
                         บนัทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ                กลุม่ประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2137                           1 
ที่  กษ 0401.4/432                          วันที ่ 10  กรกฎาคม  2562                           0     
เรือ่ง    สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562                                           0 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
        

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ  สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที ่1 เรือ่ง รา่งระเบยีบว่าดว้ยการโอนงบประมาณรายจ่ายบรูณาการและงบประมาณ 

รายจ่าย บคุลากรระหวา่งหนว่ยรบังบประมาณ พ.ศ. .... และรา่งระเบยีบการก่อหนีผ้กูพนัข้ามปงีบประมาณ 
พ.ศ. ....  

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณ 
รายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. .... และร่างระเบียบการ
ก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ และให้เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา
เป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างระเบียบฯ  
   1. ร่างระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากร
ระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. ....  
      ร่างระเบียบฯ ได้กําหนดวิธีการในการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณ
รายจ่ายบุคลากรของหน่วยรับงบประมาณ ไปให้หน่วยรับงบประมาณอ่ืน ดังน้ี   

(1) กําหนดให้งบประมาณรายจ่ายที่จะโอนไปให้หน่วยรับงบประมาณอ่ืน        
(2) การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ   

      (3) การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากร  
            กรณีที่สํานักงบประมาณพิจารณาแล้วมีความจําเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรของ
หน่วยรับงบประมาณไปให้หน่วยรับงบประมาณอ่ืน จะพิจารณาโอนงบประมาณภายในกระทรวงเดียวกันก่อน
ในลําดับแรก หากยังมีงบประมาณเพียงพอที่จะโอนให้หน่วยรับงบประมาณต่างกระทรวงจะพิจารณาโอนใน
ลําดับถัดไป  
  2. ร่างระเบียบการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ....  
      ร่างระเบียบฯ ยังคงสาระสําคัญตามระเบียบการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีการแก้ไขข้อความเพียงเล็กน้อยเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังน้ี   
      (1) แก้ไขคําว่า “ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ” เป็น “หน่วยรับงบประมาณ”  
       (2) เพ่ิมเติมกรณีการเพ่ิมวงเงินก่อหน้ีผูกพันซึ่งจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดย
กําหนดให้กรณีที่ต้องมีการขยายระยะเวลาการก่อหน้ีผูกพัน ก็ให้เสนอคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกันด้วย 
เ น่ืองจากเป็นกรณีที่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการก่อหน้ีผูกพันงบประมาณตามมาตรา 11 (4) ของ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
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      (3) เพ่ิมเติมให้สํานักงบประมาณสามารถกําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข หรือวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับการบริหารวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ต้ังไว้สําหรับรายการก่อหน้ีผูกพันข้ามปี ทั้งน้ี เพ่ือให้การบริหาร
วงเงินงบประมาณสอดคล้องกับงวดงานท่ีดําเนินการจริง  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที ่2 เรือ่ง รา่งระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการใช ้การชกั หรือการแสดงธงชาต ิ

และธงของต่างประเทศในราชอาณาจกัร (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 

การใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองด่วน แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ 
   สาระสําคัญ 
  1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของ
ต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ 2529 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 13 ได้กําหนดโอกาสและวันพิธีสําคัญให้ชัก
และประดับธงชาติ ณ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และที่สาธารณสถาน ดังน้ี  
 

รายชือ่วนั จํานวน 
1. วันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 1 วัน 
2. วันมาฆบูชา 1 วัน 
3. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
    วันที่ 6 เมษายน 

1 วัน 

4. วันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 3 วัน 
5. วันพืชมงคล 1 วัน 
6. วันวิสาขบูชา 1 วัน 
7. วันอาสาฬหบูชา 1 วัน 
8. วันเข้าพรรษา 1 วัน 
9. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
    วันที่ 28 และวันที่ 29 กรกฎาคม 

2 วัน 

10. วันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 1 วัน 
11. วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 1 วัน 
12. วันสหประชาชาติ วันที่ 24 ตุลาคม 1 วัน 
13. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
      บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 และวันที่ 6 ธันวาคม 

2 วัน 

14. วันรัฐธรรมนูญ วันที ่10 ธันวาคม 1 วัน 
    
   2. เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบกับเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 
2562 คณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล และวันหยุดราชการ
ประจําปี 
   3. เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 มีพระบรมราชโองการประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เป็นพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
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   4. เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 มีพระบรมราชโองการประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบกับเมื่อวันที่ 21 
พฤษภาคม 2562 มีพระบรมราชโองการประกาศเร่ือง การกําหนดวันสําคัญของชาติไทย มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กําหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติและเป็นวัน
พ่อแห่งชาติ 
   5. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีกําหนดให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่ง
เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการ
ประจําปี  
   6.สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร  
พ.ศ. 2529 โดยยกร่างเป็นร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และ
ธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

                    วาระที ่3 เรือ่ง สรุปมตกิารประชมุคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามนัแหง่ชาติ ครั้งที ่3/2562   
 สาระสาํคัญ คือ คณะรฐัมนตรีมีมติรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์ม
นํ้ามันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที ่3/2562 ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติเสนอ ดังน้ี  
 สาระสําคัญ  
 มติการประชุม กนป. ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ดังน้ี  
 1. ความคืบหน้าการดําเนินมาตรการแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มนํ้ามันตกตํ่า 
  1) รับทราบความคืบหน้าในการดําเนินมาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาล์มในประเทศ ตามมติ 
กนป. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ได้ส่งผลให้ราคานํ้ามันปาล์มดิบ (CPO) และผลปาล์มนํ้ามัน (อัตราสกัด
นํ้ามัน ร้อยละ 18) ในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง จากกิโลกรัมละ 15.75 - 16.00 บาท และกิโลกรัมละ 
2.00 - 2.30 บาท ในเดือนเมษายน 2562 เป็นกิโลกรัมละ 21.75 - 22.00 บาท และกิโลกรัมละ 3.45 - 
4.10 บาทในเดือน มิถุนายน 2562 ตามลําดับ ซึ่งการปรับตัวของราคาที่สูงขึ้น เป็นผลมาจากความร่วมมือใน
การดําเนินมาตรการของกระทรวงพลังงาน และกระทรวงพาณิชย์  
  2) มอบหมายและกําชับให้คณะทํางานการแก้ไขปัญหาการนําเข้านํ้ามันปาล์มและ
ผลิตภัณฑ์นํ้ามันปาล์ม (คนป.) เข้มงวดการตรวจติดตามการนําเข้าปาล์มนํ้ามันและผลิตภัณฑ์นํ้ามันปาล์มที่ไม่
เป็นไปตามกฎหมาย เน่ืองจากขณะน้ีมีความแตกต่างของราคานํ้ามันปาล์มดิบของไทยสูงกว่าราคาในประเทศ
เพ่ือนบ้านค่อนข้างมาก 
  3) รับทราบความคืบหน้าการจัดทําเกณฑ์โครงสร้างราคาผลปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์ม 
ซึ่งกรมการค้าภายใน ได้รายงานปัญหาการพิจารณาข้อมูลค่าใช้จ่ายในการผลิต (ค่าสกัด) ที่ยังมีความ              
เห็นแตกต่างกันของโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์ม ภาคเกษตรกร และภาคราชการ และยังไม่ได้ข้อสรุปที่เป็นที่
ยอมรับของทุกฝ่าย โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมการค้าภายใน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงสร้างราคาผลปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์มโดยด่วนที่สุด เพ่ือให้ได้ข้อยุติและจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ กนป. 
นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ต่อไป 
 2. การทบทวนยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์มทั้งระบบ 
  1) รับข้อสังเกตของกรรมการ กนป. ไปทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เช่น ด้านการผลิต มุ่งเน้น
พ้ืนที่สอดคล้องกับ Zoning by Agri-map  และไม่ขยายพ้ืนที่ปลูกเพ่ิม แต่เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
 
 





วาระ
เรื่องที่

กฎหมาย 1 ร่างระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. .... 
และร่างระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

2 ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

เศรษฐกิจ-สังคม 3 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ครั้งท่ี 3/2562 

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                        เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 
 
  วันน้ี (9 กรกฎาคม 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่าย
    บุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. .... และร่างระเบียบการก่อหน้ีผูกพัน
    ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรอืการแสดงธงชาติ และ
    ธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
 3.  เรื่อง     
 4.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงาน 
    ภาครัฐ     
 

ต่างประเทศ 
 
 5.   เรื่อง   การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม Focal Points Network on Women,  
   Peace and Security  ณ กรุงวินด์ฮุก ระหว่างวันที่ 10 – 11 เมษายน 2562 
 6.  เรื่อง  รายงานผลการจัดระดับประเทศไทยในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา 
   ประจําปี 2562 (พม.) 
 7.  เรื่อง  การรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองการากัส (Caracas Political Declaration) 
   ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานระดับรัฐมนตรีของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่
   ฝ่ายใด  
 8. เรื่อง   ร่างถ้อยแถลงอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเร่งยกระดับภาค 
   ราชการพลเรือนในยุคดิจิทัล 
 

แต่งต้ัง 
  9.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์
    ของชาติทางทะเล 
  10.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
    บริหารพัสดุภาครัฐ  

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่าง
หน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. .... และร่างระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและ
งบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. .... และร่างระเบียบการก่อหน้ีผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ และให้เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างระเบียบฯ  
   1. ร่างระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากร
ระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. ....  
     ร่างระเบียบฯ ได้กําหนดวิธีการในการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณ
รายจ่ายบุคลากรของหน่วยรับงบประมาณ ไปให้หน่วยรับงบประมาณอ่ืน ดังน้ี   
     (1) กําหนดให้งบประมาณรายจ่ายที่จะโอนไปให้หน่วยรับงบประมาณอ่ืน ต้องเป็น
งบประมาณรายจ่ายที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถใช้จ่ายหรือก่อหน้ีผูกพันให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงงบประมาณเหลือจ่าย ทั้งน้ี ไม่รวมถึงงบประมาณรายจ่ายที่เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป
สําหรับหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กร
อัยการ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีกฎหมายกําหนดให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
      (2) การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ   
     กําหนดให้ผู้มีอํานาจกํากับแผนงานบูรณาการ ซึ่งได้แก่ผู้ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็น
ประธานคณะกรรมการจัดทํางบประมาณบูรณาการเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติหลักการในการโอนงบประมาณ โดย
หน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการจะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําความเห็นเสนอผู้มีอํานาจกํากับแผนงานบูรณาการ
พิจารณาว่าสมควรให้มีการโอนงบประมาณให้หน่วยงานใดหรือไม่ โดยพิจารณาจากเหตุผลความจําเป็นของหน่วยรับ
งบประมาณที่ดําเนินการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ
หน่วยงานที่ขอรับโอนงบประมาณ โดยสํานักงบประมาณจะเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย และหากผู้มี
อํานาจกํากับแผนงานบูรณาการอนุมัติหลักการให้โอนงบประมาณแล้ว หน่วยรับงบประมาณที่ขอรับโอนงบประมาณ
จะต้องจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณส่งให้สํานักงบประมาณ ซึ่งสํานักงบประมาณจะ
พิจารณาโอนงบประมาณให้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ต่อไป   
     (3) การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากร  
     โดยการโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ จะเร่ิมพิจารณา
ในช่วงก่อนสิ้นไตรมาสที่สาม คือประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคม โดยสํานักงบประมาณจะร่วมกับหน่วยรับงบประมาณ
ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณว่ามีงบประมาณรายจ่ายบุคลากรที่ไม่สามารถใช้จ่าย 
หรือก่อหน้ีผูกพันให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณสามารถโอนไปให้หน่วยรับ
งบประมาณอ่ืนหรือไม่ ในขณะเดียวกันหน่วยรับงบประมาณที่มีงบประมาณรายจ่ายบุคลากรไม่เพียงพอจะต้องจัดทํา
คําของบประมาณมาที่สํานักงบประมาณ ซึ่งกําหนดให้เริ่มส่งคําของบประมาณเมื่อสิ้นไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ   
     กรณีที่สํานักงบประมาณพิจารณาแล้วมีความจําเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากร
ของหน่วยรับงบประมาณไปให้หน่วยรับงบประมาณอ่ืน จะพิจารณาโอนงบประมาณภายในกระทรวงเดียวกันก่อนใน
ลําดับแรก หากยังมีงบประมาณเพียงพอที่จะโอนให้หน่วยรับงบประมาณต่างกระทรวงจะพิจารณาโอนในลําดับถัดไป   
   
 
  2. ร่างระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ....  
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    ร่างระเบียบฯ ยังคงสาระสําคัญตามระเบียบการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีการแก้ไขข้อความเพียงเล็กน้อยเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ดังน้ี   
    (1) แก้ไขคําว่า “ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ” เป็น “หน่วยรับงบประมาณ”  
     (2) เพ่ิมเติมกรณีการเพ่ิมวงเงินก่อหน้ีผูกพันซึ่งจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดย
กําหนดให้กรณีที่ต้องมีการขยายระยะเวลาการก่อหน้ีผูกพัน ก็ให้เสนอคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกันด้วย เน่ืองจาก
เป็นกรณีที่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการก่อหน้ีผูกพันงบประมาณตามมาตรา 11 (4) ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
    (3) เพ่ิมเติมให้สํานักงบประมาณสามารถกําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข หรือวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ
การบริหารวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ต้ังไว้สําหรับรายการก่อหน้ีผูกพันข้ามปี ทั้งน้ี เพ่ือให้การบริหารวงเงิน
งบประมาณสอดคล้องกับงวดงานที่ดําเนินการจริง  
 
2. เรื่อง ร่างระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช ้การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการ
แสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เสนอ และให้เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
   สาระสําคัญ 
  1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศ
ในราชอาณาจักร พ.ศ 2529 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 13 ได้กําหนดโอกาสและวันพิธีสําคัญให้ชักและประดับธงชาติ 
ณ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และที่สาธารณสถาน ดังน้ี  

รายชื่อวัน จํานวน 
1. วันขึ้นปีใหม ่วันที่ 1 มกราคม 1 วัน 
2. วันมาฆบูชา 1 วัน 
3. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
วันที่ 6 เมษายน 

1 วัน 

4. วันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 3 วัน 
5. วันพืชมงคล 1 วัน 
6. วันวิสาขบูชา 1 วัน 
7. วันอาสาฬหบูชา 1 วัน 
8. วันเข้าพรรษา 1 วัน 
9. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
วันที่ 28 และวันที่ 29 กรกฎาคม 

2 วัน 

10. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 1 วัน 
11. วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 1 วัน 
12. วันสหประชาชาติ วันที่ 24 ตุลาคม 1 วัน 
13. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 และวันที่ 6 ธันวาคม

2 วัน 

14. วันรัฐธรรมนูญ วันที ่10 ธันวาคม 1 วัน 
   การชักและประดับธงในโอกาสหรือวันพิธีสําคัญอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่ทางราชการจะประกาศให้
ทราบเป็นครั้งคราว 
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   ส่วนการชักและประดับธงในงานพิธีสําคัญอ่ืน ๆ ตามประเพณีนิยมให้ปฏิบัติต่อธงด้วยความเคารพ 
   2. เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบกับเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
คณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉตัรมงคล และวันหยุดราชการประจําปี 
   3. เมื่อวันที่ 5 พฤษภคม 2562 มีพระบรมราชโองการประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
   4. เมื่อ วันที่  5 พฤษภาคม  2562 มีพระบรมราชโองการประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบกับเมื่อวันที่ 21 
พฤษภาคม 2562 มีพระบรมราชโองการประกาศเรื่อง การกําหนดวันสําคัญของชาติไทย มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมให้กําหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติ 
   5. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีกําหนดให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจําปี  
   6.สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. 2529 โดยยกร่างเป็นร่าง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีหลักการและสาระสําคัญดังน้ี 
    6.1เพ่ิมเติมให้มีการกําหนดโอกาสและวันพิธีสําคัญให้ชักและประดับธงชาติ รวม 2 วัน 
ดังน้ี 
     6.1.1 วันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม จํานวน 1 วัน เพ่ือให้สอดคล้องกับ              
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่กําหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล และเป็น
วันหยุดราชการประจําปี 
     6.1.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ               
พระบรมราชินี  วันที่ 3 มิถุนายน จํานวน 1 วัน เพ่ือให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
ซึ่งกําหนดให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจําปี  
    6.2 แก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดของวันที่กําหนดให้ชักและประดับธงชาติรวม 3 วัน ดังน้ี 
     6.2.1 แก้ไขจาก “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 และวันที่ 29 กรกฎาคม” เป็น “วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 และวันที่ 29 กรกฎาคม” เน่ืองจาก
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้ว อน่ึง การกําหนดให้มีการชักและ
ประดับธงชาติในวันที่ 28 และวันที่ 29 กรกฎาคม รวม 2 วัน น้ัน เน่ืองจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
ใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 (9) 
กําหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันที่ 28 และวันที่ 29 กรกฎาคม รวม 2 วัน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หมายกําหนดการพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
     6.2.2 แก้ไขจาก “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 
สิงหาคม” เป็น “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม” เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมราชชนนี ตามท่ีจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 
พฤษภาคม 2562 ที่กําหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันแม่แห่งชาติด้วย 
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     6.2.3 แก้ไขจาก “วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 และวันที่ 6 ธันวาคม” เป็น “วันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ
วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 และวันที่ 6 ธันวาคม” เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธย พระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมชนกนาถ ตามท่ีจารึกในพระ
สุพรรณบัฏว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบกับเมื่อ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 มีประกาศพระบรมราชโองการเร่ืองการกําหนดวันสําคัญของชาติไทย มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กําหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อ
แห่งชาติ อน่ึง การกําหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันที่ 5 และวันที่ 6 ธันวาคม รวม 2 วัน น้ัน เน่ืองจาก
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร         
พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 13 (13) กําหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันที่ 5 และวันที่ 6 ธันวาคม 
รวม 2 วัน เพ่ือให้สอดคล้องกับหมายกําหนดการพระราชพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ               
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
3. เรื่อง  สรปุมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลม์น้ํามันแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562   
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ (กนป.) 
ครั้งที่ 3/2562 ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติเสนอ ดังน้ี  
 สาระสาํคญั  
 มติการประชุม กนป. ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 มถิุนายน 2562 ดังน้ี  
 1. ความคบืหน้าการดําเนินมาตรการแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มน้ํามันตกต่ํา 
   1) รับทราบความคืบหน้าในการดําเนินมาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาล์มในประเทศ ตาม
มติ กนป. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ได้ส่งผลให้ราคานํ้ามันปาล์มดิบ (CPO) และผลปาล์มนํ้ามัน (อัตราสกัดนํ้ามัน 
ร้อยละ 18) ในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง จากกิโลกรัมละ 15.75 - 16.00 บาท และกิโลกรัมละ 2.00 - 2.30 
บาท ในเดือนเมษายน 2562 เป็นกิโลกรัมละ 21.75 - 22.00 บาท และกิโลกรัมละ 3.45 - 4.10 บาทในเดือน 
มิถุนายน 2562 ตามลําดับ ซึ่งการปรับตัวของราคาที่สูงขึ้น เป็นผลมาจากความร่วมมือในการดําเนินมาตรการของ
กระทรวงพลังงาน และกระทรวงพาณิชย์  
   2) มอบหมายและกําชับให้คณะทํางานการแก้ไขปัญหาการนําเข้านํ้ามันปาล์มและ
ผลิตภัณฑ์นํ้ามันปาล์ม (คนป.) เข้มงวดการตรวจติดตามการนําเข้าปาล์มนํ้ามันและผลิตภัณฑ์นํ้ามันปาล์มที่ไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย เน่ืองจากขณะน้ีมีความแตกต่างของราคานํ้ามันปาล์มดิบของไทยสูงกว่าราคาในประเทศเพ่ือนบ้าน
ค่อนข้างมาก 
   3) รับทราบความคืบหน้าการจัดทําเกณฑ์โครงสร้างราคาผลปาล์มนํ้ามันและนํ้ามัน
ปาล์ม ซึ่งกรมการค้าภายใน ได้รายงานปัญหาการพิจารณาข้อมูลค่าใช้จ่ายในการผลิต (ค่าสกัด) ที่ยังมีความ              
เห็นแตกต่างกันของโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์ม ภาคเกษตรกร และภาคราชการ และยังไม่ได้ข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับของ
ทุกฝ่าย โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมการค้าภายใน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างราคาผลปาล์ม
นํ้ามันและนํ้ามันปาล์มโดยด่วนที่สุด เพ่ือให้ได้ข้อยุติและจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ กนป. นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบใน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ต่อไป  
 
 2. การทบทวนยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มทั้งระบบ 
   1) รับข้อสังเกตของกรรมการ กนป. ไปทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เช่น ด้านการผลิต 
มุ่งเน้นพ้ืนที่สอดคล้องกับ Zoning by Agri-map และไม่ขยายพ้ืนที่ปลูกเพ่ิม แต่เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต                



 

 

6 

(เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ และเปอร์เซ็นต์นํ้ามัน) ด้านพลังงาน ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการนําผลพลอยได้                
(By product) ได้แก่ นํ้าเสียจากกระบวนการผลิต และทะลายเปล่าปาล์ม ไปผลิต Biogas และ Biomass เป็นต้น 
   2) เห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์ม รวม 6 ด้าน 
(ด้านการผลิต ด้านนวัตกรรม ด้านมาตรฐานปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์ม ด้านพลังงาน ด้านการตลาด และด้านการ
บริหารจัดการ) ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอทั้ง 3 ระยะ และปรับระยะเวลาดําเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติเป็น ปี 2561 – 2580 (เดิมปี 2560 – 2579) 
   3) มอบหมายกระทรวงพาณิชย์รวบรวมยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มนํ้ามันและ 
นํ้ามันปาล์มทั้งระบบ ที่ได้มีการทบทวนและแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ แลว้จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ กนป. เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบในวันที ่9 กรกฎาคม 2562 ต่อไป  
 
4. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ     
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอดังน้ี 
   1. อนุมัติให้กองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกดําเนินโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราใน
หน่วยงานภาครัฐ เป็นจํานวน 670 เส้นทาง ระยะทางรวม 1,744.138 กิโลเมตร ปริมาณการใช้ยางพารา จํานวน 
17,435.040 ตัน งบประมาณรวมท้ังสิน 2,568,783,400 บาท 
   2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทําการสุดท้ายของเดือน
กันยายน 2562 แล้ว วงเงิน 1,645,216,100 บาท ให้กองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพบกเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับการดําเนินโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามข้อ 1. 
ต่อไป 
 

ต่างประเทศ 
 
5.  เรื่อง  การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม Focal Points Network on Women, Peace and 
Security  ณ กรุงวินด์ฮุก ระหว่างวันที่ 10 – 11 เมษายน 2562 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของผู้ประสานงานระดับชาติด้านสตรี 
สันติภาพ และความมั่นคง (Joint Communiqué by the Focal Points on Women, Peace and Security)  ซึ่ง
เป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานระดับชาติด้านสตรี สันติภาพ และความมั่นคง ณ กรุงวินด์ฮุก 
ระหว่างวันที่ 10 – 11 เมษายน 2562 โดยหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญก่อนการรับรองให้กระทรวงการต่างประเทศ ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
พร้อมมอบหมายให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (พม.) สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) รับทราบและ        
ถือปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวข้อง ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ  
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   ร่ า ง ถ้ อ ย แ ถล ง ขอ ง ผู้ ป ร ะ ส าน ง าน ร ะ ดั บช าติ ด้ า น ส ต รี  สั น ติ ภ าพ  แล ะค ว า ม ม่ั น ค ง                
(Joint Communiqué by the Focal Points on Women, Peace and Security) เป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุม
เครือข่ายผู้ประสานงานระดับชาติด้านสตรี สันติภาพ และความมั่นคง ครั้งที่ 3 ณ  กรุงวินด์ฮุก นาบิเบีย ระหว่าง
วันที่ 10 – 11 เมษายน 2562 ภายใต้หัวข้อ “Women, Peace and Security : Towards Full Participation” 
(สตรี สันติภาพ และความม่ันคง มุ่งสู่การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่) และหัวข้อย่อย “Mainstreaming the Women, 
Peace and Security agenda in Regional Economic Communities (การผนวกวาระสตรี สันติภาพ และความ
มั่นคงในประชาคมเศรษฐกิจภูมิภาค)” โดยฝ่ายผู้จัดการประชุมได้เวียนร่างเอกสารดังกล่าวให้รัฐสมาชิกพิจารณาให้
การรับรองภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม  โดยมีสาระสําคัญ เช่น การผนวกรวมวาระสตรี สันติภาพ และความม่ันคง
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เข้ากับแผนประชาคมเศรษฐกิจภูมิภาคและสนับสนุนการบังคับใช้ฝ่านกรอบการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการระดับ
ภูมิภาค การรับรองแผนปฏิบัติการระดับชาติ (National Action Plan) เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามข้อมติฯ 
ที่ 1325 (ค.ศ. 2000) และข้อมติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและการเพ่ิมพูน
บทบาทและการแสดงออกของเยาวชนและสตรีในการสร้าง รักษา และเสริมสร้างสันติภาพ เป็นต้น 
 
6. เรื่อง รายงานผลการจัดระดับประเทศไทยในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาประจําปี 2562 (พม.) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
รายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานการค้ามนุษย์ หรือ Trafficking in Persons 
Report (TIP Report) ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โดยจัดระดับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก                
รวม 187 ประเทศ มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 
   1. ประเทศไทยยังไม่สามารถขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ได้ตามมาตรฐานขั้นตํ่าของกฎหมาย
สหรัฐอเมริกา แต่ได้เพ่ิมความพยายามอย่างสําคัญในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยรวมมากย่ิงขึ้นเมื่อเทียบกับ    
ช่วงการรายงานที่ผ่านมา ดังน้ัน ประเทศไทยจึงยังคงถูกจัดระดับอยู่ในระดับ 2 (Tier 2) เช่นเดียวกับปี 2561 
(ประเทศในอาเซียนที่อยู่ในระดับ Tier 2 คือ สิงคโปร์และอินโดนีเซีย)  
   2. การดําเนินงานที่สําคัญของประเทศไทยที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามท่ีเพ่ิมขึ้น เช่น การกําหนด
บทลงโทษผู้กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์อย่างเข้มงวดด้วยการจําคุกเป็นเวลานานและตัดสินลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มี
ส่วนเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ด้วยการให้ออกจากราชการ การพัฒนาคู่มือการทํางานต่าง ๆ ร่วมกับหุ้นส่วนใน            
ภาคประชาสังคม การวางมาตรฐานด้านการฝึกอบรมต่อต้านการค้ามนุษย์ นอกจากน้ี ได้ดําเนินการคัดแยกและ               
ส่งต่อผู้เสียหายไปยังทีมสหวิชาชีพเป็นครั้งแรก ส่งผลให้สามารถคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงานได้ 
   3. ประเทศไทยยังไม่สามารถบรรลุมาตรฐานขั้นตํ่าในหลายประเด็นที่สําคัญ เช่น การดําเนินคดีและ
ตัดสินลงโทษผู้ค้ามนุษย์มีจํานวนลดลง และสามารถไต่สวนคดีค้ามนุษย์ด้านแรงงานได้เพียง 43 คดี รัฐบาลจํากัด             
การเดินทางและช่องทางการสื่อสารของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่อยู่ในสถานคุ้มครองของรัฐ การทุจริตของ
เจ้าหน้าที่รัฐยังเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถคัดแยกคดี
ค้ามนุษย์อย่างได้มาตรฐาน สม่ําเสมอ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ดังน้ัน กระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้มีข้อเสนอแนะนําที่สําคัญ เช่น พัฒนาศักยภาพของผู้บังคับใช้กฎหมายเพ่ือดําเนินการ
เชิงรุกในการดําเนินคดีและตัดสินโทษผู้ค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
สอบสวนและดําเนินคดีในเชิงรุกกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์รวมทั้งตัดสินและลงโทษผู้กระทํา
ความผิดด้วยบทลงโทษที่เด็ดขาด สร้างความเช่ือมั่นว่าสถานคุ้มครองของรัฐและองค์การนอกภาครัฐจะดูแลผู้เสียหาย
โดยคํานึงถึงผลกระทบจากบาดแผลทางจิตใจอย่างเหมาะสม รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและ          
การเยียวยาสภาพจิตใจ ทั้งน้ี พม. จะได้จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพ่ือพิจารณา
ข้อแนะนําที่สําคัญดังกล่าวและมอบเจ้าภาพหลักรับผิดชอบในแต่ละประเด็น และใช้ในการติดตามผลการขับเคล่ือน
การดําเนินงานของทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการจัดทํารายงานของประเทศไทยในปีต่อไป 
 
7. เรื่อง การรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองการากัส (Caracas Political Declaration) ในการประชุม
คณะกรรมการประสานงานระดับรัฐมนตรีของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะ
ผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุม NAM CoB เป็นผู้ร่วมรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองการากัส ทั้งน้ี หากมีการแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงเน้ือหาของร่างปฏิญญา ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของไทยก่อนการรับรอง 
ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ังในการ
เจรจาและดําเนินการแก้ไข   ทั้งน้ี หากปรากฏว่า  ถ้อยคําในร่างสุดท้ายของปฏิญญาทางการเมืองการากัส และ
เอกสารอ่ืนๆ ที่จะได้รับพิจารณาในที่ประชุม NAM CoB ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์และท่าทีของไทยในสาระสําคัญ  
แสดงท่าทีเชิงลบ หรือมีถ้อยคํารุนแรงประณามประเทศอ่ืนใด ให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งข้อสงวน 
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(reservation)  หรือแสดงท่าทีที่อธิบายอย่างระมัดระวังถึงเหตุผลของไทยซึ่งทําให้ไม่อาจมีส่วนเก่ียวข้องกับถ้อยคํา
ดังกล่าวได้   ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
  ร่างปฏิญญาทางการเมืองการากัสมีเน้ือหายืนยันและเน้นยํ้าหลักการและท่าทีของกลุ่มประเทศ 
NAM ที่จะเคารพหลักกฎหมายระหว่างประเทศ  กฎบัตรสหประชาชาติ บรรทัดฐานและหลักการต่างๆ ที่เป็นที่ยึดถือ
ในระดับนานาชาติ เพ่ือการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของโลกโดยปราศจากการข่มขู่ คุกคาม หรือใช้กําลังโดย
มิชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการกระทําแต่เพียงฝ่ายเดียว 
 
8. เรื่อง  ร่างถ้อยแถลงอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเร่งยกระดับภาคราชการพลเรือนในยุค
ดิจิทัล 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อถ้อยคําและสาระของร่างถ้อยแถลงอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมธรรมาภิ
บาลและการเร่งยกระดับภาคราชการพลเรือนในยุคดิจิทัล (ASEAN Statement on Promotion of Good 
Governance and Acceleration of an Agile Civil Service in a Digital Economy) และหากมีความจําเป็นต้อง
แก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารดังกล่าวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้
สํานักงาน ก.พ. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง และอนุมัติให้เลขาธิการ 
ก.พ. ในฐานะผู้นําภาคราชการพลเรือนรับรองและร่วมลงนามในร่างถ้อยแถลงดังกล่าวข้างต้น ในการประชุมผู้นําภาค
ราชการพลเรือนอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 3 ในเดือนสิงหาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ตามที่สํานักงาน 
ก.พ. เสนอ 
                   สาระสําคัญของร่างถ้อยแถลงอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเร่งยกระดับภาค
ราชการพลเรือนในยุคดิจิทัล (ASEAN Statement on Promotion of Good Governance and Acceleration of 
an Agile Civil Service in a Digital Economy) เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ที่ผู้นําภาคราชการพลเรือนของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จะให้การรับรองและลงนามร่วมกันในการประชุมผู้นําภาคราชการพลเรือน
อาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 3 ซึ่งกําหนดจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร และจะ
นําเสนอถ้อยแถลงดังกล่าวต่อผู้นําของประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือรับทราบในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนประจําปี พ.ศ. 2562 เป็น
เจ้าภาพ มีสาระสําคัญ สรุปดังน้ี 
                   1. ส่งเสริมการเร่งพัฒนาศักยภาพของภาคราชการพลเรือนในอาเซียนให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัว 
เพ่ือให้สามารถตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการปรับปรุง
นโยบาย แนวทาง กระบวนการ ระบบ องค์กร กําลังคน และทัศนคติของข้าราชการให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
                   2. เสริมสร้างความร่วมมือในภาคราชการพลเรือนเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการตอบสนองต่อผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลที่เกิดขึ้นในสังคมโลก โดยใช้กลไกกลยุทธ์ กรอบแนวคิด และเวทีต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
                            (1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ
การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
 
                             (2) การพัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับองค์กรเฉพาะสาขาอื่นที่
เก่ียวข้องในอาเซียน ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน องค์การระหว่างประเทศ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการส่งเสริมธรร
มาภิบาลและราชการพลเรือนที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวในยุคดิจิทัล 
                   3. ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านธรรมาภิบาลในข้าราชการพลเรือนทุกระดับและในหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ 
เพ่ือให้ประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

แต่งต้ัง 
9. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
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   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) จํานวน 3 คน ดังน้ี  
   1. ศาสตราจารย์เผดิมศักด์ิ จารยะพันธ์ุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจกรรมทางทะเล  
   2. ศาสตราจารย์ชุมพร ปัจจุสานนท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย  
  3. พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการทหารเรอื  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
10. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นายวิเชียร พงศธร เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ด้านวิศวกรรม ในคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ แทนผู้ที่ลาออก ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป  
 

.................................... 




