มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับ สวรส.
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง สธ วันที่มีมติ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (จานวน ๗ คน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จ านวน ๗ คน แทนกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ชุ ด เดิ ม ที่ ไ ด้ ด ารงต าแหน่ ง ครบวาระ โดยให้ มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติ (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์ภิเศก ลุมพิกานนท์
๒. ศาสตราจารย์วิภาดา คุณาวิกติกุล
๓. นายศุภกิจ ศิริลักษณ์
๔. นายชานาญ พิเชษฐพันธ์
๕. รองศาสตราจารย์ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
๖. นายสุภกร บัวสาย
๗. นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง กค วันที่มีมติ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการพิจารณาการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุน
หมุนเวียนที่เห็นควรให้มีการจัดตั้งทุนหมุนเวียนใหม่ จานวน ๒ ทุน ได้แก่ กองทุนเพื่อการศึกษา และกองทุน
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย สุ ข ภาพ โดยให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งน าข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ สั ง เกตของ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ในส่วนของกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ โดยไม่ควรกาหนดให้
รัฐบาลต้องพึงจัดสรรเงินอุดหนุนรายปีให้แก่สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพโดยตรง และควร
กาหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการดาเนินงานกองทุนฯ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้ชัดเจน รวมทั้ง
แสดงรายละเอียดที่มาของการประมาณการรายรับ -รายจ่าย และกาหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและ
ระยะเวลาในการจั ดท างบการเงิ น ส่ งผู้ ส อบบั ญชี ไปพิจ ารณาดาเนิ นการในส่ ว นที่ เกี่ ยวข้อ งต่ อไป ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ
๒. ให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แ ละกระทรวงสาธารณสุ ข รั บ ความเห็ น ของส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ กองทุนเพื่อการศึกษาและกองทุนส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยสุขภาพ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรอง
ฯ ไปพิจารณาปรับปรุงและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สาหรับทุนหมุนเวียนที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ มี

มติไม่ เห็ น ชอบให้ มีการจั ด ตั้งทุน หมุน เวีย นนั้น เห็ นควรให้ ห น่ว ยงานที่เกี่ ยวข้อ งไปพิจารณาปรับปรุ งร่า ง
พระราชบัญญัติก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. ให้กระทรวงการคลังเร่งดาเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ให้
กระทรวงการคลังรายงานผลการพิจารณาทุนหมุนเวียนตามข้อเสนอของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในส่วน
ที่เหลือให้ครบถ้ว น และเร่งดาเนิ นการตามมติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๓
มิถุน ายน ๒๕๕๘ ที่ให้ กระทรวงการคลั งเสนอวิธีการนาเงินทุนหมุนเวียนที่มีสภาพคล่ องส่ ว นที่เกินความ
จ าเป็ น ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศในช่ ว ง ๑ ปี ต่ อ
คณะรัฐมนตรี และเร่งรัดการนาเงินทุนหมุนเวียนส่ วนเกินในส่วนที่เหลือส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินให้ครบถ้วน
โดยด่วนต่อไป
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง สธ วันที่มีมติ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง การเข้าร่วมเป็นสมาชิก Global Alliance for Chronic Diseases (GACD)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติในหลักการให้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเข้าร่วมเป็นสมาชิก Global Alliance for
Chronic Diseases (GACD) ในปี ๒๕๖๐
๑.๒ อนุมัติงบประมาณให้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเป็น
สมาชิก GACD อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เงินค่าสมาชิก GACD (Contributions fee) ปีละ ๔๐,๐๐๐ ดอลลาร์
สหรัฐ (ประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท) และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การเดินทางเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ GACD และการเดินทางเข้าร่วมประชุมนักวิจัยเครือข่าย GACD ปีละประมาณ ๕๐๐,๐๐๐
บาท
๒. ให้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขดาเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด อาทิ
การให้เงินสนับสนุนให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่จะลงนามผูกพันโดยไม่มีผลย้อนหลัง การกาหนดระยะเวลา
ผูกพันเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ให้ชัดเจน การเจรจาให้ได้รับเงินที่สนับสนุนคืนในกรณีที่มีเงินคงเหลือจากการ
ดาเนินการ และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขถอนตัวจากการเป็นภาคีหรือสิ้นสุดสัญ ญา รวมทั้งดาเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณสาหรับ
ดาเนิ น การเห็ น ควรให้ ใ ช้ จ่ า ยจากเงิ น รายได้ข องสถาบัน วิจั ยระบบสาธารณสุ ข ตามความเห็ นของส านั ก
งบประมาณ

