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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 26/2562 วันอังคารท่ี 25 มิถุนายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

250662 

 
เรื่อง : การเปดโครงขายเน็ตประชารัฐตามหลักการโครงขายแบบเปด (Open Access Network) 
 

สารัตถะ :  ดศ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. เห็นชอบให ดศ. เปดโครงขายเน็ตประชารัฐท่ีครอบคลุมหมูบานเปาหมาย จํานวน 24,7000 หมูบาน 
ตามหลักเกณฑการใหบริการโครงขายเน็ตประชารัฐแบบเปด (Open Access Network) ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (คณะกรรมการฯ) เห็นชอบเพ่ือใหมีการเช่ือมตอโครงขายเน็ตประชารัฐ  
ไปใหบริการปลายทาง (Last Mile Access) ไปยังทุกภาคสวน ซึ่งเปนการใชโครงขายเน็ตประชารัฐใหเกิดประโยชน  
และมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความซ้ําซอนในการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมและลดตนทุนในการคิดอัตรา
คาบริการอินเทอรเน็ต ซึ่งจะทําใหประชาชนเขาถึงบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงดวยราคาท่ีเหมาะสมอีกท้ังยังเปน  
การชวยแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม 

2. ใหหนวยราชการตางๆ สนับสนุนใหเกิดการใชประโยชนจากเน็ตประชารัฐเพ่ือตอยอดการพัฒนาบริการ
ภาครัฐท่ีเก่ียวของ อาทิ e-Health e-Learning e-Agriculture e-Commerce และ e-Government เปนตน  
เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการตางๆ ของภาครัฐไดอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน รวมท้ังหนวยงานภาครัฐตางๆ 
สามารถสรางการรับรูสูชุมชน โดยการเผยแพรขอมูล ขาวสาร และรับทราบปญหา อุปสรรค ความตองการผานเครือขาย
อาสาสมัครท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางถูกตองตรงตามเปาประสงคของนโยบาย
รัฐบาลไดอยางทันเหตุการณ รวดเร็ว ในรูปแบบประชารัฐ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไดดําเนินโครงการเน็ตประชารัฐ โดยขยายโครงขายอินเตอรเน็ตความเร็ว

สูงผานสื่อสัญญาณสายเคเบ้ิลใยแกวนําแสง (Fiber-To-The-x: FTTx) ใหครอบคลุมหมูบานเปาหมายจํานวน 24 ,700 
หมูบาน เพ่ือใหประชาชนเขาถึงบริการอินเทอรเน็ตไดอยางท่ัวถึงในราคาท่ีเหมาะสม และจัดใหมีจุดใหบริการอินเทอรเน็ต
แบบไรสาย (WI-FI) โดยไมคิดคาใชงานกับผูใชบริการอยางนอยหมูบานละ 1 จุด ใหบริการท่ีระดับความเร็วไมต่ํากวา 
30Mbps/10Mbps ดาวนโหลด/อัพโหลด โดยปจจุบันมีผูลงทะเบียนใชงาน WI-FI เน็ตประชารัฐจํานวน 5.21 ลานคน 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ดศ./กษ. (ศทส.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใชโครงขายเน็ตประชารัฐใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ลดความซ้ําซอนในการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมและลดตนทุน
ในการคิดอัตราคาบริการอินเทอรเน็ต ซึ่งจะทําใหประชาชนเขาถึงบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงดายราคาท่ีเหมาะสมอีกท้ังยังเปนการชวยแกไข
ปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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นอกการใหบริการ WI-FI เน็ตประชารัฐแลว โครงขายเน็ตประชารัฐไดมีการออกแบบสถาปตยกรรมท่ีสามารถเปด  
ใหผูประกอบกิจการโทรคมนาคมเช่ือมตอเพ่ือใหบริการอินเทอรเน็ตปลายทาง (Last Mile Access) ไปยังทุกภาคสวน  
ในพ้ืนท่ีเปาหมาย เชน บานเรือนประชาชน สถานประกอบการ ไดอยางมีคุณภาพและท่ัวถึงในลักษณะโครงขายเช่ือมตอ
แบบเปด (Open Access Network) และกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ไดมีการรวมมือกับสวนราชการตางๆ 
ในการตอยอดการใชประโยชนเน็ตประชารัฐ โดยในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณไดใหบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงใหแกศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เพ่ือสรางโอกาสในการสรางอาชีพ รายได 
การศึกษา การเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีใกลเคียง ศพก. 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวเห็นวา เห็นควรใหความเห็นชอบตอการเปดโครงขายเน็ตประชารัฐ

ตามหลักการโครงขายแบบเปด (Open Access Network) ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ  
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณมีแผนจะสงเสริมใหศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  
มีการนําดิจิทัลเขาไปใชประโยชนในดานตางๆ เชน การพัฒนาไปสูการเปนเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) โดยเริ่มตน
จากการใชกลไกการสงเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มตน (Digital Startup) ดวนการจับคูหมูบานเน็ตประชารัฐกับวิสาหกิจ
ดิจิทัลเพ่ือรวมกันพัฒนาหรือใชผลิตภัณฑหรือบริการทางดานดิจิทัล ผานโครงขายเน็ตประชารัฐตามหลักการโครงขาย
แบบเปด (Open Access Network) 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
และสํานักงานอัยการสูงสุดไปพิจารณาดําเนินการตอไป ท้ังน้ี การดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับการใหเอกชนเขารวม
ใหบริการโครงขายเน็ตประชารัฐตามหลักโครงขายแบบเปดน้ัน ใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมดําเนินการ  
ใหถูกตองตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 26/2562 วันอังคารท่ี 25 มิถุนายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

250662 

 
เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําป งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณี ฉุกเฉินหรือจําเปน  

ชําระหน้ีคาวัสดุอาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

สารัตถะ :  ยธ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. อนุมัติใหกรมราชทัณฑ จายเงินหรือกอหน้ีผูกพันงบประมาณรายจายกอนไดรับเงินจัดสรร 
2. อนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการ เงินสํารองจายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจําเปน ใหกระทรวงยุติธรรม  โดยกรมราชทัณฑ ชําระหน้ีคาวัสดุอาหารผูตองขัง ผูตองกักขัง และ ผูเขารับ  
การตรวจพิสูจน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 653 ,713,300 บาท (หกรอยหาสิบสามลานเจ็ดแสนหน่ึงหมื่น  
สามพันสามรอยบาทถวน) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กรมราชทัณฑไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 งบดําเนินงาน จํานวน 6 ,133,081,200 บาท 

ซึ่งสวนหน่ึงประกอบดวย รายการคาวัสดุอาหารสําหรับผูตองขัง ผูตองกักขัง และผูเขารับการตรวจพิสูจน จํานวน 
192,700 คน คนละ 54 บาทตอวัน รวม 1 ป เปนเงิน 3 ,798,117,000 บาท ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กรมราชทัณฑ จํานวนผูตองขัง ผูตองกักขัง และผูเขารับการตรวจพิสูจนท่ีควบคุมโดยเฉลี่ย จํานวน 340 ,026 คน 
เพ่ิมข้ึนจากจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 148 ,126 คน ทําใหงบประมาณไมเพียงพอตอการเบิกจาย
จริงทําใหยังคงมีหน้ีคาวัสดุอาหารสําหรับผูตองขัง ผูตองกักขัง และผูเขารับการตรวจพิสูจน จํานวน 653,713,300 บาท 

2. สํานักงบประมาณ มีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0716/10551 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 แจงวา  
ไดนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลว นายกรัฐมนตรีมีบัญชาเห็นชอบใหกระทรวงยุติธรรมโดยกรมราชทัณฑ  
ใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
ท่ีกระทรวงกระทรวงการคลังอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณถึงวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2562 
จํานวน 653,713,300 บาท เพ่ือชําระหน้ีคาวัสดุอาหารคางจายตามท่ีไดจายจริง 

 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ยธ./กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนการแกปญหาภาระงบประมาณท่ีตองจัดสรรเปนคาวัสดุ
อาหารของเรือนจําทัณฑสถาน/เรือนจํา/สถานกักขังท่ัวประเทศ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลวเห็นวา การเสนอขออนุมัติใหจายเงินหรือกอหน้ีผูกพันตามงบประมาณ

รายจายกอนไดรับเงินจัดสรรมีเหตุความจําเปน และการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ของกระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ  
เพ่ือชําระหน้ีคาวัสดุอาหารผูตองขัง ผูตองกักขัง และผูเขารับการตรวจพิสูจน เปนการดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนด  
ในระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน พ.ศ. 2560 
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมแลว จึงเห็นดวยในหลักการตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ 
2. ใหกระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ) พิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินการเพ่ือลดภาระงบประมาณ  

ท่ีตองจัดสรรเปนคาวัสดุอาหารของเรือนจํา/ทัณฑสถาน/สถานกักขังตางๆ ท่ัวประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  
28 สิงหาคม 2561 (เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําป งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน ชําระหน้ีคาวัสดุอาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560) อยางเครงครัด รวมท้ังให  
กรมราชทัณฑติดตามประเมินผลการดําเนินการดังกลาว เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปตอๆ ไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 26/2562 วันอังคารท่ี 25 มิถุนายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

250662 

 
เรื่อง : การเขารวมการประชุมผูนํา G20 ประจําป 2562 ซึ่งจะมีการรับรองรางแถลงการณผูนํา G20 ณ นครโอซากา  

และรางแถลงการณโอซากาวาดวยเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. ใหความเห็นชอบตอการเขารวมการประชุมผูนํา G20 ประจําป 2562 ซึ่งจะมีการรับรองรางแถลงการณ

ผูนํา G20 ณ นครโอซากา 

2. ใหความเห็นชอบตอรางแถลงการณโอซากาวาดวยเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะมีการรับรองโดยผูนําประเทศ  
ท่ีเขารวมกิจกรรมคูขนานเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล 

3. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางเอกสารท้ัง 2 ฉบับขางตนท่ีไมสงผลกระทบตอสาระสําคัญ 
หรือไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ขอใหกระทรวงการตางประเทศสามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กาประชุมผูนํา G20 (G20 Summit) เปนเวทีหารือดานเศรษฐกิจระหวางประเทศท่ีมีความสําคัญเวทีหน่ึงของโลก 

มีวัตถุประสงคเพ่ือหาแนวทางสงเสริมความรวมมือในการสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินโลก รวมถึงตอบสนอง
ตอประเด็นทาทายใหมๆ ท่ีเกิดข้ึน สําหรับในปน้ี ผูเขารวมประชุมจะประกอบดวยผูนําของประเทศสมาชิก G20 ไดแก 

ประเทศอุตสาหกรรมช้ันนํา 8 ประเทศ (สหราชอาณาจักร แคนาดา ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุน เยอรมนี สหรัฐอเมริกา  
และออสเตรเลีย) และประเทศกําลังพัฒนาขนาดใหญ 11 ประเทศ (อารเจนตินา บราซิล จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก 
รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย แอฟริกาใต เกาหลีใต และตุรกี) และสหภาพยุโรป นอกจากน้ี ญี่ปุนยังไดเชิญประเทศแขกรับเชิญ 
(Invited Guest Country) อีก 8 ประเทศ ไดแก (1) สเปน ในฐานะแขกรับเชิญถาวร (2) เนเธอรแลนด (3) สิงคโปร  
(4) เวียดนาม (5) ไทย ในฐานะประธานอาเซียน (6) ชิลี ในฐานะเจาภาพกรอบความรวมมือเอเปค (7) อียิปต ในฐานะ
ประธานสหภาพแอฟริกา และ (8) เซเนกัล ในฐานะประธานหุนสวนใหมเพ่ือการพัฒนาแอฟริกา รวมถึงหัวหนาองคการ

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ./สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือหาแนวทางสงเสริมความรวมมือในการสรางเสถียรภาพ  
ทางเศรษฐกิจและการเงินโลก รวมถึงตอบสนองตอประเด็นทาทายใหมๆ 
ท่ีเกิดข้ึน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ 
2. ท่ีประชุมผูนํา G20 ประจําป 2562 จะรับรองรางแถลงการณผูนํา G20 ณ นครโอซากา (G20 Osaka leader’s 

Declaration) เปนเอกสารผลลัพธ และในชวงการประชุมผูนําฯ ญี่ปุนจะจัดกิจกรรมคูขนานเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งผูนํา

ประเทศท่ีเขารวมกิจกรรมฯ จะรวมใหการรับรองรางแถลงการณโอซากาวาดวยเศรษฐกิจดิจิทัลอีกดวย 
3. สาระสําคัญของรางแถลงการณผูนํา G20 ประจําป 2562 

(1) แสดงเจตนารมณของผูนําประเทศสมาชิก G20 ในการแสวงหาแนวทางความรวมมือระหวางประเทศ

สมาชิก และกับประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ เพ่ือสรางโลกท่ียั่งยืนและท่ีทุกคนมีสวนรวมโดยเนนความรวมมือในการปรับปรุง
กฎระเบียบระหวางประเทศใหสามารถตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในโลกปจจุบัน 

(2) ย้ําความสําคัญของการประสานนโยบายของประเทศสมาชิกเพ่ือรับมือกับความทาทายหลักๆ ท่ีเกิดข้ึนตอ
เศรษฐกิจโลก สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเขมแข็งผานการสงเสริมการคาเสรีและนวัตกรรมซึ่งรวมถึงการนําเศรษฐกิจ
เขาสูระบบดิจิทัล และการตอตานการทุจริตและปญหาคอรรัปช่ัน 

(3) ใหความสําคัญกับการสงเสริมการมีสวนรวมในระบบเศรษฐกิจของทุกภาคสวน โดยเฉพาะผูสูงวัย เยาวชน 
สตรี และคนพิการ โดยเนนการสงเสริมพฤฒพลังของผูสูงอายุเพ่ือใหสามารถมีสวนรวมในตลาดแรงงานแมวาจะมีอายุ
สูงข้ึน สงเสริมใหประเด็นดานเพศเปนกระแสหลักในทุกแงมุมของนโยบาย ลดชองวางระหวางเพศในตลาดแรงงาน 
สงเสริมความเปนผูประกอบการใหแกสตรีและเยาวชน 

(4) สงเสริมความมั่นคงทางอาหาร โดยการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและการจัดจําหนายท่ีมีประสิทธิภาพ 
การลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร ปรับปรุงภาวะโภชนาการสําหรับประชากรโลกท่ีเพ่ิมจํานวนข้ึน ใหความสําคัญ
กับการใชและเขาถึงเทคโนโลยี พัฒนาหวงโซมูลคาดานเกษตรและอาหารท่ียั่งยืนและยืดหยุน 

(5) คงบทบาทนําในการสนับสนุนการอนุวัติวาระเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 และวาระปฏิบัติการ
แอดดิสอาบาบา รวมถึงจะสนับสนุนความพยายามของประเทศกําลังพัฒนาในการบรรลุเปาหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(6) มุงมั่นท่ีจะลงทุนในทุนมนุษยและสงเสริมการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีทุกคนเขาถึงไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยย้ําถึงความสําคัญของความรวมมือใต-ใต และไตรภาคีในมิติน้ี 

(7) แสดงความมุงมั่นท่ีจะกาวไปสูการมีระบบประกันสุขภาพถวนหนาโดยใหความสําคัญกับการสาธารณสุข
น้ันพ้ืนฐาน การสงเสริมสุขภาพและโภชนาการ เสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรมนุษยดานการสาธารณสุข และสงเสริม
การใชงานดิจิทัลและเทคโนโลยีนวัตกรรมตางๆ นอกจากน้ี ยังใหความสําคัญกับการระดมเงินทุนสําหรับระบบประกัน
สุขภาพถวนหนาในประเทศกําลังพัฒนาและการรองรับสถานการณฉุกเฉินดานสุขภาพ 

(8) ตระหนักถึงความจําเปนในการจัดการกับความทาทายระดับโลก ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การขาดแคลนทรัพยากรและพลังงาน ขยะพลาสติกทางทะเล การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  
และความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
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(9) เนนความจําเปนท่ีจะตองรวมมือกันแกไขปญหาการอพยพและการถูกบังคับใหพลัดถ่ิน ผานการรวมมือ
อยางเปนอันหน่ึงอันเดียวกันระดับโลกในการจัดการกับตนตอของปญหา โดยรวมมือกับประเทศตนทาง ประเทศทางผาน 
รวมถึงองคกรระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ 

4. สาระสําคัญของรางแถลงการณโอซากาวาดวยเศรษฐกิจดิจิทัล 
(1) เห็นพองวาการเปลี่ยนแปลงไปสูยุคดิจิทัลไดสรางความเปลี่ยนแปลงตอทุกมิติของ เศรษฐกิจและแนวทาง 

การดํารงชีวิต และยืนยันถึงความสําคัญของการปรับและสรางกฎระเบียบใหมๆ เพ่ือใหทันตอการเติบโตอยางรวดเร็ว  
ของเศรษฐกิจดิจิทัล ดังน้ัน จึงจําเปนท่ีจะตองสงเสริมการหารือเชิงนโยบายระหวางประเทศดานดิจิทัล 

(2) ประกาศการเปดตัวของ “โอซากาแทร็ก (Osaka Track)” ซึ่งเปนกระบวนการท่ีแสดงใหเห็นถึงความ
มุงมั่นในการสงเสริมความพยายามเพ่ือจัดทํากฎระเบียบระหวางประเทศ 

(3) ใหความสําคัญกับการดําเนินการท่ีเก่ียวของภายใตกรอบองคการการคาโลกโดยเฉพาะการออก
แถลงการณรวมการเริ่มเจรจาจัดทําความตกลงพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของสมาชิกองคการการคาโลกบางประเทศ  
ท่ีเมืองดาวอส เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2562 และยืนยันความมุงมั่นท่ีจะรวมมือกันหลักดันพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
และการหารือท่ีเก่ียวของเพ่ือใหบรรลุผลลัพธท่ีเปนรูปธรรมกอนการประชุมรัฐมนตรีขององคการการคาโลก สมัยท่ี 12 
ในเดือนมิถุนายน 2563 

มติ ครม. : เห็นชอบรางแถลงการณโอซากาวาดวยเศรษฐกิจดิจิทัล (Osaka Declaration on Digital Economy)  
ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ และใหกระทรวงการตางประเทศรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางแถลงการณดังกลาว
ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงการตางประเทศ
ดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับ  
จากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 26/2562 วันอังคารท่ี 25 มิถุนายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

250662 

 
เรื่อง : เกณฑช้ีวัดความเสี่ยงตอการทุจริตเชิงนโยบายและคูมือการใชเกณฑช้ีวัดความเสี่ยงตอการทุจริตเชิงนโยบาย 
 

สารัตถะ :  คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ ครม. พิจารณา เกณฑช้ีวัดความเสี่ยงตอการทุจริตเชิงนโยบาย (เกณฑช้ีวัดความเสี่ยงฯ) 
และคูมือการใชเกณฑช้ีวัดความเสี่ยงฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจ ตามนัยมาตรา 32 
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดดําเนินการศึกษาและกําหนดเกณฑช้ีวัดความเสี่ยงตอ การทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งเกณฑช้ีวัด

จําแนกเปน 2 สวน ดังน้ี 
1. เกณฑช้ีวัดตอความเสี่ยงตอการทุจริตเชิงนโยบายในข้ันตอนการพัฒนานโยบาย เปนเกณฑช้ีวัดสําหรับ  

พรรคการเมืองท่ีจะสงผูแทนลงสมัครรับเลือกตั้งใชเปนแนวทางในการพัฒนานโยบาย โดยมุงเนนการลดความเสี่ยง  
ตอการทุจริตในนโยบาย และสรางความโปรงใสในการพัฒนานโยบายดวยการเผยแพรขอมูลการพัฒนานโยบายของพรรค
ใหประชาชนใชประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดดําเนินการสงเกณฑช้ีวัดความเสี่ยง  
ตอการทุจริตเชิงนโยบายในข้ันตอนน้ี ไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือประกอบการพิจารณาดําเนินการตามหนาท่ี
และอํานาจแลว 

2. เกณฑช้ีวัดความเสี่ยงตอการทุจริตเชิงนโยบาย ในข้ันตอนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติเปนเกณฑช้ีวัด  
ใหหนวยงานของรัฐ นําไปใชช้ีวัดวาการนํานโยบายสูการปฏิบัติมีการตระหนักถึงความเสี่ยงตอการทุจริตท่ีอาจปราก ฏข้ึน
ในระหวางดําเนินการหรือไม โดยรูปแบบและแนวทางการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริต สามารถใชวิธีการตามคูมือ  
การใชเกณฑช้ีวัดความเสี่ยงตอการทุจริตเชิงนโยบาย และคูมือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริตท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ไดดําเนินการศึกษาเพ่ือใหหนวยงานใชประเมินความเสี่ยง  
ตอการทุจริต มาประกอบการประเมินตามเกณฑช้ีวัด 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องเกณฑช้ีวัดความเสี่ยง

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : คณะกรรมการ ป.ป.ช./กษ. (ศปท.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) “สกัดก้ัน
การทุจริตเชิงนโยบาย” นําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ตอการทุจริตเชิงนโยบายและคูมือการใชเกณฑช้ีวัดความเสี่ยงตอการทุจริตเชิงนโยบาย เพ่ือใหการดําเนินการ  
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) “สกัดก้ันการทุจริต
เชิงนโยบาย” นําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

มติ ครม. : 1. รับทราบเกณฑช้ีวัดความเสี่ยงตอการทุจริตเชิงนโยบายและคูมือการใชเกณฑช้ีวัดความเสี่ยงตอการทุจริต
เชิงนโยบายตามท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอ 

2. ใหสงความเห็น ขอเสนอแนะ และขอสังเกตของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามทุจริตแหงชาติไปพิจารณาประกอบการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

3. ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเปนหนวยงานหลักรวมกับ
สํานักงาน ก.พ.ร. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของประชุมหารือ
รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เพ่ือพิจารณาการกําหนดเกณฑช้ีวัดความเสี่ยง
ตอการทุจริตเชิงนโยบายใหความเหมาะสมหรือสอดคลองกับหลักเกณฑหรือแนวทางการประเมินอ่ืนๆ ท่ีมีอยูแลว  
เพ่ือใหสามารถนําเกณฑดังกลาวไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม คุมคา และเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  
โดยไมเปนการสรางภาระหรืองบประมาณใหกับภาครัฐ 
 


