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เรือ่ง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562                                              1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ 
วาระที่ 11 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 เรื่อง การทบทวน 

ระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน 
 สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2552 เรื่อง การทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน และให้ใช้แนวทางการปฏิรูประบบ
บริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ โดยให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และมติ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งรวมถึงกรณีการแต่งต้ังคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนด้วย โดยคํานึงถึง
ข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมทั้ง
รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป และให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาทบทวนกลไกในการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน ทั้งระบบ เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเป็นไปอย่างมีเอกภาพ
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดความซ้ําซ้อนกับคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่มอียู่ในปัจจุบัน 
 สาระสําคัญของเรื่อง 
 1. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เริ่มดําเนินการมาต้ังแต่ปี 2535 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แก้ปัญหาการขาดสารอาหารในเด็กวัยเรียน และสนับสนุนการใช้นํ้านมดิบในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของ
รัฐบาล โดยการดําเนินการในปัจจุบันอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมตาม
พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2551 และได้ยึดแนวทางการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ที่มีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน
มาโดยตลอด 
 2. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริต  กรณีโครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน โดยข้อเสนอแนะดังกล่าวให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้มีการทบทวนแนวทางการ
บริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทั้งระบบ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องและรายงานผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว (คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 
17 เมษายน 2561) รวมทั้งได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําข้อเสนอแนวทางการปฏิรูประบบบริหาร
จัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 801/2561 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดทําข้อเสนอแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ลงวันที่ 
6 กันยายน 2561 และได้มีการพิจารณาแนวทางปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) 
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 โรงเรียน ในการน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอทบทวน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 เรื่อง การทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียนและให้ใช้แนว
ทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนดังกล่าว  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 12 ขอความเห็นชอบขอเพิ่มเป้าหมายโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร 

ชาวสวนปาล์มน้ํามัน 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(กษ.) เสนอ ดังน้ี  
  1. การเพ่ิมเป้าหมายเกษตรกรในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์ม
นํ้ามัน  จากเดิม 150,000 ครัวเรือน เป็น 249,918 ครัวเรือน (เพ่ิมเป้าหมาย 99,918 ครัวเรือน)เน่ืองจาก
มีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนํ้ามันที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เข้ามาปรับปรุงทะเบียน
เพ่ิมเติมภายในกรอบเวลาที่กําหนด  โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการการดําเนินงานค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
เข้าบัญชีเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ของเกษตร (ธ.ก.ส.)และค่าชดเชยต้นทุนเงิน รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเน่ืองอันเกิดจากผลของการเพ่ิมเป้าหมายจากเดิมอีก 99,918 ครัวเรือน ให้เป็นไปตาม
ลักษณะวิธีการที่ได้ดําเนินการมาแล้วในโครงการฯ หรือเพ่ิมเติมได้แต่อยู่ภายใต้กรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้
อนุมัติไว้แล้วตามมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (3,457.76 ล้านบาท)  
  2. มอบหมายให้  ธ.ก.ส. ดําเนินการโอนเงินให้เกษตรกรได้ต้ังแต่วันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรี 
มีมติให้ความเห็นชอบ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า  ในการดําเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนปาล์มนํ้ามัน  คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 อนุมัติกรอบวงเงินเพ่ือดําเนิน
โครงการฯ จํานวน 3,457.76 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 31 
มกราคม 2562 ปรากฏว่า  มีเกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามันที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์  เง่ือนไข
โครงการฯ จํานวน 150,000 ครัวเรือน ครบตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดไว้ จํานวน 1.35 ล้านไร่ 
เป็นจํานวนเงิน 2,025.02 ล้านบาท ซึ่งธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้โอนเงินเข้าบัญชี
เกษตรกรเรียบร้อยแล้ว  อย่างไรก็ดีมีเกษตรกรที่เกินจากเป้าหมายโครงการฯ จํานวน 99,918 ครัวเรือน 
จํานวน 0.90 ล้านไร่  ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขโครงการฯ (เน่ืองจากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม
นํ้ามันที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เข้ามาปรับปรุงทะเบียนเพ่ิมเติมภายในกรอบเวลาที่
กําหนด) และสมควรได้รับการช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 15 ไร่ คิดเป็นวงเงินรวม 
จํานวน 1,348.87 ล้านบาท และมีค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร รายละ 7 บาท รวมเป็นเงิน 0.70 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 1,349.57 ล้านบาท  
โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวขอใช้จ่ายจากกรอบวงเงินเดิมภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวน
ปาล์มนํ้ามันที่ได้รับการอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 และให้ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามความ
จําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป 
  ทั้งน้ี คณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ (กนป.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 ได้มี
มติเห็นชอบการเพ่ิมเป้าหมายเกษตรกรในโครงการฯ ด้วยแล้ว โดยค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอันเกิดจากผลของ
การเพ่ิมเป้าหมายจากเดิมอีก 99,918 ครัวเรือน ให้เป็นไปตามลักษณะวิธีการที่ได้ดําเนินการมาแล้ว  
ในโครงการฯ หรือเพ่ิมเติมได้  แต่ให้อยู่ภายในกรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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วาระที่ 13 ขอความเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับ 

ผลกระทบจากการก่อสร้างฝายราษีไศลและฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ โดยดําเนินโครงการชลประทานเกษตร
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์ระยะที่ 1 

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก  
ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการในคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล และ
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนาเสนอ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินโครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายราษีไศลและฝายหัวนา  จังหวัดศรีสะเกษ  โดย
โครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์  ระยะที่ 1 วงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น  13,250,000 บาท 
และมอบหมายให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลและคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัว
นา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดําเนินโครงการต่อไป   
  สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ให้กรมชลประทานพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากโครงการ/รายการที่ดําเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์แล้ว และมีงบประมาณเหลือจ่าย และ/หรือรายการที่หมดความจําเป็น และ/หรือรายการท่ีคาดว่า
จะไม่สามารถดําเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาดําเนินการ โดยให้ขอทําความตกลงกับสํานัก
งบประมาณ (สงป.) ในรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามขั้นตอนต่อไป ทั้งน้ี  
ควรมีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ ตลอดจนให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลโครงการด้วย เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ตามความเห็นของ 
สงป.  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 15 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชา 

อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา 
  สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) 
เสนอดังน้ี 
  1. ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว               
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคล            
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ โดย
เตรียมการจนถึงวันลาสิกขา ระหว่างวันที่ 2 -16 พฤษภาคม 2562 รวมเป็นเวลา 15 วัน 
  2. การใช้สิทธิการลาตามข้อ 1. ดังกล่าว ให้สิทธิแก่ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสากิจที่เคยลาบรรพชา
อุปสมบทระหว่างรับราชการมาแล้ว    สามารถจะลาบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งน้ีได้อีก 
  3. ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่เคยลาบรรพชาอุปสมบทระหว่างรับราชการ หากได้ลาอุปสมบท
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโครงการบรรพชาอุปสมบท
เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งน้ีแล้ว ไม่มี
ผลกระทบถึงสิทธิในการลาบรรพชาอุปสมบทในอนาคต ซึ่งเป็นการใช้สิทธิการลาบรรพชาอุปสมบทครั้งแรก 
 
 
 





วาระ
เรื่องที่

เศรษฐกิจ 11 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2552 เรื่อง การ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน
12 ขอความเห็นชอบขอเพ่ิมเป้าหมายโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ํามัน
13 ขอความเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ท่ีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายราษีไศลและฝายหัวนา 
จังหวัดศรีสะเกษ โดยดําเนินโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่
ระยะท่ี 1

15 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาบรรพชาอุปสมบท โครงการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

บรรพชาอุปสมบท โดยสํานักบริหารกลาง

แต่งตั้ง 27 การแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงชดุใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                            เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 
 
  วันน้ี (26 มีนาคม 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการ 
    ทุจริต (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... 
  2. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเพ่ือยกเลิกมาตรการภาษีเก่ียวกับสํานักงานใหญ่  
    [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดและ 
    ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ]  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภท ชนิด และขนาดของเครื่องพันธนาการที่ใช้แก่เด็ก
    และเยาวชน พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือรองจ่ายตามข้อผูกพัน
    ในการกู้เงินจากต่างประเทศ พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือคนไทยใน 
    ต่างประเทศ พ.ศ. ....  
  7.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้าม
    นําเข้าและห้ามนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ 
  8.  เรื่อง  โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการยุติ 
    แหล่งผลิตและทําลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี 2562  
    (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
    ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) 
  9. เรื่อง  การปรับปรุงหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 
  10.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   
    ครั้งที่ 5/2561  
 11.  เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 เรื่อง การทบทวนระบบ
    บริหารจัดการนมโรงเรียน 
  12.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบขอเพ่ิมเป้าหมายโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร 
    ชาวสวนปาล์มนํ้ามัน 
  13.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับ 
    ผลกระทบจากการก่อสร้างฝายราษีไศลและฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ โดย 
    ดําเนินโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ระยะที่ 1 
  14.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบการขยายระยะเวลาและขยายฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมายการ
    รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
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  15.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบท
    เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือ 
    เป็นวันลา 
  16.  เรื่อง   โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2570 (ดําเนินการ 
    เฉพาะในระยะที่ 1 พ.ศ. 2561 – 2564)  
  17.  เรื่อง  แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย 
  18.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในชนิด ขนาด และจํานวน ของเส้ือเกราะป้องกันกระสุน เพ่ือใช้
    ในราชการของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามมาตรา 46/2 
    วรรคสองของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  
  19.  เรื่อง   การขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 เรื่อง การปรับปรุง 

   หลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้อํานวยการ
   องค์การมหาชน และหลักเกณฑ์การกําหนดเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
   ของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการขององค์การมหาชน  

  20.  เรื่อง   แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 
 

ต่างประเทศ 
 
  21.   เรื่อง   การจัดทําความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังคณะกรรมาธิการร่วมเพ่ือความร่วมมือ 
    ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐคูเวต 
  22.   เรื่อง   การจัดทํารายงานการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทย (Thailand Human  
    Development Report) ฉบับที่ 6 
  23.   เรื่อง   แผนปฏิบัติการความร่วมมือไทย – สปป.ลาว เพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    ร่วมกัน 
  24.  เรื่อง   การรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการประชุม 
    ระหว่างประเทศเรื่องประชากรและการพัฒนา ในการประชุมคณะกรรมาธิการ 
    ประชากรและการพัฒนา สมัยที่ 52 
  25.   เรื่อง   การรับรองเอกสารหลักการแวนคูเวอร์ในการรักษาสันติภาพและการป้องกันการ
    เกณฑ์และการใช้ประโยชน์จากทหารเด็ก (Vancouver Principles on  
    Peacekeeping and the Prevention of the Recruitment and Use of  
    Child Soldiers)  
 

แต่งต้ัง 
 
  26.  เรื่อง  แต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
  27.  เรื่อง  การแต่งต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงชุดใหม่  
  28.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ตาม 
    พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551  
 

...................... 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบบัที่ ..)            
พ.ศ. .... 
    คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐเสนอ  
  3. ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรับความเห็นของฝ่าย
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
   1. แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยาม “ทุจริตในภาครัฐ” “ทุจริตต่อหน้าที่” “ประพฤติมิชอบ” “ไต่สวน
ข้อเท็จจริง”   
   2. กําหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอํานาจดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและช้ีมูลเก่ียวกับการ
กระทําการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสรุปสํานวนพร้อมทั้งความเห็นส่งพนักงานอัยการเพ่ือฟ้อง
คดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐกับบุคคลอ่ืนซึ่งเป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน รวมทั้งผู้ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ หรือนิติ
บุคคลที่เก่ียวข้องกับการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด และการดําเนินการในคดีที่มีการกระทําอันเป็นกรรมเดียวผิด
ต่อกฎหมายหลายบท  
  3. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาอันเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยจะเปิดเผยข้อมูลซึ่งมีลักษณะเป็นข้อมูลเฉพาะของบุคคลท่ีได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่
เป็นรายละเอียดของผู้กล่าวหา ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ซึ่งเป็นพยาน หรือกระทําการใดอันจะทําให้ทราบรายละเอียด
เก่ียวกับบุคคลดังกล่าว การเปิดเผยข้อมูลอ่ืนใดเพ่ือให้สาธารณชนได้ทราบ ให้อยู่ภายใต้เง่ือนไขที่ร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับน้ีกําหนด  
   4. กําหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย มีอํานาจดําเนินการ
ขอให้ศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ หากมีเหตุอันควรเช่ือว่าผู้ถูกกล่าวหาจะหลบหนี
ในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง หรือไต่สวนข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น หรือเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ช้ีมูลว่าผู้ใดกระทํา
ความผิดและความผิดน้ันมีโทษทางอาญา  
  5. ปรับปรุงแก้ไข หมวด 2 การไต่สวนข้อเท็จจริง ดังน้ี  
   5.1 กําหนดให้เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้รับมอบหมายเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ให้ดําเนินการไต่
สวนข้อเท็จจริงโดยเร็วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด และให้มีความเห็นหรือวินิจฉัยให้
แล้วเสร็จภายใน 2 ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติมอบหมายให้ไต่สวนข้อเท็จจริง  
    5.2 กําหนดให้ก่อนดําเนินการไต่สวน หากพบว่าเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดํารง
ตําแหน่งที่สูงกว่าผู้อํานวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าขึ้นไปถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด หรือกระทําผิดเป็นความผิด
ร้ายแรง ให้ส่งเรื่องคืนคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหากพบว่าความผิดมิใช่การกระทําทุจริตในภาครัฐให้เป็นอันตกไป  
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    5.3 กําหนดให้เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระทําการทุจริตใน
ภาครัฐและเป็นกรณีมีมูลความผิดทางวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งต้ังถอดถอนพิจารณาโทษทางวินัยโดย
ไม่ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัย  
    5.4 กําหนดให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกลงโทษสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ในการกําหนดโทษได้ภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่ง  
  6. เพ่ิมเติมบทกําหนดโทษกรณีเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี โดยมิได้รับมอบหมาย กรณีขัดขวางการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ท. อนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ในการ
ปฏิบัติหน้าที่และกรณีแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ฟ้องเท็จหรือเบิกความอันเป็นเท็จต่อศาลเพื่อจะแกล้ง
บุคคลใดให้ถูกไต่สวนข้อเท็จจริง   
   7. กําหนดให้กรรมการ อนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. มี 
ใช้ และพกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ยุทธภัณฑ์ และอุปกรณ์เก่ียวข้องเพ่ือความปลอดภัยเท่าที่จําเป็น ทั้งน้ี ให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด  
  8. กําหนดให้สํานักงาน ป.ป.ท. มีอํานาจในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานกรณีที่
เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของกองทุน โครงการ บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินแผ่นดิน ที่ไม่
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินโครงการ
ใดมีการกําหนดวงเงินสูงเกินที่ เป็นจริง หรือไม่คุ้มค่า ให้สํานักงานมีอํานาจในการตรวจสอบและรวบรวม
พยานหลักฐานเพ่ือให้ทราบถึงข้อเท็จจริง แล้วแจ้งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาดําเนินการตามหน้าที่
และอํานาจต่อไป  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป และรับทราบแผนในการจัดทํา
กฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ  
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ  
  ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญสรุปได้ดังน้ี  
 

ประเด็น สาระสาํคญั 
1. วันบังคบัใช้     ให้พระราชบัญญัติน้ีมผีลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่        

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
2. บทนิยาม     เพิ่มนิยาม คําว่า “สถานประกอบการ” “กระบวนการพิจารณาอนุญาต

เครื่องสําอาง” และ “คณะกรรมการ” เพ่ือกําหนดขอบเขตของพื้นที่และภารกิจ
ในการปฏิบัติให้ชัดเจน รวมทั้งเพ่ือให้กระบวนการพิจารณาอนุญาตเคร่ืองสําอาง
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ  

3. เพิ่มส่วนที่ 1 กระบวนการ
พิจารณาอนญุาตเคร่ืองสําอาง  

   กําหนดให้ อย. มีการขึ้นบัญชผีู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หนว่ยงาน
ของรัฐ หรือองค์กรเอกชนท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือทําหน้าที่ในการประเมิน
เอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการ
ตรวจสอบ เพ่ือให้กระบวนการพิจารณาอนุญาตเคร่ืองสําอางเป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 
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   กําหนดให้เลขาธิการ อย. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เครื่องสาํอางมอํีานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขใน
กระบวนการพิจารณาอนุญาตเคร่ืองสําอาง และการได้มาซึ่งผู้เช่ียวชาญ องค์กร
ผู้เช่ียวชาญหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ  
   กําหนดให้รฐัมนตรี สธ. โดยคําแนะนาํของคณะกรรมการเครื่องสาํอางมี
อํานาจประกาศกําหนดค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เช่ียวชาญองค์กรผู้เช่ียวชาญ 
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และกาํหนดค่าใช้จ่าย
และค่าใช้จ่ายสูงสุด ที่จะจัดเก็บจากผู้ย่ืนคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
เครื่องสําอาง  
   กําหนดให้คา่ขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เปน็
เงินของ อย. หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน และให้ใช้จ่ายเพ่ือวัตถุประสงค์ตามที่กําหนด  
   กําหนดให้รฐัมนตรีว่าการ สธ. โดยความเห็นชอบของ กค. ประกาศกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การรับเงินและการจ่ายเงิน  

4. บทเฉพาะกาล     ประกาศที่ออกตามคําสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 77/2559 ฯ
ในส่วนทีเ่ก่ียวกับเครื่องสาํอางที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
ให้นํามาใช้บังคับกับส่วนที่ 1 กระบวนการพิจารณาอนุญาตเคร่ืองสําอาง และ
หมวด 2 การจดแจ้งและการรับจดแจ้งเคร่ืองสําอาง ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง พ.ศ. 2558 ซึง่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 
จนกว่าจะมปีระกาศ 
   เมื่อประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับแล้ว ให้ประกาศทีอ่อกตามคําสัง่หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 77/2559 ฯ ในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับ
เครื่องสาํอางเป็นอันยกเลิก

 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อยกเลิกมาตรการภาษีเก่ียวกับสํานักงานใหญ่ [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ]  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การลดและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  ร่างพระราชกฤษฎีกา รวม 3 ฉบับ ที่กระทรวงการคลังเสนอ เป็นการยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษี
สําหรับสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operating Headquarters หรือ ROH) สํานักงานใหญ่ ข้ามประเทศ 
(International Headquarters หรือ IHQ) และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Center 
หรือ ITC) ที่ต้ังอยู่ในประเทศไทย อันเป็นการปฏิบัติตามโครงการต่อต้านการกัดกร่อนฐานภาษีและการโยกย้ายกําไร 
(BEPS) [เช่น การท่ีประเทศไทยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่สํานักงานหรือบริษัทดังกล่าว แต่ในกรณีเช่นเดียวกัน 
ประเทศอ่ืนไม่ให้สิทธิประโยชน์ในทางภาษี] ขององค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ซึ่งการดําเนินการในเรื่องน้ี
สืบเน่ืองจากการท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิกของ Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting 
(Inclusive Framework on BEPS) ที่จัดต้ังโดยองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ประเทศไทยจึงต้องนําโครงการ
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ต่อต้านการกัดกร่อนฐานภาษีดังกล่าวมาปฏิบัติ มิฉะน้ันอาจถูก Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) และ 
Inclusive Framework on BEPS ให้สถานะประเทศไทยเป็น Potentially Harmful หรือ Actually Harmful 
รวมทั้งการถูกบรรจุช่ืออยู่ในรายช่ือประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือด้านภาษีของสหภาพยุโรป ซึ่งจะทําให้มีผลกระทบเกิด
แก่การลงทุนในประเทศ  
  ทั้งน้ี กระทรวงการคลังรายงานว่า การยกเลิกมาตรภารภาษีในเรื่องน้ีมิได้ก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้
แต่อย่างใด ซึ่งจะทําให้มาตรการภาษีเก่ียวกับ ROH2 IHQ และ ITC สิ้นสุดลงในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 และทําให้
ไม่ได้รับสถานะเป็น Potentially Harmful หรือ Actually Harmful จาก FHTP และ Inclusive Framework on 
BEPS อีก และทําให้ประเทศไทยไม่อยู่ในรายช่ือประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือด้านภาษีของสหภาพยุโรป นอกจากน้ี  
ยังรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของไทยและป้องกันไม่ให้ถูกมาตรการตอบโต้จากนานาประเทศ อันจะเป็นผลดีต่อความ
เช่ือมั่นของนักลงทุนในระยะยาว  
   ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ มีสาระสําคัญ ดังน้ี  
 

มาตรการ สาระสาํคญั 
1. ยกเลิกมาตรการภาษีเก่ียวกับ 
ROH   
   1)  ROH1 (ยุติการจดแจ้งรายใหม่
เมื่อวันที่ 11 ต.ค.61)  
   2) ROH2 (ยุติการจดแจ้งรายใหม่ 
เมื่อวันที่ 15 พ.ย.58)  

 
 
- ยกเลิกการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจ
ในเครือต้ังแต่วันที่ 1 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป  
- ยกเลิกการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนรายได้จากการ
ให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือ ดอกเบ้ียที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ ค่าสิทธิที่
ได้รับจากวิสาหกิจในเครือและเงินปันผลที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ ต้ังแต่
วันที่ 1 มิ.ย. 62  
- ยกเลิกการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่คนต่างด้าวซึ่งทํางาน
ประจํา ROH2 ต้ังแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป  
- ยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย 
สําหรับเงินปันผลที่ได้รับจาก ROH2 แต่ยังคงยกเว้นสําหรับรายได้ที่เกิดขึ้น
ก่อนวันที่ 1 มิ.ย. 62 และจ่ายภายในวันที่ 31 ธ.ค. 63  

2. ยกเลิกมาตรการภาษีเก่ียวกับ 
IHQ (ยุติการอนุมัติรายใหม่เมื่อวันที่ 
11 ต.ค. 61)  

- ยกเลิกการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่คนต่างด้าวซึ่งทํางาน
ประจํา IHQ ต้ังแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป โดยคนต่างด้าวซึ่งทํางานประจํา 
IHQ  
- ยกเลิกการลดอัตราและการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับรายได้จาก
การให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือ ค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ เงินปัน
ผลที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ รายได้จากการโอนหุ้นของวิสาหกิจในเครือ 
รายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศและรายได้จากการ
ให้บริการท่ีเก่ียวข้องกับการค้าระหว่างประเทศแก่นิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตาม
กฎหมายของต่างประเทศ ต้ังแต่วันที่ 1 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป 
- ยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย 
สําหรับเงินปันผลและดอกเบ้ียที่ได้รับจาก IHQ แต่ยังคงยกเว้นสําหรับรายได้
ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มิ.ย. 62 และจ่ายภายในวันที่ 31 ธ.ค. 63  
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3. ยกเลิกมาตรการภาษีเก่ียวกับ ITC  - ยกเลิกการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่คนต่างด้าวซึ่งทํางาน
ประจํา ITC ต้ังแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป  
- ยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ ITC สําหรับรายได้จากการ
จัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศและรายได้จากการให้บริการท่ีเก่ียวข้อง
กับการค้าระหว่างประเทศแก่นิติบุคคล ที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ 
ต้ังแต่วันที่ 1 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป 
- ยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการในไทยสําหรับ
เงินปันผลที่ได้รับจาก ITC แต่ยังคงยกเว้นสําหรับเงินปันผลที่ได้รับจาก ITC 
ซึ่งจ่ายจากรายได้ที่ เ กิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มิ .ย . 62 และจ่ายภายในวันที่ 
31 ธ.ค. 63 

 
ทั้งน้ี ร่างพระราชกฤษฎีกาทั้ง 3 ฉบับ มผีลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภท ชนิด และขนาดของเครื่องพันธนาการที่ใช้แก่เด็กและเยาวชน             
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภท ชนิด และขนาดของเครื่อง
พันธนาการที่ใช้แก่เด็กและเยาวชน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้นําข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดประเภทของเคร่ืองพันธนาการท่ีใช้แก่เด็กและเยาวชนให้ใช้ได้เฉพาะกุญแจมือ   
   2. กําหนดชนิดและขนาดกุญแจมือที่ใช้แก่เด็กและเยาวชน 3 แบบ ดังน้ี  
   2.1 สายรัดข้อมือพลาสติกขึ้นรูปเป็นช้ินเดียวกันทั้งหมด แบบล็อคตัวเอง มีขนาดส่วนที่
กว้างสุดบริเวณฐานล็อคข้อมือที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ส่วนสายรัดกว้าง 0.7 เซนติเมตร ความยาว
โดยรวมทั้งหมด 85 เซนติเมตร  
   2.2 ห่วงทําด้วยโลหะมีฟันเฟืองโลหะเพ่ือใช้รัดข้อมือซ้ายและข้อมือขวาให้แน่น ระหว่างตัว
ห่วงโลหะทั้งสองข้างเช่ือมติดกันด้วยลูกโซ่โลหะที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 4.75 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า              
3 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 10 เซนติเมตร  
   2.3 ห่วงทําด้วยโลหะมีฟันเฟืองโลหะเพ่ือใช้รัดข้อมือซ้ายและข้อมือขวาให้แน่น ระหว่างตัว
ห่วงโลหะทั้งสองข้างเช่ือมติดกันด้วยบานพับโลหะที่มีจุดยึดติดกับตัวห่วงโลหะอย่างน้อยข้างละสองจุด  
  3. กําหนดให้เมื่อมีเหตุจําเป็นอย่างย่ิงเพ่ือป้องกันการหลบหนี เมื่อนําตัวเยาวชนออกมานอกสถานที่
ควบคุม หรือเพ่ือความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนเอง หรือบุคคลอ่ืน ในกรณีที่เกิดความไม่สงบในสถานที่ควบคุม 
ตามมาตรา 14 (1) หรือ (2) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดฯ ซึ่งต้อง
ใช้เครื่องพันธนาการแก่เด็กและเยาวชนนั้น ให้เจ้าพนักงานพินิจแจ้งให้ผู้อํานวยการสถานท่ีควบคุมแห่งน้ันพิจารณา  
สั่งการให้ใช้เครื่องพันธนาการประเภทกุญแจมือแบบใดแบบหนึ่งตามข้อ 2. แก่เด็กและเยาวชนได้เท่าที่จําเป็นแก่            
เหตุ และต้องบันทึกความจําเป็นและเหตุผลที่ต้องใช้เคร่ืองพันธนาการดังกล่าวไว้ด้วยทุกคร้ัง  
  4. กําหนดให้การพิจารณาสั่งให้ใช้เครื่องพันธนาการตามข้อ 3. ต้องคํานึงถึงความเหมาะสมและ
ลักษณะร่างกาย ความพิการ จิตใจ ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กหรือเยาวชน และความปลอดภัยในการควบคุม
ด้วย และเมื่อเหตุที่จะต้องใช้เครื่องพันธนาการได้สิ้นสุดลง ให้ผู้อํานวยการสถานท่ีควบคุมดังกล่าวสั่งเพิกถอนการใช้
เครื่องพันธนาการน้ันโดยทันที 
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5. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือรองจ่ายตามข้อผูกพันในการกู้เงินจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือ
รองจ่ายตามข้อผูกพันในการกู้เงินจากต่างประเทศ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับ
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้
กระทรวงการคลังรับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย รวมท้ังให้
กระทรวงการคลังเร่งดําเนินการเสนอกฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
เพ่ือให้มีผลใช้บังคับภายในกําหนดระยะเวลา  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ  
  1. กําหนดให้สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มีเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายตามข้อ
ผูกพันในการกู้เงินจากต่างประเทศได้เป็นคราว ๆ ตามจํานวนท่ีได้รับอนุญาตจาก กค. เพ่ือสําหรับใช้รองจ่ายให้แก่
ส่วนราชการที่ขอเบิกไปใช้จ่ายตามข้อผูกพันในการกู้เงินจากต่างประเทศในกรณีที่การกู้เงินน้ันมีเง่ือนไขกําหนดให้ผู้กู้
ต้องใช้จ่ายเงินไปก่อน แล้วจึงจะขอเบิกเงินกู้คืนในภายหลัง  
   2. กําหนดให้ สบน. เปิดบัญชีเงินฝาก กค. ไว้บัญชีหน่ึงเรียกว่า “บัญชีเงินทดรองราชการเพื่อรอง
จ่ายตามข้อผูกพันในการกู้เงินจากต่างประเทศ” เพ่ือรับเงินที่ได้รับอนุญาตเข้าบัญชีดังกล่าวน้ี  
  3. กําหนดให้ผู้อํานวยการ สบน. มีอํานาจในการอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือสําหรับใช้รองจ่าย
ให้แก่ส่วนราชการที่ขอเบิกไปใช้จ่ายตามข้อผูกพันในการกู้เงินจากต่างประเทศ  
  4. กําหนดให้การเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือรองจ่ายตามข้อผูกพันในการกู้เงินจากต่างประเทศ 
ให้กระทําได้ในกรณีที่ผู้ให้กู้กําหนดว่ารายการใช้จ่ายเงินกู้รายใดส่วนราชการผู้ใช้จ่ายจะต้องจ่ายเงินไปก่อน แล้ว
ขอเบิกเงินกู้คืนในภายหลัง และเพ่ือความสะดวกในการเบิกจ่ายให้ส่วนราชการเบิกจ่ายจากเงินในบัญชีเงินฝาก
กระทรวงการคลังเต็มจํานวนที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น ทั้งยอดที่จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายสมทบกับยอดที่ต้องรองจ่ายไป
ก่อน และเบิกเงินกู้คืนในภายหลัง โดยให้แสดงรายละเอียดแต่ละยอดให้ทราบ  
  5. กําหนดให้ส่วนราชการผู้เบิกรวบรวมเอกสารและหลักฐานที่จะใช้ในการขอเบิกเงินจากผู้ให้กู้ตาม
ยอดที่ได้เบิกเงินไปจากกรมบัญชีกลางเฉพาะที่ต้องรองจ่ายไปก่อนแต่ละคราว ตามวิธีการที่ผู้ให้กู้กําหนดส่ง สบน. 
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเงิน และให้ สบน. ดําเนินการขอเบิกเงินกู้จากผู้ให้กู้ต่อไปทันที โดยเมื่อได้รับเงินกู้จาก
ผู้ให้กู้แล้ว ให้ สบน. ดําเนินการเบิกเงินกู้ชดใช้คืนเงินทดรองราชการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินสําหรับกรณี
เงินในส่วนที่ต้องจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายสมทบ เมื่อจ่ายจากเงินทดรองราชการไปแล้วให้ สบน. แจ้งให้ส่วน
ราชการดําเนินการเบิกงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้คืนเงินทดรองราชการต่อไป  
  6. กําหนดให้เงินที่ได้รับจากผู้ให้กู้ หลังจากได้แลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทและหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (ถ้ามี) 
แล้ว ให้นําส่งเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง และกรณีผลต่างที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทได้ไม่ครบจํานวนที่ได้
รองจ่ายไปให้ส่วนราชการต้ังงบประมาณชดใช้ให้  
  7. กําหนดให้ในกรณีที่ส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบน้ีได้ ให้ขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง  
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6. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือ
ช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่าง
กฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้
กระทรวงการคลังเร่งรัดดําเนินการเสนอกฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561 เพ่ือให้มีผลใช้บังคับภายในกําหนดระยะเวลา 
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ  
  1. ให้กระทรวงการต่างประเทศมีเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนใน
ต่างประเทศ ตามจํานวนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และให้นําเงินทดรองราชการน้ันฝากธนาคาร  
   2. กรณีที่คนไทยซึ่งพํานักอยู่ในต่างประเทศได้รับความเดือดร้อนและร้องขอความช่วยเหลือ หรือ
หัวหน้าสํานักงานพิจารณาเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือ ให้หัวหน้าสํานักงานพิจารณาดําเนินการให้ความช่วยเหลือ
ตามความจําเป็นและเหมาะสม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือเพ่ือให้คนไทยซึ่งได้รับความเดือดร้อน
เดินทางกลับภูมิลําเนาในประเทศไทยแล้วแต่กรณี โดยไม่ถือเป็นการชดใช้ความเสียหายให้แก่บุคคลดังกล่าว  
  3. การให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนในต่างประเทศ กรณีที่ผู้ได้รับความเดือดร้อน
มิได้เดินทางกลับประเทศไทย ให้จ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายดังน้ี 1) กรณีเกิดภัยพิบัติ เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองนุ่งห่ม 
ค่าเวชภัณฑ์ 2) กรณีต้องโทษในทางอาญา เช่น ค่าของเย่ียม ค่ารักษาพยาบาล 3) กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพ ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี และ 4) กรณีมีเหตุจําเป็นหรือกรณีเร่งด่วนอย่างอ่ืน ให้จ่ายได้ตามที่
หัวหน้าสํานักงานเห็นสมควร  
   4. กรณีที่คนไทยถึงแก่ความตายในต่างประเทศ และญาติไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศพหรือค่าใช้จ่ายในการส่งอัฐิได้ ให้จ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายดังน้ี 1) ค่าจัดการศพ 2) ค่าขนส่งอัฐิกลับประเทศไทย 
และ 3) ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็น  
  5. กรณีที่ต้องมีการชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการ ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายดําเนินการให้ผู้ได้รับความช่วยเหลือจัดทําหนังสือรับรองการชดใช้เงิน โดยการจัดทําหนังสือดังกล่าวให้
เป็นไปตามแบบที่กระทรวงการต่างประเทศกําหนด โดยความเห็นชอบจากสํานักงานอัยการสูงสุด สําหรับกรณีที่ไม่
สามารถชําระเงินคืนได้ทั้งหมดในทันทีที่ทวงถาม จะให้ผู้ได้รับความช่วยเหลือชําระหน้ีโดยการผ่อนชําระก็ได้ แต่ต้อง
ให้ผู้ได้รับความช่วยเหลือน้ันทําสัญญารับสภาพหน้ีตามแบบที่กระทรวงการต่างประเทศกําหนด โดยความเห็นชอบ
จากสํานักงานอัยการสูงสุด ทั้งน้ี ให้ผ่อนชําระได้ภายในเวลาไม่เกินสองปี ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นโจทก์ฟ้อง
คดีในกรณีที่ต้องดําเนินคดีเพ่ือเรียกให้ชดใช้เงินคืน  
  6. เมื่อสํานักงานได้จ่ายเงินทดรองราชการไปแล้ว ให้หัวหน้าสํานักงานเร่งจัดทําบัญชีรายชื่อและที่
อยู่ของผู้ได้รับความช่วยเหลือ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานการจ่ายและเอกสารที่
เก่ียวข้องส่งให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อเบิกเงินงบประมาณชดใช้โดยเร็ว และในกรณีที่ต้องมีการชดใช้เงินคืน
ให้แก่ทางราชการ ให้ส่งหนังสือรับรองการชดใช้เงินมาพร้อมกับเอกสารดังกล่าว หากมีการทําสัญญารับสภาพหน้ีให้
ส่งสัญญาน้ันมาด้วย  
  7. ในกรณีที่มีการให้ความช่วยเหลือในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ และไม่มีเงินงบประมาณ
รายจ่ายสนับสนุนเพ่ือโอนชดใช้เงินทดรองราชการที่ได้จ่ายไปแล้วในปีงบประมาณน้ันได้ทัน ให้นําค่าใช้จ่ายดังกล่าวไป
เบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณถัดไป โดยให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหน้ีผูกพันเกินกว่า 
หรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  
  8. การจัดหาและควบคุมพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  
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7. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนําเข้าและห้ามนําผ่าน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ขยะเทศบาลเป็น
สินค้าที่ต้องห้ามนําเข้าและห้ามนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  ทั้งน้ี ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว เป็นการกําหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้าม
นําเข้าและห้ามนําผ่านราชอาณาจักร โดยไม่รวมถึงวัตถุหรือของอย่างเดียวกันที่คัดแยกออกจากของเสียดังกล่าวที่ได้
กําหนดพิกัดอัตราศุลกากรไว้แล้ว โดยเป็นการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดน
ของของเสียอันตรายและการกําจัด ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิก และคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลได้เห็นชอบด้วย
แล้ว  
   สาระสําคัญของร่างประกาศ  
  1. กําหนดบทนิยามคําว่า “ขยะเทศบาล” หมายความว่า ของเสียชนิดที่รวบรวมจากอาคาร
บ้านเรือน โรงแรม ภัตตาคาร โรงพยาบาล ร้านค้า สํานักงาน บนถนน บนทางเท้า ของเสียจากการก่อสร้าง รื้อถอน 
ของชํารุดหรือของทิ้งอ่ืน ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 3825.10.00 – 000/KGM แต่ไม่รวมถึงวัตถุหรือของ
อย่างเดียวกันที่คัดแยกออกจากของเสียดังกล่าวที่ได้กําหนดอัตราศุลกากรไว้แล้ว  
   2. กําหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนําเข้าและห้ามนําผ่านราชอาณาจักร  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
 
8.  เรื่อง โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและทําลาย
เครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี 2562 (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี 
 1. อนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังน้ี 
   1.1 อนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการยุติแหล่งผลิต
และทําลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี 2562 เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน            
ในวงเงิน 24.79 ล้านบาท 
   1.2 อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มีอํานาจอนุมัติ
โครงการ แผนงาน และกิจกรรมภายใต้กรอบงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการโครงการเสริมสร้างและยกระดับ
ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและทําลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี 2562 
และสามารถจ่ายเงินงบประมาณสนับสนุนหน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของประเทศเพ่ือนบ้านแต่ละประเทศ เพ่ือให้
มีการดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ตามท่ีได้รับจัดสรร 
   1.3 อนุมัติให้เลขาธิการ ป.ป.ส. มีอํานาจอนุมัติจ่ายเงินงบประมาณของโครงการฯ ให้กับ             
อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านควบคุมยาเสพติดประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เพ่ือนําไปสนับสนุนสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพ เมียนมา (เมียนมา) (หน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของเมียนมา) ดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ และอนุมัติให้สํานักงาน ป.ป.ส. ดําเนินการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการป้องกันและปราบปราม            
ยาเสพติด ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา โดยขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 เป็นกรณีพิเศษ 
   1.4 รับทราบการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายปีงบประมาณ 
2562 จํานวน 5.85 ล้านบาท แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จํานวน             
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3 รายการ สําหรับสนับสนุนโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการยุติแหล่งผลิต
และทําลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี 2562 ดังน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
จากงบประมาณเหลือจ่ายปงีบประมาณ 2562 

งบประมาณเหลือจ่ายฯ 
ที่โอนเปลี่ยนแปลงให้กับโครงการฯ 

1. งบรายจ่ายอ่ืน โครงการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติดและความมั่นคงพ้ืนที่ 
อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 12.90 ล้านบาท

1.42

2. งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือ
แก้ปัญหาพ้ืนทีป่ลูกฝิ่นอย่างย่ังยืน จํานวน 9.55 ล้านบาท

2.47

3. งบเงินอุดหนุน รายการ เงินอุดหนุนเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด จํานวน 194.72 ล้านบาท

1.96

รวม 5.85 
 
และให้กระทรวงยุติธรรม (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) รับความเห็นของสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสํานักงานตํารวจแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการ สําหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ในการดําเนินโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและทําลาย
เครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี 2562 (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ให้ดําเนินการตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ 
 2. ในส่วนของการดําเนินการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด             
ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา โดยขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 เป็นกรณีพิเศษ น้ัน ให้กระทรวงยุติธรรม (สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) ดําเนินการตามระเบียบดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้ดจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐตามความนัยมาตรา 29 วรรคหน่ึง (4) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามความเห็นของกระทรวงการคลังต่อไป 
 สาระสําคัญของเร่ือง 
 กระทรวงยุติธรรมรายงานว่า 
 1. จากการดําเนินโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการ          
ยุติแหล่งผลิตและทําลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศต้ังแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นมา ประเทศไทย
ได้รับการยอมรับและได้รับความร่วมมือจากประเทศเพ่ือนบ้านเป็นอย่างดีย่ิงและเห็นพ้องกันว่าโครงการฯ สามารถ
เพ่ิมศักยภาพการทํางานของเจ้าหน้าที่และหน่วยปฏิบัติของประเทศตน ทําให้สามารถควบคุมยาเสพติดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จมากขึ้น ดังน้ัน เพ่ือความต่อเน่ืองและความย่ังยืนของโครงการฯ สํานักงาน 
ป.ป.ส. พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเทศไทยควรสนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการน้ีต่อไป 
 2. โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและ
ทําลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี 2562 (เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) มีสาระสําคัญ
สรุปได้ ดังน้ี 
   2.1 วัตถุประสงค์ 
   1) สร้างความพรอ้มในการรองรับการปฏิบัติงานภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมแม่นํ้าโขงปลอดภัย
เพ่ือการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) : กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย และ
เวียดนาม (คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการร่วมดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562) 
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   2) พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามการลักลอบผลิตยาเสพติด 
การสกัดก้ันยาเสพติด เคมีภัณฑ์และสารต้ังต้นให้แก่หน่วยงานด้านยาเสพติดของประเทศเพ่ือนบ้าน 4 ประเทศ ซึ่ง
เป็นพ้ืนที่ที่มีการลักลอบผลิตยาเสพติดและการลักลอบค้าเคมีภัณฑ์และสารต้ังต้น พร้อมทั้งเป็นเส้นทางลําเลียงยาเสพ
ติดจากพ้ืนที่แหล่งผลิตไปสู่ประเทศต่าง ๆ ให้ดีย่ิงขึ้น 
   3) สร้างความพร้อมของหน่วยงานประเทศเพ่ือนบ้านในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของประเทศตนในการปราบปรามยาเสพติด เคมีภัณฑ์และสารต้ังต้น รวมถึงปฏิบัติการด้านการข่าวและการ
สืบสวนสอบสวน 
   4) พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของประเทศเพ่ือนบ้านในการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด เพ่ือช่วย
ในการสืบค้น พิสูจน์ทราบถึงแหล่งต้นตอการผลิตอันจะสามารถโยงถึงการปราบปรามทําลายแหล่งผลิต และกลุ่มการ
ผลิต การค้าได้ชัดเจนย่ิงขึ้น 
   5) ขยายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของประเทศเพ่ือนบ้านในด้านป้องกันยาเสพติด 
การเสริมสร้างความตระหนักรู้ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง การบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด และการพัฒนา
ทางเลือกเพ่ือสนับสนุนงานด้านปราบปรามทําให้การแก้ไขปัญหาครอบคลุมและย่ังยืน 
   6) ส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการปฏิบัติการและ
การควบคุมปัญหายาเสพติดร่วมกัน 
   2.2 แผนการดําเนินการ : สนับสนุนการปฏิบัติการเชิงรุกและกิจกรรมของแผนปฏิบัติการร่วม
แม่นํ้าโขงปลอดภัยเพ่ือการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปีฯ ที่เน้นยุทธศาสตร์การสกัดก้ันการลักลอบค้ายา
เสพติดและเคมีภัณฑ์ในพ้ืนที่สามเหล่ียมทองคําและตลอดลํานํ้าโขง รวมทั้งดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของประเทศเพ่ือนบ้านที่เก่ียวข้องกับมาตรการป้องกันและบําบัดรักษา โดยมีการจัดสรรงบประมาณให้กับ
เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม 
   2.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1) เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดและเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของ
ประเทศเพ่ือนบ้านมีศักยภาพและขีดความสามารถในการปราบปรามการลักลอบผลิตยาเสพติด การสกัดก้ันยาเสพติด 
เคมีภัณฑ์และสารต้ังต้นเพ่ิมมากขึ้น สามารถสกัดก้ันเคมีภัณฑ์และสารต้ันต้นในประเทศเพ่ือนบ้านก่อนเข้าสู่แหล่งผลิต
ยาเสพติด และปราบปรามการลักลอบลําเลียงยาเสพติดไม่ให้ออกจากแหล่งผลิตเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทําให้ยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยมีจํานวนลดลง 
   2) หน่วยงานควบคุมยาเสพติดของประเทศเพ่ือนบ้านมีความเข้มแข็งสามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของประเทศตนในการปราบปรามยาเสพติด เคมีภัณฑ์และสารต้ันต้น รวมถึงปฏิบัติการด้าน
การข่าว การสืบสวนสอบสวนได้มีมากขึ้น 
   3) ประเทศเพ่ือนบ้านสามารถดํานินมาตรการการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการและสมดุลมาก
ขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากข้ึนในการดําเนินงานด้านป้องกันยาเสพติด การบําบัดรักษา
และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดควบคู่กับการดําเนินงานด้านปราบปราม รวมทั้งประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านมีความ
ตระหนักรู้เท่าทันถึงโทษภัยของยาเสพติด เพ่ือทําให้การแก้ไขปัญหาในภูมิภาคน้ีดําเนินไปอย่างสมดุลและประสบ
ความสําเร็จอย่างย่ังยืน 
 
9. เรื่อง การปรับปรุงหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคลัง (กค.) เสนอดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ... เพ่ือใช้แทน
หลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 โดยให้รัฐวิสาหกิจ รวมถึงรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจเป็นการทั่วไป นําหลักการและ
แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ไปปฏิบัติและนําไปใช้กับบริษัทย่อยของรัฐวิสาหกิจด้วย 
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  2. มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับ
หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
  3. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 เรื่องผลการประชุมคณะกรรมการกํากับ
นโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ในเรื่องหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ 
  ร่างหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... แบ่งเป็น 9 หมวด โดย
สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
 
หมวดที่ 1 บทบาทของภาครัฐ 
หลักการ ภาครัฐควรมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลที่ดีในการกํากับดูแลรวมถึง
ควรมีส่วนในการกําหนดนโยบายและทิศทางในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยไม่เขา้ไปแทรกแซงการบริหารงาน
ประจํา แต่ยังควรมีการติดตามและกํากับใหร้ฐัวิสาหกิจดําเนินตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของงองค์กร 
สรุปแนวทางที่สําคัญ 
- ภาครัฐควรพิจารณาแยกบทบาทหน้าที่ของภาครัฐในการกําหนดนโยบาย (Policy Maker) การกํากับดูแล 
(Regulator) การดําเนนิการ (Operator) และเจ้าของ (Owner) ออกจากกันให้ชัดเจน 
- ภาครัฐควรมกีารรับภาระการชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้จากนโยบายที่ให้รัฐวิสาหกิจดําเนินกิจกรรม 
มาตรการ หรือโครงการ  
- ภาครัฐควรมหีน้าที่กํากับดูแลและติดตามให้รัฐวิสาหกิจดําเนินการตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจ 
โดยไม่ควรเข้าไปแทรกแซงการบริหารงาน 
- ภาครัฐในฐานะเจ้าของควรร่วมประชุมในที่ปรุชุมใหญ่ผูถ้ือหุ้นและทําหน้าที่โดยชอบผ่านการออกเสียงลงมติ  
หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
หลักการ ผู้ถือหุ้นทุกรายถือเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจ มีสิทธิพืน้ฐานเท่าเทียมกันทุกประการตามที่กฎหมายกําหนด
โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งต้ังคณะกรรมการให้ทําหน้าที่แทนตน และมสี่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญโดยการ
ออกเสียงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผูถ้ือหุ้นจึงควรมีสิทธิได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอและทันเวลาต่อการ
ตัดสินใจ ดังน้ัน คณะกรรมการต้องให้ความสําคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึง
ไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น
สรุปแนวทางที่สําคัญ 
1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการควรเสนอเร่ืองสําคัญและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้น รวมถึงควรจัดทําข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิ
ของผู้ถือหุ้น และควรอํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน 
2. การดําเนนิการในวันประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นไป
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และคณะกรรมการควรอํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดง
ความเห็นและต้ังคําถามใด ๆ ต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้น รวมทั้งควรสนับสนุนให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือ
ตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงทคะแนน พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 
3. การจัดทํารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุน้ คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้
รัฐวิสาหกิจเปิดเผยมติและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วน
หมวดที่  3 คณะกรรมการ 
หลักการ คณะกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามพันธกิจ 
วัตถุประสงค์ และนโยบายของภาครัฐ ดังนั้น ควรปฏิบติังานตามหลกัความไว้วางใจ (Fiduciary Duty) และดูแล
ให้กรรมการ ฝา่ยจัดการ ตลอดจนพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) และ
ซื่อสัตย์ต่อองค์กร (Duty of Loyalty) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคณะกรรมการควรมีองค์ประกอบทางความรู้
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ความสามารถท่ีเหมาะสม และควรเข้าใจขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการรวมถึงกํากับดูแล
ให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายของภาครัฐ
สรุปแนวทางที่สําคัญ 
1. โครงสร้างคณะกรรมการและการสรรหากรรมการ เช่น มีกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยจํานวน 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด และควรดํารงตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจไม่เกิน 3 แห่ง ในเวลาเดียวกัน รวมถึงไม่ควร
ดํารงตําแหน่งในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่กํากับดูแลการประกอบกิจการ (Regulator) ของ
รัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการควรจัดต้ังคณะอนุกรรมการสรรหาเพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
กรรมการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมถึงทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการอย่างสมํ่าเสมอ 
2. การดําเนนิงานของคณะกรรมการ โดยได้กําหนด (1) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ    
(2) การประชุมคณะกรรมการ (3) การพัฒนาคณะกรรมการ (4) การกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และ       
(5) การดําเนินงานเก่ียวกับผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน 
3. การประเมินผลคณะกรรมการ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังแบบรายคณะและรายบคุคล อย่างน้อยปลีะ 1 ครัง้ รวมทั้งควรนําผลการประเมิน
คณะกรรมการไปใช้ในการประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการและการดํารง
ตําแหน่งของกรรมการในวาระถัดไป 
หมวดที่ 4 บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี 
หลักการ ผู้มีสว่นได้เสยีทุกกลุ่มมีความสําคัญในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจใหเ้ปน็ไปอย่างย่ันยืน ดังน้ัน 
คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคํานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับผู้มีส่วนได้เสยี และกํากับดูแลให้มีกลไกและการปฏิบัติที่เหมาะสมแก่ผู้
มีส่วนได้เสีย รวมถึงสง่เสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาการดําเนินงาน และไม่ควร
กระทําการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่าน้ัน
สรุปแนวทางที่สําคัญ 
- คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียให้ชัดเจน และควรระบุความสําคญัของผู้มีส่วนได้
เสียเพื่อกํากับดูแลได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
- คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้มีการพฒันากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสยี
หมวดที่ 5 ความย่ังยืนและนวัตกรรม 
หลักการ คณะกรรมการมีหน้าที่กํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานขององค์กรที่
คํานึงถึงการดําเนินงานอย่างย่ังยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงนํานวัตกรรมมาใช้ในการ
พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทํางาน การให้บริการ และการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสทิธิภาพ 
สรุปแนวทางที่สําคัญ 
- คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่คํานึงถึงการดําเนินงานอย่างย่ังยืน        
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
- คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมและนาํนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน การให้บริการและบรหิารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
หมวดที่ 6 การเปิดเผยข้อมูล 
หลักการ คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลสําคัญที่เก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจและผูม้ีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ ทนัเวลา และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง
เพ่ือให้สาธารณชนและผู้มีสว่นได้เสยีสามารถใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม และคณะกรรมการควรดูแล
ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลใหส้าธารณชนและผู้มีส่วนได้เสยีสามารถเข้าถงึได้โดยสะดวก 
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สรุปแนวทางที่สําคัญ 
- คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้มีกระบวนการการจัดทําข้อมูลที่สําคญัของรัฐวิสาหกิจและกํากับดูแลให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลสําคัญได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
- คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ที่เข้าถึงได้อย่างสะดวก 
หมวดที่ 7 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
หลักการ ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่อาจทําให้แผนงานหรือการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจไม่บรรลุตามพันธกิจและ
วัตถุประสงค์ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กร โดยการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมจะสามารถป้องกันหรือลดโอกาสท่ีเกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นได้ ดังน้ัน คณะกรรมการจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้สามารถกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ
สรุปแนวทางที่สําคัญ 
1. การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการควรมีความรู้ความเข้าใจในความเสี่ยงที่สําคญัของรัฐวิสาหกิจและการ
บริหารความเสี่ยง และควรพิจารณากําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและจัดใหม้ีระบบการบริหารความเสี่ยง 
รวมถึงควรจัดให้มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานที่มีหน้าที่ประเมินและกํากับดูแลความเสี่ยง 
2. การควบคมุภายใน เช่น คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็น
อิสระเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและจัดทาํนโยบายและ
แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทีชั่ดเจน และสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับในรฐัวิสาหกิจได้รบั
ทราบ 
หมวดที่ 8 จรรยาบรรณ 
หลักการ คณะกรรมการมีหน้าที่กําหนดแนวปฏิบัติในเรื่องของจรรยาบรรณและกํากับดูแลให้กรรมการผู้บริหาร และ
พนักงานรัฐวิสาหกิจทุกคนยึดถือและปฏิบัติให้สอดคล้องและอยู่ในทศิทางเดียวกัน รวมถึงจัดให้มีช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนเม่ือพบเห็นการประพฤติปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณหรือไมเ่ป็นไปตามแนวปฏิบัติ 
สรุปแนวทางที่สําคัญ 
- คณะกรรมการควรกําหนดแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจและควรดูแล
ให้เรื่องจรรยาบรรณเป็นเรื่องที่กรรมการ ฝา่ยจัดการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกคนยึดถือและปฏิบัติ 
- คณะกรรมการควรกําหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และมีมาตรการในการตรวจสอบและคุม้ครองผู้ที่
ร้องเรียนอย่างเหมาะสม 
หมวดที่ 9 การติดตามผลการดําเนินงาน 
หลักการ ภาครัฐในฐานะเจ้าของควรหารือกับคณะกรรมการเพ่ือกําหนดข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานที่
สอดคล้องกับเป้าหมายและขอบเขตการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และควรจัดให้มีผู้ประเมินผลการดําเนินงานที่มี
ความเช่ียวชาญและมีความเข้าใจในเป้าหมายและขอบเขตการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อีกทั้งติดตามให้รัฐวิสาหกิจ
นําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานต่อไปโดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกํากับดูแลให้
รัฐวิสาหกิจ ดําเนนิงานเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีได้ตกลงไว้ในข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงาน 
สรุปแนวทางที่สําคัญ 
- คณะกรรมการควรหารือร่วมกับภาครัฐในฐานะเจ้าของในการจัดทําข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรทีชั่ดเจน รวมถึงควรกํากับดูแลให้มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ และควรเผยแพร่ผลการดําเนินงานเทียบกับเป้าหมายตามข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงาน
ให้กับผู้มสี่วนได้เสียได้รับทราบ
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10. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ครั้งที่ 5/2561  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอ ดังน้ี  
  1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (กพอ.) ครั้งที่ 
5/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561  
  2. มอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับ สกพอ. กําหนดมาตรฐาน
ระบบสาธารณูปโภค  สิ่งอํานวยความสะดวก  บริการที่จําเป็นต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษเพ่ืออุตสาหกรรม รูปแบบอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษเฉพาะด้าน (Cluster) และให้ กนอ. พิจารณา
รับรองมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกบริการที่จําเป็นต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรมใน
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพ่ืออุตสาหกรรมรูปแบบอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษเฉพาะด้าน (Cluster) และการกํากับ
ดูแลเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษต่อไป 
  3. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกว่าด้วยเบ้ียประชุม
คณะกรรมการนโยบาย  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  คณะกรรมการเฉพาะกิจคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน พ.ศ. 2561 ของ สกพอ.  และมอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ในฐานะกรรมการและเลขานุการเป็นผู้ลงนามแทนประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก  ซึ่ง กพอ. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
  สําหรับอัตราค่าเบ้ียประชุมและอัตราค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของสกพอ. ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) กําหนด 
  ทั้งน้ี กค. เห็นว่า  การกําหนดค่าตอบแทนเบ้ียประชุมสําหรับคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์  คณะกรรมการเฉพาะกิจ  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน  เห็นควร
กําหนดให้ได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายเดือน ดังน้ี  
 

ตําแหน่ง จํานวนค่าเบี้ยประชุม (เดือนละ/บาท) 
1. ประธานกรรมการนโยบาย 10,000 
2. กรรมการนโยบาย 8,000 
3. ประธานกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  ประธานกรรมการเฉพาะกิจ 

5,000 

4. กรรมการพิจารณาอุทธรณ์  กรรมการตรวจสอบ
กรรมการเฉพาะกิจ 

4,000 

5. ประธานอนุกรรมการ 5,000 
6. อนุกรรมการ 4,000 
 
11. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรเีม่ือวันที่ 15 ธนัวาคม 2552 เรื่อง การทบทวนระบบบริหารจัดการนม
โรงเรียน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 
เรื่อง การทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน และให้ใช้แนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งรวมถึงกรณีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนด้วย โดยคํานึงถึงข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการ
อาหารเส ริม  (นม )  โรง เรียน  ของคณะกรรมการ  ป .ป .ช .  รวมท้ังรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาทบทวน
กลไกในการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้งระบบ เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดความซ้ําซ้อนกับคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 สาระสําคัญของเร่ือง 
 1. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เริ่มดําเนินการมาต้ังแต่ปี 2535 มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหา
การขาดสารอาหารในเด็กวัยเรียน และสนับสนุนการใช้นํ้านมดิบในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของรัฐบาล โดย
การดําเนินการในปัจจุบันอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมตามพระราชบัญญัติโคนม
และผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2551 และได้ยึดแนวทางการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ที่มี
มติเห็นชอบในหลักการแนวทางการทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียนมาโดยตลอด 
 2. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริต  กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน โดยข้อเสนอแนะดังกล่าวให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้มีการทบทวนแนวทางการบริหาร
จัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทั้งระบบ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องและรายงานผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว (คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 17 เมษายน 
2561) รวมทั้งได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําข้อเสนอแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน ตามคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 801/2561 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และได้มีการ
พิจารณาแนวทางปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในการน้ี กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 
เรื่อง การทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียนและให้ใช้แนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียนดังกล่าว ดังน้ี 
ประเด็น ระบบบริหารจัดการนมโรงเรยีน 

(ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที ่
15 ธันวาคม 2552) 

แนวทางปฏิรปูระบบบริหารจัดการ 
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

(ข้อเสนอในครั้งนี้) 
โครงสร้างระบบบริหารนมโรงเรียน 
1. คณะ 
กรรมการ
กลาง 
 
 
 
 

ให้มีองค์กรกลาง เป็นคณะอนุกรรมการในกํากับดูแลของ
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม มีผูแ้ทน 4 ฝ่าย ได้แก่ 
ภาคราชการ ฝ่ายเกษตรกร ผูป้ระกอบการแปรรูปและผูแ้ทน
ฝ่ายจัดซื้อ รวม 19 คน โดยให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทยเป็นฝ่ายเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่พิจารณา
ร่างหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการฯ ในแต่ละภาค
เรียนหรือปีการศึกษา พิจารณาจัดสรรปริมาณนํ้านมดิบ 
ปริมาณการจําหน่ายและพ้ืนที่การจําหน่ายนมโรงเรียน ให้กับ
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 

แยกโครงสร้างการบริหารออกจาก
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 
โดยให้แต่งต้ังคณะกรรมการอาหารนม
เพ่ือเด็กและเยาวชน จํานวน 15 คน มี
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น
ประธานกรรมการ มีหน่วยงานที่กํากับ
ดูแล  หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับคุณภาพ
การผลิต หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
ผู้รับบริการ ผูท้รงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 
และมีอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ (โดยไม่มีองค์กร
เกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งเปน็ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยีในโครงการฯ ร่วมเป็น
กรรมการ) มีอํานาจหน้าที่กํากับดูแล
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
และรณรงค์การบริโภคนม 
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ไปยังสถาบันการศึกษาทุกระดับ และมี
การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและ
เยาวชน ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการ
บริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน (กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน)  
(2) คณะอนุกรรมการรณรงคบ์ริโภคนม
ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ (จัดทํา
โครงการรณรงค์บริโภคนมใน
สถาบันการศึกษาทุกระดับ) (3) 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
อาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน ระดับ
กลุ่มพ้ืนที่ (5 กลุ่ม) (ดําเนินงานตามท่ี
คณะอนุกรรมการทั้ง 2 ตาม (1) และ 
(2) ได้วางหลักเกณฑ์และวิธีการไว้) และ 
(4) คณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ ทีจ่ําเป็น 
ทั้งน้ี ให้กรรมการในคณะกรรมการ
อาหารเสริมนมเพ่ือเด็กและเยาวชนและ
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการที่
ได้รับการแต่งต้ังได้รับเบ้ียประชุมเป็น
รายครั้ง ตามพระราชกฤษฎีกาเบ้ีย
ประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. 
สถานภาพ
ของ
องค์การ
ส่งเสริม
กิจการ
โคมนม
แห่ง
ประเทศ
ไทย 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยทําหน้าที่แทน
องค์กรกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยแยกระบบการ
บริหารเงิน และการดําเนินงานออกจากภารกิจที่ดําเนินการ
ตามปกติขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
และให้ดําเนินการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 

ให้องค์การส่งเสริมกิจการโคมนมแห่ง
ประเทศไทยทาํหน้าที่เป็นเพียงองค์กร
กลางระหว่างผู้ซื้อและผูข้าย และมอบ
ให้กรม 
ปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดทําระบบ
ฐานข้อมูล Big Data สําหรับโครงการ
อาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน

3. งบ 
ประมาณ 

ใช้วิธีการกระจายงบประมาณสู่ท้องถิ่นหรือหน่วยจัดซื้อเพ่ือ
ไม่ให้ขัดกับกฎหมายการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น และ
พระราชบัญญัติงบประมาณฯ 

ให้งบประมาณอาหารเสริม (นม) อยู่ที่
ท้องถิ่นหรือหน่วยจัดซื้อเช่นเดิม แต่
ขอให้สํานักงบประมาณจัดสรร
งบประมาณเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
ให้แก่คณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็ก
และเยาวชน และคณะอนุกรรมการที่
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แต่งต้ังโดยคณะกรรมการอาหารนมเพ่ือ
เด็กและเยาวชนทุกคณะ เป็นจํานวนไม่
เกินร้อยละ 3 ของงบประมาณค่าอาหาร
เสริม (นม) ทั้งหมด โดยให้กรมปศุสัตว์
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับองค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทําแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือนําเสนอขอ
อนุมัติในแต่ละปี 

4. วิธีการ
จัดซื้อ
อาหาร
เสริม (นม) 
โรงเรียน 

วิธีกรณีพิเศษ วิธีเฉพาะเจาะจง (วิธีกรณีพิเศษ เดิม) 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนด
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดย
วิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 
2560 เน่ืองจากเป็นโครงการที่
ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และเพ่ือ
ประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และ
เด็กนักเรียน 

5. 
คู่สัญญา
ซื้อขาย 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจะเป็นคู่สญัญา
ซื้อขายกับผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ทุกราย โดย
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยสามารถมอบ
อํานาจให้กับผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ส่งมอบ
สินค้า และรับชําระเงินตลอดจนรับผิดชอบความเสียหายตาม
สัญญาที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยทํากับ
หน่วยจัดซื้อทั่วประเทศ 

ให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทยเป็นคู่สัญญาซื้อขายกับ
ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ทุก
ราย โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทยสามารถมอบอํานาจ
ให้กับผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ
เป็นคู่สัญญาซือ้ขายกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่ได้รับ
งบประมาณจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน แทนองค์การส่งเสริมกิจการโค
นมแห่งประเทศไทยและเป็นผู้ส่งมอบ
สินค้า รวมทั้งรบัชําระเงิน ตลอดจน
รับผิดชอบความเสียหายตามสัญญาที่ทํา
กับหน่วยจัดซื้อทั่วประเทศแทนองค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนม 
แห่งประเทศไทย นอกจากน้ี จะกําหนด 
ให้ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการฯ  
ทุกราย ต้องจัดทําประกันประกันภัย
ความรับผิดจากผลิตภัณฑ์  
(Product Liability Insurance) 
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แนวทางการบริหารจัดการนมโรงเรียน 
1. จัด 
สรร
ปริมาณ
นํ้านมดิบ 
ปริมาณ
การ
จําหน่าย 
และพ้ืนที่
การ
จําหน่าย
นม
โรงเรียน
ให้กับผู ้
ประกอบ 
การ 

คณะกรรมการกลาง คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภายใต้
คณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและ
เยาวชน ทําหน้าที่กําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการดําเนินงานโครงการฯ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร
นมเพ่ือเด็กและเยาวชน และให้
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
อาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน ระดับ
กลุ่มพ้ืนที่ (5 กลุ่ม) ทําหน้าทีจ่ัดสรร
สิทธิหรือโควตารวมท้ังพ้ืนที่การ
จําหน่ายนมโรงเรียนให้กับ
ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด 

2. 
เกษตรกร
ผู้มีสิทธ์ิ
จําหน่าย
นํ้านมดิบ 

ต้องจดทะเบียนเกษตรกรผู้เลีย้งโคนมกับกรมปศุสัตว์ และมี
คุณภาพนํ้านมดิบตามมาตรฐานที่กําหนด 

จะต้องลงทะเบียนพร้อมกับศูนย์
รวบรวมนํ้านมโค และผู้ประกอบการ
แปรรูปนมท่ีรบัซื้อนํ้านมโคทัง้ระบบผ่าน 
Application เพ่ิมเติม ได้แก่ ระบบ
ทะเบียนฟาร์ม ระบบซื้อขาย และระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ 

3. นมที่
จัดส่งให้
โรงเรียน 

ต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และใหม้ีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 
รวมทั้งให้มีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนเพ่ือ
ทําให้เด็กชอบด่ืมนม 

ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และเพ่ิม
ความเข้มงวดในขั้นตอนการส่งมอบและ
รับมอบนมโรงเรียนโดยในระดับพ้ืนที่ 
รวมท้ังจะจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนอย่าง
ต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ และจะพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น (ยกเลกินมถุง) 

4. ผู้ที่ไม่
ปฏิบัติ
ตาม
เง่ือนไข 

จะมีบทลงโทษโดยไม่ได้รับสิทธิการจําหน่ายนมในโครงการฯ จะมีบทลงโทษ โดยไม่ได้รับสิทธิหรือถูก
ลดสิทธิการจําหน่ายนมในโครงการฯ 
รวมท้ังจะพิจารณาถึงแนวทางการ
เปรียบเทียบปรับกับผู้ประกอบการที่
กระทําความผิดเพ่ือเป็นอีกทางเลือก
หน่ึงด้วย เน่ืองจากการตัดสิทธิหรือลด
สิทธิ อาจจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่
ผู้ประกอบการรับซื้อนํ้านมไว้ 
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12. เรื่อง ขอความเห็นชอบขอเพิ่มเป้าหมายโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ํามัน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี  
  1. การเพ่ิมเป้าหมายเกษตรกรในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามัน  
จากเดิม 150,000 ครัวเรือน เป็น 249,918 ครัวเรือน (เพ่ิมเป้าหมาย 99,918 ครัวเรือน)เน่ืองจากมีเกษตรกรผู้ปลูก
ปาล์มนํ้ามันที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เข้ามาปรับปรุงทะเบียนเพ่ิมเติมภายในกรอบเวลาท่ี
กําหนด  โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการการดําเนินงานค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรของธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ของเกษตร (ธ.ก.ส.)และค่าชดเชยต้นทุนเงิน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเน่ืองอันเกิดจาก
ผลของการเพ่ิมเป้าหมายจากเดิมอีก 99,918 ครัวเรือน ให้เป็นไปตามลักษณะวิธีการท่ีได้ดําเนินการมาแล้วใน
โครงการฯ หรือเพ่ิมเติมได้แต่อยู่ภายใต้กรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วตามมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 
2561 (3,457.76 ล้านบาท)  
  2. มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ดําเนินการโอนเงินให้เกษตรกรได้ต้ังแต่วันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้
ความเห็นชอบ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า  ในการดําเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนปาล์มนํ้ามัน  คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 อนุมัติกรอบวงเงินเพื่อดําเนินโครงการฯ 
จํานวน 3,457.76 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 
ปรากฏว่า  มีเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ํามันที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไขโครงการฯ จํานวน 150,000 
ครัวเรือน ครบตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดไว้ จํานวน 1.35 ล้านไร่ เป็นจํานวนเงิน 2,025.02 ล้านบาท ซึ่ง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว  อย่างไรก็ดีมีเกษตรกรท่ี
เกินจากเป้าหมายโครงการฯ จํานวน 99,918 ครัวเรือน จํานวน 0.90 ล้านไร่  ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์
เง่ือนไขโครงการฯ (เน่ืองจากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนํ้ามันที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เข้ามา
ปรับปรุงทะเบียนเพ่ิมเติมภายในกรอบเวลาที่กําหนด) และสมควรได้รับการช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,500 บาท ไม่
เกินครัวเรือนละ 15 ไร่ คิดเป็นวงเงินรวม จํานวน 1,348.87 ล้านบาท และมีค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชี
เกษตรกรของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รายละ 7 บาท รวมเป็นเงิน 0.70 ล้านบาท รวมเป็น
วงเงินทั้งสิ้น 1,349.57 ล้านบาท  โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวขอใช้จ่ายจากกรอบวงเงินเดิมภายใต้โครงการสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามันที่ได้รับการอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 และให้
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป 

รายละเอียด ครัวเรือน ไร่ 
(ล้านไร่) 

จํานวนเงิน 
(ล้านบาท) 

(1) กรอบการดําเนินโครงการฯ  
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561)

150,000 2.25 3,457.76 

(2) เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 150,000 1.35 2,025.02
(3) เกษตรกรที่เกินจากเป้าหมายจากโครงการฯ 99,918 0.90 1,348.87

รวมจํานวนเงินตาม (2) และ (3)  3,373.89 
 
  ทั้งน้ี คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ (กนป.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติ
เห็นชอบการเพ่ิมเป้าหมายเกษตรกรในโครงการฯ ด้วยแล้ว  โดยค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอันเกิดจากผลของการ
เพ่ิมเป้าหมายจากเดิมอีก 99,918 ครัวเรือน ให้เป็นไปตามลักษณะวิธีการท่ีได้ดําเนินการมาแล้วในโครงการฯ หรือ
เพ่ิมเติมได้  แต่ให้อยู่ภายในกรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว 
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13. เรื่อง  ขอความเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
ฝายราษีไศลและฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ โดยดําเนินโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์  
ระยะที่ 1 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) 
ประธานกรรมการในคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล และคณะกรรมการแก้ไขปัญหา
โครงการฝายหัวนาเสนอ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่
ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายราษีไศลและฝายหัวนา  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎี
ใหม่ประยุกต์  ระยะที่ 1 วงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น  13,250,000 บาท และมอบหมายให้กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจาก
โครงการฝายราษีไศลและคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดําเนินโครงการ
ต่อไป   
  สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ให้กรมชลประทานพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากโครงการ/รายการที่ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว และมี
งบประมาณเหลือจ่าย และ/หรือรายการที่หมดความจําเป็น และ/หรือรายการท่ีคาดว่าจะไม่สามารถดําเนินการได้ทัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาดําเนินการ โดยให้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ (สงป.) ในรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามขั้นตอนต่อไป ทั้งน้ี  ควรมีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ ตลอดจนให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการด้วย เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณ
เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ตามความเห็นของ สงป.  
  โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายราษีไศลและ
ฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ โดยดําเนินโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ระยะที่ 1 มีสาระสําคัญ ดังน้ี  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บนํ้าไว้ใช้พ้ืนที่ทําการเกษตรกรรมบรรเทา

ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย  และสนับสุนนองค์ความรู้ที่สําคัญสําหรับทํา
เกษตรกรรมแบบอินทรีย์ให้เกษตรกรสามารถดําเนินการทําเกษตรกรรม
ย่ังยืนแบบพ่ึงพาตนเอง ทําให้ช่วยลดต้นทุนการทําเกษตรกรรม  

ระยะเวลาดําเนินการ 180 วัน 
พื้นที่ดําเนินการ จังหวัด อําเภอ ตําบล 

1. พ้ืนที่ฝายราษีไศล จํานวน 3 จังหวัด 
 
ศรีสะเกษ 

ราษีไศล เมืองคง หนองแค หนองอ่ึง 
บัวหุ่ง สร้างป่ี ส้มป่อย ด่าน

บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ 
สุรินทร์ 
 

ท่าตูม  โพนครก หนองบัว 
รัตนบุรี ทับใหญ่ ยางสว่าง 

ดอนแรด 
ร้อยเอ็ด โพนทราย ยางคํา สามขา  

 2. พื้นที่ฝายหัวนา จํานวน 2 จังหวัด 
ศรีสะเกษ กันทรารมย์ โนนสังข์ 
อุบลราชธานี วารินชําราบ ท่าลาด ห้วยขยุง 

สําโรง โนนกาเล็น 
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เป้าหมาย พัฒนาพ้ืนที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน  (ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ของเกษตรกรที่มี
เอกสารสิทธ์ิ) ตามแนวทางของศาสตร์พระราชา (เกษตรทฤษฎีใหม่)  
จํานวน 500 ไร่ สามารถกักเก็บนํ้าในพ้ืนที่ทําการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น 838,000 
ลูกบาศก์เมตร

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กรมชลประทาน กษ. 
วิธีดําเนินการ (1) ให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างการรับรู้

เก่ียวกับแนวคิดและเทคนิคในการพัฒนาแปลงเกษตรกรตามหลักเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ก่อนที่จะรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  
(2) รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ และสํารวจตรวจสอบความ
เหมาะสมของแปลงเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ รวมถึงความพร้อม
ของเกษตรกรที่จะให้ดําเนินการขุดแหล่งกักเก็บนํ้า ซึ่งการดําเนินการ
ดังกล่าวเกษตรกรต้องสมัครใจเข้าร่วมโครงการเท่าน้ัน โดยที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ตัวแทนจากภาคประชาชนแจ้งว่า  เกษตรกรในพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เห็นด้วยและพร้อมที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  
(3) พัฒนาปรับปรุงแปลงให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ ซึ่งจะก่อสร้างด้วยการขุด
ดินโดยใช้เครื่องจักรภายในพ้ืนที่ของเกษตรกร ตามรูปแบบเกษตรกรทฤษฎี
ใหม่ ประมาณร้อยละ 30 ของพ้ืนที่เกษตรกรต่อราย เพ่ือให้ใช้เป็นแหล่งกัก
เก็บนํ้า 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (1) พัฒนาพื้นที่การเกษตรนอกเชตชลประทาน (ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ของเกษตรกร
ที่มีเอกสารสิทธ์ิ) ตามแนวทางศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ จํานวน 
500  ไร่  
(2) สามารถกักเก็บนํ้าในพ้ืนที่ทําการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น 838,000 ลูกบาศก์
เมตร  
(3) เป็นการสนับสนุนแหล่งนํ้าที่ถือเป็นปัจจัยการผลิตสําคัญให้แก่เกษตรกร 
เกษตรกรจึงสามารถทําการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรได้ตลอดปี พ่ึงพา
ตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
(4) เป็นการสร้างความมั่นคงด้านรายได้แก่เกษตรกร และส่งเสริมการผลิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดอัตราการว่างงาน แรงงานคืนถิ่น 

 
14. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการขยายระยะเวลาและขยายฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมายการรับเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ 
ดังน้ี  
  1. เห็นชอบการขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต้ังแต่แรกเกิด - 6 ปี แบบ
ขยายฐานรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี  เริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป  ให้กลุ่มเป้าหมายเด็กที่
เกิดต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ดังน้ี  
   1.1 เด็กที่รับสิทธ์ิในปีงบประมาณ 2559 - 2561 รับต่อเน่ืองจนครบอายุครบ 6 ปี 
   1.2 เด็กที่เกิดต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยได้รับสิทธ์ิ มีสิทธ์ิได้รับเงิน
ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2562 จนอายุครบ 6 ปี 
   1.3 เด็กที่เกิดต้ังแต่ปีงบประมาณ 2562 ได้รับสิทธ์ิจนอายุครบ 6 ปี 
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  2. สําหรับภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2562 ให้ พม. จัดทํารายละเอียดแผนการ
ใช้จ่ายเงินเพ่ือขอรับการจัดสรรงบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  ตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น พ.ศ. 2560 และตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ทั้งน้ีสําหรับปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป ให้เสนอขอต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรมกิจการเด็กและเยาวชน) เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบการขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ต้ังแต่แรกเกิด - 6 ปี  
แบบขยายฐานรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี  เริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ 2562  เป็นต้นไป  ให้กลุ่มเป้าหมาย
เด็กที่เกิดต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป  จากเดิมที่เป็นการกําหนดการให้เงินอุดหนุนสําหรับเด็กแรกเกิด -  3 ปี 
เดือนละ 600 บาทต่อคน  และอยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน (ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ย
ตํ่ากว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือนหรือตํ่ากว่า 36,000 บาทต่อคนต่อปี โดยนํารายได้ทั้งหมดของสมาชิกในครัวเรือน
หารด้วยจํานวนสมาชิกทั้งหมด ซึ่งรวมเด็กแรกเกิดด้วย) โดยมีเหตุผลสําคัญ 2 ส่วน คือ (1) การขยายระยะเวลาการ
ให้เงินอุดหนุนฯ ไปจนถึงอายุ 6 ปีเน่ืองจากเด็กแรกเกิด -  6 ปี  เป็นช่วงวัยที่สําคัญที่สุดของการเจริญเติบโต  
โดยเฉพาะพัฒนาการด้านสมอง  ดังน้ัน  การลงทุนพัฒนาเด็กในช่วงอายุดังกล่าวจึงเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทน
สูงสุดต่อสังคมในระยะยาวและจากรายงานการติดตามประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนฯ ประจําปี 2561 พบว่าเด็กที่
ได้รับเงินอุดหนุนฯ ได้รับประโยชน์มากกว่าทั้งในด้านภาวะโภชนาการและการเข้าถึงการบริการทางสังคม เช่น การพา
เด็กไปรับบริการตรวจทางการแพทย์หลังคลอด และ (2) การขยายฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมายการรับเงินอุดหนุนฯ 
แบบฐานรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี เน่ืองจากสอดคล้องกับการใช้ฐานเกณฑ์รายได้ของผู้มีรายได้น้อย
ตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ  ครอบคลุมเด็กในครอบครัวยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจนเพ่ิมขึ้น
และไม่ซ้ําซ้อนกับสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ของรัฐในปัจจุบัน  ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้
จัดประชุมหารือโดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธาน  ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้ว     
ที่ประชุมเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 
 
15. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ขา้ราชการลาบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบีรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอดังน้ี 
  1. ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคล            
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ โดย
เตรียมการจนถึงวันลาสิกขา ระหว่างวันที่ 2 -16 พฤษภาคม 2562 รวมเป็นเวลา 15 วัน 
  2. การใช้สิทธิการลาตามข้อ 1. ดังกล่าว ให้สิทธิแก่ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสากิจที่เคยลาบรรพชาอุปสมบท
ระหว่างรับราชการมาแล้ว สามารถจะลาบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งน้ีได้อีก 
  3. ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่เคยลาบรรพชาอุปสมบทระหว่างรับราชการ หากได้ลาอุปสมบทเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระ
เกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามมติคณะรัฐมนตรีในคร้ังน้ีแล้ว ไม่มีผลกระทบถึงสิทธิ
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ในการลาบรรพชาอุปสมบทในอนาคต ซึ่งเป็นการใช้สิทธิการลาบรรพชาอุปสมบทคร้ังแรกต้ังแต่เริ่มรับราชการ ตาม
ระเบียบว่าด้วยการการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 โดยยังคงได้สิทธิการลาบรรพชาอุปสมบทและยังคงได้สิทธิใน
การรับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกินหน่ึงร้อยย่ีสิบวัน ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ 
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  4. การใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งน้ีผู้ลาบรรพชาอุปสมบทจะต้องเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทใน
โครงการท่ีส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้นเป็นโครงการอย่างชัดเจนและมีการ
จัดอบรมตามหลักสูตรสําหรับผู้บวชระยะสั้นที่คณะสงฆ์กําหนดภายในระยะเวลาที่กําหนดของโครงการแต่ไม่เกิน     
15 วัน หากบรรพชาอุปสมบทเป็นเอกเทศโดยไม่ได้เข้าร่วมโครงการตามที่กําหนด จะไม่ได้รับสิทธิในการลาตามมติ
คณะรัฐมนตรี 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  พศ. รายงานว่า 
  1. ตามประกาศสํานักราชวัง ลงวันที่ 1 มกราคม 2562 เรือ่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต้ังการ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติเป็นพระมาหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ตามคํากราบบังคมทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติ
หน้าที่ประธานรัฐสภา กราบบังคับทูลในนามของปวงชนชาวไทย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ต้ัง
การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 
  2. พศ. ได้เสนอโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ ต่อมหาเถรสมาคมโดยที่ประชุมฯ ได้มีมติในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เห็นชอบโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ ตามท่ี พ.ศ. เสนอแล้ว โดย
มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 

หัวข้อ สาระสาํคญั 
ชื่อโครงการ “โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก” 
วัตถุประสงค ์ 1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราช
สักการะแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยการศึกษา
และปฏิบัติธรรมตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องอย่าง
แพร่หลาย 

เป้าหมาย ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว              
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 6,810 รปู ดําเนินการ      
ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมภิาค

สถานทีดํ่าเนนิการ ณ วัดที่เป็นศูนย์กลางระดับจังหวัดและระดับอําเภอทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใน
การจัดกิจกรรม จํานวน 77 จังหวัด

ระยะเวลาดําเนินการ ระหว่างวันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2562 รวมระยะเวลา 15 วัน 
งบประมาณในการ
ดําเนนิการ 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ พศ. จํานวน 2 ล้านบาท 

แนวทางดําเนนิการ - ต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน 
- ต้องจัดทําเป็นโครงการ มีการกําหนดรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน 
- การจัดพิธีการต่าง ๆ ต้องเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ เรียบง่าย ประหยัดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกิจกรรมโดยทั่วกันและให้ข้าราชการเป็นต้นแบบแก่
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ประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยให้สิทธิในการลาบรรพชาอุปสมบทบําเพ็ญกุศล
ถวายเป็นพระราชกุศลได้โดยไม่ถือเป็นวันลา 
- ผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไว้ทุกประการ 
- ข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่ประสงค์จะเข้าร่วมอุปสมบทเฉลิมพระ
เกียรติ ต้องได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทจากหัวหน้าส่วนราชการที่สังกัด 
- พศ. ทําหน้าที่เป็นศูนย์อํานวยการในการจัดโครงการดังกล่าว โดยอํานวยความสะดวก
ให้ความช่วยเหลือแนะนําหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดโครงการฯ 

 
ทั้งน้ี ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ และ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ที่มีความประสงค์จะร่วมแสดงความจงรักภักดีร่วมทําความดีถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีโอกาสเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทท่ัวกัน โดยให้ได้รับสิทธิในการเข้าร่วม
บรรพชาอุปสมบทเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งน้ี หากวัดใดทั้งในและต่างประเทศมีความพร้อม สามารถจัด
กิจกรรมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม 
  3. การบรรพชาอุปสมบทในโอกาสดังกล่าว ผู้เข้าร่วมอุปสมบทจะได้มีโอกาสรับการศึกษาและเรียนรู้
หลักในการปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา และได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี โดยการเจริญจิตต
ภาวนาถวายเป็นราชสักการะ 
 
16. เรื่อง  โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2570 (ดําเนินการเฉพาะในระยะท่ี 1             
พ.ศ. 2561 – 2564)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการดําเนินงานโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทยปี 
พ.ศ . 2561- 2570 (ดําเนินการเฉพาะในระยะที่ 1 พ.ศ. 2561 – 2564) และอนุมัติให้ดําเนินการ ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ  
  สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณที่ให้ ศธ. 
จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมทั้งรายละเอียดที่เก่ียวข้องเพื่อเสนอขอต้ังงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีตามความพร้อม  ความจําเป็นและความเหมาะสมท่ีจะต้องใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณ  รวมท้ัง
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญั ติ วิ นัยการเงินการคลังของรัฐ  พ .ศ .  2561 และให้
กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการดังน้ี 
  1. ให้ดําเนินการพิจารณาทบทวนการเป็นนักศึกษาคู่สัญญาของนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ แล้ว
นําเสนอคณะกรรมการกําหนดและนโยบายกําลังคนภาครัฐและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2537 และมติคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ  ใน
การประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยไม่ให้นําเหตุแห่งการบรรจุแพทย์เข้ารับราชการเพ่ือ
ชดใช้ทุนมาใช้ในการขอกําลังแพทย์เพ่ิมขึ้นอีก 
  2. ในการดําเนินโครงการฯ ให้พิจารณาดําเนินการควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาเร่ืองการกระจาย
กําลังคนไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ รวมทั้งการธํารงรักษาแพทย์ไว้ในระบบราชการด้วย 
  3. รับความเห็นของสํานักงบประมาณ  สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
สํ า นักงาน  ก .พ .  สํ า นักงานสภา พัฒนาการ เศรษฐ กิจและสั งคมแห่ งชา ติ   ในฐานะฝ่ าย เลขา นุการ 
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา  สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกําหนด
เป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐไปพิจารณาดําเนินการ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. การเพ่ิมกําลังการผลิตแพทย์ที่ผ่านมาต้ังแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบันใช้แนวทางการจัดทําโครงการ
พิเศษเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 อนุมัติในหลักการ
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โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 -  2560 โดยสามารถรับนักศึกษาได้ทั้งสิ้น จํานวน 8,137 คน 
จากเป้าหมาย จํานวน 9,039 คน คิดเป็นร้อยละ 90.02 ซึ่งทําให้จํานวนแพทย์ในประเทศไทยมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น 
และสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรดีขึ้นตามลําดับ  อย่างไรก็ตาม  ผลการดําเนินงานรายภูมิภาค  ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 
  2. เพ่ือดําเนินการต่อเน่ืองจากโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 - 2560 และ
รองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศในทุกภาคส่วน รวมทั้งนโยบายการ
ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการแพทย์ในระดับภูมิภาค (Medical Hub) สังคมผู้สูงอายุ  และความซับซ้อนของโรคใน
อนาคต (มีความต้องการอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรในภาพรวมเท่ากับ 1 : 1,200 คน ในปี 2576) กลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสารณสุขได้จัดทําโครงการผลิตแพทย์เพ่ิม
แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2570 โดยเน้นการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการผลิต (Community 
based) เพ่ือให้เกิดความผูกพันกับชุมชนและสามารถอยู่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้อย่างยาวนาน  รับนักเรียนในพ้ืนที่เข้า
ศึกษาและจัดสรรไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะในเขตสุขภาพท่ีมีการขาดแคลนแพทย์เป็นจํานวนมาก  
โดยในครั้งน้ีได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบให้ดําเนินโครงการเฉพาะระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2561 – 2564) โดย
มีเป้าหมายที่จะสามารถรับนักศึกษาแพทย์เพ่ิมจากแผนการรับปกติจํานวน 9,168 คนรวมทั้งขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการผลิตนักศึกษาแพทย์ดังกล่าวโดยขอเบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป  รวมท้ังสิ้น 34,838.4 
ล้านบาท ผูกพันงบประมาณต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2570 แบ่งเป็น งบดําเนินการผลิตบัณฑิตในอัตรา 
300,000 บาท/คน/ปี หรือ 1.8 ล้านบาท/คน/หลักสูตรวงเงิน 16,502.4 ล้านบาท และงบลงทุนเพ่ือสนับสนุน
โครงสร้างพ้ืนฐานการจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์ในอัตรา 2 ล้านบาท/คน/หลักสูตร วงเงิน 8,336 ล้านบาท 
ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ได้รับการสนับสนุนในการดําเนินโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมที่ผ่านมา  
 
ลําดับ สถาบนัการศกึษา จํานวนการผลิต 

เพิ่ม (คน) 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

1. โครงการผลิตแพทย์ เ พ่ิมฯ  ภายใ ต้ความ
รับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ(โครงการ
ผลิตแพทย์เพ่ิม เดิม)

4,384 16,659.2 

2. โครงการผลิตแพทย์ เ พ่ิมฯ  ภายใ ต้ความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า รณสุ ข  
(โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพ่ิม เดิม)

4,784 18,179.2 

รวม 9,168 34,838.4 
 
  3. เมื่อรวมกับแผนการรับปกติที่สามารถรับนักศึกษาได้ จํานวน 3,384 คน จะทําให้สามารถรับ
ศึกษาได้ทั้งหมด 12,552 คน (เฉลี่ยปีละ 3,198 คน) ซ่ึงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนบริหารจัดการ
กําลังคนและแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกําลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  ที่มี
คาดการณ์ความต้องการแพทย์ในอนาคต 20 ปี 
 
17. เรื่อง แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (พ.ศ. 2563 – 2567) 
  2. อนุมัติให้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นหน่วยงานกลางและมีโครงสร้างองค์กรเพ่ือ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ โดย สธ. เป็นหน่วยงานหลัก 
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  3. อนุมัติให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) รวบรวม
ความต้องการพัฒนา Genomics Thailand เพ่ือส่งเสริมให้มีการลงทุนที่เหมาะสม ให้มีอุตสาหกรรมการแพทย์      
เกิดการบริการและธุรกิจที่เก่ียวข้องในไทย โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูง และมีการเพ่ิมตําแหน่งงานสําหรับ
คนไทย 
  สําหรับค่าใช้จ่ายและภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นเพ่ือขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการบูรณาการฯ 
ดังกล่าว วงเงิน 4,470 ล้านบาท ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดลําดับความสําคัญ  ความจําเป็นเร่งด่วน  ความคุ้มค่า  
และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสําคัญ  และจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  เพ่ือ
เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามข้ันตอนต่อไป  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  สธ. รายงาน ว่า 
  1. แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (พ.ศ. 2563 – 2567) เป็นแผนท่ีเก่ียวข้องกับ
การนําข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์มาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งร้อยละ 30 ของโรคในมนุษย์เกิดจาก
ปัจจัยทางพันธุกรรม ซึ่งปัจจุบันการถอดรหัสพันธุกรรมมีต้นทุนลดลงอย่างมาก (ประมาณ 18,000 บาทต่อกัน) และมี
การใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เช่น การตรวจเพ่ือคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ์ การตรวจ
พันธุกรรมเพ่ือป้องกันมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ โรคติดเช้ือ หรือการป้องกันการแพ้ยา ซ่ึงแผนปฏิบัติการฯ มีเป้าหมายท่ี
จะบูรณาการการใช้ข้อมูลพันธุกรรมในด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สธ. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์และ
สาธารณสุขแก่ประชาชน ซี่งในอนาคตการแพทย์จีโนมิกส์จะเข้ามามีบทบาทในการสร้างสุขภาพที่ดีของประชากร
ต้ังแต่ก่อนต้ังครรภ์จนกระทั่งเสียชีวิต ทั้งน้ี ในมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health Economics) การลงทุน
เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันโรค วินิจฉัยโรค และดูแลผู้ป่วยจะนํามาสู่การลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วย
อย่างมาก โดย สธ. ประมาณการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้จากการให้บริการทางการแพทย์แบบจีโนมิกส์
ประมาณ 70,000 ล้านบาทต่อปี (ประเมินจากการลดอัตราการเกิด 5 โรคหลัก ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง การติด
เช้ือ HIV โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง) รวมทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจรและการให้บริการใน  Medical Hub  
  2. ปัจจุบัน การแพทย์จีโนมิกส์มีการดําเนินการในหลายประเทศโดยมีประเทศที่ประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินการบริหารจัดการข้อมูลทางพันธุกรรม เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ซึ่งในส่วนของประเทศไทย
การดําเนินการด้านการแพทย์จีโนมิกส์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT 
Analysis) พบว่าประเทศไทยมีจุดแข็งจากความเป็นผู้นําด้าน Medical Hub มีนักวิจัยที่เช่ียวชาญและมีที่ต้ังทาง
ภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม ประกอบกับเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องเร่ิมมีต้นทุนที่ถูกลง แต่ในขณะเดียวกันพบว่ายังมีปัญหาใน
การบูรณาการทํางานด้านการแพทย์จีโนมิกส์ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  3. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ สธ. สวรส. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วท. ศธ. สกพอ. 
และแพทยสภาแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เพ่ือร่วมกันจัดทํา
แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) และได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการกํากับ
ทิศทางแผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย ภายใต้คําสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ลงวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีปลัดกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน โดยแผนปฏิบัติการบูณณาการจีโน
มิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) ประกอยบด้วย 6 มาตรการ ได้แก่ 
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มาตรการ รายละเอียด หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. ด้านการวิจัย
และการประยุกต์ใช้ 
(Research and 
Implementation) 

กําหนดหัวข้อการวิจัยหลัก 5 หัวข้อ ได้แก่ 
1. โรคมะเร็ง 
2. โรคที่ไม่ได้รบัการวินิจฉัยและโรคหายาก และโรคที่
เก่ียวกับพันธุศาสตร์มารดาและทารก 
3. โรคไม่ติดต่อและการศึกษาในกลุ่มประชากรแบบระยะยาว 
4. โรคติดเช้ือ  
5. เภสัชพันธุศาสตร์ 

วท. [สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)] สธ. และ ศธ. 

2. ด้านการบริการ 
(Service) 

พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์จีโน
มิกส์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้บริการในระบบประกัน
สุขภาพของไทย ซึ่งรวมถึงการจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติและ
การควบคุมดูแลชุดทดสอบให้มีมาตรฐาน

วท. (สวทช.) สธ. ศธ. 
และภาคเอกชนที่
เก่ียวข้อง 

3. ด้านการ
วิเคราะห์และ
จัดการข้อมูล 
(Data Analysis 
and 
Management)  

เป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการคํานวณและการ
จัดการข้อมูล ซึ่งรวมถึงการพัฒนาบุคลากร ด้านชีวสารสน
เทศ (Bioinfomaticians) การผลิตเคร่ืองมือทางชีวสารสน
เทศเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดจั้งศูนย์ข้อมูล
ประมวลผลเพ่ือช่วยในการตัดสินใจในการรกัษาตามแนวทาง
ของการแพทย์จีโนมิกส ์

วท. (สวทช.) 

4. Ethical, Legal 
and Social 
Implications 
(ELSI) 

เป็นการศึกษาและวางแผนการจัดการกับผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีการแพทย์จีโนมิกส์ เช่น ประเด็นเร่ือง
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ การจัดการความเป็นส่วนตัว การ
รักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล การจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากความก้าวหน้าในการวิจัยและ
พัฒนา โดยเป็นการศึกษาทั้งในด้านจริยธรรม กฎหมาย และ
สังคม เพ่ือนําไปสู่การกําหนดนโยบาย กฎหมาย หรือแนว
ปฏิบัติต่อไป 

สธ. (สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและ
ยา) วท. (สวทช.) สวรส. 
และ ศธ. 

5. ด้านการผลิต
และพัฒนา
บุคลากร (Human 
Resource 
Production and 
Development) 

พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการแพทย์จีโนมิกส์จํานวน 794 
คน ภายใน 5 ปี ประกอบด้วย 4 สาขา ดังน้ี 
1. แพทย์ด้านเวชพันธุศาสตร์ 34 คน 
2. ผูใ้ห้คําปรึกษาด้านพันธุศาสตร์ 110 คน 
3. สหสาชาวิชาชีพด้านพันธุศาสตร์ ชีววิทยาระดับโมเลกุล
และพยาธิวิทยาระดับโมเลกุล 150 คน 
4. นักชีวสารสนเทศ (Bioinfomaticians) และนักระบาด
วิทยาพันธุศาสตร์ 500 คน

วท. (สวทช.) สธ. และ 
ศธ. 

6. ด้านการส่งเสริม
และพัฒนา
อุตสาหกรรมใหม่
เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาการแพทย์จี
โนมิกส์ในประเทศ
ไทย (New 

การแพทย์จีโนมิกส์เป็นพ้ืนฐานสําคัญที่จะต่อยอดไปสู่การ
พัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ซึ่ง
เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมใหม ่(New S – Curves) ซึ่ง
มาตรการน้ีการเป็นบูรณาการแนวโน้มความต้องการ
การแพทย์จีโนมิกส์ของไทย สนับสนุนให้เกิดการลงทุนหรือ
ร่วมลงทุนจากภาคเอกชนในการจัดทําห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานนานาชาติ การส่งเสริมงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

สธ. วท. (สวทช.) อก. 
สวรส. สกพอ. และ
สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 
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Industry 
Development)  

และสนับสนุนผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพด้านการบริการด้วย
ระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์จีโนมิกส์

  ทั้งน้ี ในคราวประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย 
THAILAND 4.0 ครั้งที ่1/2562 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้
หลักการและแนวทางแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (พ.ศ. 2563 – 2567) แล้ว 
 
18. เรื่อง ขอความเห็นชอบในชนิด ขนาด และจํานวน ของเสื้อเกราะป้องกันกระสุน เพื่อใช้ในราชการของ
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามมาตรา 46/2 วรรคสองของพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ที่เห็นชอบหลักการในชนิด ขนาด 
และจํานวนของเสื้อเกราะป้องกันกระสุนระดับ 3 เอ จํานวน 50 ตัว เพ่ือใช้ในราชการของสํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ตามท่ีสํานักงาน ปปง. เสนอ ได้เป็นกรณีเฉพาะราย สําหรับการจัดหาเสื้อ
เกราะป้องกันกระสุนดังกล่าวมีภาระค่าใช้จ่าย ภายในวงเงิน 1,195,000 บาท น้ัน ให้สํานักงาน ปปง. จัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ต่อไป โดยต้องปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน 
รวมทั้งกําหนดมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเสื้อเกราะป้องกันกระสุนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามความจําเป็น 
โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสําคัญ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ    
   สาระสําคัญของเร่ือง  
  สํานักงาน ปปง. มีภารกิจที่มีความเสี่ยงเพ่ิมมากขึ้นอันเน่ืองมาจากการกระทําความผิดตามกฎหมาย
ฟอกเงิน ความผิดเก่ียวกับการก่อการร้าย ซึ่งการปฏิบัติภารกิจสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต้องลงพ้ืนที่สืบสวนหาข่าว มีความเสี่ยงต่อชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งในปัจจุบัน
สํานักงาน ปปง. มีอัตรากําลังข้าราชการ จํานวน 553 อัตรา ซึ่งในจํานวนน้ีมีเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ทํา
ให้เสื้อเกราะป้องกันกระสุนที่มีอยู่เดิมจํานวน 80 ตัวไม่เพียงพอสําหรับการใช้ปฏิบัติงาน และต้องจัดหาเสื้อเกราะ
ป้องกันกระสุนที่มีประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับภารกิจที่มีความเส่ียงสูง จึงมีความจําเป็นต้องขอซื้อเสื้อเกราะป้องกัน
กระสุนระดับ 3 เอ เพ่ิมเติม จํานวน 50 ตัว วงเงิน 1,195,000 บาท  
 
19. เรื่อง  การขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 7 กันยายน 2547 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกําหนด
อัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้อํานวยการองค์การมหาชน และหลักเกณฑ์การกําหนดเบ้ียประชุม
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการขององค์การมหาชน  
  คณะรัฐมนตรพิีจารณาเรื่อง การขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 เรื่อง              
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้อํานวยการองค์การมหาชน และ 
หลักเกณฑ์การกําหนดเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และ 
อนุกรรมการขององค์การมหาชน ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ แล้วมีมติเห็นชอบดังน้ี 
  1. เห็นชอบการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเสือ่วันที่ 7 กันยายน 2547 (เรือ่ง การปรับปรุงหลักเกณฑ์
การกําหนดอัตราเงินเดือนฯ  หลักเกณฑ์การกําหนดเบ้ียประชุมฯ  และการพัฒนาการดําเนินงานและการประเมินผล
องค์การมหาชน) โดยเพ่ิมเติม “ให้องค์การมหาชนที่จัดต้ังตามพระราชบัญญัติเฉพาะซึ่งยังมิได้รับการพิจารณา
ประเมินค่างานและจัดกลุ่มองค์การมหาชนจากคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองคก์ารมหาชนได้รับการจัดกลุ่มใน
กลุ่มที ่3 (บริการสาธารณะทั่วไป)  ไปพลางก่อน จนกว่าสํานักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งมติคณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์การมหาชนให้ทราบ”  
  2. เห็นชอบการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 20 ตุลาคม 2552 (เรื่อง การปรับปรุงหลักการ 
จําแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกํากับของฝ่ายบริหาร)  โดยให้ปรบัเปลี่ยนจาก “ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบ 
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ราชการเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการจําแนกประเภทหน่วยงานของรัฐที่จัดต้ังขึ้นใหม่แล้ว       
แจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ” เป็น “ให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเป็นผู้พิจารณาเสนอ 
ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการจําแนกประเภทหน่วยงานของรัฐที่จัดต้ังขึ้นใหม่ แล้วแจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ทราบ” 
  3. มอบหมายให้สํานักงาน ก.พ.ร. เร่งดําเนินการรวบรวมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทั้งหมดที่ 
เก่ียวข้องกับองค์การมหาชน และแจ้งให้รฐัมนตรีที่กํากับดูแลองค์การมหาชนและองค์การมหาชนทุกแห่งทราบเพ่ือใช้ 
เป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยให้นําความเห็น/ข้อสังเกตของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ 
สังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สํานักงบประมาณ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติไปพิจารณาประกอบการดําเนินการร่วมด้วย 
 
20. เรื่อง  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  
พ.ศ. 2562 ตามท่ีศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ   
 สาระสําคัญ 
      คณะก ร รมก า ร ศู น ย์ อํ า น ว ยก า รค ว ามปลอด ภั ยท า ง ถนน  ไ ด้ มี ม ติ ใ นค ร า วป ร ะ ชุ ม 
ครั้ งที่  1/2562 เมื่ อ วันที่  4 มีนาคม  2562 เ ห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบั ติ เหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จังหวัด และอําเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทาง 
ในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 สรุปสาระสาํคัญ ดังน้ี 
  1. หัวข้อในการรณรงค์ “ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร” 
  2. ช่วงเวลาการดําเนินการ กําหนดเป็น 3 ช่วง ดังน้ี 
   2.1 ช่วงประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 17 เมษายน 2562  
   2.2 ช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 10 เมษายน 2562  
   2.3 ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 
  3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือกําหนดเป้าหมาย มาตรการ แนวทางการดําเนินงาน ของหน่วยงานต่างๆ ใน
การ บู รณาการป้ อ ง กั นและลด อุ บั ติ เ ห ตุทา งถนน  เ พ่ื อลด ปั จจั ย เ สี่ ย งที่ เ ป็ นส า เห ตุ สํ า คัญขอ งกา ร 
เกิดอุบัติเหตุและป้องกันการเกิดอุบัติภัยอ่ืนๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 
   3.2 เพ่ือให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง นําแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ไปเป็นกรอบแนวทางในการบูรณาการการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ และ
มีเอกภาพ รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ของแต่ละหน่วยงานตามอํานาจหน้าที่ที่
รับผิดชอบ   
   3.3 เพ่ือกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมท้ังการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562  
  4. เป้าหมายการดําเนินการในภาพรวม 
  เพ่ือให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 
  5. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
  5.1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จํานวนผู้เสียชีวิต และจํานวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ลดลง 
เมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปีย้อนหลัง  
   5 . 2  จํ านวน อํ า เภอที่ มี ค ว าม เ สี่ ย ง ในระ ดับสี แด ง  และสี ส้ ม  มี จํ า นวนลดลง  
เมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียช่วงเทศกาลสงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 
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  5.3 จํานวนคร้ังการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผู้เสียชีวิต และจํานวนผู้บาดเจ็บ (admit) ของ
อํ า เ ภ อที่ มี ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ น ร ะ ดั บ สี แ ด ง  สี ส้ ม  แ ล ะ สี เ ห ลื อ ง  มี ส ถิ ติ ล ด ล ง  โ ด ย ส า ม า ร ถ ล ด ร ะ ดั บ 
ความเสี่ยงเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยงช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 
 6. การประเมินความเสี่ยง 

ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ได้นําหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงพ้ืนที่ของ
ปัญหา  ตามระบบการ เ ตือนภัยของแผนการ ป้อง กันและบรร เทาสาธารณภัยแ ห่งชา ติ  พ .ศ .  2558  
มาวิเคราะห์จากจํานวนคร้ังของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง  
(พ.ศ. 2559 – 2561) และกําหนดให้มีระดับของความเสี่ยง 4 ระดับ ดังน้ี 

 
สีแดง           หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูงสุดโดยมีค่าเฉลี่ยจํานวนคร้ังอุบัติเหตุในช่วง

เทศกาล มากกว่าหรือเท่ากับ  2 ขึ้นไป 
สีส้ม            หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูงโดยมีค่าเฉลี่ยจํานวนคร้ังอุบัติเหตุในช่วง

เทศกาล ต้ังแต่ 1.00 – 1.99  
สีเหลือง       หมายถึง  สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย โดยมีค่าเฉล่ียจํานวนคร้ังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 

ต้ังแต่ 0.01 – 0.99  
 สีเขียว         หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยจํานวนครั้งอุบัติเหตุในช่วง

เทศกาลเท่ากับ 0.00  
ผลการประเมินความเสี่ยงของอําเภอตามหลักเกณฑ์ สถิติจํานวนคร้ังการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 – 2561)   
ลําดับ ระดับความเสีย่ง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

1 อําเภอในระดับความเสี่ยงสีแดง จํานวน 29 อําเภอ 
2 อําเภอในระดับความเสี่ยงสีส้ม จํานวน 109 อําเภอ 
3 อําเภอในระดับความเสี่ยงสีเหลือง จํานวน 695 อําเภอ 
4 อําเภอในระดับความเสี่ยงสีเขียว จํานวน 45 อําเภอ 

 7. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
  ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ กําหนดมาตรการในการดําเนินการ 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในทุกมิติ โดยให้หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ในลักษณะยึดพ้ืนที่เป็นตัวต้ัง (Area Approach) นํามาตรการไปใช้เป็น
แนวทางในการดําเนินงานอย่างจริงจังและต่อเน่ือง จํานวน 7 มาตรการ ดังน้ี 
  7.1 มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ประกอบด้วย 
   1) ด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเน่ือง 
   2) ด้านสังคมและชุมชน 
   3) ด้านการสร้างการรับรู้และจิตสํานึกด้านความปลอดภัยทางถนน 
   4) การดําเนินการด้านมาตรการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ 
  7.2 มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 
  7.3 มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 
  7.4 มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 
  7.5 มาตรการความปลอดภัยทางนํ้า 
  7.6 มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 

7.7  มาตรการบริหารจัดการ 
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ต่างประเทศ 
 
21.  เรื่อง  การจัดทําความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือระหว่างรฐับาล             
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรฐับาลแห่งรัฐคเูวต 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อการจัดทําความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังคณะกรรมาธิการร่วมเพ่ือความ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐคูเวต (Agreement on Establishing Joint 
Commission for Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the 
Government of the State of Kuwait)  รวมท้ังให้ความเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือ
ผู้แทนเป็นผู้ลงนามร่างความตกลงฯ ทั้งน้ี ในกรณีมอบหมายให้ผู้แทน ให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวง            
การต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้ผู้ลงนามดังกล่าว และเห็นชอบให้กระทรวง             
การต่างประเทศดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับการมีผลใช้บังคับของความตกลงฯ (ตามนัยข้อ 6 วรรค 1 ของร่าง
ความตกลงฯ ที่ระบุให้การมีผลใช้บังคับนับต้ังแต่วันที่ได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรฉบับสุดท้ายจากภาคีฝ่ายหน่ึง
ผ่านช่องทางการทูตว่าได้ดําเนินการกระบวนการตามรัฐธรรมนูญที่จําเป็นเพ่ือให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับเสร็จสิ้น
แล้ว) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
                   ทั้งน้ี ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและ
ไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้ 
โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                   สาระสําคัญของการจัดทําความตกลงฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายไทยและ
ฝ่ายคูเวตเป็นประธานร่วม ซึ่งความตกลงดังกล่าวจัดทําขึ้นเพ่ือรองรับการจัดประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย – คูเวต 
ในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีสาระสําคัญเก่ียวกับ (1) การจัดต้ังคณะกรรมาธิการร่วม 
(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการร่วม (3) กรอบความร่วมมือต่าง ๆ (4) รายละเอียดการจัดประชุม 
และ (5) กลไกในการขับเคล่ือนการดําเนินการ ทั้งน้ี ความตกลงดังกล่าวจะเป็นกลไกหน่ึงในการยกระดับ
ความสัมพันธ์ทวิภาคีของทั้งสองประเทศให้ครอบคลุมทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และอ่ืน ๆ ซึ่ง
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
สาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาแล้ว 
 
22.  เรื่อง  การจัดทํารายงานการพฒันามนุษย์ของประเทศไทย (Thailand Human Development 
Report) ฉบับที ่6 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างข้อตกลงทางการเงิน (Financing Agreement) ระหว่างโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) กับรัฐบาลไทย  เพ่ือสนับสนุน
การจัดทํารายงานการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทย (Thailand Human Development Report - HDR) ฉบับ
ที่ 6 โดยหากจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างข้อตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนการลงนาม ขออนุมัติให้กระทรวง
การต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจาณาอีกครั้ง รวมท้ังเห็นชอบให้อธิบดีกรมองค์การ
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงทางการเงินดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงการ
ต่างประเทศ เสนอ 
                   สาระสําคัญของร่างข้อตกลงทางการเงิน (Financing Agreement) ระหว่างโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) กับรัฐบาลไทย เพ่ือสนับสนุนการ
จัดทํารายงานการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทย ฉบับที่ 6 (Thailand Human Development Report 2019)     
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ปี ค.ศ. 2019 เน่ืองจากรัฐบาลไทยสามารถผลักดันให้ที่ประชุม G77 ยอมรับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า 
เป็นแนวทางหน่ึงที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน ค.ศ. 2030 (Sustainable Development Goals 
2030 : SDGs) ได้สําเร็จ  ดังน้ัน กระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.)  ซึ่งเป็นหน่วยงานดําเนินการหลักฝ่ายไทยจึงได้ร่วมกับ UNDP เพ่ือจัดทํารายงานฯ ฉบับปี ค.ศ. 2019 ภายใต้
หัวข้อ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชนเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sufficiency Economy Philosophy: Empowering People and Communities 
to Achieve SDGs)” โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับความเช่ือมโยงระหว่างหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับ SDGs การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปัญหาความเหลื่อมล้ําในไทย การยกตัวอย่างโครงการที่ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางพัฒนามนุษย์และชุมชน รวมถึงการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดทํา
นโยบายเพ่ือการบรรลุ SDGs 
 
23.  เรื่อง  แผนปฏิบัติการความร่วมมือไทย – สปป.ลาว เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการความร่วมมือไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว) เพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน ตามท่ีกระทรวงยุติธรรม เสนอ และให้กระทรวงยุติธรรม 
(สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
พิจารณาดําเนินการ สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติความร่วมมือไทย – สปป.ลาว เพ่ือการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันให้ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
                   ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและส่งมอบวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดหาให้แก่หน่วยงานกลางด้านยาเสพติด
ของ สปป.ลาว สําหรับดําเนินโครงการพัฒนาทางเลือกเพ่ือปลูกพืชทดแทนพืชเสพติดในหมู่บ้านอุดมไซ เมืองเวียงทอง 
แขวงบอลิคําไซ สปป.ลาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 โดยขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 น้ัน ให้กระทรวงยุติธรรม (สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามนัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ต่อไป 
                   ทั้งน้ี เมื่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในส่วนที่เก่ียวข้องประกาศใช้แล้ว ให้กระทรวงยุติธรรม 
(สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) พิจารณาปรับแผนปฏิบัติการความร่วมมือไทย – สปป.
ลาว เพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติต่อไปตามนัย                 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 [เรื่อง (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ] ด้วย 
                   สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการความร่วมมือไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน   มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับและพัฒนาความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันของทั้งสองประเทศ โดยมีกรอบระยะเวลาการดําเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 – 2565) และมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 5 แนวทาง ประกอบด้วย (1) ความร่วมมือด้านการ
ข่าว สืบสวน และปราบปรามยาเสพติด (2) ความร่วมมือด้านส่งเสริมบทบาทของทหารร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดแนว
ชายแดน (3) ความร่วมมือด้านการพัฒนาทางเลือกในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชเสพติด (4) ความร่วมมือด้านการส่งเสริม
บทบาทของสํานักงานประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน (Border Liaison Office : BLO) หมู่บ้านคู่ขนาน
และการลาดตระเวนร่วมทางเรือในส่วนของจังหวัด – แขวง และ (5) ความร่วมมือด้านการป้องกันและบําบัดรักษา   
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24. เรื่อง  การรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการประชุมระหว่างประเทศ           
เรื่องประชากรและการพัฒนา ในการประชุมคณะกรรมาธิการประชากรและการพัฒนา สมัยที่ 52 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาทางการเมืองในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการประชุม
ระหว่างประเทศเรื่องประชากรและการพัฒนา โดยหากจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาทางการเมืองฯ ในส่วนที่
ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนการรับรอง ให้อยู่ในดุลยพินิจของเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ               
ณ นครนิวยอร์ก โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง รวมทั้งอนุมัติให้เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทย
ประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการประชุม
ระหว่างประเทศเรื่องประชากรและการพัฒนา ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  การประชุมคณะกรรมาธิการประชากรและการพัฒนา (Commission on Population and 
Development - CPD) เป็นการประชุมประจําปีในกรอบสหประชาชาติเพ่ือติดตาม ทบทวน ประเมินผลและให้
คําแนะนําเก่ียวกับการอนุวัติแผนปฏิบัติการของการประชุมระหว่างประเทศเรื่องประชากรและการพัฒนา 
(Programme of Action of the International Conference on Population and Development – PoA of 
ICPD) ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรับมือประเด็นท้าทาย
ใหม่ด้านประชากร เพ่ือนําเสนอผลลัพธ์ต่อที่ประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Economic and Social Council - ECOSOC) ในบริบทของการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. 2030 
  สําหรับการประชุม CPD52 มีหัวข้อหลัก 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” 
ประกอบด้วยวาระการประชุมที่สําคัญ ได้แก่ (1) การอภิปรายทั่วไป (2) การอภิปรายระดับสูงเก่ียวกับผลการวิจัยและ
ข้อเสนอแนะจากการประชุมระดับภูมิภาคเร่ืองประชากรและการพัฒนา และ (3) การอภิปรายระดับผู้เช่ียวชาญ โดย
จะเน้นเรื่องการทบทวนผลการดําเนินการของประเทศต่าง ๆ ตาม PoA of ICPD ตลอดจนผลกระทบต่อการอนุวัติ
วาระการพัฒนาที่ย่ังยืนฯ  
  โดยร่างปฏิญญาทางการเมืองฯ ยืนยันความสําคัญของ PoA of ICPD ซึ่งมีส่วนช่วยอนุวัติวาระ             
การพัฒนาที่ย่ังยืนฯ และความจําเป็นของการได้รับเงินสนับสนุนที่เพียงพอในการอนุวัติ PoA of ICPD สนับสนุนให้
ทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือประเทศกําลังพัฒนาในการอนุวัติ PoA of ICPD ตลอดจนเรียกร้องให้รัฐบาล 
หน่วยงานสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ องค์การระดับภูมิภาค ภาคประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ 
ร่วมกันอนุวัติ PoA of ICPD และวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  ทั้งน้ี สหประชาชาติกําหนดให้มีการรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองฯ โดยไม่มีการลงนามใน           
ช่วงการประชุม CPD สมัยที่ 52 (CPD52) ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ สํานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก 
 
25.  เรื่อง  การรับรองเอกสารหลักการแวนคูเวอร์ในการรักษาสันติภาพและการป้องกันการเกณฑ์และการใช้
ประโยชน์จากทหารเด็ก (Vancouver Principles on Peacekeeping and the Prevention of the 
Recruitment and Use of Child Soldiers)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการรับรองเอกสารหลักการแวนคูเวอร์ในการรักษาสันติภาพและการ
ป้องกันการเกณฑ์และการใช้ประโยชน์จากทหารเด็ก (Vancouver Principles on Peacekeeping and the 
Prevention of the Recruitment and Use of Child Soldiers) และให้ผู้แทนกระทรวงกลาโหมที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมรับรองเอกสารหลักการแวนคูเวอร์ฯ ดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงกลาโหม และสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติถือปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวข้อง ตามท่ีกระทรวงกลาโหม เสนอ 
  เอกสารหลักการแวนคูเวอร์ฯ มีสาระสําคัญในการส่งเสริมหลักการในการคุ้มครองเด็กและการ
ปกป้องเด็กจากการเกณฑ์และบังคับให้เป็นทหารในสถานการณ์การขัดกันด้วยอาวุธ โดยได้เน้นยํ้าความสําคัญของการ
คุ้มครองเด็กในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพท้ังของสหประชาชาติและภายใต้องค์การระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค 
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ทั้งน้ี เอกสารหลักการแวนคูเวอร์ฯ ได้เสนอให้บรรจุประเด็นการคุ้มครองเด็กและการปกป้องเด็กจากการเกณฑ์และ
บังคับให้เป็นทหารในการกําหนดอาณัติ (Mandate) การวางแผนกองกําลัง การฝึกอบรม การเฝ้าระวังและรายงาน 
มาตรการในการคุ้มครองและดูแลเด็ก การสอบสวน การรักษาวินัยของกองกําลังที่เข้าร่วมภารกิจ การส่งเสริมบทบาท
สตรี การปลดอาวุธและการกลับคืนสู่สังคม และการสนับสนุนให้ประเด็นการบังคับเด็กเป็นทหารเป็นหลักเกณฑ์
สําคัญในการพิจารณามาตรการลงโทษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือ
กับกลไกของสหประชาชาติและประเทศสมาชิกในการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี 
  ทั้งน้ีประโยชน์ที่ได้รับจากการรับรองเอกสารหลักการแวนคูเวอร์ฯ จะส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์
ของไทยในเวทีระหว่างประเทศด้านการรักษาสันติภาพและเป็นการสนับสนุนการเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคง
ในประชาคมโลก โดยสหประชาชาติมีกําหนดจัดการประชุม “2019 United Nations Peacekeeping Ministerial 
on Uniformed Capabilities, Performance and Protection” ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ นครนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา 
 

แต่งต้ัง 
 
26. เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งต้ัง 
นายไมตรี อินทุสุต เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน แทนผู้ที่ลาออก ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ 26 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
27. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงชุดใหม่  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอการแต่งต้ังคณะกรรมการ        
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงชุดใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเดิม ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งต้ังไว้ เมื่อวันที่ 9 
ธันวาคม 2557 โดยมีองค์ประกอบ รวม 14 คน ส่วนอํานาจหน้าที่ให้คงเดิม ดังน้ี   
   1. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข ประธานกรรมการ 2. นายจรัลธาดา กรรณสูต รองประธาน
กรรมการ 3. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ 4. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ กรรมการ 5. ผู้บัญชาการทหารอากาศ กรรมการ 6. เจ้ากรมยุทธการทหาร
อากาศ กรรมการ 7. อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กรรมการ 8. อธิบดีกรมชลประทาน กรรมการ 9. อธิบดีกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา กรรมการ 10. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรรมการ 11. นายรอยล จิตรดอน กรรมการ     
12. นายเลอศักด์ิ ริ้วตระกูลไพบูลย์ กรรมการ 13. อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรรมการและเลขานุการ 
14. นายวัฒนา สุกาญจนาเศรษฐ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
28. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
ศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งต้ัง นายไชยยันต์ เศรษฐไพศาล เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านศิลปะร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์ในคณะกรรมการส่งเสริม
ศิลปะร่วมสมัย แทนผู้ที่ลาออก ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 

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


