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สรุปข่าวการประชมุคณะรัฐมนตรี 26 มีนาคม 2562 
 

http://www.thaigov.go.th 
 ณ ห้องประชมุ 501 ตกึบญัชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์  จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชมุ
คณะรัฐมนตรี  ซึง่สรุปสาระส าคญัดงันี ้
 
กฎหมาย 

 
 1.  เร่ือง  ร่างพระราชบญัญตัิมาตรการของฝ่ายบริหารในการปอ้งกนัและปราบปรามการ  
   ทจุริต (ฉบบัท่ี ..)  พ.ศ. .... 
 2. เร่ือง  ร่างพระราชบญัญตัเิคร่ืองส าอาง (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  
 3.  เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อยกเลกิมาตรการภาษีเก่ียวกบัส านกังานใหญ่ [ร่างพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วา่ด้วยการลดและยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบบั]  
 4.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภท ชนิด และขนาดของเคร่ืองพนัธนาการท่ีใช้แก่เดก็และเยาวชน พ.ศ. . 
 5.  เร่ือง ร่างระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยเงินทดรองราชการเพื่อรองจา่ยตามข้อผกูพนัในการกู้ เงินจาก
ตา่งประเทศ พ.ศ. ....  
 6.  เร่ือง  ร่างระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยเงินทดรองราชการเพื่อชว่ยเหลอืคนไทยในตา่งประเทศ พ.ศ. ....  
 7.  เร่ือง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ก าหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสนิค้าที่ต้องห้ามน าเข้าและห้ามน า
ผา่นราชอาณาจกัร พ.ศ. ....  
 
เศรษฐกิจ 

 8.  เร่ือง  โครงการเสริมสร้างและยกระดบัความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบ้านในการยตุิแหลง่ผลติ
และท าลายเครือขา่ยการค้ายาเสพติดระหวา่งประเทศ ปี 2562 สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ราชอาณาจกัรกมัพชูา และสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม) 
  9. เร่ือง  การปรับปรุงหลกัการและแนวทางการก ากบัดแูลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 
  10.  เร่ือง  ผลการประชมุคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ครัง้ที่ 5/2561  
 11.  เร่ือง  ขอทบทวนมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2552 เร่ือง การทบทวนระบบ 
   บริหารจดัการนมโรงเรียน 
  12.  เร่ือง  ขอความเห็นชอบขอเพิม่เปา้หมายโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร  
   ชาวสวนปาล์มน า้มนั 
  13.  เร่ือง   ขอความเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรท่ีได้รับ  
   ผลกระทบจากการก่อสร้างฝายราษีไศลและฝายหวันา จงัหวดัศรีสะเกษ โดย   
  ด าเนินโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหมป่ระยกุต์ ระยะที่ 1 
  14.  เร่ือง   ขอความเห็นชอบการขยายระยะเวลาและขยายฐานรายได้ของกลุม่เปา้หมายการ 
   รับเงินอดุหนนุเพื่อการเลีย้งดเูดก็แรกเกิด 
  15.  เร่ือง  ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาบรรพชาอปุสมบท โครงการบรรพชาอปุสมบท 
   เฉลมิพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไมถื่อ  
   เป็นวนัลา 
  16.  เร่ือง   โครงการผลติแพทย์เพิ่มแหง่ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2570 (ด าเนินการ  
   เฉพาะในระยะที่ 1 พ.ศ. 2561 – 2564)  



 

 

 

2 

  17.  เร่ือง  แผนปฏิบตัิการบรูณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย 
  18.  เร่ือง  ขอความเห็นชอบในชนิด ขนาด และจ านวน ของเสือ้เกราะปอ้งกนักระสนุ เพื่อใช้ 
   ในราชการของส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ตามมาตรา 46/2   
  วรรคสองของพระราชบญัญตัิปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  
  19.  เร่ือง   การขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 7 กนัยายน 2547 เร่ือง การปรับปรุง  

  หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อ านวยการ  
 องค์การมหาชน และหลกัเกณฑ์การก าหนดเบีย้ประชมุและประโยชน์ตอบแทนอื่น  
 ของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนกุรรมการขององค์การมหาชน  

  20.  เร่ือง   แผนบรูณาการปอ้งกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 
 
ต่างประเทศ 

 
  21.   เร่ือง   การจดัท าความตกลงวา่ด้วยการจดัตัง้คณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือ  
   ระหวา่งรัฐบาลแหง่ราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแหง่รัฐคเูวต 
  22.   เร่ือง   การจดัท ารายงานการพฒันามนษุย์ของประเทศไทย (Thailand Human   
   Development Report) ฉบบัท่ี 6 
  23.   เร่ือง   แผนปฏิบตัิการความร่วมมือไทย – สปป.ลาว เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  
   ร่วมกนั 
  24.  เร่ือง   การรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการประชมุ  
   ระหวา่งประเทศเร่ืองประชากรและการพฒันา ในการประชมุคณะกรรมาธิการ   
  ประชากรและการพฒันา สมยัที่ 52 
  25.   เร่ือง   การรับรองเอกสารหลกัการแวนคเูวอร์ในการรักษาสนัติภาพและการปอ้งกนัการ 
   เกณฑ์และการใช้ประโยชน์จากทหารเด็ก (Vancouver Principles on    
  Peacekeeping and the Prevention of the Recruitment and Use of     
 Child Soldiers)  
 
แต่งตัง้ 

 
  26.  เร่ือง  แตง่ตัง้ประธานกรรมการในคณะกรรมการสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน  
  27.  เร่ือง  การแตง่ตัง้คณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้ทรงคณุวฒุิฝนหลวงชดุใหม ่ 
  28.  เร่ือง  การแตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการสง่เสริมศิลปะร่วมสมยั ตาม
พระราชบญัญตัิสง่เสริมศิลปะร่วมสมยั พ.ศ. 2551  
...................... 
ส านกัโฆษก   ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
 
กฎหมาย 

 
1. เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิและรับทราบ ดงันี ้ 
  1. อนมุตัิหลกัการร่างพระราชบญัญตัิมาตรการของฝ่ายบริหารในการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. 
.... ตามที่ส านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐเสนอ และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ตรวจพจิารณา โดยให้รับความเหน็ของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วสง่ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญตัิแหง่ชาติพจิารณา ก่อนเสนอสภานิติบญัญตัิแหง่ชาติตอ่ไป  
   2. รับทราบแผนในการจดัท ากฎหมายล าดบัรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคญัของกฎหมายล าดบั
รองที่ออกตามร่างพระราชบญัญตัิดงักลา่ว ตามที่ส านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐเสนอ  
  3. ให้ส านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐรับความเห็นของฝ่ายกฎหมายและ
กระบวนการยตุิธรรม คณะรักษาความสงบแหง่ชาติไปพิจารณาด าเนินการตอ่ไปด้วย  
  สาระส าคัญของร่างพระราชบญัญัติ  
   1. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม “ทจุริตในภาครัฐ” “ทจุริตตอ่หน้าที่” “ประพฤติมชิอบ” “ไตส่วนข้อเท็จจริง”   
   2. ก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอ านาจด าเนินการไตส่วนข้อเท็จจริงและชีม้ลูเก่ียวกบัการกระท าการ
ทจุริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสรุปส านวนพร้อมทัง้ความเห็นสง่พนกังานอยัการเพื่อฟอ้งคดีอาญาตอ่เจ้าหน้าทีข่องรัฐ
กบับคุคลอื่นซึง่เป็นตวัการ ผู้ใช้ ผู้สนบัสนนุ รวมทัง้ผู้ให้ ขอให้ หรือรับวา่จะให้ หรือนิติบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ทรัพย์สนิหรือ
ประโยชน์อื่นใด และการด าเนินการในคดีที่มีการกระท าอนัเป็นกรรมเดียวผิดตอ่กฎหมายหลายบท  
  3. ก าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขในการเปิดเผยข้อมลูที่ได้มาอนัเนื่องจากการปฏิบตัิหน้าที่ โดยจะ
เปิดเผยข้อมลูซึง่มีลกัษณะเป็นข้อมลูเฉพาะของบคุคลที่ได้มาจากการปฏิบตัิหน้าที่ไมไ่ด้ ห้ามเปิดเผยข้อมลูที่เป็นรายละเอยีดของ
ผู้กลา่วหา ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ซึง่เป็นพยาน หรือกระท าการใดอนัจะท าให้ทราบรายละเอียดเก่ียวกบับคุคลดงักลา่ว การเปิดเผย
ข้อมลูอื่นใดเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบ ให้อยูภ่ายใต้เง่ือนไขที่ร่างพระราชบญัญตัิฉบบันีก้ าหนด  
   4. ก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย มีอ านาจด าเนินการขอให้ศาลที่
มีเขตอ านาจออกหมายจบัและควบคมุตวัผู้ถกูกลา่วหาไว้ หากมเีหตอุนัควรเช่ือวา่ผู้ถกูกลา่วหาจะหลบหนีในระหวา่งการไตส่วน
ข้อเท็จจริง หรือไตส่วนข้อเทจ็จริงเบือ้งต้น หรือเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ชีม้ลูวา่ผู้ใดกระท าความผิดและความผิดนัน้มีโทษทาง
อาญา  
  5. ปรับปรุงแก้ไข หมวด 2 การไตส่วนข้อเท็จจริง ดงันี ้ 
   5.1 ก าหนดให้เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้รับมอบหมายเร่ืองจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตาม
พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2561 ให้ด าเนินการไตส่วนข้อเทจ็จริง
โดยเร็วตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด และให้มีความเห็นหรือวินจิฉยัให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปีนบัแต่
วนัท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมตมิอบหมายให้ไต่สวนข้อเท็จจริง  
    5.2 ก าหนดให้ก่อนด าเนินการไตส่วน หากพบวา่เป็นกรณีทีเ่จ้าหน้าที่ของรัฐซึง่ด ารงต าแหนง่ที่สงูกวา่
ผู้อ านวยการระดบัสงูหรือเทียบเทา่ขึน้ไปถกูกลา่วหาวา่กระท าผิด หรือกระท าผิดเป็นความผิดร้ายแรง ให้สง่เร่ืองคืนคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. และหากพบวา่ความผิดมิใช่การกระท าทจุริตในภาครัฐให้เป็นอนัตกไป  
    5.3 ก าหนดให้เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวา่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระท าการทจุริตในภาครัฐและ
เป็นกรณีมีมลูความผิดทางวินยั ให้ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้มีอ านาจแตง่ตัง้ถอดถอนพิจารณาโทษทางวินยัโดยไมต้่องแตง่ตัง้
คณะกรรมการสอบสวนวินยั  
    5.4 ก าหนดให้ผู้ถกูกลา่วหาที่ถกูลงโทษสามารถใช้สทิธิอทุธรณ์ในการก าหนดโทษได้ภายใน 30 วนั 
นบัแตว่นัท่ีได้รับทราบค าสัง่  
  6. เพิ่มเติมบทก าหนดโทษกรณีเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมลูที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือพนกังาน
เจ้าหน้าที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามพระราชบญัญตัินี ้โดยมิได้รับมอบหมาย กรณีขดัขวางการปฏิบตังิานของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. อนกุรรมการไตส่วนข้อเทจ็จริง พนกังาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ในการปฏิบตัิหน้าที่และกรณีแจ้ง
ข้อความอนัเป็นเท็จแก่เจ้าพนกังาน ฟอ้งเทจ็หรือเบิกความอนัเป็นเท็จตอ่ศาลเพื่อจะแกล้งบคุคลใดให้ถกูไตส่วนข้อเท็จจริง   
   7. ก าหนดให้กรรมการ อนกุรรมการไตส่วนข้อเท็จจริง พนกังาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. มี ใช้ และพกพา
อาวธุปืน เคร่ืองกระสนุปืน ยทุธภณัฑ์ และอปุกรณ์เก่ียวข้องเพื่อความปลอดภยัเทา่ทีจ่ าเป็น ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด  
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  8. ก าหนดให้ส านกังาน ป.ป.ท. มีอ านาจในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลกัฐานกรณีที่เก่ียวข้องกบัการ
ด าเนินงานของกองทนุ โครงการ บคุคลหรือคณะบคุคลที่ได้รับการสนบัสนนุจากเงินแผน่ดิน ท่ีไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบงัคบั มตคิณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบตัิราชการ หรือการด าเนินโครงการใดมีการก าหนดวงเงินสงูเกินท่ีเป็นจริง หรือไม่
คุ้มคา่ ให้ส านกังานมีอ านาจในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลกัฐานเพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริง แล้วแจ้งให้ส านกังานการ
ตรวจเงินแผน่ดินพจิารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตอ่ไป  
 
2. เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิหลกัการร่างพระราชบญัญตัิเคร่ืองส าอาง (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
สาธารณสขุ (สธ.) เสนอ และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วสง่ให้คณะกรรมการประสานงานสภานติิ
บญัญตัิแหง่ชาติพจิารณา ก่อนเสนอสภานิติบญัญตัิแหง่ชาตติอ่ไป และรับทราบแผนในการจดัท ากฎหมายล าดบัรอง กรอบ
ระยะเวลา และกรอบสาระส าคญัของกฎหมายล าดบัรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบญัญตัิดงักลา่ว ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุ
เสนอ  
  สาระส าคัญของร่างพระราชบญัญัติ  
  ร่างพระราชบญัญตัเิคร่ืองส าอาง (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้ 
 
ประเด็น สาระส าคัญ 
1. วันบังคับใช้     ให้พระราชบญัญตัินีม้ีผลใช้บงัคบัเมื่อพ้นก าหนดหนึง่ร้อยแปดสบิวนันบัแต่           วนั

ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป  
2. บทนิยาม     เพิ่มนิยาม ค าวา่ “สถานประกอบการ” “กระบวนการพิจารณาอนญุาตเคร่ืองส าอาง” 

และ “คณะกรรมการ” เพื่อก าหนดขอบเขตของพืน้ท่ีและภารกิจในการปฏิบตัิให้ชดัเจน 
รวมทัง้เพื่อให้กระบวนการพิจารณาอนญุาตเคร่ืองส าอางเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสทิธิภาพ  

3. เพิ่มส่วนที่ 1 กระบวนการ
พิจารณาอนุญาตเคร่ืองส าอาง  

   ก าหนดให้ อย. มีการขึน้บัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ 
หรือองค์กรเอกชนทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อท าหน้าทีใ่นการประเมินเอกสารทาง
วิชาการ การตรวจวเิคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบ เพื่อให้กระ
บวนการพิจารณาอนญุาตเคร่ืองส าอางเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสทิธิภาพ  
   ก าหนดให้เลขาธิการ อย. โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการเคร่ืองส าอางมี
อ านาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในกระบวนการพิจารณาอนญุาต
เคร่ืองส าอาง และการได้มาซึง่ผู้ เช่ียวชาญ องค์กรผู้ เช่ียวชาญหนว่ยงานของรัฐ หรือ
องค์กรเอกชนทัง้ในและตา่งประเทศ  
   ก าหนดให้รัฐมนตรี สธ. โดยค าแนะน าของคณะกรรมการเคร่ืองส าอางมีอ านาจ
ประกาศก าหนดคา่ขึน้บญัชีที่จะจดัเก็บจากผู้ เช่ียวชาญองค์กรผู้เช่ียวชาญ หนว่ยงานของ
รัฐ หรือองค์กรเอกชนทัง้ในและตา่งประเทศ และก าหนดคา่ใช้จ่ายและคา่ใช้จา่ยสงูสดุ ที่
จะจดัเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนญุาตเคร่ืองส าอาง  
   ก าหนดให้ค่าขึน้บัญชีและค่าใช้จ่ายที่จดัเกบ็ตามพระราชบัญญัตินี ้ให้เป็นเงนิ
ของ อย. หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน และให้ใช้จา่ยเพื่อวตัถปุระสงค์ตามที่ก าหนด  
   ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการ สธ. โดยความเหน็ชอบของ กค. ประกาศก าหนด
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การรับเงินและการจา่ยเงิน  
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4. บทเฉพาะกาล     ประกาศที่ออกตามค าสั่งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตทิี่ 77/2559 ฯ ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับเคร่ืองส าอางทีใ่ช้อยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั ให้น ามาใช้
บงัคบักบัสว่นท่ี 1 กระบวนการพิจารณาอนญุาตเคร่ืองส าอาง และหมวด 2 การจดแจ้งและ
การรับจดแจ้งเคร่ืองส าอาง ได้เทา่ที่ไมข่ดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญตัิเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 
2558 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัินี ้จนกวา่จะมีประกาศ 
   เมื่อประกาศที่ออกตามพระราชบญัญตัิเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2558 ซึง่แก้ไขเพิ่มเติม โดย
พระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบัแล้ว ให้ประกาศที่ออกตามค าสั่งหวัหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาตทิี่ 77/2559 ฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองส าอางเป็นอันยกเลกิ  

 
3. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎกีาเพื่อยกเลกิมาตรการภาษีเกี่ยวกับส านักงานใหญ่ [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดและยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ]  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ด้วยการลดและ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบบั ตามที่กระทรวงการคลงัเสนอ และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเป็นเร่ืองดว่น แล้วด าเนนิการตอ่ไปได้  
  สาระส าคัญของเร่ือง  
  ร่างพระราชกฤษฎีกา รวม 3 ฉบบั ที่กระทรวงการคลงัเสนอ เป็นการยกเลกิสทิธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับ
ส านกังานปฏิบตัิการภมูิภาค (Regional Operating Headquarters หรือ ROH) ส านกังานใหญ่ ข้ามประเทศ (International 
Headquarters หรือ IHQ) และบริษัทการค้าระหวา่งประเทศ (International Trading Center หรือ ITC) ที่ตัง้อยูใ่นประเทศไทย 
อนัเป็นการปฏิบตัิตามโครงการตอ่ต้านการกดักร่อนฐานภาษีและการโยกย้ายก าไร (BEPS) [เช่น การท่ีประเทศไทยให้สทิธิ
ประโยชน์ทางภาษีแก่ส านกังานหรือบริษัทดงักลา่ว แตใ่นกรณีเชน่เดียวกนั ประเทศอื่นไมใ่ห้สทิธิประโยชน์ในทางภาษี] ของ
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ 
OECD) ซึง่การด าเนินการในเร่ืองนีส้บืเนื่องจากการท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิกของ Inclusive Framework on Base Erosion and 
Profit Shifting (Inclusive Framework on BEPS) ที่จดัตัง้โดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา 
(Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ประเทศไทยจงึต้องน าโครงการตอ่ต้านการกดั
กร่อนฐานภาษีดงักลา่วมาปฏิบตั ิมิฉะนัน้อาจถกู Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) และ Inclusive Framework on 
BEPS ให้สถานะประเทศไทยเป็น Potentially Harmful หรือ Actually Harmful รวมทัง้การถกูบรรจช่ืุออยูใ่นรายช่ือประเทศที่ไมใ่ห้
ความร่วมมือด้านภาษีของสหภาพยโุรป ซึง่จะท าให้มีผลกระทบเกิดแก่การลงทนุในประเทศ  
  ทัง้นี ้กระทรวงการคลงัรายงานวา่ การยกเลกิมาตรภารภาษีในเร่ืองนีม้ิได้ก่อให้เกิดการสญูเสยีรายได้แตอ่ยา่ง
ใด ซึง่จะท าให้มาตรการภาษีเก่ียวกบั ROH2 IHQ และ ITC สิน้สดุลงในวนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 และท าให้ไมไ่ด้รับสถานะเป็น 
Potentially Harmful หรือ Actually Harmful จาก FHTP และ Inclusive Framework on BEPS อีก และท าให้ประเทศไทยไมอ่ยู่
ในรายช่ือประเทศที่ไมใ่ห้ความร่วมมือด้านภาษีของสหภาพยโุรป นอกจากนี ้ ยงัรักษาภาพลกัษณ์ที่ดีของไทยและปอ้งกนัไมใ่ห้ถกู
มาตรการตอบโต้จากนานาประเทศ อนัจะเป็นผลดีตอ่ความเช่ือมัน่ของนกัลงทนุในระยะยาว  
   ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอตัราและยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ มีสาระส าคญั ดงันี ้ 
 
มาตรการ สาระส าคัญ 
1. ยกเลกิมาตรการภาษีเก่ียวกบั ROH   
   1)  ROH1 (ยตุิการจดแจ้งรายใหมเ่มื่อ
วนัท่ี 11 ต.ค.61)  
   2) ROH2 (ยตุิการจดแจ้งรายใหม ่เมื่อ
วนัท่ี 15 พ.ย.58)  

 
 
- ยกเลกิการลดอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลในสว่นคา่สทิธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ
ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป  
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- ยกเลกิการลดอตัราและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลในสว่นรายได้จากการให้บริการ
แก่วิสาหกิจในเครือ ดอกเบีย้ที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ คา่สทิธิที่ได้รับจากวิสาหกิจ
ในเครือและเงินปันผลที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิ.ย. 62  
- ยกเลกิการลดอตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาให้แกค่นตา่งด้าวซึง่ท างานประจ า 
ROH2 ตัง้แตว่นัท่ี 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป  
- ยกเลกิการยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่ตัง้ขึน้
ตามกฎหมายของตา่งประเทศและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ส าหรับเงินปัน
ผลที่ได้รับจาก ROH2 แตย่งัคงยกเว้นส าหรับรายได้ที่เกิดขึน้ก่อนวนัท่ี 1 มิ.ย. 62 และ
จ่ายภายในวนัท่ี 31 ธ.ค. 63  

2. ยกเลกิมาตรการภาษีเก่ียวกบั IHQ 
(ยตุกิารอนมุตัิรายใหมเ่มื่อวนัท่ี 11 ต.ค. 
61)  

- ยกเลกิการลดอตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาให้แกค่นตา่งด้าวซึง่ท างานประจ า IHQ 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป โดยคนตา่งด้าวซึง่ท างานประจ า IHQ  
- ยกเลกิการลดอตัราและการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล ส าหรับรายได้จากการ
ให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือ คา่สทิธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ เงินปันผลที่ได้รับ
จากวิสาหกิจในเครือ รายได้จากการโอนหุ้นของวิสาหกิจในเครือ รายได้จากการจดัซือ้
และขายสนิค้าในตา่งประเทศและรายได้จากการให้บริการท่ีเก่ียวข้องกบัการค้า
ระหวา่งประเทศแก่นิติบคุคลท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายของตา่งประเทศ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิ.ย. 
62 เป็นต้นไป 
- ยกเลกิการยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่ตัง้ขึน้
ตามกฎหมายของตา่งประเทศและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ส าหรับเงินปัน
ผลและดอกเบีย้ที่ได้รับจาก IHQ แตย่งัคงยกเว้นส าหรับรายได้ที่เกิดขึน้ก่อนวนัท่ี 1 
มิ.ย. 62 และจา่ยภายในวนัท่ี 31 ธ.ค. 63  

3. ยกเลกิมาตรการภาษีเก่ียวกบั ITC  - ยกเลกิการลดอตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาให้แกค่นตา่งด้าวซึง่ท างานประจ า ITC 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป  
- ยกเลกิการยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลให้แก่ ITC ส าหรับรายได้จากการจดัซือ้และ
ขายสนิค้าในตา่งประเทศและรายได้จากการให้บริการท่ีเก่ียวข้องกบัการค้าระหวา่ง
ประเทศแก่นิติบคุคล ท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายของตา่งประเทศ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิ.ย. 62 เป็น
ต้นไป 
- ยกเลกิการยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่ตัง้ขึน้
ตามกฎหมายของตา่งประเทศและมิได้ประกอบกิจการในไทยส าหรับเงินปันผลที่ได้รับ
จาก ITC แตย่งัคงยกเว้นส าหรับเงินปันผลที่ได้รับจาก ITC ซึง่จ่ายจากรายได้ที่เกิดขึน้
ก่อนวนัท่ี 1 มิ.ย. 62 และจ่ายภายในวนัท่ี             31 ธ.ค. 63  

 
ทัง้นี ้ร่างพระราชกฤษฎีกาทัง้ 3 ฉบบั มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป  
 
4. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภท ชนิด และขนาดของเคร่ืองพันธนาการที่ใช้แก่เด็กและเยาวชน             พ.ศ. 
.... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภท ชนิด และขนาดของเคร่ืองพนัธนาการท่ีใช้
แก่เดก็และเยาวชน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยตุิธรรมเสนอ และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้น า
ข้อสงัเกตของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการตอ่ไปได้  
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ก าหนดประเภทของเคร่ืองพนัธนาการท่ีใช้แก่เด็กและเยาวชนให้ใช้ได้เฉพาะกญุแจมือ   
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   2. ก าหนดชนิดและขนาดกญุแจมือที่ใช้แก่เด็กและเยาวชน 3 แบบ ดงันี ้ 
   2.1 สายรัดข้อมือพลาสติกขึน้รูปเป็นชิน้เดียวกนัทัง้หมด แบบลอ็คตวัเอง มีขนาดสว่นท่ีกว้างสดุ
บริเวณฐานลอ็คข้อมือทีม่ีขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 2 เซนติเมตร สว่นสายรัดกว้าง 0.7 เซนตเิมตร ความยาวโดยรวมทัง้หมด 85 
เซนตเิมตร  
   2.2 หว่งท าด้วยโลหะมีฟันเฟืองโลหะเพื่อใช้รัดข้อมือซ้ายและข้อมอืขวาให้แนน่ ระหวา่งตวัหว่งโลหะ
ทัง้สองข้างเช่ือมตดิกนัด้วยลกูโซโ่ลหะท่ีมีขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางไมเ่กิน 4.75 มิลลเิมตร ยาวไมน้่อยกวา่              3 เซนติเมตร 
แตไ่มเ่กิน 10 เซนติเมตร  
   2.3 หว่งท าด้วยโลหะมีฟันเฟืองโลหะเพื่อใช้รัดข้อมือซ้ายและข้อมอืขวาให้แนน่ ระหวา่งตวัหว่งโลหะ
ทัง้สองข้างเช่ือมตดิกนัด้วยบานพบัโลหะท่ีมีจดุยดึติดกบัตวัหว่งโลหะอยา่งน้อยข้างละสองจดุ  
  3. ก าหนดให้เมื่อมีเหตจุ าเป็นอยา่งยิง่เพื่อปอ้งกนัการหลบหนี เมือ่น าตวัเยาวชนออกมานอกสถานท่ีควบคมุ 
หรือเพื่อความปลอดภยัของเด็กและเยาวชนเอง หรือบคุคลอื่น ในกรณีที่เกิดความไมส่งบในสถานที่ควบคมุ ตามมาตรา 14 (1) 
หรือ (2) แหง่พระราชบญัญตัิการบริหารการแก้ไขบ าบดัฟืน้ฟเูด็กและเยาวชนที่กระท าผิดฯ ซึง่ต้องใช้เคร่ืองพนัธนาการแกเ่ด็กและ
เยาวชนนัน้ ให้เจ้าพนกังานพินิจแจ้งให้ผู้อ านวยการสถานท่ีควบคมุแหง่นัน้พิจารณา  สัง่การให้ใช้เคร่ืองพนัธนาการประเภทกญุแจ
มือแบบใดแบบหนึง่ตามข้อ 2. แก่เด็กและเยาวชนได้เทา่ที่จ าเป็นแก่            เหต ุและต้องบนัทกึความจ าเป็นและเหตผุลที่ต้องใช้
เคร่ืองพนัธนาการดงักลา่วไว้ด้วยทกุครัง้  
  4. ก าหนดให้การพิจารณาสัง่ให้ใช้เคร่ืองพนัธนาการตามข้อ 3. ต้องค านงึถงึความเหมาะสมและลกัษณะ
ร่างกาย ความพิการ จิตใจ ศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ของเด็กหรือเยาวชน และความปลอดภยัในการควบคมุด้วย และเมื่อเหตท่ีุ
จะต้องใช้เคร่ืองพนัธนาการได้สิน้สดุลง ให้ผู้อ านวยการสถานท่ีควบคมุดงักลา่วสัง่เพกิถอนการใช้เคร่ืองพนัธนาการนัน้โดยทนัที 
 
5. เร่ือง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงนิทดรองราชการเพื่อรองจ่ายตามข้อผูกพนัในการกู้เงนิจากต่างประเทศ 
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบในหลกัการร่างระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายตาม
ข้อผกูพนัในการกู้ เงินจากตา่งประเทศ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และให้สง่คณะกรรมการตรวจสอบร่าง
กฎหมายและร่างอนบุญัญตัิทีเ่สนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองดว่น โดยให้รับความเห็นของส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการตอ่ไปได้ และให้กระทรวงการคลงัรับความเห็นของธนาคารแหง่ประเทศไทย
ไปพิจารณาด าเนินการตอ่ไปด้วย รวมทัง้ให้กระทรวงการคลงัเร่งด าเนินการเสนอกฎหมายล าดบัรองตามพระราชบญัญตัิวินยั
การเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้มีผลใช้บงัคบัภายในก าหนดระยะเวลา  
  สาระส าคัญของร่างระเบียบ  
  1. ก าหนดให้ส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ (สบน.) มีเงนิทดรองราชการเพื่อรองจ่ายตามข้อผูกพนั
ในการกู้เงนิจากต่างประเทศได้เป็นคราว ๆ ตามจ านวนที่ได้รับอนุญาตจาก กค. เพื่อส าหรับใช้รองจ่ายให้แก่สว่นราชการท่ี
ขอเบิกไปใช้จ่ายตามข้อผกูพนัในการกู้ เงินจากตา่งประเทศในกรณีที่การกู้ เงินนัน้มเีง่ือนไขก าหนดให้ผู้ กู้ ต้องใช้จา่ยเงินไปก่อน แล้ว
จึงจะขอเบิกเงินกู้คืนในภายหลงั  
   2. ก าหนดให้ สบน. เปิดบญัชีเงินฝาก กค. ไว้บญัชีหนึง่เรียกวา่ “บญัชีเงนิทดรองราชการเพื่อรองจ่ายตาม
ข้อผูกพนัในการกู้เงนิจากต่างประเทศ” เพื่อรับเงินท่ีได้รับอนญุาตเข้าบญัชีดงักลา่วนี ้ 
  3. ก าหนดให้ผู้อ านวยการ สบน. มีอ านาจในการอนมุตัิจา่ยเงินทดรองราชการเพื่อส าหรับใช้รองจา่ยให้แก่สว่น
ราชการท่ีขอเบิกไปใช้จา่ยตามข้อผกูพนัในการกู้ เงินจากตา่งประเทศ  
  4. ก าหนดให้การเบิกจา่ยเงินทดรองราชการเพื่อรองจา่ยตามข้อผกูพนัในการกู้ เงินจากตา่งประเทศ ให้กระท า
ได้ในกรณีที่ ผู้ให้กู้ก าหนดว่ารายการใช้จ่ายเงนิกู้รายใดส่วนราชการผู้ใช้จ่ายจะต้องจ่ายเงนิไปก่อน แล้วขอเบกิเงนิกู้คนื
ในภายหลงั และเพื่อความสะดวกในการเบิกจา่ยให้สว่นราชการเบิกจา่ยจากเงินในบญัชีเงินฝากกระทรวงการคลงัเตม็จ านวนที่
ต้องจา่ยทัง้สิน้ ทัง้ยอดที่จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายสมทบกบัยอดที่ต้องรองจา่ยไปก่อน และเบกิเงินกู้คืนในภายหลงั โดยให้
แสดงรายละเอียดแตล่ะยอดให้ทราบ  
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  5. ก าหนดให้สว่นราชการผู้เบิกรวบรวมเอกสารและหลกัฐานท่ีจะใช้ในการขอเบิกเงินจากผู้ให้กู้ตามยอดที่ได้
เบิกเงินไปจากกรมบญัชีกลางเฉพาะที่ต้องรองจา่ยไปก่อนแตล่ะคราว ตามวธีิการท่ีผู้ให้กู้ก าหนดสง่ สบน. ภายใน 15 วนันบัแต่
วนัท่ีได้รับเงิน และให้ สบน. ด าเนินการขอเบกิเงินกู้จากผู้ให้กู้ตอ่ไปทนัที โดยเมื่อได้รับเงินกู้จากผู้ให้กู้แล้ว ให้ สบน. ด าเนินการ
เบิกเงินกู้ชดใช้คืนเงินทดรองราชการภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับเงินส าหรับกรณีเงินในสว่นท่ีต้องจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
สมทบ เมื่อจา่ยจากเงินทดรองราชการไปแล้วให้ สบน. แจ้งให้สว่นราชการด าเนินการเบิกงบประมาณรายจา่ยเพื่อชดใช้คืนเงินทด
รองราชการตอ่ไป  
  6. ก าหนดให้เงินท่ีได้รับจากผู้ให้กู้  หลงัจากได้แลกเปลีย่นเป็นเงินบาทและหกัคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ (ถ้ามี) แล้ว ให้
น าสง่เข้าบญัชีเงินฝากกระทรวงการคลงั และกรณีผลต่างที่แลกเปลี่ยนเป็นเงนิบาทได้ไม่ครบจ านวนที่ได้รองจ่ายไปให้ส่วน
ราชการตัง้งบประมาณชดใช้ให้  
  7. ก าหนดให้ในกรณีที่สว่นราชการไมส่ามารถปฏิบตัิตามระเบยีบนีไ้ด้ ให้ขอท าความตกลงกบั
กระทรวงการคลงั  
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6. เร่ือง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงนิทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบในหลกัการร่างระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลอืคน
ไทยในตา่งประเทศ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลงัเสนอ และให้สง่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนบุญัญตัิที่
เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองดว่น โดยให้รับความเหน็ของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านกังานอยัการ
สงูสดุไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการตอ่ไปได้ และให้กระทรวงการคลงัเร่งรัดด าเนินการเสนอกฎหมายล าดบัรอง
ตามพระราชบญัญตัวิินยัการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้มีผลใช้บงัคบัภายในก าหนดระยะเวลา 
  สาระส าคัญของร่างระเบียบ  
  1. ให้กระทรวงการตา่งประเทศมเีงินทดรองราชการเพื่อชว่ยเหลอืคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนในตา่งประเทศ 
ตามจ านวนท่ีได้รับอนญุาตจากกระทรวงการคลงั และให้น าเงินทดรองราชการนัน้ฝากธนาคาร  
   2. กรณีที่คนไทยซึง่พ านกัอยูใ่นตา่งประเทศได้รับความเดือดร้อนและร้องขอความช่วยเหลอื หรือหวัหน้า
ส านกังานพิจารณาเห็นสมควรให้ความชว่ยเหลอื ให้หวัหน้าส านกังานพิจารณาด าเนินการให้ความช่วยเหลอืตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือเพือ่ให้คนไทยซึง่ได้รับความเดือดร้อนเดินทางกลบัภมูิล าเนาในประเทศไทย
แล้วแตก่รณี โดยไมถื่อเป็นการชดใช้ความเสยีหายให้แก่บคุคลดงักลา่ว  
  3. การให้ความชว่ยเหลอืคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนในตา่งประเทศ กรณีที่ผู้ ได้รับความเดือดร้อนมิได้
เดินทางกลบัประเทศไทย ให้จา่ยได้ตามประเภทรายจา่ยดงันี ้1) กรณีเกิดภยัพิบตัิ เช่น คา่อาหาร คา่เคร่ืองนุง่หม่ คา่เวชภณัฑ์ 2) 
กรณีต้องโทษในทางอาญา เช่น คา่ของเยีย่ม คา่รักษาพยาบาล 3) กรณีไมไ่ด้รับความเป็นธรรม เชน่ คา่ใช้จ่ายในการด ารงชีพ 
คา่ใช้จา่ยในการตอ่สู้คดี และ 4) กรณีมีเหตจุ าเป็นหรือกรณีเร่งดว่นอยา่งอื่น ให้จ่ายได้ตามที่หวัหน้าส านกังานเห็นสมควร  
   4. กรณีที่คนไทยถึงแก่ความตายในตา่งประเทศ และญาติไมส่ามารถรับภาระคา่ใช้จา่ยในการจดัการศพหรือ
คา่ใช้จา่ยในการสง่อฐิัได้ ให้จ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายดงันี ้1) คา่จดัการศพ 2) คา่ขนสง่อฐิักลบัประเทศไทย และ 3) คา่ใช้จา่ย
อื่นท่ีจ าเป็น  
  5. กรณีที่ต้องมกีารชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการ ให้ปลดักระทรวงการตา่งประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ด าเนินการให้ผู้ได้รับความชว่ยเหลอืจดัท าหนงัสอืรับรองการชดใช้เงิน โดยการจดัท าหนงัสอืดงักลา่วให้เป็นไปตามแบบทีก่ระทรวง
การตา่งประเทศก าหนด โดยความเห็นชอบจากส านกังานอยัการสงูสดุ ส าหรับกรณีที่ไมส่ามารถช าระเงินคืนได้ทัง้หมดในทนัทีที่
ทวงถาม จะให้ผู้ได้รับความช่วยเหลอืช าระหนีโ้ดยการผอ่นช าระก็ได้ แตต้่องให้ผู้ได้รับความชว่ยเหลอืนัน้ท าสญัญารับสภาพหนี ้
ตามแบบทีก่ระทรวงการตา่งประเทศก าหนด โดยความเห็นชอบจากส านกังานอยัการสงูสดุ ทัง้นี ้ให้ผอ่นช าระได้ภายในเวลาไม่
เกินสองปี ให้กระทรวงการตา่งประเทศเป็นโจทก์ฟอ้งคดีในกรณีที่ต้องด าเนินคดีเพื่อเรียกให้ชดใช้เงินคืน  
  6. เมื่อส านกังานได้จ่ายเงินทดรองราชการไปแล้ว ให้หวัหน้าส านกังานเร่งจดัท าบญัชีรายช่ือและที่อยูข่องผู้
ได้รับความชว่ยเหลอื และรายละเอียดคา่ใช้จา่ยทัง้สิน้ พร้อมทัง้รวบรวมหลกัฐานการจ่ายและเอกสารท่ีเก่ียวข้องสง่ให้กระทรวง
การตา่งประเทศเพื่อเบิกเงินงบประมาณชดใช้โดยเร็ว และในกรณีที่ต้องมีการชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการ ให้สง่หนงัสอืรับรอง
การชดใช้เงินมาพร้อมกบัเอกสารดงักลา่ว หากมีการท าสญัญารับสภาพหนีใ้ห้สง่สญัญานัน้มาด้วย  
  7. ในกรณีที่มีการให้ความชว่ยเหลอืในเดือนสดุท้ายของปีงบประมาณ และไมม่เีงินงบประมาณรายจ่าย
สนบัสนนุเพื่อโอนชดใช้เงินทดรองราชการท่ีได้จา่ยไปแล้วในปีงบประมาณนัน้ได้ทนั ให้น าคา่ใช้จ่ายดงักลา่วไปเบกิจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณถดัไป โดยให้ถือวา่เป็นคา่ใช้จ่ายที่ได้รับอนมุตัใิห้ก่อหนีผ้กูพนัเกินกวา่ หรือนอกเหนือไปจาก
ที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีหรือพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิ  
  8. การจดัหาและควบคมุพสัด ุให้ถือปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ  
 
7. เร่ือง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ก าหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสนิค้าที่ต้องห้ามน าเข้าและห้ามน าผ่าน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัใินหลกัการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ก าหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสนิค้าที่
ต้องห้ามน าเข้าและห้ามน าผา่นราชอาณาจกัร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้สง่คณะกรรมการตรวจสอบร่าง
กฎหมายและร่างอนบุญัญตัิทีเ่สนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการตอ่ไปได้  
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  ทัง้นี ้ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ดงักลา่ว เป็นการก าหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสนิค้าทีต้่องห้ามน าเข้าและ
ห้ามน าผา่นราชอาณาจกัร โดยไมร่วมถงึวตัถหุรือของอยา่งเดียวกนัท่ีคดัแยกออกจากของเสยีดงักลา่วที่ได้ก าหนดพกิดัอตัรา
ศลุกากรไว้แล้ว โดยเป็นการปฏิบตัิตามอนสุญัญาบาเซลวา่ด้วยการควบคมุการเคลือ่นย้ายข้ามแดนของของเสยีอนัตรายและการ
ก าจดั ซึง่ประเทศไทยเป็นสมาชิก และคณะอนกุรรมการอนสุญัญาบาเซลได้เห็นชอบด้วยแล้ว  
   สาระส าคัญของร่างประกาศ  
  1. ก าหนดบทนิยามค าวา่ “ขยะเทศบาล” หมายความวา่ ของเสยีชนิดที่รวบรวมจากอาคารบ้านเรือน โรงแรม 
ภตัตาคาร โรงพยาบาล ร้านค้า ส านกังาน บนถนน บนทางเท้า ของเสยีจากการก่อสร้าง รือ้ถอน ของช ารุดหรือของทิง้อื่น ตามพิกดั
อตัราศลุกากรประเภทยอ่ย 3825.10.00 – 000/KGM แตไ่มร่วมถงึวตัถหุรือของอยา่งเดียวกนัท่ีคดัแยกออกจากของเสยีดงักลา่วที่
ได้ก าหนดอตัราศลุกากรไว้แล้ว  
   2. ก าหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสนิค้าที่ต้องห้ามน าเข้าและห้ามน าผา่นราชอาณาจกัร  
 
เศรษฐกิจ - สงัคม 

 
8.  เร่ือง โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและท าลายเครือข่าย
การค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี 2562 (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิและรับทราบ ดงันี ้
 1. อนมุตัิตามที่กระทรวงยตุิธรรม (ยธ.) เสนอ ดงันี ้
   1.1 อนมุตัิโครงการเสริมสร้างและยกระดบัความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบ้านในการยตุิแหลง่ผลติและ
ท าลายเครือขา่ยการค้ายาเสพตดิระหวา่งประเทศ ปี 2562 เพื่อสนบัสนนุงบประมาณให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน            ในวงเงิน 
24.79 ล้านบาท 
   1.2 อนมุตัิให้เลขาธิการคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มีอ านาจอนมุตัโิครงการ 
แผนงาน และกิจกรรมภายใต้กรอบงบประมาณ งบเงินอดุหนนุ รายการโครงการเสริมสร้างและยกระดบัความร่วมมือกบัประเทศ
เพื่อนบ้านในการยตุิแหลง่ผลติและท าลายเครือขา่ยการค้ายาเสพติดระหวา่งประเทศ ปี 2562 และสามารถจ่ายเงินงบประมาณ
สนบัสนนุหนว่ยงานกลางด้านยาเสพติดของประเทศเพื่อนบ้านแตล่ะประเทศ เพื่อให้มีการด าเนินการให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของ
โครงการฯ ตามที่ได้รับจดัสรร 
   1.3 อนมุตัิให้เลขาธิการ ป.ป.ส. มีอ านาจอนมุตัจิ่ายเงินงบประมาณของโครงการฯ ให้กบั             อคัร
ราชทตูที่ปรึกษาด้านควบคมุยาเสพติดประจ าสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงยา่งกุ้ง เพื่อน าไปสนบัสนนุสาธารณรัฐแหง่สหภาพ 
เมียนมา (เมียนมา) (หนว่ยงานกลางด้านยาเสพติดของเมียนมา) ด าเนินการให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงการฯ และอนมุตัใิห้
ส านกังาน ป.ป.ส. ด าเนินการปรับปรุงศนูย์การเรียนรู้เพื่อการปอ้งกนัและปราบปราม            ยาเสพติด ณ กรุงยา่งกุ้ง ประเทศ
เมียนมา โดยขอยกเว้นไมป่ฏิบตัติามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 
215 เป็นกรณีพิเศษ 
   1.4 รับทราบการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจา่ยจากงบประมาณเหลอืจ่ายปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 5.85 ล้านบาท แผนงานบรูณาการปอ้งกนัปราบปรามและบ าบดัรักษาผู้ตดิยาเสพติด จ านวน             3 รายการ ส าหรับ
สนบัสนนุโครงการเสริมสร้างและยกระดบัความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบ้านในการยตุิแหลง่ผลติและท าลายเครือขา่ยการค้ายา
เสพติดระหวา่งประเทศ ปี 2562 ดงันี ้
หนว่ย : ล้านบาท 
รายการที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
จากงบประมาณเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2562 

งบประมาณเหลือจ่ายฯ 
ที่โอนเปลี่ยนแปลงให้กับโครงการฯ 

1. งบรายจ่ายอื่น โครงการแก้ไขปัญหาฝ่ิน ยาเสพตดิและความมัน่คงพืน้ท่ี อ าเภอ
อมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม ่จ านวน 12.90 ล้านบาท 

1.42 
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2. งบเงินอดุหนนุ รายการเงินอดุหนนุโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา
พืน้ท่ีปลกูฝ่ินอยา่งยัง่ยืน จ านวน 9.55 ล้านบาท 

2.47 

3. งบเงินอดุหนนุ รายการ เงินอดุหนนุเพื่อการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จ านวน 194.72 ล้านบาท 

1.96 

รวม 5.85 
 
และให้กระทรวงยตุธิรรม (ส านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพตดิ) รับความเหน็ของส านกังานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติและส านกังานต ารวจแหง่ชาติไปพิจารณาด าเนินการ ส าหรับคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้ในการด าเนินโครงการ
เสริมสร้างและยกระดบัความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบ้านในการยตุิแหลง่ผลติและท าลายเครือขา่ยการค้ายาเสพตดิระหวา่ง
ประเทศ ปี 2562 (สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจกัรกมัพชูา และ
สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม) ให้ด าเนินการตามความเห็นของส านกังบประมาณ 
 2. ในสว่นของการด าเนินการปรับปรุงศนูย์การเรียนรู้เพื่อการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด             ณ 
กรุงยา่งกุ้ง ประเทศเมียนมา โดยขอยกเว้นไมป่ฏิบตัิตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและ การบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 เป็นกรณีพิเศษ นัน้ ให้กระทรวงยตุธิรรม (ส านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพตดิ) 
ด าเนินการตามระเบียบดงักลา่วตอ่คณะกรรมการวินิจฉยัปัญหาการจดัซืด้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐตามความนยัมาตรา 
29 วรรคหนึง่ (4) แหง่พระราชบญัญตัิการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามความเห็นของ
กระทรวงการคลงัตอ่ไป 
 สาระส าคัญของเร่ือง 
 กระทรวงยตุิธรรมรายงานวา่ 
 1. จากการด าเนินโครงการเสริมสร้างและยกระดบัความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบ้านในการ          ยตุิแหลง่
ผลติและท าลายเครือขา่ยการค้ายาเสพตดิระหวา่งประเทศตัง้แตปี่งบประมาณ 2557 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้รับการยอมรับและ
ได้รับความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นอยา่งดยีิ่งและเห็นพ้องกนัวา่โครงการฯ สามารถเพิม่ศกัยภาพการท างานของ
เจ้าหน้าที่และหนว่ยปฏิบตัิของประเทศตน ท าให้สามารถควบคมุยาเสพตดิได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสบความส าเร็จมากขึน้ 
ดงันัน้ เพื่อความตอ่เนื่องและความยัง่ยืนของโครงการฯ ส านกังาน ป.ป.ส. พิจารณาแล้วเห็นวา่ ประเทศไทยควรสนบัสนนุ
งบประมาณให้กบัโครงการนีต้อ่ไป 
 2. โครงการเสริมสร้างและยกระดบัความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบ้านในการยตุิแหลง่ผลติและท าลายเครือขา่ย
การค้ายาเสพติดระหวา่งประเทศ ปี 2562 (เมยีนมา สปป.ลาว กมัพชูา และเวียดนาม) มีสาระส าคญัสรุปได้ ดงันี  ้
   2.1 วตัถปุระสงค์ 
   1) สร้างความพร้อมในการรองรับการปฏิบตัิงานภายใต้แผนปฏิบตัิการร่วมแมน่ า้โขงปลอดภยัเพื่อการ
ควบคมุยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) : กมัพชูา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม (คณะรัฐมนตรี
มีมติอนมุตัิแผนปฏิบตัิการร่วมดงักลา่วเมื่อวนัท่ี 22 มกราคม 2562) 
   2) พฒันาศกัยภาพการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าทีใ่นการปราบปรามการลกัลอบผลติยาเสพติด การสกดั
กัน้ยาเสพติด เคมีภณัฑ์และสารตัง้ต้นให้แก่หนว่ยงานด้านยาเสพติดของประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ซึง่เป็นพืน้ท่ีที่มีการลกัลอบ
ผลติยาเสพตดิและการลกัลอบค้าเคมีภณัฑ์และสารตัง้ต้น พร้อมทัง้เป็นเส้นทางล าเลยีงยาเสพติดจากพืน้ท่ีแหลง่ผลติไปสูป่ระเทศ
ตา่ง ๆ ให้ดียิง่ขึน้ 
   3) สร้างความพร้อมของหนว่ยงานประเทศเพื่อนบ้านในการสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ของ
ประเทศตนในการปราบปรามยาเสพติด เคมีภณัฑ์และสารตัง้ต้น รวมถงึปฏิบตัิการด้านการขา่วและการสบืสวนสอบสวน 
   4) พฒันาศกัยภาพของเจ้าหน้าทีข่องประเทศเพื่อนบ้านในการตรวจพิสจูน์ยาเสพติด เพื่อช่วยในการ
สบืค้น พิสจูน์ทราบถึงแหลง่ต้นตอการผลติอนัจะสามารถโยงถงึการปราบปรามท าลายแหลง่ผลติ และกลุม่การผลติ การค้าได้
ชดัเจนยิ่งขึน้ 
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   5) ขยายความร่วมมือในการพฒันาศกัยภาพของประเทศเพื่อนบ้านในด้านปอ้งกนัยาเสพตดิ การ
เสริมสร้างความตระหนกัรู้ในประชาชนกลุม่เสีย่ง การบ าบดัรักษาและฟืน้ฟผูู้ติดยาเสพติด และการพฒันาทางเลอืกเพื่อสนบัสนนุ
งานด้านปราบปรามท าให้การแก้ไขปัญหาครอบคลมุและยัง่ยืน 
   6) สง่เสริมและกระชบัความสมัพนัธ์ สร้างความร่วมมือระหวา่งประเทศในการปฏิบตัิการและการ
ควบคมุปัญหายาเสพตดิร่วมกนั 
   2.2 แผนการด าเนินการ : สนบัสนนุการปฏิบตัิการเชิงรุกและกิจกรรมของแผนปฏิบตัิการร่วมแมน่ า้โขง
ปลอดภยัเพื่อการควบคมุยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปีฯ ท่ีเน้นยทุธศาสตร์การสกัดกัน้การลกัลอบค้ายาเสพตดิและเคมีภณัฑ์ใน
พืน้ท่ีสามเหลีย่มทองค าและตลอดล าน า้โขง รวมทัง้ด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศเพื่อนบ้านท่ี
เก่ียวข้องกบัมาตรการปอ้งกนัและบ าบดัรักษา โดยมีการจดัสรรงบประมาณให้กบัเมยีนมา สปป.ลาว กมัพชูา และเวียดนาม 
   2.3 ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
   1) เจ้าหน้าที่ชดุปฏิบตักิารปราบปรามยาเสพติดและเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของประเทศเพื่อน
บ้านมีศกัยภาพและขีดความสามารถในการปราบปรามการลกัลอบผลติยาเสพตดิ การสกดักัน้ยาเสพติด เคมีภณัฑ์และสารตัง้ต้น
เพิ่มมากขึน้ สามารถสกดักัน้เคมีภณัฑ์และสารตัน้ต้นในประเทศเพื่อนบ้านก่อนเข้าสูแ่หลง่ผลติยาเสพติด และปราบปรามการ
ลกัลอบล าเลยีงยาเสพตดิไมใ่ห้ออกจากแหลง่ผลติเข้าสูป่ระเทศไทยได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ท าให้ยาเสพตดิเข้าสูป่ระเทศไทยมี
จ านวนลดลง 
   2) หนว่ยงานควบคมุยาเสพตดิของประเทศเพื่อนบ้านมคีวามเข้มแข็งสามารถสนบัสนนุการปฏิบตังิาน
ของเจ้าหน้าทีข่องประเทศตนในการปราบปรามยาเสพตดิ เคมีภณัฑ์และสารตัน้ต้น รวมถึงปฏิบตักิารด้านการขา่ว การสบืสวน
สอบสวนได้มีมากขึน้ 
   3) ประเทศเพื่อนบ้านสามารถด านินมาตรการการแก้ไขปัญหาอยา่งบรูณาการและสมดลุมากขึน้ โดย
เจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องมคีวามรู้ความเข้าใจเพิม่มากขึน้ในการด าเนนิงานด้านปอ้งกนัยาเสพติด การบ าบดัรักษาและฟืน้ฟผูู้ติดยา
เสพติดควบคูก่บัการด าเนินงานด้านปราบปราม รวมทัง้ประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านมคีวามตระหนกัรู้เทา่ทนัถงึโทษภยัของยา
เสพติด เพื่อท าให้การแก้ไขปัญหาในภมูิภาคนีด้ าเนินไปอยา่งสมดลุและประสบความส าเร็จอยา่งยัง่ยืน 
 
9. เร่ือง การปรับปรุงหลกัการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามที่กระทรวงคลงั (กค.) เสนอดงันี ้
  1. เห็นชอบร่างหลกัการและแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ... เพื่อใช้แทนหลกัการและ
แนวทางการก ากบัดแูลที่ดใีนรัฐวสิาหกิจ ปี 2552 โดยให้รัฐวิสาหกิจ รวมถึงรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการยกเว้นไมต้่องปฏิบตัติามกฎ 
ระเบียบ ข้อบงัคบัหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บงัคบักบัรัฐวิสาหกิจเป็นการทัว่ไป น าหลกัการและแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ไปปฏิบตัิและน าไปใช้กบับริษัทยอ่ยของรัฐวิสาหกิจด้วย 
  2. มอบหมายให้ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก าหนดแนวทางปฏิบตัิส าหรับหลกัการ
และแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
  3. ยกเลกิมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 3 มิถนุายน 2552 เร่ืองผลการประชมุคณะกรรมการก ากบันโยบายด้าน
รัฐวิสาหกิจ ครัง้ที่ 2/2552 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2552 ในเร่ืองหลกัการและแนวทางการก ากบัดแูลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 
  ร่างหลกัการและแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดใีนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... แบง่เป็น 9 หมวด โดยสรุป
สาระส าคญัได้ ดงันี ้
 
หมวดที่ 1 บทบาทของภาครัฐ 
หลักการ ภาครัฐควรมกีารแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชดัเจนเพื่อให้เกดิการถ่วงดุลที่ดใีนการก ากับดูแลรวมถึงควร
มีสว่นในการก าหนดนโยบายและทิศทางในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยไมเ่ข้าไปแทรกแซงการบริหารงานประจ า แตย่งั
ควรมีการตดิตามและก ากบัให้รัฐวิสาหกิจด าเนินตามพนัธกิจและวตัถปุระสงค์ของงองค์กร 
สรุปแนวทางที่ส าคัญ 
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- ภาครัฐควรพิจารณาแยกบทบาทหน้าที่ของภาครัฐในการก าหนดนโยบาย (Policy Maker) การก ากบัดูแล (Regulator) 
การด าเนินการ (Operator) และเจ้าของ (Owner) ออกจากกนัให้ชัดเจน 
- ภาครัฐควรมกีารรับภาระการชดเชยคา่ใช้จ่ายหรือการสญูเสยีรายได้จากนโยบายที่ให้รัฐวิสาหกิจด าเนินกิจกรรม มาตรการ 
หรือโครงการ  
- ภาครัฐควรมีหน้าที่ก ากบัดแูลและติดตามให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการตามพนัธกิจและวตัถปุระสงค์ของรัฐวิสาหกิจ โดยไมค่วร
เข้าไปแทรกแซงการบริหารงาน 
- ภาครัฐในฐานะเจ้าของควรร่วมประชมุในท่ีปรุชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นและท าหน้าที่โดยชอบผา่นการออกเสยีงลงมติ   
หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ถอืหุ้น 
หลักการ ผู้ถอืหุ้นทุกรายถอืเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจ มีสทิธิพืน้ฐานเท่าเทียมกันทุกประการตามที่กฎหมายก าหนด
โดยผู้ ถือหุ้นสามารถแตง่ตัง้คณะกรรมการให้ท าหน้าที่แทนตน และมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจในเร่ืองส าคญัโดยการออกเสยีง
คะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจึงควรมีสทิธิได้รับข้อมลูอยา่งถกูต้อง เพียงพอและทนัเวลาตอ่การตดัสนิใจ ดงันัน้ 
คณะกรรมการต้องให้ความส าคญัในสทิธิของผู้ ถือหุ้นและปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั รวมถึงไมก่ระท าการใด ๆ อนัเป็น
การละเมดิสทิธิของผู้ ถือหุ้น 
สรุปแนวทางที่ส าคัญ 
1. การจัดประชุมผู้ถอืหุ้น คณะกรรมการควรเสนอเร่ืองส าคญัและประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอ่ทิศทางการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถงึควรจดัท าข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตอ่การใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น และควร
อ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิอยา่งเทา่เทียมกนั 
2. การด าเนินการในวันประชุมผู้ถอืหุ้น เช่น ประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าที่ดแูลให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และคณะกรรมการควรอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็นและตัง้
ค าถามใด ๆ ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ควรสนบัสนนุให้มีบคุคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสยีงในการ
ประชมุ และเปิดเผยผลการลงทคะแนน พร้อมทัง้บนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 
3. การจัดท ารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถอืหุ้น คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้รัฐวิสาหกิจ
เปิดเผยมติและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นให้ถกูต้องครบถ้วน 
หมวดที่  3 คณะกรรมการ 
หลักการ คณะกรรมการเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นในการก ากบัดแูลรัฐวิสาหกิจให้มกีารปฏิบตังิานเป็นไปตามพนัธกิจ 
วตัถปุระสงค์ และนโยบายของภาครัฐ ดงันัน้ ควรปฏิบัติงานตามหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duty) และดแูลให้
กรรมการ ฝ่ายจดัการ ตลอดจนพนกังานปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมดัระวงั (Duty of Care) และซื่อสตัย์ตอ่องค์กร 
(Duty of Loyalty) เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยคณะกรรมการควรมีองค์ประกอบทางความรู้ความสามารถที่เหมาะสม 
และควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการรวมถงึก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการปฏิบตัิหน้าที่ให้
บรรลพุนัธกิจ วตัถปุระสงค์ และนโยบายของภาครัฐ 
สรุปแนวทางที่ส าคัญ 
1. โครงสร้างคณะกรรมการและการสรรหากรรมการ เช่น มกีรรมการท่ีเป็นอิสระอยา่งน้อยจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด และควรด ารงต าแหนง่กรรมการในรัฐวิสาหกิจไมเ่กิน 3 แหง่ ในเวลาเดียวกนั รวมถึงไมค่วรด ารงต าแหนง่ใน
สว่นราชการหรือหนว่ยงานของรัฐที่ท าหน้าทีก่ ากบัดแูลการประกอบกิจการ (Regulator) ของรัฐวสิาหกิจ และคณะกรรมการ
ควรจดัตัง้คณะอนกุรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม รวมถงึทบทวน
หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 
2. การด าเนินงานของคณะกรรมการ โดยได้ก าหนด (1) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ    (2) การ
ประชมุคณะกรรมการ (3) การพฒันาคณะกรรมการ (4) การก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ และ             (5) การ
ด าเนินงานเก่ียวกบัผู้บริหารสงูสดุ ผู้บริหารระดบัสงู และพนกังาน 
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3. การประเมินผลคณะกรรมการ คณะกรรมการและคณะอนกุรรมการควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานทัง้แบบรายคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมทัง้ควรน าผลการประเมินคณะกรรมการไปใช้
ในการประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการและการด ารงต าแหนง่ของกรรมการในวาระถดัไป 
หมวดที่ 4 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
หลักการ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความส าคัญในการด าเนินงานของรัฐวสิาหกิจให้เป็นไปอย่างยั่นยนื ดงันัน้ 
คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีแตล่ะกลุม่โดยค านงึถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีดงักลา่วตาม
กฎหมายหรือตามข้อตกลงทีม่ีกบัผู้มีสว่นได้เสยี และก ากบัดแูลให้มีกลไกและการปฏิบตัิที่เหมาะสมแก่ผู้มีสว่นได้เสยี รวมถงึ
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาการด าเนินงาน และไมค่วรกระท าการใด ๆ ที่เป็นการ
ละเมิดสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีเหลา่นัน้ 
สรุปแนวทางที่ส าคัญ 
- คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีให้ชดัเจน และควรระบุความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ
ก ากับดูแลได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
- คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้มีการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
หมวดที่ 5 ความยั่งยนืและนวตักรรม 
หลักการ คณะกรรมการมีหน้าทีก่ ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานขององค์กรที่ค านงึถงึการ
ด าเนินงานอยา่งยัง่ยืน มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม รวมถงึน านวตักรรมมาใช้ในการพฒันา ปรับปรุง
กระบวนการท างาน การให้บริการ และการบริหารจดัการภายในองค์กรให้มีประสทิธิภาพ 
สรุปแนวทางที่ส าคัญ 
- คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ค านงึถงึการด าเนินงานอยา่งยัง่ยืน            มี
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 
- คณะกรรมการควรสง่เสริมให้มกีารสร้างนวตักรรมและน านวตักรรมมาใช้ในการพฒันา ปรับปรุงกระบวนการท างาน การ
ให้บริการและบริหารจดัการภายในองค์กรให้มีประสทิธิภาพ 
หมวดที่ 6 การเปิดเผยข้อมูล 
หลักการ คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เก่ียวข้องกบัรัฐวิสาหกิจและผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่ง ๆ 
อยา่งถกูต้อง เชื่อถอืได้ ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบที่เก่ียวข้องเพื่อให้สาธารณชน
และผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ในการตดัสนิใจได้อย่างเหมาะสม และคณะกรรมการควรดแูลชอ่งทางการเปิดเผยข้อมลูให้
สาธารณชนและผู้มีสว่นได้เสยีสามารถเข้าถงึได้โดยสะดวก 
สรุปแนวทางที่ส าคัญ 
- คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้มีกระบวนการการจดัท าข้อมลูที่ส าคญัของรัฐวิสาหกิจและก ากบัดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลู
ส าคญัได้อยา่งถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
- คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูผา่นทางช่องทางตา่ง ๆ ที่เข้าถึงได้อยา่งสะดวก 
หมวดที่ 7 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
หลักการ ความเสีย่งเป็นสิง่ที่อาจท าให้แผนงานหรือการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจไมบ่รรลตุามพนัธกิจและวตัถปุระสงค์ โดย
ก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสยีหายตอ่องค์กร โดยการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสมจะสามารถป้องกนัหรือลดโอกาสที่เกดิผลเสียหายจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ได้ ดงันัน้ 
คณะกรรมการจงึควรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความเสีย่ง การบริหารความเสีย่ง การควบคมุภายใน และการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้สามารถก ากบัดแูลรัฐวิสาหกิจให้มกีารบริหารความเสีย่ง การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ี
เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
สรุปแนวทางที่ส าคัญ 
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1. การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการควรมคีวามรู้ความเข้าใจในความเสีย่งที่ส าคญัของรัฐวิสาหกิจและการบริหารความ
เสีย่ง และควรพิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารความเสีย่งและจดัให้มีระบบการบริหารความเสีย่ง รวมถึงควรจดัให้มี
คณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่งและหนว่ยงานท่ีมีหน้าที่ประเมินและก ากบัดแูลความเสีย่ง 
2. การควบคุมภายใน เช่น คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้มีบคุคลหรือหนว่ยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระเป็น
ผู้ รับผิดชอบในการพฒันาและสอบทานประสทิธิภาพของระบบการควบคมุภายในและจดัท านโยบายและแนวปฏิบัตด้ิาน
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสือ่สารให้บคุลากรทกุระดบัในรัฐวิสาหกิจได้รับทราบ 
หมวดที่ 8 จรรยาบรรณ 
หลักการ คณะกรรมการมีหน้าทีก่ าหนดแนวปฏิบตัิในเร่ืองของจรรยาบรรณและก ากบัดแูลให้กรรมการผู้บริหาร และพนกังาน
รัฐวิสาหกิจทกุคนยดึถือและปฏิบตัิให้สอดคล้องและอยูใ่นทิศทางเดียวกนั รวมถงึจัดให้มช่ีองทางการรับเร่ืองร้องเรียนเมื่อ
พบเหน็การประพฤติปฏิบัตทิี่ผิดจรรยาบรรณหรือไมเ่ป็นไปตามแนวปฏิบตัิ 
สรุปแนวทางที่ส าคัญ 
- คณะกรรมการควรก าหนดแนวปฏิบตัิด้านจรรยาบรรณในการปฏิบตัิหน้าที่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจและควรดแูลให้เร่ือง
จรรยาบรรณเป็นเร่ืองที่กรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนกังานรัฐวิสาหกิจทกุคนยดึถือและปฏิบตัิ 
- คณะกรรมการควรก าหนดให้มชี่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน และมีมาตรการในการตรวจสอบและคุ้มครองผู้ที่ร้องเรียนอยา่ง
เหมาะสม 
หมวดที่ 9 การตดิตามผลการด าเนินงาน 
หลักการ ภาครัฐในฐานะเจ้าของควรหารือกบัคณะกรรมการเพื่อก าหนดข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบั
เปา้หมายและขอบเขตการด าเนนิงานของรัฐวิสาหกิจ และควรจดัให้มีผู้ประเมินผลการด าเนินงานท่ีมีความเช่ียวชาญและมี
ความเข้าใจในเปา้หมายและขอบเขตการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อีกทัง้ติดตามให้รัฐวิสาหกิจน าผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานตอ่ไปโดยคณะกรรมการมีบทบาทในการก ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจ ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ได้ตกลงไว้ในข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงาน 
สรุปแนวทางที่ส าคัญ 
- คณะกรรมการควรหารือร่วมกบัภาครัฐในฐานะเจ้าของในการจดัท าข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์
อกัษรท่ีชดัเจน รวมถงึควรก ากบัดแูลให้มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
และควรเผยแพร่ผลการด าเนินงานเทียบกบัเปา้หมายตามข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานให้กบัผู้มีสว่นได้เสยีได้
รับทราบ 

 
 
 
10. เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก  ครัง้ที่ 5/2561  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาค
ตะวนัออก (สกพอ.) เสนอ ดงันี ้ 
  1. รับทราบผลการประชมุคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก  (กพอ.) ครัง้ที่ 5/2561 เมื่อ
วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561  
  2. มอบหมายให้การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกบั สกพอ. ก าหนดมาตรฐานระบบ
สาธารณปูโภค  สิง่อ านวยความสะดวก  บริการท่ีจ าเป็นตอ่การประกอบกิจการอตุสาหกรรมในเขตสง่เสริมเศรษฐกิจพเิศษเพื่อ
อตุสาหกรรม รูปแบบอตุสาหกรรมเปา้หมายพเิศษเฉพาะด้าน (Cluster) และให้ กนอ. พิจารณารับรองมาตรฐานระบบ
สาธารณปูโภค สิง่อ านวยความสะดวกบริการท่ีจ าเป็นตอ่การประกอบกิจการอตุสาหกรรมในเขตสง่เสริมเศรษฐกิจพเิศษเพื่อ
อตุสาหกรรมรูปแบบอตุสาหกรรมเปา้หมายพเิศษเฉพาะด้าน (Cluster) และการก ากบัดแูลเขตสง่เสริมเศรษฐกิจพเิศษตอ่ไป 
  3. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกวา่ด้วยเบีย้ประชมุ
คณะกรรมการนโยบาย  คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์  คณะกรรมการเฉพาะกิจคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะอนกุรรมการ  
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และคณะท างาน พ.ศ. 2561 ของ สกพอ.  และมอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก  ใน
ฐานะกรรมการและเลขานกุารเป็นผู้ลงนามแทนประธานกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก  ซึง่ กพอ. ได้ให้ความ
เห็นชอบแล้ว  
  ส าหรับอตัราคา่เบีย้ประชมุและอตัราคา่ใช้จา่ยในการปฏิบตังิานของสกพอ. ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลงั 
(กค.) ก าหนด 
  ทัง้นี ้กค. เห็นวา่  การก าหนดคา่ตอบแทนเบีย้ประชมุส าหรับคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการพิจารณา
อทุธรณ์  คณะกรรมการเฉพาะกิจ  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะอนกุรรมการและคณะท างาน  เห็นควรก าหนดให้ได้รับเบีย้
ประชมุเป็นรายเดือน ดงันี ้ 
 
ต าแหน่ง จ านวนค่าเบีย้ประชุม (เดอืนละ/บาท) 
1. ประธานกรรมการนโยบาย 10,000 
2. กรรมการนโยบาย 8,000 
3. ประธานกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  ประธานกรรมการเฉพาะกิจ 

5,000 

4. กรรมการพิจารณาอทุธรณ์  กรรมการตรวจสอบกรรมการ
เฉพาะกิจ 

4,000 

5. ประธานอนกุรรมการ 5,000 
6. อนกุรรมการ 4,000 

 
11. เร่ือง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 15 ธันวาคม 2552 เร่ือง การทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน 
 คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบในหลกัการการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2552 เร่ือง การ
ทบทวนระบบบริหารจดัการนมโรงเรียน และให้ใช้แนวทางการปฏิรูประบบบริหารจดัการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหนว่ยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการให้ถกูต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมตคิณะรัฐมนตรี ซึง่รวมถึงกรณีการแตง่ตัง้คณะกรรมการอาหารนมเพือ่เด็กและเยาวชนด้วย โดย
ค านงึถึงข้อเสนอแนะเพื่อปอ้งกนัการทจุริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมทัง้รับ
ความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงอตุสาหกรรม และส านกังานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติไปพจิารณาด าเนินการตอ่ไป และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณา
ทบทวนกลไกในการบริหารจดัการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทัง้ระบบ เพื่อให้การบริหารจดัการเก่ียวกบัโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียนเป็นไปอยา่งมีเอกภาพและมีประสทิธิภาพ รวมทัง้ลดความซ า้ซ้อนกบัคณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการท่ีมีอยู่
ในปัจจบุนั 
 สาระส าคัญของเร่ือง 
 1. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เร่ิมด าเนินการมาตัง้แตปี่ 2535 มีวตัถปุระสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขาด
สารอาหารในเดก็วยัเรียน และสนบัสนนุการใช้น า้นมดิบในโครงการสง่เสริมการเลีย้งโคนมของรัฐบาล โดยการด าเนินการใน
ปัจจบุนัอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการโคนมและผลติภณัฑ์นมตามพระราชบญัญตัิโคนมและผลติภณัฑ์นม พ.ศ. 
2551 และได้ยดึแนวทางการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2552 ท่ีมมีตเิห็นชอบในหลกัการแนวทางการ
ทบทวนระบบบริหารจดัการนมโรงเรียนมาโดยตลอด 
 2. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อปอ้งกนัการทจุริต  กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดย
ข้อเสนอแนะดงักลา่วให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้มกีารทบทวนแนวทางการบริหารจดัการโครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียนทัง้ระบบ ซึง่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาร่วมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและรายงานผลการพิจารณาตอ่
คณะรัฐมนตรีแล้ว (คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแล้วเมื่อวนัท่ี 17 เมษายน 2561) รวมทัง้ได้มคี าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัท า
ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจดัการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามค าสัง่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ี 
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801/2561 เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัท าข้อเสนอแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจดัการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ลง
วนัท่ี 6 กนัยายน 2561 และได้มกีารพิจารณาแนวทางปฏิรูประบบบริหารจดัการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในการนี ้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จงึเสนอคณะรัฐมนตรีพจิารณาให้ความเห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 15 
ธนัวาคม 2552 เร่ือง การทบทวนระบบบริหารจดัการนมโรงเรียนและให้ใช้แนวทางการปฏิรูประบบบริหารจดัการโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียนดงักลา่ว ดงันี ้
 
ประเด็น ระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน 

(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
15 ธันวาคม 2552) 

แนวทางปฏิรูประบบบริหารจัดการ 
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
(ข้อเสนอในครัง้นี)้ 

โครงสร้างระบบบริหารนมโรงเรียน 
1. คณะกรรมการกลาง 
 
 
 
 

ให้มีองค์กรกลาง เป็นคณะอนกุรรมการในก ากบั
ดแูลของคณะกรรมการโคนมและผลติภณัฑ์นม 
มีผู้แทน 4 ฝ่าย ได้แก่ ภาคราชการ ฝ่ายเกษตรกร 
ผู้ประกอบการแปรรูปและผู้แทนฝ่ายจดัซือ้ รวม 
19 คน โดยให้องค์การสง่เสริมกิจการโคนมแหง่
ประเทศไทยเป็นฝ่ายเลขานกุาร มีอ านาจหน้าที่
พิจารณาร่างหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบตัิ
โครงการฯ ในแตล่ะภาคเรียนหรือปีการศกึษา 
พิจารณาจดัสรรปริมาณน า้นมดบิ ปริมาณการ
จ าหนา่ยและพืน้ท่ีการจ าหนา่ยนมโรงเรียน ให้กบั
ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ 

แยกโครงสร้างการบริหารออกจาก
คณะกรรมการโคนมและผลติภณัฑ์นม โดยให้
แตง่ตัง้คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและ
เยาวชน จ านวน 15 คน มีปลดักระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ มีหนว่ยงานท่ี
ก ากบัดแูล  หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภาพ
การผลติ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ รับบริการ 
ผู้ทรงคณุวฒุิ เป็นกรรมการ และมีอธิบดีกรมปศุ
สตัว์ เป็นกรรมการและเลขานกุาร (โดยไม่มี
องค์กรเกษตรกรและผู้ประกอบการซ่ึงเป็นผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการฯ ร่วมเป็น
กรรมการ) มีอ านาจหน้าที่ก ากบัดแูลโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน และรณรงค์การ
บริโภคนมไปยงัสถาบนัการศกึษาทกุระดบั และ
มีการแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการภายใต้
คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเดก็และเยาวชน 
ได้แก่ (1) คณะอนกุรรมการบริหารกลาง
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ก าหนด
หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน)  
(2) คณะอนกุรรมการรณรงค์บริโภคนมใน
สถาบนัการศกึษาทกุระดบั (จดัท าโครงการ
รณรงค์บริโภคนมในสถาบนัการศกึษาทกุระดบั) 
(3) คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นโครงการอาหาร
นมเพื่อเด็กและเยาวชน ระดบักลุม่พืน้ท่ี (5 กลุม่) 
(ด าเนินงานตามที่คณะอนกุรรมการทัง้ 2 ตาม 
(1) และ (2) ได้วางหลกัเกณฑ์และวิธีการไว้) 
และ (4) คณะอนกุรรมการอื่น ๆ ที่จ าเป็น ทัง้นี ้
ให้กรรมการในคณะกรรมการอาหารเสริมนมเพื่อ
เด็กและเยาวชนและอนกุรรมการใน
คณะอนกุรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ได้รับเบีย้
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ประชมุเป็นรายครัง้ ตามพระราชกฤษฎีกาเบีย้
ประชมุกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. สถานภาพของ
องค์การสง่เสริมกิจการ
โคมนมแหง่ประเทศ
ไทย 

องค์การสง่เสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทยท า
หน้าที่แทนองค์กรกลางระหวา่งผู้ซือ้และผู้ขาย 
โดยแยกระบบการบริหารเงิน และการด าเนินงาน
ออกจากภารกิจที่ด าเนินการตามปกติของ
องค์การสง่เสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย 
และให้ด าเนินการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ 

ให้องค์การสง่เสริมกิจการโคมนมแหง่ประเทศ
ไทยท าหน้าที่เป็นเพียงองค์กรกลางระหวา่งผู้ซือ้
และผู้ขาย และมอบให้กรม 
ปศสุตัว์เป็นหนว่ยงานหลกัร่วมกบัองค์การ
สง่เสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย กรม
สง่เสริมสหกรณ์ และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการ
จดัท าระบบฐานข้อมลู Big Data ส าหรับ
โครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 

3. งบประมาณ ใช้วธีิการกระจายงบประมาณสูท้่องถ่ินหรือหนว่ย
จดัซือ้เพื่อไมใ่ห้ขดักบักฎหมายการกระจาย
อ านาจสูท้่องถ่ิน และพระราชบญัญตัิ
งบประมาณฯ 

ให้งบประมาณอาหารเสริม (นม) อยูท่ี่ท้องถ่ิน
หรือหนว่ยจดัซือ้เช่นเดมิ แตข่อให้ส านกั
งบประมาณจดัสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการ
บริหารจดัการให้แก่คณะกรรมการอาหารนมเพื่อ
เด็กและเยาวชน และคณะอนกุรรมการท่ีแตง่ตัง้
โดยคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและ
เยาวชนทกุคณะ เป็นจ านวนไมเ่กินร้อยละ 3 
ของงบประมาณคา่อาหารเสริม (นม) ทัง้หมด 
โดยให้กรมปศสุตัว์เป็นหนว่ยงานหลกัร่วมกบั
องค์การสง่เสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย 
และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจดัท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อน าเสนอขออนมุตัิในแตล่ะปี 

4. วิธีการจดัซือ้อาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน 

วิธีกรณีพิเศษ วิธีเฉพาะเจาะจง (วิธีกรณีพเิศษ เดิม) ตาม
พระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจ้างและการบริหาร
พสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงวา่ด้วย
การก าหนดพสัดทุี่รัฐต้องการสง่เสริมหรือ
สนบัสนนุและก าหนดวิธีการจดัซือ้จดัจ้างพสัดุ
โดยวิธีคดัเลอืกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 
เนื่องจากเป็นโครงการท่ีด าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล และเพื่อประโยชน์ตอ่เกษตรกรผู้ เลีย้งโค
นม และเด็กนกัเรียน 

5. คูส่ญัญาซือ้ขาย องค์การสง่เสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทยจะ
เป็นคูส่ญัญาซือ้ขายกบัผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ทกุราย โดยองค์การสง่เสริมกิจการโค
นมแหง่ประเทศไทยสามารถมอบอ านาจให้กบั
ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นผู้สง่มอบ
สนิค้า และรับช าระเงินตลอดจนรับผิดชอบความ
เสยีหายตามสญัญาที่องค์การสง่เสริมกิจการโค
นมแหง่ประเทศไทยท ากบัหนว่ยจดัซือ้ทัว่ประเทศ 

ให้องค์การสง่เสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย
เป็นคูส่ญัญาซือ้ขายกบัผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ทกุราย โดยองค์การสง่เสริมกิจการโค
นมแหง่ประเทศไทยสามารถมอบอ านาจให้กบั
ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นคูส่ญัญาซือ้
ขายกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และ
หนว่ยงานท่ีได้รับงบประมาณจดัซือ้อาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน แทนองค์การสง่เสริมกิจการโคนม
แหง่ประเทศไทยและเป็นผู้สง่มอบสนิค้า รวมทัง้
รับช าระเงิน ตลอดจนรับผิดชอบความเสยีหาย
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ตามสญัญาที่ท ากบัหนว่ยจดัซือ้ทัว่ประเทศแทน
องค์การสง่เสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย 
นอกจากนี ้จะก าหนดให้ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ทกุราย ต้องจดัท าประกนัประกนัภยั
ความรับผิดจากผลติภณัฑ์ (Product Liability 
Insurance) 

แนวทางการบริหารจดัการนมโรงเรียน 
1. จดัสรรปริมาณ
น า้นมดิบ ปริมาณการ
จ าหนา่ย และพืน้ท่ีการ
จ าหนา่ยนมโรงเรียน
ให้กบัผู้ประกอบการ 
 
 
 
 

คณะกรรมการกลาง คณะอนกุรรมการบริหารกลางโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน ภายใต้คณะกรรมการ
อาหารนมเพื่อเดก็และเยาวชน ท าหน้าที่ก าหนด
หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการฯ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อ
เด็กและเยาวชน และให้คณะอนกุรรมการ
ขบัเคลือ่นโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและ
เยาวชน ระดบักลุม่พืน้ท่ี (5 กลุม่) ท าหน้าที่
จดัสรรสทิธิหรือโควตารวมทัง้พืน้ท่ีการจ าหนา่ย
นมโรงเรียนให้กบัผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด 

2. เกษตรกรผู้มีสทิธ์ิ
จ าหนา่ยน า้นมดิบ 

ต้องจดทะเบียนเกษตรกรผู้ เลีย้งโคนมกบั          
กรมปศสุตัว์ และมีคณุภาพน า้นมดิบตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด 

จะต้องลงทะเบียนพร้อมกบัศนูย์รวบรวมน า้นม
โค และผู้ประกอบการแปรรูปนมที่รับซือ้น า้นมโค
ทัง้ระบบผา่น Application เพิ่มเติม ได้แก่ ระบบ
ทะเบียนฟาร์ม ระบบซือ้ขาย และระบบ
ตรวจสอบย้อนกลบั 

3. นมที่จดัสง่ให้
โรงเรียน 

ต้องมคีณุภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา และให้มี
การติดตามตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑ์นม
โรงเรียนอยา่งตอ่เนื่องและสม า่เสมอ รวมทัง้ให้มี
การพฒันารูปแบบของผลติภณัฑ์นมโรงเรียนเพื่อ
ท าให้เด็กชอบดื่มนม 

ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา และเพิ่มความ
เข้มงวดในขัน้ตอนการสง่มอบและรับมอบนม
โรงเรียนโดยในระดบัพืน้ท่ี รวมทัง้จะจดัให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑ์นมโรงเรียน
อยา่งตอ่เนื่องและสม ่าเสมอ และจะพฒันาบรรจุ
ภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมมากขึน้ (ยกเลกิ
นมถงุ) 

4. ผู้ที่ไมป่ฏิบตัิตาม
เง่ือนไข 

จะมีบทลงโทษโดยไมไ่ด้รับสทิธิการจ าหนา่ยนม
ในโครงการฯ 

จะมีบทลงโทษ โดยไมไ่ด้รับสทิธิหรือถกูลดสทิธิ
การจ าหนา่ยนมในโครงการฯ รวมทัง้จะพจิารณา
ถึงแนวทางการเปรียบเทียบปรับกบั
ผู้ประกอบการท่ีกระท าความผิดเพื่อเป็นอีก
ทางเลอืกหนึง่ด้วย เนื่องจากการตดัสทิธิหรือลด
สทิธิ อาจจะสง่ผลกระทบตอ่เกษตรกรที่
ผู้ประกอบการรับซือ้น า้นมไว้ 

 
12. เร่ือง ขอความเหน็ชอบขอเพิ่มเป้าหมายโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน า้มัน 
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบในหลกัการตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดงันี ้ 
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  1. การเพิม่เปา้หมายเกษตรกรในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน า้มนั  จากเดิม 
150,000 ครัวเรือน เป็น 249,918 ครัวเรือน (เพิ่มเปา้หมาย 99,918 ครัวเรือน)เนื่องจากมเีกษตรกรผู้ปลกูปาล์มน า้มนัท่ีมี
คณุสมบตัิเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของโครงการฯ เข้ามาปรับปรุงทะเบียนเพิม่เตมิภายในกรอบเวลาที่ก าหนด  โดยคา่ใช้จา่ยใน
การบริหารจดัการการด าเนินงานคา่ธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบญัชีเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ของเกษตร 
(ธ.ก.ส.)และคา่ชดเชยต้นทนุเงิน รวมทัง้คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องอนัเกิดจากผลของการเพิม่เป้าหมายจากเดมิอีก 99,918 
ครัวเรือน ให้เป็นไปตามลกัษณะวิธีการท่ีได้ด าเนินการมาแล้วในโครงการฯ หรือเพิ่มเติมได้แตอ่ยูภ่ายใต้กรอบวงเงินเดิมที่
คณะรัฐมนตรีได้อนมุตัิไว้แล้วตามมติเมื่อวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2561 (3,457.76 ล้านบาท)  
  2. มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ด าเนินการโอนเงินให้เกษตรกรได้ตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีคณะรัฐมนตรีมีมตใิห้ความ
เห็นชอบ 
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งวา่  ในการด าเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์ม
น า้มนั  คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมตเิมื่อวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2561 อนุมตัิกรอบวงเงนิเพื่อด าเนินโครงการฯ จ านวน 3,457.76 ล้าน
บาท ซึง่ ณ วนัสิน้สดุระยะเวลาการรับสมคัรเข้าร่วมโครงการฯ เมือ่วนัท่ี 31 มกราคม 2562 ปรากฏวา่  มีเกษตรกรชาวสวน
ปาล์มน า้มนัที่มคุีณสมบตัิตรงตามหลกัเกณฑ์  เงื่อนไขโครงการฯ จ านวน 150,000 ครัวเรือน ครบตามเปา้หมายที่
คณะรัฐมนตรีก าหนดไว้ จ านวน 1.35 ล้านไร่ เป็นจ านวนเงนิ 2,025.02 ล้านบาท ซึง่ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรได้โอนเงินเข้าบญัชีเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว  อย่างไรกด็ีมีเกษตรกรที่เกนิจากเป้าหมายโครงการฯ จ านวน 99,918 
ครัวเรือน จ านวน 0.90 ล้านไร่  ซึง่มีคณุสมบตัิตรงตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไขโครงการฯ (เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลกูปาล์มน า้มนัท่ีมี
คณุสมบตัิเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของโครงการฯ เข้ามาปรับปรุงทะเบียนเพิม่เตมิภายในกรอบเวลาที่ก าหนด) และสมควรได้รับ
การช่วยเหลือในอตัราไร่ละ 1,500 บาท ไมเ่กินครัวเรือนละ 15 ไร่ คิดเป็นวงเงินรวม จ านวน 1,348.87 ล้านบาท และมี
คา่ธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบญัชีเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รายละ 7 บาท รวมเป็นเงิน 0.70 
ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทัง้สิน้ 1,349.57 ล้านบาท  โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวขอใช้จ่ายจากกรอบวงเงนิเดิมภายใต้โครงการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน า้มนัท่ีได้รับการอนมุตัิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2561 และให้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเสนอขอรับจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมตามขัน้ตอนตอ่ไป 
รายละเอียด ครัวเรือน ไร่ 

(ล้านไร่) 
จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

(1) กรอบการด าเนินโครงการฯ  
(ตามมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2561) 

150,000 2.25 3,457.76 

(2) เกษตรกรที่สมคัรเข้าร่วมโครงการ 150,000 1.35 2,025.02 
(3) เกษตรกรที่เกินจากเปา้หมายจากโครงการฯ 99,918 0.90 1,348.87 
รวมจ านวนเงนิตาม (2) และ (3)  3,373.89 

 
  ทัง้นี ้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน า้มันแห่งชาติ (กนป.) ในการประชุมครัง้ที่ 1/2562 ได้มีมติ
เห็นชอบการเพิ่มเปา้หมายเกษตรกรในโครงการฯ ด้วยแล้ว  โดยคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการอนัเกิดจากผลของการเพิ่มเปา้หมาย
จากเดิมอกี 99,918 ครัวเรือน ให้เป็นไปตามลกัษณะวิธีการท่ีได้ด าเนินการมาแล้วในโครงการฯ หรือเพิ่มเติมได้  แตใ่ห้อยูภ่ายใน
กรอบวงเงินเดิมทีค่ณะรัฐมนตรีได้อนมุตัิไว้แล้ว 
 
13. เร่ือง  ขอความเหน็ชอบโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝาย
ราษีไศลและฝายหัวนา จังหวดัศรีสะเกษ โดยด าเนินโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์  
ระยะที่ 1 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัใินหลกัการตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จัน่ตอง) ประธาน
กรรมการในคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหวันา
เสนอ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรท่ีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
ฝายราษีไศลและฝายหวันา  จงัหวดัศรีสะเกษ  โดยโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหมป่ระยกุต์  ระยะที่ 1 วงเงินงบประมาณ
รวมทัง้สิน้  13,250,000 บาท และมอบหมายให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ในฐานะกรรมการและ
เลขานกุารคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลและคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหวันา เป็น
หนว่ยงานรับผิดชอบด าเนินโครงการตอ่ไป   
  ส าหรับคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการ ให้กรมชลประทานพิจารณาปรับแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากโครงการ/รายการท่ีด าเนินการบรรลวุตัถปุระสงค์แล้ว และมงีบประมาณเหลอื
จ่าย และ/หรือรายการท่ีหมดความจ าเป็น และ/หรือรายการท่ีคาดวา่จะไมส่ามารถด าเนินการได้ทนัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มาด าเนินการ โดยให้ขอท าความตกลงกบัส านกังบประมาณ (สงป.) ในรายละเอียดคา่ใช้จ่ายให้เหมาะสมและสอดคล้องกบั
ข้อเท็จจริงตามขัน้ตอนตอ่ไป ทัง้นี ้ ควรมีการบรูณาการร่วมกนัของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ี ตลอดจนให้มกีารตดิตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการด้วย เพื่อให้การใช้จา่ยงบประมาณเกิดประสทิธิภาพและความคุ้มคา่ ตามความเห็นของ สงป.  
  โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรท่ีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายราษีไศลและฝายหวันา 
จงัหวดัศรีสะเกษ โดยด าเนินโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหมป่ระยกุต์ ระยะที่ 1 มีสาระส าคญั ดงันี ้ 
หัวข้อ รายละเอียด 
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการกกัเก็บน า้ไว้ใช้พืน้ท่ีท าการเกษตรกรรมบรรเทาปัญหาภยั

แล้งและอทุกภยั  และสนบัสนุนองค์ความรู้ที่ส าคญัส าหรับท าเกษตรกรรมแบบ
อินทรีย์ให้เกษตรกรสามารถด าเนินการท าเกษตรกรรมยัง่ยืนแบบพึง่พาตนเอง ท า
ให้ช่วยลดต้นทนุการท าเกษตรกรรม  

ระยะเวลาด าเนินการ 180 วนั  
พืน้ที่ด าเนินการ จังหวดั อ าเภอ ต าบล 

1. พืน้ท่ีฝายราษีไศล จ านวน 3 จงัหวดั 
 
ศรีสะเกษ 

ราษีไศล เมืองคง หนองแค หนองอึง่ 
บวัหุง่ สร้างป่ี ส้มป่อย ดา่น 

บงึบรูพ์ บงึบรูพ์ 
สริุนทร์ 
 

ทา่ตมู  โพนครก หนองบวั 

รัตนบรีุ ทบัใหญ่ ยางสวา่ง 
ดอนแรด 

ร้อยเอ็ด โพนทราย ยางค า สามขา  
 2. พืน้ที่ฝายหัวนา จ านวน 2 จงัหวดั 

ศรีสะเกษ กนัทรารมย์ โนนสงัข์ 
อบุลราชธาน ี วารินช าราบ ทา่ลาด ห้วยขยงุ 

ส าโรง โนนกาเลน็ 
เป้าหมาย พฒันาพืน้ท่ีการเกษตรนอกเขตชลประทาน  (ซึง่อยูใ่นพืน้ท่ีของเกษตรกรที่มี

เอกสารสทิธ์ิ) ตามแนวทางของศาสตร์พระราชา (เกษตรทฤษฎีใหม)่          จ านวน 
500 ไร่ สามารถกกัเก็บน า้ในพืน้ที่ท าการเกษตรได้เพิม่ขึน้ 838,000 ลกูบาศก์เมตร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมชลประทาน กษ.  
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วิธีด าเนินการ (1) ให้ความรู้และสร้างการมีสว่นร่วมกบัเกษตรกรในพืน้ท่ี เพื่อสร้างการรับรู้
เก่ียวกบัแนวคิดและเทคนิคในการพฒันาแปลงเกษตรกรตามหลกัเกษตรทฤษฎี
ใหม ่ก่อนที่จะรับสมคัรเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  
(2) รับสมคัรเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ และส ารวจตรวจสอบความเหมาะสมของ
แปลงเกษตรกรที่สมคัรเข้าร่วมโครงการ รวมถึงความพร้อมของเกษตรกรที่จะให้
ด าเนินการขดุแหลง่กกัเก็บน า้ ซึง่การด าเนินการดงักลา่วเกษตรกรต้องสมคัรใจเข้า
ร่วมโครงการเทา่นัน้ โดยที่ประชมุคณะกรรมการฯ ตวัแทนจากภาคประชาชนแจ้ง
วา่  เกษตรกรในพืน้ท่ีสว่นใหญ่เหน็ด้วยและพร้อมทีจ่ะสมคัรเข้าร่วมโครงการฯ  
(3) พฒันาปรับปรุงแปลงให้กบัเกษตรกรในพืน้ท่ี ซึง่จะก่อสร้างด้วยการขดุดินโดย
ใช้เคร่ืองจกัรภายในพืน้ท่ีของเกษตรกร ตามรูปแบบเกษตรกรทฤษฎีใหม ่ประมาณ
ร้อยละ 30 ของพืน้ท่ีเกษตรกรตอ่ราย เพื่อให้ใช้เป็นแหลง่กกัเก็บน า้  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (1) พฒันาพืน้ท่ีการเกษตรนอกเชตชลประทาน (ซึง่อยูใ่นพืน้ท่ีของเกษตรกรทีม่ี
เอกสารสทิธ์ิ) ตามแนวทางศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม ่จ านวน 500  ไร่  
(2) สามารถกกัเก็บน า้ในพืน้ท่ีท าการเกษตรได้เพิ่มขึน้ 838,000 ลกูบาศก์เมตร  
(3) เป็นการสนบัสนนุแหลง่น า้ที่ถือเป็นปัจจยัการผลติส าคญัให้แก่เกษตรกร 
เกษตรกรจงึสามารถท าการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรได้ตลอดปี พึง่พาตนเองได้
และมีคณุภาพชีวิตทีด่ีขึน้  
(4) เป็นการสร้างความมัน่คงด้านรายได้แกเ่กษตรกร และสง่เสริมการผลติที่เป็น
มิตรกบัสิง่แวดล้อม 
(5) เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดอตัราการวา่งงาน แรงงานคืนถ่ิน  

 
14. เร่ือง  ขอความเหน็ชอบการขยายระยะเวลาและขยายฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมายการรับเงนิอุดหนุนเพื่อการ
เลีย้งดูเด็กแรกเกิด 
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามที่กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) เสนอ ดงันี ้ 
  1. เห็นชอบการขยายระยะเวลาให้เงินอดุหนนุเพือ่การเลีย้งดเูดก็แรกเกิดตัง้แตแ่รกเกิด - 6 ปี แบบขยายฐาน
รายได้ไมเ่กิน 100,000 บาทตอ่คนตอ่ปี  เร่ิมตัง้แตปี่งบประมาณ 2562 เป็นต้นไป  ให้กลุม่เปา้หมายเด็กทีเ่กิดตัง้แต ่1 ตลุาคม 
2558 เป็นต้นไป ดงันี ้ 
   1.1 เดก็ท่ีรับสทิธ์ิในปีงบประมาณ 2559 - 2561 รับตอ่เนื่องจนครบอายคุรบ 6 ปี 
   1.2 เดก็ท่ีเกิดตัง้แต ่1 ตลุาคม 2558 ท่ีมีคณุสมบตัิและไมเ่คยได้รับสทิธ์ิ มีสทิธ์ิได้รับเงินตัง้แต่
ปีงบประมาณ 2562 จนอายคุรบ 6 ปี 
   1.3 เดก็ที่เกิดตัง้แตปี่งบประมาณ 2562 ได้รับสทิธ์ิจนอายคุรบ 6 ปี 
  2. ส าหรับภาระงบประมาณที่จะเกิดขึน้ในปีงบประมาณ 2562 ให้ พม. จดัท ารายละเอยีดแผนการใช้จ่ายเงิน
เพื่อขอรับการจดัสรรงบกลาง  รายการเงินส ารองจา่ยเพื่อกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น  ตามระเบียบวา่ด้วยการบริหารงบประมาณ
รายจา่ยงบกลาง  รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ. 2560 และตามพระราชบญัญตัิวินยัการเงินการคลงัของ
รัฐ พ.ศ. 2561 ทัง้นีส้ าหรับปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป ให้เสนอขอตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมตอ่ไป 
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (กรมกิจการเด็กและเยาวชน) เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเห็นชอบการขยายระยะเวลาให้เงินอดุหนนุเพื่อการเลีย้งดเูด็กแรกเกิด  ตัง้แตแ่รกเกิด - 6 ปี  แบบขยายฐานรายได้ไมเ่กิน 
100,000 บาทตอ่คนตอ่ปี  เร่ิมตัง้แตปี่งบประมาณ 2562  เป็นต้นไป  ให้กลุม่เปา้หมายเดก็ที่เกิดตัง้แต ่1 ตลุาคม 2558 เป็นต้นไป  
จากเดิมทีเ่ป็นการก าหนดการให้เงินอดุหนนุส าหรับเด็กแรกเกิด -  3 ปี เดือนละ 600 บาทตอ่คน  และอยูใ่นครัวเรือนยากจนและ
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ครัวเรือนท่ีเสีย่งตอ่ความยากจน (ครัวเรือนท่ีมีรายได้เฉลีย่ต า่กวา่ 3,000 บาทตอ่คนตอ่เดือนหรือต า่กวา่ 36,000 บาทตอ่คนตอ่ปี 
โดยน ารายได้ทัง้หมดของสมาชิกในครัวเรือนหารด้วยจ านวนสมาชิกทัง้หมด ซึง่รวมเด็กแรกเกิดด้วย) โดยมเีหตผุลส าคญั 2 สว่น 
คือ (1) การขยายระยะเวลาการให้เงินอดุหนนุฯ ไปจนถงึอาย ุ6 ปีเนื่องจากเด็กแรกเกิด -  6 ปี  เป็นช่วงวยัที่ส าคญัที่สดุของการ
เจริญเติบโต  โดยเฉพาะพฒันาการด้านสมอง  ดงันัน้  การลงทนุพฒันาเด็กในช่วงอายดุงักลา่วจงึเป็นการลงทนุท่ีให้ผลตอบแทน
สงูสดุตอ่สงัคมในระยะยาวและจากรายงานการติดตามประเมินผลโครงการเงินอดุหนนุฯ ประจ าปี 2561 พบวา่เดก็ที่ได้รับเงิน
อดุหนนุฯ ได้รับประโยชน์มากกวา่ทัง้ในด้านภาวะโภชนาการและการเข้าถงึการบริการทางสงัคม เช่น การพาเดก็ไปรับบริการตรวจ
ทางการแพทย์หลงัคลอด และ (2) การขยายฐานรายได้ของกลุม่เปา้หมายการรับเงินอดุหนนุฯ แบบฐานรายได้ไมเ่กิน 100,000 
บาทตอ่คนตอ่ปี เนื่องจากสอดคล้องกบัการใช้ฐานเกณฑ์รายได้ของผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแหง่รัฐ  
ครอบคลมุเดก็ในครอบครัวยากจนหรือเสีย่งตอ่ความยากจนเพิ่มขึน้และไมซ่ า้ซ้อนกบัสทิธิประโยชน์อื่น ๆ ของรัฐในปัจจบุนั  ซึง่
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ได้จดัประชมุหารือโดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉตัรชยั สาริกลัยะ) เป็น
ประธาน  ร่วมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว     ที่ประชมุเห็นชอบตามที่กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์เสนอ 
 
15. เร่ือง ขอความเหน็ชอบให้ข้าราชการลาบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภเิษก โดยไม่ถอืเป็นวันลา 
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามที่ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ (พศ.) เสนอดงันี ้
  1. ให้ข้าราชการทกุประเภท พนกังานราชการ ลกูจ้างประจ า ลกูจ้างชัว่คราวของสว่นราชการ หนว่ยงานของรัฐ 
และพนกังานรัฐวิสาหกิจ ลาบรรพชาอปุสมบทเฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั                 มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกรู ในโครงการบรรพชาอปุสมบทเฉลมิพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล            พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไมถื่อ
เป็นวนัลา เสมือนเป็นการปฏิบตัิราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ โดยเตรียมการจนถึงวนัลาสกิขา ระหว่างวันที่ 2 -16 
พฤษภาคม 2562 รวมเป็นเวลา 15 วนั 
  2. การใช้สทิธิการลาตามข้อ 1. ดงักลา่ว ให้สทิธิแก่ข้าราชการทกุประเภท พนกังานราชการ ลกูจ้างประจ า 
ลกูจ้างชัว่คราวของสว่นราชการ หนว่ยงานของรัฐ และพนกังานรัฐวิสากิจที่เคยลาบรรพชาอปุสมบทระหวา่งรับราชการมาแล้ว 
สามารถจะลาบรรพชาอปุสมบทเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ในโครงการบรรพชา
อปุสมบทเฉลมิพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามมตคิณะรัฐมนตรีในครัง้นีไ้ด้อกี 
  3. ข้าราชการทกุประเภท พนกังานราชการ ลกูจ้างประจ า ลกูจ้างชัว่คราวของสว่นราชการ หนว่ยงานของรัฐ 
และพนกังานรัฐวิสาหกิจ ที่ไมเ่คยลาบรรพชาอปุสมบทระหวา่งรับราชการ หากได้ลาอปุสมบทเฉลมิพระเกียรติ สมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ในโครงการบรรพชาอปุสมบทเฉลมิพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก ตามมตคิณะรัฐมนตรีในครัง้นีแ้ล้ว ไมม่ีผลกระทบถึงสทิธิในการลาบรรพชาอปุสมบทในอนาคต ซึง่เป็นการใช้
สทิธิการลาบรรพชาอปุสมบทครัง้แรกตัง้แตเ่ร่ิมรับราชการ ตามระเบียบวา่ด้วยการการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 โดยยงัคงได้
สทิธิการลาบรรพชาอปุสมบทและยงัคงได้สิทธิในการรับเงินเดือนระหวา่งลาไมเ่กินหนึง่ร้อยยี่สบิวนั ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่าย
เงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  4. การใช้สทิธิตามมตคิณะรัฐมนตรีครัง้นีผู้้ลาบรรพชาอปุสมบทจะต้องเข้าร่วมบรรพชาอปุสมบทในโครงการท่ี
สว่นราชการ หนว่ยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนร่วมกบัคณะสงฆ์จดัขึน้เป็นโครงการอยา่งชดัเจนและมีการจดัอบรมตามหลกัสตูร
ส าหรับผู้บวชระยะสัน้ท่ีคณะสงฆ์ก าหนดภายในระยะเวลาที่ก าหนดของโครงการแตไ่มเ่กิน     15 วนั หากบรรพชาอปุสมบทเป็น
เอกเทศโดยไมไ่ด้เข้าร่วมโครงการตามที่ก าหนด จะไมไ่ด้รับสทิธิในการลาตามมติคณะรัฐมนตรี 
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  พศ. รายงานวา่ 
  1. ตามประกาศส านกัราชวงั ลงวนัท่ี 1 มกราคม 2562 เร่ือง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตัง้การพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก โดยที่สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตัเิป็นพระมาหา
กษัตริย์แหง่ประเทศไทย ตามค ากราบบงัคมทลูเชิญของประธานสภานิติบญัญตัิแหง่ชาติ ปฏิบตัิหน้าที่ประธานรัฐสภา กราบ
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บงัคบัทลูในนามของปวงชนชาวไทย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่มให้ตัง้การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึน้ระหวา่ง
วนัที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 
  2. พศ. ได้เสนอโครงการบรรพชาอปุสมบทฯ ตอ่มหาเถรสมาคมโดยที่ประชมุฯ ได้มมีตใินการประชมุครัง้ที่ 
1/2562 เมื่อวนัท่ี 10 มกราคม 2562 เห็นชอบโครงการบรรพชาอปุสมบทฯ ตามที่ พ.ศ. เสนอแล้ว โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ ดงันี ้
 
หัวข้อ สาระส าคัญ 
ชื่อโครงการ “โครงการบรรพชาอปุสมบทเฉลมิพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก” 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเฉลมิพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
2. เพื่อสง่เสริมให้ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการแสดงความจงรักภกัดี ถวายเป็นราชสกัการะแด่
สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู โดยการศกึษาและปฏิบตัิธรรมตาม
หลกัค าสอนในพระพทุธศาสนาตามแนวทางทีถ่กูต้องอยา่งแพร่หลาย 

เป้าหมาย ข้าราชการและประชาชนทกุหมูเ่หลา่เพื่อเฉลมิพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยูห่วั                มหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เป็นจ านวนไมน้่อยกวา่ 6,810 รูป ด าเนินการ          ทัง้ใน
สว่นกลาง และสว่นภมูิภาค 

สถานที่ด าเนินการ ณ วดัที่เป็นศนูย์กลางระดบัจงัหวดัและระดบัอ าเภอทัง้ในสว่นกลางและสว่นภมูิภาคในการจดั
กิจกรรม จ านวน 77 จงัหวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ ระหวา่งวนัท่ี 2 – 16 พฤษภาคม 2562 รวมระยะเวลา 15 วนั 
งบประมาณในการ
ด าเนินการ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ พศ. จ านวน 2 ล้านบาท 

แนวทางด าเนินการ - ต้องมีหนว่ยงานรับผิดชอบที่ชดัเจน 
- ต้องจดัท าเป็นโครงการ มีการก าหนดรายละเอียดในเร่ืองตา่ง ๆ ไว้อยา่งชดัเจน 
- การจดัพิธีการตา่ง ๆ ต้องเป็นไปอยา่งสมพระเกียรติ เรียบง่าย ประหยดัตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- ให้ประชาชนทกุหมูเ่หลา่ได้ร่วมกิจกรรมโดยทัว่กนัและให้ข้าราชการเป็นต้นแบบแก่ประชาชนใน
การเข้าร่วมกิจกรรม โดยให้สทิธิในการลาบรรพชาอปุสมบทบ าเพญ็กศุลถวายเป็นพระราชกศุล
ได้โดยไมถื่อเป็นวนัลา 
- ผู้ เข้าร่วมบรรพชาอปุสมบทต้องปฏิบตัิตามระเบียบท่ีก าหนดไว้ทกุประการ 
- ข้าราชการและลกูจ้างของหนว่ยงานภาครัฐที่ประสงค์จะเข้าร่วมอปุสมบทเฉลมิพระเกียรติ ต้อง
ได้รับอนญุาตให้ลาอปุสมบทจากหวัหน้าสว่นราชการท่ีสงักดั 
- พศ. ท าหน้าที่เป็นศนูย์อ านวยการในการจดัโครงการดงักลา่ว โดยอ านวยความสะดวกให้ความ
ช่วยเหลอืแนะน าหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีจดัโครงการฯ  

 
ทัง้นี ้ข้าราชการทกุประเภท พนกังานราชการ ลกูจ้างประจ า ลกูจ้างชัว่คราวของสว่นราชการหนว่ยงานของรัฐ และพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ  ที่มีความประสงค์จะร่วมแสดงความจงรักภกัดีร่วมท าความดีถวายสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั        มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู มีโอกาสเข้าร่วมบรรพชาอปุสมบททัว่กนั โดยให้ได้รับสทิธิในการเข้าร่วมบรรพชาอปุสมบทเป็นกรณีพิเศษ 
โดยไมถื่อเป็นวนัลา ทัง้นี ้หากวดัใดทัง้ในและตา่งประเทศมคีวามพร้อม สามารถจดักิจกรรมดงักลา่วได้ตามความเหมาะสม 
  3. การบรรพชาอปุสมบทในโอกาสดงักลา่ว ผู้ เข้าร่วมอปุสมบทจะได้มีโอกาสรับการศกึษาและเรียนรู้หลกัใน
การปฏิบตัิตามหลกัธรรมค าสอนทางพระพทุธศาสนา และได้ร่วมแสดงความจงรักภกัดี โดยการเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นราช
สกัการะ 
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16. เร่ือง  โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2570 (ด าเนินการเฉพาะในระยะที่ 1             พ.ศ. 
2561 – 2564)  
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบในหลกัการการด าเนินงานโครงการผลติแพทย์เพิม่แหง่ประเทศไทยปี พ.ศ. 2561- 
2570 (ด าเนินการเฉพาะในระยะที่ 1 พ.ศ. 2561 – 2564) และอนมุตัิให้ด าเนินการ ตามที่กระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) เสนอ  
  ส าหรับคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านกังบประมาณที่ให้ ศธ. จดัท าแผน
ปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมทัง้รายละเอียดที่เก่ียวข้องเพื่อเสนอขอตัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีตามความ
พร้อม  ความจ าเป็นและความเหมาะสมที่จะต้องใช้จ่ายในแตล่ะปีงบประมาณ  รวมทัง้พิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบั
พระราชบญัญตัวิินยัการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 และให้กระทรวงศกึษาธิการ  กระทรวงสาธารณสขุและหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องด าเนินการดงันี ้
  1. ให้ด าเนินการพิจารณาทบทวนการเป็นนกัศกึษาคูส่ญัญาของนกัศกึษาวิชาแพทยศาสตร์ แล้วน าเสนอ
คณะกรรมการก าหนดและนโยบายก าลงัคนภาครัฐและคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอ่ไป  ตามนยัมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 7 
มิถนุายน 2537 และมติคณะกรรมการก าหนดเปา้หมายและนโยบายก าลงัคนภาครัฐ  ในการประชมุครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 15 
กมุภาพนัธ์ 2562 โดยไมใ่ห้น าเหตแุหง่การบรรจแุพทย์เข้ารับราชการเพื่อชดใช้ทนุมาใช้ในการขอก าลงัแพทย์เพิ่มขึน้อกี 
  2. ในการด าเนินโครงการฯ ให้พิจารณาด าเนินการควบคูไ่ปกบัการแก้ไขปัญหาเร่ืองการกระจายก าลงัคนไปยงั
พืน้ท่ีตา่ง ๆ รวมทัง้การธ ารงรักษาแพทย์ไว้ในระบบราชการด้วย 
  3. รับความเห็นของส านกังบประมาณ  ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ  ส านกังาน ก.พ. 
ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ  ในฐานะฝ่ายเลขานกุาร คณะกรรมการนโยบายและพฒันาการศกึษา  
ส านกังาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานกุารร่วมคณะกรรมการก าหนดเปา้หมายและนโยบายก าลงัคนภาครัฐไปพิจารณาด าเนินการ 
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  1. การเพิม่ก าลงัการผลติแพทย์ทีผ่า่นมาตัง้แตปี่ 2537 จนถงึปัจจบุนัใช้แนวทางการจดัท าโครงการพิเศษเสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  ลา่สดุคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2555 อนมุตัใินหลกัการโครงการผลติแพทย์เพิ่ม
แหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2556 -  2560 โดยสามารถรับนกัศกึษาได้ทัง้สิน้ จ านวน 8,137 คน จากเปา้หมาย จ านวน 9,039 คน คดิ
เป็นร้อยละ 90.02 ซึง่ท าให้จ านวนแพทย์ในประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ และสดัสว่นแพทย์ตอ่ประชากรดขีึน้ตามล าดบั  
อยา่งไรก็ตาม  ผลการด าเนินงานรายภมูิภาค  ยงัไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ 
  2. เพื่อด าเนินการตอ่เนื่องจากโครงการผลติแพทย์เพิ่มแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2556 - 2560 และรองรับการ
ขยายศกัยภาพการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสขุของประเทศในทกุภาคสว่น รวมทัง้นโยบายการสง่เสริมการเป็น
ศนูย์กลางการแพทย์ในระดบัภมูภิาค (Medical Hub) สงัคมผู้สงูอาย ุ และความซบัซ้อนของโรคในอนาคต (มีความต้องการ
อตัราสว่นแพทย์ตอ่ประชากรในภาพรวมเทา่กบั 1 : 1,200 คน ในปี 2576) กลุม่สถาบนัแพทยศาสตร์แหง่ประเทศไทยร่วมกบั
กระทรวงศกึษาธิการและกระทรวงสารณสขุได้จดัท าโครงการผลติแพทย์เพิ่มแหง่ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2570 โดยเน้นการ
พฒันาหลกัสตูรโดยใช้ชมุชนเป็นฐานการผลติ (Community based) เพื่อให้เกิดความผกูพนักบัชมุชนและสามารถอยูป่ฏิบตังิาน
ในพืน้ท่ีได้อยา่งยาวนาน  รับนกัเรียนในพืน้ท่ีเข้าศกึษาและจดัสรรไปปฏิบตัิงานในพืน้ท่ีมากยิง่ขึน้  โดยเฉพาะในเขตสขุภาพท่ีมี
การขาดแคลนแพทย์เป็นจ านวนมาก  โดยในครัง้นีไ้ด้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบให้ด าเนินโครงการเฉพาะระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2561 – 2564) โดยมเีปา้หมายทีจ่ะสามารถรับนกัศกึษาแพทย์เพิ่มจากแผนการรับปกตจิ านวน 9,168 คนรวมทัง้ขอรับการ
สนบัสนนุงบประมาณในการผลตินกัศกึษาแพทย์ดงักลา่วโดยขอเบิกจา่ยในลกัษณะเงินอดุหนนุทัว่ไป  รวมทัง้สิน้ 34,838.4 ล้าน
บาท ผกูพนังบประมาณตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ. 2561- 2570 แบง่เป็น งบด าเนินการผลติบณัฑติในอตัรา 300,000 บาท/คน/ปี 
หรือ 1.8 ล้านบาท/คน/หลกัสตูรวงเงิน 16,502.4 ล้านบาท และงบลงทนุเพื่อสนบัสนนุโครงสร้างพืน้ฐานการจดัการเรียนการสอน
ด้านการแพทย์ในอตัรา 2 ล้านบาท/คน/หลกัสตูร วงเงิน 8,336 ล้านบาท ซึง่เป็นอตัราเดมิที่ได้รับการสนบัสนนุในการด าเนิน
โครงการผลติแพทย์เพิ่มที่ผา่นมา  
 
ล าดับ สถาบันการศึกษา จ านวนการผลิต งบประมาณ 
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เพิ่ม (คน) (ล้านบาท) 
1. โครงการผลติแพทย์เพิ่มฯ ภายใต้ความรับผิดชอบ

ของกระทรวงศกึษาธิการ(โครงการผลติแพทย์เพิ่ม 
เดิม) 

4,384 16,659.2 

2. โครงการผลติแพทย์เพิ่มฯ ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของกระทรวงสาธารณสขุ             (โครงการผลติ
แพทย์ชนบทเพิ่ม เดิม) 

4,784 18,179.2 

รวม 9,168 34,838.4 
 
  3. เมื่อรวมกบัแผนการรับปกติทีส่ามารถรับนกัศกึษาได้ จ านวน 3,384 คน จะท าให้สามารถรับศกึษาได้
ทัง้หมด 12,552 คน (เฉลีย่ปีละ 3,198 คน) ซึ่งมคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบัแผนบริหารจัดการก าลังคนและแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปก าลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  ที่มีคาดการณ์ความต้องการ
แพทย์ในอนาคต 20 ปี 
 
17. เร่ือง แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบและอนมุตัิตามที่กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) เสนอดงันี ้
  1. เห็นชอบในหลกัการแผนปฏิบตัิการบรูณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (พ.ศ. 2563 – 2567) 
  2. อนมุตัิให้สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.) เป็นหนว่ยงานกลางและมีโครงสร้างองค์กรเพื่อขบัเคลือ่น
แผนปฏิบตัิการ โดย สธ. เป็นหนว่ยงานหลกั 
  3. อนมุตัิให้ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (สกพอ.) รวบรวมความต้องการ
พฒันา Genomics Thailand เพือ่สง่เสริมให้มีการลงทนุท่ีเหมาะสม ให้มีอตุสาหกรรมการแพทย์      เกิดการบริการและธุรกิจที่
เก่ียวข้องในไทย โดยมกีารถา่ยทอดเทคโนโลยีระดบัสงู และมีการเพิ่มต าแหนง่งานส าหรับคนไทย 
  ส าหรับคา่ใช้จา่ยและภาระงบประมาณที่จะเกิดขึน้เพื่อขบัเคลือ่นแผนปฏิบตัิการบรูณาการฯ ดงักลา่ว วงเงิน 
4,470 ล้านบาท ให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจดัล าดบัความส าคญั  ความจ าเป็นเร่งดว่น  ความคุ้มคา่  และประโยชน์ที่ประชาชนจะ
ได้รับเป็นส าคญั  และจดัท าแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  เพื่อเสนอขอตัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีตาม
ขัน้ตอนตอ่ไป  ตามความเห็นของส านกังบประมาณ 
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  สธ. รายงาน วา่ 
  1. แผนปฏิบตัิการบรูณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (พ.ศ. 2563 – 2567) เป็นแผนที่เกี่ยวข้องกับการน า
ข้อมูลพนัธุกรรมมนุษย์มาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึง่ร้อยละ 30 ของโรคในมนษุย์เกิดจากปัจจยัทาง
พนัธุกรรม ซึง่ปัจจบุนัการถอดรหสัพนัธุกรรมมีต้นทนุลดลงอยา่งมาก (ประมาณ 18,000 บาทตอ่กนั) และมีการใช้ประโยชน์อยา่ง
กว้างขวาง เช่น การตรวจเพื่อคดักรองความผดิปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ์ การตรวจพนัธุกรรมเพื่อปอ้งกนัมะเร็ง โรคไม่
ติดตอ่ โรคติดเชือ้ หรือการปอ้งกนัการแพ้ยา ซ่ึงแผนปฏิบตัิการฯ มีเป้าหมายที่จะบูรณาการการใช้ข้อมูลพนัธุกรรมในด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขของไทยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สธ. 
กระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสขุแก่ประชาชน ซี่งในอนาคตการแพทย์จีโนมิกส์จะ
เข้ามามีบทบาทในการสร้างสขุภาพท่ีดีของประชากรตัง้แตก่่อนตัง้ครรภ์จนกระทัง่เสยีชีวติ ทัง้นี ้ในมมุมองด้านเศรษฐศาสตร์
สาธารณสขุ (Health Economics) การลงทนุเพิม่ประสทิธิภาพในการปอ้งกนัโรค วินิจฉยัโรค และดแูลผู้ ป่วยจะน ามาสูก่ารลด
คา่ใช้จา่ยในการดแูลรักษาผู้ ป่วยอยา่งมาก โดย สธ. ประมาณการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีจ่ะได้จากการให้บริการทาง
การแพทย์แบบจีโนมิกส์ประมาณ 70,000 ล้านบาทตอ่ปี (ประเมินจากการลดอตัราการเกิด 5 โรคหลกั ได้แก่ โรคหลอดเลอืดสมอง 
การติดเชือ้ HIV โรคหวัใจขาดเลอืด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง) รวมทัง้ยงัก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการสง่เสริมอตุสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจรและการให้บริการใน  Medical Hub  
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  2. ปัจจบุนั การแพทย์จีโนมิกส์มกีารด าเนินการในหลายประเทศโดยมีประเทศที่ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินการบริหารจดัการข้อมลูทางพนัธุกรรม เช่น องักฤษ สหรัฐอเมริกา สงิคโปร์ ซึง่ในสว่นของประเทศไทยการด าเนินการด้าน
การแพทย์จีโนมิกส์ยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมต้น แตจ่ากการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมและศกัยภาพ (SWOT Analysis) พบวา่ประเทศไทยมี
จดุแขง็จากความเป็นผู้น าด้าน Medical Hub มีนกัวิจยัที่เช่ียวชาญและมีที่ตัง้ทางภมูศิาสตร์ที่เหมาะสม ประกอบกบัเทคโนโลยีที่
เก่ียวข้องเร่ิมมต้ีนทนุท่ีถกูลง แตใ่นขณะเดียวกนัพบวา่ยงัมีปัญหาในการบรูณาการท างานด้านการแพทย์จีโนมิกส์ระหวา่ง
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
  3. หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ สธ. สวรส. ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ วท. ศธ. สกพอ. และแพทย
สภาแหง่ประเทศไทย ได้ลงนามในบนัทกึความร่วมมือเมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2561 เพื่อร่วมกนัจดัท าแผนปฏิบตัิการบรูณาการจีโน
มิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) และได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการก ากบัทิศทางแผนงานวจิยัจีโนมิกส์ประเทศไทย ภายใต้
ค าสัง่คณะกรรมการสถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 ซึง่มีปลดักระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีเป็น
ประธาน โดยแผนปฏิบตัิการบณูณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) ประกอยบด้วย 6 มาตรการ ได้แก่ 
มาตรการ รายละเอียด หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. ด้านการวิจยั
และการ
ประยกุต์ใช้ 
(Research and 
Implementation) 

ก าหนดหวัข้อการวิจยัหลกั 5 หวัข้อ ได้แก่ 
1. โรคมะเร็ง 
2. โรคที่ไมไ่ด้รับการวินิจฉยัและโรคหายาก และโรคที่เก่ียวกบัพนัธุ
ศาสตร์มารดาและทารก 
3. โรคไมต่ิดตอ่และการศกึษาในกลุม่ประชากรแบบระยะยาว 
4. โรคติดเชือ้  
5. เภสชัพนัธุศาสตร์ 

วท. [ส านกังานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหง่ชาติ (สวทช.)] สธ. และ 
ศธ. 

2. ด้านการ
บริการ (Service) 

พฒันามาตรฐานและคณุภาพการให้บริการทางการแพทย์จีโนมกิส์ 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการในระบบประกนัสขุภาพของ
ไทย ซึง่รวมถึงการจดัท าแนวทางเวชปฏิบตัิและการควบคมุดแูลชดุ
ทดสอบให้มีมาตรฐาน 

วท. (สวทช.) สธ. ศธ. และ
ภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง 

3. ด้านการ
วิเคราะห์และ
จดัการข้อมลู 
(Data Analysis 
and 
Management)  

เป็นการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อการค านวณและการจดัการ
ข้อมลู ซึง่รวมถึงการพฒันาบคุลากร ด้านชีวสารสนเทศ 
(Bioinfomaticians) การผลติเคร่ืองมือทางชีวสารสนเทศเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมลู และการจดัจัง้ศนูย์ข้อมลูประมวลผลเพื่อช่วยในการ
ตดัสนิใจในการรักษาตามแนวทางของการแพทย์จีโนมิกส์ 

วท. (สวทช.) 

4. Ethical, Legal 
and Social 
Implications 
(ELSI) 

เป็นการศกึษาและวางแผนการจดัการกบัผลกระทบที่อาจเกิดขึน้
จากเทคโนโลยีการแพทย์จีโนมิกส์ เช่น ประเด็นเร่ืองศกัดิ์ศรีความ
เป็นมนษุย์ การจดัการความเป็นสว่นตวั การรักษาความลบัและ
ความปลอดภยัของข้อมลู การจดัการทรัพย์สนิทางปัญญาทีเ่กิดจาก
ความก้าวหน้าในการวจิยัและพฒันา โดยเป็นการศกึษาทัง้ในด้าน
จริยธรรม กฎหมาย และสงัคม เพื่อน าไปสูก่ารก าหนดนโยบาย 
กฎหมาย หรือแนวปฏิบตัติอ่ไป 

สธ. (ส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและ
ยา) วท. (สวทช.) สวรส. และ 
ศธ. 

5. ด้านการผลติ
และพฒันา
บคุลากร 
(Human 
Resource 

พฒันาบคุลากรที่เก่ียวข้องกบัการแพทย์จีโนมิกส์จ านวน 794 คน 
ภายใน 5 ปี ประกอบด้วย 4 สาขา ดงันี ้
1. แพทย์ด้านเวชพนัธุศาสตร์ 34 คน 
2. ผู้ให้ค าปรึกษาด้านพนัธศุาสตร์ 110 คน 

วท. (สวทช.) สธ. และ ศธ. 
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Production and 
Development) 

3. สหสาชาวชิาชีพด้านพนัธุศาสตร์ ชีววิทยาระดบัโมเลกลุและ
พยาธิวิทยาระดบัโมเลกลุ 150 คน 
4. นกัชีวสารสนเทศ (Bioinfomaticians) และนกัระบาดวิทยาพนัธุ
ศาสตร์ 500 คน 

6. ด้านการ
สง่เสริมและ
พฒันา
อตุสาหกรรมใหม่
เพื่อขบัเคลือ่น
การพฒันา
การแพทย์จีโน
มิกส์ในประเทศ
ไทย (New 
Industry 
Development)  

การแพทย์จีโนมิกส์เป็นพืน้ฐานส าคญัที่จะตอ่ยอดไปสูก่ารพฒันา
อตุสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ซึง่เป็นหนึง่ใน
อตุสาหกรรมใหม ่(New S – Curves) ซึง่มาตรการนีก้ารเป็นบรูณา
การแนวโน้มความต้องการการแพทย์จีโนมิกส์ของไทย สนบัสนนุให้
เกิดการลงทนุหรือร่วมลงทนุจากภาคเอกชนในการจดัท า
ห้องปฏิบตัิการมาตรฐานนานาชาติ การสง่เสริมงานวจิยัสู่
ผลติภณัฑ์สขุภาพ และสนบัสนนุผู้ประกอบการท่ีมีศกัยภาพด้าน
การบริการด้วยระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์จีโนมิกส์ 

สธ. วท. (สวทช.) อก. สวรส. 
สกพอ. และส านกังาน
คณะกรรมการสง่เสริมการ
ลงทนุ 

  ทัง้นี ้ในคราวประชมุคณะกรรมการขบัเคลือ่นการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลีย่นตามนโยบาย THAILAND 
4.0 ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 3 มกราคม 2562 ซึง่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมตเิห็นชอบให้หลกัการและแนวทางแผนปฏิบตัิ
การบรูณาการจีโนมกิส์ประเทศไทย (พ.ศ. 2563 – 2567) แล้ว 
 
18. เร่ือง ขอความเหน็ชอบในชนิด ขนาด และจ านวน ของเสือ้เกราะป้องกนักระสุน เพื่อใช้ในราชการของส านักงาน
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ตามมาตรา 46/2 วรรคสองของพระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงนิ พ.ศ. 2542  
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามความเห็นของส านกังบประมาณ ที่เห็นชอบหลกัการในชนดิ ขนาด และจ านวน
ของเสือ้เกราะปอ้งกนักระสนุระดบั 3 เอ จ านวน 50 ตวั เพื่อใช้ในราชการของส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ส านกังาน ปปง.) ตามที่ส านกังาน ปปง. เสนอ ได้เป็นกรณีเฉพาะราย ส าหรับการจดัหาเสือ้เกราะปอ้งกนักระสนุดงักลา่วมีภาระ
คา่ใช้จา่ย ภายในวงเงิน 1,195,000 บาท นัน้ ให้ส านกังาน ปปง. จดัท าแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ เพือ่
เสนอขอตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอ่ไป โดยต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบงัคบั และมตคิณะรัฐมนตรีทีเ่ก่ียวข้องให้ถกูต้องครบถ้วน รวมทัง้ก าหนดมาตรการควบคมุการเบิกจ่ายเสือ้เกราะปอ้งกนั
กระสนุให้มีประสทิธิภาพและเหมาะสมตามความจ าเป็น โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของทางราชการเป็นส าคญั ตามความเห็น
ของส านกังบประมาณ  
   
   สาระส าคัญของเร่ือง  
  ส านกังาน ปปง. มีภารกิจทีม่ีความเสีย่งเพิ่มมากขึน้อนัเนื่องมาจากการกระท าความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน 
ความผิดเก่ียวกบัการก่อการร้าย ซึง่การปฏิบตัิภารกิจสบืสวน รวบรวมพยานหลกัฐานของพนกังานเจ้าหน้าที่ปอ้งกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงินต้องลงพืน้ท่ีสบืสวนหาขา่ว มีความเสีย่งตอ่ชีวิตในการปฏิบตัิหน้าที่ ซึง่ในปัจจบุนัส านกังาน ปปง. มี
อตัราก าลงัข้าราชการ จ านวน 553 อตัรา ซึง่ในจ านวนนีม้ีเจ้าหน้าที่ท่ีต้องปฏิบตัิภารกิจดงักลา่ว ท าให้เสือ้เกราะปอ้งกนักระสนุท่ีมี
อยูเ่ดมิจ านวน 80 ตวัไมเ่พียงพอส าหรับการใช้ปฏิบตัิงาน และต้องจดัหาเสือ้เกราะปอ้งกนักระสนุที่มีประสทิธิภาพให้เหมาะสมกบั
ภารกิจที่มีความเสีย่งสงู จงึมีความจ าเป็นต้องขอซือ้เสือ้เกราะปอ้งกนักระสนุระดบั 3 เอ เพิม่เตมิ จ านวน 50 ตวั วงเงิน 1,195,000 
บาท  
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19. เร่ือง  การขอปรับปรุงมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 7 กนัยายน 2547 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การก าหนดอตัรา
เงนิเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อ านวยการองค์การมหาชน และหลักเกณฑ์การก าหนดเบีย้ประชุมและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการขององค์การมหาชน  
  คณะรัฐมนตรีพจิารณาเร่ือง การขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 7 กนัยายน 2547 เร่ือง              
การปรับปรุงหลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อ านวยการองค์การมหาชน และ 
หลกัเกณฑ์การก าหนดเบีย้ประชมุและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และ 
อนกุรรมการขององค์การมหาชน ตามที่ส านกังาน ก.พ.ร. เสนอ แล้วมีมติเห็นชอบดงันี ้
  1. เห็นชอบการปรับปรุงมตคิณะรัฐมนตรีเสือ่วนัท่ี 7 กนัยายน 2547 (เร่ือง การปรับปรุงหลกัเกณฑ์การก าหนด
อตัราเงินเดือนฯ  หลกัเกณฑ์การก าหนดเบีย้ประชมุฯ  และการพฒันาการด าเนินงานและการประเมินผลองค์การมหาชน) โดย
เพิ่มเติม “ให้องค์การมหาชนทีจ่ดัตัง้ตามพระราชบญัญตัเิฉพาะซึง่ยงัมิได้รับการพิจารณาประเมินคา่งานและจดักลุม่องค์การ
มหาชนจากคณะกรรมการพฒันาและสง่เสริมองค์การมหาชนได้รับการจดักลุม่ในกลุม่ที่ 3 (บริการสาธารณะทัว่ไป)  ไปพลางก่อน 
จนกวา่ส านกังาน ก.พ.ร. จะแจ้งมติคณะกรรมการพฒันาและสง่เสริมองค์การมหาชนให้ทราบ”  
  2. เห็นชอบการปรับปรุงมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 20 ตลุาคม 2552 (เร่ือง การปรับปรุงหลกัการ 
จ าแนกประเภทหนว่ยงานของรัฐในก ากบัของฝ่ายบริหาร)  โดยให้ปรับเปลีย่นจาก “ให้คณะกรรมการพฒันาระบบ 
ราชการเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นตอ่คณะรัฐมนตรีในการจ าแนกประเภทหนว่ยงานของรัฐที่จดัตัง้ขึน้ใหมแ่ล้ว       
แจ้งให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ” เป็น “ให้คณะกรรมการพฒันาและสง่เสริมองค์การมหาชนเป็นผู้พิจารณาเสนอ 
ความเห็นตอ่คณะรัฐมนตรีในการจ าแนกประเภทหนว่ยงานของรัฐที่จดัตัง้ขึน้ใหม ่แล้วแจ้งให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ทราบ” 
  3. มอบหมายให้ส านกังาน ก.พ.ร. เร่งด าเนินการรวบรวมหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบตัิทัง้หมดที่ 
เก่ียวข้องกบัองค์การมหาชน และแจ้งให้รัฐมนตรีที่ก ากบัดแูลองค์การมหาชนและองค์การมหาชนทกุแหง่ทราบเพื่อใช้ 
เป็นแนวทางปฏิบตัิที่เป็นมาตรฐานเดยีวกนั  โดยให้น าความเห็น/ข้อสงัเกตของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ 
สงัคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส านกังบประมาณ และส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม 
แหง่ชาติไปพิจารณาประกอบการด าเนินการร่วมด้วย 
 
20. เร่ือง  แผนบูรณาการป้องกนัและลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนบรูณาการปอ้งกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  
พ.ศ. 2562 ตามทีศ่นูย์อ านวยการความปลอดภยัทางถนนเสนอ   
 สาระส าคัญ 
      คณะกรรมการศนูย์อ านวยการความปลอดภยัทางถนน ได้มีมตใินคราวประชมุ 
ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 4 มีนาคม 2562 เห็นชอบแผนบรูณาการปอ้งกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 เพื่อให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จงัหวดั และอ าเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทาง 
ในการด าเนินการปอ้งกนัและลดอบุตัิเหตทุางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 สรุปสาระส าคญั ดงันี ้
  1. หวัข้อในการรณรงค์ “ขับรถมนี า้ใจ รักษาวินัยจราจร” 
  2. ช่วงเวลาการด าเนินการ ก าหนดเป็น 3 ชว่ง ดงันี ้
   2.1 ช่วงประชาสมัพนัธ์ ระหวา่งวนัท่ี 11 มีนาคม – 17 เมษายน 2562  
   2.2 ช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ ระหวา่งวนัที่ 18 มีนาคม – 10 เมษายน 2562  
   2.3 ช่วงควบคมุเข้มข้น ระหวา่งวนัท่ี 11 - 17 เมษายน 2562 
  3. วตัถปุระสงค์  
   3.1 เพื่อก าหนดเปา้หมาย มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน ของหนว่ยงานตา่งๆ ในการบรูณาการ
ปอ้งกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน เพื่อลดปัจจยัเสีย่งทีเ่ป็นสาเหตสุ าคญัของการ 
เกิดอบุตัเิหตแุละปอ้งกนัการเกิดอบุตัิภยัอื่นๆ ในชว่งเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 
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   3.2 เพื่อให้หนว่ยงานภาคีเครือขา่ยที่เก่ียวข้อง น าแผนบรูณาการปอ้งกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ไปเป็นกรอบแนวทางในการบรูณาการการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ และมีเอกภาพ รวมทัง้
จดัท าแผนปฏิบตัิการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ของแตล่ะหนว่ยงานตามอ านาจหน้าทีท่ี่รับผิดชอบ   
   3.3 เพื่อก าหนดแนวทางในการขบัเคลือ่นแผนไปสูก่ารปฏิบตัิ รวมทัง้การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของศนูย์อ านวยการความปลอดภยัทางถนนทกุระดบั ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562  
  4. เปา้หมายการด าเนินการในภาพรวม 
  เพื่อให้ประชาชนเดินทางสญัจรอยา่งปลอดภยั ในชว่งเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 
  5. ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงาน 
  5.1 สถิติการเกิดอบุตัเิหตทุางถนน จ านวนผู้ เสยีชีวติ และจ านวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ลดลง เมื่อเทียบ
กบัคา่เฉลีย่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปีย้อนหลงั  
   5.2 จ านวนอ าเภอที่มีความเสีย่งในระดบัสแีดง และสส้ีม มีจ านวนลดลง  
เมื่อเทยีบกบัคา่เฉลีย่ชว่งเทศกาลสงกรานต์ เฉลีย่ 3 ปี ย้อนหลงั 
  5.3 จ านวนครัง้การเกิดอบุตัิเหต ุจ านวนผู้เสยีชีวิต และจ านวนผู้บาดเจ็บ (admit) ของอ าเภอที่มี
ความเสีย่งในระดบัสแีดง สส้ีม และสเีหลอืง มีสถิติลดลง โดยสามารถลดระดบั 
ความเสีย่งเมื่อเทียบกบัระดบัความเสีย่งชว่งเทศกาลสงกรานต์เฉลีย่ 3 ปี ย้อนหลงั 
 6. การประเมินความเสีย่ง 

ศนูย์อ านวยการความปลอดภยัทางถนน ได้น าหลกัเกณฑ์การประเมินความเสีย่งพืน้ท่ีของปัญหา 
ตามระบบการเตือนภยัของแผนการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาติ พ.ศ. 2558  
มาวเิคราะห์จากจ านวนครัง้ของการเกิดอบุตัิเหตทุางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลีย่ 3 ปี ย้อนหลงั  
(พ.ศ. 2559 – 2561) และก าหนดให้มีระดบัของความเสีย่ง 4 ระดบั ดงันี ้

 
สีแดง           หมายถึง สถานการณ์อยูใ่นภาวะเสีย่งอนัตรายสงูสดุโดยมีคา่เฉลีย่จ านวนครัง้อบุตัิเหตใุนชว่งเทศกาล 

มากกวา่หรือเทา่กบั  2 ขึน้ไป 
สีส้ม            หมายถึง  สถานการณ์อยูใ่นภาวะเสีย่งอนัตรายสงูโดยมีคา่เฉลีย่จ านวนครัง้อบุตัิเหตใุนช่วงเทศกาล ตัง้แต ่

1.00 – 1.99  
สีเหลอืง       หมายถึง  สถานการณ์อยูใ่นภาวะเสีย่งอนัตราย โดยมีคา่เฉลีย่จ านวนครัง้อบุตัิเหตใุนช่วงเทศกาล ตัง้แต ่

0.01 – 0.99  
 สีเขียว         หมายถึง สถานการณ์อยูใ่นภาวะที่มีความเสีย่งน้อย โดยมีคา่เฉลีย่จ านวนครัง้อบุตัเิหตใุนชว่งเทศกาล

เทา่กบั 0.00  
ผลการประเมินความเสีย่งของอ าเภอตามหลกัเกณฑ์ สถิติจ านวนครัง้การเกิดอบุตัิเหตใุนช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลีย่ 3 ปี 

ย้อนหลงั (พ.ศ. 2559 – 2561)   
ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
1 อ าเภอในระดบัความเสีย่งสแีดง จ านวน 29 อ าเภอ 
2 อ าเภอในระดบัความเสีย่งสส้ีม จ านวน 109 อ าเภอ 
3 อ าเภอในระดบัความเสีย่งสเีหลอืง จ านวน 695 อ าเภอ 
4 อ าเภอในระดบัความเสีย่งสเีขียว จ านวน 45 อ าเภอ 

 
 7. มาตรการปอ้งกนัและลดอบุตัิเหตทุางถนน 
  ศนูย์อ านวยการความปลอดภยัทางถนน ได้ก าหนดมาตรการในการด าเนินการ 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 เพื่อลดปัจจยัเสีย่งการเกิดอบุตัเิหตทุางถนน ในทกุมิติ โดยให้หนว่ยงาน 
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ที่เก่ียวข้อง บรูณาการร่วมกบัทกุภาคสว่น ในลกัษณะยดึพืน้ท่ีเป็นตวัตัง้ (Area Approach) น ามาตรการไปใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานอยา่งจริงจงัและตอ่เนือ่ง จ านวน 7 มาตรการ ดงันี ้
  7.1 มาตรการการลดปัจจยัเสีย่งด้านคน ประกอบด้วย 
   1) ด้านการบงัคบัใช้กฎหมายอยา่งเข้มงวด จริงจงั และตอ่เนื่อง 
   2) ด้านสงัคมและชมุชน 
   3) ด้านการสร้างการรับรู้และจิตส านกึด้านความปลอดภยัทางถนน 
   4) การด าเนินการด้านมาตรการองค์กรของหนว่ยงานภาครัฐ 
  7.2 มาตรการการลดปัจจยัเสีย่งด้านถนนและสภาพแวดล้อม 
  7.3 มาตรการการลดปัจจยัเสีย่งด้านยานพาหนะ 
  7.4 มาตรการด้านการชว่ยเหลอืหลงัเกิดอบุตัิเหต ุ
  7.5 มาตรการความปลอดภยัทางน า้ 
  7.6 มาตรการดแูลความปลอดภยัให้แก่นกัทอ่งเที่ยว 

7.7  มาตรการบริหารจดัการ 
ต่างประเทศ 

 
21.  เร่ือง  การจัดท าความตกลงว่าด้วยการจดัตัง้คณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือระหว่างรัฐบาล             แห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐคูเวต 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอ่การจดัท าความตกลงวา่ด้วยการจดัตัง้คณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือระหวา่ง
รัฐบาลแหง่ราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแหง่รัฐคเูวต (Agreement on Establishing Joint Commission for Cooperation 
between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the State of Kuwait)  รวมทัง้ให้ความ
เห็นชอบให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามร่างความตกลงฯ ทัง้นี ้ในกรณีมอบหมายให้ผู้แทน ให้
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวง            การตา่งประเทศจดัท าหนงัสอืมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้ผู้ลงนามดงักลา่ว และ
เห็นชอบให้กระทรวง             การตา่งประเทศด าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการมีผลใช้บงัคบัของความตกลงฯ (ตามนยั
ข้อ 6 วรรค 1 ของร่างความตกลงฯ ท่ีระบใุห้การมีผลใช้บงัคบันบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรฉบบัสดุท้ายจาก
ภาคีฝ่ายหนึง่ผา่นช่องทางการทตูวา่ได้ด าเนินการกระบวนการตามรัฐธรรมนญูที่จ าเป็นเพื่อให้ความตกลงฯ มีผลใช้บงัคบัเสร็จสิน้
แล้ว) ตามที่กระทรวงการตา่งประเทศเสนอ 
                   ทัง้นี ้ในกรณีที่มคีวามจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงดงักลา่วในสว่นท่ีไมใ่ชส่าระส าคญัและไมข่ดักบั
หลกัการท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนมุตัหิรือให้ความเห็นชอบไว้ให้กระทรวงการตา่งประเทศสามารถด าเนนิการได้ โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลงั พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลีย่นดงักลา่วตามนยัมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 (เร่ือง การจดัท าหนงัสอืสญัญาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศหรือองค์การระหวา่งประเทศ) 
ด้วย 
                   สาระส าคัญของการจัดท าความตกลงฯ โดยมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศฝ่ายไทยและฝ่ายคเูวตเป็น
ประธานร่วม ซึง่ความตกลงดงักลา่วจดัท าขึน้เพื่อรองรับการจดัประชมุคณะกรรมาธิการร่วมไทย – คเูวต ในระดบัรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการตา่งประเทศ ซึง่มีสาระส าคญัเก่ียวกบั (1) การจดัตัง้คณะกรรมาธิการร่วม (2) หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของ
คณะกรรมาธิการร่วม (3) กรอบความร่วมมือตา่ง ๆ (4) รายละเอยีดการจดัประชมุ และ (5) กลไกในการขบัเคลือ่นการด าเนินการ 
ทัง้นี ้ความตกลงดงักลา่วจะเป็นกลไกหนึง่ในการยกระดบัความสมัพนัธ์          ทวิภาคีของทัง้สองประเทศให้ครอบคลมุทัง้ด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม และอื่น ๆ ซึง่หนว่ยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวฒันธรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสขุ ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านกังานคณะกรรมการ
สง่เสริมการลงทนุพิจารณาแล้ว 
 
22.  เร่ือง  การจัดท ารายงานการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทย (Thailand Human Development Report) ฉบับที่ 6 
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                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างข้อตกลงทางการเงิน (Financing Agreement) ระหวา่งโครงการพฒันาแหง่
สหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) กบัรัฐบาลไทย  เพื่อสนบัสนนุการจดัท ารายงานการพฒันา
มนษุย์ของประเทศไทย (Thailand Human Development Report - HDR) ฉบบัท่ี 6 โดยหากจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่าง
ข้อตกลงฯ ในสว่นท่ีไมใ่ช่สาระส าคญัก่อนการลงนาม ขออนมุตัใิห้กระทรวงการตา่งประเทศด าเนินการได้โดยไมต้่องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพจิาณาอีกครัง้ รวมทัง้เห็นชอบให้อธิบดกีรมองค์การระหวา่งประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ เป็นผู้ลงนามใน
ข้อตกลงทางการเงินดงักลา่ว ตามที่กระทรวงการตา่งประเทศ เสนอ 
                   สาระส าคัญของร่างข้อตกลงทางการเงนิ (Financing Agreement) ระหว่างโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) กับรัฐบาลไทย เพื่อสนบัสนนุการจดัท ารายงานการ
พฒันามนษุย์ของประเทศไทย ฉบบัท่ี 6 (Thailand Human Development Report 2019)     
ปี ค.ศ. 2019 เนื่องจากรัฐบาลไทยสามารถผลกัดนัให้ที่ประชมุ G77 ยอมรับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวา่ เป็นแนวทาง
หนึง่ที่ช่วยให้บรรลเุปา้หมายการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ค.ศ. 2030 (Sustainable Development Goals 2030 : SDGs) ได้
ส าเร็จ  ดงันัน้ กระทรวงการตา่งประเทศและส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (สศช.)  ซึง่เป็นหนว่ยงาน
ด าเนินการหลกัฝ่ายไทยจึงได้ร่วมกบั UNDP เพื่อจดัท ารายงานฯ ฉบบัปี ค.ศ. 2019 ภายใต้หวัข้อ “หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง: การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัประชาชนและชมุชนเพื่อการบรรลเุปา้หมายการพฒันาที่ยัง่ยืน (Sufficiency 
Economy Philosophy: Empowering People and Communities to Achieve SDGs)” โดยมีสาระส าคญัเก่ียวกบัความ
เช่ือมโยงระหวา่งหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงกบั SDGs การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และปัญหาความเหลือ่มล า้ในไทย การ
ยกตวัอยา่งโครงการท่ีใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางพฒันามนษุย์และชมุชน รวมถงึการใช้หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจดัท านโยบายเพื่อการบรรล ุSDGs 
 
23.  เร่ือง  แผนปฏิบัตกิารความร่วมมือไทย – สปป.ลาว เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพตดิร่วมกนั 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอ่แผนปฏิบตัิการความร่วมมือไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.
ลาว) เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกนั ตามที่กระทรวงยตุิธรรม เสนอ และให้กระทรวงยตุิธรรม (ส านกังานคณะกรรมการ
ปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพตดิ) รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสขุ ส านกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาติ ส านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติไปพิจารณาด าเนินการ ส าหรับคา่ใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิความร่วมมือไทย – สปป.ลาว เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกนัให้ด าเนินการตาม
ความเห็นของส านกังบประมาณ 
                   ในสว่นของการจดัซือ้จดัจ้างและสง่มอบวสัดแุละครุภณัฑ์ที่จดัหาให้แก่หนว่ยงานกลางด้านยาเสพตดิของ สปป.ลาว 
ส าหรับด าเนินโครงการพฒันาทางเลอืกเพื่อปลกูพืชทดแทนพชืเสพติดในหมูบ้่านอดุมไซ เมืองเวียงทอง แขวงบอลคิ าไซ สปป.ลาว 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 โดยขอยกเว้นการปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหาร
พสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 นัน้ ให้กระทรวงยตุิธรรม (ส านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพตดิ) ด าเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบดงักลา่วตอ่คณะกรรมการวินิจฉยัปัญหาการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐตามนยัพระราชบญัญตัิ
การจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 ตอ่ไป 
                   ทัง้นี ้เมื่อแผนแมบ่ทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาตใินสว่นท่ีเก่ียวข้องประกาศใช้แล้ว ให้กระทรวงยตุิธรรม (ส านกังาน
คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด) พิจารณาปรับแผนปฏิบตัิการความร่วมมือไทย – สปป.ลาว เพื่อการแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิร่วมกนัให้สอดคล้องกบัแผนแมบ่ทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติตอ่ไปตามนยั                  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วนัท่ี 12 มีนาคม 2562 [เร่ือง (ร่าง) แผนแมบ่ทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต]ิ ด้วย 
                   สาระส าคัญของแผนปฏิบัตกิารความร่วมมือไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพตดิร่วมกนั   มีวตัถปุระสงค์เพื่อยกระดบัและพฒันาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ร่วมกนัของทัง้สองประเทศ โดยมกีรอบระยะเวลาการด าเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) และมีเปา้หมายในการ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 5 แนวทาง ประกอบด้วย (1) ความร่วมมือด้านการขา่ว สบืสวน และปราบปรามยาเสพติด (2) ความ
ร่วมมือด้านสง่เสริมบทบาทของทหารร่วมแก้ไขปัญหายาเสพตดิแนวชายแดน (3) ความร่วมมือด้านการพฒันาทางเลอืกในพืน้ท่ี
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เพาะปลกูพชืเสพติด (4) ความร่วมมือด้านการสง่เสริมบทบาทของส านกังานประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน (Border 
Liaison Office : BLO) หมูบ้่านคูข่นานและการลาดตระเวนร่วมทางเรือในสว่นของจงัหวดั – แขวง และ (5) ความร่วมมือด้านการ
ปอ้งกนัและบ าบดัรักษา    
  
24. เร่ือง  การรับรองร่างปฏิญญาทางการเมอืงในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการประชุมระหว่างประเทศ           เร่ือง
ประชากรและการพัฒนา ในการประชุมคณะกรรมาธิการประชากรและการพัฒนา สมัยที่ 52 
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบร่างปฏิญญาทางการเมืองในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการประชมุระหวา่งประเทศ
เร่ืองประชากรและการพฒันา โดยหากจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาทางการเมืองฯ ในสว่นท่ีไมใ่ช่สาระส าคญัก่อนการ
รับรอง ให้อยูใ่นดลุยพินิจของเอกอคัรราชทตู ผู้แทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาติ               ณ นครนิวยอร์ก โดยไมต้่องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพจิารณาอีกครัง้ รวมทัง้อนมุตัใิห้เอกอคัรราชทตู ผู้แทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมรับรอง
ร่างปฏิญญาทางการเมืองในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการประชมุระหวา่งประเทศเร่ืองประชากรและการพัฒนา ตามที่กระทรวง
การตา่งประเทศ เสนอ  
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  การประชมุคณะกรรมาธิการประชากรและการพฒันา (Commission on Population and Development - 
CPD) เป็นการประชมุประจ าปีในกรอบสหประชาชาติเพือ่ติดตาม ทบทวน ประเมินผลและให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการอนวุตัิ
แผนปฏิบตัิการของการประชมุระหวา่งประเทศเร่ืองประชากรและการพฒันา (Programme of Action of the International 
Conference on Population and Development – PoA of ICPD) ทัง้ในระดบัโลก ระดบัภมูิภาค และระดบัประเทศ รวมทัง้
แลกเปลีย่นประสบการณ์ในการรับมือประเด็นท้าทายใหมด้่านประชากร เพื่อน าเสนอผลลพัธ์ตอ่ทีป่ระชมุคณะมนตรีเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่สหประชาชาติ (United Nations Economic and Social Council - ECOSOC) ในบริบทของการอนวุตัวิาระการพฒันา
ที่ยัง่ยืน ค.ศ. 2030 
  ส าหรับการประชมุ CPD52 มีหวัข้อหลกั 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” ประกอบด้วยวาระการ
ประชมุที่ส าคญั ได้แก่ (1) การอภิปรายทัว่ไป (2) การอภิปรายระดบัสงูเก่ียวกบัผลการวจิยัและข้อเสนอแนะจากการประชมุระดบั
ภมูิภาคเร่ืองประชากรและการพฒันา และ (3) การอภิปรายระดบัผู้ เช่ียวชาญ โดยจะเน้นเร่ืองการทบทวนผลการด าเนินการของ
ประเทศตา่ง ๆ ตาม PoA of ICPD ตลอดจนผลกระทบตอ่การอนวุตัิวาระการพฒันาทีย่ัง่ยืนฯ  
  โดยร่างปฏิญญาทางการเมืองฯ ยืนยนัความส าคญัของ PoA of ICPD ซึง่มีสว่นช่วยอนวุตัวิาระ             การ
พฒันาที่ยัง่ยืนฯ และความจ าเป็นของการได้รับเงินสนบัสนนุท่ีเพยีงพอในการอนวุตัิ PoA of ICPD สนบัสนนุให้ทกุภาคสว่นให้
ความชว่ยเหลอืประเทศก าลงัพฒันาในการอนวุตัิ PoA of ICPD ตลอดจนเรียกร้องให้รัฐบาล หนว่ยงานสหประชาชาติ องค์การ
ระหวา่งประเทศ องค์การระดบัภมูิภาค ภาคประชาสงัคม และองค์กรที่ไมใ่ช่ภาครัฐ ร่วมกนัอนวุตัิ PoA of ICPD และวาระการ
พฒันาที่ยัง่ยืน 
  ทัง้นี ้สหประชาชาติก าหนดให้มีการรับรองร่างปฏิญญาทางการเมอืงฯ โดยไมม่ีการลงนามใน           ช่วงการ
ประชมุ CPD สมยัที่ 52 (CPD52) ในวนัท่ี 1 เมษายน 2562 ณ ส านกังานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก 
 
25.  เร่ือง  การรับรองเอกสารหลักการแวนคูเวอร์ในการรักษาสันติภาพและการป้องกนัการเกณฑ์และการใช้
ประโยชน์จากทหารเดก็ (Vancouver Principles on Peacekeeping and the Prevention of the Recruitment and Use of 
Child Soldiers)  
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบการรับรองเอกสารหลกัการแวนคเูวอร์ในการรักษาสนัติภาพและการปอ้งกนัการ
เกณฑ์และการใช้ประโยชน์จากทหารเด็ก (Vancouver Principles on Peacekeeping and the Prevention of the Recruitment 
and Use of Child Soldiers) และให้ผู้แทนกระทรวงกลาโหมที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารหลกัการแวนคเูวอร์ฯ ดงักลา่ว 
รวมทัง้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหม และส านกังานต ารวจแหง่ชาติถือปฏิบตัใินสว่นท่ีเก่ียวข้อง ตามที่กระทรวงกลาโหม เสนอ 
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  เอกสารหลักการแวนคูเวอร์ฯ มีสาระส าคัญในการสง่เสริมหลกัการในการคุ้มครองเด็กและการปกปอ้งเด็ก
จากการเกณฑ์และบงัคบัให้เป็นทหารในสถานการณ์การขดักนัด้วยอาวธุ โดยได้เน้นย า้ความส าคญัของการคุ้มครองเด็กในการ
ปฏิบตัิการรักษาสนัติภาพทัง้ของสหประชาชาติและภายใต้องค์การระหวา่งประเทศ ระดบัภมูิภาค ทัง้นี ้เอกสารหลกัการแวนคู
เวอร์ฯ ได้เสนอให้บรรจปุระเด็นการคุ้มครองเด็กและการปกปอ้งเดก็จากการเกณฑ์และบงัคบัให้เป็นทหารในการก าหนดอาณตัิ 
(Mandate) การวางแผนกองก าลงั การฝึกอบรม การเฝา้ระวงัและรายงาน มาตรการในการคุ้มครองและดแูลเดก็ การสอบสวน 
การรักษาวินยัของกองก าลงัทีเ่ข้าร่วมภารกิจ การสง่เสริมบทบาทสตรี การปลดอาวธุและการกลบัคืนสูส่งัคม และการสนบัสนนุให้
ประเด็นการบงัคบัเด็กเป็นทหารเป็นหลกัเกณฑ์ส าคญัในการพิจารณามาตรการลงโทษของคณะมนตรีความมัน่คงแหง่
สหประชาชาติ รวมถึงการสง่เสริมความร่วมมือกบักลไกของสหประชาชาติและประเทศสมาชิกในการจดัท าแนวปฏิบตัิที่ดี 
  ทัง้นีป้ระโยชน์ที่ได้รับจากการรับรองเอกสารหลกัการแวนคเูวอร์ฯ จะสง่เสริมบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยใน
เวทีระหวา่งประเทศด้านการรักษาสนัติภาพและเป็นการสนบัสนนุการเสริมสร้างสนัติภาพและความมัน่คงในประชาคมโลก โดย
สหประชาชาติมกี าหนดจดัการประชมุ “2019 United Nations Peacekeeping Ministerial on Uniformed Capabilities, 
Performance and Protection” ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 
 

แต่งตัง้ 
 
26. เร่ือง แต่งตัง้ประธานกรรมการในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิตามทีก่ระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์เสนอแตง่ตัง้ นายไมตรี 
อินทุสุต เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน แทนผู้ที่ลาออก ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 26 มีนาคม 2562 
เป็นต้นไป  
 
 
27. เร่ือง การแต่งตัง้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒฝินหลวงชุดใหม่  
   คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอการแตง่ตัง้คณะกรรมการ        ที่ปรึกษา
ผู้ทรงคณุวฒุิฝนหลวงชดุใหม ่แทนคณะกรรมการชดุเดมิ ที่คณะรัฐมนตรีได้มมีติแตง่ตัง้ไว้ เมื่อวนัที่ 9 ธนัวาคม 2557 โดยมี
องค์ประกอบ รวม 14 คน สว่นอ านาจหน้าที่ให้คงเดิม ดงันี ้  
   1. พลอากาศเอก ชลติ พกุผาสขุ ประธานกรรมการ 2. นายจรัลธาดา กรรณสตู รองประธานกรรมการ 3. 
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ 4. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริ กรรมการ 5. ผู้บญัชาการทหารอากาศ กรรมการ 6. เจ้ากรมยทุธการทหารอากาศ กรรมการ 7. อธิบดกีรม
อตุนุิยมวิทยา กรรมการ 8. อธิบดีกรมชลประทาน กรรมการ 9. อธิบดีกรมทรัพย์สนิทางปัญญา กรรมการ 10. ผู้วา่การการไฟฟา้
ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย กรรมการ 11. นายรอยล จิตรดอน กรรมการ     12. นายเลอศกัดิ์ ริว้ตระกลูไพบลูย์ กรรมการ 13. อธิบดี
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรรมการและเลขานกุาร 14. นายวฒันา สกุาญจนาเศรษฐ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร  
   ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 26 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
28. เร่ือง การแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะ
ร่วมสมัย พ.ศ. 2551  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิตามทีก่ระทรวงวฒันธรรมเสนอแตง่ตัง้ นายไชยยนัต์ เศรษฐไพศาล เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคณุวฒุิ จากผู้มคีวามรู้ความเช่ียวชาญด้านศิลปะร่วมสมยั สาขาทศันศิลป์ในคณะกรรมการสง่เสริมศิลปะร่วมสมยั แทนผู้ที่
ลาออก ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 26 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 
........................ 


