง
ผูต รวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
24. เรื่อง การแตงตั้งผูอํานวยการองคการจัดการน้ําเสีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอการแตงตั้ง นายชีระ วงศบูรณะ เปน
ผูอํานวยการองคการจัดการน้ําเสียและการกําหนดอัตราคาตอบแทน [ตามมติคณะกรรมการองคการจัดการน้ําเสีย
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ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 และครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561] ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให มี ผ ลตั้ งแต วั น ที่ ล งนามในสั ญ ญาจ า ง แต ไม ก อ นวั น ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ส ว น
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนอื่น รวมทั้งเงื่อนไขการจางและการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามความเห็น
ของกระทรวงการคลัง และให นายชีระ วงศบูรณะ ลาออกจากการเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจกอนลงนามในสัญญาจาง
ดวย ทั้งนี้ ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการแตงตั้งผูอํานวยการองคการจัดการน้ําเสียในครั้งตอไป ใหเปนไปตาม
กรอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด
25. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ วาระป พ.ศ. 2561
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการคดีพิเศษ จํานวน 9 คน แทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิมที่ครบวาระสองป ดังนี้
1. นายธีระพงษ วงศศิวะวิลาส
ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
2. นายสราวุธ เบญจกุล
ผูทรงคุณวุฒิดานการเงินการธนาคาร
3. พลตํารวจเอก ชัยยะ ศิริอําพันธกุล
ผูทรงคุณวุฒิดานการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน
4. พลตํารวจโท ปญญา เองฉวน
ผูทรงคุณวุฒิดานการสอบสวนคดีอาญา
5. นายรวี ประจวบเหมาะ
ผูทรงคุณวุฒิดานความมั่นคงประเทศ
6. นายมานะ นิมิตรมงคล
ผูทรงคุณวุฒิดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
7. นายภาสกร ประถมบุตร
ผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นางสาวพันธุทิพย นวานุช
ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
9. นายศรพล ตุลยะเสถียร
ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐศาสตร
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2562 เปนตนไป
26. เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
จัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น โดยมีองคประกอบ รวม 17 คน ประกอบดวย นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป เปนประธาน
กรรมการ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เปนรองประธานกรรมการ นายศุภชัย เจียรวนนท นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย และ
นายโกศล เพ็ชรสุวรรณ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนกรรมการและเลขานุการ และมีกรรมการโดยตําแหนงอีก 11 คน มีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบายและทิศทางการ
ดําเนินงานสถาบันไทยโคเซ็น และสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาไทยในการไปศึกษาตอ ณ สถาบันไทยโคเซ็น ประเทศ
ญี่ปุน บริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นและกํากับดูแลแผนปฏิบัติการและงบประมาณในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยดานอุตสาหกรรมของสถาบันการศึกษารูปแบบโคเซ็นในประเทศไทย เปนตน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม
2562 เปนตนไป
27. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวน 4 คน แทนตําแหนงที่วางลง ดังนี้
1. นายเจษฎา โชคดํารงสุข
ผูเชี่ยวชาญดานการแพทยและสาธารณสุข
2. พลเอก เอกจิต ชางหลอ
ผูเชี่ยวชาญดานการแพทยทางเลือก
3. นางดวงตา ตันโช
ผูเชี่ยวชาญดานการเงินการคลัง
4. นางสมศรี วัฒนไพศาล
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย
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ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2562 เปนตนไป และใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 ในครั้งตอไปใหเปนไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การ
ดําเนินการแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาตาม
กฎหมาย

28. เรื่อง แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแตงตั้งผูแทนสวนราชการเปนกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 แทนผูที่พนจากตําแหนงเนื่องจาก
เกษียณอายุราชการ จํานวน 2 คน ดังนี้
1. นายสุรจิตต อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
2. นายสุพพัต อองแสงคุณ ผูตรวจราชการกระทรวงพาณิชย ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2562 เปนตนไป
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