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เรือ่ง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562                                             1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 5 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกร 

ผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ วงเงินรวมทั้งสิ้น 21,495.74 ล้านบาท  
โดยให้กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณหารือในรายละเอียดเรื่องอัตราค่าชดเชย
และค่าบริหารจัดการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
  สาระสําคัญ 
  กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายใน สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และ ธ.ก.ส.  
ได้หารือร่วมกันเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เพ่ือจัดทํารายละเอียดโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ปี 2562/63 รอบที่ 1 สรุปรายละเอียดได้ ดังน้ี 
                  1. ชนิดข้าวและพ้ืนที่ดําเนินการ ประกันรายได้ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 
นอกพ้ืนที่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว ในพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวทั่วประเทศ 
  2. ราคาและปริมาณประกันรายได้ กําหนดราคาและปริมาณประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ปีการผลิต 2562/63 ณ ราคาความช้ืนไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ โดยชดเชยเป็นจํานวนตัน 
ในแต่ละชนิดข้าว  
  3. ข้าวอายุสั้น (คุณภาพตํ่า) ที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ จํานวน 18 พันธุ์ ได้แก่ 
พันธ์ุ 75 พันธ์ุซี – 75 พันธ์ุราชินี พันธ์ุพวงทอง พันธ์ุพวงเงิน พันธ์ุพวงเงินพวงทอง พันธ์ุพวงแก้ว พันธ์ุขาวปทุม 
พันธ์ุสามพราน 1 พันธ์ุ 039 (อีกช่ือหน่ึงว่าพันธ์ุเจ้าพระยา และพันธ์ุ PSLC02001 – 240) พันธ์ุโพธ์ิทอง 
พันธุ์ขาวคลองหลวง พันธ์ุมาเลเซีย พันธ์ุเต้ียมาเล พันธ์ุขาวมาเล พันธ์ุมาเลแดง พันธ์ุเบตง และพันธ์ุอีเล็ป 
รวมทั้งสายพันธ์ุอ่ืนซึ่งพบว่ามีคุณลักษณะเช่นเดียวกับข้าวอายุสั้นที่ระบุน้ี 
  4. เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับการชดเชย เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 
2562/63 (รอบที่ 1) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 
2562 ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ กรอบระยะเวลา
การข้ึนทะเบียนในแต่ละพ้ืนที่ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  5. การคํานวณปริมาณผลผลิตของเกษตรกรท่ีจะได้รับสิทธิในการชดเชย ให้ใช้ปริมาณผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่  ตามท่ีคณะอนุกรรมการกํากับดูแลและกําหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวกําหนด 
  6. การกําหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง รายละเอียด วิธีการกําหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงและระยะเวลา
ที่จะใช้สิทธิขอชดเชยระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ยกเว้นภาคใต้ต้ังแต่วันที่ 1 
กุมภาพันธ์  -  31  พฤษภาคม  2563   โดยสามารถใช้สิทธิได้ต้ังแต่วันที่เก็บเก่ียวเป็นต้นไป ยกเว้นเกษตรกรที่ 
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เก็บเก่ียวก่อนวันที่กําหนดให้ใช้สิทธิได้ต้ังแต่วันที่เริ่มโครงการ  ทั้งน้ี มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกํากับดูแล
และกําหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นผู้พิจารณากําหนดรายละเอียดการ
ดําเนินการนําเสนอ นบข. ต่อไป 
  7. การทําสัญญาและชดเชยส่วนต่าง 
      1) เกษตรกรต้องจัดทําสัญญาประกันราคากับ ธ.ก.ส. สาขาในพ้ืนที่ภูมิลําเนา (ตามทะเบียนบ้าน) 
ของเกษตรกร สําหรับเกษตรกรที่ทําการเพาะปลูกข้าวคนละจังหวัดที่เป็นภูมิลําเนาและมีความจําเป็นไม่สามารถ
เดินทางไปทําสัญญาประกันราคาที่จังหวัดที่เป็นภูมิลําเนาได้ อนุโลมให้เกษตรกรทําสัญญาประกันรายได้กับ ธ.ก.ส. 
สาขาในพ้ืนที่เพาะปลูกได้ตามความจําเป็นเป็นราย ๆ ไป 
      2) ธ.ก.ส. ชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเข้าบัญชี
เกษตรกรโดยตรง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 6 โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 

  สาระสําคัญ คือ   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 และอนุมัติงบประมาณในการดําเนินโครงการดังกล่าวเป็นวงเงิน
ไม่เกิน 25,482.06 ล้านบาทตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  โดยให้กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ 
หารือในรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อไป  
   สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงการคลังเสนอโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 
2562/63 มีรายละเอียดดังน้ี 
  1. วัตถุประสงค์ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถดํารงชีพอยู่ได้และลดต้นทุน             
การผลิตให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้เกษตรกรมีความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
  2. กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2562 กับกรม
ส่งเสริมการเกษตร จํานวนประมาณ 4.31 ล้านครัวเรือน โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละ
ไม่เกิน 20 ไร่ 
  3. วิธีดําเนินโครงการ กรมส่งเสริมการเกษตรนําข้อมูลรายช่ือเกษตรกรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562 กับกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งให้ ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ่ เพ่ือดําเนินการจ่ายเงินให้
เกษตรกร โดยผู้มีสิทธ์ิต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว               
ปี 2562 (รอบที่ 1) กับกรมส่งเสริมการเกษตร 
  4. งบประมาณ วงเงินงบประมาณรวม 25,482.06 ล้านบาท  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 7 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ํามัน  

ปี 2562 – 2563  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังน้ี 

   1. อนุมัติในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามัน ปี 2562 - 2563 
   2. อนุมัติวงเงินงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามัน               
ปี 2562 - 2563 จํานวน 13,378,990,000 บาท  
   โดยให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ หารือในรายละเอียดเรื่องอัตรา
ค่าชดเชยและค่าบริหารจัดการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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   3. มอบหมายกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ ดําเนินโครงการตามอํานาจ
หน้าที่รับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ และเจตนารมณ์ของรัฐบาลต่อไป  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด้านต่างประเทศ 
วาระที่ 17 กรอบการเจรจาของประเทศไทยและองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมการ 

ประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 14 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบท่าทีการเจรจาของประเทศไทยสําหรับเป็นกรอบ 

ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 14 และ
รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
แปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 14 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ 
                        สาระสําคัญ ท่าทีการเจรจาของประเทศไทย กรมพัฒนาที่ดินได้จัดทําท่าทีการเจรจาของ
ประเทศไทยตามประเด็นสําคัญของอนุสัญญาฯ ประกอบด้วย หลักการการพัฒนาที่ย่ังยืนในบริบทที่เก่ียวข้องกับ 
อนุสัญญาฯ การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของอนุสัญญาฯ แนวทางการดําเนินงานของอนุสัญญาฯ ในปี 
2563 – 2564 และประเด็นอ่ืน ๆ สําหรับใช้เป็นกรอบในการเจรจาในระหว่างการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ 
            โดยมีองค์ประกอบผู้แทนไทย เพ่ือเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการ
แปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 14 ระหว่างวันที่ 2 – 13 กันยายน 2562 ณ the India Expo Center and 
Mart กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ดังน้ี (1) อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน หัวหน้าคณะผู้แทนไทย (2) ผู้แทนกรมพัฒนา
ที่ดิน 5 คน (3) ผู้แทนกรมชลประทาน 1 คน (4) ผู้แทนสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 3 คน 
(5) ผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1 คน (6) ผู้แทนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1 คน (7) ผู้แทน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช 2 คน (8) ผู้แทนกรมป่าไม้ 1 คน  (9) ผู้แทนสมาคมดินและปุ๋ยแห่ง
ประเทศไทย 1 คน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด้านแต่งตั้ง 
วาระที่ 21 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์)  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง จํานวน 7 ราย ดังน้ี   
  1. นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง            
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
   2. นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง             
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง    
  3. นายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง               
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง    
  4. นายสําราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง     
  5. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
อธิบดีกรมการข้าว   
 
 
 





วาระ
เรื่องที่

เศรษฐกิจ-สังคม 5 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบท่ี 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6 โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปีการผลิต 2562/63
7 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปาล์มน้ํามัน ปี 2562 – 2563

ต่างประเทศ 17 กรอบการเจรจาของประเทศไทยและองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพ่ือเข้าร่วมการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยท่ี 14

แต่งตั้ง 21 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
26 แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                     เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 
 
  วันน้ี (27 สิงหาคม 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภานโยบาย 
    ผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
    แห่งชาติ พ.ศ. ….  
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการออกและขายสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
    พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
  3.  เรื่อง   การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่อันเน่ืองมาจาก
    ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด 
  4.  เรื่อง  (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
    พ.ศ. 2563 – 2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 
    2565 กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ 
    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ 
    แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
  5.  เรื่อง  โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 
  6.  เรื่อง  โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 
  7.   เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามัน  
    ปี 2562 – 2563  
 

ต่างประเทศ 
  8.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อร่างปฏิญญาการประชุมรัฐมนตรีแรงงานและ 
    การจ้างงาน G20 ค.ศ. 2019 
  9.   เรื่อง   ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    แห่งชาติและศูนย์พลังงานอาเซียน (Memorandum of Understanding on  
    Education, Research, and Community Development between  
    National Science and Technology Development Agency and ASEAN 
    Center for Energy) 
  10.  เรื่อง   การขอขยายระยะเวลาบันทึกความตกลงการขยายการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
    การพัฒนาอย่างย่ังยืนในทะเลเอเชียตะวันออกในประเทศไทย  
    (พ.ศ. 2558 – 2562) 
  11.  เรื่อง   ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ 
    เกาหลีว่าด้วยการคุ้มครองข่าวสารทางทหารที่มีช้ันความลับร่วมกัน 
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  12.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในสาขาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่าง
    กระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของไทย และ  The Ministry of Land, 
    Infrastructure and Transport  ของสาธารณรัฐเกาหลี 
  13.   เรื่อง   ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงาน
    แห่งสาธารณรัฐเกาหลีและกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วย 
    ความร่วมมืออุตสาหกรรมเพ่ือตอบสนองต่ออุตสาหกรรม 4.0 
  14.  เรื่อง   การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาเกาหลี 
    ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการแห่ง
    สาธารณรัฐเกาหลี 
  15.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
    แห่งชาติแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 
  16.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
    ร่วมมือระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
    ที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน และการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 
  17.   เรื่อง   กรอบการเจรจาของประเทศไทยและองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเพ่ือเข้าร่วมการ
    ประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็น 
    ทะเลทราย สมัยที่ 14 
 

แต่งต้ัง 
  18.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
  19.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการ (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)   
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  21.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตร
    และสหกรณ์)  
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงยุติธรรม)  
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  26.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  27.  เรื่อง การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษา 
    ราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
  28.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
  29.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  30.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)  
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 31.  เรื่อง   คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่  207/2562 เรือ่ง  แก้ไขเพ่ิมเติมคําสั่งมอบหมายและ
   มอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
   หน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบ 
   สํานักนายกรัฐมนตรี และคําสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี 
   ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  
   และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบ 
   สํานักนายกรัฐมนตรี 
  

****************** 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 

กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซ่ึงกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ           
สภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. …. ตามท่ี
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างระเบียบ   
   1. กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหน่ึง ประกอบด้วยประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหา จํานวนไม่เกิน 6 คน 
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ที่เก่ียวข้องกับ          
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ และ
ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน              
นับแต่วันที่มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา   
   2. กําหนดให้คณะกรรมการสรรหารวบรวมและจัดทําบัญชีรายช่ือบุคคลผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญ
และความสามารถเป็นที่ประจักษ์ด้านการอุดมศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์หรือ
มนุษยศาสตร์ อย่างน้อยด้านละ 6 คน และให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ร่วมกันเสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการอุดมศึกษา               
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ ตามมาตรา 6 (5) จํานวนด้านละ 2 คน โดยจะ
พิจารณาเลือกจากบัญชีรายช่ือที่คณะกรรมการสรรหาจัดทําหรือไม่ก็ได้   
  3. กําหนดให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มิใช่สถาบันอุดมศึกษา ร่วมกันเสนอช่ือผู้สมควร
ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 6 (6) จํานวน 2 คน โดยจะพิจารณาเลือกจาก
บัญชีรายช่ือที่คณะกรรมการสรรหาจัดทําหรือไม่ก็ได้ และให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับ           
การแต่งต้ังเป็นกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 6 (5) จากบัญชีรายช่ือที่คณะกรรมการสรรหาจัดทํา 
จํานวนไม่เกินด้านละ 2 คน พร้อมรายช่ือสํารองอีกไม่เกิน 4 คน  
  4. กําหนดให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการสภานโยบาย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากรายช่ือซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเสนอ จํานวน            
ด้านละ 1 คน พร้อมรายช่ือสํารองอีกด้านละ 1 คน และจากรายช่ือซึ่งหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมเสนอ 
จํานวน 1 คน พร้อมรายช่ือสํารองอีก 1 คน   
  5. กําหนดให้คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคล และให้จัดทําบัญชีรายช่ือ
สํารอง เพ่ือใช้ในกรณีที่มีกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระและให้ดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และเสนอรายช่ือผู้ที่สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิ             
ต่อรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณานําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป  
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2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการออกและขายสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการออกและขายสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ พ.ศ. .... ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ได้ตรวจพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และให้ดําเนินการเพ่ือประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปได้ 
   สาระสาํคญัของเร่ือง  
   ร่างกฎกระทรวงการออกและขายสลากออมทรัพย์ฯ มีหลกัการและเหตุผลและสาระสาํคัญสรุปได้ 
ดังน้ี 
   1. หลักการ  
   กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกและขายสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์             
(ธ.อ.ส.) 
   2. เหตุผล  
   โดยที่ ธอส. มอํีานาจออกสลากออมทรัพย์ในการจัดหาเงินทุนเพ่ือใช้ในการดําเนินงานของ ธอส. 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และเพ่ือให้ ธอส. มช่ีองทางในการระดมทุนและสามารถบริหาร
จัดการแหล่งเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธอส. จึงประสงค์ที่จะออกสลากออมทรัพย์ในลักษณะของตราสารชนิดผู้
ถือหรือชนิดระบุช่ือเป็นผู้มีกรรมสิทธ์ิ ซึ่งอาจได้รับผลตอบแทนเป็นเงินจากการถูกรางวัลขึ้น จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
   3. สาระสาํคญั 
    3.1 กําหนดให้สลากออมทรัพย์ หมายถึง หนังสือตราสารชนิดผู้ถือหรือชนิดระบุช่ือ ซึ่ง 
ธอส. ออกให้โดยมีข้อสัญญาว่า ถ้าหนังสือตราสารน้ันถูกรางวัล ธอส. จะจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ถือหรอืผู้มีช่ือในหนังสือ
ตราสารเป็นจํานวนเงินที่กําหนดไว้ และเมื่อหนังสือตราสารน้ันมีอายุครบกําหนด ธอส. จะจ่ายเงินคืนตามราคาสลาก
ออมทรัพย์พร้อมดอกเบ้ียในอัตราที่กําหนดให้แก่ผู้ถอืหรือผู้ที่มีช่ือในหนังสือตราสาร 
    3.2 สลากออมทรัพย์จะออกจําหน่ายเป็นชุด ๆ สลากออมทรัพย์ในชุดใดจะมีลักษณะราคา 
จํานวนหน่วยออมทรัพย์ เลขหมาย และอายุและอัตราดอกเบ้ีย (ถ้ามี) การจ่ายเงิน สถานที่จ่ายเงิน ลําดับรางวัล 
จํานวนเงินรางวัล และเง่ือนไขอ่ืนใด ตามท่ี ธอส. ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ธอส. 
    3.3 สลากออมทรัพย์อย่างน้อยต้องแสดงราคา จํานวนหน่วยออมทรัพย์ เลขหมายและอายุ
และดอกเบ้ีย (ถ้ามี) โดยสลากออมทรัพย์แต่ละฉบับอาจถูกรางวัลในการออกรางวัลแต่ละคร้ังได้มากกว่าหน่ึงรางวัล 
และสลากออมทรัพย์ฉบับที่เคยถูกรางวัลแลว้สามารถถูกรางวัลในการออกรางวัลครั้งต่อ ๆ ไปได้ตลอดอายุของสลาก
ออมทรัพย์ฉบับน้ัน 
    3.4 กําหนดให้ ธอส. สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสําหรบัการดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับ
สลากออมทรัพย์ได้ตามอัตราท่ี ธอส. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ธอส. 
    3.5 สลากออมทรัพย์สามารถโอนได้ กรณีของสลากออมทรัพย์ชนิดผู้ถือ สามารถโอนกันได้
ด้วยการส่งมอบ สําหรับสลากออมทรัพย์ชนิดระบุช่ือ สามารถโอนได้โดยให้ผู้มีช่ือบนสลากออมทรัพย์ลงลายมือช่ือใน
สลากและแจ้งการโอนให้ ธอส. ทราบ 
    3.6 กําหนดให้ ธอส. ออกรางวัลสลากออมทรัพย์อย่างน้อยทุกสามเดือน โดย ธอส. ไม่
จําเป็นต้องประกาศวันที่ออกรางวัลให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ี การออกรางวัลในแต่ละคร้ังให้ ธอส. กระทาํโดยเปิดเผย
และมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นสักขีพยาน และประกาศผลการออกรางวัลแก่สาธารณชนโดยเร็ว 
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เศรษฐกิจ - สงัคม 
3. เรื่อง  การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัยในจังหวัด 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้กระทรวงมหาดไทยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  ภายในกรอบวงเงิน 
15,800,000,000 บาท  แยกเป็นสําหรับ 74 จังหวัด จังหวัดละ 200 ล้านบาท และสําหรับจังหวัดสุรินทร์และจังหวัด
บุรีรัมย์ จังหวัดละ 500 ล้านบาท  โดยจังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว                
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่อันเน่ืองมาจากปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัยในจังหวัด โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  แนวทางการจัดทํา และกลั่นกรองโครงการ ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ สําหรับจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ ให้เสนอ
แผนงาน/โครงการให้กองจัดทํางบประมาณเขตพ้ืนที่ 18 เขต  (CBO)  พิจารณาจัดสรรงบกลาง  ตามขั้นตอนของ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น พ.ศ. 2561 
ต่อไป 
  ทั้งน้ี การดําเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าวจะต้องเป็นไป
อย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย  ประโยชน์ที่จะได้รับ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ                 
เกิดผลสัมฤทธ์ิกับประชาชน  ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ด้วย ตามความเห็นของ               
สํานักงบประมาณ  
 
4. เรื่อง (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 
และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 กรอบวงเงินงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ
แบบบูรณาการท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติเสนอ ดังน้ี  
   1. เห็นชอบให้สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  ได้รับยกเว้น
การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี  
   2. อนุมัติหลักการ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม              
พ.ศ. 2563 – 2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565  
  และให้ส่งสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาในรายละเอียดต่อไป  
  สาระสําคัญ 
  (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 –  
2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 ได้กําหนดเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาใน 4 มิติ 
ได้แก่ 1) ความสามารถการแข่งขัน 2) การลดความเหลื่อมล้ํา  3) การพัฒนาอย่างย่ังยืนและสิ่งแวดล้อม และ 4) การ
สร้างคนและองค์ความรู้ โดยมีกลไกขับเคลื่อนผ่าน 4 แพลตฟอร์ม  และ 16 โปรแกรม ประกอบด้วย 
  1. แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู้  
    1) สร้างระบบผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพ 
    2) ผลิตกําลังคนระดับสูงรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor)   
    3) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต 
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    4) ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All)  
    5) ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพ้ืนฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ  
    6) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สําคัญ  
  2. แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 
    7) โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร  สิ่งแวดล้อม และการเกษตร 
    8) สังคมสูงวัย 
    9) สังคมคุณภาพและความม่ันคง 
  3. แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
    10) ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ 
    11) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 
    12) โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ 
  4. แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ํา 
    13) นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 
    14) ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยํา 
    15) เมืองน่าอยู่ (Smart/Livable City)  
   รวมถึงโปรแกรมที่ 16 การปฏิรูประบบการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัย
และนัวตกรรม (อววน.) ซึ่งเป็นประเด็นคาบเก่ียว (Coss  Cutting)  ของทั้ง 4 แพลตฟอร์ม   
 
5. เรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบท่ี 1 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 
1 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ วงเงินรวมทั้งสิ้น 21,495.74 ล้านบาท โดยให้กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงการคลัง 
สํานักงบประมาณหารือในรายละเอียดเร่ืองอัตราค่าชดเชยและค่าบริหารจัดการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
  สาระสําคัญ 
  กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายใน สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และ ธ.ก.ส. ได้หารือ
ร่วมกันเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เพ่ือจัดทํารายละเอียดโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 
รอบที่ 1 สรุปรายละเอียดได้ ดังน้ี 
  1. ชนิดข้าวและพื้นที่ดําเนินการ ประกันรายได้ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพ้ืนที่ 
ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว ในพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวทั่วประเทศ 
  2. ราคาและปริมาณประกันรายได้ กําหนดราคาและปริมาณประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี
การผลิต 2562/63 ณ ราคาความช้ืนไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ โดยชดเชยเป็นจํานวนตัน ในแต่ละชนิด
ข้าว ดังน้ี 
  ชนิดข้าว  ราคาประกันรายได้ (บาท/ตัน) ครัวเรือนละไม่เกิน (ตัน) 
 ข้าวเปลือกหอมมะลิ       15,000       14 
 ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพ้ืนที่           14,000                 16 
 ข้าวเปลือกเจ้า        10,000        30 
 ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี              11,000        25 
 ข้าวเปลือกเหนียว        12,000        16 
   กรณีเกษตรกรเพาะปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด ใช้สิทธ์ิได้ไม่เกินจํานวนขั้นสูงของข้าวแต่ละ
ชนิดและเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของชนิดข้าวที่กําหนดไว้สูงสุด 
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  3. ข้าวอายุสั้น (คุณภาพตํ่า) ที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ จํานวน 18 พันธ์ุ ได้แก่ พันธ์ุ 75 
พันธ์ุซี – 75 พันธ์ุราชินี พันธ์ุพวงทอง พันธ์ุพวงเงิน พันธ์ุพวงเงินพวงทอง พันธ์ุพวงแก้ว พันธ์ุขาวปทุม พันธ์ุสามพราน 
1 พันธ์ุ 039 (อีกช่ือหน่ึงว่าพันธ์ุเจ้าพระยา และพันธ์ุ PSLC02001 – 240) พันธ์ุโพธ์ิทอง พันธ์ุขาวคลองหลวง พันธ์ุ
มาเลเซีย พันธ์ุเต้ียมาเล พันธ์ุขาวมาเล พันธ์ุมาเลแดง พันธ์ุเบตง และพันธ์ุอีเล็ป รวมทั้งสายพันธ์ุอ่ืนซึ่งพบว่ามี
คุณลักษณะเช่นเดียวกับข้าวอายุสั้นที่ระบุน้ี 
  4. เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับการชดเชย เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2562/63 
(รอบที่ 1) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2562 ยกเว้นภาคใต้ 
ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งน้ี กรอบระยะเวลาการข้ึนทะเบียนในแต่ละพ้ืนที่ให้
เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  5. การคํานวณปริมาณผลผลิตของเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิในการชดเชย ให้ใช้ปริมาณผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่ ตามที่คณะอนุกรรมการกํากับดูแลและกําหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวกําหนด 
  6. การกําหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง รายละเอียด วิธีการกําหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงและระยะเวลาที่จะ
ใช้สิทธิขอชดเชยระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ยกเว้นภาคใต้ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ –              
31 พฤษภาคม 2563 โดยสามารถใช้สิทธิได้ต้ังแต่วันที่เก็บเก่ียวเป็นต้นไป ยกเว้นเกษตรกรที่เก็บเก่ียวก่อนวันที่
กําหนดให้ใช้สิทธิได้ต้ังแต่วันที่เริ่มโครงการ  ทั้งน้ี มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกํากับดูแลและกําหนดเกณฑ์กลาง
อ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นผู้พิจารณากําหนดรายละเอียดการดําเนินการนําเสนอ นบข. 
ต่อไป 
  7. การทําสัญญาและชดเชยส่วนต่าง 
   1) เกษตรกรต้องจัดทําสัญญาประกันราคากับ ธ.ก.ส. สาขาในพ้ืนที่ภูมิลําเนา (ตามทะเบียน
บ้าน) ของเกษตรกร สําหรับเกษตรกรที่ทําการเพาะปลูกข้าวคนละจังหวัดที่เป็นภูมิลําเนาและมีความจําเป็นไม่
สามารถเดินทางไปทําสัญญาประกันราคาที่จังหวัดที่เป็นภูมิลําเนาได้ อนุโลมให้เกษตรกรทําสัญญาประกันรายได้กับ 
ธ.ก.ส. สาขาในพ้ืนที่เพาะปลูกได้ตามความจําเป็นเป็นราย ๆ ไป 
   2) ธ.ก.ส. ชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเข้าบัญชี
เกษตรกรโดยตรง 
 
6. เรื่อง โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี              
ปีการผลิต 2562/63 และอนุมัติงบประมาณในการดําเนินโครงการดังกล่าวเป็นวงเงินไม่เกิน 25,482.06 ล้านบาท
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  โดยให้กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ หารือในรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อไป  
   สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงการคลังเสนอโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 
2562/63 มีรายละเอียดดังน้ี 
  1. วัตถุประสงค์ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถดํารงชีพอยู่ได้และลดต้นทุน             
การผลิตให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้เกษตรกรมีความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
  2. กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2562   กับกรมส่งเสริม
การเกษตร จํานวนประมาณ 4.31 ล้านครัวเรือน โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ 
  3. วิธีดําเนินโครงการ กรมส่งเสริมการเกษตรนําข้อมูลรายช่ือเกษตรกรที่ผ่านการข้ึนทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562 กับกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งให้ ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ่ เพ่ือดําเนินการจ่ายเงินให้
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เกษตรกร โดยผู้มีสิทธ์ิต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว                 
ปี 2562 (รอบที่ 1) กับกรมส่งเสริมการเกษตร 
  4. งบประมาณ วงเงินงบประมาณรวม 25,482.06 ล้านบาท  
 
7. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ํามัน ปี 2562 – 2563  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังน้ี 
   1. อนุมัติในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามัน ปี 2562 -2563 
   2. อนุมัติวงเงินงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามัน                
ปี 2562 – 2563 จํานวน 13,378,990,000 บาท  
   โดยให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ หารือในรายละเอียดเรื่องอัตรา
ค่าชดเชยและค่าบริหารจัดการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    
   3. มอบหมายกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ ดําเนินโครงการตามอํานาจหน้าที่
รับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ และเจตนารมณ์ของรัฐบาลต่อไป 
   สาระสําคัญของเร่ือง 
   กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทําโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามัน ปี 2562 – 2563 
เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรอันเน่ืองจากปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาผลผลิตตกตํ่า โดยกําหนด
กรอบรายละเอียดโครงการตามสถานการณ์ข้อเท็จจริงรวมทั้งบทบาทหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ
การดําเนินโครงการ โดยมีสาระสําคัญสรุปดังน้ี 
   1. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านรายได้ของเกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของเกษตรกรจากปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาผลผลิตตกตํ่า 
   2. เป้าหมาย เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามันที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรทุก
ครัวเรือน โดยให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ และเป็นพ้ืนที่ปลูกต้นปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุไม่น้อย
กว่า 3 ปี) 
   3. อัตราการช่วยเหลือ 
    3.1 กําหนดรายได้ที่เหมาะสมที่เกษตรกรควรได้รับจากการขายผลปาล์มทะลาย (คุณภาพ
นํ้ามัน 18%) ที่กิโลกรัมละ 4.00 บาท ณ หน้าโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์ม (ใช้เกณฑ์ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศ 
กิโลกรัมละ 3.00 บาท บวกค่าขนส่ง กิโลกรัมละ 0.25 บาท และผลตอบแทนให้เกษตรกรร้อยละ 23 หรือกิโลกรัมละ 
0.75 บาท) 
    3.2 รัฐจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างอัตราประกันรายได้กับราคาตลาดอ้างอิงให้แก่
เกษตรกร 
    3.3 ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ต่อปี ที่ใช้คํานวณวงเงินช่วยเหลือที่เกษตรกรแต่ละรายจะได้รับใช้
ข้อมูลผลผลิตเฉล่ียทั้งประเทศย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559 - 2561) ที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเผยแพร่ 
   4. การกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และราคาตลาดอ้างอิง 
   คณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ (กนป.) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามัน ปี 2562 – 2563 เพ่ือทําหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการ               
การดําเนินโครงการประกันรายได้ ระยะเวลาการจ่ายเงิน รวมทั้งการกําหนดราคาตลาดอ้างอิง เพ่ือใช้ในการคํานวณ
เงินชดเชยส่วนต่างระหว่างอัตราประกันรายได้กับราคาตลาดอ้างอิงที่จะให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร โดยให้กําหนด
ราคาตลาดอ้างอิงเท่ากันสําหรับทุกจังหวัดแหล่งผลิตตามที่คณะอนุกรรมการฯ กําหนด ทั้งน้ี ข้อมูลการขึ้นทะเบียน
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เกษตรกรที่จะใช้เป็นฐานการช่วยเหลือตามโครงการเป็นภารกิจตามหน้าที่และอํานาจของกรมส่งเสริมการเกษตร
โดยตรง ขอให้คํานึงถึงความสะดวกและประโยชน์ที่เกษตรกรพึงได้รับการช่วยเหลือโดยเร็ว 
   5. การจ่ายเงินประกันรายได้ 
   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างอัตราประกัน
รายได้กับราคาตลาดอ้างอิงให้แก่เกษตรกร ผ่านบัญชีของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและยื่นคําขอไว้แล้วเท่าน้ัน ตาม
ระยะเวลาการจ่ายเงินที่คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามัน ปี 2562 – 
2563 กําหนดตามความเหมาะสมและประโยชน์ที่เกษตรกรพึงได้รับ 
   6. การประชาสัมพันธ์ 
   กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ก.ส. กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย บูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งช้ีแจงให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
รับทราบเกี่ยวกับนโยบาย/โครงการประกันรายได้ คุณสมบัติของเกษตรกรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ การข้ึนทะเบียน
เกษตรกร การจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างรายได้ ตลอดจนรายละเอียดอ่ืน 
   7. ระยะเวลา  
    7.1 ระยะเวลาดําเนินการ ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2562 – กันยายน 2563 
    7.2 ระยะเวลาโครงการ เริ่มต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2562 ระยะเวลาสิ้นสุดจนกว่า ธ.ก.ส. จะ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าชดเชยส่วนต่างรายได้ที่จ่ายให้แก่เกษตรกรและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
โครงการของ ธ.ก.ส. ตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
   8. ผลกระทบ 
   การดําเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามัน ปี 2562 – 2563 จะช่วยบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร และช่วยให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มนํ้ามันมีรายได้จากการขายผลผลิตเพ่ิมขึ้นใน
ระดับที่สูงกว่าต้นทุนการผลิต ทําให้เกษตรกรมีความมั่นใจในการดํารงอาชีพเกษตรกรรมเพ่ือเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบต้นนํ้า
ให้แก่อุตสาหกรรมอาหารและพลังงานของประเทศต่อไป ทั้งน้ี การดําเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบต่อภาระค่าครอง
ชีพของผู้บริโภค 
  

ต่างประเทศ 
8.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี ต่อร่างปฏิญญาการประชุมรัฐมนตรีแรงงานและการจ้าง
งาน G20 ค.ศ. 2019 
                   คณะรัฐมนต รีมีม ติ เห็นชอบต่อร่ า งปฏิญญาการประ ชุมรั ฐมนต รีแรงงานและการ จ้าง
งาน G20 ค .ศ . 2019 และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองร่างปฏิญญา
ดังกล่าว ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาข้างต้น ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญ หรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงแรงงานสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
ตามท่ีกระทรวงแรงาน เสนอ 
                   โดยร่างปฏิญญาฯ มีสาระสําคัญประกอบด้วยประเด็นหลัก 5 ด้าน ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากร โดยเฉพาะกลุ่มประชากรสูงอายุในกลุ่มประเทศ G20 ซึ่งมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน โดย
ประชากรผู้สูงอายุจะนํามาซึ่งโอกาสการจ้างงานใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้องกับ “เศรษฐกิจสีเงิน” ทั้งการส่งเสริมโอกาสการ
จ้างงานเยาวชน 2) ระยะเวลาการทํางานที่ยาวนานขึ้นในสังคมผู้สูงอายุ 3) โอกาสการจ้างงานใหม่ในสังคม
ผู้สูงอายุ 4) ความเสมอภาคทางเพศ ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในตลาดแรงงาน คํานึงถึงผลปฏิบัติงานที่เท่า
เทียมของหญิงและชาย  และ 5) การจ้างงานรูปแบบใหม่  โดยนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการขับเคลื่อนงานรูปแบบ
ใหม่  สามารถขจัดอุปสรรคในการทํางานได้   ทั้งน้ี ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากการกําหนดทิศทางเพ่ือ
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รองรับความท้าทายในอนาคตของ G20 ดังกล่าวข้างต้นมาประยุกต์ใช้ในการกําหนดทิศทางเพ่ือรองรับเรื่องอนาคต
ของงานของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนได้ 
 
9.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและศูนย์พลังงาน
อาเซียน (Memorandum of Understanding on Education, Research, and Community 
Development between National Science and Technology Development Agency and ASEAN 
Center for Energy) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์พลังงานอาเซียน (Memorandum of Understanding on Education, Research, 
and Community Development between National Science and Technology Development Agency 
and ASEAN Center for Energy)   โดยให้ สวทช. เป็นหน่วยงานระดับภูมิภาคอาเซียนด้านการวิจัยเทคโนโลยี
เช้ือเพลิงชีวภาพ   รวมทั้งอนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ โดยผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ และผู้บริหารระดับสูงของศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Center for Energy) เป็นผู้ลงนามใน
บันทึกความเข้าใจฯ ซึ่งจะมีการลงนามในการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 37 และการประชุมอ่ืนที่
เก่ียวข้อง ระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร    ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่าง
บันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักที่
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นขอบไว้  ให้กระทรวงพลังงาน และ สวทช. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง ตามท่ีกระทรวงพลังงาน เสนอ 
                   สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นการริเริ่มความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยมีกรอบความ
ร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมด้านพลังงาน เช่น กิจกรรมวิจัย การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา 
พัฒนาชุมชน และการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ซึ่งการดําเนินการในแต่ละ
กรอบกิจกรรม งบประมาณค่าใช้จ่าย ความรับผิดชอบ ภาระผูกพันที่จะต้องดําเนินการ รวมทั้งสิทธิการใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญาจะถูกกําหนดเพ่ิมเติมในบันทึกข้อตกลง (Letter of Agreement) ต่อไป รวมท้ังเป็นการ
ผลักดันให้สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นหน่วยงานระดับภูมิภาคอาเซียนด้านการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีเช้ือเพลิงชีวภาพ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของที่ประชุมรัฐมนตรี
ด้านพลังงานอาเซียน 
 
10. เรื่อง  การขอขยายระยะเวลาบันทึกความตกลงการขยายการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนในทะเลเอเชียตะวันออกในประเทศไทย (พ.ศ. 2558 – 2562) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเอกสารขอขยายระยะเวลาบันทึกความตกลงการขยายการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างย่ังยืนในทะเลเอเชียตะวันออกในประเทศไทย (พ.ศ. 2558 – 2562) และเห็นชอบให้
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ลงนามในเอกสารการขอขยายระยะเวลาบันทึกความตกลงฯ 
ร่วมกับหุ้นส่วนเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลในเอเชียตะวันออก (Partnerships in Environmental 
Management for the Seas of East Asia: PEMSEA) [ทั้งน้ี ประเทศไทยไม่ได้เป็นสมาชิกของ PEMSEA โดยตรง 
แต่ได้ลงนามปฏิญญาปุตราจายาซึ่งมีผลผูกพันให้ประเทศไทยดําเนินงานร่วมกับ PEMSEA] ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ 
                   อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมบันทึกความเข้าใจฯ จากที่คณะรัฐมนตรีเคยมี
มติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบไว้ ให้สามารถนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการ
ปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ด้วย 
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                    สาระสําคัญของเรื่อง โครงการฯ มีช่วงระยะเวลาในการดําเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2562 
แต่ประเทศไทยได้ลงนามในเอกสารโครงการฯ และบันทึกความตกลงฯ ในปี 2560 ทําให้ประเทศไทยไม่สามารถ
ดําเนินการตามกรอบระยะเวลาดังกล่าวได้ จึงจําเป็นต้องขยายระยะเวลาบันทึกความตกลงฯ โดยการแก้ไขหรือขยาย
ระยะเวลาของบันทึกความตกลงฯ สามารถทําได้โดยการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคู่ภาคีเท่าน้ันและจะต้อง
ดําเนินการก่อนบันทึกความตกลงฯ สิ้นผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2562  
 
11. เรื่อง  ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยการ
คุ้มครองข่าวสารทางทหารที่มีชั้นความลับร่วมกัน 

 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ ดังน้ี 
 1.   ให้กระทรวงกลาโหม (กห.)จัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล

แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ว่าด้วยการคุ้มครองข่าวสารทางทหารที่มีช้ันความลับร่วมกัน 
 2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ทั้งน้ี  

ในกรณีมอบหมายผู้แทน ให้กระทรวงต่างประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้ผู้แทนได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ร่วมลงนามในร่างความตกลงฯต่อไป 

 หากมีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างความตกลงฯ โดยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
สาระสําคัญของร่างความตกลงฯ ให้กระทรงกลาโหมพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสม 
(กําหนดการลงนามในวันที่ 2 กันยายน 2562 ในห้วงการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเกาหลี
ใต้ ในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2562) 

ร่างความตกลงฯว่าด้วยการให้ความคุ้มครองข่าวสารทางทหารที่มีช้ันความลับต่อกัน เป็นการ
ดําเนินการที่สอดคล้องกับร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางทหาร ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเม่ือ
วันที่ 20 มีนาคม 2555  ทั้งน้ี ร่างความตกลงฯประกอบด้วย1)คําจํากัดความ 2)หน่วยงานที่มีอํานาจด้านการเก็บ
รักษาความปลอดภัย 3)ระดับการกําหนดช้ันความลับ 4)การส่งผ่านข่าวสารทางทหารที่มีช้ันความลับ 5) การคุ้มครอง
ข่าวสารทางทหารท่ีมีช้ันความลับที่ถูกส่งผ่าน 6) การแปล การผลิตซ้ํา และการทําลายข่าวสารทางทหารท่ีมีช้ัน
ความลับ 7) การสูญหาย การเปิดเผย และความเสียหายของข่าวสารทางทหารที่มีช้ันความลับ 8) การเข้าถึงข่าวสาร
ทางทหารที่มีช้ันความลับ 9)การเยือน 10)สัญญาที่มีช้ันความลับ 11)การระงับข้อพิพาท 12) ค่าใช้จ่าย และ 13) ข้อ
บทสุดท้าย 

ทั้งน้ี  การจัดทําร่างความตกลงฯ จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างไทยและ
เกาหลีใต้ ในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมถึงข่าวสารทางทหารที่มีช้ันความลับ ตลอดจนกําหนดเง่ือนไข
สําหรับการคุ้มครองข่าวสารที่มีช้ันความลับที่ได้มีการแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทาง
ทหารระหว่างสองประเทศให้มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น 

 
 

 
12. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในสาขาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย และ  The Ministry of Land, Infrastructure and Transport  ของ
สาธารณรัฐเกาหลี 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือใน
สาขาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของไทย และ  The Ministry of Land, 
Infrastructure and Transport ของสาธารณรัฐเกาหลี (Memorandum of Understanding on Cooperation in 
the field of Smart City Development between the Ministry of Digital Economy and Society of the 
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Kingdom of Thailand and the Ministry of Land, Infrastructure and Transport of the Republic of 
Korea) ทั้งน้ี ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้
อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมดําเนินการได้ โดยให้เสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมอบหมายเป็น
ผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เสนอ  

ร่างบันทึกความเข้าใจ ฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนโยบาย เทคโนโลยี ข้อมูลและ
ทรัพยากรมนุษย์ รวมท้ังส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาเมืองอัจฉริยะของทั้งสองประเทศ  โดยเป็นไปตาม
ความสนใจของแต่ละฝ่าย ซึ่งจะนําไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกัน  โดยขอบข่ายความร่วมมือของร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
ประกอบด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การสนับสนุนการจัดทํานโยบาย  การแลกเปลี่ยนผู้เช่ียวชาญ การจัด
ประชุมและสัมมนา การแลกเปลี่ยนผู้แทนและข้อมูล และความร่วมมือด้านอ่ืนๆ ตามท่ีทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ
ร่วมกัน  โดยจะมีการจัดต้ังคณะกรรมการด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพ่ือเป็นกลไกในการดําเนินงานและประสาน
ความร่วมมือ ฝ่ายไทยคือ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency: DEPA) และ
หน่วยงานของสาธารณรัฐเกาหลีคือ Overseas Urban Cooperation Division) ด้วย 
  
13.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงานแห่งสาธารณรัฐ
เกาหลีและกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความร่วมมืออุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองต่อ
อุตสาหกรรม 4.0 
                        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงการค้า 
อุตสาหกรรมและพลังงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย ด้านความร่วมมือ
อุตสาหกรรมเพ่ือตอบสนองต่ออุตสาหกรรม 4.0 ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างบันทึก
ความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวง
อุตสาหกรรมสามารถพิจารณาดําเนินการได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง รวมทั้งอนุมัติให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวของ
ฝ่ายไทยตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
                        สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระชับ ส่งเสริมและพัฒนาความ
ร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างสองฝ่าย เพ่ือตอบสนองอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีขอบข่ายความร่วมมือ (AREAS Of 
COOPERATION) แสวงหาความร่วมมือระหว่างกัน เพ่ือยกระดับความร่วมมือในอุตสาหกรรมเป้าหมาย การส่งเสริม
การลงทุนด้านอุตสาหกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เศรษฐกิจ
ชีวภาพ (เคมีชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์ และอ่ืน ๆ) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์สมัยใหม่ และ
สาขาความร่วมมืออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
                        สําหรับรูปแบบความร่วมมือ (FORMS OF COOPERATION) ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับนโยบายด้านอุตสาหกรรมและการลงทุน การแลกเปลี่ยนผู้เช่ียวชาญหรือเจ้าหน้าที่ในสาขาอุตสาหกรรม
เป้าหมาย การอํานวยความสะดวกในโครงการความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย การเข้าร่วมการประชุม การหารือ การ
อภิปราย การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการจัดนิทรรศการ โดยการดําเนินงาน (IMPLEMENTATION) 
จัดต้ังคณะทํางานร่วมประกอบด้วยผู้แทนของทั้งสองฝ่าย โดยมีประธานร่วมฝ่ายเกาหลี คือ อธิบดีสํานักความร่วมมือ
การค้า กระทรวงการค้าอุตสาหกรรม และพลังงาน และฝ่ายไทย คือ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
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14. เรื่ อง   การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่า ด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาเกาหลีระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 
                        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาภาษา
เกาหลีระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งน้ีหาก
ก่อนการลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ให้
กระทรวงศึกษาธิการหารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการใน
เรื่องน้ัน ๆ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง รวมท้ังอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือ
ผู้แทนเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาเกาหลีระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐเกาหลีตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
                        สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาเกาหลี
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของไทย โดยมีรูปแบบความร่วมมือที่หลากหลาย อาทิ การ
สนับสนุนโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาเกาหลีของไทย การอบรมครูสอนภาษาเกาหลีชาวไทย การพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนและตําราเรียนภาษาเกาหลี การจัดส่งครูชาวเกาหลีมาสอนในโรงเรียนของไทย รวมถึงการให้ทุนการศึกษาแก่
นักเรียนไทยไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น 
  
15. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ                
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 
                        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแห่งชาติระหว่างสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่ง
สาธารณรัฐเกาหลี ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติสามารถดําเนินการได้โดย  
ไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง และอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็น            
ผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าระหว่างสํานักงานทรัพยากร
นํ้าแห่งชาติแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ตามที่สํานักงานทรัพยากรนํ้า
แห่งชาติ เสนอ 
                        สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือร่วมมือกันในสาขาการพัฒนาและ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืนบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน โดยคํานึงถึง                 
การมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในด้านต่าง ๆ ดังน้ี (1) นโยบายด้านทรัพยากรน้ําที่เพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้นํ้าและการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (2) เครื่องมืออํานวยความสะดวกด้านนํ้าที่ตอบสนองต่อ
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศไทย (3) ระบบการบริหารจัดการนํ้าอย่างชาญฉลาดด้วยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือที่จะสร้างระบบข้อมูลด้านนํ้าอย่างบูรณาการ (4) การบริหาร
จัดการระบบจัดสรรนํ้าสําหรับนํ้าเพ่ือการบริโภค อุตสาหกรรม การเกษตร และนํานํ้าทะเลมาทําเป็นนํ้าจืด (5) การ
บริหารจัดการคุณภาพนํ้าและระบบนิเวศนํ้าจืด (6) เทคโนโลยีการบริหารจัดการนํ้าที่ทันสมัยและพลังงานหมุนเวียน 
                        โดยดําเนินการในรูปแบบดังต่อไปนี้ (1) การศึกษาร่วม หรือวิจัยร่วม การพัฒนาเทคโนโลยี และ
การให้คําปรึกษาทางด้านเทคนิค (2) การแลกเปลี่ยนความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ (3) การแลกเปลี่ยน
บุคลากรเพ่ือการฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนการดูงาน (4) การสัมมนา และการประชุม ในประเด็นที่มีความสนใจ
ร่วมกัน (5) การแลกเปลี่ยนข้อมูล และเอกสารสิ่งพิมพ์ที่เก่ียวข้องกับสาขาความร่วมมือที่ดําเนินการร่วมกัน 
                        ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ได้เรียนรู้เทคโนโลยีระบบการบริหารจัดการนํ้าอย่างชาญฉลาด
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือที่จะสร้างระบบข้อมูลด้านนํ้าอย่างบูรณาการ                
(2) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการจัดสรรนํ้าสําหรับเพ่ือการบริโภค อุตสาหกรรม การเกษตร และการนํานํ้าทะเล
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มาทําเป็นนํ้าจืด (3) การขยายความร่วมมือกับสาธารณรัฐเกาหลี ในด้านการศึกษาวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
และองค์ความรู้ในสาขาที่จําเป็นต่อการพัฒนาด้านทรัพยากรน้ําของไทย ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นมากขึ้น 
                        ทั้งน้ีจะจัดให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างหน่วยงานของไทยกับหน่วยงานของ
สาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ทําเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดี
สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมเป็นสักขีพยาน 
  
16.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระบบราง
ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงท่ีดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งแห่ง
สาธารณรัฐเกาหลี 
                        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน และการ
ขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุง แก้ไขร่างความตกลงว่าด้วยการต่ออายุบันทึกความ
เข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญก่อนการลงนาม และเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้อยู่ในดุลยพินิจของกระทรวง
คมนาคมโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือ            
ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยสําหรับการลงนามดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงคมนาคม เสนอ 
                        สาระสําคัญของเรื่อง กระทรวงคมนาคมและกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน และการขนส่ง        
แห่งสาธารณรัฐเกาหลีได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านระบบรางร่วมกัน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
2556 และสิ้นสุดการมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 จึงได้มีการลงนามความตกลงว่าด้วยการต่ออายุ
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระบบรางฯ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการ
ดําเนินงานความร่วมมือด้านการขนส่งทางรางของทั้งสองประเทศอย่างต่อเน่ือง ความตกลงฯ มีอายุ 2 ปี และต่ออายุ
ได้อีก 2 ปี ตามความเห็นชอบของท้ังสองฝ่าย เพ่ือให้การดําเนินงานมีการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะมีการลงนาม
ความตกลงดังกล่าวในช่วงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 1 – 3 
กันยายน 2562 
17.  เรื่อง  กรอบการเจรจาของประเทศไทยและองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเพ่ือเข้าร่วมการประชุมภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 14 
                        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบท่าทีการเจรจาของประเทศไทยสําหรับเป็นกรอบในการประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 14 และรับทราบองค์ประกอบคณะ
ผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 
14 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ 
                        สาระสําคัญ ท่าทีการเจรจาของประเทศไทย กรมพัฒนาที่ดินได้จัดทําท่าทีการเจรจาของ
ประเทศไทยตามประเด็นสําคัญของอนุสัญญาฯ ประกอบด้วย หลักการการพัฒนาที่ย่ังยืนในบริบทที่เก่ียวข้องกับ
อนุสัญญาฯ การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของอนุสัญญาฯ แนวทางการดําเนินงานของอนุสัญญาฯ ในปี 2563 
– 2564 และประเด็นอ่ืน ๆ สําหรับใช้เป็นกรอบในการเจรจาในระหว่างการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ 
            โดยมีองค์ประกอบผู้แทนไทย เพ่ือเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปร
สภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 14 ระหว่างวันที่ 2 – 13 กันยายน 2562 ณ the India Expo Center and Mart     
กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ดังน้ี (1) อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน หัวหน้าคณะผู้แทนไทย (2) ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน 5 คน 
(3) ผู้แทนกรมชลประทาน 1 คน (4) ผู้แทนสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 3 คน (5) ผู้แทนสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 1 คน (6) ผู้แทนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1 คน (7) ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธ์ุพืช 2 คน (8) ผู้แทนกรมป่าไม้ 1 คน  (9) ผู้แทนสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย 1 คน 
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แต่งต้ัง 
18. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติเสนอรับโอน พลเอก สมศักด์ิ          
รุ่งสิตา ข้าราชการทหาร ตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม มาบรรจุเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพ่ือทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ โดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอม               
การโอน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
19. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการ (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอแต่งต้ัง                
นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ผู้ครอง
ตําแหน่งอยู่เดิมจะเกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
20. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. นางสาวนิธิวดี มานิตกุล กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล    
   2. นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ โรมาเนีย  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพ่ือทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ซึ่งการแต่งต้ังข้าราชการให้ไป
ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศทั้ง 2 ราย ดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
 
21. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังข้าราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 7 ราย ดังน้ี   
  1. นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง            
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
   2. นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง             
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง    
  3. นายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง               
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง    
  4. นายสําราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง     
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  5. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
อธิบดีกรมการข้าว   
  6. นายมีศักด์ิ ภักดีคง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมประมง  
  7. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร   
   ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพ่ือทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน                
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
   2. นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
อธิบดีกรมคุมประพฤติ  
  3. นายเรืองศักด์ิ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง                
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ   
   ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพ่ือทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการและตําแหน่งที่จะว่าง ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จํานวน 4 ราย ดังน้ี  
  1. นางสาวนริศรา อดิเทพวรพันธ์ุ   
   2. นายภาณุวัฒน์ พันธ์ุวิชาติกุล   
  3. นายวัชระ กรรณิการ์  
  4. นายธนพร สมศรี  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
24. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งต้ัง นายธวัช สุทธวงค์ 
ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 27 สิงหาคม 
2562 เป็นต้นไป  
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการ
ผู้ช่วยรัฐมนตรี จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. นายสุทธิชัย จรูญเนตร กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
   2. นายนเรศ ธํารงค์ทิพยคุณ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
   3. นายจําลอง พรมสวัสด์ิ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม   
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   ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจํากระทรวง  
 
26. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ดังน้ี  
  1. นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์))   
   2. นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์))    
 
27. เรื่อง การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติ เป็นหลักการในการแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จํานวน 2 ราย ตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ 
โดยให้รวมถึงกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย ดังน้ี  
  1. นายนิพนธ์ บุญญามณี  
   2. นายทรงศักด์ิ ทองศรี  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
28. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จํานวน 10 ราย ดังน้ี   
   1. นางสาวผกามาศ เจริญพันธ์  
   2. นายฉลอง เรี่ยวแรง  
  3. นายจําลอง ภูนวนทา   
  4. นายสมศักด์ิ คุณเงิน  
  5. จ่าสิบเอก พัฒณปกรณ์ ดอนตุ้มไพร  
  6. นายณัฐกานต์ ไชยรบ  
  7. นายจักรวี วิสุทธิผล  
  8. นายเรวัตร์ อินทพงษ์   
  9. นายนรพล ตันติมนตรี  
  10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนันท์วัฒน์ สภานุรัตน์  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
29. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นางสาวนพวรรณ 
หัวใจม่ัน ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่               
27 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
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30. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ 
ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
31. เรื่อง  คาํสั่งสาํนักนายกรัฐมนตรี ที่  207/2562 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสัง่มอบหมายและมอบอํานาจให้รอง
นายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรปีฏิบัติหนา้ที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการ           
ต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี และคาํสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรปีฏิบัติหนา้ที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  และกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตร ี
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่  207/2562 เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมคําสั่ง
มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธาน
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี และคําสั่งมอบหมายให้                 
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  
และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
  ตามที่ได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 166/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้รอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ                
ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี              
ที่ 167/2562 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่                 
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบ                 
สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 น้ัน 
 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม อาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ . 2534  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7)                 
พ .ศ .  2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา ว่า ด้วยการมอบอํานาจ  พ .ศ .  2550 จึ ง ใ ห้แ ก้ ไข เ พ่ิม เ ติม 
คําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธาน
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี และคําสั่งมอบหมายให้                
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังน้ี 
 1. ให้ยกเลิกข้อ 2.1.1 แห่งคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 166/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบ
อํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 
 2. เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็น ข้อ 2.2.6 แห่งคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 167/2562 เรื่อง มอบหมายให้
ร อ งน า ยก รั ฐ มนต รี  และ รั ฐ มนต รี ป ร ะ จํ า สํ า นั ก น า ยก รั ฐ มนต รี ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ร ะ ธ านก ร ร มก า ร  
รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  
  “2.2.6 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย” 
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 3. ให้ยกเลิกข้อ 4.2.2 แห่งคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 167/2562 เรื่อง มอบหมายให้                 
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  
 ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
  

 
 

******************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


