เรื่อง
1.เรื่อง ร่ำงระเบียบสำนักนำยก
รัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรใช้ กำรชัก
หรือกำรแสดงธงชำติ และธงของ
ต่ำงประเทศในรำชอำณำจักร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ประมวลสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ พอช.และขบวนองค์กรชุมชน
ณ วันที่ 9 กรกฎำคม 2562
สำระสำคัญ
ครม.มีมติเห็นชอบหลักการร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี(สปน.) เสนอ และให้เสนอครม.ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน
สำระสำคัญ
1.ระเบียบสานักนายกฯ กาหนดโอกาสและวันพิธีสาคัญให้ชักและประดับธงชาติ ณ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และที่สาธารณสถาน ดังนี้
รำยชื่อวัน

จำนวน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
3 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
2 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
2 วัน

1. วันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม
2. วันมาฆบูชา
3. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน
4. วันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน
5. วันพืชมงคล
6. วันวิสาขบูชา
7. วันอาสาฬหบูชา
8. วันเข้าพรรษา
9. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 และวันที่ 29 กรกฎาคม
10. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม
11. วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน
12. วันสหประชาชาติ วันที่ 24 ตุลาคม
13. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ วันที่ 5 และวันที่ 6 ธันวาคม
14. วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 ธันวาคม
1 วัน
ในโอกาสหรือวันพิธีสาคัญอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ทางราชการประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราว ส่วนงานพิธีสาคัญตามประเพณีนิยมให้
ปฏิบัติต่อธงด้วยความเคารพ
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2.เรื่อง สรุปมติกำรประชุมคณะ
กรรมกำรนโยบำยปำล์มนำมัน
แห่งชำติ ครังที่ 3/2562

สำระสำคัญ
2.วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล และวันหยุดราชการประจาปี
3.วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติ
4.วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ เป็นวันหยุดราชการประจาปี
5.สปน.ยกร่างระเบียบฯ มีหลักการและสาระสาคัญดังนี้
5.1.เพิ่มเติมให้มีการกาหนดโอกาสและวันพิธีสาคัญให้ชักและประดับธงชาติ รวม 2 วัน ดังนี้
5.1.1.วันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล และเป็นวันหยุดราชการประจาปี จานวน 1 วัน
5.1.2.วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ เป็นวันหยุดราชการประจาปี จานวน 1 วัน
5.2.แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของวันที่กาหนดให้ชักและประดับธงชาติรวม 3 วัน ดังนี้
5.2.1.แก้ไขจาก“วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็น“วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว วันที่ 28 และ 29 กรกฎาคม” รวม 2 วัน
5.2.2.แก้ไขจาก“วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ” เป็น “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม” ของทุกปี
5.2.3.แก้ไขจาก“วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวัน
พ่อแห่งชาติ” เป็น “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัน
ชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” วันที่ 5 และ 6 ธันวาคม ของทุกปี รวม 2 วัน
ครม.มีมติรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ(กนป.) ครั้งที่ 3/2562 ตามที่ กนป. เสนอ
สำระสำคัญ ดังนี้
1.ความคืบหน้ามาตรการแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มน้ามันตกต่า
1) มาตรการปรับสมดุลน้ามันปาล์มในประเทศ ได้ส่งผลให้ราคาน้ามันปาล์มดิบ (CPO) และผลปาล์มน้ามัน (อัตราสกัดน้ามัน ร้อยละ 18)
ในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก กก.ละ 15.75 - 16.00 บาท และ 2.00 - 2.30 บาท ในเดือนเมษายน 2562 เป็น กก.ละ 21.75
- 22.00 บาท และ 3.45 - 4.10 บาทในเดือนมิถุนายน 2562 เป็ นผลมาจากความร่วมมือ ของกระทรวงพลั งงาน(พพ.) และกระทรวง
พาณิชย์(พณ.)
2) มอบหมายและกาชับให้คณะทางานการแก้ไขปัญหาการนาเข้าน้ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์ม (คนป.) เข้มงวดตรวจและติดตาม
การนาเข้าปาล์มน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์ม
3) กรมการค้าภายในจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างราคาผลปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มโดยด่วนที่สุด เพื่อให้ได้ข้อยุติ
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สำระสำคัญ
2.การทบทวนยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มทั้งระบบ
1) รับข้อสังเกตของกรรมการ กนป. ไปทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เช่น ด้านการผลิต มุ่งเน้นพื้นที่สอดคล้องกับ Zoning by Agri-map และ
ไม่ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่ม แต่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และเปอร์เซ็นต์น้ามัน) ด้านพลังงาน ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุน
การนาผลพลอยได้(By product) ได้แก่ น้าเสียจากกระบวนการผลิต และทะลายเปล่าปาล์ม ไปผลิต Biogas และ Biomass เป็นต้น
2) เห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม รวม 6 ด้าน (ด้านการผลิต ด้านนวัตกรรม ด้านมาตรฐาน
ปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม ด้านพลังงาน ด้านการตลาด และด้านการบริหารจัดการ) ตามที่ พณ.เสนอทั้ง 3 ระยะ และปรับระยะเวลาให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเป็น ปี 2561 – 2580 (เดิมปี 2560 – 2579)
3) มอบหมาย พณ.รวบรวมยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มทั้งระบบ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ กนป.เพื่อเสนอ ครม.ต่อไป
3.เรื่อง กำรรับรองเอกสำรผลลัพธ์
ครม.มี ม ติ เห็ น ชอบการรั บ รองร่างแถลงการณ์ ร่ ว มของผู้ ป ระสานงานระดั บ ชาติ ด้ า นสตรี สั น ติ ภ าพ และความมั่ น คง (Joint
กำรประชุม Focal Points
Communiqué by the Focal Points on Women, Peace and Security) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุมเครือข่ายผู้ประสานงาน
Network on Women, Peace
ระดับชาติด้านสตรี สันติภาพ และความมั่นคง ณ กรุงวินด์ฮุก ระหว่าง 10 – 11 เมษายน 2562 หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่าง
and Security ณ กรุงวินด์ฮุก
เอกสารฯ ให้กระทรวงการต่างประเทศ(กต.) ดาเนินการ มอบหมายให้ กระทรวงกลาโหม(กห.) พม. สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ระหว่ำงวันที่ 10 – 11 เมษำยน
(สมช.) และสานักงานตารวจแห่งชาติ(ตช.) ถือปฏิบัติตามที่ กต.เสนอ
สำระสำคัญ ร่างถ้อยแถลงฯ เป็นผลลัพธ์การประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานฯ ภายใต้หัวข้อ “Women, Peace and Security :
2562
Towards Full Participation” (สตรี สันติภาพ และความมั่นคง มุ่งสู่การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่) และหัวข้อย่อย “Mainstreaming the
Women, Peace and Security agenda in Regional Economic Communities(การผนวกวาระสตรี สั น ติ ภ าพ และความมั่ น คงใน
ประชาคมเศรษฐกิจภูมิภ าค)” โดยผู้จัดประชุมได้เวียนร่างฯ ให้ รัฐสมาชิกให้การรับรอง ซึ่งมีสาระสาคั ญ เช่น การผนวกรวมวาระสตรี
สันติภาพ และความมั่นคงเข้ากับแผนประชาคมเศรษฐกิจภูมิภาค และสนับสนุนการบังคับใช้ผ่านกรอบการดาเนินงานและแผนปฏิบัติการ
ระดับภูมิภาค การรับรองแผนปฏิบัติการระดับชาติ(National Action Plan) เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามข้อมติฯ ที่ 1325 (ค.ศ. 2000)
และข้อมติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและการเพิ่มพูนบทบาทและการแสดงออกของเยาวชนและ
สตรีในการสร้าง รักษา และเสริมสร้างสันติภาพ เป็นต้น
4.เรื่อง รำยงำนผลกำรจัดระดับ
ครม.มีมติรับทราบตามที่ พม.รายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานการค้ามนุษย์ หรือ Trafficking
ประเทศไทยในรำยงำนกำรค้ำ
in Persons Report(TIP Report) ประจ าปี 2562 เมื่ อ 20 มิ ถุ น ายน 2562 โดยจั ด ระดั บ ประเทศต่ างๆ ทั่ ว โลก รวม 187 ประเทศ มี
มนุษย์ของสหรัฐอเมริกำประจำปี สาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
2562 (พม.)
1.ประเทศไทยยังไม่สามารถขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ได้ตามมาตรฐานขั้นต่าของกฎหมายสหรัฐอเมริกา แต่ได้เพิ่มความพยายามอย่างสาคัญ
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5.เรื่อง ร่ำงถ้อยแถลงอำเซียนว่ำ
ด้วยกำรส่งเสริมธรรมำภิบำลและ
กำรเร่งยกระดับภำครำชกำรพล
เรือนในยุคดิจิทัล

สำระสำคัญ
ในการแก้ไขปัญหาโดยรวมมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับ ช่วงที่ผ่านมา จึงยังคงถูกจัดอยู่ในระดับ 2 (Tier 2) เช่นเดียวกับปี 2561 (ในอาเซียนมี
สิงคโปร์และอินโดนีเซีย)
2.การดาเนินงานที่สาคัญของไทยที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่เพิ่มขึ้น เช่น กาหนดบทลงโทษผู้กระทาผิดอย่างเข้มงวดด้วยการจาคุกเป็น
เวลานานและตัดสินลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยการให้ออกจากราชการ พัฒนาคู่มือการทางานต่างๆ ร่วมกับภาคประชาสังคม
วางมาตรฐานการฝึกอบรมต่อต้านการค้ามนุษย์ คัดแยกและส่งต่อผู้เสียหายไปยังทีมสหวิชาชีพเป็นครั้งแรก
3.ไทยยังไม่สามารถบรรลุมาตรฐานขั้นต่าในหลายประเด็นที่สาคัญ เช่น การดาเนินคดีและตัดสินลงโทษลดลง และสามารถไต่สวนคดีค้า
มนุษย์ด้านแรงงานได้เพียง 43 คดี รัฐบาลจากัดการเดินทางและช่องทางการสื่อสารของผู้เสียหายที่อยู่ในสถานคุ้มครองของรัฐ การทุจริต
ของเจ้าหน้าที่รัฐยังเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการแก้ไขปัญหา และยังไม่สามารถคัดแยกคดีค้ามนุษย์อย่างได้มาตรฐาน สม่าเสมอ
โดยเฉพาะด้านแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา มีข้อเสนอแนะนาที่สาคัญ เช่น พัฒนาศักยภาพของผู้บังคับใช้กฎหมาย
เพื่อดาเนิ นการเชิงรุกในการดาเนินคดีและตัดสิ นโทษผู้ ค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
สอบสวนและดาเนินคดีในเชิงรุกกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งตัดสินและลงโทษผู้กระทาผิดด้วยบทลงโทษที่เด็ดขาด สร้างความ
เชื่อมั่นว่าสถานคุ้มครองของรัฐและองค์การนอกภาครัฐจะดูแลผู้เสียหายโดยคานึงถึงผลกระทบจากบาดแผลทางจิตใจอย่างเหมาะสม รวมถึง
การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย และการเยียวยาสภาพจิตใจ ทั้งนี้ พม.จะจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ เพื่อพิจารณาข้อแนะนาที่สาคัญดังกล่าวและมอบเจ้าภาพหลักรับผิดชอบในแต่ละประเด็น และใช้ในการติดตามผลการขับเคลื่อน
การดาเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการจัดทารายงานของประเทศไทยในปีต่อไป
ครม.มีมติเห็นชอบต่อถ้อยคาและสาระของร่างถ้อยแถลงอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเร่งยกระดับภาคราชการ
พลเรือนในยุคดิจิทัล (ASEAN Statement on Promotion of Good Governance and Acceleration of an Agile Civil Service in a
Digital Economy) และหากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างฯ ให้สานักงาน ก.พ.ดาเนินการ และอนุมัติให้เลขาธิการ ก.พ.รับรองและ
ลงนามในการประชุมผู้นาภาคราชการพลเรือนอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 3 เดือนสิงหาคม 2562 ณ กรุงเทพฯ ตามที่ ก.พ. เสนอ
สำระสำคัญ ของร่างถ้อยแถลงฯ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ ที่ผู้ นาภาคราชการพลเรือนของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10
ประเทศ จะให้การรับรองและลงนามร่วมกันในการประชุม อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 3 เดือนสิงหาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร และจะ
นาเสนอในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 เดือนพฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน
ประจาปี 2562 เป็นเจ้าภาพ มีสาระสาคัญ สรุปดังนี้
1.ส่งเสริมการเร่งพั ฒ นาศักยภาพภาคราชการพลเรือนในอาเซียนให้ มีป ระสิ ทธิภ าพและคล่ องตัว เพื่ อให้ ส ามารถตอบสนองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการปรับปรุงนโยบาย แนวทาง กระบวนการ ระบบ องค์กร กาลังคน
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เรื่อง

สำระสำคัญ
และทัศนคติของข้าราชการให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
2.เสริมสร้างความร่วมมือ ภาคราชการพลเรือนเพื่อสนับสนุนให้เกิดการตอบสนองต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและ
ดิจิทัลที่เกิดขึ้นในสังคมโลก โดยใช้กลไกกลยุทธ์ กรอบแนวคิด และเวทีต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
(1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน
(2) การพัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับองค์กรเฉพาะสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องในอาเซียน ประเทศคู่เจรจาของ
อาเซียน องค์การระหว่างประเทศ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและราชการพลเรือนที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวใน
ยุคดิจิทลั
3.ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านธรรมาภิบาลในข้าราชการพลเรือนทุกระดับและในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อให้ประชาคมอาเซียนและประเทศ
สมาชิกอาเซียนมีความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาที่ยั่งยืน

หมำยเหตุ เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สรุปจากเว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th สาหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบทีส่ านักเลขาธิการนายก
รัฐมนตรี โทร.0 2288-4396
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