
                         บนัทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ                กลุม่ประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2137                           1 
ที่  กษ 0401.4/639                            วันที ่ 25  กันยายน  2562                            0     
เรือ่ง    สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562                                          0 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
        

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ  สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 1 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะ 

เวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ต่อคณะรัฐมนตร ี
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแนวทาง   

การปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ 2562 ต่อคณะรัฐมนตรีและให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติต่อไป     
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี(สลค.) เสนอว่า 
   1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ 2562 มาตรา 8 
วรรคห้า บัญญัติให้เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของสํานัก
งบประมาณจัดสรรเงินค่าทดแทนที่จะต้องจ่ายตามพระราชบัญญัติน้ีเสนอพร้อมกับการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา
ต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี การดําเนินการดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนการดําเนินการที่เจ้าหน้าที่ได้จัดทํา
ระยะเวลาการใช้จ่ายและตามกําลังเงินของแผ่นดิน โดยให้นําเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้มาประกอบการ
พิจารณาด้วย 
   2. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 สลค. ได้จัดประชุมหารือเรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ 2562 โดยมีเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กรมชลประทาน) กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) กรุงเทพมหานคร (สํานักการโยธา)  
สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือหารือแนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป 
   3. ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประเด็นข้อกฎหมายเพ่ือร่วมหารือแนวทางที่
เก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกฎหมายท่ี
ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยได้แก้ไขเพ่ิมเติม
หลักเกณฑ์ในการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพ่ือให้มีความรอบคอบรัดกุมมากย่ิงขึ้น 
ได้แก่ การกําหนดวัตถุประสงค์ของการเวนคืน กําหนดระยะเวลาการใช้บังคับ จากเดิม 2 ปี (หรือตามเวลาที่
ระบุในพระราชกฤษฎีกา  แต่ต้องไม่เกิน 4 ปี) เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมแต่ไม่เกิน 5 ปี กําหนดระยะเวลา
เริ่มต้นการเข้าสํารวจเท่าที่จําเป็นซึ่งต้องไม่เกิน 180 วัน (ในกรณีจําเป็นรัฐมนตรีอาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลา
โดยจัดทําเป็นประกาศได้ไม่เกิน 90 วัน) กําหนดให้กรมที่ดินส่งสําเนาแผนที่ระวางที่ดินที่เก่ียวข้องให้กับ
เจ้าหน้าที่เวนคืนตามที่ร้องขอโดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม และกําหนดให้สํานักงบประมาณจัดสรรเงินค่าทดแทน 
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ที่จะต้องจ่ายโดยให้เสนอไปพร้อมกับร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนต่อคณะรัฐมนตรี ดังน้ัน 
แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีจึงเปลี่ยนแปลงไปจากแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติที่ถูกยกเลิกไป โดยการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้คํานึงถึงความรอบคอบและ
รัดกุมในการตราพระราชกฤษฎีกา และให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง   
ของรัฐ พ.ศ. 2561 ในประเด็นเก่ียวกับค่าทดแทนด้วย 
   4. ที่ประชุมได้หารือแนวทางการปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะ
เวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ 2562 ต่อคณะรัฐมนตรี               
สรุปได้ดังน้ี 
       4.1 ขั้นตอนการจัดทําร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนของหน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องต้องเสนอให้สํานักงบประมาณพิจารณากรอบวงเงินการจัดสรรเงินค่าทดแทน และ
เมื่อสํานักงบประมาณพิจารณาเสร็จแล้วให้แจ้งผลการพิจารณากลับไปยังหน่วยงานของรัฐเจ้าของเร่ือง เพ่ือ
นํามาประกอบการพิจารณาการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาต่อคณะรัฐมนตรี โดยให้ระบุไว้ในหนังสือที่เสนอเรื่อง
ในหัวข้อ “ความเห็นหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง” พร้อมแนบสําเนาหนังสือความเห็นของสํานักงบประมาณ  
มาพร้อมด้วย 

    4.2 ขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐเจ้าของเร่ืองต้องจัดทํา 
เอกสารเสนอไปที่ สลค. โดยให้ สลค. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของร่างพระราชกฤษฎีกาและเอกสาร    
ที่เก่ียวข้อง  ทั้งน้ี สลค. จะตรวจสอบความครบถ้วนของเรื่องที่ส่วนราชการเสนอตามแนวทางปฏิบัติข้างต้นและ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 หากส่วนราชการที่เสนอเร่ืองดําเนินการไม่ครบถ้วน สลค. จะดําเนินการ   
ส่งเรื่องคืนเพ่ือดําเนินการให้ถูกต้องก่อนเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
       4.3 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติตามข้อ 4.1 และ 4.2 และเห็นควรให้ 
สลค. เสนอแนวทางปฏิบัติในเรื่องน้ีต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติต่อไป 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 3 เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา 

เกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และเห็นชอบ
ให้เพ่ิมเติมบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทน
เกษตรกรที่แต่งต้ังไว้แล้วตามพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 เพ่ือประโยชน์ใน
การนับวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการดังกล่าวตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7)    
ในช้ันการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ต่อไป ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มี
หลักการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 ดังน้ี 
   1. แก้ไขเพ่ิมเติมวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร และ
กรณีการพ้นจากตําแหน่งตามวาระให้กรรมการน้ันปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งต้ังกรรมการขึ้นใหม่ 
รวมท้ังกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร (แก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรา 16)  
   2. แก้ไขเพ่ิมเติมให้คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรมีอํานาจในการพิจารณา
กําหนดที่ต้ังสํานักงานใหญ่และสาขาของสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 
23) 
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   3. แก้ไขเพ่ิมเติมให้กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรรับภาระชําระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีของ
เกษตรกรที่มีบุคคลค้ําประกันได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 37/9 วรรคสอง) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 8 การขยายระยะเวลาแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรตามโครงการปรับโครงสร้างและ 

ระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) และโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตร (ผกก.) 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง การขยายระยะเวลาแก้ไขปัญหาหน้ีสินเกษตรกร 

ตามโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) และโครงการแผนฟ้ืนฟูการเกษตร (ผกก.) 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ  แล้วมีมติดังน้ี 

1. เห็นชอบการขยายระยะเวลาแก้ไขปัญหาหน้ีสินเกษตรกรตามโครงการปรับโครงสร้าง 
และระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) และโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตร (ผกก.)  ออกไปอีก 5 ปี  จากเดิมที่
สิ้นสุดโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็น วันที่ 30 กันยายน 2567 
  2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณามาตรการเพ่ือช่วย 
ให้เกษตรกรที่ยังคงเป็นหน้ีมีความสามารถชําระหน้ีทั้งหมดได้ ภายในระยะเวลา 5 ปีตามท่ีขอขยายระยะเวลา
ข้างต้น  
  3. ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)  
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งดําเนินมาตรการปลดเปลื้องหน้ีสินโดยการตัดจําหน่ายหน้ีสูญของเกษตรกรที่อยู่ใน
ข่ายดังกล่าว เพ่ือให้การบริหารจัดการหน้ีสินเป็นไปอย่างถูกต้อง  สะท้อนความเป็นจริง และลดภาระ
งบประมาณของรัฐบาล  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. โครงการแผนฟ้ืนฟูการเกษตร  และโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร  
ได้เริ่มดําเนินการต้ังแต่ปี 2535 และ 2537 ตามลําดับ  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาหน้ีสินให้แก่เกษตรกรจนถึงปี 
2547 โดยข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 มีเกษตรกรเป็นหน้ี 180,996 ราย  ต้นเงินกู้ 8,119.77 ล้านบาท 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548  เห็นชอบในหลักการและวิธีการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน
เกษตรกร ตามโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร และโครงการแผนฟ้ืนฟูการเกษตรโดยการ
ปรับโครงสร้างหน้ี  ซึ่งเกษตรกรที่มีแผนฟื้นฟูอาชีพจะได้รับ (1) การลดต้นเงินกู้ให้ก่ึงหน่ึงและไม่ต้องชําระ
ดอกเบ้ียค้างชําระ และ (2) ต้นเงินกู้อีกก่ึงหน่ึง ให้ขยายระยะเวลาชําระหน้ีคืนตามศักยภาพออกไปไม่เกิน 15 ปี  
(30 กันยายน 2562) พร้อมงดคิดดอกเบ้ียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  โดยให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนขอรับความ
ช่วยเหลือภายใน 3 เดือนหลังมีมติ ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบให้
เกษตรกรจํานวน 478 ราย ที่ไม่ได้มาขอข้ึนทะเบียนในช่วงเวลาดังกล่าว  ให้ได้รับความช่วยเหลือโดยใช้กรอบ
แนวทางการแก้ปัญหาหน้ีสินเกษตรกรฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอด้วย  
  2. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 พบว่า ยังคงมีเกษตรกรเป็นหน้ีอยู่ 34,561 ราย ต้น เงินกู้
ค้างชําระ 793.32 ล้านบาท [จําแนกเป็นต้นเงินกู้ที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 81.11 ล้านบาท ต้นเงินกู้ค้างชําระ 
705.41 ล้านบาท  และต้นเงินกู้ดําเนินคดี (ค้างชําระเกิน 60 วัน) 6.80 ล้านบาท]  แต่โดยที่การขยาย
ระยะเวลาโครงการฯ ตามมติข้างต้น จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ประสานงานเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร และโครงการ
แผนฟ้ืนฟูการเกษตร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562  จึงได้มีมติเห็นชอบให้ขอขยาย
ระยะเวลาการแก้ไขปัญหาหน้ีสินเกษตรกรตามโครงการฯ ออกไปอีก 5 ปี จนถึง 30 กันยายน  2567  
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เน่ืองจากยังมีเกษตรกรบางส่วนที่มีความสามารถในการชําระหน้ีตามศักยภาพได้อย่างต่อเนื่องจะได้มีเวลาใน
การชําระหน้ีเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.)  จะงดคิดค่าบริหารสินเช่ือในอัตราร้อยละ 3 ต่อปีของต้นเงินกู้คงเหลือทั้งหมดที่จะขยายระยะเวลา
ชําระหน้ีออกไป (ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ชดเชยให้แก่ ธ.ก.ส. มาโดยตลอด)  จึงไม่ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย แก่รัฐบาล
แต่อย่างใด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 14 ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอการดําเนินการ 

ปรับปรุงระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7) จากเดิมใช้วิธีการบันทึกด้วยมือใน ก.พ. 7 แบบกระดาษ 
เป็นระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (Smart ก.พ. 7) ที่สามารถเช่ือมโยงและเรียกใช้ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครองและข้อมูลการศึกษาจากฐานข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) ทําให้ลดการบันทึกข้อมูลที่ซ้ําซ้อน ลดความผิดพลาดของการ
บันทึกข้อมูล และเป็นการใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน สรุปได้ ดังน้ี 

1. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13  
มีนาคม 2561 และคร้ังที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวและมีมติสรุปได้ 
ดังน้ี 
  1.1 มติการประชุม 
    1.1.1 ให้ส่วนราชการจัดทํา/ปรับปรุงระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7) เป็น
ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (Smart ก.พ. 7) ดังน้ี 
วันทีบ่รรจเุป็นข้าราชการพลเรือนสามญั การดําเนนิการของส่วนราชการ 

ก่อน 1 ตุลาคม 2561 บันทึกรายการข้อมูลที่เกิดขึ้นใหม่ในระบบทะเบียนประวัติ
ข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (โดยไม่ต้องบันทึกรายการข้อมูลใน 
ก.พ. 7 แบบกระดาษ) 

1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ให้จัดทํา ก .พ . 7 ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ
อิเล็กทรอนิกส์ (โดยยกเลิกการจัดทํา ก.พ. 7 แบบกระดาษ) 

     1.1.2 ให้ส่วนราชการรายงานตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเก่ียวกับ            
การบรรจุ การแต่งต้ัง การเลื่อนขั้นเงินเดือน ทะเบียนประวัติของข้าราชการพลเรือนและการปฏิบัติการอ่ืน               
พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการส่งสําเนาคําสั่งหรือประกาศในรูปแบบกระดาษ 
    1.1.3 ในกรณีต้องการใช้ ก.พ. 7 ที่พิมพ์ด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ
อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการลงนามรับรองเอกสารดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทะเบียนประวัติหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

     ทั้งน้ี สํานักงาน ก.พ. แจ้งว่าจะแจ้งให้ส่วนราชการเร่ิมดําเนินการต้ังแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2562 ส่วนรายการข้อมูลก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ของข้าราชการพลเรือนสามัญที่บรรจุเข้ารับ
ราชการก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561 น้ัน สํานักงาน ก.พ. จะถ่ายโอนข้อมูลเดิมและแปลงเอกสาร ก.พ. 7 แบบ
กระดาษ ที่เก็บไว้ที่สํานักงาน ก.พ. ให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ
อิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละบุคคล 
  1.2 ก.พ. ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ 
(Smart ก.พ. 7) ซึ่งสํานักงาน ก.พ. จะรับไปดําเนินการ ดังน้ี 
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  1.2.1 ควรระบุรายการเพิ่มเติมเพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล เช่น ความ
เช่ียวชาญ การปฏิบัติงานในตําแหน่ง ความดีความชอบ การย่ืนบัญชีทรัพย์สิน ผลงานประเมินทางวิชาการ              
เป็นต้น 
  1.2.2 ควรมีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)               
โดยอาจมีการใช้การยืนยันตัวตน เช่น ชีวมาตรหรือไบโอเมตริก (biometric) ไม่ว่าจะเป็นลายน้ิวมือหรือลาย
ม่านตา 
    1.2.3 ควรขยายผลถึงข้าราชการประเภทอื่นให้สามารถใช้ระบบทะเบียนประวัติ
ข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน ก.พ. ได้ 
    1.2.4 ควรเปลี่ยนช่ือ “ก.พ. 7” ให้มีความทันสมัยและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

2. สํานักงาน ก.พ. เหน็ว่าระบบดังกล่าวสามารถจัดเก็บและจัดทํารายการข้อมูลครบถ้วนตาม 
แบบ ก.พ. 7 และเป็นการนําเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อราชการ ดังน้ี 
       2.1 มีฐานข้อมูลกลางทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ข้าราชการพลเรือนสามัญ) ที่สามารถใช้ใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของประเทศได้ เพ่ือให้การบริหารจัดการข้อมูลกําลังคนภาครัฐมีความถูกต้อง 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
       2.2 ลดงบประมาณ ลดความซํ้าซ้อนของข้อมูล ลดขั้นตอนในการจัดทําทะเบียนประวัติ
ข้าราชการ และลดพื้นที่ในการจัดเก็บแบบ ก.พ. 7 ที่เป็นเอกสาร 
       2.3 สํานักงาน ก.พ. และส่วนราชการมีข้อมูลบุคลากรที่สามารถประมวลผลและจัดทํา
รายงานได้ โดยจะทําให้ส่วนราชการสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
วาระที่ 19 เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อ 

แก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ 2559 เพื่อดําเนินงานโครงการป้องกันและกําจัด
โรคใบด่างมันสําปะหลัง 
   สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริม
การเกษตรดําเนินโครงการป้องกันและกําจัดโรคใบด่างมันสําปะหลัง ภายในกรอบวงเงินทั้งสิ้น 248,448,330 
บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 234,264,000 บาท โดยให้เบิกจ่ายในงบดําเนินงาน จํานวน 
98,064,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการกําจัดต้นมันสําปะหลังที่เป็นโรคใบด่างและแมลงหวี่ขาวยาสูบ
พาหะนําโรค ในพ้ืนที่ระบาด 11 จังหวัด จํานวน 45,400 ไร่ และงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 
136,200,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนที่ที่มี
เอกสารสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ตามอัตราค่าใช้จ่ายที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ สําหรับค่าใช้จ่าย
บริหารจัดการโครงการ การสร้างการรับรู้และช้ีแจงโครงการ ประชาสัมพันธ์ ติดตามสถานการณ์ และ
ประเมินผล จํานวน 14,184,330 บาท เห็นควรให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการต่อไป 
   ทั้งน้ี ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งดําเนินการตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 
และดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 และวันที่ 17 กันยายน 2562 
ให้ครบถ้วนอย่างเคร่งครัด และตรวจสอบพื้นที่และจํานวนเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังที่ได้รับผลกระทบ
ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคํานึงถึงภารกิจของหน่วยงาน ความพร้อม ศักยภาพและความสามารถ วิธีการ
ดําเนินการที่โปร่งใส รวมทั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมของอัตราค่าใช้จ่ายจากกระทรวงการคลังก่อน      
 
 





วาระ
เรื่องที่

กฎหมาย 1 แนวทางการปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ท่ีจะเวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซ่ึง
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ต่อคณะรัฐมนตรี

3 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เศรษฐกิจ-สังคม 8 การขยายระยะเวลาแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรตามโครงการปรับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) และโครงการแผนฟ้ืนฟู
การเกษตร (ผกก.)

14 ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โดยสํานักบริหารกลาง

19 ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพ่ือแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ 2559 
เพ่ือดําเนินงานโครงการป้องกันและกําจัดโรคใบด่างมันสําปะหลัง

แต่งตั้ง 25 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                              เมื่อวันอังคารที่24กันยายน2562 
 
  วันน้ี (24 กันยายน 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน
    ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 
    ต่อคณะรัฐมนตรี 
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่  ) ..พ .ศ  . …  (.ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน 
    พุทธศักราช 2478   
  3.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง   ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  
    (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
 
  5.  เรื่อง  การกําหนดเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการ  
    อนุกรรมการ และบุคคลที่คณะกรรมการแต่งต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติการ 
    บริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ .ศ .2562  
   6.  เรื่อง   แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2563  
  7.  เรื่อง   การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน 
    การเงินเพ่ือชําระคืนต้นเงินกู้และดอกเบ้ียเงินกู้ FIDF 1 และ FIDF 3  
  8.  เรื่อง  การขยายระยะเวลาแก้ไขปัญหาหน้ีสินเกษตรกรตามโครงการปรับโครงสร้างและ
    ระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) และโครงการแผนฟ้ืนฟูการเกษตร (ผกก.) 
  9.  เรื่อง  ขออนุมัติใช้งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ในการ 
    จ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
  10.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง 
    รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
    กรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย)  
  11.  เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการ
    เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี 
    ฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) 
  12.  เรื่อง  ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ 2562 .ศ.งบกลาง  
    รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  
  13.  เรื่อง  ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ 2562 .ศ.งบกลาง  
    รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  
  14.  เรื่อง  ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ 
  15.  เรื่อง การจ้างข้าราชการภายหลังครบเกษียณอายุราชการเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเป็นกรณี
    พิเศษ    
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  16.  เรื่อง  การจ้างข้าราชการภายหลังครบเกษียณอายุราชการเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเป็นกรณี
    พิเศษ    
  17.  เรื่อง  ขอรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง 
    รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
  18.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
    หรือจําเป็น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี เพ่ือเป็น 
    ค่าใช้จ่ายบุคลากร ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ สําหรับเป็นค่าตอบแทนสมาชิก
    กองอาสารักษาดินแดน และค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิกกองอาสารักษา 
    ดินแดนที่ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่พิเศษ และค่าตอบแทนตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
    ฯลฯ 
  19.  เรื่อง  ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือแก้ไข 
    หรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ 2559 เพ่ือดําเนินงาน 
    โครงการป้องกันและกําจัดโรคใบด่างมันสําปะหลัง 
    

ต่างประเทศ 
 
  20.  เรื่อง  บทบาทของประเทศไทยกับการเปลี่ยนสถานะของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อม 
    ป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center –ADPC)  
    เป็นองค์การระหว่างประเทศ  
  21.  เรื่อง  การเสนองบประมาณและแผนการดําเนินงานประจําปี 2563 ขององค์กรร่วม 
    ไทย – มาเลเซยี 
  22.  เรื่อง   ขออนุมัติจัดทําและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการ 
    ภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง 
  23.  เรื่อง  ท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย – ภูฏาน  
    ครั้งที่ 3 
 

แต่งต้ัง 
 
  24.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กระทรวง )
    การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ  
    )กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(  
  26 .  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    )กระทรวงแรงงาน (  
  27 .  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
    )สํานักนายกรัฐมนตรี (  
  28.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้ที่จะดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
    (นักบริหารสูง)  
  29.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  

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

1. เรื่อง แนวทางการปฏิบติัในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการเวนคนืและการได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ต่อคณะรฐัมนตรี 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแนวทางการปฏิบัติในการเสนอ
ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ ดินที่จะเวนคืนตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา                 
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ 2562 ต่อคณะรัฐมนตรีและให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติต่อไป 
   สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอว่า 
   1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ 2562 มาตรา 8 วรรคห้า 
บัญญัติให้เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของสํานักงบประมาณจัดสรร
เงินค่าทดแทนที่จะต้องจ่ายตามพระราชบัญญัติน้ีเสนอพร้อมกับการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี 
การดําเนินการดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนการดําเนินการที่เจ้าหน้าที่ได้จัดทําระยะเวลาการใช้จ่ายและ               
ตามกําลังเงินของแผ่นดิน โดยให้นําเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้มาประกอบการพิจารณาด้วย 
   2. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 สลค. ได้จัดประชุมหารือเรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ 2562 โดยมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็น
ประธาน โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ได้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) กระทรวง
คมนาคม กระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) กรุงเทพมหานคร (สํานักการโยธา) สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือหารือแนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน              
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป 
   3. ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประเด็นข้อกฎหมายเพ่ือร่วมหารือแนวทางที่เก่ียวข้อง
กับพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ยกเลิก
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยได้แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ใน
การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพ่ือให้มีความรอบคอบรัดกุมมากย่ิงขึ้น ได้แก่ การกําหนด
วัตถุประสงค์ของการเวนคืน กําหนดระยะเวลาการใช้บังคับ จากเดิม 2 ปี (หรือตามเวลาที่ระบุในพระราชกฤษฎีกา  
แต่ต้องไม่เกิน 4 ปี) เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมแต่ไม่เกิน 5 ปี กําหนดระยะเวลาเริ่มต้นการเข้าสํารวจเท่าที่จําเป็น           
ซึ่งต้องไม่เกิน 180 วัน (ในกรณีจําป็นรัฐมนตรีอาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาโดยจัดทําเป็นประกาศได้ไม่เกิน 90 วัน) 
กําหนดให้กรมที่ดินส่งสําเนาแผนที่ระวางที่ดินที่เก่ียวข้องให้กับเจ้าหน้าที่เวนคืนตามที่ร้องขอโดยให้ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม และกําหนดให้สํานักงบประมาณจัดสรรเงินค่าทดแทนที่จะต้องจ่ายโดยให้เสนอไปพร้อมกับร่างพระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนต่อคณะรัฐมนตรี ดังน้ัน แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีจึงเปลี่ยนแปลงไปจากแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติที่ถูกยกเลิกไป โดยการเสนอ            
ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้คํานึงถึงความรอบคอบและรัดกุมในการตราพระราชกฤษฎีกา และให้คํานึงถึง            
ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ในประเด็นเก่ียวกับค่าทดแทนด้วย 
   4. ที่ประชุมได้หารือแนวทางการปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะ
เวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ 2562 ต่อคณะรัฐมนตรี                
สรุปได้ดังน้ี 
    4.1 ขั้นตอนการจัดทําร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนของหน่วยงานของ
รัฐ หน่วยงานของรัฐเจ้าของเร่ืองต้องเสนอให้สํานักงบประมาณพิจารณากรอบวงเงินการจัดสรรเงินค่าทดแทน และ
เมื่อสํานักงบประมาณพิจารณาเสร็จแล้วให้แจ้งผลการพิจารณากลับไปยังหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่อง เพ่ือนํามา
ประกอบการพิจารณาการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาต่อคณะรัฐมนตรี โดยให้ระบุไว้ในหนังสือที่เสนอเร่ืองในหัวข้อ 
“ความเห็นหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง” พร้อมแนบสําเนาหนังสือความเห็นของสํานักงบประมาณมาพร้อมด้วย 
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    4.2 ขั้นตอนการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องต้องจัดทําเอกสาร
เสนอไปที่ สลค. โดยให้ สลค. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของร่างพระราชกฤษฎีกาและเอกสารที่เก่ียวข้อง               
ซึ่งต้องประกอบด้วยเน้ือหาดังน้ี 
 

เนื้อหาของรา่ง พ.ร.ฎ. และเอกสารที่เสนอ
คณะรฐัมนตร ี

รายละเอียด 

วัตถุประสงค์ของการเวนคืน อาจกําหนดหลายวัตถุประสงค์ตามความจําเป็นก็ได้ 
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพ่ือการอันจําเป็นใน
กิจการสาธารณูปโภค การป้องกันประเทศ การได้มา
ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือประโยชน์สาธารณะ

ระยะเวลาการใช้บังคับของพระราชกฤษฎีกา กําหนดระยะเวลาที่เหมาะสม แต่ไม่เกิน 5 ปี 
แนวเขตเวนคืนเท่าที่จําป็น คํานึงถึงผลกระทบและความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการเวนคืน
ระยะเวลาเริ่มต้นเข้าสํารวจ กําหนดเท่าที่จําเป็น แต่ไม่เกิน 180 วัน นับแต่            

พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ
เจ้าหน้าที่เวนคืน กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือบุคคลอ่ืนใด
ผู้กระทําการเพ่ือประโยชน์ของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่และ
อํานาจในการเวนคืนหรือควบคุมการเวนคืน 

แผนที่หรือแผนผังแสดงแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน กรมที่ดิน มท. ส่งสําเนาแผนที่ระวางที่ดินที่เก่ียวข้อง
ให้แก่เจ้าหน้าที่ตามท่ีร้องขอ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ความเห็นของสํานักงบประมาณ ให้ส่วนราชการที่เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาขอ
ความเห็น สงป. ซึ่งมีหน้าที่จัดสรรเงินค่าทดแทนตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 โดยการดําเนินการ
จะต้องสอดคล้องกับแผนการดําเนินการที่เจ้าหน้าที่ได้
จัดทํา ระยะเวลาการใช้จ่ายเงินและตามกําลังเงินของ
แผ่นดิน โดยให้นําเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้
มาประกอบการพิจารณาด้วย  
ทั้งน้ี หาก สลค. เห็นว่าความเห็นดังกล่าวไม่เป็น
ปัจจุบัน สลค. อาจพิจารณาถามความเห็นไปยัง สงป. 
อีกคร้ังหน่ึงก็ได้

การรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบ การดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และกฎหมาย
เฉพาะที่เก่ียวข้อง

ทั้งน้ี สลค. จะตรวจสอบความครบถ้วนของเร่ืองที่ส่วนราชการเสนอตามแนวทางปฏิบัติข้างต้นและพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
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หากส่วนราชการที่เสนอเรื่องดําเนินการไม่ครบถ้วน สลค. จะดําเนินการส่งเร่ืองคืนเพ่ือดําเนินการให้ถูกต้องก่อนเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
    4.3 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติตามข้อ 4.1 และ 4.2 และเห็นควรให้ สลค. 
เสนอแนวทางปฏิบัติในเรื่องน้ีต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติต่อไป 
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ) ..พ.ศ .… (.ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่  ) ..พ .ศ  . …  (.ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช  2478  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  

  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 17   ) พ  .ศ  .2503  (ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน 

พุทธศักราช  2478  โดยกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตการเล่นสลากกินแบ่งในงานการกุศลที่ได้รับพระราชทาน                 
พระราชานุญาต โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.01  แห่งยอดราคาสลากซึ่ งมีผู้รับซื้อ
ก่อนหักรายจ่าย  
 
3. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และเห็นชอบให้เพ่ิมเติมบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับ
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนเกษตรกรที่แต่งต้ังไว้แล้วตาม
พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 เพ่ือประโยชน์ในการนับวาระการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการดังกล่าวตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7) ในช้ันการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ต่อไป ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีหลักการ
เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 ดังน้ี 
   1. แก้ไขเพ่ิมเติมวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร และกรณี
การพ้นจากตําแหน่งตามวาระให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งต้ังกรรมการขึ้นใหม่ รวมทั้ง
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 
16)  
   2. แก้ไขเพ่ิมเติมให้คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรมีอํานาจในการพิจารณากําหนด
ที่ต้ังสํานักงานใหญ่และสาขาของสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 23) 
   3. แก้ไขเพ่ิมเติมให้กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรรับภาระชําระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีของเกษตรกรที่มี
บุคคลค้ําประกันได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 37/9 วรรคสอง) 
 
4. เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือ
การพัฒนาที่ย่ังยืน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ และ
ให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาอีกครั้งหน่ึง แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างระเบียบ   
   แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน พ.ศ. 2556 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี 
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   1. ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาการที่ย่ังยืน (กพย.) โดยเพ่ิมปลัดกระทรวง
ยุติธรรม และเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ เป็นกรรมการ 
   2. เปลี่ยนช่ือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็น “กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม” และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม” 
   3. เปลี่ยนช่ือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็น “สํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” และเปล่ียนช่ือตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เป็น “เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” และรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น “รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” 
   4. เพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของ กพย. ให้มีอํานาจหน้าที่เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ให้มีการกําหนด
หรือแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย เพ่ือส่งเสริมด้านการ
พัฒนาที่ย่ังยืน  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
 
5. เรื่อง การกําหนดเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และบุคคลท่ี
คณะกรรมการแต่งต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล               
พ .ศ .2562  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการ 
และบุคคลท่ีคณะกรรมการแต่งต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
พ .ศ .2562 ตามท่ีสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล )องค์การมหาชน) (สพร (.เสนอ   
   ส่วนการกําหนดเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลแต่งต้ัง เห็นควรให้ สพร ปรับปรุงอัตราค่าเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง   .
เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายเบ้ียประช ุมต่อไป   
   สาระสําคัญของเร่ือง  
  สพร  .รายงานว่า  
  1  . พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ  .ศ  .2562  มาตรา 9 
บัญญัติให้ประธานกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรืออนุกรรมการและบุคคลซึ่ง
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิท ัลแต่งต้ังได้รับเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด   
   2 . สพร  .พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีกําหนดเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนตามมาตรา  9 
ดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังน้ี   

ประเภท อัตราเบีย้ประชุม )บาท(  หมายเหตุ 
ประธานกรรมการ กรรมการ หรือกรรมการและเลขานุการ และท่ีปรึกษาในคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
ประธานกรรมการ  10,000 ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เฉพาะ

เดือนที่เข้าร่วมประชุม กรรมการ  หรือกรรมการและ
เลขานุการ  

8,000 

ที่ปรึกษา  8,000 

    
   ทั้งนี้ อัตราค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลแต่งต้ัง ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง เป็นดังน้ี   



 

 

 

7 

ประเภท อัตราเบีย้ประชุม )บาท(  หมายเหตุ 
ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ หรืออนุกรรมการและเลขานุการ และที่ปรึกษาที่ได้รับแต่งต้ังจาก
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
ประธานอนุกรรมการ  1,250 ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง เฉพาะ  

ผู้ที่มาประชุม และไม่เกิน ครั้งต่อเดือน 4 อนุกรรมการฯ  หรืออนุกรรมการ
และเลขานุการ  

1,000 

ที่ปรึกษา  1,000 

   สําหรับค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาดังกล่าวข้างต้น รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอย่างอ่ืน ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของ สพร  . 
 
6. เรื่อง  แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2563  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและ
กํากับการบริหารหน้ีสาธารณะเสนอ ดังน้ี 
  1 .  อนุมั ติตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะ                
(คณะกรรมการฯ) ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ดังน้ี 

 1.1 อนุมัติแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ (แผนฯ) ประจําปีงบประมาณ 2563 ที่ประกอบด้วย 
แผนการก่อหน้ีใหม่ วงเงิน 894,005.65 ล้านบาท แผนการบริหารหน้ีเดิม วงเงิน 831,150.32 ล้านบาท และแผนการ
ชําระหน้ี วงเงิน 398,372.55 ล้านบาท  

1.2 อนุมัติให้รัฐวิสาหกิจ จํานวน 5 แห่ง ได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน            
แห่งประเทศไทย (รฟม.) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
(ขสมก.) และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่มีสัดส่วนความสามารถในการหารายได้เทียบกับภาระหน้ีของ
กิจการ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR)  ตํ่ากว่า 1 สามารถกู้เงินใหม่และบริหารหน้ีเดิมภายใต้แผนฯ 
ประจําปีงบประมาณ 2563 โดยให้รัฐวิสาหกิจทั้ง 5 แห่ง ดังกล่าว รับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดําเนินการ
ด้วย  

1.3 ให้กระทรวงคมนาคม (คค .) รับความเห็นของคณะกรรมการฯ ที่ เ ก่ียวข้องกับ              
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (บกท.)  ไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม  
 2. อนุมัติในเรื่องที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

 2.1 อนุมัต ิการกู ้เง ินของรัฐบาลเพื ่อการก่อหนี ้ใหม่ การกู้มาและการนําไปให้กู ้ต ่อ                 
การกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ี และการค้ําประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหน้ี
สาธารณะ รวมท้ังขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพ่ือลงทุนในโครงการพัฒนา และการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ี  ภายใต้
กรอบวงเงินของแผนฯ ประจําปีงบประมาณ 2563 และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เง่ือนไข 
และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน การคํ้าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสม
และจําเป็น ทั้งน้ี หากรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและ
จําเป็นของรัฐวิสาหกิจน้ัน ๆ 

 2.2 อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มอบหมายเป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินและหรือการค้ําประกันเงินกู้ต่างประเทศจากแหล่งเงินกู้ทางการ และเอกสาร             
ที่เก่ียวข้อง  
 สาระสําคัญของเร่ือง  
  คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 
30 สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบแผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจําปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
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1. แผนการก่อหนี้ใหม่และแผนการบริหารหนี้เดิม 
  หน่วย : ล้านบาท 

รายการ แผนฯ ปี 2562 
ปรับปรุง ครัง้ที่ 2 

แผนฯ ปี 2563 เปลีย่นแปลง  
(แผนฯ 63 – แผนฯ 62 

ปรับปรุง ครัง้ที ่2) 
1. แผนการก่อหนี้ใหม่  
1.1 รฐับาล 701,489.93 748,879.11 47,389.18
1.2 รฐัวิสาหกิจ 87,249.37 145,126.54 57,877.17

รวม 788,739.30 894,005.65 105,266.35 
2. แผนการบริหารหนี้เดิม 
2.1 รฐับาล  739,688.41 601,416.65 -138,271.76
2.2 รฐัวิสาหกิจ 137,722.26 229,733.67 92,011.41

รวม 877,410.67 831,150.32 -46,260.35 
รวม 1 และ 2 1,666,149.97 1,725,155.97 59,006.00 

 
โดยการก่อหน้ีใหม่ของรัฐบาลเพ่ิมขึ้นจากเงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2563 และ
เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2562 ที่มีการขยายเวลาเงินกู้ออกไปภายหลังจาก         
วันสิ้นปีงบประมาณสําหรับการเบิกจ่ายกันเหล่ือมปี ส่วนของการก่อหน้ีของรัฐวิสาหกิจที่เพ่ิมขึ้น  เน่ืองจากการกู้เงิน
เพ่ือให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้ต่อ  เป็นโครงการใหม่ รวม 3 โครงการ ได้แก่  (1) โครงการระบบรถไฟชานเมือง 
(สายสีแดง)  ช่วงตลิ่งชัน – ศาลายา และสถานีเพ่ิมเติม 3 สถานี  (สถานีพระราม 6  สถานีบางกรวย – กฟผ. และ
สถานีบ้านฉิมพลี) (2) โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 
และ (3) โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช  

2. แผนการชําระหน้ีประกอบด้วย แผนการชําระหน้ีของรัฐบาลและหน้ีหน่วยงานของรัฐจากงบประมาณ 
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 309,118.39 ล้านบาท (การชําระคืนต้นเงินกู้ จํานวน 89,170.4      
ล้านบาท  และการชําระดอกเบ้ียและค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน จํานวน 219,947.99 ล้านบาท)  และแผนการชําระหน้ี
จากแหล่งเงินอ่ืน ๆ วงเงิน 89,254.16 ล้านบาท เช่น แผนการชําระหน้ีในประเทศของรัฐบาลของกองทุนเพ่ือการ
ฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF)  จํานวน 32,977.84 ล้านบาท  ทั้งน้ี แผนฯ ประจําปีงบประมาณ 2563  
อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ .ศ . 2561 
พระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบคณะกรรมการนโยบายและ
กํากับการบริหารหน้ีสาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2561 

3. ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2561 ข้อ 12 กําหนดว่า ในการจัดทําแผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจําปี
งบประมาณ ให้กระทรวงการคลัง (สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ) พิจารณาหลักเกณฑ์การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจที่
ไม่ได้ทําธุรกิจให้กู้ยืมเงินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ หรือธุรกิจประกันสินเช่ือ โดยต้องมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง  หรือมี
ความสามารถในการชําระหน้ีได้  ซึ่งต้องมีสัดส่วนความสามารถในการหารายได้เทียบกับภาระหน้ีของกิจการ (DSCR)  
นับแต่มีการก่อหน้ีในอัตราไม่ตํ่ากว่า  1 โดยหากมีความจําเป็นต้องกู้เงินแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ได้ ให้รัฐวิสาหกิจน้ัน เสนอเหตุผลความจําเป็น  แนวทางการแก้ไขปัญหา  และแผนการบริหารหน้ีที่ชัดเจนต่อ               
คณะกรรมการฯ เพ่ือเสนอความเห็นประกอบการขออนุมัติการกู้เงินต่อคณะรัฐมนตรี  โดยในแผนฯ ประจําปี
งบประมาณ 2563 มีรัฐวิสาหกิจ จํานวน 5 แห่ง  ที่มี DSCR  ตํ่ากว่า 1 เท่า  ที่ต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี 
ได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ  การรถไฟแห่งประเทศไทย องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ  และการยางแห่งประเทศไทย  ซึ่งรัฐวิสาหกิจทั้ง 5 แห่ง  ดังกล่าว ได้ช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นที่ต้อง
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กู้เงิน แนวทางในการแก้ไขปัญหา  รวมทั้งแผนการบริหารหน้ีที่ ชัดเจนเสนอต่อคณะกรรมการฯ แล้ว และ
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้รัฐวิสาหกิจทั้ง 5 แห่ง สามารถกู้เงิน
ใหม่และบริหารหน้ีเดิมภายใต้แผนฯ ประจําปีงบประมาณ 2563 โดยให้รับความเห็นของคณะกรรมการฯ                
ไปดําเนินการด้วย  

4. นอกจากน้ี  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการกู้เงินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  
ภายใต้แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ  ประจําปีงบประมาณ 2563 แล้ว เห็นว่า แม้ว่าบริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน)  ยังมี DSCR  ไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ขั้นตํ่า  (1 เท่า) แต่มีการก่อหน้ีใหม่เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิน
กิจการทั่วไปเป็นจํานวนมาก ประกอบกับ ผลประกอบการในคร่ึงปีแรกของปี 2562 ขาดทุนเป็นจํานวนมาก ดังน้ัน 
คณะกรรมการฯ จึงขอให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นประเด็นน้ีของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ             
ตามความเหมาะสมต่อไป 
 
7. เรื่อง  การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชําระคืนต้นเงินกู้
และดอกเบ้ียเงินกู้ FIDF 1 และ FIDF 3 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ให้โอนเงินของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) เข้าบัญชีสะสมเพ่ือการชําระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุน
เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (บัญชีสะสมฯ) ในปีงบประมาณ 2563 จํานวน 6,700 ล้านบาท โดยให้
กองทุนฯ ทยอยโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีสะสมฯ ตามปริมาณสภาพคล่องของกองทุนฯ เน่ืองจากจํานวนเงินดังกล่าวมี
ความเหมาะสมกับเงินสดรับคงเหลือของกองทุนฯ ที่ประมาณการว่าจะมีอยู่จํานวน 7,741 ล้านบาท ซึ่งจะทําให้
กองทุนฯ มีเงินสดคงเหลือเพ่ือสํารองเป็นค่าใช้จ่าย ค่าดําเนินการ  และภาระชดเชยที่อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 
1,041 ล้านบาท อย่างไรก็ดี  หากกองทุนฯ ได้รับเงินที่มีนัยสําคัญ ให้พิจารณาทบทวนเพ่ือขออนุมัตินําส่งเงินเข้าบัญชี
สะสมฯ เพ่ิมเติมต่อไป  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กค. รายงานว่า กองทุนฯ ได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินรับ – จ่ายของกองทุนฯ ซึ่งคาดว่าใน
ปีงบประมาณ  2563 กองทุนฯ จะมีเงินสดคงเหลือภายหลังสํารองค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องแล้ว ประมาณ 6,700 ล้าน
บาท  และคณะกรรมการจัดการกองทุนในการประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบการนําส่งเงิน
ของกองทุนฯ จํานวนดังกล่าว เพ่ือชําระคืนต้นเงินกู้และดอกเบ้ีย FIDF 1  และ FIDF 3 โดยให้กองทุนฯ ทยอยโอน
เงินจํานวนดังกล่าวเข้าบัญชีสะสมฯ ตามปริมาณสภาพคล่องของกองทุนฯ ทั้งน้ี หากกองทุนฯ นําส่งเงินเข้าบัญชี
สะสมฯ ตามที่เสนอมาในคร้ังน้ี กองทุนฯ จะมีเงินสดคงเหลือประมาณ 1,041 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน และภาระชดเชยที่อยู่ระหว่างดําเนินการ และหากกองทุนฯ มีสภาพคล่องคงเหลือ กองทุนฯ จะได้
พิจารณาทบทวนเพ่ือขออนุมัตินําส่งเงินเข้าบัญชีสะสมฯ เพ่ิมเติมต่อไป  
 
8. เรื่อง การขยายระยะเวลาแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรตามโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิต
การเกษตร (คปร.) และโครงการแผนฟ้ืนฟูการเกษตร (ผกก.)  
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง การขยายระยะเวลาแก้ไขปัญหาหน้ีสินเกษตรกรตามโครงการปรับ
โครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) และโครงการแผนฟ้ืนฟูการเกษตร (ผกก.) ตามท่ีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) เสนอ  แล้วมีมติดังน้ี  
  1. เห็นชอบการขยายระยะเวลาแก้ไขปัญหาหน้ีสินเกษตรกรตามโครงการปรับโครงสร้าง 
และระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) และโครงการแผนฟ้ืนฟูการเกษตร (ผกก.)  ออกไปอีก 5 ปี  จากเดิมที่สิ้นสุด
โครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็น วันที่ 30 กันยายน 2567 
  2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณามาตรการเพ่ือช่วย 
ให้เกษตรกรที่ยังคงเป็นหน้ีมีความสามารถชําระหน้ีทั้งหมดได้ ภายในระยะเวลา 5 ปีตามท่ีขอขยายระยะเวลาข้างต้น  
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  3. ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)  
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งดําเนินมาตรการปลดเปลื้องหน้ีสินโดยการตัดจําหน่ายหน้ีสูญของเกษตรกรท่ีอยู่ในข่าย
ดังกล่าว เพ่ือให้การบริหารจัดการหน้ีสินเป็นไปอย่างถูกต้อง  สะท้อนความเป็นจริง และลดภาะงบประมาณของ
รัฐบาล  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. โครงการแผนฟ้ืนฟูการเกษตร  และโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร  ได้เริ่ม
ดําเนินการต้ังแต่ปี 2535 และ 2537 ตามลําดับ  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาหน้ีสินให้แก่เกษตรกรจนถึงปี 2547 โดย
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 มีเกษตรกรเป็นหน้ี 180,996 ราย  ต้นเงินกู้ 8,119.77 ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรี
มีมติเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548  เห็นชอบในหลักการและวิธีการแก้ไขปัญหาหน้ีสินเกษตรกร ตามโครงการปรับ
โครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร และโครงการแผนฟ้ืนฟูการเกษตรโดยการปรับโครงสร้างหน้ี  ซึ่งเกษตรกรที่มี
แผนฟ้ืนฟูอาชีพจะได้รับ (1) การลดต้นเงินกู้ให้ก่ึงหน่ึงและไม่ต้องชําระดอกเบ้ียค้างชําระ และ (2) ต้นเงินกู้อีกก่ึงหน่ึง 
ให้ขยายระยะเวลาชําระหนี้คืนตามศักยภาพออกไปไม่เกิน 15 ปี  (30 กันยายน 2562) พร้อมงดคิดดอกเบ้ียที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต  โดยให้เกษตรกรมาข้ึนทะเบียนขอรับความช่วยเหลือภายใน 3 เดือนหลังมีมติ ต่อมาคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบให้เกษตรกรจํานวน 478 ราย ที่ไม่ได้มาขอขึ้นทะเบียนในช่วงเวลา
ดังกล่าว  ให้ได้รับความช่วยเหลือโดยใช้กรอบแนวทางการแก้ปัญหาหน้ีสินเกษตรกรฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
22 กุมภาพันธ์ 2548 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอด้วย  
  2. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 พบว่า ยังคงมีเกษตรกรเป็นหนี้อยู่ 34,561 ราย ต้น เงินกู้ค้าง
ชําระ 793.32 ล้านบาท [จําแนกเป็นต้นเงินกู้ที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 81.11 ล้านบาท ต้นเงินกู้ค้างชําระ 705.41 
ล้านบาท  และต้นเงินกู้ดําเนินคดี (ค้างชําระเกิน 60 วัน) 6.80 ล้านบาท]  แต่โดยท่ีการขยายระยะเวลาโครงการฯ 
ตามมติข้างต้น จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 กันยายน 2562 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรตามโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร และโครงการแผนฟ้ืนฟูการเกษตร ครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562  จึงได้มีมติเห็นชอบให้ขอขยายระยะเวลาการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรตาม
โครงการฯ ออกไปอีก 5 ปี จนถึง 30 กันยายน  2567 เน่ืองจากยังมีเกษตรกรบางส่วนที่มีความสามารถในการชําระ
หน้ีตามศักยภาพได้อย่างต่อเน่ืองจะได้มีเวลาในการชําระหน้ีเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า  
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  จะงดคิดค่าบริหารสินเช่ือในอัตราร้อยละ 3 ต่อปีของต้น
เงินกู้คงเหลือทั้งหมดที่จะขยายระยะเวลาชําระหน้ีออกไป (ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ชดเชยให้แก่ ธ.ก.ส. มาโดยตลอด)  จึงจะ
ไม่ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายแก่รัฐบาลแต่อย่างใด 
 
9. เรื่อง ขออนุมัติใช้งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ในการจ่ายเงินงบอุดหนุน           
เฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการ
เด็กและเยาวชนเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทําการสุดท้ายของเดือน
กันยายน 2562 จํานวน 1,806,738,300 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามช่วงวัย โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอ่ืน ลักษณะเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุน
เพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ที่จะได้รับเงินต่อเน่ือง 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2562) เฉพาะผู้มีสิทธ์ิที่มี
ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน จํานวน 863,803 คน ดังน้ี  
  1. กลุ่มที่ 1 เด็กที่รับสิทธ์ิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 รับต่อเน่ืองจบครบ 6 ปี (เด็กเดิม
ฐานรายได้ 36,000 บาท/คน/ปี) 
      1.1 ผู้มีสิทธ์ิสะสม เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2561 (ต่อเน่ือง) จํานวน 503,654 คน 
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      1.2 ผู้มีสิทธ์ิได้รับเงินไม่ครบตามสิทธ์ิ (ถูกระงับสิทธ์ิและอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี) และมา
ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2561 จํานวน 32,316 คน 
      1.3 ผู้มีสิทธ์ิได้รับเงินอุดหนุนครบ 3 ปี และถูกระงับสิทธ์ิ (เด็กเดิมฐานรายได้ 36,000 บาท/คน/
ปี) จํานวน 132,164 คน 
  2. กลุ่มที่ 2 เด็กที่ได้รับสิทธ์ิใหม่ ดังน้ี 
      2.1 เด็กที่เกิดต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยได้รับสิทธ์ิ มีสิทธ์ิได้รับเงิน
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จนอายุครบ 6 ปี และเป็นเด็กที่ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ 
จํานวน 169,669 คน 
      2.2 เด็กที่เกิดต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับสิทธ์ิจนครบอายุ 6 ปี เป็นเด็กที่เกิด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ลงทะเบียนแล้ว และที่ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่
ลงทะเบียนในโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จํานวน 26,000 คน 
  สําหรับกลุ่มเด็กที่เป็นผู้มีสิทธ์ิ แต่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนรับสิทธ์ิตามโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและยังไม่มาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน จํานวน 579,693 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 4,563,764,000 
บาท เมื่อมีข้อมูลการลงทะเบียนรับสิทธ์ิถูกต้องครบถ้วนแล้ว เห็นควรให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายต่อไป ตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ 
 
10. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงมหาดไทยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้
ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินกันได้ถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2562 จํานวน 5,550,000,000 บาท เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนในพ้ืนที่ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากอุทกภัยในเบ้ืองต้น ใน 29 จังหวัด ที่อยู่ในพ้ืนที่ได้รับการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยหรือ
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 29 
แห่ง เทศบาลนคร จํานวน 7 แห่ง เทศบาลเมือง จํานวน 55 แห่ง และเทศบาลตําบล จํานวน 1,019 แห่ง รวม 1,110 
แห่ง แห่งละ 5,000,000 บาท โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณและดําเนินการ ให้
เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอ่ืน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป โดยให้ขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณต่อไป 
 
11. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงมหาดไทยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้
ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินกันได้ถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2562 จํานวน 2,092,400,000 บาท เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท จํานวน 418,480 ครัวเรือน ตามข้อมูลครัวเรือน
ผู้ประสบภัยเบ้ืองต้นซึ่งเป็นจํานวนครัวเรือนจากการสํารวจเบ้ืองต้น ใน 29 จังหวัด ที่อยู่ในพ้ืนที่ได้ประกาศเขตพ้ืนที่
ประสบสาธาณภัยหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยให้ธนาคารออมสินเป็น
หน่วยรับงบประมาณ ให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอ่ืน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป รวมท้ังให้สามารถถัวจ่ายข้ามจังหวัดได้ 
และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยดําเนินการ 
 



 

 

 

12 

12. เรื่อง ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ  2562   .ศ.งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ  2562   .ศ .งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เป็นจํานวนเงิน10  ,เพ่ือจัดสรรให้แก่กองทุนประชารัฐสวัสดิการ  ล้านบาท  000
เพ่ือให้การดําเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นไปอย่าง  เพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
ตามท  ต่อเน่ืองและสามารถรองรับการดําเนินงานสําหรับมาตรการที่เก่ียวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอนาคต ี่
กระทรวงการคลังเสนอ   
  ทั้งน้ี กระทรวงการคลังเสนอว่า เน่ืองจากมาตรการบรรเทาค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้
เริ่มดําเนินการต้ังแต่เดือนสิงหาคม  โดยได้ใช้จ่ายเงินกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 2562
กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ื  ทั้งน้ีอเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีรายจ่ายประจํา ได้แก่ สวัสดิการพ้ืนฐานเพื่อลดค่า
ครองชีพและลดค่าใช้จ่ายเดินทางให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นประจําทุกเดือน ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนิน
มาตรการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและสามารถรองรับการดําเนินงานสําหรับมาตรการ
ที่เก่ียวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอนาคต จึงจําเป็นต้องขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ  2562   .ศ .งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เป็นจํานวนเงิน 10,เพ่ิมเติม  ล้านบาท  000
ให้แก่กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม  
 
13. เรื่อง ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ  2562   .ศ.งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ  2562   .ศ .งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ให้แก่ ธ10  เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น   .ส .ก .,เพ่ือลดลูกหน้ีรอการ  ล้านบาท  000
ตามที่   .ส .ก .ธ  ของ  ด้านการเงิน  60 /2559  ปีการผลิต  ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ชดเชยของรัฐบาล
 กระทรวงการคลังเสนอ 
 
14. เรื่อง ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส ์
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอการดําเนินการปรับปรุงระบบทะเบียน
ประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7) จากเดิมใช้วิธีการบันทึกด้วยมือใน ก.พ. 7 แบบกระดาษ เป็นระบบทะเบียนประวัติ
ข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (Smart ก.พ. 7) ที่สามารถเช่ือมโยงและเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของ
กรมการปกครองและข้อมูลการศึกษาจากฐานข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(เดิม) ทําให้ลดการบันทึกข้อมูลที่ซ้ําซ้อน ลดความผิดพลาดของการบันทึกข้อมูล และเป็นการใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน 
สรุปได้ ดังน้ี 
   1. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 
2561 และคร้ังที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวและมีมติสรุปได้ ดังน้ี 
    1.1 มติการประชุม 
     1.1.1 ให้ส่วนราชการจัดทํา/ปรับปรุงระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7) 
เป็นระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (Smart ก.พ. 7) ดังน้ี 
วันที่บรรจุเปน็ข้าราชการพลเรือนสามัญ การดําเนินการของส่วนราชการ 

ก่อน 1 ตุลาคม 2561 บันทึกรายการข้อมูลที่เกิดขึ้นใหม่ในระบบทะเบียนประวัติ
ข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (โดยไม่ต้องบันทึกรายการข้อมูลใน 
ก.พ. 7 แบบกระดาษ)

1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป1 ให้จัดทํา ก.พ. 7 ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ
อิเล็กทรอนิกส ์(โดยยกเลิกการจัดทํา ก.พ. 7 แบบกระดาษ) 
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      1.1.2 ให้ส่วนราชการรายงานตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเก่ียวกับ            
การบรรจุ การแต่งต้ัง การเลื่อนขั้นเงินเดือน ทะเบียนประวัติของข้าราชการพลเรือนและการปฏิบัติการอ่ืน                
พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการส่งสําเนาคําสั่งหรือประกาศในรูปแบบกระดาษ 
     1.1.3 ในกรณีต้องการใช้ ก.พ. 7 ที่พิมพ์ด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ
อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการลงนามรับรองเอกสารดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทะเบียนประวัติหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย2 

     ทั้งน้ี สํานักงาน ก.พ. แจ้งว่าจะแจ้งให้ส่วนราชการเริ่มดําเนินการต้ังแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2562 ส่วนรายการข้อมูลก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ของข้าราชการพลเรือนสามัญที่บรรจุเข้ารับราชการก่อน
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 น้ัน สํานักงาน ก.พ. จะถ่ายโอนข้อมูลเดิมและแปลงเอกสาร ก.พ. 7 แบบกระดาษ ที่เก็บไว้ที่
สํานักงาน ก.พ. ให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละ
บุคคล 
    1.2 ก.พ. ได้มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (Smart 
ก.พ. 7) ซึ่งสํานักงาน ก.พ. จะรับไปดําเนินการ ดังน้ี 
     1.2.1 ควรระบุรายการเพิ่มเติมเพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล เช่น 
ความเช่ียวชาญ การปฏิบัติงานในตําแหน่ง ความดีความชอบ การย่ืนบัญชีทรัพย์สิน ผลงานประเมินทางวิชาการ              
เป็นต้น 
     1.2.2 ควรมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)               
โดยอาจมีการใช้การยืนยันตัวตน เช่น ชีวมาตรหรือไบโอเมตริก (biometric) ไม่ว่าจะเป็นลายน้ิวมือหรือลายม่านตา 
     1.2.3 ควรขยายผลถึงข้าราชการประเภทอื่นให้สามารถใช้ระบบทะเบียนประวัติ
ข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน ก.พ. ได้ 
     1.2.4 ควรเปลี่ยนช่ือ “ก.พ. 7” ให้มีความทันสมัยและมีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น 
   2. สํานักงาน ก.พ. เห็นว่าระบบดังกล่าวสามารถจัดเก็บและจัดทํารายการข้อมูลครบถ้วนตามแบบ 
ก.พ. 7 และเป็นการนําเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อราชการ ดังน้ี 
    2.1 มีฐานข้อมูลกลางทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ข้าราชการพลเรือนสามัญ) ที่สามารถใช้ใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของประเทศได้ เพ่ือให้การบริหารจัดการข้อมูลกําลังคนภาครัฐมีความถูกต้อง รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
    2.2 ลดงบประมาณ ลดความซ้ําซ้อนของข้อมูล ลดขั้นตอนในการจัดทําทะเบียนประวัติ
ข้าราชการ และลดพื้นที่ในการจัดเก็บแบบ ก.พ. 7 ที่เป็นเอกสาร 
    2.3 สํานักงาน ก.พ. และส่วนราชการมีข้อมูลบุคลากรที่สามารถประมวลผลและจัดทํา
รายงานได้ โดยจะทําให้ส่วนราชการสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1สํานักงาน ก.พ. ได้เร่ิมนําร่องให้ทุกส่วนราชการดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัติของข้าราชพลเรือนสามัญผู้ซ่ึงได้รับการบรรจุเข้ารับ
ราชการต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลประวัติข้าราชการในระบบทะเบียนประว้ติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่
ไปกับการจัดทําแบบทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7) แบบกระดาษ ซ่ึงส่วนราชการไม่ต้องส่ง ก.พ. 7 และคําสั่งหรือประกาศของ
ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 มายังสํานักงาน ก.พ. ทําให้ลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้กระดาษ ลด
เวลาการจัดส่งเอกสาร เอกสารไม่สูญหายระหว่างการจัดส่ง และลดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บเอกสาร รวมท้ังช่วยให้การปฏิบัติงานมีความ
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้สํานักงาน ก.พ. จะมีฐานข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล
ทันที เม่ือส่วนราชการดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัติในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ 
2สํานักงาน ก.พ. ได้หารือเร่ืองการรับรองสิ่งพิมพ์ออกตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองการรับรองสิ่งพิมพ์
ออก พ.ศ. 2555 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ในการเก็บรักษาทะเบียนประวัติ
ข้าราชการ (ก.พ. 7) และการนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของสํานักงาน ก.พ. ไปยังกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) แล้ว โดย ดศ. แจ้งว่า หากการดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้ประกาศดังกล่าวให้ถือว่า 
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“การส่ังพิมพ์รายการข้อมูลทะเบียประวัติข้าราชการโดยเจ้าของประวัติ เจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการ และเจ้าหน้าท่ีของสํานักงาน ก.พ. 
ผ่านระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน ก.พ. ได้มีการรับรองสิ่งพิมพ์ท่ีออกโดยหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก
และมีผลใช้แทนต้นฉบับได้” 
 
15. เรื่อง การจ้างข้าราชการภายหลังครบเกษียณอายุราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ   เสนอ   (.กต )การจ้างนายพิริยะ เข็มพล 
เป็นลูกจ้างช่ัวคราวเป็นกรณีพิเศษ ภายหลังครบเกษียณอายุราชการในวันที่  วัน  26  เป็นเวลา  2562  กันยายน  30
โดยให้ได้รับค่าจ้างเท่ากับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจํา 2562 ตุลาคม 26 – 1 ต้ังแต่วันที่

 (นักบริหารการทูตระดับสูง )  ที่ได้รับตามตําแหน่งเอกอัครราชทูต  ๆ  และสิทธิประโยชน์อ่ืน (.ต.ข.พ) อยู่ในต่างประเทศ
ส่วนค่าย้ายถิ่นที่อยู่และค่าพาหนะเดินทางกลับประเทศไทย  รงอยู่ก่อนเกษียณอายุราชการซึ่งเป็นตําแหน่งที่ดํา            
ให้เป็นไปตามสิทธิที่พึงได้รับจากการพ้นหน้าที่ราชการในต่างประเทศตามปกติ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กตรายงานว่า .  
    1  . สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงรับเชิญเสด็จไปทรงเป็นหัวหน้า
ทีมนักกีฬาขี่ม้า เพ่ือนํานักกีฬาขี่ม้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทหารโลก ครั้งที่ 7  (The 7th CISM  World Games) 
ระหว่างวันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2562 ณ นครอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน  
    .2รองนายกรัฐมนตรี (จาตุศรีพิทักษ์ นายสมคิด) มีกําหนดการเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงระหว่าง 

23  –  24  ตุลาคม  2562  เพ่ือเข้าร่วมการประชุม  Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area: New 
Horizon for China’s Reform and Opening-up, New Practice of ‘One Country, Two Systems’ , and 
New Platform for Win-Win Cooperation  
   3  . กต   .พิจารณาแล้วเห็นว่า  โดยที่ภารกิจการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ช้ันสูงเป็นภารกิจสําคัญที่
ต้องอาศัยความต่อเน่ืองและความคุ้นเคยกับผู้ที่เก่ียวข้องระดับสูงของประเทศผู้รับ ดังน้ัน เพ่ือให้การรับเสด็จสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ รวมถึงเพ่ือให้การ
เยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรให้จ้างนายพิริยะ 
เข็มพล เอกอัครราชทูต  สาธารณรัฐประชาชนจีน  กรุงปักก่ิง  ณ  สถานเอกอัครราชทูต   (นักบริหารการทูตระดับสูง )
สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งจะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ และจะพ้นจาก  2562  กันยายน  30
เพ่ือให้ปฏิบัติ  2562  ตุลาคม  26  –  1  ต้ังแต่วันที่  เป็นลูกจ้างช่ัวคราวเป็นกรณีพิเศษ  2562  ตุลาคม  1  ราชการในวันที่
โดยค่าใช้จ่ายดัง  หน้าที่เอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงเวลาดังกล่าวกล่าวจะเบิกจ่ายจาก
เงินงบประมาณค่าใช้จ่ายประจําปี  .กต ของ 2563 
 
16. เรื่อง การจ้างข้าราชการภายหลังครบเกษียณอายุราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ  )กต  (.เสนอการจ้าง นายดนัย การพจน์ 
เป็นลูกจ้างช่ัวคราวเป็นกรณีพิเศษ ภายหลังครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นเวลา 5 วัน ต้ังแต่

วันที่  1  –  5  ตุลาคม  2562  โดยให้ได้รับค่าจ้างเท่ากับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ใน
ต่างประเทศ รวมถึงสิทธิประโยชน (.ต.ข.พ) ์อ่ืน ๆ ที่ได้รับตามตําแหน่งเอกอัครราชทูต ซึ่ง   (นักบริหารการทูตระดับสูง )
ส่วนค่าย้ายถิ่นที่อยู่และค่าพาหนะเดินทางกลับประเทศไทยให้เป็นไป  เป็นตําแหน่งที่ดํารงอยู่ก่อนเกษียณอายุราชการ
 ตามสิทธิที่พึงได้รับจากการพ้นหน้าที่ราชการในต่างประเทศตามปกติ 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กต รายงานว่า . 
     .1สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญ
จากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่  –  กันยายน  28
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และทรง  แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  ถวายเหรียญอิสริยาภรณ์มิตรภาพ  เพ่ือทรงรับการทูลเกล้าฯ  2562  ตุลาคม  1
ให้  และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน  ปี  70  ร่วมงานในโอกาสฉลองครบรอบ
สถานเอกอัคร   (นักบริหารการทูตระดับสูง )  เอกอัครราชทูต  การพจน์  นายดนัยราชทูต ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยติมอร์   ตามเสด็จไปในโอกาสดังกล่าว สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เลสเต - 
      .2นายดนัย การพจน์ จะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ และพ้นจากราชการ  2562  กันยายน  30
 2562 ตุลาคม 1 ในวันที่ 
     .3กตเพื่อให  พิจารณาแล้วเห็นว่า   . ้ภารกิจการตามเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ รวมถึงเพ่ือให้นายดนัย การ
พจน์ สามารถส่งมอบงาน เข้าพบและอําลาผู้แทนระดับสูงของสาธารณรัฐประชาธิไตยติมอร์ตามธรรมเนียม  เลสเต-
ปฏิบัติทางการทูต ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการตามเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงเห็นควรให้จ้างนายดนัย 
การพจน์ เป็นลูกจ้างช่ัวคราวเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเบิกจ่ายจาก  2562  ตุลาคม  5  –  1
 .กต ของ 2563 เงินงบประมาณค่าใช้จ่ายประจําปี 
 
17. เรื่อง ขอรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรมบัญชีกลางใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2562 จํานวน 2,200,000,000 บาท และจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ .  2562 งบกลาง รายการเ งินสํารองจ่ายเ พ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 
37,800,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000,000,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเงินเบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ 
และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2562 จํานวน 
5,100,000,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 45,100,000,000 บาท 
 
18. เรื่อง ขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ สําหรับ
เป็นค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่
ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ และค่าตอบแทนตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่กันไว้เบิกเหล่ือมปี งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น จํานวน 559,043,800 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประกอบด้วย               
1) ค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จํานวน 120,000,000 บาท 2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่พิเศษ จํานวน 46,060,800 บาท และ 3) ค่าตอบแทนตําแหน่งกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จํานวน 392,983,000 บาท ทั้งน้ี ขอให้กรมการปกครองดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เก่ียวข้องและมาตรฐานของทางราชการให้ครบถ้วน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ทางราชการเป็นสําคัญ หากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการดําเนินการที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ขอให้นําส่งคืน              
สํานักงบประมาณในโอกาสแรกด้วย ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
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19. เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความ
เดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ 2559 เพื่อดําเนินงานโครงการป้องกันและกําจัดโรคใบด่างมันสําปะหลัง 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรดําเนิน
โครงการป้องกันและกําจัดโรคใบด่างมันสําปะหลัง ภายในกรอบวงเงินทั้งสิ้น 248,448,330 บาท โดยใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น จํานวน 234,264,000 บาท โดยให้เบิกจ่ายในงบดําเนินงาน จํานวน 98,064,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการกําจัดต้นมันสําปะหลังที่เป็นโรคใบด่างและแมลงหว่ีขาวยาสูบพาหะนําโรค ในพ้ืนที่ระบาด 11 จังหวัด จํานวน 
45,400 ไร่ และงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 136,200,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยรายได้
ให้ กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนที่ที่มี เอกสารสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ตามอัตราค่าใช้จ่ายที่
กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ สําหรับค่าใช้จ่ายบริหารจัดการโครงการ การสร้างการรับรู้และช้ีแจงโครงการ 
ประชาสัมพันธ์ ติดตามสถานการณ์ และประเมินผล จํานวน 14,184,330 บาท เห็นควรให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการ
ต่อไป 
   ทั้งน้ี ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งดําเนินการตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 และ
ดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 และวันที่ 17 กันยายน 2562 ให้ครบถ้วนอย่าง
เคร่งครัด และตรวจสอบพ้ืนที่และจํานวนเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังที่ได้รับผลกระทบให้ถูกต้องครบถ้วน โดย
คํานึงถึงภารกิจของหน่วยงาน ความพร้อม ศักยภาพและความสามารถ วิธีการดําเนินการที่โปร่งใส รวมท้ังจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมของอัตราค่าใช้จ่ายจากกระทรวงการคลังก่อน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
เพ่ือแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. 2559 แล้วแต่กรณี และการดําเนินโครงการจะต้องไม่
มีความซ้ําซ้อนกับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังที่ประสบปัญหาโรคไวรัสใบด่างมันสําปะหลังของ
กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนกําหนดให้มีคู่มือหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน 
การติดตามและการรายงานผลการดําเนินโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน การกํากับดูแล และ
ตรวจสอบการดําเนินโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง (นบมส.) แล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  

ต่างประเทศ 
 
20. เรื่อง บทบาทของประเทศไทยกับการเปลี่ยนสถานะของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติ            
แห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center –ADPC) เป็นองค์การระหว่างประเทศ  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงประเทศเจ้าบ้าน (Host Country Agreement) ระหว่าง
รัฐบาลไทยกับศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center : ADPC) 
โดยหากจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนการลงนาม อนุมัติให้ กต.หารือกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง โดยให้                 
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ลงนามในความตกลง Host Country Agreement ดังกล่าว  และเห็นชอบ
การแต่งต้ังรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในคณะกรรมการผู้ดูแล (Board  of Trustees : 
BOT)  ของศูนย์  ADPC ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  

(จะมีการลงนามในร่างความตกลง ฯ ในการประชุม BOT  ในราวเดือนกันยายน 2562  ซึ่งไทย
จะต้องแต่งต้ังผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการ BOT เพ่ือลงนามในร่างความตกลงดังกล่าว)   
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สาระสําคัญของร่างความตกลงฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมกัน (ระหว่างไทยกับ ADPC) ที่จะ
ทําให้ชุมชนมีความปลอดภัยและบรรลุการพัฒนาที่ย่ังยืนผ่านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก และเพื่ออํานวยความสะดวกต่อการดําเนินงานตามอาณัติของ ADPC อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
สาระสําคัญเก่ียวกับรายละเอียดการให้เอกสิทธ์ิและความคุ้มกันแก่ ADPC เช่น การยกเว้นภาษีอากรการอนุญาตให้
รับ ถือครอง และโอนเงินทุนและเงินตราต่างประเทศ การอํานวยความสะดวกการตรวจลงตราและยกเว้นจากการข้ึน
ทะเบียนคนต่างด้าวของเจ้าหน้าที่ของ ADPC เป็นต้น ซึ่งฝ่ายไทยพิจารณาให้เอกสิทธ์ิและความคุ้มกันบนหลักการ
ความจําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ (functional necessity) และเทียบเคียงกับองค์การระหว่างประเทศอ่ืนๆที่
คล้ายคลึงกัน  ตลอดจนคํานึงถึงประโยชน์และผลกระทบที่ ADPC ให้แก่ประเทศไทยด้วย เช่น การให้เอกสิทธ์ิและ
ความคุ้มกันแก่ ADPC และบุคลากรของ ADPC ส่งผลให้ ADPC ได้รับความสะดวกในการพัฒนาศักยภาพด้านการ
บริหารจัดการภัยพิบัติในไทยต่อไปด้วย ซึ่งรายละเอียดในความตกลงดังกล่าวได้มีการหารือ และเห็นชอบร่วมกัน
ระหว่างไทยและ ADPC แล้ว รวมทั้งเพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามกฎบัตร  ADPC ที่กําหนดให้เมื่อสมาชิกผู้ก่อต้ัง
ได้ลงนามในกฎบัตร ADPC แล้ว แต่ละสมาชิกฯ จะแต่งต้ังบุคคลหน่ึงเป็นกรรมการในคณะกรรมการ BOT โดย
คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ เช่น กําหนดนโยบาย และควบคุมดูแลการจัดองค์การการจัดการและการดําเนินงาน
ของ ADPC เป็นต้น 
 
21. เรื่อง การเสนองบประมาณและแผนการดําเนนิงานประจําปี 2563 ขององค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย 
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ จํานวน 4,791,700 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 
146 ล้านบาท) และแผนการดําเนินงานประจําปี 2563 ขององค์กรร่วมไทย – มาเลเซยีตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) 
เสนอ 
   สาระสาํคญัของเร่ือง 
   1. องค์กรร่วมไทย – มาเลเซียจัดต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 2533 เพ่ือดําเนินการและรับผิดชอบแทนรัฐบาล
ทั้งสองในการสํารวจและแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตในพ้ืนที่ดินใต้ทะเลและใต้ดิน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงปิโตรเลียมในพ้ืนที่พัฒนาร่วม (Joint Development Area : JDA) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ใต้ทะเลบริเวณไหล่ทวีป
ระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียในบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (ประมาณ 260 กิโลเมตรจากจังหวัดสงขลา) ซึ่งทั้งสอง
ประเทศต่างอ้างสิทธ์ิเหลื่อมล้ํากัน มีเน้ือที่ประมาณ 7,250 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งพ้ืนที่สํารวจเป็น 2 พ้ืนที่ คือ 
แปลง A-18 ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 3,000 ตารางกิโลเมตร และแปลง B-17 และ C-19 ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 4,250 ตาราง
กิโลเมตร และมีสํานักงานใหญ่ขององค์กรร่วมฯ อยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและ
ผลประโยชน์ที่องค์กรร่วมฯ ได้รับจากกิจกรรมที่ดําเนินไปในพ้ืนที่พัฒนาร่วม รัฐบาลทั้งสองประเทศจะร่วมรับผิดชอบ
และแบ่งปันอย่างเท่าเทียมกัน 
   2. ทั้งสองประเทศได้แต่งต้ังคณะกรรมการองค์กรร่วมฯ เพ่ือเป็นตัวแทนของรัฐบาลท้ังสอง                
ซึ่งประกอบด้วยประธานร่วมฝ่ายละ 1 คน และสมาชิกฝ่ายละ 6 คน (นายคุรุจิต นาครทรรพ เป็นประธานร่วมฝ่าย
ไทย จะครบกําหนดการดํารงตําแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2562) คณะกรรมการองค์กรร่วมฯ จะดําเนินการควบคุมการ
สํารวจและแสวงประโยชน์และเป็นผู้รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วมฯ เมื่อ
วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ได้เห็นชอบงบประมาณและแผนการดําเนินงานประจําปี 2563 ขององค์กรร่วมฯ จํานวน 
4,791,700 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 146 ล้านบาท) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.6 หรือ 209,400 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 
6.4 ล้านบาท) จากงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติในปี 2562 เน่ืองจากค่าใช้จ่ายดําเนินงานและค่าใช้จ่ายที่เป็นทุนเพ่ิมขึ้น 
โดยงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นประกอบด้วยการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ ค่าขนย้ายและเดินทาง
ของเจ้าหน้าที่จะครบวาระการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ที่จะได้รับการแต่งต้ังใหม่ การจัดซื้อรถยนต์เพ่ือทดแทนคัน
เดิมที่ใช้งานมากกว่า 7 ปี จํานวน 1 คัน ทั้งน้ี กระทรวงพลังงานพิจารณาแล้วคําของบประมาณและแผนการ
ดําเนินงานประจําปี 2563 ขององค์กรร่วมฯ ที่เสนอน้ี มีรายละเอียดประกอบครบถ้วนตามระเบียบการเสนอขอ
งบประมาณ กระทรวงพลังงานจึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบงบประมาณและแผนการดําเนินงาน
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ดังกล่าว โดยขอใช้เงินจากการขายปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกําไรในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 จํานวน 4,721,068 
ดอลลาร์สหรัฐ และงบประมาณเหลือจ่ายของปี 2561 จํานวน 70,632 ดอลลาร์สหรัฐ  
 
22. เรื่อง  ขออนุมัติจัดทําและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษ
กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดทําและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้
กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง [Mekong – Lancang Cooperation (MLC) Special Fund] 
และอนุมัติให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้แทน เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
ไทยกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน) ประจําประเทศไทย ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
                   อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของบันทึกความเข้าใจ ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงศึกษาธิการสามารถดําเนินการได้ 
โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจาการ
ปรบัเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
                   บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความแม่โขง – ล้านช้าง     
มีสาระสําคัญมุ่งให้เกิดสันติภาพและความมั่นคงในอนาคตต่อสมาชิกแม่โขง – ล้านช้าง มีการปรึกษาหารือ            
การร่วมมือกัน การช่วยเหลือกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งเคารพกฎหมายและกฎระเบียบของไทยและจีน 
และร่วมกันติดตามประเมินโครงการและการใช้งบประมาณจากกองทุน 
                   โดยบันทึกความเข้าใจฯ จัดทําขึ้นเพ่ือกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนพิเศษแม่โขง – 
ล้านช้าง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกองทุนฯ และเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมสําหรับความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง            
ซึ่งภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวระบุว่า จีนได้อนุมัติโครงการและสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 2 โครงการ จํานวนเงิน 220,000 RMB [ประมาณ 948,200 บาท] ได้แก่               
(1) โครงการประชุมสัมมนาเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาอาชีวศึกษาไทย – ลาว – จีน ในเขตชายแดนลุ่มนํ้าโขง จํานวน 
60,000 RMB (ประมาณ 258,600 บาท) และ (2) โครงการฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรการขนส่งทางราง จํานวน 
160,000 RMB (ประมาณ 689,600 บาท) โดยฝ่ายจีนจะจัดสรรงบประมาณให้ฝ่ายไทยภายใน 20 วันทําการ 
หลังจากที่ได้มีการลงนาม 
 
23. เรื่อง ท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย – ภูฏาน ครั้งที่ 3 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังน้ี 
                    1. เห็นชอบท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย – ภูฏาน ครั้งที่ 3 
(เช่น การค้าและการลงทุน การท่องเท่ียว การเกษตร สินค้าหัตถกรรม การแปรรูปอาหาร การออกแบบบรรจุภัณฑ์            
การรักษาพยาบาล) เพ่ือให้คณะผู้แทนไทย ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนเป็นประธานฝ่ายไทย             
ใช้หารือกับฝ่ายภูฏาน 
                    2. หากในการประชุมดังกล่าว มีผลให้มีการตกลงเร่ืองความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็น
อ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้อ 1 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่ายระหว่างไทย – 
ภูฏาน ให้คณะผู้แทนไทยสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   ท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย – 
ภูฏาน ครั้งที่ 3 ซึ่งกระทรวงเศรษฐกิจของภูฏานจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JTC ไทย – ภูฏาน ครั้งที่ 3 ระหว่าง
วันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน โดยการประชุมดังกล่าวเป็นเวทีการประชุมหารือ
ระดับรัฐมนตรีการค้าเพ่ือกําหนดทิศทางความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับภูฏาน และจัดทํา
แนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกันหรือเอ้ือประโยชน์ต่อกัน อาทิ การค้า การลงทุน 
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การท่องเที่ยว การเกษตร การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม การแปรรูปอาหาร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ                 
การรักษาพยาบาล 
 
 

แต่งต้ัง 
 
24. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ )
 ความม่ันคงของมนุษย์ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
แต่งต้ัง นายสุพล บริสุทธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  (ผู้อํานวยการสูง ) สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
 (นิติกรทรงคุณวุฒิ ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้ังแต่วันที่  27
ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโ  ทั้งน้ี  ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์  2562  มีนาคมปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ )กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง นายสาโรช 
งามขํา ปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  )ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน   )นายสัตวแพทย์  (ระดับสูง  (สํานักงานปศุสัตว์พ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร กรมปศุสัตว์ ให้ดํารงตําแหน่ง นายสัตวแพทย์   )นายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิ  (กรมปศุสัตว์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ต้ังแต่วันที่  29  มีนาคม  2562  ซึ่งเป็นวันที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
26. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังน้ี  
  1. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมการจัดหางาน  
   2. นายธวัช เบญจาทิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดี
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
  3. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   
  4. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม   
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพ่ือทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
27. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. นางศิริวรรณ สุคนธมาน ที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนทรงคุณวุฒิ) ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ  
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   2. นายฉัตรชัย บางชวด ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ
สภาความม่ันคงแห่งชาติ สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ  
    ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพ่ือทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
28. เรื่อง การแต่งตั้งผู้ที่จะดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหารสูง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแต่งต้ัง นางสาวอัญชลิตา 
กองอรรถ กรรมการร่างกฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) ให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหารสูง) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
29. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งต้ัง นายณรงค์ วิทยไพศาล ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 
ตําแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  
 
 
 

……………………………. 




