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วันนี้ (26 มีนาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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รางพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รางพระราชกฤษฎีกาเพื่อยกเลิกมาตรการภาษีเกี่ยวกับสํานักงานใหญ
[รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดและ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ]
รางกฎกระทรวงกําหนดประเภท ชนิด และขนาดของเครื่องพันธนาการที่ใชแกเด็ก
และเยาวชน พ.ศ. ....
รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อรองจายตามขอผูกพัน
ในการกูเงินจากตางประเทศ พ.ศ. ....
รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยใน
ตางประเทศ พ.ศ. ....
รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหขยะเทศบาลเปนสินคาที่ตองหาม
นําเขาและหามนําผานราชอาณาจักร พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ
โครงการเสริมสรางและยกระดับความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการยุติ
แหลงผลิตและทําลายเครือขายการคายาเสพติดระหวางประเทศ ป 2562
(สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)
การปรับปรุงหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ครั้งที่ 5/2561
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 เรื่อง การทบทวนระบบ
บริหารจัดการนมโรงเรียน
ขอความเห็นชอบขอเพิ่มเปาหมายโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกร
ชาวสวนปาลมน้ํามัน
ขอความเห็นชอบโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรที่ไดรับ
ผลกระทบจากการกอสรางฝายราษีไศลและฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ โดย
ดําเนินโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหมประยุกต ระยะที่ 1
ขอความเห็นชอบการขยายระยะเวลาและขยายฐานรายไดของกลุมเปาหมายการ
รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ขอความเห็นชอบใหขา ราชการลาบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบท
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไมถือ
เปนวันลา
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โครงการผลิตแพทยเพิ่มแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2561 - 2570 (ดําเนินการ
เฉพาะในระยะที่ 1 พ.ศ. 2561 – 2564)
แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกสประเทศไทย
ขอความเห็นชอบในชนิด ขนาด และจํานวน ของเสื้อเกราะปองกันกระสุน เพื่อใช
ในราชการของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามมาตรา 46/2
วรรคสองของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
การขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 เรื่อง การปรับปรุง
หลักเกณฑการกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของผูอํานวยการ
องคการมหาชน และหลักเกณฑการกําหนดเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่น
ของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการขององคการมหาชน
แผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2562
ตางประเทศ
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การจัดทําความตกลงวาดวยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมเพื่อความรวมมือ
ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงรัฐคูเวต
การจัดทํารายงานการพัฒนามนุษยของประเทศไทย (Thailand Human
Development Report) ฉบับที่ 6
แผนปฏิบัติการความรวมมือไทย – สปป.ลาว เพื่อการแกไขปญหายาเสพติด
รวมกัน
การรับรองรางปฏิญญาทางการเมืองในโอกาสครบรอบ 25 ป ของการประชุม
ระหวางประเทศเรื่องประชากรและการพัฒนา ในการประชุมคณะกรรมาธิการ
ประชากรและการพัฒนา สมัยที่ 52
การรับรองเอกสารหลักการแวนคูเวอรในการรักษาสันติภาพและการปองกันการ
เกณฑและการใชประโยชนจากทหารเด็ก (Vancouver Principles on
Peacekeeping and the Prevention of the Recruitment and Use of
Child Soldiers)
แตงตั้ง
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แตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
การแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิฝนหลวงชุดใหม
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมศิลปะรวมสมัย ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมศิลปะรวมสมัย พ.ศ. 2551

......................
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
กฎหมาย
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเสนอ และใหสง
สํา นั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจพิ จ ารณา โดยใหรับ ความเห็น ของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ทํ า กฎหมายลํ า ดั บ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสํ า คั ญ ของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐเสนอ
3. ใหสํานักงานคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรับความเห็น ของฝ าย
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. แก ไขเพิ่ มเติ ม บทนิ ย าม “ทุจ ริตในภาครัฐ ” “ทุจ ริตตอหนาที่ ” “ประพฤติ มิช อบ” “ไตส วน
ขอเท็จจริง”
2. กําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอํานาจดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงและชี้มูลเกี่ยวกับการ
กระทําการทุ จริตในภาครัฐ ของเจาหนาที่ ของรั ฐ และสรุปสํานวนพร อมทั้งความเห็น สงพนั กงานอั ย การเพื่ อ ฟ อ ง
คดีอาญาตอเจาหนาที่ของรัฐกับบุคคลอื่นซึ่งเปนตัวการ ผูใช ผูสนับสนุน รวมทั้งผูให ขอให หรือรับวาจะให หรือนิติ
บุคคลที่เกี่ยวของกับการใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด และการดําเนินการในคดีที่มีการกระทําอันเปนกรรมเดียวผิด
ตอกฎหมายหลายบท
3. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปดเผยขอมูลที่ไดมาอันเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่
โดยจะเปดเผยขอมูลซึ่งมีลักษณะเปนขอมูลเฉพาะของบุคคลที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ไมได หามเปดเผยขอมูลที่
เปนรายละเอียดของผูกลาวหา ผูแจงเบาะแสและผูซึ่งเปนพยาน หรือกระทําการใดอันจะทําใหทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับบุคคลดังกลาว การเปดเผยขอมูลอื่นใดเพื่อใหสาธารณชนไดทราบ ใหอยูภายใตเงื่อนไขที่รางพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้กําหนด
4. กําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผูที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย มีอํานาจดําเนินการ
ขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายจับและควบคุมตัวผูถูกกลาวหาไว หากมีเหตุอันควรเชื่อวาผูถูกกลาวหาจะหลบหนี
ในระหวางการไตสวนขอเท็จจริง หรือไตสวนขอเท็จจริงเบื้องตน หรือเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูลวาผูใดกระทํา
ความผิดและความผิดนั้นมีโทษทางอาญา
5. ปรับปรุงแกไข หมวด 2 การไตสวนขอเท็จจริง ดังนี้
5.1 กําหนดใหเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไดรับมอบหมายเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ใหดําเนินการไต
สวนขอเท็จจริงโดยเร็วตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด และใหมีความเห็นหรือวินิจฉัยให
แลวเสร็จภายใน 2 ปนับแตวันที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติมอบหมายใหไตสวนขอเท็จจริง
5.2 กํ า หนดให ก อ นดํ า เนิ น การไต ส วน หากพบว า เป น กรณี ที่ เ จ า หน า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง ดํ า รง
ตําแหนงที่สูงกวาผูอํานวยการระดับสู งหรื อเทียบเท าขึ้ น ไปถูกกลาวหาวากระทําผิด หรือกระทําผิดเปน ความผิด
รายแรง ใหสงเรื่องคืนคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหากพบวาความผิดมิใชการกระทําทุจริตในภาครัฐใหเปนอันตกไป
5.3 กําหนดใหเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวาเจาหนาที่ของรัฐผูใดกระทําการทุจริตใน
ภาครัฐและเปนกรณีมีมูลความผิดทางวินัย ใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนพิจารณาโทษทางวินัยโดย
ไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
5.4 กําหนดใหผูถูกกลาวหาที่ถูกลงโทษสามารถใชสิทธิอุทธรณในการกําหนดโทษไดภายใน
30 วัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่ง
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6. เพิ่มเติมบทกําหนดโทษกรณีเปดเผยขอความ ขอเท็จจริง หรือขอมูลที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือ
พนักงานเจาหนาที่ไดมาเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมิไดรับมอบหมาย กรณีขัดขวางการ
ปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการ ป.ป.ท. อนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริง พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจาหนาที่ ป.ป.ท. ในการ
ปฏิบัติหนาที่และกรณีแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน ฟองเท็จหรือเบิกความอันเปนเท็จตอศาลเพื่อจะแกลง
บุคคลใดใหถูกไตสวนขอเท็จจริง
7. กําหนดใหกรรมการ อนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริง พนักงาน ป.ป.ท. และเจาหนาที่ ป.ป.ท. มี ใช
และพกพาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน ยุทธภัณฑ และอุปกรณเกี่ยวของเพื่อความปลอดภัยเทาที่จําเปน ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด
8. กํ า หนดให สํ า นั ก งาน ป.ป.ท. มี อํ า นาจในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลั ก ฐานกรณี ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานของกองทุน โครงการ บุคคลหรือคณะบุคคลที่ไดรับการสนับสนุนจากเงินแผนดิน ที่ไม
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินโครงการ
ใดมี ก ารกํ า หนดวงเงิ น สู ง เกิ น ที่ เ ป น จริ ง หรื อ ไม คุ ม ค า ให สํ า นั ก งานมี อํ า นาจในการตรวจสอบและรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อใหทราบถึงขอเท็จจริง แลวแจงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินพิจารณาดําเนินการตามหนาที่
และอํานาจตอไป
2. เรื่อง รางพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ อนุ มัติห ลั กการรางพระราชบัญ ญัติเครื่องสําอาง (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป และรับทราบแผนในการจัดทํา
กฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรองที่ตองออกตามรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
รางพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ประเด็น
1. วันบังคับใช
2. บทนิยาม

3. เพิ่มสวนที่ 1 กระบวนการ
พิจารณาอนุญาตเครื่องสําอาง

สาระสําคัญ
ใหพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
เพิ่มนิยาม คําวา “สถานประกอบการ” “กระบวนการพิจารณาอนุญาต
เครื่องสําอาง” และ “คณะกรรมการ” เพื่อกําหนดขอบเขตของพื้นที่และภารกิจ
ในการปฏิบัติใหชัดเจน รวมทั้งเพื่อใหกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องสําอาง
เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กําหนดให อย. มีการขึ้นบัญชีผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงาน
ของรัฐ หรือองคกรเอกชนทั้งในและตางประเทศ เพื่อทําหนาที่ในการประเมิน
เอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห การตรวจสถานประกอบการ หรือการ
ตรวจสอบ เพื่อใหกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องสําอางเปนไปดวยความ
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กําหนดใหเลขาธิการ อย. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เครื่องสําอางมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
กระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องสําอาง และการไดมาซึ่งผูเชี่ยวชาญ องคกร
ผูเชี่ยวชาญหนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชนทั้งในและตางประเทศ
กําหนดใหรัฐมนตรี สธ. โดยคําแนะนําของคณะกรรมการเครื่องสําอางมี
อํานาจประกาศกําหนดคาขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผูเชี่ยวชาญองคกรผูเชี่ยวชาญ
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4. บทเฉพาะกาล

หนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชนทั้งในและตางประเทศ และกําหนดคาใชจาย
และคาใชจายสูงสุด ที่จะจัดเก็บจากผูยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
เครื่องสําอาง
กําหนดใหคาขึ้นบัญชีและคาใชจายที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปน
เงินของ อย. หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย โดยไมตองนําสงคลังเปนรายได
แผนดิน และใหใชจายเพื่อวัตถุประสงคตามที่กําหนด
กําหนดใหรัฐมนตรีวาการ สธ. โดยความเห็นชอบของ กค. ประกาศกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงินและการจายเงิน
ประกาศที่ออกตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 77/2559 ฯ
ในสวนที่เกี่ยวกับเครื่องสําอางที่ใชอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหนํามาใชบังคับกับสวนที่ 1 กระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องสําอาง และ
หมวด 2 การจดแจงและการรับจดแจงเครื่องสําอาง ไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
จนกวาจะมีประกาศ
เมื่อประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแลว ใหประกาศที่ออกตามคําสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 77/2559 ฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับ
เครื่องสําอางเปนอันยกเลิก

3. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาเพื่อยกเลิกมาตรการภาษีเกี่ยวกับสํานักงานใหญ [รางพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ]
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การลดและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของเรื่อง
รางพระราชกฤษฎีกา รวม 3 ฉบับ ที่กระทรวงการคลังเสนอ เปนการยกเลิกสิทธิประโยชนทางภาษี
สําหรับสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operating Headquarters หรือ ROH) สํานักงานใหญ ขามประเทศ
(International Headquarters หรือ IHQ) และบริษัทการคาระหวางประเทศ (International Trading Center หรือ
ITC) ที่ตั้งอยูในประเทศไทย อันเปนการปฏิบัติตามโครงการตอตานการกัดกร อนฐานภาษี และการโยกยายกํ า ไร
(BEPS) [เชน การที่ประเทศไทยใหสิทธิประโยชนทางภาษีแกสํานักงานหรือบริษัทดังกลาว แตในกรณีเชนเดียวกัน
ประเทศอื่ น ไม ใ ห สิ ท ธิ ป ระโยชน ใ นทางภาษี ] ขององค ก ารเพื่ อ ความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นา
(Organisation for Economic Co-operation and Development หรื อ OECD) ซึ่ ง การดํ า เนิ น การในเรื่ อ งนี้
สื บ เนื่ อ งจากการที่ ป ระเทศไทยเป น สมาชิ ก ของ Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting
(Inclusive Framework on BEPS) ที่จัดตั้งโดยองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation
for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ประเทศไทยจึงตองนําโครงการตอตานการกัด
กร อ นฐานภาษี ดั ง กล า วมาปฏิ บั ติ มิ ฉ ะนั้ น อาจถู ก Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) และ Inclusive
Framework on BEPS ใหสถานะประเทศไทยเปน Potentially Harmful หรือ Actually Harmful รวมทั้งการถูก
บรรจุชื่ออยูในรายชื่อประเทศที่ไมใหความรวมมือดานภาษีของสหภาพยุโรป ซึ่งจะทําใหมีผลกระทบเกิดแกการลงทุน
ในประเทศ
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังรายงานวา การยกเลิกมาตรภารภาษีในเรื่องนี้มิไดกอใหเกิดการสูญเสียรายได
แตอยางใด ซึ่งจะทําใหมาตรการภาษีเกี่ยวกับ ROH2 IHQ และ ITC สิ้นสุดลงในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 และทําให
ไมไดรับสถานะเปน Potentially Harmful หรือ Actually Harmful จาก FHTP และ Inclusive Framework on
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BEPS อีก และทําใหประเทศไทยไมอยูในรายชื่อประเทศที่ไมใหความรวมมือดานภาษีของสหภาพยุโรป นอกจากนี้
ยังรักษาภาพลักษณที่ดีของไทยและปองกัน ไมให ถูกมาตรการตอบโตจากนานาประเทศ อันจะเปนผลดีตอความ
เชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะยาว
รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ มีสาระสําคัญ ดังนี้
มาตรการ
1. ยกเลิกมาตรการภาษีเกี่ยวกับ
ROH
1) ROH1 (ยุติการจดแจงรายใหม
เมื่อวันที่ 11 ต.ค.61)
2) ROH2 (ยุติการจดแจงรายใหม
เมื่อวันที่ 15 พ.ย.58)

สาระสําคัญ

- ยกเลิกการลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลในสวนคาสิทธิที่ไดรับจากวิสาหกิจ
ในเครือตั้งแตวันที่ 1 มิ.ย. 62 เปนตนไป
- ยกเลิกการลดอัตราและยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลในสวนรายไดจากการ
ใหบริการแกวิสาหกิจในเครือ ดอกเบี้ยที่ไดรับจากวิสาหกิจในเครือ คาสิทธิที่
ไดรับจากวิสาหกิจในเครือและเงินปนผลที่ไดรับจากวิสาหกิจในเครือ ตั้งแต
วันที่ 1 มิ.ย. 62
- ยกเลิกการลดอัตราภาษีเงิน ไดบุคคลธรรมดาใหแกคนตางดาวซึ่งทํ า งาน
ประจํา ROH2 ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 63 เปนตนไป
- ยกเลิกการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศและมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย
สําหรับเงินปนผลที่ไดรับจาก ROH2 แตยังคงยกเวนสําหรับรายไดที่เกิดขึ้น
กอนวันที่ 1 มิ.ย. 62 และจายภายในวันที่ 31 ธ.ค. 63
2. ยกเลิกมาตรการภาษีเกี่ยวกับ
- ยกเลิกการลดอัตราภาษีเงิน ไดบุคคลธรรมดาใหแกคนตางดาวซึ่งทํา งาน
IHQ (ยุติการอนุมัติรายใหมเมื่อวันที่ ประจํา IHQ ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 63 เปนตนไป โดยคนตางดาวซึ่งทํางานประจํา
11 ต.ค. 61)
IHQ
- ยกเลิกการลดอัตราและการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับรายไดจาก
การใหบริการแกวิสาหกิจในเครือ คาสิทธิที่ไดรับจากวิสาหกิจในเครือ เงินปน
ผลที่ไดรับจากวิสาหกิจในเครือ รายไดจากการโอนหุนของวิสาหกิจในเครือ
รายได จ ากการจั ด ซื้ อ และขายสิ น ค า ในต า งประเทศและรายได จ ากการ
ให บ ริ ก ารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การค า ระหวา งประเทศแก นิ ติ บุ ค คลที่ ตั้ ง ขึ้ น ตาม
กฎหมายของตางประเทศ ตั้งแตวันที่ 1 มิ.ย. 62 เปนตนไป
- ยกเลิกการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศและมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย
สําหรับเงินปนผลและดอกเบี้ยที่ไดรับจาก IHQ แตยังคงยกเวนสําหรับรายได
ที่เกิดขึ้นกอนวันที่ 1 มิ.ย. 62 และจายภายในวันที่ 31 ธ.ค. 63
3. ยกเลิกมาตรการภาษีเกี่ยวกับ ITC - ยกเลิกการลดอัตราภาษีเงิน ไดบุคคลธรรมดาใหแกคนตางดาวซึ่งทํางาน
ประจํา ITC ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 63 เปนตนไป
- ยกเลิกการยกเวน ภาษีเงิน ไดนิติบุคคลใหแก ITC สําหรับ รายไดจ ากการ
จัดซื้อและขายสินคาในตางประเทศและรายไดจากการใหบริการที่เกี่ยวของ
กับการคาระหวางประเทศแกนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ
ตั้งแตวันที่ 1 มิ.ย. 62 เปนตนไป
- ยกเลิกการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศและมิไดประกอบกิจการในไทยสําหรับ
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เงินปนผลที่ไดรับจาก ITC แตยังคงยกเวนสําหรับเงินปนผลที่ไดรับจาก ITC
ซึ่ ง จ า ยจากรายได ที่ เ กิ ด ขึ้ น ก อ นวั น ที่ 1 มิ . ย. 62 และจ า ยภายในวั น ที่
31 ธ.ค. 63
ทั้งนี้ รางพระราชกฤษฎีกาทั้ง 3 ฉบับ มีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
4. เรื่ อ ง ร า งกฎกระทรวงกํ า หนดประเภท ชนิ ด และขนาดของเครื่ อ งพั น ธนาการที่ ใ ช แ ก เ ด็ ก และเยาวชน
พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ อนุ มัติห ลั กการรางกฎกระทรวงกําหนดประเภท ชนิด และขนาดของเครื่อง
พั น ธนาการที่ ใช แก เด็ กและเยาวชน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหนําขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาดวย แลว
ดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดประเภทของเครื่องพันธนาการที่ใชแกเด็กและเยาวชนใหใชไดเฉพาะกุญแจมือ
2. กําหนดชนิดและขนาดกุญแจมือที่ใชแกเด็กและเยาวชน 3 แบบ ดังนี้
2.1 สายรัดขอมือพลาสติกขึ้นรูปเปนชิ้นเดียวกันทั้งหมด แบบล็อคตัวเอง มีขนาดสวนที่
กวางสุดบริเวณฐานล็อคขอมือที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 เซนติเมตร สวนสายรัดกวาง 0.7 เซนติเมตร ความยาว
โดยรวมทั้งหมด 85 เซนติเมตร
2.2 หวงทําดวยโลหะมีฟนเฟองโลหะเพื่อใชรัดขอมือซายและขอมือขวาใหแนน ระหวางตัว
หวงโลหะทั้งสองขางเชื่อมติดกันดวยลูกโซโลหะที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางไมเกิน 4.75 มิลลิเมตร ยาวไมนอยกวา
3 เซนติเมตร แตไมเกิน 10 เซนติเมตร
2.3 หวงทําดวยโลหะมีฟนเฟองโลหะเพื่อใชรัดขอมือซายและขอมือขวาใหแนน ระหวางตัว
หวงโลหะทั้งสองขางเชื่อมติดกันดวยบานพับโลหะที่มีจุดยึดติดกับตัวหวงโลหะอยางนอยขางละสองจุด
3. กําหนดใหเมื่อมีเหตุจําเปนอยางยิ่งเพื่อปองกันการหลบหนี เมื่อนําตัวเยาวชนออกมานอกสถานที่
ควบคุม หรือเพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนเอง หรือบุคคลอื่น ในกรณีที่เกิดความไมสงบในสถานที่ควบคุม
ตามมาตรา 14 (1) หรือ (2) แหงพระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดฯ ซึ่งตอง
ใชเครื่องพันธนาการแกเด็กและเยาวชนนั้น ใหเจาพนักงานพินิจแจงใหผูอํานวยการสถานที่ควบคุมแหงนั้นพิจารณา
สั่งการใหใชเครื่องพันธนาการประเภทกุญแจมือแบบใดแบบหนึ่งตามขอ 2. แกเด็กและเยาวชนไดเทาที่จําเปน แก
เหตุ และตองบันทึกความจําเปนและเหตุผลที่ตองใชเครื่องพันธนาการดังกลาวไวดวยทุกครั้ง
4. กําหนดใหการพิจารณาสั่งใหใชเครื่องพันธนาการตามขอ 3. ตองคํานึงถึงความเหมาะสมและ
ลักษณะรางกาย ความพิการ จิตใจ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของเด็กหรือเยาวชน และความปลอดภัยในการควบคุม
ดวย และเมื่อเหตุที่จะตองใชเครื่องพันธนาการไดสิ้นสุดลง ใหผูอํานวยการสถานที่ควบคุมดังกลาวสั่งเพิกถอนการใช
เครื่องพันธนาการนั้นโดยทันที
5. เรื่อง รางระเบียบกระทรวงการคลั งวาดวยเงิน ทดรองราชการเพื่อรองจา ยตามข อผู กพัน ในการกูเ งิ น จาก
ตางประเทศ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อ
รองจ า ยตามข อ ผู ก พั น ในการกู เ งิ น จากต า งประเทศ พ.ศ. .... ตามที่ ก ระทรวงการคลั ง (กค.) เสนอ และให ส ง
คณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน โดยใหรับ
ความเห็ น ของสํ า นั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาไปประกอบการพิจ ารณาดว ย แลว ดําเนิน การตอไปได และให
กระทรวงการคลั ง รั บ ความเห็ น ของธนาคารแห ง ประเทศไทยไปพิ จ ารณาดํ า เนิ น การต อ ไปด ว ย รวมทั้ ง ให
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กระทรวงการคลังเรงดําเนินการเสนอกฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
เพื่อใหมีผลใชบังคับภายในกําหนดระยะเวลา
สาระสําคัญของรางระเบียบ
1. กําหนดใหสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มีเงินทดรองราชการเพื่อรองจายตามขอ
ผูกพันในการกูเงินจากตางประเทศไดเปนคราว ๆ ตามจํานวนที่ไดรับอนุญาตจาก กค. เพื่อสําหรับใชรองจายใหแก
สวนราชการที่ขอเบิกไปใชจายตามขอผูกพันในการกูเงินจากตางประเทศในกรณีที่การกูเงินนั้นมีเงื่อนไขกําหนดใหผูกู
ตองใชจายเงินไปกอน แลวจึงจะขอเบิกเงินกูคืนในภายหลัง
2. กําหนดให สบน. เปดบัญชีเงินฝาก กค. ไวบัญชีหนึ่งเรียกวา “บัญชีเงินทดรองราชการเพื่อรอง
จายตามขอผูกพันในการกูเงินจากตางประเทศ” เพื่อรับเงินที่ไดรับอนุญาตเขาบัญชีดังกลาวนี้
3. กําหนดใหผูอํานวยการ สบน. มีอํานาจในการอนุมัติจายเงินทดรองราชการเพื่อสําหรับใชรองจาย
ใหแกสวนราชการที่ขอเบิกไปใชจายตามขอผูกพันในการกูเงินจากตางประเทศ
4. กําหนดใหการเบิกจายเงินทดรองราชการเพื่อรองจายตามขอผูกพันในการกูเงินจากตางประเทศ
ใหกระทําไดในกรณีที่ผูใหกูกําหนดวารายการใชจายเงินกูรายใดสวนราชการผูใชจายจะตองจายเงินไปกอน แลว
ขอเบิกเงินกูคืนในภายหลัง และเพื่อความสะดวกในการเบิกจายใหสวนราชการเบิกจายจากเงินในบัญชีเงินฝาก
กระทรวงการคลังเต็มจํานวนที่ตองจายทั้งสิ้น ทั้งยอดที่จายจากงบประมาณรายจายสมทบกับยอดที่ตองรองจายไป
กอน และเบิกเงินกูคืนในภายหลัง โดยใหแสดงรายละเอียดแตละยอดใหทราบ
5. กําหนดใหสวนราชการผูเบิกรวบรวมเอกสารและหลักฐานที่จะใชในการขอเบิกเงินจากผูใหกูตาม
ยอดที่ไดเบิกเงินไปจากกรมบัญชีกลางเฉพาะที่ตองรองจายไปกอนแตละคราว ตามวิธีการที่ผูใหกูกําหนดสง สบน.
ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับเงิน และให สบน. ดําเนินการขอเบิกเงินกูจากผูใหกูตอไปทันที โดยเมื่อไดรับเงินกูจาก
ผูใหกูแลว ให สบน. ดําเนินการเบิกเงินกูชดใชคืนเงินทดรองราชการภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับเงินสําหรับกรณี
เงินในสวนที่ตองจายจากงบประมาณรายจายสมทบ เมื่อจายจากเงินทดรองราชการไปแลวให สบน. แจงใหสวน
ราชการดําเนินการเบิกงบประมาณรายจายเพื่อชดใชคืนเงินทดรองราชการตอไป
6. กําหนดใหเงินที่ไดรับจากผูใหกู หลังจากไดแลกเปลี่ยนเปนเงินบาทและหักคาใชจายตาง ๆ (ถามี)
แลว ใหนําสงเขาบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง และกรณีผลตางที่แลกเปลี่ยนเปนเงินบาทไดไมครบจํานวนที่ไดรอง
จายไปใหสวนราชการตั้งงบประมาณชดใชให
7. กํ า หนดให ในกรณี ที่ส ว นราชการไมส ามารถปฏิบัติตามระเบีย บนี้ได ใหขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง
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6. เรื่อง รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อ
ชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบร า ง
กฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐ มนตรี ตรวจพิจารณาเป นเรื่ องดวน โดยใหรับความเห็นของสํานั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได และให
กระทรวงการคลังเรงรัดดําเนินการเสนอกฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
2561 เพื่อใหมีผลใชบังคับภายในกําหนดระยะเวลา
สาระสําคัญของรางระเบียบ
1. ใหกระทรวงการตางประเทศมีเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยที่ไดรับความเดือดรอนใน
ตางประเทศ ตามจํานวนที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และใหนําเงินทดรองราชการนั้นฝากธนาคาร
2. กรณีที่คนไทยซึ่งพํานักอยูในตางประเทศไดรับความเดือดรอนและรองขอความชวยเหลือ หรือ
หัวหนาสํานักงานพิจารณาเห็นสมควรใหความชวยเหลือ ใหหัวหนาสํานักงานพิจารณาดําเนินการใหความชวยเหลือ
ตามความจําเปนและเหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา หรือเพื่อใหคนไทยซึ่งไดรับความเดือดรอน
เดินทางกลับภูมิลําเนาในประเทศไทยแลวแตกรณี โดยไมถือเปนการชดใชความเสียหายใหแกบุคคลดังกลาว
3. การใหความชวยเหลือคนไทยที่ไดรับความเดือดรอนในตางประเทศ กรณีที่ผูไดรับความเดือดรอน
มิไดเดินทางกลับประเทศไทย ใหจายไดตามประเภทรายจายดังนี้ 1) กรณีเกิดภัยพิบัติ เชน คาอาหาร คาเครื่องนุงหม
คาเวชภัณฑ 2) กรณีตองโทษในทางอาญา เชน คาของเยี่ยม คารักษาพยาบาล 3) กรณีไมไดรับความเปนธรรม เชน
คาใชจายในการดํารงชีพ คาใชจายในการตอสูคดี และ 4) กรณีมีเหตุจําเปนหรือกรณีเรงดวนอยางอื่น ใหจายไดตามที่
หัวหนาสํานักงานเห็นสมควร
4. กรณีที่คนไทยถึงแกความตายในตางประเทศ และญาติไมสามารถรับภาระคาใชจายในการจัดการ
ศพหรือคาใชจายในการสงอัฐิได ใหจายไดตามประเภทรายจายดังนี้ 1) คาจัดการศพ 2) คาขนสงอัฐิกลับประเทศไทย
และ 3) คาใชจายอื่นที่จําเปน
5. กรณีที่ตองมีการชดใชเงินคืนใหแกทางราชการ ใหปลัดกระทรวงการตางประเทศหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายดําเนินการใหผูไดรับความชวยเหลือจัดทําหนังสือรับรองการชดใชเงิน โดยการจัดทําหนังสือดังกลาวให
เปนไปตามแบบที่กระทรวงการตางประเทศกําหนด โดยความเห็นชอบจากสํานักงานอัยการสูงสุด สําหรับกรณีที่ไม
สามารถชําระเงินคืนไดทั้งหมดในทันทีที่ทวงถาม จะใหผูไดรับความชวยเหลือชําระหนี้โดยการผอนชําระก็ได แตตอง
ใหผูไดรับความชวยเหลือนั้นทําสัญญารับสภาพหนี้ตามแบบที่กระทรวงการตางประเทศกําหนด โดยความเห็นชอบ
จากสํานักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ ใหผอนชําระไดภายในเวลาไมเกินสองป ใหกระทรวงการตางประเทศเปนโจทกฟอง
คดีในกรณีที่ตองดําเนินคดีเพื่อเรียกใหชดใชเงินคืน
6. เมื่อสํานักงานไดจายเงินทดรองราชการไปแลว ใหหัวหนาสํานักงานเรงจัดทําบัญชีรายชื่อและที่
อยูของผูไดรับความชวยเหลือ และรายละเอียดคาใชจายทั้งสิ้น พรอมทั้งรวบรวมหลักฐานการจายและเอกสารที่
เกี่ยวของสงใหกระทรวงการตางประเทศเพื่อเบิกเงินงบประมาณชดใชโดยเร็ว และในกรณีที่ตองมีการชดใชเงินคืน
ใหแกทางราชการ ใหสงหนังสือรับรองการชดใชเงินมาพรอมกับเอกสารดังกลาว หากมีการทําสัญญารับสภาพหนี้ใหสง
สัญญานั้นมาดวย
7. ในกรณีที่มีการใหความชวยเหลือในเดือนสุดทายของปงบประมาณ และไมมีเงินงบประมาณ
รายจายสนับสนุนเพื่อโอนชดใชเงินทดรองราชการที่ไดจายไปแลวในปงบประมาณนั้นไดทัน ใหนําคาใชจายดังกลาวไป
เบิกจากเงินงบประมาณรายจายในปงบประมาณถัดไป โดยใหถือวาเปนคาใชจายที่ไดรับอนุมัติใหกอหนี้ผูกพันเกินกวา
หรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม
8. การจัดหาและควบคุมพัสดุ ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
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7. เรื่อง รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหขยะเทศบาลเปนสินคาที่ตองหามนําเขาและหามนําผาน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหขยะเทศบาลเปน
สินคาที่ตองหามนําเขาและหามนําผานราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
ทั้งนี้ รางประกาศกระทรวงพาณิชยดังกลาว เปนการกําหนดใหขยะเทศบาลเปนสินคาที่ตองหาม
นําเขาและหามนําผานราชอาณาจักร โดยไมรวมถึงวัตถุหรือของอยางเดียวกันที่คัดแยกออกจากของเสียดังกลาวที่ได
กําหนดพิกัดอัตราศุลกากรไวแลว โดยเปนการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดน
ของของเสียอันตรายและการกําจัด ซึ่งประเทศไทยเปนสมาชิก และคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลไดเห็นชอบดวย
แลว
สาระสําคัญของรางประกาศ
1. กําหนดบทนิยามคําวา “ขยะเทศบาล” หมายความวา ของเสียชนิดที่รวบรวมจากอาคารบ าน
เรือน โรงแรม ภัตตาคาร โรงพยาบาล รานคา สํานักงาน บนถนน บนทางเทา ของเสียจากการกอสราง รื้อถอน ของ
ชํารุดหรือของทิ้งอื่น ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทยอย 3825.10.00 – 000/KGM แตไมรวมถึงวัตถุหรือของอยาง
เดียวกันที่คัดแยกออกจากของเสียดังกลาวที่ไดกําหนดอัตราศุลกากรไวแลว
2. กําหนดใหขยะเทศบาลเปนสินคาที่ตองหามนําเขาและหามนําผานราชอาณาจักร
เศรษฐกิจ - สังคม
8. เรื่อง โครงการเสริมสรางและยกระดับความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการยุติแหลงผลิตและทําลาย
เครือขายการคายาเสพติดระหวางประเทศ ป 2562 (สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังนี้
1.1 อนุมัตโิ ครงการเสริมสรางและยกระดับความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการยุติแหลงผลิต
และทําลายเครือขายการคายาเสพติดระหวางประเทศ ป 2562 เพื่อสนับสนุนงบประมาณใหแกประเทศเพื่อนบาน
ในวงเงิน 24.79 ลานบาท
1.2 อนุมัติใหเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มีอํานาจอนุมัติ
โครงการ แผนงาน และกิจกรรมภายใตกรอบงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการโครงการเสริมสรางและยกระดับ
ความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการยุติแหลงผลิตและทําลายเครือขายการคายาเสพติดระหวางประเทศ ป 2562
และสามารถจายเงินงบประมาณสนับสนุนหนวยงานกลางดานยาเสพติดของประเทศเพื่อนบานแตละประเทศ เพื่อให
มีการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ ตามที่ไดรับจัดสรร
1.3 อนุ มั ติ ใ ห เ ลขาธิ ก าร ป.ป.ส. มี อํ า นาจอนุ มั ติ จ า ยเงิ น งบประมาณของโครงการฯ ให กั บ
อัครราชทูตที่ปรึกษาดานควบคุมยาเสพติดประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง เพื่อนําไปสนับสนุนสาธารณรัฐ
แหงสหภาพ เมียนมา (เมียนมา) (หนวยงานกลางดานยาเสพติดของเมียนมา) ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของ
โครงการฯ และอนุ มัติให สํ า นั กงาน ป.ป.ส. ดํ าเนิน การปรับ ปรุงศูน ยการเรียนรูเพื่อการปองกัน และปราบปราม
ยาเสพติด ณ กรุงยางกุง ประเทศเมียนมา โดยขอยกเวนไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 215 เปนกรณีพิเศษ
1.4 รับทราบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายจากงบประมาณเหลือจายปงบประมาณ
2562 จํ า นวน 5.85 ล า นบาท แผนงานบู ร ณาการป อ งกั น ปราบปรามและบํ า บั ด รั ก ษาผู ติ ด ยาเสพติ ด จํ า นวน
3 รายการ สําหรับสนับสนุนโครงการเสริมสรางและยกระดับความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการยุติแหลงผลิต
และทําลายเครือขายการคายาเสพติดระหวางประเทศ ป 2562 ดังนี้
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รายการที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย
จากงบประมาณเหลือจายปงบประมาณ 2562
1. งบรายจายอื่น โครงการแกไขปญหาฝน ยาเสพติดและความมั่นคงพื้นที่
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 12.90 ลานบาท
2. งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อ
แกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน จํานวน 9.55 ลานบาท
3. งบเงินอุดหนุน รายการ เงินอุดหนุนเพื่อการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด จํานวน 194.72 ลานบาท
รวม

หนวย : ลานบาท
งบประมาณเหลือจายฯ
ที่โอนเปลี่ยนแปลงใหกับโครงการฯ
1.42
2.47
1.96
5.85

และใหกระทรวงยุติธรรม (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด) รับความเห็นของสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการ สําหรับคาใชจายที่เกิดขึ้น
ในการดําเนินโครงการเสริมสรางและยกระดับความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการยุติแหลงผลิตและทํ าลาย
เครือขายการคายาเสพติดระหวางประเทศ ป 2562 (สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ใหดําเนินการตามความเห็นของสํานั ก
งบประมาณ
2. ในสวนของการดําเนินการปรับปรุงศู นยการเรียนรูเ พื่อการป องกันและปราบปรามยาเสพติด
ณ กรุงยางกุง ประเทศเมียนมา โดยขอยกเวนไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 215 เปนกรณีพิเศษ นั้น ใหกระทรวงยุติธรรม (สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด) ดําเนินการตามระเบียบดังกลาวตอคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้ดจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐตามความนัยมาตรา 29 วรรคหนึ่ง (4) แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามความเห็นของกระทรวงการคลังตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงยุตธิ รรมรายงานวา
1. จากการดํ าเนิ น โครงการเสริ มสร างและยกระดั บ ความร ว มมื อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ านในการ
ยุติแหลงผลิตและทําลายเครือขายการคายาเสพติดระหวางประเทศตั้งแตปงบประมาณ 2557 เปนตนมา ประเทศไทย
ไดรับการยอมรับและไดรับความรวมมือจากประเทศเพื่อนบานเปนอยางดียิ่งและเห็นพองกันวาโครงการฯ สามารถ
เพิ่มศักยภาพการทํางานของเจาหนาที่และหนวยปฏิบัติของประเทศตน ทําใหสามารถควบคุมยาเสพติดไดอย างมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จมากขึ้น ดังนั้น เพื่อความตอเนื่องและความยั่งยืนของโครงการฯ สํานักงาน
ป.ป.ส. พิจารณาแลวเห็นวา ประเทศไทยควรสนับสนุนงบประมาณใหกับโครงการนี้ตอไป
2. โครงการเสริมสรางและยกระดับความรวมมือกั บประเทศเพื่อนบานในการยุติแหลงผลิ ตและ
ทําลายเครือขายการคายาเสพติดระหวางประเทศ ป 2562 (เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) มีสาระสําคัญ
สรุปได ดังนี้
2.1 วัตถุประสงค
1) สรางความพรอมในการรองรับการปฏิบัติงานภายใตแผนปฏิบัติการรวมแมน้ําโขงปลอดภัย
เพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 – 2565) : กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย และ
เวียดนาม (คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการรวมดังกลาวเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562)
2) พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการปราบปรามการลักลอบผลิตยาเสพติด
การสกัดกั้นยาเสพติด เคมีภัณฑและสารตั้งตนใหแกหนวยงานดานยาเสพติดของประเทศเพื่อนบาน 4 ประเทศ ซึ่ง
เปนพื้นที่ที่มีการลักลอบผลิตยาเสพติดและการลักลอบคาเคมีภัณฑและสารตั้งตน พรอมทั้งเปนเสนทางลําเลียงยาเสพ
ติดจากพื้นที่แหลงผลิตไปสูประเทศตาง ๆ ใหดียิ่งขึ้น
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3) สรางความพรอมของหนวยงานประเทศเพื่ อนบานในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ของประเทศตนในการปราบปรามยาเสพติด เคมีภัณฑและสารตั้งตน รวมถึงปฏิบัติการดานการขาวและการ
สืบสวนสอบสวน
4) พัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ของประเทศเพื่อนบานในการตรวจพิสูจนยาเสพติด เพื่อชวย
ในการสืบคน พิสูจนทราบถึงแหลงตนตอการผลิตอันจะสามารถโยงถึงการปราบปรามทําลายแหลงผลิต และกลุมการ
ผลิต การคาไดชัดเจนยิ่งขึ้น
5) ขยายความรวมมือในการพัฒนาศักยภาพของประเทศเพื่อนบานในดานปองกันยาเสพติด
การเสริ มสร า งความตระหนั กรู ในประชาชนกลุมเสี่ย ง การบําบัดรักษาและฟน ฟูผูติดยาเสพติด และการพัฒ นา
ทางเลือกเพื่อสนับสนุนงานดานปราบปรามทําใหการแกไขปญหาครอบคลุมและยั่งยืน
6) สงเสริมและกระชับความสัมพันธ สรางความรวมมือระหวางประเทศในการปฏิบัติการและ
การควบคุมปญหายาเสพติดรวมกัน
2.2 แผนการดําเนินการ : สนับสนุนการปฏิบัติการเชิงรุกและกิจกรรมของแผนปฏิบัติการรวม
แมน้ําโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปฯ ที่เนนยุทธศาสตรการสกัดกั้นการลักลอบคายา
เสพติดและเคมีภัณฑในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําและตลอดลําน้ําโขง รวมทั้งดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหา
ยาเสพติดของประเทศเพื่อนบานที่เกี่ยวของกับมาตรการปองกันและบําบัดรักษา โดยมีการจัดสรรงบประมาณใหกับ
เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
2.3 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) เจาหนาที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด และเจาหน าที่ปราบปรามยาเสพติ ด ของ
ประเทศเพื่อนบานมีศักยภาพและขีดความสามารถในการปราบปรามการลักลอบผลิตยาเสพติด การสกัดกั้นยาเสพติด
เคมีภัณฑและสารตั้งตนเพิ่มมากขึ้น สามารถสกัดกั้นเคมีภัณฑและสารตั้นตนในประเทศเพื่อนบานกอนเขาสูแหลงผลิต
ยาเสพติ ด และปราบปรามการลั ก ลอบลํ า เลี ย งยาเสพติ ด ไม ใ ห อ อกจากแหล ง ผลิ ต เข า สู ป ระเทศไทยได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ทําใหยาเสพติดเขาสูประเทศไทยมีจํานวนลดลง
2) หนวยงานควบคุมยาเสพติดของประเทศเพื่อนบานมีความเขมแข็งสามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของประเทศตนในการปราบปรามยาเสพติด เคมีภัณฑและสารตั้นตน รวมถึงปฏิบัติการดาน
การขาว การสืบสวนสอบสวนไดมีมากขึ้น
3) ประเทศเพื่อนบานสามารถดํานินมาตรการการแกไขปญหาอยางบูรณาการและสมดุลมาก
ขึ้น โดยเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีความรูความเขาใจเพิ่มมากขึ้นในการดําเนินงานดานปองกันยาเสพติด การบําบัดรักษา
และฟนฟูผูติดยาเสพติด ควบคูกับ การดําเนินงานดานปราบปราม รวมทั้งประชาชนในประเทศเพื่อนบานมี ความ
ตระหนักรูเทาทันถึงโทษภัยของยาเสพติด เพื่อทําใหการแกไขปญหาในภูมิภาคนี้ดําเนินไปอยางสมดุลและประสบ
ความสําเร็จอยางยั่งยืน
9. เรื่อง การปรับปรุงหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคลัง (กค.) เสนอดังนี้
1. เห็นชอบรางหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ... เพื่อใชแทน
หลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ป 2552 โดยใหรัฐวิสาหกิจ รวมถึงรัฐวิสาหกิจที่ไดรับการยกเวน
ไมตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจเปนการทั่วไป นําหลักการและ
แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ไปปฏิบัติและนําไปใชกับบริษัทยอยของรัฐวิสาหกิจดวย
2. มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับ
หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
3. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 เรื่องผลการประชุมคณะกรรมการกํากั บ
นโยบายดานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ในเรื่องหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ
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รางหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... แบงเปน 9 หมวด โดย
สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
หมวดที่ 1 บทบาทของภาครัฐ
หลักการ ภาครัฐควรมีการแบงแยกบทบาทหนาที่ไวอยางชัดเจนเพื่อใหเกิดการถวงดุลที่ดีในการกํากับดูแล
รวมถึงควรมีสวนในการกําหนดนโยบายและทิศทางในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยไมเขาไปแทรกแซงการ
บริหารงานประจํา แตยังควรมีการติดตามและกํากับใหรัฐวิสาหกิจดําเนินตามพันธกิจและวัตถุประสงคของงองคกร
สรุปแนวทางที่สําคัญ
- ภาครัฐควรพิจารณาแยกบทบาทหนาที่ของภาครัฐในการกําหนดนโยบาย (Policy Maker) การกํากับดูแล
(Regulator) การดําเนินการ (Operator) และเจาของ (Owner) ออกจากกันใหชัดเจน
- ภาครัฐควรมีการรับภาระการชดเชยคาใชจายหรือการสูญเสียรายไดจากนโยบายที่ใหรัฐวิสาหกิจดําเนินกิจกรรม
มาตรการ หรือโครงการ
- ภาครัฐควรมีหนาที่กํากับดูแลและติดตามใหรัฐวิสาหกิจดําเนินการตามพันธกิจและวัตถุประสงคของรัฐวิสาหกิจ
โดยไมควรเขาไปแทรกแซงการบริหารงาน
- ภาครัฐในฐานะเจาของควรรวมประชุมในที่ปรุชุมใหญผูถือหุนและทําหนาที่โดยชอบผานการออกเสียงลงมติ
หมวดที่ 2 สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน
หลักการ ผูถือหุนทุกรายถือเปนเจาของรัฐวิสาหกิจ มีสิทธิพื้นฐานเทาเทียมกันทุกประการตามที่กฎหมาย
กําหนดโดยผูถือหุนสามารถแตงตั้งคณะกรรมการใหทําหนาที่แทนตน และมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ
โดยการออกเสียงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจึงควรมีสิทธิไดรับขอมูลอยางถูกตอง เพียงพอและทันเวลา
ตอการตัดสินใจ ดังนั้น คณะกรรมการตองใหความสําคัญในสิทธิของผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม
กัน รวมถึงไมกระทําการใด ๆ อันเปนการละเมิดสิทธิของผูถือหุน
สรุปแนวทางที่สําคัญ
1. การจัดประชุมผูถือหุน คณะกรรมการควรเสนอเรื่องสําคัญและประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอทิศทางการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตอที่ประชุมผูถือหุน รวมถึงควรจัดทําขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตอการใช
สิทธิของผูถือหุน และควรอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิอยางเทาเทียมกัน
2. การดําเนินการในวันประชุมผูถือหุน เชน ประธานในที่ประชุมผูถือหุนมีหนาที่ดูแลใหการประชุมผูถือหุนเปนไป
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และคณะกรรมการควรอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนมีโอกาสแสดง
ความเห็นและตั้งคําถามใด ๆ ตอที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้งควรสนับสนุนใหมีบุคคลที่เปนอิสระเปนผูตรวจนับหรือ
ตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปดเผยผลการลงทคะแนน พรอมทั้งบันทึกไวในรายงานการประชุม
3. การจัดทํารายงานการประชุมและการเปดเผยมติการประชุมผูถือหุน คณะกรรมการควรกํากับดูแลให
รัฐวิสาหกิจเปดเผยมติและรายงานการประชุมผูถือหุนใหถูกตองครบถวน
หมวดที่ 3 คณะกรรมการ
หลักการ คณะกรรมการเปนตัวแทนของผูถือหุนในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจใหมีการปฏิบัติงานเปนไปตามพันธกิจ
วัตถุประสงค และนโยบายของภาครัฐ ดังนั้น ควรปฏิบัติงานตามหลักความไววางใจ (Fiduciary Duty) และดูแล
ใหกรรมการ ฝายจัดการ ตลอดจนพนักงานปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) และ
ซื่อสัตยตอองคกร (Duty of Loyalty) เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยคณะกรรมการควรมีองคประกอบทาง
ความรูความสามารถที่เหมาะสม และควรเขาใจขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการรวมถึง
กํากับดูแลใหฝายจัดการปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค และนโยบายของภาครัฐ
สรุปแนวทางที่สําคัญ
1. โครงสรางคณะกรรมการและการสรรหากรรมการ เชน มีกรรมการที่เปนอิสระอยางนอยจํานวน 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด และควรดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจไมเกิน 3 แหง ในเวลาเดียวกัน รวมถึงไม
ควรดํารงตําแหนงในสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่กํากับดูแลการประกอบกิจการ (Regulator) ของ
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รัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการควรจัดตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
กรรมการใหเปนไปอยางเหมาะสม รวมถึงทบทวนหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการอยางสม่ําเสมอ
2. การดําเนินงานของคณะกรรมการ โดยไดกําหนด (1) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(2) การประชุมคณะกรรมการ (3) การพัฒนาคณะกรรมการ (4) การกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการ และ
(5) การดําเนินงานเกี่ยวกับผูบริหารสูงสุด ผูบริหารระดับสูง และพนักงาน
3. การประเมินผลคณะกรรมการ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล อยางนอยปละ 1 ครั้ง รวมทั้งควรนําผลการประเมิน
คณะกรรมการไปใชในการประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบคณะกรรมการและการดํารง
ตําแหนงของกรรมการในวาระถัดไป
หมวดที่ 4 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
หลักการ ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมมีความสําคัญในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจใหเปนไปอยางยั่นยืน ดังนั้น
คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายใหมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุมโดยคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย
ดังกลาวตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่มีกับผูมีสวนไดเสีย และกํากับดูแลใหมีกลไกและการปฏิบัติที่เหมาะสมแก
ผูมีสวนไดเสีย รวมถึงสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการพัฒนาการดําเนินงาน และไมควร
กระทําการใด ๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานั้น
สรุปแนวทางที่สําคัญ
- คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียใหชัดเจน และควรระบุความสําคัญของผูมีสวน
ไดเสียเพื่อกํากับดูแลไดอยางเหมาะสมและเปนธรรม
- คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมีการพัฒนากลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
หมวดที่ 5 ความยั่งยืนและนวัตกรรม
หลักการ คณะกรรมการมีหนาที่กํากับดูแลใหฝายจัดการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานขององคกรที่
คํานึงถึงการดําเนินงานอยางยั่งยืน มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงนํานวัตกรรมมาใชในการ
พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทํางาน การใหบริการ และการบริหารจัดการภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ
สรุปแนวทางที่สําคัญ
- คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่คํานึงถึงการดําเนินงานอยางยั่งยืน
มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
- คณะกรรมการควรสงเสริมใหมีการสรางนวัตกรรมและนํานวัตกรรมมาใชในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน การใหบริการและบริหารจัดการภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ 6 การเปดเผยขอมูล
หลักการ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจและผูมีสวนไดเสีย
กลุมตาง ๆ อยางถูกตอง เชื่อถือได ครบถวน เพียงพอ ทันเวลา และเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวของเพื่อใหสาธารณชนและผูมีสวนไดเสียสามารถใชในการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม และคณะกรรมการ
ควรดูแลชองทางการเปดเผยขอมูลใหสาธารณชนและผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก
สรุปแนวทางที่สําคัญ
- คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมีกระบวนการการจัดทําขอมูลที่สําคัญของรัฐวิสาหกิจและกํากับดูแลใหมีการ
เปดเผยขอมูลสําคัญไดอยางถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลผานทางชองทางตาง ๆ ที่เขาถึงไดอยางสะดวก
หมวดที่ 7 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
หลักการ ความเสี่ยงเปนสิ่งที่อาจทําใหแผนงานหรือการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจไมบรรลุตามพันธกิจและ
วัตถุประสงค โดยกอใหเกิดผลกระทบหรือความเสียหายตอองคกร โดยการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
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และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมจะสามารถปองกันหรือลดโอกาสที่เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นได ดังนั้น คณะกรรมการจึงควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อใหสามารถกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจใหมีการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สรุปแนวทางที่สําคัญ
1. การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการควรมีความรูความเขาใจในความเสี่ยงที่สําคัญของรัฐวิสาหกิจและการ
บริหารความเสี่ยง และควรพิจารณากําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง
รวมถึงควรจัดใหมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและหนวยงานที่มีหนาที่ประเมินและกํากับดูแลความเสี่ยง
2. การควบคุมภายใน เชน คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมีบุคคลหรือหนวยงานตรวจสอบภายในที่มีความเปน
อิสระเปนผูรับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและจัดทํานโยบาย
และแนวปฏิบัติดานการตอตานการทุจริตและคอรรัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารใหบุคลากรทุกระดับในรัฐวิสาหกิจ
ไดรับทราบ
หมวดที่ 8 จรรยาบรรณ
หลักการ คณะกรรมการมีหนาที่กําหนดแนวปฏิบัติในเรื่องของจรรยาบรรณและกํากับดูแลใหกรรมการผูบริหาร
และพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกคนยึดถือและปฏิบัติใหสอดคลองและอยูในทิศทางเดียวกัน รวมถึงจัดใหมีชองทางการ
รับเรื่องรองเรียนเมื่อพบเห็นการประพฤติปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณหรือไมเปนไปตามแนวปฏิบัติ
สรุปแนวทางที่สําคัญ
- คณะกรรมการควรกําหนดแนวปฏิบัติดานจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจและควร
ดูแลใหเรื่องจรรยาบรรณเปนเรื่องที่กรรมการ ฝายจัดการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกคนยึดถือและปฏิบัติ
- คณะกรรมการควรกําหนดใหมีชองทางการรับเรื่องรองเรียน และมีมาตรการในการตรวจสอบและคุมครองผูที่
รองเรียนอยางเหมาะสม
หมวดที่ 9 การติดตามผลการดําเนินงาน
หลักการ ภาครัฐในฐานะเจาของควรหารือกับคณะกรรมการเพื่อกําหนดขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานที่
สอดคลองกับเปาหมายและขอบเขตการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และควรจัดใหมีผูประเมินผลการดําเนินงานที่มี
ความเชี่ยวชาญและมีความเขาใจในเปาหมายและขอบเขตการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อีกทั้งติดตามให
รัฐวิสาหกิจนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานตอไปโดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกํากับ
ดูแลใหรัฐวิสาหกิจ ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ไดตกลงไวในขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงาน
สรุปแนวทางที่สําคัญ
- คณะกรรมการควรหารือรวมกับภาครัฐในฐานะเจาของในการจัดทําขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานเปน
ลายลักษณอักษรที่ชัดเจน รวมถึงควรกํากับดูแลใหมีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และควรเผยแพรผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายตามขอตกลงการประเมินผลการ
ดําเนินงานใหกับผูมีสวนไดเสียไดรับทราบ

10. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2561
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิ เศษ
ภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอ ดังนี้
1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่
5/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
2. มอบหมายใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) รวมกับ สกพอ. กําหนดมาตรฐาน
ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก บริการที่จําเปนตอการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในเขตสงเสริ ม
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เศรษฐกิจพิเศษเพื่ออุตสาหกรรม รูปแบบอุตสาหกรรมเปาหมายพิเศษเฉพาะดาน (Cluster) และให กนอ. พิจารณา
รับรองมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกบริการที่จําเปนตอการประกอบกิจการอุตสาหกรรมใน
เขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมรูปแบบอุตสาหกรรมเปาหมายพิเศษเฉพาะดาน (Cluster) และการกํากับ
ดูแลเขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษตอไป
3. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกวาดวยเบี้ยประชุม
คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ คณะกรรมการเฉพาะกิ จ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน พ.ศ. 2561 ของ สกพอ. และมอบหมายใหเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในฐานะกรรมการและเลขานุการเปนผูลงนามแทนประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ซึ่ง กพอ. ไดใหความเห็นชอบแลว
สํ า หรั บ อั ต ราค า เบี้ ย ประชุ ม และอั ต ราค า ใช จ า ยในการปฏิ บั ติ ง านของสกพอ. ให เ ป น ไปตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) กําหนด
ทั้งนี้ กค. เห็นวา การกําหนดคาตอบแทนเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ คณะกรรมการเฉพาะกิจ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน เห็นควร
กําหนดใหไดรับเบี้ยประชุมเปนรายเดือน ดังนี้
ตําแหนง
1. ประธานกรรมการนโยบาย
2. กรรมการนโยบาย
3. ประธานกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการเฉพาะกิจ
4. กรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการเฉพาะกิจ
5. ประธานอนุกรรมการ
6. อนุกรรมการ

จํานวนคาเบี้ยประชุม (เดือนละ/บาท)
10,000
8,000
5,000
4,000
5,000
4,000

11. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 เรื่อง การทบทวนระบบบริหารจัดการนม
โรงเรียน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552
เรื่อง การทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน และใหใชแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหาร
เสริ ม (นม) โรงเรี ย น ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ โดยให กระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งรวมถึงกรณีการแตงตั้ ง
คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนดวย โดยคํานึงถึงขอเสนอแนะเพื่อปองกันการทุจริต กรณีโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมทั้งรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาทบทวนกลไกในการบริหาร
จัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้งระบบ เพื่อใหการบริหารจัดการเกี่ยวกับโครงการอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนเปนไปอยางมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดความซ้ําซอนกับคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่มีอยู
ในปจจุบัน
สาระสําคัญของเรื่อง
1. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2535 มีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหา
การขาดสารอาหารในเด็กวัยเรียน และสนับสนุนการใชนํ้านมดิบในโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคนมของรัฐบาล โดย
การดําเนินการในปจจุบันอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนมตามพระราชบัญญัติโคนม
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และผลิตภัณฑนม พ.ศ. 2551 และไดยึดแนวทางการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ที่มี
มติเห็นชอบในหลักการแนวทางการทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียนมาโดยตลอด
2. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีขอเสนอแนะเพื่อปองกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม)
โรงเรียน โดยขอเสนอแนะดังกลาวใหกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาใหมีการทบทวนแนวทางการบริ ห าร
จัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทั้งระบบ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณารวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของและรายงานผลการพิจารณาตอคณะรัฐมนตรีแลว (คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแลวเมื่อวันที่ 17 เมษายน
2561) รวมทั้งไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําขอเสนอแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน ตามคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ 801/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําขอเสนอ
แนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และไดมีการ
พิจารณาแนวทางปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในการนี้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552
เรื่อง การทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียนและใหใชแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียนดังกลาว ดังนี้
ประเด็น

ระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
15 ธันวาคม 2552)
โครงสรางระบบบริหารนมโรงเรียน
1. คณะกรรมการ
ใหมีองคกรกลาง เปนคณะอนุกรรมการใน
กลาง
กํากับดูแลของคณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑนม มีผูแทน 4 ฝาย ไดแก ภาค
ราชการ ฝายเกษตรกร ผูป ระกอบการแปร
รูปและผูแทนฝายจัดซื้อ รวม 19 คน โดยให
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศ
ไทยเปนฝายเลขานุการ มีอํานาจหนาที่
พิจารณารางหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ
โครงการฯ ในแตละภาคเรียนหรือป
การศึกษา พิจารณาจัดสรรปริมาณน้ํานมดิบ
ปริมาณการจําหนายและพื้นที่การจําหนาย
นมโรงเรียน ใหกับผูประกอบการที่เขารวม
โครงการ

แนวทางปฏิรูประบบบริหารจัดการ
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
(ขอเสนอในครั้งนี้)
แยกโครงสรางการบริหารออกจาก
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม โดย
ใหแตงตั้งคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็ก
และเยาวชน จํานวน 15 คน มี
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปน
ประธานกรรมการ มีหนวยงานที่กํากับดูแล
หนวยงานที่เกี่ยวของกับคุณภาพการผลิต
หนวยงานที่เกี่ยวของกับผูรับบริการ
ผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ และมีอธิบดี
กรมปศุสัตว เปนกรรมการและเลขานุการ
(โดยไมมีองคกรเกษตรกรและ
ผูประกอบการซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียใน
โครงการฯ รวมเปนกรรมการ) มีอํานาจ
หนาที่กํากับดูแลโครงการอาหารเสริม (นม)
โรงเรียน และรณรงคการบริโภคนมไปยัง
สถาบันการศึกษาทุกระดับ และมีการ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการภายใต
คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและ
เยาวชน ไดแก (1) คณะอนุกรรมการบริหาร
กลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
(กําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน)
(2) คณะอนุกรรมการรณรงคบริโภคนมใน
สถาบันการศึกษาทุกระดับ (จัดทําโครงการ
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2. สถานภาพของ
องคการสงเสริม
กิจการโคมนมแหง
ประเทศไทย

3. งบประมาณ

4. วิธีการจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม)
โรงเรียน

รณรงคบริโภคนมในสถาบันการศึกษาทุก
ระดับ) (3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
โครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
ระดับกลุมพื้นที่ (5 กลุม) (ดําเนินงานตามที่
คณะอนุกรรมการทั้ง 2 ตาม (1) และ (2)
ไดวางหลักเกณฑและวิธีการไว) และ (4)
คณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่จําเปน ทั้งนี้ ให
กรรมการในคณะกรรมการอาหารเสริมนม
เพื่อเด็กและเยาวชนและอนุกรรมการใน
คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งไดรับ
เบี้ยประชุมเปนรายครั้ง ตามพระราช
กฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547
และที่แกไขเพิ่มเติม
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศ
ใหองคการสงเสริมกิจการโคมนมแหง
ไทยทําหนาที่แทนองคกรกลางระหวางผูซื้อ ประเทศไทยทําหนาที่เปนเพียงองคกรกลาง
และผูขาย โดยแยกระบบการบริหารเงิน
ระหวางผูซื้อและผูขาย และมอบใหกรม
ปศุสัตวเปนหนวยงานหลักรวมกับองคการ
และการดําเนินงานออกจากภารกิจที่
สงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย กรม
ดําเนินการตามปกติขององคการสงเสริม
สงเสริมสหกรณ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
กิจการโคนมแหงประเทศไทย และให
ดําเนินการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา ในการจัดทําระบบฐานขอมูล Big Data
สําหรับโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและ
ใช
เยาวชน
ใชวิธีการกระจายงบประมาณสูทองถิ่นหรือ ใหงบประมาณอาหารเสริม (นม) อยูที่
หนวยจัดซื้อเพื่อไมใหขัดกับกฎหมายการ
ทองถิ่นหรือหนวยจัดซื้อเชนเดิม แตขอให
กระจายอํานาจสูทองถิ่น และ
สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อใช
พระราชบัญญัติงบประมาณฯ
ในการบริหารจัดการใหแกคณะกรรมการ
อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน และ
คณะอนุกรรมการที่แตงตั้งโดย
คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและ
เยาวชนทุกคณะ เปนจํานวนไมเกินรอยละ
3 ของงบประมาณคาอาหารเสริม (นม)
ทั้งหมด โดยใหกรมปศุสัตวเปนหนวยงาน
หลักรวมกับองคการสงเสริมกิจการโคนม
แหงประเทศไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดทําแผนการใชจายงบประมาณเพื่อ
นําเสนอขออนุมัติในแตละป
วิธีกรณีพิเศษ
วิธีเฉพาะเจาะจง (วิธีกรณีพิเศษ เดิม) ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดพัสดุที่รัฐ
ตองการสงเสริมหรือสนับสนุนและกําหนด
วิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและ
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วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 เนื่องจากเปน
โครงการที่ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
และเพื่อประโยชนตอเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม
และเด็กนักเรียน
5. คูสัญญาซื้อขาย องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศ
ใหองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศ
ไทยจะเปนคูสัญญาซื้อขายกับผูประกอบการ ไทยเปนคูสัญญาซื้อขายกับผูประกอบการที่
ที่เขารวมโครงการฯ ทุกราย โดยองคการ
เขารวมโครงการฯ ทุกราย โดยองคการ
สงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
สงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
สามารถมอบอํานาจใหกับผูประกอบการที่ สามารถมอบอํานาจใหกับผูประกอบการที่
เขารวมโครงการเปนผูสงมอบสินคา และรับ เขารวมโครงการเปนคูสัญญาซื้อขายกับ
ชําระเงินตลอดจนรับผิดชอบความเสียหาย องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงาน
ตามสัญญาที่องคการสงเสริมกิจการโคนม ที่ไดรับงบประมาณจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
แหงประเทศไทยทํากับหนวยจัดซื้อทั่ว
โรงเรียน แทนองคการสงเสริมกิจการโคนม
ประเทศ
แหงประเทศไทยและเปนผูสงมอบสินคา
รวมทั้งรับชําระเงิน ตลอดจนรับผิดชอบ
ความเสียหายตามสัญญาที่ทํากับหนวย
จัดซื้อทั่วประเทศแทนองคการสงเสริม
กิจการโคนมแหงประเทศไทย นอกจากนี้
จะกําหนดใหผูประกอบการที่เขารวม
โครงการฯ ทุกราย ตองจัดทําประกัน
ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ
(Product Liability Insurance)
แนวทางการบริหารจัดการนมโรงเรียน
1. จัดสรรปริมาณ คณะกรรมการกลาง
คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการ
น้ํานมดิบ ปริมาณ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภายใต
การจําหนาย และ
คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและ
พื้นที่การจําหนาย
เยาวชน ทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑและ
นมโรงเรียนใหกับ
วิธีการดําเนินงานโครงการฯ โดยความ
ผูประกอบการ
เห็นชอบของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อ
เด็กและเยาวชน และใหคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและ
เยาวชน ระดับกลุมพื้นที่ (5 กลุม) ทําหนาที่
จัดสรรสิทธิหรือโควตารวมทั้งพื้นที่การ
จําหนายนมโรงเรียนใหกับผูประกอบการที่
เขารวมโครงการตามหลักเกณฑที่กําหนด
2. เกษตรกรผูมีสิทธิ์ ตองจดทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมกับ
จะตองลงทะเบียนพรอมกับศูนยรวบรวม
จําหนายน้ํานมดิบ กรมปศุสัตว และมีคุณภาพน้ํานมดิบตาม
น้ํานมโค และผูประกอบการแปรรูปนมทีร่ ับ
มาตรฐานที่กําหนด
ซื้อน้ํานมโคทั้งระบบผาน Application
เพิ่มเติม ไดแก ระบบทะเบียนฟารม ระบบ
ซื้อขาย และระบบตรวจสอบยอนกลับ
3. นมที่จัดสงให
ตองมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑของ
ใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงาน
โรงเรียน
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ คณะกรรมการอาหารและยา และเพิ่มความ

20
ใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
นมโรงเรียนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
รวมทั้งใหมีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ
นมโรงเรียนเพื่อทําใหเด็กชอบดื่มนม
4. ผูที่ไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไข

เขมงวดในขั้นตอนการสงมอบและรับมอบ
นมโรงเรียนโดยในระดับพื้นที่ รวมทั้งจะจัด
ใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑนมโรงเรียนอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ และจะพัฒนาบรรจุภัณฑที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น (ยกเลิกนมถุง)
จะมีบทลงโทษโดยไมไดรับสิทธิการจําหนาย จะมีบทลงโทษ โดยไมไดรับสิทธิหรือถูกลด
นมในโครงการฯ
สิทธิการจําหนายนมในโครงการฯ รวมทั้งจะ
พิจารณาถึงแนวทางการเปรียบเทียบปรับ
กับผูประกอบการที่กระทําความผิดเพื่อเปน
อีกทางเลือกหนึ่งดวย เนื่องจากการตัดสิทธิ
หรือลดสิทธิ อาจจะสงผลกระทบตอ
เกษตรกรที่ผูประกอบการรับซื้อน้ํานมไว

12. เรื่อง ขอความเห็นชอบขอเพิ่มเปาหมายโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ ดังนี้
1. การเพิ่มเปาหมายเกษตรกรในโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน
จากเดิม 150,000 ครัวเรือน เปน 249,918 ครัวเรือน (เพิ่มเปาหมาย 99,918 ครัวเรือน)เนื่องจากมีเกษตรกรผูปลูก
ปาลมน้ํามันที่มีคุณสมบัติเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการฯ เขามาปรับปรุงทะเบียนเพิ่มเติมภายในกรอบเวลาที่
กําหนด โดยคาใชจายในการบริหารจัดการการดําเนินงานคาธรรมเนียมการโอนเงินเขาบัญชีเกษตรกรของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณของเกษตร (ธ.ก.ส.)และคาชดเชยตนทุนเงิน รวมทั้งคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องอันเกิดจาก
ผลของการเพิ่ มเป า หมายจากเดิ มอี ก 99,918 ครัว เรือน ใหเปน ไปตามลักษณะวิธีการที่ไดดําเนิน การมาแลวใน
โครงการฯ หรือเพิ่มเติมไดแตอยูภายใตกรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติไวแลวตามมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
2561 (3,457.76 ลานบาท)
2. มอบหมายให ธ.ก.ส. ดําเนินการโอนเงินใหเกษตรกรไดตั้งแตวันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให
ความเห็นชอบ
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ แจ งวา ในการดําเนินโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกร
ชาวสวนปาลมน้ํามัน คณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 อนุมัติกรอบวงเงินเพื่อดําเนินโครงการฯ
จํานวน 3,457.76 ลานบาท ซึ่ง ณ วันสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครเขารวมโครงการฯ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562
ปรากฏวา มีเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ เงื่อนไขโครงการฯ จํานวน 150,000
ครัวเรือน ครบตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดไว จํานวน 1.35 ลานไร เปนจํานวนเงิน 2,025.02 ลานบาท ซึ่ง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรไดโอนเงินเขาบัญชีเกษตรกรเรียบรอยแลว อยางไรก็ดีมีเกษตรกรที่
เกินจากเปาหมายโครงการฯ จํานวน 99,918 ครัวเรือน จํานวน 0.90 ลานไร ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ
เงื่อนไขโครงการฯ (เนื่องจากเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันที่มีคุณสมบัติเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการฯ เขามา
ปรับปรุงทะเบียนเพิ่มเติมภายในกรอบเวลาที่กําหนด) และสมควรไดรับการชวยเหลือในอัตราไรละ 1,500 บาท ไม
เกินครัวเรือนละ 15 ไร คิดเปนวงเงินรวม จํานวน 1,348.87 ลานบาท และมีคาธรรมเนียมการโอนเงินเขาบัญชี
เกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร รายละ 7 บาท รวมเปนเงิน 0.70 ลานบาท รวมเปน
วงเงินทั้งสิ้น 1,349.57 ลานบาท โดยคาใชจายดังกลาวขอใชจายจากกรอบวงเงินเดิมภายใตโครงการสรางความ
เขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันที่ไดรับการอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 และให
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ตามความจําเปนและเหมาะสมตามขั้นตอนตอไป
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รายละเอียด
(1) กรอบการดําเนินโครงการฯ
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561)
(2) เกษตรกรที่สมัครเขารวมโครงการ
(3) เกษตรกรที่เกินจากเปาหมายจากโครงการฯ
รวมจํานวนเงินตาม (2) และ (3)

ครัวเรือน
150,000

ไร
(ลานไร)
2.25

150,000
99,918

1.35
0.90

จํานวนเงิน
(ลานบาท)
3,457.76
2,025.02
1,348.87
3,373.89

ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ (กนป.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 ไดมีมติ
เห็นชอบการเพิ่มเปาหมายเกษตรกรในโครงการฯ ดวยแลว โดยคาใชจายในการดําเนินการอันเกิดจากผลของการ
เพิ่มเปาหมายจากเดิมอีก 99,918 ครัวเรือน ใหเปนไปตามลักษณะวิธีการที่ไดดําเนินการมาแลวในโครงการฯ หรือ
เพิ่มเติมได แตใหอยูภายในกรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติไวแลว
13. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากการกอสราง
ฝายราษีไศลและฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ โดยดําเนินโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหมประยุกต
ระยะที่ 1
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ อนุ มัติในหลักการตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่น ตอง)
ประธานกรรมการในคณะกรรมการแกไขปญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล และคณะกรรมการแกไขปญหา
โครงการฝายหัวนาเสนอ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรที่
ไดรับผลกระทบจากการกอสรางฝายราษีไศลและฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ โดยโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎี
ใหม ป ระยุ กต ระยะที่ 1 วงเงิ น งบประมาณรวมทั้ งสิ้ น 13,250,000 บาท และมอบหมายให กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) ในฐานะกรรมการและเลขานุ การคณะกรรมการแก ไขป ญหาผลกระทบจาก
โครงการฝายราษีไศลและคณะกรรมการแกไขปญหาโครงการฝายหัวนา เปนหนวยงานรับผิดชอบดําเนินโครงการ
ตอไป
สําหรับคาใชจายในการดําเนินการ ใหกรมชลประทานพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใชจา ยงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากโครงการ/รายการที่ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคแลว และมี
งบประมาณเหลือจาย และ/หรือรายการที่หมดความจําเปน และ/หรือรายการที่คาดวาจะไมสามารถดําเนินการไดทัน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาดําเนินการ โดยใหขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ (สงป.) ในรายละเอียด
คาใชจายใหเหมาะสมและสอดคลองกับขอเท็จจริงตามขั้นตอนตอไป ทั้งนี้ ควรมีการบูรณาการรวมกันของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในพื้นที่ ตลอดจนใหมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการดวย เพื่อใหการใชจายงบประมาณ
เกิดประสิทธิภาพและความคุมคา ตามความเห็นของ สงป.
โครงการแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางฝายราษีไศลและ
ฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ โดยดําเนินโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหมประยุกต ระยะที่ 1 มีสาระสําคัญ ดังนี้
หัวขอ
รายละเอียด
วัตถุประสงคโครงการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําไวใชพื้นที่ทําการเกษตรกรรมบรรเทา
ปญหาภัยแลงและอุทกภัย และสนับสุนนองคความรูที่สําคัญสําหรั บ ทํา
เกษตรกรรมแบบอินทรียใหเกษตรกรสามารถดําเนินการทําเกษตรกรรม
ยั่งยืนแบบพึ่งพาตนเอง ทําใหชวยลดตนทุนการทําเกษตรกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
180 วัน
พื้นที่ดําเนินการ
จังหวัด
อําเภอ
ตําบล
1. พื้นที่ฝายราษีไศล จํานวน 3 จังหวัด
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ศรีสะเกษ
สุรินทร

เปาหมาย

หนวยงานที่รับผิดชอบ
วิธีดําเนินการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ราษีไศล
บึงบูรพ
ทาตูม
รัตนบุรี

เมืองคง หนองแค หนองอึ่ง
บัวหุง สรางป สมปอย ดาน
บึงบูรพ
โพนครก หนองบัว
ทับใหญ ยางสวาง
ดอนแรด
ยางคํา สามขา

รอยเอ็ด
โพนทราย
2. พื้นที่ฝายหัวนา จํานวน 2 จังหวัด
ศรีสะเกษ
กันทรารมย
โนนสังข
อุบลราชธานี
วารินชําราบ
ทาลาด หวยขยุง
สําโรง
โนนกาเล็น
พัฒนาพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน (ซึ่งอยูในพื้นที่ของเกษตรกรที่
มี เ อกสารสิทธิ์) ตามแนวทางของศาสตรพระราชา (เกษตรทฤษฎีใหม)
จํ า นวน 500 ไร สามารถกั ก เก็ บ น้ํ า ในพื้ น ที่ ทํ า การเกษตรได เ พิ่ ม ขึ้ น
838,000 ลูกบาศกเมตร
กรมชลประทาน กษ.
(1) ใหความรูและสรางการมีสวนรวมกับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อสรางการ
รั บ รู เ กี่ ย วกับ แนวคิดและเทคนิคในการพัฒ นาแปลงเกษตรกรตามหลัก
เกษตรทฤษฎีใหม กอนที่จะรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ
(2) รั บ สมั ครเกษตรกรเข ารว มโครงการฯ และสํารวจตรวจสอบความ
เหมาะสมของแปลงเกษตรกรที่สมัครเขารวมโครงการ รวมถึงความพรอม
ของเกษตรกรที่จ ะใหดําเนิน การขุดแหลงกั กเก็บ น้ํา ซึ่งการดําเนิน การ
ดั ง กล า วเกษตรกรต อ งสมั ค รใจเข า ร ว มโครงการเท า นั้ น โดยที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการฯ ตัวแทนจากภาคประชาชนแจงวา เกษตรกรในพื้นที่สวน
ใหญเห็นดวยและพรอมที่จะสมัครเขารวมโครงการฯ
(3) พัฒนาปรับปรุงแปลงใหกับเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งจะกอสรางดวยการขุด
ดิ น โดยใชเครื่อ งจั ก รภายในพื้น ที่ ข องเกษตรกร ตามรูป แบบเกษตรกร
ทฤษฎีใหม ประมาณรอยละ 30 ของพื้นที่เกษตรกรตอราย เพื่อใหใชเปน
แหลงกักเก็บน้ํา
(1) พั ฒ นาพื้ น ที่ ก ารเกษตรนอกเชตชลประทาน (ซึ่ ง อยู ใ นพื้ น ที่ ข อง
เกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์) ตามแนวทางศาสตรพระราชาเกษตรทฤษฎีใหม
จํานวน 500 ไร
(2) สามารถกักเก็บน้ําในพื้นที่ทําการเกษตรไดเพิ่มขึ้น 838,000 ลูกบาศก
เมตร
(3) เป น การสนั บ สนุ น แหล ง น้ํ า ที่ ถื อ เป น ป จ จั ย การผลิ ต สํ า คั ญ ให แ ก
เกษตรกร เกษตรกรจึงสามารถทําการเกษตรอิน ทรียแบบครบวงจรได
ตลอดป พึ่งพาตนเองไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(4) เปนการสรางความมั่นคงดานรายไดแกเกษตรกร และสงเสริมการผลิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) เปนการแกไขปญหาความยากจน ลดอัตราการวางงาน แรงงานคืนถิ่น
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14. เรื่อง ขอความเห็นชอบการขยายระยะเวลาและขยายฐานรายไดของกลุมเปาหมายการรับเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) เสนอ
ดังนี้
1. เห็นชอบการขยายระยะเวลาใหเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแตแรกเกิด - 6 ป แบบ
ขยายฐานรายไดไมเกิน 100,000 บาทตอคนตอป เริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2562 เปนตนไป ใหกลุมเปาหมายเด็กที่
เกิดตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป ดังนี้
1.1 เด็กที่รับสิทธิ์ในปงบประมาณ 2559 - 2561 รับตอเนื่องจนครบอายุครบ 6 ป
1.2 เด็กที่เกิดตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไมเคยไดรับสิทธิ์ มีสิทธิ์ไดรับเงิน
ตั้งแตปงบประมาณ 2562 จนอายุครบ 6 ป
1.3 เด็กที่เกิดตั้งแตปงบประมาณ 2562 ไดรับสิทธิ์จนอายุครบ 6 ป
2. สําหรับภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในปงบประมาณ 2562 ให พม. จัดทํารายละเอียดแผนการ
ใชจายเงินเพื่อขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ตามระเบียบวาดวยการ
บริ ห ารงบประมาณรายจ ายงบกลาง รายการเงิน สํารองจายเพื่อกรณีฉุ กเฉิน หรื อจําเปน พ.ศ. 2560 และตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้สําหรับปงบประมาณ 2563 เปนตนไป ใหเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปตามความจําเปนและเหมาะสมตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย (กรมกิ จ การเด็ ก และเยาวชน) เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบการขยายระยะเวลาใหเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแตแรกเกิด - 6 ป
แบบขยายฐานรายไดไมเกิน 100,000 บาทตอคนตอป เริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2562 เปนตนไป ใหกลุมเปาหมาย
เด็กที่เกิดตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป จากเดิมที่เปนการกําหนดการใหเงินอุดหนุนสําหรับเด็กแรกเกิด - 3 ป
เดือนละ 600 บาทตอคน และอยูในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงตอความยากจน (ครัวเรือนที่มีรายไดเฉลี่ย
ต่ํากวา 3,000 บาทตอคนตอเดือนหรือต่ํากวา 36,000 บาทตอคนตอป โดยนํารายไดทั้งหมดของสมาชิกในครัวเรือน
หารดวยจํานวนสมาชิกทั้งหมด ซึ่งรวมเด็กแรกเกิดดวย) โดยมีเหตุผลสําคัญ 2 สวน คือ (1) การขยายระยะเวลาการให
เงินอุดหนุนฯ ไปจนถึงอายุ 6 ปเนื่องจากเด็กแรกเกิด - 6 ป เปนชวงวัยที่สําคัญที่สุดของการเจริญเติบโต โดยเฉพาะ
พัฒนาการดานสมอง ดังนั้น การลงทุนพัฒนาเด็กในชวงอายุดังกลาวจึงเปนการลงทุนที่ใหผลตอบแทนสูงสุ ดต อ
สังคมในระยะยาวและจากรายงานการติดตามประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนฯ ประจําป 2561 พบวาเด็กที่ไดรับเงิน
อุดหนุนฯ ไดรับประโยชนมากกวาทั้งในดานภาวะโภชนาการและการเขาถึงการบริการทางสังคม เชน การพาเด็กไป
รับบริการตรวจทางการแพทยหลังคลอด และ (2) การขยายฐานรายไดของกลุมเปาหมายการรับเงินอุดหนุนฯ แบบ
ฐานรายไดไมเกิน 100,000 บาทตอคนตอป เนื่องจากสอดคลองกับการใชฐานเกณฑรายไดของผูมีรายไดนอยตาม
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ครอบคลุมเด็กในครอบครัวยากจนหรือเสี่ยงตอความยากจนเพิ่มขึ้นและไม
ซ้ําซอนกับสิทธิประโยชนอื่น ๆ ของรัฐในปจจุบัน ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ได จัด
ประชุมหารือโดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เปนประธาน รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของแลว
ที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ
15. เรื่อง ขอความเห็นชอบใหขาราชการลาบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไมถือเปนวันลา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) เสนอดังนี้
1. ให ขา ราชการทุ กประเภท พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่ว คราวของสวนราชการ
หน ว ยงานของรั ฐ และพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ลาบรรพชาอุ ป สมบทเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเจ า อยู หั ว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
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พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไมถือเปนวันลา เสมือนเปนการปฏิบัติราชการและไดรับเงินเดือนตามปกติ โดย
เตรียมการจนถึงวันลาสิกขา ระหวางวันที่ 2 -16 พฤษภาคม 2562 รวมเปนเวลา 15 วัน
2. การใช สิ ท ธิ ก ารลาตามข อ 1. ดั ง กล า ว ให สิ ท ธิ แ ก ข า ราชการทุ ก ประเภท พนั ก งานราชการ
ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสากิจที่เคยลาบรรพชาอุปสมบท
ระหวางรับราชการมาแลว สามารถจะลาบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ในโครงการบรรพชาอุป สมบทเฉลิ มพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี บ รม
ราชาภิเษก ตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ไดอีก
3. ข า ราชการทุ ก ประเภท พนั ก งานราชการ ลู ก จ า งประจํ า ลู ก จ า งชั่ ว คราวของส ว นราชการ
หนวยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ไมเคยลาบรรพชาอุปสมบทระหวางรับราชการ หากไดลาอุปสมบทเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก ตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้แลว ไมมีผลกระทบถึงสิทธิ
ในการลาบรรพชาอุปสมบทในอนาคต ซึ่งเปนการใชสิทธิการลาบรรพชาอุปสมบทครั้งแรกตั้งแตเริ่มรับราชการ ตาม
ระเบียบวาดวยการการลาของขาราชการ พ.ศ. 2555 โดยยังคงไดสิทธิการลาบรรพชาอุปสมบทและยังคงไดสิทธิใน
การรับเงินเดือนระหวางลาไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
4. การใชสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ผูลาบรรพชาอุปสมบทจะตองเขารวมบรรพชาอุปสมบทใน
โครงการที่สวนราชการ หนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนรวมกับคณะสงฆจัดขึ้นเปนโครงการอยางชัดเจนและมีการ
จัดอบรมตามหลักสูตรสําหรับผูบวชระยะสั้นที่คณะสงฆกําหนดภายในระยะเวลาที่กําหนดของโครงการแตไม เ กิน
15 วัน หากบรรพชาอุปสมบทเปนเอกเทศโดยไมไดเขารวมโครงการตามที่กําหนด จะไมไดรับสิทธิในการลาตามมติ
คณะรัฐมนตรี
สาระสําคัญของเรื่อง
พศ. รายงานวา
1. ตามประกาศสํานักราชวัง ลงวันที่ 1 มกราคม 2562 เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งการ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยที่สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไดเสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติเปนพระมาหากษัตริยแหงประเทศไทย ตามคํากราบบังคมทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ปฏิบัติ
หนาที่ประธานรัฐสภา กราบบังคับทูลในนามของปวงชนชาวไทย และทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตั้ง
การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นระหวางวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562
2. พศ. ไดเสนอโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ ตอมหาเถรสมาคมโดยที่ประชุมฯ ไดมีมติในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เห็นชอบโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ ตามที่ พ.ศ. เสนอแลว โดย
มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
หัวขอ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค

สาระสําคัญ
“โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก”
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2. เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความจงรักภักดี ถวายเปนราช
สักการะแดสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยการศึกษา
และปฏิบัติธรรมตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกตองอยาง
แพรหลาย
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เปาหมาย
สถานที่ดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณในการ
ดําเนินการ
แนวทางดําเนินการ

ขาราชการและประชาชนทุกหมูเหลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เปนจํานวนไมนอยกวา 6,810 รูป ดําเนินการ
ทั้งในสวนกลาง และสวนภูมิภาค
ณ วัดที่เปนศูนยกลางระดับจังหวัดและระดับอําเภอทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคใน
การจัดกิจกรรม จํานวน 77 จังหวัด
ระหวางวันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2562 รวมระยะเวลา 15 วัน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ พศ. จํานวน 2 ลานบาท
- ตองมีหนวยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน
- ตองจัดทําเปนโครงการ มีการกําหนดรายละเอียดในเรื่องตาง ๆ ไวอยางชัดเจน
- การจัดพิธีการตาง ๆ ตองเปนไปอยางสมพระเกียรติ เรียบงาย ประหยัดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ใหประชาชนทุกหมูเหลาไดรวมกิจกรรมโดยทั่วกันและใหขาราชการเปนตนแบบแก
ประชาชนในการเขารวมกิจกรรม โดยใหสิทธิในการลาบรรพชาอุปสมบทบําเพ็ญกุศล
ถวายเปนพระราชกุศลไดโดยไมถือเปนวันลา
- ผูเขารวมบรรพชาอุปสมบทตองปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไวทุกประการ
- ขาราชการและลูกจางของหนวยงานภาครัฐที่ประสงคจะเขารวมอุปสมบทเฉลิมพระ
เกียรติ ตองไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบทจากหัวหนาสวนราชการที่สังกัด
- พศ. ทําหนาที่เปนศูนยอํานวยการในการจัดโครงการดังกลาว โดยอํานวยความสะดวก
ใหความชวยเหลือแนะนําหนวยงานตาง ๆ ที่จัดโครงการฯ

ทั้งนี้ ขาราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวของสวนราชการหนวยงานของรัฐ และ
พนั กงานรั ฐ วิ ส าหกิจ ที่ มีความประสงค จ ะร ว มแสดงความจงรั กภั กดีรว มทํ าความดีถวายสมเด็จ พระเจ า อยู หั ว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีโอกาสเขารวมบรรพชาอุปสมบททั่วกัน โดยใหไดรับสิทธิในการเขารว ม
บรรพชาอุปสมบทเปนกรณีพิเศษ โดยไมถือเปนวันลา ทั้งนี้ หากวัดใดทั้งในและตางประเทศมีความพรอม สามารถจัด
กิจกรรมดังกลาวไดตามความเหมาะสม
3. การบรรพชาอุปสมบทในโอกาสดังกลาว ผูเขารวมอุปสมบทจะไดมีโอกาสรับการศึกษาและเรียนรู
หลักในการปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา และไดรวมแสดงความจงรักภักดี โดยการเจริญจิ ตต
ภาวนาถวายเปนราชสักการะ
16. เรื่ อง โครงการผลิ ต แพทย เ พิ่มแห งประเทศไทย ป พ.ศ. 2561 - 2570 (ดํ า เนิ น การเฉพาะในระยะที่ 1
พ.ศ. 2561 – 2564)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการดําเนินงานโครงการผลิตแพทยเพิ่มแหงประเทศไทยป
พ.ศ. 2561- 2570 (ดํ า เนิ น การเฉพาะในระยะที่ 1 พ.ศ. 2561 – 2564) และอนุ มั ติ ใ ห ดํ า เนิ น การ ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ
สําหรับคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณที่ให ศธ.
จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณพรอมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวของเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปตามความพรอม ความจําเปนและความเหมาะสมที่จะตองใชจายในแตละปงบประมาณ รวมทั้ง
พิ จ ารณาดํ า เนิ น การให ส อดคล อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ พ.ศ. 2561 และให
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังนี้
1. ใหดําเนินการพิจารณาทบทวนการเปนนักศึกษาคูสัญญาของนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร แลว
นําเสนอคณะกรรมการกําหนดและนโยบายกําลังคนภาครัฐและคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
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เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2537 และมติคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562 โดยไมใหนําเหตุแหงการบรรจุแพทยเขารับราชการเพื่อชดใชทุนมาใชในการ
ขอกําลังแพทยเพิ่มขึ้นอีก
2. ในการดําเนินโครงการฯ ใหพิจารณาดําเนินการควบคูไปกับการแกไขปญหาเรื่องการกระจาย
กําลังคนไปยังพื้นที่ตาง ๆ รวมทั้งการธํารงรักษาแพทยไวในระบบราชการดวย
3. รั บ ความเห็ น ของสํ า นั กงบประมาณ สํานักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ
สํานักงาน ก.พ. สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการ คณะกรรมการนโยบาย
และพัฒนาการศึกษา สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝายเลขานุการรวมคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบาย
กําลังคนภาครัฐไปพิจารณาดําเนินการ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. การเพิ่มกําลังการผลิตแพทยที่ผานมาตั้งแตป 2537 จนถึงปจจุบันใชแนวทางการจัดทําโครงการ
พิเศษเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ลาสุดคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 อนุมัติในหลักการ
โครงการผลิตแพทยเพิ่มแหงประเทศไทย พ.ศ. 2556 - 2560 โดยสามารถรับนักศึกษาไดทั้งสิ้น จํานวน 8,137 คน
จากเปาหมาย จํานวน 9,039 คน คิดเปนรอยละ 90.02 ซึ่งทําใหจํานวนแพทยในประเทศไทยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
และสัดสวนแพทยตอประชากรดีขึ้น ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินงานรายภูมิภาค ยังไมเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดไว
2. เพื่อดําเนินการตอเนื่องจากโครงการผลิตแพทยเพิ่มแหงประเทศไทย พ.ศ. 2556 - 2560 และ
รองรับการขยายศักยภาพการใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุขของประเทศในทุกภาคสวน รวมทั้งนโยบายการ
สงเสริมการเปนศูนยกลางการแพทยในระดับภูมิภาค (Medical Hub) สังคมผูสูงอายุ และความซับซอนของโรคใน
อนาคต (มีความตองการอัตราสวนแพทยตอประชากรในภาพรวมเทากับ 1 : 1,200 คน ในป 2576) กลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหงประเทศไทยรวมกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสารณสุขไดจัดทําโครงการผลิตแพทยเพิ่ม
แหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2561 - 2570 โดยเนนการพัฒนาหลักสูตรโดยใชชุมชนเปนฐานการผลิต (Community
based) เพื่อใหเกิดความผูกพันกับชุมชนและสามารถอยูปฏิบัติงานในพื้นที่ไดอยางยาวนาน รับนักเรียนในพื้นที่เขา
ศึกษาและจัดสรรไปปฏิบัติงานในพื้นที่มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเขตสุขภาพที่มีการขาดแคลนแพทยเปนจํานวนมาก
โดยในครั้งนี้ไดเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบใหดําเนินโครงการเฉพาะระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2564) โดย
มีเปาหมายที่จะสามารถรับนักศึกษาแพทยเพิ่มจากแผนการรับปกติจํานวน 9,168 คนรวมทั้งขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณในการผลิตนักศึกษาแพทยดังกลาวโดยขอเบิกจายในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 34,838.4 ลาน
บาท ผูกพันงบประมาณตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2570 แบงเปน งบดําเนินการผลิตบัณฑิตในอัตรา 300,000
บาท/คน/ป หรือ 1.8 ลานบาท/คน/หลักสูตรวงเงิน 16,502.4 ลานบาท และงบลงทุนเพื่อสนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน
การจัดการเรียนการสอนดานการแพทยในอัตรา 2 ลานบาท/คน/หลักสูตร วงเงิน 8,336 ลานบาท ซึ่งเปนอัตราเดิมที่
ไดรับการสนับสนุนในการดําเนินโครงการผลิตแพทยเพิ่มที่ผานมา
ลําดับ

สถาบันการศึกษา

1.

โครงการผลิ ต แพทย เ พิ่ ม ฯ ภายใต ค วาม
รับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ(โครงการ
ผลิตแพทยเพิ่ม เดิม)
โครงการผลิ ต แพทย เ พิ่ ม ฯ ภายใต ค วาม
รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข
(โครงการผลิตแพทยชนบทเพิ่ม เดิม)
รวม

2.

จํานวนการผลิต
เพิ่ม (คน)
4,384

งบประมาณ
(ลานบาท)
16,659.2

4,784

18,179.2

9,168

34,838.4
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3. เมื่อรวมกับแผนการรับปกติที่สามารถรับนักศึกษาได จํานวน 3,384 คน จะทําใหสามารถรับ
ศึกษาไดทั้งหมด 12,552 คน (เฉลี่ยปละ 3,198 คน) ซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคลองกับแผนบริหารจัดการ
กําลังคนและแผนยุทธศาสตรการปฏิรูปกําลังคนและภารกิจบริการดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ที่มี
คาดการณความตองการแพทยในอนาคต 20 ป
17. เรื่อง แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกสประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกสประเทศไทย (พ.ศ. 2563 – 2567)
2. อนุมัติใหสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปนหนวยงานกลางและมีโครงสรางองคกรเพื่อ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ โดย สธ. เปนหนวยงานหลัก
3. อนุมัติใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) รวบรวม
ความต องการพั ฒ นา Genomics Thailand เพื่อสงเสริมใหมีการลงทุน ที่เหมาะสม ใหมีอุตสาหกรรมการแพทย
เกิดการบริการและธุรกิจที่เกี่ยวของในไทย โดยมีการถายทอดเทคโนโลยีระดับสูง และมีการเพิ่มตําแหนงงานสําหรับ
คนไทย
สํ า หรั บ ค า ใช จ า ยและภาระงบประมาณที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บัติ ก ารบู ร ณาการฯ
ดังกลาว วงเงิน 4,470 ลานบาท ใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดลําดับความสําคัญ ความจําเปนเรงดวน ความคุมคา
และประโยชนที่ประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ และจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เพื่อ
เสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปตามขั้นตอนตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
สาระสําคัญของเรื่อง
สธ. รายงาน วา
1. แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกสประเทศไทย (พ.ศ. 2563 – 2567) เปนแผนที่เกี่ยวของกับ
การนําขอมูลพันธุกรรมมนุษยมาประยุกตใชทางการแพทยและสาธารณสุข ซึ่งรอยละ 30 ของโรคในมนุษยเกิดจาก
ปจจัยทางพันธุกรรม ซึ่งปจจุบันการถอดรหัสพันธุกรรมมีตนทุนลดลงอยางมาก (ประมาณ 18,000 บาทตอกัน) และมี
การใชประโยชนอยางกวางขวาง เชน การตรวจเพื่อคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ การตรวจ
พันธุกรรมเพื่อปองกันมะเร็ง โรคไมติดตอ โรคติดเชื้อ หรือการปองกันการแพยา ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ มีเปาหมายที่จะ
บู ร ณาการการใช ขอมู ล พั น ธุ กรรมในด า นการแพทยแ ละสาธารณสุขของไทยจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) สธ. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อใหเกิดประโยชนทางการแพทยและ
สาธารณสุขแกประชาชน ซี่งในอนาคตการแพทยจีโนมิกสจะเขามามีบทบาทในการสรางสุขภาพที่ดีของประชากร
ตั้งแตกอนตั้งครรภจนกระทั่งเสียชีวิต ทั้งนี้ ในมุมมองดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุข (Health Economics) การลงทุน
เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันโรค วินิจฉัยโรค และดูแลผูปวยจะนํามาสูการลดคาใชจายในการดูแลรักษาผูปวยอยาง
มาก โดย สธ. ประมาณการผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่จะไดจากการใหบริการทางการแพทยแบบจีโนมิกสประมาณ
70,000 ลานบาทตอป (ประเมินจากการลดอัตราการเกิด 5 โรคหลัก ไดแก โรคหลอดเลือดสมอง การติดเชื้อ HIV
โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง) รวมทั้งยังกอใหเกิดประโยชนในดานการสงเสริมอุตสาหกรรมการแพทย
ครบวงจรและการใหบริการใน Medical Hub
2. ปจจุบัน การแพทยจีโนมิกสมีการดําเนินการในหลายประเทศโดยมีประเทศที่ประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินการบริหารจัดการขอมูลทางพันธุกรรม เชน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร ซึ่งในสวนของประเทศไทย
การดําเนินการดานการแพทยจีโนมิกสยังอยูในชวงเริ่มตน แตจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT
Analysis) พบวาประเทศไทยมีจุดแข็งจากความเปนผูนําดาน Medical Hub มีนักวิจัยที่เชี่ยวชาญและมีที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตรที่เหมาะสม ประกอบกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวของเริ่มมีตนทุนที่ถูกลง แตในขณะเดียวกันพบวายังมีปญหาใน
การบูรณาการทํางานดานการแพทยจีโนมิกสระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สธ. สวรส. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วท. ศธ. สกพอ.
และแพทยสภาแหงประเทศไทย ได ล งนามในบัน ทึกความรวมมือเมื่อวันที่ 16 มีน าคม 2561 เพื่อรว มกัน จัดทํา
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แผนปฏิ บั ติ การบู รณาการจี โนมิ กสป ระเทศไทย (Genomics Thailand) และไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการกํากับ
ทิ ศทางแผนงานวิ จั ย จี โ นมิ กส ป ระเทศไทย ภายใตคําสั่งคณะกรรมการสถาบัน วิจัย ระบบสาธารณสุข ลงวัน ที่ 7
พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีปลัดกระทรวงวิทยาศาตรและเทคโนโลยีเปนประธาน โดยแผนปฏิบัติการบูณณาการจีโน
มิกสประเทศไทย (Genomics Thailand) ประกอยบดวย 6 มาตรการ ไดแก
มาตรการ
รายละเอียด
หนวยงานรับผิดชอบ
1. ดานการวิจัย
กําหนดหัวขอการวิจัยหลัก 5 หัวขอ ไดแก
วท. [สํานักงานพัฒนา
และการประยุกตใช 1. โรคมะเร็ง
วิทยาศาสตรและ
(Research and 2. โรคที่ไมไดรับการวินิจฉัยและโรคหายาก และโรคที่
เทคโนโลยีแหงชาติ
Implementation) เกี่ยวกับพันธุศาสตรมารดาและทารก
(สวทช.)] สธ. และ ศธ.
3. โรคไมติดตอและการศึกษาในกลุมประชากรแบบระยะยาว
4. โรคติดเชื้อ
5. เภสัชพันธุศาสตร
2. ดานการบริการ พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการใหบริการทางการแพทยจีโน วท. (สวทช.) สธ. ศธ.
(Service)
มิกส เพื่อเตรียมความพรอมในการใหบริการในระบบประกัน และภาคเอกชนที่
สุขภาพของไทย ซึ่งรวมถึงการจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติและ เกี่ยวของ
การควบคุมดูแลชุดทดสอบใหมีมาตรฐาน
3. ดานการ
เปนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการคํานวณและการ
วท. (สวทช.)
วิเคราะหและ
จัดการขอมูล ซึ่งรวมถึงการพัฒนาบุคลากร ดานชีวสารสน
จัดการขอมูล
เทศ (Bioinfomaticians) การผลิตเครื่องมือทางชีวสารสน
(Data Analysis
เทศเพื่อการวิเคราะหขอมูล และการจัดจั้งศูนยขอมูล
and
ประมวลผลเพื่อชวยในการตัดสินใจในการรักษาตามแนวทาง
Management)
ของการแพทยจีโนมิกส
4. Ethical, Legal เปนการศึกษาและวางแผนการจัดการกับผลกระทบที่อาจ
สธ. (สํานักงาน
and Social
เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีการแพทยจีโนมิกส เชน ประเด็นเรื่อง คณะกรรมการอาหารและ
Implications
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย การจัดการความเปนสวนตัว การ
ยา) วท. (สวทช.) สวรส.
(ELSI)
รักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูล การจัดการ
และ ศธ.
ทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากความกาวหนาในการวิจัยและ
พัฒนา โดยเปนการศึกษาทั้งในดานจริยธรรม กฎหมาย และ
สังคม เพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบาย กฎหมาย หรือแนว
ปฏิบัติตอไป
5. ดานการผลิต
พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการแพทยจีโนมิกสจํานวน 794 วท. (สวทช.) สธ. และ
และพัฒนา
คน ภายใน 5 ป ประกอบดวย 4 สาขา ดังนี้
ศธ.
บุคลากร (Human 1. แพทยดานเวชพันธุศาสตร 34 คน
Resource
2. ผูใหคําปรึกษาดานพันธุศาสตร 110 คน
Production and 3. สหสาชาวิชาชีพดานพันธุศาสตร ชีววิทยาระดับโมเลกุล
Development) และพยาธิวิทยาระดับโมเลกุล 150 คน
4. นักชีวสารสนเทศ (Bioinfomaticians) และนักระบาด
วิทยาพันธุศาสตร 500 คน
6. ดานการสงเสริม การแพทยจีโนมิกสเปนพื้นฐานสําคัญที่จะตอยอดไปสูการ
สธ. วท. (สวทช.) อก.
และพัฒนา
พัฒนาอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub) ซึ่ง สวรส. สกพอ. และ
อุตสาหกรรมใหม เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมใหม (New S – Curves) ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการ
เพื่อขับเคลื่อนการ มาตรการนี้การเปนบูรณาการแนวโนมความตองการ
สงเสริมการลงทุน
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พัฒนาการแพทยจี การแพทยจีโนมิกสของไทย สนับสนุนใหเกิดการลงทุนหรือ
โนมิกสในประเทศ รวมลงทุนจากภาคเอกชนในการจัดทําหองปฏิบัติการ
ไทย (New
มาตรฐานนานาชาติ การสงเสริมงานวิจัยสูผลิตภัณฑสุขภาพ
Industry
และสนับสนุนผูประกอบการที่มีศักยภาพดานการบริการดวย
Development) ระบบเทคโนโลยีทางการแพทยจีโนมิกส
ทั้งนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลีย่ นตามนโยบาย
THAILAND 4.0 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ซึ่งนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ไดมีมติเห็นชอบให
หลักการและแนวทางแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกสประเทศไทย (พ.ศ. 2563 – 2567) แลว
18. เรื่อง ขอความเห็นชอบในชนิด ขนาด และจํานวน ของเสื้อเกราะปองกันกระสุน เพื่อใชในราชการของ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามมาตรา 46/2 วรรคสองของพระราชบัญญัติ ปองกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ที่เห็นชอบหลักการในชนิด ขนาด
และจํานวนของเสื้อเกราะปองกันกระสุนระดับ 3 เอ จํานวน 50 ตัว เพื่อใชในราชการของสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ตามที่สํานักงาน ปปง. เสนอ ไดเปนกรณีเฉพาะราย สําหรับการจัดหาเสื้อ
เกราะปองกันกระสุนดังกลาวมีภาระคาใชจาย ภายในวงเงิน 1,195,000 บาท นั้น ใหสํานักงาน ปปง. จัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตอไป โดยตองปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวน
รวมทั้งกําหนดมาตรการควบคุมการเบิกจายเสื้อเกราะปองกันกระสุนใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามความจําเปน
โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของทางราชการเปนสําคัญ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
สาระสําคัญของเรื่อง
สํานักงาน ปปง. มีภารกิจที่มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดตามกฎหมาย
ฟอกเงิน ความผิดเกี่ยวกับการกอการราย ซึ่งการปฏิบัติภารกิจสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานเจาหนาที่
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตองลงพื้นที่สืบสวนหาขาว มีความเสี่ยงตอชีวิตในการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งในปจจุบัน
สํานักงาน ปปง. มีอัตรากําลังขาราชการ จํานวน 553 อัตรา ซึ่งในจํานวนนี้มีเจาหนาที่ที่ตองปฏิบัติภารกิจดังกลาว ทํา
ใหเสื้อเกราะปองกันกระสุนที่มีอยูเดิมจํานวน 80 ตัวไมเพียงพอสําหรับการใชปฏิบัติงาน และตองจัดหาเสื้อเกราะ
ปองกันกระสุนที่มีประสิทธิภาพใหเหมาะสมกับภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง จึงมีความจําเปนตองขอซื้อเสื้อเกราะปองกัน
กระสุนระดับ 3 เอ เพิ่มเติม จํานวน 50 ตัว วงเงิน 1,195,000 บาท
19. เรื่อง การขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑการกําหนด
อัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของผูอํานวยการองคการมหาชน และหลักเกณฑการกําหนดเบี้ยประชุม
และประโยชนตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการขององคการมหาชน
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง การขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 เรื่อง
การปรับปรุงหลักเกณฑการกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของผูอํานวยการองคการมหาชน และ
หลักเกณฑการกําหนดเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และ
อนุกรรมการขององคการมหาชน ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ แลวมีมติเห็นชอบดังนี้
1. เห็นชอบการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเสื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 (เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ
การกําหนดอัตราเงินเดือนฯ หลักเกณฑการกําหนดเบี้ยประชุมฯ และการพัฒนาการดําเนินงานและการประเมินผล
องคการมหาชน) โดยเพิ่มเติม “ใหองคการมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะซึ่งยังมิไดรับการพิจารณา
ประเมินคางานและจัดกลุมองคการมหาชนจากคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนไดรับการจัดกลุมใน
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กลุมที่ 3 (บริการสาธารณะทั่วไป) ไปพลางกอน จนกวาสํานักงาน ก.พ.ร. จะแจงมติคณะกรรมการพัฒนาและ
สงเสริมองคการมหาชนใหทราบ”
2. เห็นชอบการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 (เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทหนวยงานของรัฐในกํากับของฝายบริหาร) โดยใหปรับเปลี่ยนจาก “ใหคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเปนผูพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการจําแนกประเภทหนวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหมแลว
แจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ” เปน “ใหคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนเปนผูพิจารณาเสนอ
ความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการจําแนกประเภทหนวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม แลวแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทราบ”
3. มอบหมายใหสํานักงาน ก.พ.ร. เรงดําเนินการรวบรวมหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติทั้งหมดที่
เกี่ยวของกับองคการมหาชน และแจงใหรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชนและองคการมหาชนทุกแหงทราบเพื่อใช
เปนแนวทางปฏิบัติที่เปนมาตรฐานเดียวกัน โดยใหนําความเห็น/ขอสังเกตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงบประมาณ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไปพิจารณาประกอบการดําเนินการรวมดวย
20. เรื่อง แผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต
พ.ศ. 2562 ตามที่ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ
สาระสําคัญ
คณะกรรมการศู น ย อํานวยการความปลอดภัย ทางถนน ไดมีมติในคราวประชุม ครั้ งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เห็นชอบแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2562
เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ จังหวัด และอําเภอ ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและลดอุบั ติเ หตุ
ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2562 สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1. หัวขอในการรณรงค “ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร”
2. ชวงเวลาการดําเนินการ กําหนดเปน 3 ชวง ดังนี้
2.1 ชวงประชาสัมพันธ ระหวางวันที่ 11 มีนาคม – 17 เมษายน 2562
2.2 ชวงเตรียมความพรอมและการรณรงค ระหวางวันที่ 18 มีนาคม – 10 เมษายน 2562
2.3 ชวงควบคุมเขมขน ระหวางวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อกําหนดเปาหมาย มาตรการ แนวทางการดําเนินงาน ของหนวยงานตางๆ ในการ
บูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงที่เปนสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุและปองกัน
การเกิดอุบัติภัยอื่นๆ ในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2562
3.2 เพื่อใหหนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ นําแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2562 ไปเปนกรอบแนวทางในการบูรณาการการดําเนินงานอยางเปนระบบ และ
มีเอกภาพ รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2562 ของแตละหนวยงานตามอํานาจหนาที่ที่
รับผิดชอบ
3.3 เพื่ อกํ า หนดแนวทางในการขับ เคลื่อ นแผนไปสู การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ ในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2562
4. เปาหมายการดําเนินการในภาพรวม
เพื่อใหประชาชนเดินทางสัญจรอยางปลอดภัย ในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2562
5. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
5.1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จํานวนผูเสียชีวิต และจํานวนผูบาดเจ็บ (Admit) ลดลง
เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยชวงเทศกาลสงกรานต 3 ปยอนหลัง
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5.2 จํ า นวนอํ า เภอที่ มี ค วามเสี่ ย งในระดั บ สี แ ดง และสี ส ม มี จํ า นวนลดลง เมื่ อ เที ย บ
กับคาเฉลี่ยชวงเทศกาลสงกรานต เฉลี่ย 3 ป ยอนหลัง
5.3 จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผูเสียชีวิต และจํานวนผูบาดเจ็บ (admit) ของ
อําเภอที่มีความเสี่ยงในระดับสีแดง สีสม และสีเหลือง มีสถิติลดลง โดยสามารถลดระดับความเสี่ยงเมื่อเทียบกับระดับ
ความเสี่ยงชวงเทศกาลสงกรานตเฉลี่ย 3 ป ยอนหลัง
6. การประเมินความเสี่ยง
ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ไดนําหลักเกณฑการประเมินความเสี่ยงพื้นที่ของ
ป ญหา ตามระบบการเตื อนภั ย ของแผนการป องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย แห งชาติ พ.ศ. 2558 มาวิเคราะห
จากจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานตเฉลี่ย 3 ป ยอนหลัง (พ.ศ. 2559 – 2561) และ
กําหนดใหมีระดับของความเสี่ยง 4 ระดับ ดังนี้
สีแดง

หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตรายสูงสุดโดยมีคาเฉลี่ยจํานวนครั้งอุบัติเหตุในชวง
เทศกาล มากกวาหรือเทากับ 2 ขึ้นไป
สีสม
หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตรายสูงโดยมีคาเฉลี่ยจํานวนครั้งอุบัติเหตุในชวง
เทศกาล ตั้งแต 1.00 – 1.99
สีเหลือง
หมายถึง สถานการณอยูในภาวะเสี่ยงอันตราย โดยมีคาเฉลี่ยจํานวนครั้งอุบัติเหตุในชวงเทศกาล
ตั้งแต 0.01 – 0.99
สีเขียว
หมายถึง สถานการณอยูในภาวะที่มีความเสี่ยงนอย โดยมีคาเฉลี่ยจํานวนครั้งอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลเทากับ 0.00
ผลการประเมินความเสี่ยงของอําเภอตามหลักเกณฑ สถิติจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานต
เฉลี่ย 3 ป ยอนหลัง (พ.ศ. 2559 – 2561)
ลําดับ
ระดับความเสี่ยง
ชวงเทศกาลสงกรานต
1
อําเภอในระดับความเสี่ยงสีแดง
จํานวน 29 อําเภอ
2
อําเภอในระดับความเสี่ยงสีสม
จํานวน 109 อําเภอ
3
อําเภอในระดับความเสี่ยงสีเหลือง
จํานวน 695 อําเภอ
4
อําเภอในระดับความเสี่ยงสีเขียว
จํานวน 45 อําเภอ
7. มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ศู น ย อํ า นวยการความปลอดภั ย ทางถนน ได กํ า หนดมาตรการในการดํ า เนิ น การ
ช ว งเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2562 เพื่ อ ลดป จ จั ย เสี่ ย งการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ในทุ ก มิ ติ โดยให ห น ว ยงาน
ที่เกี่ยวของ บูรณาการรวมกับทุกภาคสวน ในลักษณะยึดพื้นที่เปนตัวตั้ง (Area Approach) นํามาตรการไปใชเ ปน
แนวทางในการดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง จํานวน 7 มาตรการ ดังนี้
7.1 มาตรการการลดปจจัยเสี่ยงดานคน ประกอบดวย
1) ดานการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด จริงจัง และตอเนื่อง
2) ดานสังคมและชุมชน
3) ดานการสรางการรับรูและจิตสํานึกดานความปลอดภัยทางถนน
4) การดําเนินการดานมาตรการองคกรของหนวยงานภาครัฐ
7.2 มาตรการการลดปจจัยเสี่ยงดานถนนและสภาพแวดลอม
7.3 มาตรการการลดปจจัยเสี่ยงดานยานพาหนะ
7.4 มาตรการดานการชวยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
7.5 มาตรการความปลอดภัยทางน้ํา
7.6 มาตรการดูแลความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว
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7.7 มาตรการบริหารจัดการ
ตางประเทศ
21. เรื่อง การจัดทําความตกลงวาดวยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมเพื่อความรวมมือระหวางรัฐบาล
แหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงรัฐคูเวต
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอการจัดทําความตกลงวาดวยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมเพื่อความ
ร ว มมื อ ระหว า งรั ฐ บาลแห ง ราชอาณาจั ก รไทยกั บ รั ฐ บาลแห ง รั ฐ คู เ วต (Agreement on Establishing Joint
Commission for Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the
Government of the State of Kuwait) รวมทั้งใหความเห็นชอบใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือ
ผู แ ทนเป น ผู ล งนามร า งความตกลงฯ ทั้ ง นี้ ในกรณี ม อบหมายให ผู แ ทน ให ค ณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบให ก ระทรวง
การต า งประเทศจั ด ทํ า หนั ง สื อ มอบอํ า นาจเต็ ม (Full Powers) ให ผู ล งนามดั ง กล า ว และเห็ น ชอบให ก ระทรวง
การตางประเทศดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการมีผลใชบังคับของความตกลงฯ (ตามนัยขอ 6 วรรค 1 ของราง
ความตกลงฯ ที่ระบุใหการมีผลใชบังคับนับตั้งแตวันที่ไดรับการแจงเปนลายลักษณอักษรฉบับสุดทายจากภาคีฝายหนึ่ง
ผานชองทางการทูตวาไดดําเนินการกระบวนการตามรัฐธรรมนูญที่จําเปนเพื่อใหความตกลงฯ มีผลใชบังคับเสร็จสิ้น
แลว) ตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางความตกลงดังกลาวในสวนที่ไมใชสาระสําคัญและ
ไมขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไวใหกระทรวงการตางประเทศสามารถดําเนินการได
โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชนที่ไทยไดรับจากการปรับเปลี่ ย น
ดังกลาวตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) ดวย
สาระสําคัญของการจัดทําความตกลงฯ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศฝายไทยและ
ฝายคูเวตเปนประธานรวม ซึ่งความตกลงดังกลาวจัดทําขึ้นเพื่อรองรับการจัดประชุมคณะกรรมาธิการรวมไทย – คูเวต
ในระดับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ ยวกั บ (1) การจัดตั้งคณะกรรมาธิ การร ว ม
(2) หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการรวม (3) กรอบความรวมมือตาง ๆ (4) รายละเอียดการจัดประชุม
และ (5) กลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินการ ทั้งนี้ ความตกลงดังกลาวจะเปนกลไกหนึ่งในการยกระดับความสัมพันธ
ทวิภาคีของทั้งสองประเทศใหครอบคลุมทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และอื่น ๆ ซึ่งหนวยงานที่
เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงพาณิชย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาแลว
22. เรื่อง การจัดทํารายงานการพัฒนามนุษยของประเทศไทย (Thailand Human Development
Report) ฉบับที่ 6
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ เ ห็ น ชอบร า งขอตกลงทางการเงิน (Financing Agreement) ระหวางโครงการ
พัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) กับรัฐบาลไทย เพื่อสนับสนุน
การจั ด ทํ า รายงานการพั ฒ นามนุ ษ ย ข องประเทศไทย (Thailand Human Development Report - HDR) ฉบั บ
ที่ 6 โดยหากจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางขอตกลงฯ ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญกอนการลงนาม ขออนุมัติใหกระทรวง
การตางประเทศดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจาณาอีกครั้ง รวมทั้งเห็นชอบใหอธิบดีกรมองคการ
ระหว างประเทศ กระทรวงการต างประเทศ เปน ผูล งนามในขอตกลงทางการเงิน ดังกลาว ตามที่กระทรวงการ
ตางประเทศ เสนอ
สาระสําคัญของรางขอตกลงทางการเงิน (Financing Agreement) ระหวางโครงการพัฒนาแหง
สหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) กั บ รั ฐ บาลไทย เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
จัดทํารายงานการพัฒนามนุษยของประเทศไทย ฉบับที่ 6 (Thailand Human Development Report 2019)
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ป ค.ศ. 2019 เนื่องจากรัฐบาลไทยสามารถผลักดันใหที่ประชุม G77 ยอมรับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งวา
เปนแนวทางหนึ่งที่ชวยใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน ค.ศ. 2030 (Sustainable Development Goals
2030 : SDGs) ไดสําเร็จ ดังนั้น กระทรวงการตางประเทศและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(สศช.) ซึ่งเปนหนวยงานดําเนินการหลักฝายไทยจึงไดรวมกับ UNDP เพื่อจัดทํารายงานฯ ฉบับป ค.ศ. 2019 ภายใต
หัวขอ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับประชาชนและชุมชนเพื่อการบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sufficiency Economy Philosophy: Empowering People and Communities to
Achieve SDGs)” โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหวางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ SDGs การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและปญหาความเหลื่อมล้ําในไทย การยกตัวอยางโครงการที่ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนแนวทางพัฒนามนุษยและชุมชน รวมถึงการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดทํานโยบาย
เพื่อการบรรลุ SDGs
23. เรื่อง แผนปฏิบัติการความรวมมือไทย – สปป.ลาว เพื่อการแกไขปญหายาเสพติดรวมกัน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอแผนปฏิบัติการความรวมมือไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว) เพื่อการแกไขปญหายาเสพติดรวมกัน ตามที่กระทรวงยุติธรรม เสนอ และใหกระทรวงยุติธรรม
(สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด) รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสภา
ความมั่นคงแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไป
พิจารณาดําเนินการ สําหรับคาใชจายในการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติความรวมมือไทย – สปป.ลาว เพื่อการ
แกไขปญหายาเสพติดรวมกันใหดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
ในสวนของการจัดซื้อจัดจางและสงมอบวัสดุและครุภัณฑที่จัดหาใหแกหนวยงานกลางดานยาเสพติด
ของ สปป.ลาว สําหรับดําเนินโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อปลูกพืชทดแทนพืชเสพติดในหมูบานอุดมไซ เมืองเวียงทอง
แขวงบอลิคําไซ สปป.ลาว ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 โดยขอยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นั้น ใหกระทรวงยุติธรรม (สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด) ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบดังกลาวตอคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ ตามนั ย พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. 2560 ตอไป
ทั้งนี้ เมื่อแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในสวนที่เกี่ยวของประกาศใชแลว ใหกระทรวงยุติธรรม
(สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด) พิจารณาปรับแผนปฏิบัติการความรวมมือไทย – สปป.
ลาว เพื่ อ การแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด ร ว มกั น ให ส อดคล อ งกั บ แผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ ต อ ไปตามนั ย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 [เรื่อง (ราง) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ] ดวย
สาระสํ า คั ญของแผนปฏิ บัติ การความรวมมือไทย – สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว) เพื่อการแกไขปญหายาเสพติดรวมกัน มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับและพัฒนาความรวมมือในการ
แก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด ร ว มกั น ของทั้ ง สองประเทศ โดยมี ก รอบระยะเวลาการดํ า เนิ น งาน 4 ป (ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 – 2565) และมีเปาหมายในการแกไขปญหายาเสพติด 5 แนวทาง ประกอบดวย (1) ความรวมมือดานการ
ขาว สืบสวน และปราบปรามยาเสพติด (2) ความรวมมือดานสงเสริมบทบาทของทหารรวมแกไขปญหายาเสพติดแนว
ชายแดน (3) ความรวมมือดานการพัฒนาทางเลือกในพื้นที่เพาะปลูกพืชเสพติด (4) ความรวมมือดานการสงเสริ ม
บทบาทของสํานักงานประสานงานแกไขปญหายาเสพติดชายแดน (Border Liaison Office : BLO) หมูบานคูขนาน
และการลาดตระเวนรวมทางเรือในสวนของจังหวัด – แขวง และ (5) ความรวมมือดานการปองกันและบําบัดรักษา
24. เรื่ อง การรับรองร า งปฏิ ญญาทางการเมือ งในโอกาสครบรอบ 25 ป ของการประชุ มระหว า งประเทศ
เรื่องประชากรและการพัฒนา ในการประชุมคณะกรรมาธิการประชากรและการพัฒนา สมัยที่ 52
คณะรัฐมนตรีมีมติเ ห็นชอบร างปฏิญ ญาทางการเมืองในโอกาสครบรอบ 25 ป ของการประชุ ม
ระหวางประเทศเรื่องประชากรและการพัฒนา โดยหากจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางปฏิญญาทางการเมืองฯ ในสวนที่
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ไม ใช ส าระสํ า คั ญ ก อ นการรั บ รอง ให อยู ในดุ ล ยพินิจ ของเอกอั ครราชทูต ผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ
ณ นครนิวยอรก โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งอนุมัติใหเอกอัครราชทูต ผูแทนถาวรไทย
ประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก รวมรับรองรางปฏิญญาทางการเมืองในโอกาสครบรอบ 25 ป ของการประชุม
ระหวางประเทศเรื่องประชากรและการพัฒนา ตามที่กระทรวงการตางประเทศ เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
การประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารประชากรและการพั ฒ นา (Commission on Population and
Development - CPD) เปนการประชุมประจําป ในกรอบสหประชาชาติเพื่อติด ตาม ทบทวน ประเมินผลและให
คํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ การอนุ วั ติ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารของการประชุ ม ระหว า งประเทศเรื่ อ งประชากรและการพั ฒ นา
( Programme of Action of the International Conference on Population and Development – PoA of
ICPD) ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณในการรับมือประเด็นทาทาย
ใหมดานประชากร เพื่อนําเสนอผลลั พธต อที่ ประชุ มคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคมแห งสหประชาชาติ (United
Nations Economic and Social Council - ECOSOC) ในบริบทของการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
สําหรับการประชุม CPD52 มีหัวขอหลัก คือ “Review and appraisal of the PoA of ICPD and
its contribution to the follow-up and review of the 2030 Agenda for Sustainable Development”
ประกอบดวยวาระการประชุมที่สําคัญ ไดแก (1) การอภิปรายทั่วไป (2) การอภิปรายระดับสูงเกี่ยวกับผลการวิจัยและ
ขอเสนอแนะจากการประชุมระดับภูมิภาคเรื่องประชากรและการพัฒนา และ (3) การอภิปรายระดับผูเชี่ยวชาญ โดย
จะเนนเรื่องการทบทวนผลการดําเนินการของประเทศตาง ๆ ตาม PoA of ICPD ตลอดจนผลกระทบตอการอนุวัติ
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ
โดยร า งปฏิ ญ ญาทางการเมื องฯ ยืน ยัน ความสําคัญ ของ PoA of ICPD ซึ่งมีสว นชว ยอนุวัติวาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืนฯ และความจําเปนของการไดรับเงินสนับสนุนที่เพียงพอในการอนุวัติ PoA of ICPD สนับสนุนให
ทุกภาคสวนใหความชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนาในการอนุวัติ PoA of ICPD ตลอดจนเรียกรองใหรัฐบาล หนวยงาน
สหประชาชาติ องคการระหวางประเทศ องคการระดับภูมิภาค ภาคประชาสังคม และองคกรที่ไมใชภาครัฐ รวมกัน
อนุวัติ PoA of ICPD และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทั้ งนี้ สหประชาชาติ กํา หนดใหมีการรั บ รองรา งปฏิญ ญาทางการเมือ งฯ โดยไมมีการลงนามใน
ชวงการประชุม CPD สมัยที่ 52 (CPD52) ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ สํานักงานใหญสหประชาชาติ นครนิวยอรก
25. เรื่อง การรับรองเอกสารหลักการแวนคูเวอรในการรักษาสันติภาพและการปองกันการเกณฑและการใช
ป ร ะ โ ย ช น จ า ก ท ห า ร เ ด็ ก ( Vancouver Principles on Peacekeeping and the Prevention of the
Recruitment and Use of Child Soldiers)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการรับรองเอกสารหลักการแวนคูเวอรในการรักษาสันติภาพและการ
ป อ งกั น การเกณฑ แ ละการใช ป ระโยชน จ ากทหารเด็ ก (Vancouver Principles on Peacekeeping and the
Prevention of the Recruitment and Use of Child Soldiers) และใหผูแทนกระทรวงกลาโหมที่ไดรับมอบหมาย
รวมรับรองเอกสารหลั กการแวนคูเวอรฯ ดังกลาว รวมทั้งมอบหมายใหกระทรวงกลาโหม และสํานักงานตํ ารวจ
แหงชาติถือปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของ ตามที่กระทรวงกลาโหม เสนอ
เอกสารหลักการแวนคูเวอรฯ มีสาระสําคัญในการสงเสริมหลักการในการคุมครองเด็กและการ
ปกปองเด็กจากการเกณฑและบังคับใหเปนทหารในสถานการณการขัดกันดวยอาวุธ โดยไดเนนย้ําความสําคัญของการ
คุมครองเด็กในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพทั้งของสหประชาชาติและภายใตองคการระหวางประเทศ ระดับภูมิภาค
ทั้งนี้ เอกสารหลักการแวนคูเวอรฯ ไดเสนอใหบรรจุประเด็นการคุมครองเด็กและการปกปองเด็กจากการเกณฑและ
บังคับใหเปนทหารในการกําหนดอาณัติ (Mandate) การวางแผนกองกําลัง การฝกอบรม การเฝาระวังและรายงาน
มาตรการในการคุมครองและดูแลเด็ก การสอบสวน การรักษาวินัยของกองกําลังที่เขารวมภารกิจ การสงเสริมบทบาท
สตรี การปลดอาวุธและการกลับคืนสูสังคม และการสนับสนุนใหประเด็นการบังคับเด็กเปนทหารเปนหลักเกณฑ
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สําคัญในการพิจารณามาตรการลงโทษของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ รวมถึงการสงเสริมความรวมมือ
กับกลไกของสหประชาชาติและประเทศสมาชิกในการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี
ทั้งนี้ประโยชนที่ไดรับจากการรับรองเอกสารหลักการแวนคูเวอรฯ จะสงเสริมบทบาทที่สรางสรรค
ของไทยในเวทีระหวางประเทศดานการรักษาสันติภาพและเปนการสนับสนุนการเสริมสรางสันติภาพและความมั่นคง
ในประชาคมโลก โดยสหประชาชาติมีกําหนดจัดการประชุม “2019 United Nations Peacekeeping Ministerial
on Uniformed Capabilities, Performance and Protection” ในวั น ที่ 29 มี น าคม 2562 ณ นครนิ ว ยอร ก
สหรัฐอเมริกา
แตงตั้ง
26. เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอแต งตั้ ง
นายไมตรี อินทุสุต เปนประธานกรรมการในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน แทนผูที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต
วันที่ 26 มีนาคม 2562 เปนตนไป
27. เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิฝนหลวงชุดใหม
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ เ ห็ น ชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ เ สนอการแต งตั้ งคณะกรรมการ
ที่ ป รึ กษาผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ฝ นหลวงชุ ดใหม แทนคณะกรรมการชุดเดิม ที่คณะรัฐ มนตรีไดมีมติแตงตั้งไว เมื่อวัน ที่ 9
ธันวาคม 2557 โดยมีองคประกอบ รวม 14 คน สวนอํานาจหนาที่ใหคงเดิม ดังนี้
1. พลอากาศเอก ชลิ ต พุ กผาสุข ประธานกรรมการ 2. นายจรั ล ธาดา กรรณสูต รองประธาน
กรรมการ 3. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ 4. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ กรรมการ 5. ผูบัญชาการทหารอากาศ กรรมการ 6. เจากรมยุทธการทหารอากาศ
กรรมการ 7. อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กรรมการ 8. อธิบดีกรมชลประทาน กรรมการ 9. อธิบดีกรมทรัพยสินทาง
ปญญา กรรมการ 10. ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กรรมการ 11. นายรอยล จิตรดอน กรรมการ
12. นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย กรรมการ 13. อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรรมการและเลขานุการ
14. นายวัฒนา สุกาญจนาเศรษฐ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2562 เปนตนไป
28. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมศิลปะรวมสมัย ตามพระราชบัญญัติสงเสริม
ศิลปะรวมสมัย พ.ศ. 2551
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแตงตั้ง นายไชยยันต เศรษฐไพศาล เปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จากผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานศิลปะรวมสมัย สาขาทัศนศิลปในคณะกรรมการสงเสริ ม
ศิลปะรวมสมัย แทนผูที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2562 เปนตนไป
........................

