
                         บนัทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ                กลุม่ประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2137                           1 
ที่  กษ 0401.4/483                            วันที ่   1   สิงหาคม  2562                            0     
เรือ่ง    สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562                                          0 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
        

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ  สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที ่1 เรือ่ง ระเบยีบว่าดว้ยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่าย 

บคุลากรระหวา่งหนว่ยรบังบประมาณ พ.ศ 2562   และระเบียบวา่ดว้ยการก่อหนีผ้กูพันขา้มปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2562 รวม 2 ฉบบั 

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่าย 
บูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการ
ก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ 2562 รวม 2 ฉบับ ตามที่สํานักงบประมาณ (สงป.) เสนอและให้สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําระเบียบดังกล่าว รวม 2 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
   สาระสําคัญของร่างระเบียบ 
   1. ร่างระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากร
ระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดวิธีการในการโอนงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรของหน่วยรับงบประมาณ ไปให้หน่วยรับงบประมาณอ่ืนภายใต้
แผนงานบูรณาการเดียวกันหรือภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐได้  
  2. ร่างระเบียบว่าด้วยการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการ
กําหนดหลักเกณฑ์สําหรับการบริหารงบประมาณรายจ่ายรายการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพ่ือให้หน่วย
รับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพโดยเป็นการแก้ไขข้อความเล็กน้อยเพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยยังคงสาระสําคัญตามระเบียบการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี 
       2.1 แก้ไขคําว่า “ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ” เป็น “หน่วยรับงบประมาณ” 
       2.2 เพ่ิมเติมกรณีการเพ่ิมวงเงินก่อหน้ีผูกพันซึ่งจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโดย
กําหนดให้กรณีที่ต้องมีการขยายระยะเวลาการก่อหน้ีผูกพัน ก็ให้เสนอคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกันด้วย 
       2.3 เพ่ิมเติมให้ สงป. สามารถกําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข หรือวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการ
บริหารวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ต้ังไว้สําหรับรายการก่อหน้ีผูกพันข้ามปี ทั้งน้ี เพ่ือให้การบริหารวงเงิน
งบประมาณสอดคล้องกับงวดงานที่ดําเนินการจริง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 5 เรื่อง สถานการณ์และแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาฝน 

ทิ้งชว่งป ี2562 ระยะเรง่ดว่นสาระ 
   สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์และแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร 
ผู้ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงปี 2562 ระยะเร่งด่วน ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี 
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 ตามท่ีได้เกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง (มิถุนายน 2562 ถึงปัจจุบัน) ที่เกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่ 
ทั่วประเทศ  ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนนํ้าเ พ่ือการอุปโภคบริ โภคและ 
เพ่ือการเกษตร ดังน้ัน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
ได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการและเหล่าทัพสนับสนุนอากาศยานและกําลังพลร่วมการปฏิบัติการฝนหลวง  
เพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้าให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง และร่วมแก้ไขปัญหาเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนโดยเร็ว 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ติดตามสถานการณ์    และดําเนินการแก้ไขปัญหาฝนทิ้งช่วง 
ที่สง่ผลกระทบต่อเกษตรกร สรุปได้ดังน้ี 
 1. สถานการณ์และแนวโน้ม 
 สภาพฝน กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนปี 2562 จะมีปริมาณ
ฝนรวมของทั้งประเทศน้อยกว่าปี 2561 และน้อยกว่าค่าปกติประมาณ 5-10 % (ปีที่แล้วตํ่ากว่าค่าปกติ 3%) 
โดยช่วงต้นเดือนกรกฎาคม บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีปริมาณและการกระจายของฝนลดลง และมี
ปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติ ก่อให้เกิดการขาดแคลนนํ้าด้านการเกษตร  

 2. แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบ 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดําเนินการทันที และเตรียมการแก้ไขในระยะยาว  

โดยบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา               
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพอากาศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้ทันที และมีแผนปฏิบัติที่ครอบคลุมการ
แก้ไขปัญหาในระยะต่อไป 

  การเผชิญเหตุระยะเร่งด่วน 
  1. ปฏิบัติการฝนหลวง เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําในอ่างเก็บนํ้าและพ้ืนที่การเกษตรที่ประสบ
ปัญหาฝนท้ิงช่วง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร บูรณาการการปฏิบัติร่วมกับกองทัพ โดยกองทัพสนับสนุน
อากาศยานเพ่ิม จํานวน 7 ลํา จากกองทัพบก 1 ลํา กองทัพอากาศ 5 ลํา และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 1 ลํา 
พร้อมกําลังพล 88 นาย 
  2. สํารวจพ้ืนที่ขาดแคลนน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค พร้อมสนับสนุนเคร่ืองจักรเครื่องมือ เช่น 
รถบรรทุกนํ้า เครื่องสูบนํ้า เพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้ทันที และสร้างการรับรู้ ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้มี
การใช้นํ้าอย่างประหยัด  
  การช่วยเหลือเยียวยาระยะสั้น 
  1. การบรรเทาความเดือดร้อนด้านรายได้เพ่ือเสริมสภาพคล่องของเศรษฐกิจครัวเรือน
เกษตรกรที่ประสบภัยฝนทิ้งช่วง โดยการสนับสนุนเงินทุนแก่สมาชิกสหกรณ์ สนับสนุนเงินทุนดอกเบ้ียตํ่าจาก
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้สหกรณ์วงเงิน 1,600 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1 เป็นระยะเวลา 3 - 5 ปี โดย
มีวงเงินกู้ให้สมาชิกรายละไม่เกิน 30,000 – 50,000บาท ผ่านการดําเนินโครงการ 3 โครงการ  
  2. การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้
ความช่วยเหลือฯ เกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือ ข้าว ไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ ไร่ละ 1,148 บาท พืชสวน
และอื่นๆ ไร่ละ 1,690 บาท รายละไม่เกิน 30 ไร่ โดยเร่งสํารวจความเสียหาย เพ่ือให้การช่วยเหลือภายใน 
90 วัน 
  3. โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิงที่
ซื้อประกันภัยกับ ธ.ก.ส. จะได้รับการช่วยเหลือ ไร่ละ 1,260 บาท และโครงการประกันภัยข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 เกษตรกรท่ีได้รับความเสียหายสิ้นเชิงที่ซื้อประกันภัยกับ ธ.ก.ส. จะได้รับการ
ช่วยเหลือ ไร่ละ 1,500 บาท 
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  4. เตรียมเมล็ดพันธ์ุข้าว เพ่ือแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์
ฝนทิ้งช่วง (มิถุนายน – สิงหาคม 2562) ตามความต้องการพันธ์ุข้าวของเกษตร โดยต้องคํานึงปริมาณนํ้าและ
ความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 
  การดําเนินการในระยะต่อไป 
  1. ประเมินความเสี่ยงต่อปริมาณนํ้าต้นทุนในอนาคต เพ่ือนําไปสู่การบริหารความต้องการ
นํ้าภาคเกษตรและวางแผนการเพาะปลูกพืชที่สอดคล้องกับปริมาณน้ํา โดยกําหนดปฏิทินการเพาะปลูกให้
เหมาะสมกับสถานการณ์นํ้า 
  2. ประเมินความเสี่ยงต่อระดับความม่ันคงด้านอาหาร และผลกระทบต่อการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหาร การดํารงชีวิต และสภาพคล่องทางการเงินของครัวเรือนเกษตรกร รวมทั้งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมต่อเน่ือง 
  3. ประเมินความเสี่ยง ต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน โดยวิเคราะห์
มาตรการ งบประมาณที่จะช่วยเหลือเยียวยา และสนับสนุนเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้
อย่างต่อเน่ือง 
 ทั้งน้ี หากพบความเสี่ยงที่จะสร้างความเสียหายต่อผลผลิต เกษตรกรเสียโอกาสในการผลิต 
และกระทบต่อรายได้ในครัวเรือนจนอาจทําให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และไม่สามารถดํารงชีพขั้นพ้ืนฐาน 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเตรียมนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
มาตรการเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ให้สามารถปรับตัวและมีความพร้อมที่จะเผชิญเหตุ และ
สามารถบริหารความเสี่ยงได้ด้วยตนเองในระดับหน่ึง เช่น มาตรการเสริมสภาพคล่องทางการเงิน มาตรการเพ่ิม
ขีดความสามารถการผลิตและการตลาด โดยยึดหลักที่จะไม่สร้างภาระงบประมาณภาครัฐ รวมทั้งเป็นมาตรการ
ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีศักยภาพ และความพร้อมที่จะรับมือกับภาวะฝนท้ิงช่วง ในอนาคตได้ดีกว่าปัจจุบัน 
รวมท้ัง เป็นมาตรการที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้ในห้วงเวลาที่เหมาะสมหรือทันต่อ
สถานการณ์ต่อไป 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง   คอื  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 วาระที่ 6 เรื่อง สรุปสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงฤดูฝนและมาตรการแก้ไข  
 สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติเสนอ ดังน้ี 
 1. รับทราบสถานการณ์นํ้าในปัจจุบัน และการเปิดศูนย์อํานวยการนํ้าเฉพาะกิจ 
 2. เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนนํ้า เพ่ือให้หน่วยงานนําไปดําเนินการใน
ส่วนที่เก่ียวข้อง 

สาระสําคัญ 
สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 

ขอรายงานสรุปสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงฤดูฝนและมาตรการแก้ไข ดังน้ี 
 1. สรุปการคาดการณ์สภาพอากาศและปริมาณนํ้า 
  1.1 สภาพอากาศและน้ําฝน : กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรพัยากรนํ้า (องค์การ
มหาชน) คาดการณ์ปริมาณฝนในช่วงคร่ึงแรกของฤดูฝน (พฤษภาคม-กรกฎาคม) น้อยกว่าค่าปกติ  5 - 10% 
และส่วนคร่ึงหลังของฤดูฝน (สิงหาคม-ตุลาคม) จะมีปรมิาณฝนตกใกล้เคียงกับค่าปกติและคาดว่าจะมีพายุพัดผ่าน
ประเทศไทย จาํนวน 1 - 2 ลูกในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 
   ข้อเท็จจริงสถิติฝนที่ตกจริงในช่วงเดือนมิถุนายน - กลางกรกฎาคม มีปริมาณฝนตก
น้อยกว่าค่าปกติ 30 - 40% ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่มีปริมาณฝนมากกว่าปี 2558 ซึ่งเป็นปี
ที่แล้งสุด 12% เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเอลนีโญกําลังอ่อน ส่วนภาคอ่ืน ๆ  เป็นไปตามคาดการณ์ 
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  1.2 ปริมาณนํ้าทุกแหล่งนํ้า ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 มีปริมาณนํ้ารวม 38,665 
ล้านลูกบาศก์เมตร (47%) และศักยภาพน้ําบาดาล 1,228 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเดือน โดยมีปริมาณนํ้าต้นทุน
มากกว่าปี 2558 (ปีแล้งสุด) จํานวน 2,293 ล้านลูกบาศก์เมตร (7%) แต่มีปริมาณนํ้าน้อยกว่าปี 2561 จํานวน 
11,904 ล้านลูกบาศก์เมตร (25%) โดยมีแหล่งนํ้าเฝ้าระวังนํ้าน้อย (น้อยกว่า 30%) เสี่ยงขาดแคลนนํ้า แยกเป็น
ขนาดใหญ่ 19 แห่ง ขนาดกลาง 150 แห่ง  
 2. การวางแผนบริหารจัดการนํ้าช่วงต้นฤดูฝนที่ผ่านมา ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มีปริมาณนํ้า
ในแหล่งนํ้าทั้งหมดช่วงต้นฤดูฝนปี 2562 น้อยกว่า ปี 2561 ประมาณ 4,849 ล้านลูกบาศก์เมตรรัฐบาลโดย
คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ซึ่งมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ 
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน (ในขณะน้ัน) ได้ประชุมคณะอนุกรรมการฯ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือกํากับดูแลและกําชับให้
หน่วยงานมีการวางแผนจัดสรรนํ้าอย่างรัดกุม ตลอดจนกําหนดมาตรการรับมือนํ้าหลากและนํ้าน้อยด้วย 
 3. การคาดการณ์พ้ืนที่ เสี่ยงขาดแคลนน้ํา สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ได้คาดการณ์  
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 พบในเบ้ืองต้นมีจํานวน 160 อําเภอ 21 จังหวัด และได้แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน และ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเฝ้าระวังเตรียมการวางแผนรับมือ ทบทวน ปรับแผนการ
จัดสรรนํ้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และได้มีการวิเคราะห์คาดการณ์เพ่ิมเติม ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562  พบ
พ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนนํ้าเป็น 240 อําเภอ 36 จังหวัด ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ําในพ้ืนที่
นอกเขตชลประทานขยายวงกว้างและทวีความรุนแรงขึ้นช่วงระยะต่อจากน้ี  
 4. จากสถานการณ์ดังกล่าว สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติได้เปิดศูนย์อํานวยการน้ําเฉพาะกิจ 
เพ่ือบูรณาการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม เพ่ือติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์สถานการณ์นํ้า และผลจาก
การประชุมคณะทํางานฯ ได้กําหนดมาตรการดําเนินการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนนํ้าให้หน่วยงานดําเนินการ  

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง   คอื  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ด้านแต่งตั้ง 
วาระที่ 15 เรื่อง คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 165/2562 เรื่อง  มอบหมายและมอบ 

อํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
  สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 165/2562 เรื่อง  
มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 11 (2) และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 
นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการแทน
นายกรัฐมนตรี และให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  สั่งและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี  และกํากับดูแลแทนนายกรัฐมนตรี สําหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
หน่วยงานของรัฐ ตามลําดับ ดังต่อไปน้ี 
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ส่วนที่ 1  นิยาม 

  ในคําสั่งน้ี 
  “กํากับการบริหารราชการ” หมายความว่า  กํากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินของ
ส่วนราชการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้ส่วน
ราชการช้ีแจงแสดงความคิดเห็นหรือรายงานเก่ียวกับการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงาน สั่งสอบสวนข้อเท็จจริง 
ตลอดจนอนุมัติให้นําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520 
เก่ียวกับการมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีอนุญาตหรืออนุมัติเรื่องต่าง ๆ 
ของส่วนราชการในกํากับการบริหารราชการไปก่อนได้ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ 
  “สั่งและปฏิบัติราชการ” หมายความว่า สั่ง อนุญาต หรืออนุมัติให้ส่วนราชการหรือข้าราชการ
หรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ ปฏิบัติราชการหรือดําเนินการใด ๆ ได้ตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
หรือมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะผู้บังคับบัญชา รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง 
  “กํากับดูแล”  หมายความว่า กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐให้
เป็นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงาน
ของรัฐ นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการส่ังให้รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานของรัฐช้ีแจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับย้ังการกระทําของรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชนหรือหน่วยงานของรัฐที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ 
นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง และสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินการ 
  หัวข้อที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีดังน้ี คือ  

ส่วนที่ 5 
4.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) 

 4.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังน้ี 
  4.1.1   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
  4.1.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

    4.1.3 กระทรวงพาณิชย์ 
  4.2  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่

เก่ียวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 4.1 ยกเว้นการดําเนินการตามกรณีในข้อ 1.5.1 - ข้อ 
1.5.7 

ส่วนที่ 8 
  7.   รองนายกรัฐมนตรีที่กํากับการบริหารราชการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานของรัฐแทนนายกรัฐมนตรี ให้มีอํานาจให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
หรือประกาศเก่ียวกับเรื่องของหน่วยงานน้ัน ๆ  ดังน้ี 
 7.1 การแต่งต้ังบุคคลหรือกรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจน้ัน 
 7.2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศ ยกเว้น เป็นเรื่อง
ระดับผู้นํารัฐบาลหรือประมุขของรัฐต่างประเทศ 
 7.3 การให้ความเ ห็นชอบในการ รับ เค ร่ืองราชอิสริยาภรณ์หรื อ เหรี ยญตรา               
จากต่างประเทศ 
  7.4 การประกาศภาพเคร่ืองหมายราชการ 
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 8. รองนายกรัฐมนตรีที่สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้มีอํานาจปฏิบัติแทน
นายกรัฐมนตรีในการดําเนินการทางวินัยของข้าราชการในหน่วยงานที่สั่งและปฏิบัติราชการ 
 9. ให้รองนายกรัฐมนตรีที่สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในส่วนราชการใด                
เป็นประธาน อ.ก.พ. ทําหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงของส่วนราชการนั้นด้วย ยกเว้น อ.ก.พ. สํานัก
นายกรัฐมนตรีให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) เป็นประธาน 
 10.  ราชการที่ รอ งนายก รัฐมนต รี ไ ด้ รั บมอบหมายและมอบอํานาจตาม คําสั่ ง น้ี               
หากรองนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่าเป็นเร่ืองสําคัญ และอาจมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม หรือต้องสั่งการแก่หลายส่วนราชการหรือหลายรัฐวิสาหกิจแต่บางส่วนมิได้อยู่ในอํานาจ
หน้าที่กํากับการบริหารราชการของรองนายกรัฐมนตรีผู้หน่ึงผู้ใดโดยตรง ให้นําเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือวินิจฉัยสั่งการ 
 11. เมื่อรองนายกรัฐมนตรีได้ดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและมอบอํานาจแล้วให้รายงาน
นายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม 
 12. ในการปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีตามท่ีได้รับมอบหมายและมอบอํานาจตามคําสั่งน้ี 
ให้รองนายกรัฐมนตรีบริหารราชการโดยมุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคี ปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งจะ
นําไปสู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของประเทศให้ก้าวหน้า
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน  
  ทั้งน้ี   ต้ังแต่วันที่ 30 กรกฎาคม  2562 เป็นต้นไป 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง   คอื  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
วาระที ่16 เรื่อง เสนอคณะรฐัมนตรพีิจารณาให้ความเหน็ชอบร่างระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตร ี 

ว่าดว้ยสาํนกังานบรหิารนโยบายของนายกรฐัมนตร ีพ.ศ. ....  และการแต่งตั้งคณะกรรมการรฐัมนตรฝีา่ยเศรษฐกจิ 
สาระสาํคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   

ว่าด้วยสํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี  พ.ศ. ....  ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และ
ให้ดําเนินการต่อไปได้ และรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 164/2562 เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการ
รัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ดังน้ี 
 โดยท่ีการพัฒนาเศรษฐกิจ  การขับเคล่ือนเศรษฐกิจยุคใหม่  การเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศไทย  และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของภาคส่วนต่าง ๆ  เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล
ตามที่แถลงต่อรัฐสภา  ซึ่งการดําเนินการตามนโยบายดังกล่าวควรได้รับการพิจารณากล่ันกรองโดยละเอียด
รอบคอบในทุกมิติจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องในรูปแบบของคณะกรรมการ  อีกทั้งในการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาอ่ืน ๆ  ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนก็ควรได้รับการพิจารณากลั่นกรองใน
ลักษณะเดียวกัน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  2534  ประกอบกับมาตรา  5  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี   
พ.ศ.  2548  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรัฐมนตรี
ฝ่ายเศรษฐกิจ  โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปน้ี 
 1. องค์ประกอบ 
  1.1 นายกรัฐมนตรี     ประธานกรรมการ 
  1.2 รองนายกรัฐมนตรี     รองประธานกรรมการคนท่ี 1 
   (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์) 
  1.3 รองนายกรัฐมนตรี    รองประธานกรรมการคนท่ี 2 
   และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
   (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) 
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  1.4 รองนายกรัฐมนตรี     รองประธานกรรมการคนท่ี 3 
   และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
   (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)  
  1.5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง   กรรมการ 
  1.6 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการ 
  1.7 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา   กรรมการ 
   วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
  1.8 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ 
  1.9 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม   กรรมการ 
  1.10 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล   กรรมการ 
   เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
  1.11 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 
   และสิ่งแวดล้อม 
  1.12 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน   กรรมการ 
  1.13 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  กรรมการ 
  1.14 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน   กรรมการ 
  1.15 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  กรรมการ 
  1.16 นายกอบศักด์ิ ภูตระกูล     กรรมการและเลขานุการ 
  1.17 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   และสังคมแห่งชาติ 
 2. อํานาจและหน้าที่ 
  2.1 พิจารณากลั่นกรองเรื่องสําคัญในปัญหาที่เก่ียวพันหรือมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
ในภาพรวม  รวมท้ังประเด็นด้านการเงิน  การคลัง  การภาษีอากร  การค้าการลงทุน  เกษตรกรรม  การคมนาคม
และโลจิสติกส์  การท่องเที่ยว  การพลังงาน  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  นวัตกรรมและดิจิทัลเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจ  และอุตสาหกรรม  ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายก่อนที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา 
  2.2 ประเมิน  วิเคราะห์  และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางตัดสินใจเชิงรุกในประเด็น
หรือนโยบายตามข้อ  2.1  เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
  2.3 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
  2.4 เชิญรัฐมนตรี  หน่วยงาน  เจ้าหน้าที่  และคณะกรรมการอื่นมาชี้แจง  ให้ข้อมูล   
และแสดงความคิดเห็นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเห็นสมควร 
 3. ในการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ  ให้บุคคลดังต่อไปน้ีเข้าร่วมประชุม 
  3.1 ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดไม่อาจเข้าประชุมได้  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  
ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนั้นเข้าประชุมแทนตามลําดับการรักษาราชการแทน 
  3.2 ในกรณีที่กระทรวงใดไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจเข้าประชุมได้ 
ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้ปลัดกระทรวงน้ันเข้าร่วมประชุมแต่ไม่ถือว่าเป็นกรรมการ 
  3.3 ให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ผู้ อํานวยการสํานัก
งบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ผู้แทนธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ผู้แทนการค้าไทย  (ถ้ามี)  โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  หรือผู้รักษาราชการแทน 
ผู้มีตําแหน่งข้างต้นเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา  เว้นแต่เป็นวาระที่เป็นการประชุมลับ 
 
 





วาระ
เรื่องที่

กฎหมาย 1 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ 2562 และระเบียบ โดย สํานักบริหารกลาง

ว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 2 ฉบับ และสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ

เศรษฐกิจ-สังคม 5 สถานการณ์และแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาฝน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ท้ิงช่วงปี 2562 ระยะเร่งด่วน
6 สรุปสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงฤดูฝนและมาตรการแก้ไข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แต่งตั้ง 15 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 165/2562 เรื่อง  มอบหมายและมอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

16 เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยสํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. ....  และการแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                         เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 
 
  วันน้ี (30 กรกฎาคม 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 
 

กฎหมาย 
1. เรื่อง  ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่าย 

           บุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหน้ี 
           ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 2 ฉบับ 

 
เศรษฐกิจ - สงัคม 

  2.  เรื่อง  การย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินของรัฐมนตรี 
  3.  เรื่อง  การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี 
  4.  เรื่อง  ระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
   5.   เรื่อง   สถานการณ์และแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงปี 2562 
      ระยะเร่งด่วน 
   6.  เรื่อง    สรุปสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงฤดูฝนและมาตรการแก้ไข 
   

ต่างประเทศ 
 
 7.   เรื่อง   การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มนํ้าโขง 
 8.   เรื่อง   ร่างกรอบการเจรจาจัดทําความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) 
   ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา 
 

แต่งต้ัง 
 9.   เรื่อง  การแต่งต้ังคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.)  
 10.  เรื่อง  คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรี  
 11.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
 12.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดการเทียบตําแหน่ง   
 13.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)  
 14.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการเมือง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)   
 15.  เรื่อง   คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 165/2562 เรื่อง  มอบหมายและมอบอํานาจให้ 
    รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน 
    นายกรัฐมนตรี 
 16.   เรื่อง   เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่า
    ด้วยสํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....  และการแต่งต้ัง 
    คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ 
 17.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 
    (เรื่อง แนวทางการเสนอเร่ืองการแต่งต้ังข้าราชการการเมือง) ต่อไป 
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******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 
กฎหมาย 

 
1. เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับ
งบประมาณ พ.ศ 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนีผู้กพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 2 ฉบับ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณ
รายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
พ.ศ 2562 รวม 2 ฉบับ ตามที่สํานักงบประมาณ (สงป.) เสนอและให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําระเบียบ
ดังกล่าว รวม 2 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
   สาระสําคัญของร่างระเบียบ 
   1. ร่างระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากร
ระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดวิธีการในการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรของหน่วยรับงบประมาณ ไปให้หน่วยรับงบประมาณอ่ืนภายใต้แผนงานบูรณาการ
เดียวกันหรือภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐได้ ดังน้ี 

เรื่อง สาระสาํคญั 
1. งบประมาณที่จะนํามาโอน • ต้องเป็นงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถใช้จ่าย

หรือก่อหน้ีผูกพันให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ รวมถึงงบประมาณเหลือจ่ายจากการใช้จ่ายหรือใช้จ่ายบรรลุ
วัตถุประสงค์แล้ว 
• ไม่รวมถึงงบประมาณรายจ่ายที่เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปท่ีมีกฎหมาย
กําหนดให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน (ได้แก่ หน่วยงาน
ของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

2. การโอนงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการ 

• ผู้ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการจัดทํา
งบประมาณบูรณาการเป็นผู้มี อํานาจอนุมั ติหลักการในการโอน
งบประมาณ 
• ให้หน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการเป็นหน่วยงานหลักในการเสนอ
ความเห็นว่าสมควรให้มีการโอนงบประมาณให้หน่วยงานใดหรือไม่ โดย 
สงป. จะเสนอความเห็นประกอบด้วย 
• หากอนุมัติหลักการให้โอนงบประมาณแล้ว หน่วยรับงบประมาณที่
ขอรับโอนงบประมาณ จะต้องจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณส่งให้ สงป. เพ่ือดําเนินการต่อไป

3. การโอนงบประมาณรายจ่าย
บุคลากร 

• จะเริ่มพิจารณาก่อนสิ้นไตรมาสที่ 3 คือ ประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคม 
• สงป. จะร่วมกับหน่วยงานรับงบประมาณตรวจสอบการใช้จ่ายว่ามี
งบประมาณรายจ่ายบุคลากรที่ไม่สามารถใช้จ่ายหรือก่อหน้ีผูกพัน 
สามารถโอนไปให้หน่วยรับงบประมาณอ่ืนหรือไม่ 
• กรณีหน่วยรับงบประมาณที่มีงบประมาณรายจ่ายบุคลากรไม่เพียงพอ 
สามารถจะจัดทําคําของบประมาณมาที่ สงป. ได้ เมื่อสิ้นไตรมาสท่ี 3  
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   2. ร่างระเบียบว่าด้วยการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนด
หลักเกณฑ์สําหรับการบริหารงบประมาณรายจ่ายรายการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณ
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพโดยเป็นการแก้ไขข้อความเล็กน้อยเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยยังคงสาระสําคัญตามระเบียบการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ดังน้ี 
    2.1 แก้ไขคําว่า “ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ” เป็น “หน่วยรับงบประมาณ” 
    2.2 เพ่ิมเติมกรณีการเพ่ิมวงเงินก่อหน้ีผูกพันซึ่งจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโดย
กําหนดให้กรณีที่ต้องมีการขยายระยะเวลาการก่อหน้ีผูกพัน ก็ให้เสนอคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกันด้วย 
    2.3 เพ่ิมเติมให้ สงป. สามารถกําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข หรือวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหาร
วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ต้ังไว้สําหรับรายการก่อหน้ีผูกพันข้ามปี ทั้งน้ี เพ่ือให้การบริหารวงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับงวดงานที่ดําเนินการจริง 
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
2. เรื่อง การย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐมนตรี 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการย่ืน
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน พร้อมหลักฐานที่พิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหน้ีสิน รวมท้ัง
หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีที่ผ่านมาของรัฐมนตรีในการเข้ารับตําแหน่งและพ้นจากตําแหน่ง 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เก่ียวข้อง 
   สาระสําคัญของเร่ือง 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 234 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 102 และมาตรา 105 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เก่ียวข้องได้กําหนดเก่ียวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรี สรุปได้ดังน้ี 
   1. วันเข้ารับตําแหน่ง 
   นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินของตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามที่มีอยู่จริงต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภายใน 60 วัน 
นับแต่วันถัดจากวันเข้ารับตําแหน่ง (วันเข้ารับตําแหน่ง หมายถึง วันถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์) 
   2. วันพ้นจากตําแหน่ง 
   นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินของตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามที่มีอยู่จริงต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภายใน 60 วัน 
นับแต่วันถัดจากวันพ้นจากตําแหน่ง (วันพ้นจากตําแหน่ง หมายถึง วันที่ลาออก หรือวันที่พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอ่ืน 
แล้วแต่กรณี ส่วนในกรณีที่คณะรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้หมายถึง วันที่คณะรัฐมนตรีคณะใหม่ถวายสัตย์
ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์) 
   3. กรณีพ้นจากตําแหน่งและได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งใหม่ หรือเข้ารับ
ตําแหน่งอ่ืนที่ต้องย่ืนบัญชีแสดงทรัพย์สินหรือหนี้สิน 
   กรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งและได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือ
ตําแหน่งใหม่ภายใน 1 เดือน นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีดังกล่าวไม่จําเป็นต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หน้ีสินกรณีพ้นจากตําแหน่งและกรณีเข้ารับตําแหน่งใหม่ แต่ไม่ต้องห้ามที่จะย่ืนเพ่ือเป็นหลักฐาน 
   4. บุคคลที่ถือว่าเป็นคู่สมรส 
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   การย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินของคู่สมรสตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้หมายความรวมถึง
ผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย ดังน้ี 
    4.1 บุคคลซึ่งได้ทําพิธีมงคลสมรสหรือพิธีอ่ืนใดในทํานองเดียวกันกับนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรี โดยมีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลภายนอกรับทราบว่าเป็นการอยู่กินกันฉันสามีภริยาตามประเพณี 
    4.2 บุคคลซึ่งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแสดงให้ปรากฏว่ามีสถานะเป็นสามีภริยากัน หรือ
มีพฤติการณ์เป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะดังกล่าว 
    4.3 บุคคลซึ่งจดทะเบียนสมรสกับนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีและต่อมาได้จดทะเบียนหย่า
ขาดจากกันตามกฎหมายแล้ว แต่ยังแสดงให้ปรากฏหรือมีพฤติการณ์เป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะเป็นสามี
ภริยากัน 
   5. การขอขยายเวลาการยื่นบัญชีแสดงรายการฯ และการขอแก้ไขบัญชีแสดงรายการฯ 
    5.1 ก่อนครบกําหนดตามระยะเวลาข้อ 1 และข้อ 2 ผู้ ย่ืนบัญชีอาจย่ืนคําขอขยาย
ระยะเวลาย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้ โดยต้องระบุเหตุผลและความจําเป็นต่อสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยอาจมีการขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาที่
ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน 
    5.2 กรณีการขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินที่ได้ย่ืนไว้แล้ว มีดังน้ี 
     5.2.1 ก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ 1 และข้อ 2 ผู้ย่ืนบัญชีสามารถย่ืนคําขอ
แก้ไขหรือเพ่ิมเติมบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินและเอกสารประกอบที่ได้ย่ืนไว้แล้ว 
     5.2.2 หากครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว ให้ผู้ย่ืนบัญชีย่ืนคําขอ
แก้ไขหรือเพ่ิมเติมบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบพร้อมคําช้ีแจงต่อคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
   6. ทรัพย์สินที่จะต้องแสดงรายการฯ 
    6.1 ทรัพย์สินและหน้ีสินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามท่ีมีอยู่จริงในวัน
เข้ารับตําแหน่งหรือวันที่พ้นจากตําแหน่ง แล้วแต่กรณี 
    6.2 ทรัพย์สินและหน้ีสินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในต่างประเทศ
ตามท่ีมีอยู่จริง 
    6.3 ทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่มอบหมายให้อยู่
ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
   7. เอกสารที่ต้องย่ืนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
    7.1 บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหน้ีสินที่มีอยู่จริงในวันที่เข้ารับตําแหน่งหรือวันที่พ้น
จากตําแหน่ง แล้วแต่กรณี ตามแบบที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนด 
    7.2 สําเนาหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินและหน้ีสินน้ันมีอยู่จริง 
    7.3 สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา 
ทั้งน้ี เอกสารที่ย่ืนจะต้องมีลายมือช่ือผู้ย่ืนรับรองกํากับไว้ทุกหน้า โดยให้จัดทําเอกสารทั้งหมดจํานวน 2 ชุด ชุดหน่ึง
เป็นต้นฉบับ และอีกชุดหน่ึงเป็นสําเนาคู่ฉบับ 
   8. วิธีย่ืนบัญชีแสดงรายการฯ 
    8.1 จัดส่งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนจัดส่งแทน 
    8.2 จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
   9. ผลของการไม่ย่ืนบัญชี หรือย่ืนบัญชีเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ 
    9.1 ผู้ที่จงใจไม่ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน หรือจงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหน้ีสินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเช่ือได้
ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหน้ีสินน้ัน ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ
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เรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย โดยให้ผู้น้ันหยุดปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง และถ้าหากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยว่าผู้ใดกระทําความผิด ให้ผู้น้ันพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ 
    9.2 ผู้กระทําความผิดตามข้อ 9.1 จะถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังตลอดไป และไม่มี
สิทธิดํารงตําแหน่งทางการเมืองใด ๆ และอาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ด้วย 
    9.3 จําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
3. เรื่อง การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตร ี
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรีในการเข้า
รับตําแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้น
ของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 170 และมาตรา 187 และ
พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 
มาตรา 9 และมาตรา 10 ได้กําหนดเก่ียวกับการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี สรุปได้ดังน้ี   
  1. การจัดการหุ้นส่วนของรัฐมนตรี   
    1.1 รัฐมนตรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของรัฐมนตรี ต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือ            
ผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (รวมถึงการ
ถือหุ้นของรัฐมนตรีที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอ่ืนไม่ว่าโดยทางใด ๆ ด้วย) เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี  
     (1) ในห้างหุ้นส่วนจํากัด รัฐมนตรีเป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดได้ไม่เกิน
ร้อยละห้าของทุนทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจํากัดนั้น  
    (2) ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด รัฐมนตรีเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ
ห้าของจํานวนหุ้นทั้งหมดที่จําหน่ายได้ในบริษัทนั้น  
    1.2 ในกรณีที่รัฐมนตรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของรัฐมนตรี ประสงค์จะ
ได้รับประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ในส่วนที่เกินกว่าจํานวนที่กําหนดไว้            
ให้รัฐมนตรีดําเนินการดังต่อไปน้ี1  

    (1) แจ้งเป็นหนังสือให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ได้รับแต่งต้ังเป็นรัฐมนตรี และ  
     (2) โอนหุ้นส่วนหรือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทน้ันให้นิติบุคคลภายใน 90 วันนับ
แต่วันที่ได้แจ้งให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ และเมื่อได้ดําเนินการโอนหุ้นส่วนหรือหุ้นให้กับนิติบุคคลใดแล้ว   
ให้รัฐมนตรีแจ้งเป็นหนังสือให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายใน 10 วันนับแต่วันที่ได้โอนหุ้นส่วนหรือหุ้นน้ัน  
  2. นิติบุคคลที่รัฐมนตรีจะโอนหุ้นส่วนหรือหุ้นให้จัดการได้   
    2.1 ต้องเป็นนิติบุคคลท่ีมีอํานาจจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืนตามกฎหมายโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.   
   2.2 ต้องเป็นนิติบุคคลที่ไม่มีกรรมการหรือพนักงานซึ่งนิติบุคคลน้ันมอบหมายให้เป็น
ผู้จัดการในการบริหารและจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรีที่มีผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียกับรัฐมนตรี คู่สมรส
ของรัฐมนตรี เจ้าหน้ีหรือลูกหน้ีของรัฐมนตรี   
   3. ในการโอนหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรีให้กับนิติบุคคล ให้รัฐมนตรีโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นส่วนหรือ
หุ้นให้กับนิติบุคคลโดยเด็ดขาดแต่การจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์เก่ียวกับหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรี            
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ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาจัดการหุ้นส่วน หรือหุ้นของรัฐมนตรี โดยต้องจัดทําตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ประกาศกําหนด   
   4. ผลของการที่รัฐมนตรีไม่แจ้งการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ ในส่วนที่เกินร้อยละ 5 ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ัง                
จะทําให้ถูกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา เข้าช่ือร้องต่อประธานสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่า ความเป็น
รัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนน้ันสิ้นสุดลง และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับคําร้องส่งคําร้องน้ันไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือ
วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนน้ันสิ้นสุดลง  หรือคณะกรรมการการเลือกต้ังเป็นผู้ส่งเรื่องให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ด้วย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82  
-------------------------------------- 
1 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 9/2551 ได้วางหลักไว้ว่าพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2543 มาตรา 5 กําหนดให้รัฐมนตรีต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นรัฐมนตรี และโอนหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทน้ันให้นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้อ่ืนภายใน 90 วันนับแต่วันที่แจ้งให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ และจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ทราบอีกครั้งภายใน 10 วันนับแต่วันที่ได้โอนหุ้นให้นิติบุคคลน้ัน ซึ่งแม้ว่ามาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวจะไม่มีบทบัญญัติให้รัฐมนตรีแจ้งความประสงค์ที่จะรับประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือ
หุ้นของคู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะน้ันเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญให้นําบทบัญญัติสําหรับนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีมาใช้บังคับ เมื่อบทบัญญัติสําหรับนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมีกฎหมายบัญญัติไว้อย่างไร ก็ย่อมจะนํามาใช้
บังคับกับคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้ด้วย ดังน้ัน รัฐมนตรีจึงมีหน้าที่ต้องแจ้งความประสงค์จะรับ
ประโยชน์จากกรณีดังกล่าวของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อประธานกรรมการ ป.ป.ช. ด้วย  
 
4. เรื่อง ระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอระบบผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ดังน้ี 
              สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. ที่มาและหลักการของระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
   1.1 โดยท่ีการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีจะต้องอาศัยกลไกการทํางานของ
กระทรวง ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐต่างๆ ที่จะต้องทํางานประสานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือให้การ
ดําเนินนโยบายของคณะรัฐมนตรีบรรลุเป้าหมาย สลค. จึงได้ดําเนินการพัฒนาระบบประสานงานที่เก่ียวข้องกับ
ภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภามาโดยตลอดอย่างต่อเน่ือง 
   1.2 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (23 กันยายน 2546 และ 11 พฤศจิกายน 2546) ให้ความ
เห็นชอบจัดต้ังระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาบนแนวคิดที่จะมุ่งให้การประสานงานในภารกิจที่
เก่ียวข้องกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการทั้งหลายเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีหลักการให้ผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา หรือที่เรียกว่า ปคร. มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางของส่วนราชการน้ัน ๆ ในการประสานงานกับ
ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และต่อมาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 ได้
มีการประกาศใช้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของ ปคร. ให้มีประสิทธิภาพและมีความชัดเจนมากขึ้น 
  2. หน้าที่ของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
   2.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 
ได้กําหนดหน้าที่ของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาไว้ ดังน้ี 
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    (1) ประสานงานเก่ียวกับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
และระยะเวลาที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และ
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
    (2) ให้คําแนะนําเก่ียวกับกระบวนการการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีแก่เจ้าหน้าที่
ของส่วนราชการที่จัดทําเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
    (3) ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดในการจัดทําความเห็นในเรื่องที่สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอความเห็นเพ่ือให้สามารถส่งความเห็นได้ทันตามกําหนดเวลา 
    (4) ประสานงานและติดตามให้หน่วยงานในสังกัดจัดทําข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    (5) ประสานงานเก่ียวกับวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรี
ให้หน่วยงานในสังกัดทราบ 
    (6) รวบรวมมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการ 
    (7) ประสานงานและติดตามผลการดําเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี 
    (8) ประสานงานในการวางแผนการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี รวมท้ังการ
วางแผนเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา 
    (9) ประสานงานและติดตามความคืบหน้าของร่างกฎหมายและเร่ืองอ่ืน ๆ ที่เสนอ
ต่อรัฐสภาในขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งประสานงานกับรัฐมนตรีเพ่ือช้ีแจงร่างกฎหมาย ญัตติ กระทู้ถาม และเร่ืองอ่ืน ๆ ที่
อยู่ในอํานาจหน้าที่ของรัฐสภา 
    (10) ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องอ่ืน ๆ ในภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามที่
รัฐมนตรีมอบหมาย     
   2.2 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (27 พฤศจิกายน 2551) เห็นชอบให้หน่วยงานที่มีผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาพิจารณามอบหมายให้ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเป็นผู้ประสานงานหรือ
ดําเนินการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาขอความร่วมมือในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติและเรื่องอ่ืน ๆ ในช้ันการพิจารณาของวุฒิสภา ดังน้ี 
    (1) ในช้ันการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาก่อนการ
ประชุมวุฒิสภา ให้ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของหน่วยงานผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ัน ๆ หรือ
หน่วยงานผู้ได้รับแต่งต้ังจากสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญติในช้ันสภาผู้แทนราษฎร
เข้าร่วมประชุมช้ีแจงแสดงความคิดเห็น ตลอดจนให้ข้อมูลเก่ียวกับผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในที่ประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ก่อนนําเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาต่อไป 
    (2) ในช้ันวาระที่หน่ึงของวุฒิสภา ให้ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเข้า
ร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญติตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 ข้อ 81 วรรค
สองด้วย 
  3. การแต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง แล้วแต่กรณี แต่งต้ังบุคคลเพ่ือทําหน้าที่ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา และส่งหนังสือแจ้งมายัง สลค. เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้
ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 ดังน้ี 
   3.1 ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี ให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี แต่งต้ังจาก
ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการประจํา ตามท่ีเห็นสมควร 
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   3.2 ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดแต่งต้ัง
จากข้าราชการประจําผู้ดํารงตําแหน่งระดับ 10 หรือข้าราชการประจําผู้ดํารงตําแหน่งที่เทียบเท่า 
  4. บทบาทของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในการสนับสนุนการทํางานของ
คณะรัฐมนตรี 
   4.1 ประสานงานกับ สลค. ในกรณีต้องการนําเรื่องสําคัญเร่งด่วนหรือเรื่องที่มีเง่ือนไขเวลาที่
ต้องดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีได้ทันการณ์ 
   4.2 ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาเรื่อง
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอทราบความเห็น หรือเร่งรัดให้ดําเนินการตอบความเห็นเพ่ือให้เรื่องต่าง ๆ สามารถเข้าสู่
กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
   4.3 ประสานงานกับ สลค. ขอให้แจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่มีความเร่งด่วนเป็น
กรณีพิเศษ 
   4.4 รายงานผลการพิจารณาร่างกฎหมายที่เสนอต่อรัฐสภาให้ทราบเป็นระยะ ๆ 
   
5. เรื่อง  สถานการณ์และแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาฝนท้ิงช่วงป ี2562 ระยะเร่งด่วน 
  คณะรัฐมนตรีมมีติรับทราบสถานการณ์และแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงปี 
2562 ระยะเร่งด่วน ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี  
 ตามที่ ไ ด้ เกิดสถานการณ์ฝนทิ้ง ช่วง (มิถุนายน 2562 ถึงปัจจุบัน) ที่ เ กิดขึ้นในหลายพ้ืนที่ 
ทั่ วประ เทศ  ส่ งผลใ ห้ประชาชนไ ด้รั บผลกระทบจากการขาดแคลนน้ํ า เ พ่ื อการ อุปโภคบริ โภคและ 
เพ่ือการเกษตร ดังน้ัน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
ได้สั่ งการให้ทุกส่วนราชการและเหล่าทัพสนับสนุนอากาศยานและกําลังพลร่วมการปฏิบัติการฝนหลวง  
เพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้าให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง และร่วมแก้ไขปัญหาเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนโดยเร็ว 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ติดตามสถานการณ์ และดําเนินการแก้ไขปัญหาฝนท้ิงช่วง ที่ส่งผล
กระทบต่อเกษตรกร สรุปได้ดังน้ี 
 1. สถานการณ์และแนวโน้ม 
 สภาพฝน กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนปี 2562 จะมีปริมาณฝนรวม
ของทั้งประเทศน้อยกว่าปี 2561 และน้อยกว่าค่าปกติประมาณ 5-10 % (ปีที่แล้วตํ่ากว่าค่าปกติ 3%) โดยช่วงต้น
เดือนกรกฎาคม บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีปริมาณและการกระจายของฝนลดลง และมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่า
ปกติ ก่อให้เกิดการขาดแคลนนํ้าด้านการเกษตร 
 สถานการณ์ น้ํ า ใ น อ่ า ง เ ก็ บน้ํ า ขนาด ให ญ่  ปริ ม าณ นํ้ า ใน อ่ า ง เ ก็ บ นํ้ า ขนาด ใหญ่ 
ทั้ง 35 แห่ง ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 มีปริมาณน้ําใช้การได้ทั้งประเทศ 10,729 ล้านลูกบาศก์เมตร  
คิดเป็นร้อยละ 23 ของความจุ (น้อยกว่าปริมาณนํ้าปี 2561 อยู่ 11,484 ล้านลูกบาศก์เมตร) โดยมีอ่างเก็บนํ้าขนาด
ใหญ่ที่มีปริมาตรตํ่ากว่าร้อยละ 30 ของความจุ รวม 19 แห่ง ปริมาตรระหว่างร้อยละ 30 – 50 รวม 10 แห่ง และ
ปริมาตรมากกว่าร้อยละ 50 รวม 6 แห่ง ซึ่งถือว่าขณะน้ีมีปริมาณนํ้าน้อย  
 สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวปี 2562/63 จากข้อมูลการสํารวจของกรมส่งเสริมการเกษตร             
ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จํานวน 47.88 ล้านไร่ ยังไม่ปลูกอีก 12.45 ล้านไร่ 
 ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ พบว่า ฝนทิ้งช่วงจะส่งผลต่อปริมาณ คุณภาพ ผลผลิตของ
เกษตรกรจะลดลงหรือเสียหาย และผลกระทบต่อรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร ปัจจุบัน ยังไม่มีรายงานความเสียหาย
และไม่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 

 2. แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบ 
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  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ ดําเ นินการทันที  และเตรียมการแก้ไขในระยะยาว  
โดยบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา                
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพอากาศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้ทันที และมีแผนปฏิบัติที่ครอบคลุมการแก้ไข
ปัญหาในระยะต่อไป 

  การเผชิญเหตุระยะเร่งด่วน 
  1. ปฏิบัติการฝนหลวง เพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้าและพ้ืนที่การเกษตรที่ประสบปัญหาฝน
ทิ้งช่วง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร บูรณาการการปฏิบัติร่วมกับกองทัพ โดยกองทัพสนับสนุนอากาศยานเพ่ิม 
จํานวน 7 ลํา จากกองทัพบก 1 ลํา กองทัพอากาศ 5 ลํา และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 1 ลํา พร้อมกําลังพล 88 นาย 
  2. สํารวจพ้ืนที่ขาดแคลนน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค พร้อมสนับสนุนเคร่ืองจักรเครื่องมือ เช่น 
รถบรรทุกนํ้า เครื่องสูบนํ้า เพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้ทันที และสร้างการรับรู้ ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้
นํ้าอย่างประหยัด ดําเนินการ ดังน้ี  
   2.1 ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการสํารวจข้อมูลพ้ืนที่
การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนท้ิงช่วง รวมทั้งจัดทําชุดข้อมูลแนวโน้ม/สถานการณ์นํ้าในอนาคต วิเคราะห์
ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้นํ้าในไร่นา 
การสะสมนํ้าต้นทุน และความช้ืนในดิน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร และผู้ใช้นํ้าได้ตระหนักและ
เข้าใจสถานการณ์ความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในระดับที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล แนวโน้ม เรียนรู้ที่จะปรับตัวและ
บรรเทาผลกระทบให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด เช่น วิธีการดูแลรักษาพืชในภาวะแห้งแล้งฝนทิ้งช่วง ปรับเปลี่ยนการ
เพาะปลูกพืชอายุสั้นใช้นํ้าน้อยทดแทนการเพาะปลูกข้าวในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562   
   2.2 การจัดเตรียมเคร่ืองสูบนํ้า รถบรรทุกนํ้า และเครื่องจักรเครื่องมือสนับสนุนอ่ืนๆ  
ทั้งประเทศ จํานวน 4,850 หน่วย เพ่ือสนับสนุนและพร้อมให้การช่วยเหลือทันท่วงที กระจายอยู่ตามโครงการ
ชลประทานทุกจังหวัด และเตรียมพร้อมแหล่งนํ้าต้นทุนในพ้ืนที่ใกล้เคียงระบบชลประทาน สําหรับการแจกจ่ายนํ้าเพ่ือ
การอุปโภคบริโภค 
   2.3 แจ้งเตือนให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้เริ่มทําการปลูกข้าว ให้ชะลอการปลูกไปจนกว่าจะสิ้นสุด
ภาวะฝนทิ้งช่วง หรือจนกว่าปริมาณและการกระจายของฝนมีความสม่ําเสมอ และหากมีภาวะการขาดแคลนนํ้าให้
ดําเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพ่ือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด รวมทั้ง สร้างการรับรู้ ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
ให้มีการใช้นํ้าประหยัดอย่างต่อเน่ือง 
   2.4 วางแผนการเพาะปลูกพืชและปฏิทินการเพาะปลูกเป็นการล่วงหน้า โดยเฉพาะในฤดูแล้ง
ปี 2562/63 ให้สอดคล้องกับการคาดการณ์สถานการณ์นํ้า    
   2.5 จัดต้ัง War room ทุกจังหวัด เร่งสํารวจพ้ืนที่ประสบฝนทิ้งช่วงทุกจังหวัดพร้อมช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบฝนทิ้งช่วง และแนะนําให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรุงทะเบียนก่อนเกิดความ
เสียหาย 
  3. ปรับแผนการระบายนํ้าจากแหล่งนํ้าต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งนํ้าที่มีปริมาณนํ้าน้อยกว่าร้อยละ 
30 ของความจุ และเพ่ิมความเข้มงวดติดตาม กํากับ การจัดสรรนํ้าในระดับพ้ืนที่เพ่ือให้ใช้นํ้าอย่างประหยัด และมี
ปริมาณนํ้าเพียงพอสําหรับอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศเพียงพอถึงฤดูแล้งปี 2562/63 ดําเนินการ ดังน้ี 
   3.1 เก็บนํ้าในอ่างเก็บนํ้าไว้ให้มากที่สุด ไม่ระบายนํ้าจากเขื่อนจนกว่าปริมาณนํ้า 
จะมากกว่าเส้นควบคุมตอนล่าง และบริหารปริมาณนํ้าฝนที่ไหลลงสู่ระบบคลองชลประทาน แทนการบริหารนํ้า 
ที่ระบายจากเขื่อน 
   3.2 พ้ืนที่ดอนท่ียังไม่ได้ปลูก ให้ประชาสัมพันธ์แนะนําให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกตาม
ปริมาณฝนที่ตกในพ้ืนที่ หรือสนับสนุนการปลูกพืชใช้นํ้าน้อย เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายของผลผลิต 
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สําหรับพ้ืนที่เพาะปลูกแล้ว จะดําเนินมาตรการส่งนํ้าแบบประณีตด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง ส่งนํ้าแบบรอบเวรหมุนเวียนใน
แต่ละพ้ืนที่ 
   3.3 จัดแผนหมุนเวียน/จัดรอบเวรการใช้ นํ้าในระบบลุ่มนํ้า และบริหารจัดการนํ้า 
ที่จัดสรรอย่างเข้มงวด และสอดคล้องกับสถานการณ์ 
   3.4 พิจารณาการใช้นํ้าจากแก้มลิงธรรมชาติ และเสริมแหล่งนํ้าด้วยบ่อนํ้าบาดาล ในพ้ืนที่ที่
เป็นที่ดอน 
   3.5  การบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มเจ้าพระยา เมื่อประเมินนํ้าฝนที่ตกลงมาแล้ว พบว่า               
มีความจําเป็นต้องปรับลดแผนการระบายนํ้า เพ่ือประหยัดการใช้นํ้าตลอดฤดูฝน และให้มีปริมาณนํ้าเพียงพอ สําหรับ
การอุปบริโภค บริโภค ในปี 2563 เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการนํ้าเป็นไปได้ตามแผนที่วางไว้ จึงจําเป็นต้องกําหนด
มาตรการควบคุมการบริหารจัดการนํ้า ดังน้ี 
    1) ประตูระบายนํ้าที่รับนํ้าจากแม่นํ้าในลุ่มนํ้าเจ้าพระยา จะเปิดรับนํ้าเฉพาะการอุปโภค
บริโภคเป็นครั้งคราว ทั้งน้ี อาคารเช่ือมต่อที่ดูแลโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดทําปฏิทินการรับนํ้าส่งให้กรม
ชลประทาน 
    2) ลํานํ้าหรือคลองส่งนํ้าที่มีความจําเป็นต้องรับนํ้าเข้าเพ่ือรักษาเสถียรภาพของตล่ิงลํา
นํ้า ให้รับนํ้าเข้าในเกณฑ์ตํ่าสุด ซึ่งกรมชลประทานจะกําหนดอัตราการรับนํ้าที่เหมาะสมให้ 
    3) ขอความร่วมมือ ไม่ให้เกษตรกร ทําการปิดก้ันลํานํ้าหรือสูบนํ้าเข้าพ้ืนที่เพาะปลูก
เช่นกัน ทั้งน้ี หากพ้ืนที่ใดมีความจําเป็นจะต้องสูบนํ้าเพ่ือใช้สําหรับการอุปโภคบริโภค ให้จัดทําปฏิทินการสูบนํ้า ส่งให้
กรมชลประทานและหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับทราบ 
    4) สถานีสูบน้ําของการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และการประปาส่วน
ท้องถิ่นสามารถทําการสูบนํ้าได้ตามปกติ ทั้งน้ีให้จัดทําปฏิทินการสูบนํ้า ส่งให้กรมชลประทาน 
    5) ลดการเพาะเล้ียงปลาในกระชังในแม่นํ้าปิง แม่นํ้าน่าน แม่นํ้าเจ้าพระยา แม่นํ้าน้อย 
แม่นํ้าท่าจีนและในระบบชลประทาน 
     6) ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้มีการปล่อยนํ้าเสียลงในแม่นํ้า  
คูคลอง และแหล่งนํ้าต่างๆ เน่ืองจากทําให้ต้องระบายนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าเพ่ิมขึ้นเพ่ือเจือจางนํ้าเสีย 
  การช่วยเหลือเยียวยาระยะสั้น 
  1. การบรรเทาความเดือดร้อนด้านรายได้เพ่ือเสริมสภาพคล่องของเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร
ที่ประสบภัยฝนทิ้งช่วง โดยการสนับสนุนเงินทุนแก่สมาชิกสหกรณ์ สนับสนุนเงินทุนดอกเบ้ียตํ่าจากกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ให้สหกรณ์วงเงิน 1,600 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1 เป็นระยะเวลา 3 - 5 ปี โดยมีวงเงินกู้ให้สมาชิก
รายละไม่เกิน 30,000 – 50,000บาท ผ่านการดําเนินโครงการ 3 โครงการ ได้แก่ 
   1.1 โครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง วงเงิน 600                
ล้านบาท มี 2 กิจกรรม ได้แก่ ให้สมาชิกกู้ยืมเพ่ือพัฒนาอาชีพ และเพ่ือจัดหาแหล่งนํ้าทําการเกษตร  
   1.2 โครงการจัดหาแหล่งนํ้าให้สมาชิกสหกรณ์ วงเงิน 400 ล้านบาท 
   1.3 โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ วงเงิน 600 ล้านบาท 
  2. การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือฯ เกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือ ข้าว ไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ ไร่ละ 1,148 บาท พืชสวนและอ่ืนๆ ไร่ละ 1,690 
บาท รายละไม่เกิน 30 ไร่ โดยเร่งสํารวจความเสียหาย เพ่ือให้การช่วยเหลือภายใน 90 วัน 
  3. โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิงที่ซื้อ
ประกันภัยกับ ธ.ก.ส. จะได้รับการช่วยเหลือ ไร่ละ 1,260 บาท และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 
2562 เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิงที่ซื้อประกันภัยกับ ธ.ก.ส. จะได้รับการช่วยเหลือ ไร่ละ 1,500 บาท 



 

 

 

11 

  4. เตรียมเมล็ดพันธ์ุข้าว เพ่ือแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ฝนทิ้ง
ช่วง (มิถุนายน – สิงหาคม 2562) ตามความต้องการพันธ์ุข้าวของเกษตร โดยต้องคํานึงปริมาณนํ้าและความเหมาะสม
ของแต่ละพ้ืนที่ 
  การดําเนินการในระยะต่อไป 
  1. ประเมินความเสี่ยงต่อปริมาณน้ําต้นทุนในอนาคต เพ่ือนําไปสู่การบริหารความต้องการนํ้า
ภาคเกษตรและวางแผนการเพาะปลูกพืชที่สอดคล้องกับปริมาณนํ้า โดยกําหนดปฏิทินการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์นํ้า 
  2. ประเมินความเสี่ยงต่อระดับความม่ันคงด้านอาหาร และผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเกษตร
และอาหาร การดํารงชีวิต และสภาพคล่องทางการเงินของครัวเรือนเกษตรกร รวมท้ังผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ต่อเน่ือง 
  3. ประเมินความเสี่ยง ต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน โดยวิเคราะห์มาตรการ 
งบประมาณที่จะช่วยเหลือเยียวยา และสนับสนุนเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างต่อเน่ือง 
 ทั้งน้ี หากพบความเสี่ยงที่จะสร้างความเสียหายต่อผลผลิต เกษตรกรเสียโอกาสในการผลิต และกระทบ
ต่อรายได้ในครัวเรือนจนอาจทําให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และไม่สามารถดํารงชีพขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเตรียมนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา มาตรการเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบ ให้สามารถปรับตัวและมีความพร้อมที่จะเผชิญเหตุ และสามารถบริหารความเสี่ยงได้ด้วยตนเองใน
ระดับหน่ึง เช่น มาตรการเสริมสภาพคล่องทางการเงิน มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถการผลิตและการตลาด โดยยึดหลัก
ที่จะไม่สร้างภาระงบประมาณภาครัฐ รวมท้ังเป็นมาตรการที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีศักยภาพ และความพร้อมที่จะรับมือ
กับภาวะฝนทิ้งช่วง ในอนาคตได้ดีกว่าปัจจุบัน รวมทั้ง เป็นมาตรการที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้ใน
ห้วงเวลาที่เหมาะสมหรือทันต่อสถานการณ์ต่อไป 
 
6. เรื่อง   สรุปสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงฤดูฝนและมาตรการแก้ไข 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติเสนอ ดังน้ี 
 1. รับทราบสถานการณ์นํ้าในปัจจุบัน และการเปิดศูนย์อํานวยการนํ้าเฉพาะกิจ 
 2. เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนนํ้า เพ่ือให้หน่วยงานนําไปดําเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้อง 

สาระสําคัญ 
สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ขอรายงาน

สรุปสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงฤดูฝนและมาตรการแก้ไข ดังน้ี 
 1. สรุปการคาดการณ์สภาพอากาศและปริมาณนํ้า 
  1.1 สภาพอากาศและนํ้าฝน : กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรพัยากรนํ้า (องค์การ
มหาชน) คาดการณ์ปริมาณฝนในช่วงคร่ึงแรกของฤดูฝน (พฤษภาคม-กรกฎาคม) น้อยกว่าค่าปกติ  5 - 10% และส่วนครึ่ง
หลังของฤดูฝน (สิงหาคม-ตุลาคม) จะมีปริมาณฝนตกใกล้เคยีงกับค่าปกติและคาดว่าจะมีพายุพัดผ่านประเทศไทย จํานวน 
1 - 2 ลูกในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 
   ข้อเท็จจริงสถิติฝนที่ตกจริงในช่วงเดือนมิถุนายน - กลางกรกฎาคม มีปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าปกติ           
30 - 40% ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่มีปริมาณฝนมากกว่าปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่แล้งสุด 12% เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเอลนีโญกําลังอ่อน ส่วนภาคอ่ืน ๆ  เป็นไปตามคาดการณ์ 
  1.2 ปริมาณน้ําทุกแหล่งนํ้า ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 มีปริมาณนํ้ารวม 38,665 ล้านลูกบาศก์
เมตร (47%) แบ่งเป็น ภาคเหนือ 9,183 ล้านลูกบาศก์เมตร (34%) ภาคกลาง 508 ล้านลูกบาศก์เมตร (20%) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4,246 ล้านลูกบาศก์เมตร (33%) ภาคตะวันตก 18,284 ล้านลูกบาศก์เมตร (68%) ภาคตะวันออก 



 

 

 

12 

1,120 ล้านลูกบาศก์เมตร (36%) ภาคใต้ 5,323 ล้านลูกบาศก์เมตร (58%) และศักยภาพนํ้าบาดาล 1,228 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อเดือน โดยมีปริมาณนํ้าต้นทุนมากกว่าปี 2558 (ปีแล้งสุด) จํานวน 2,293 ล้านลูกบาศก์เมตร (7%) แต่มีปริมาณนํ้า
น้อยกว่าปี 2561 จํานวน 11,904 ล้านลูกบาศก์เมตร (25%) โดยมีแหล่งนํ้าเฝ้าระวังน้ําน้อย (น้อยกว่า 30%) เสี่ยงขาด
แคลนนํ้า แยกเป็นขนาดใหญ่ 19 แห่ง (ภาคเหนือ 4 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 แห่ง ภาคตะวันออก 3 แห่ง ภาค
กลาง 4 แห่ง) ขนาดกลาง 150 แห่ง (ภาคเหนือ 19 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 104 แห่ง ภาคตะวันออก 11 แห่ง                  
ภาคกลาง 11 แห่ง ภาคตะวันตก 2 แห่ง ภาคใต้ 3 แห่ง) 
 2. การวางแผนบริหารจัดการนํ้าช่วงต้นฤดูฝนที่ผ่านมา ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มีปริมาณน้ําในแหล่ง
นํ้าทั้งหมดช่วงต้นฤดูฝนปี 2562 น้อยกว่า ปี 2561 ประมาณ 4,849 ล้านลูกบาศก์เมตรรัฐบาลโดยคณะอนุกรรมการวิเคราะห์
ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ซึ่งมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
(ในขณะน้ัน) ได้ประชุมคณะอนุกรรมการฯ อย่างต่อเน่ืองเพื่อกํากับดูแลและกําชับให้หน่วยงานมีการวางแผนจัดสรรนํ้าอย่าง
รัดกุม ตลอดจนกําหนดมาตรการรับมือนํ้าหลากและนํ้าน้อยด้วย 
 3. การคาดการณ์ พ้ืนที่ เสี่ ยงขาดแคลนนํ้า สํ านักงานทรัพยากรน้ํ าแห่ งชาติ  ได้คาดการณ์  
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 พบในเบ้ืองต้นมีจํานวน 160 อําเภอ 21 จังหวัด และได้แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน และ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเฝ้าระวังเตรียมการวางแผนรับมือ ทบทวน ปรับแผนการจัดสรร
นํ้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และได้มีการวิเคราะห์คาดการณ์เพ่ิมเติม ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562  พบพ้ืนที่เสี่ยงขาด
แคลนนํ้าเป็น 240 อําเภอ 36 จังหวัด แบ่งออกเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 105 อําเภอ    
12 จังหวัด ภาคเหนือ 61 อําเภอ 11 จังหวัด ภาคใต้ 70 อําเภอ 9 จังหวัด ภาคตะวันออก 2 อําเภอ 2 จังหวัด  ภาคกลาง             
1 อําเภอ 1 จังหวัด และภาคตะวันตก 1 อําเภอ 1 จังหวัด ตามลําดับ ทั้งน้ี คาดการณ์ว่าจะมีพ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ําในพ้ืนที่
นอกเขตชลประทานขยายวงกว้างและทวีความรุนแรงขึ้นช่วงระยะต่อจากน้ี  
  สําหรับพ้ืนที่ เฝ้าระวังที่มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนนํ้ามากที่สุด คือ ลุ่มนํ้าเจ้าพระยา  
ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีการจัดสรรนํ้ามากกว่าแผนในช่วงเวลาเดียวกันและในช่วงเวลาฤดูฝนที่เหลือยังคงมีความต้องการนํ้า
สุ ทธิ จาก 4 เขื่ อนหลัก  ( เขื่ อนภูมิพล เขื่ อนสิ ริ กิ ต์ิ  เขื่ อนป่ าสั กชลสิทธ์ิ  และเขื่ อนแควน้ อยบํ ารุ งแดน )  
รวม 2,066 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีความจําเป็นต้องสํารองน้ําไว้ใช้อย่างน้อยเพ่ือการอุปโภค – บริโภค  
และรักษาระบบนิเวศน์ตลอดฤดูแล้งที่จะถึง และช่วงต้นฤดูฝนปีถัดไปอีกไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ทําให้เมื่อ
ประเมินนํ้าฝนท่ีตกลงมาแล้ว พบว่าจําเป็นต้องปรับลดแผนการระบายนํ้าหรือประหยัดการใช้นํ้าตลอดฤดูฝนที่เหลือ
มากกว่า 300 ล้านลูกบาศก์เมตร และต้องวางแผนการปลูกพืชในฤดูแล้งถัดมาให้ชัดเจน 
 4. จากสถานการณ์ดังกล่าว สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติได้เปิดศูนย์อํานวยการนํ้าเฉพาะกิจ เพ่ือ
บูรณาการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม เพ่ือติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์สถานการณ์นํ้า และผลจากการประชุมคณะทํางานฯ ได้
กําหนดมาตรการดําเนินการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนนํ้าให้หน่วยงานดําเนินการ ดังน้ี 

 4.1 มาตรการเร่งด่วน 
  (1) มอบกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่เหนือและท้ายอ่างเก็บนํ้า 

และประสานกับหน่วยงานของกองทัพขอรับการสนับสนุนเคร่ืองบิน และกําลังพลร่วมดําเนินการ  
  (2) มอบกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสํารวจพ้ืนที่ที่ขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภค - บริโภค และการเกษตร พร้อมสนับสนุน
เครื่องจักรเครื่องมือ เช่น รถบรรทุกนํ้า เครื่องสูบนํ้า เพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้ทันที และสร้างการรับรู้ ร่วมรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้นํ้าอย่างประหยัด 

  (3) มอบหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ และกลาง (กรม
ชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) ปรับแผนการระบายนํ้า
จากแหล่งนํ้าต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งนํ้าที่มีปริมาณนํ้าน้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุ   และเพ่ิมความเข้มงวดติดตาม กํากับ 



 

 

 

13 

การจัดสรรนํ้าในระดับพ้ืนที่เพ่ือให้ใช้นํ้าอย่างประหยัด และมีปริมาณนํ้าเพียงพอสําหรับอุปโภค - บริโภค รักษาระบบนิเวศ
เพียงพอถึงฤดูแล้งปี 2562/63 
    ( 4 )  มอบการ ไฟ ฟ้ าฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ป ระ เทศ ไทยและกรมชลประทาน  ปรั บลด 
แผนการระบายนํ้าจาก 4 เขื่อนแบบขั้นบันไดเพ่ือประหยัดนํ้า โดยมอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
กระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
    (5) มอบการประปานครหลวงวางแผนการใช้นํ้าจากลุ่มนํ้าแม่กลอง โดยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย และกรมชลประทาน 
    (6) มอบหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและจังหวัด สร้างความเข้าใจเก่ียวกับสถานการณ์นํ้า และ
แนวทางการแก้ไขให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนในพ้ืนที่รับทราบในภาพรวมด้วย 
 4.2 มาตรการระยะสั้น 
  (1) เร่งรัดหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น ปี 2562 ของงานก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ําบริเวณต้นนํ้าให้ทันต่อการรับนํ้าในฤดูฝน ปี 2562 และงาน
ขุดลอกเพ่ิมความจุแหล่งนํ้าธรรมชาติ อ่างเก็บนํ้า และแหล่งนํ้าอ่ืน ๆ 
  (2) มอบกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ปรับแผนการขุดเจาะบ่อบาดาล และซ่อมแซมบํารุงรักษาล้างบ่อนํ้า
บาดาล ในพ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติ 
  (3)  มอบกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจัดทําแผนงานโครงการเพ่ือขอรับสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนการปฏิบัติงานตามลําดับความสําคัญ 
เน้นนํ้าเพ่ือการอุปโภค - บริโภคเป็นหลัก ควบคู่กับการเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนนํ้าอุปโภค - บริโภค โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนตกน้อยกว่า 60 มิลลิเมตรต่อเดือน 
  (4) มอบกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและกระทรวงการคลัง ร่วมบูรณาการกําหนดนโยบายช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย เช่น สินเช่ือเงิน
ด่วนหรือฉุกเฉินเพ่ือสร้างอาชีพ ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัย พักชําระหน้ีเงินต้น  สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุเพ่ือการ
เพาะปลูก และการชดเชยเยียวยา รวมถึงการสร้างอาชีพเสริม เป็นต้น 
 4.3 มาตรการระยะยาว 
  (1) ให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณบูรณาการ เร่งรัดการปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่
อย่างเป็นระบบ (Area Based) และโครงการแหล่งนํ้าตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี ให้เป็นไปตาม
แผน 
  (2) มอบสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติบูรณาการจัดทําทะเบียนแหล่งนํ้า ทะเบียนผู้ใช้นํ้า แผนที่
แสดงพ้ืนที่ชลประทาน และพื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งนํ้า 
  (3)  มอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการปรับแผนการเพาะปลูกพืช และปฏิทินการเพาะปลูกเป็น
การล่วงหน้าโดยเฉพาะในฤดูแล้งปี 2562/63 ให้สอดคล้องกับการคาดการณ์สถานการณ์นํ้า  
 

ต่างประเทศ 
 
7.  เรื่อง  การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ําโขง 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างเอกสารท้ัง 6 ฉบับ และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยให้กระทรวงการต่างประเทศ
ดําเนินการได้ โดยไม่ต้องนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ            
อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงทั้ง 4 กรอบความร่วมมือ เป็นผู้ร่วมให้การรับรองเอกสารดังกล่าวตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ 
เสนอ 
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                   ร่างเอกสารทั้ง 6 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มนํ้าโขง
ตอนล่าง ครั้งที่ 12 (Joint Statement on the 12th Ministerial Meeting of  the Lower Mekong Initiative) 
(2) ร่างถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยการสร้างเสริมการประสานงานระหว่างมิตรประเทศลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง (Draft Joint 
Statement on Strengthening Coordination among the Friends of the Lower Mekong) (3) ร่างถ้อยแถลง
ร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มนํ้าโขง – คงคา ครั้งที่ 10 (Draft Joint Ministerial Statement for 
the 10th Mekong – Ganga Cooperation Ministerial Meeting) (4) ร่างแผนปฏิบัติการกรอบความร่วมมือลุ่มนํ้า
โขง – คงคา ปี ค.ศ. 2019 – 2022 (Draft Mekong-Ganga Cooperation Plan of Action 2019 - 2022)              
(5) ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มนํ้าโขง – สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 9 
(Draft Co – Chairs’ Statement of the 9th Mekong – ROK Foreign Ministers’ Meeting) และ              (6) 
ร่างถ้อยแถลงประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มนํ้าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 12 (Draft  
Co – Chair’s Statement of the 12th Mekong – Japan Foreign Ministers’ Meeting) 
                  ทั้งน้ี การประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงทั้ง 4 กรอบความร่วมมือดังกล่าว จะ
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย ในช่วงการประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 
 
8.  เรื่อง  ร่างกรอบการเจรจาจัดทําความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ในเรื่องทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกรอบการเจรจาจัดทําความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
(RCEP) เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือให้เป็นแนวทางในการเจรจาต่อไป ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ เสนอ 
                   สําหรับร่างกรอบการเจรจาฯ ดังกล่าว เพ่ือให้ไทยดําเนินการเจรจาและยอมรับประเด็นข้อเรียกร้อง
เรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ความตกลง RCEP ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและการดําเนินการเพื่อ
การพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทย รวมทั้งเพ่ือให้ไทยสามารถร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการสรุปผลการเจรจา
เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ความตกลง RCEP ได้ตามแผนการทํางานในปี พ.ศ. 2562 (RCEP Work Plan for 
2019) กระทรวงพาณิชย์จึงเห็นควรปรับปรุงกรอบการเจรจาสําหรับการเจรจาจัดทําความตกลง RCEP ในเรื่อง
ทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีความยืดหยุ่นและครอบคลุมประเด็นที่ไทยอยู่ระหว่างดําเนินการ โดยมีระยะเวลาปรับตัวที่
เหมาะสม ไม่สงผลกระทบต่อการเข้าถึงยา และไม่ก่อให้เกิดการผูกขาดการคุ้มครองพันธ์ุพืช ซึ่งเป็นประเด็นอ่อนไหวที่
สําคัญอย่างย่ิงของไทย พร้อมทั้งยังคงรักษาความยืดหยุ่นของไทยในการใช้มาตรการที่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วย
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวกับการค้า (TRIPS Agreement) และความตกลงอื่น ๆ ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก 
(WTO) เพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงยาของประชาชน 
                   ทั้งน้ี การประชุมคณะทํางานว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาคร้ังต่อไปมีกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่                
24 – 31 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองเจ้ิงโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยท่ีประชุมมีเป้าหมายที่จะหาข้อสรุปข้อบท     
คงค้างทั้งหมด เพ่ือให้มีการประกาศสรุปผลการเจรจาเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญาในการประชุมรัฐมนตรี RCEP สมัย
พิเศษ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

แต่งต้ัง 
9. เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) โดยมอบให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาและประสานงานใน
การเลือกสรรผู้สมควรดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการ ตลอดจนองค์ประกอบ หน้าที่ และอํานาจของ
คณะกรรมการ และนําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาแต่งต้ัง แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป  
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10. เรื่อง คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอเก่ียวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีชุดเดิม โดยให้คณะกรรมการต่าง ๆ ที่
คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 และภายหลังจากน้ันให้คณะกรรมการท่ี
คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังทุกคณะเป็นอันสิ้นสุดลง  
และหากส่วนราชการใดพิจารณาเห็นว่าคณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังคณะใด ยังมีภารกิจสําคัญและจําเป็นที่
จะต้องคงอยู่ต่อไปเพ่ือให้สามารถดําเนินการภารกิจได้อย่างต่อเน่ือง ให้เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการคณะน้ัน ๆ ขึ้นใหม่ 
โดยให้ตรวจสอบและปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แล้วส่งไปยัง สลค. โดยด่วน 
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ทั้งน้ี ให้ส่วนราชการพิจารณาการคงอยู่ของคณะกรรมการดังกล่าว โดยยึดหลักเกณฑ์ 
คือ มีการบูรณาการการทํางานร่วมกันกับส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง มีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. 2559 – 2562) มีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ และหากสามารถกําหนดระยะเวลาการ
ดําเนินงานและภารกิจสิ้นสุดที่ชัดเจนได้ให้ระบุวันสิ้นสุดของคณะกรรมการน้ัน ๆ ไว้ด้วย  
 
11. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งต้ังบุคคลดํารง
ตําแหน่งข้าราชการการเมือง จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
   1. นายประทีป กีรติเรขา ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง   
   2. นายกอบศักด์ิ ภูตระกูล ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง  
(รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)   
   3. ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ดํารงตําแหน่งโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
12. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดการเทียบตําแหน่ง   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอแต่งต้ังนายสีมา สีมานันท์ นายมนุชญ์                
วัฒนโกเมร และนางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดการเทียบ
ตําแหน่ง ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. 2562  
 
13. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการเมือง จํานวน 2 ราย 
ดังน้ี  
  1. นางสาวเรวดี รัศมีทัต ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   
   2. นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ ดํารงตําแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
 
14. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการเมือง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ังบุคคล
เป็นข้าราชการการเมือง ดังน้ี  
   1. นายยุทธพล อังกินันทน์ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   
   2. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ ให้ ดํารงตําแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
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   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป   
 
15. เรื่อง  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 165/2562 เรื่อง  มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 165/2562 เรื่อง  มอบหมายและมอบ
อํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
มาตรา 11 (2) และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ . 2550 นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งมอบหมายและ                
มอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี และให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  และกํากับดูแลแทนนายกรัฐมนตรี สําหรับ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐ ตามลําดับ ดังต่อไปน้ี 

 
ส่วนที่ 1  นิยาม 

 
  ในคําสั่งนี้ 
  “กํากับการบริหารราชการ” หมายความว่า  กํากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินของส่วน
ราชการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้ส่วนราชการชี้แจง
แสดงความคิดเห็นหรือรายงานเก่ียวกับการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงาน สั่งสอบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจนอนุมัติให้
นําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520 เก่ียวกับการมอบอํานาจให้
รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีอนุญาตหรืออนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของส่วนราชการในกํากับการบริหาร
ราชการไปก่อนได้ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ 
  “สั่งและปฏิบัติราชการ” หมายความว่า สั่ง อนุญาต หรืออนุมัติให้ส่วนราชการหรือข้าราชการหรือ
ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ ปฏิบัติราชการหรือดําเนินการใด ๆ ได้ตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรี ในฐานะผู้บังคับบัญชา รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง 
  “กํากับดูแล”  หมายความว่า กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐให้
เป็นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐ 
นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการส่ังให้รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงาน
ของรัฐช้ีแจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับย้ังการกระทําของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของ
รัฐที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ นโยบายของรัฐบาลหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง และสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินการ 
 

ส่วนที่ 2 
 

 1. รองนายกรัฐมนตรี  (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) 
 1.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
    1.1.1 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
    1.1.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
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    1.1.3 กระทรวงมหาดไทย  
  1.1.4 กระทรวงแรงงาน   
  1.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
    - สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 
 1.3 การมอบหมายและมอบอํานาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
    1.3.1 สํานักข่าวกรองแห่งชาติ     
    1.3.2 สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
    1.3.3 ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้    
 1.4 การมอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชน ดังนี้ 
  - สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
 1.5  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 1.1 – ข้อ 1.4  ยกเว้น 
  1.5.1 เรื่องที่เก่ียวกับกฎหมาย 
  1.5.2 การสถาปนาพระอิสริยยศ อิสริยศักด์ิ สมณศักด์ิ 
  1.5.3 ก า ร แ ต่ ง ต้ั ง  ใ น ก รณี ก า ร แ ต่ ง ต้ั ง ป ร ะ ธ า น ศ า ล ฎี ก า  ป ร ะ ธ า น 
ศาลปกครองสูงสุด ข้าราชการตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม เอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศ 
กงสุล และกรรมการที่มีตําแหน่งหน้าที่สําคัญ 
  1.5.4 การพระราชทานยศทหาร ตํารวจ ช้ันนายพล 
  1.5.5 การพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ และการ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ประจําปี 
  1.5.6   การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
และการประกาศใช้ความตกลงระหว่างประเทศ 
  1.5.7  เรื่องสําคัญที่เคยมีประเพณีปฏิบัติให้เสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม 
 

ส่วนที่ 3 
 

2.   รองนายกรัฐมนตรี  (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์) 
 2.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
    2.1.1 กระทรวงการคลัง 
  2.1.2  กระทรวงการต่างประเทศ   
  2.1.3 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  2.1.4 กระทรวงพลังงาน 
  2.1.5 กระทรวงอุตสาหกรรม    
 2.2  การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
  2.2.1    สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  2.2.2  สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 2.3  การมอบหมายให้กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ  ดังนี้ 
  - บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
 2.4  การมอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 
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  2.4.1 สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
    2.4.2 สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
    2.4.3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
  2.4.4 สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
    2.4.5 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
    2.4.6 สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
    2.4.7 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
 2.5 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 2.1 – ข้อ 2.4 ยกเว้นการดําเนินการตามกรณีในข้อ 1.5.1 
- ข้อ 1.5.7 

 
ส่วนที่ 4 

 
  3.    รองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ  เครืองาม) 
 3.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
  3.1.1 กระทรวงยุติธรรม (ยกเว้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ) 
  3.1.2 กระทรวงวัฒนธรรม 
  3.1.3 กระทรวงศึกษาธิการ 
  3.1.4   กรมประชาสัมพันธ์ 
  3.1.5 สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
  3.1.6 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  3.1.7 สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 
  3.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติ

ราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
    3.2.1 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
    3.2.2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
   3.2.3 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  3.2.4 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
  3.2.5 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
  3.2.6 สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
   3.2.7 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    ในภาครัฐ 
 3.3   การดําเนินคดีปกครอง รวมทั้งลงนามมอบอํานาจให้พนักงานอัยการดําเนินคดีปกครอง
กรณีที่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรี 
 3.4  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง
กับการมีพระบรมราชโองการในเร่ืองตามข้อ 3.1 - ข้อ 3.2 ยกเว้นการดําเนินการตามกรณีในข้อ 1.5.1 - ข้อ 
1.5.7 

 
ส่วนที่ 5 

 
4.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) 
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 4.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังนี้ 
  4.1.1   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
  4.1.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

    4.1.3 กระทรวงพาณิชย์ 
 

  4.2  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 4.1 ยกเว้นการดําเนินการตามกรณีในข้อ 1.5.1 - ข้อ 
1.5.7 
 

ส่วนที่ 6 
  

  5.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล) 
 5.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ดังนี้ 
  5.1.1   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
    5.1.2 กระทรวงคมนาคม  
    5.1.3 กระทรวงสาธารณสุข   

 5.2 การมอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 
  5.2.1 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
  5.2.2   สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  
   (องค์การมหาชน)    

  5.3  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 5.1 - ข้อ 5.2 ยกเว้นการดําเนินการตามกรณีในข้อ 1.5.1 
- ข้อ 1.5.7 
 

ส่วนที่ 7 
 
 6.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) 
  6.1  การมอบหมายและมอบอํานาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
   6.1.1 กรมประชาสัมพันธ์ 
    6.1.2 สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
    6.1.3 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
    6.1.4 สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 

 6.2 การมอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 
  -  สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
     

ส่วนที่ 8 
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  7.   รองนายกรัฐมนตรีที่กํากับการบริหารราชการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานของรัฐแทนนายกรัฐมนตรี ให้มีอํานาจให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี หรือ
ประกาศเก่ียวกับเรื่องของหน่วยงานน้ัน ๆ  ดังน้ี 
  7.1 การแต่งต้ังบุคคลหรือกรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจน้ัน 
  7.2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศ ยกเว้น เป็นเรื่องระดับ
ผู้นํารัฐบาลหรือประมุขของรัฐต่างประเทศ 
  7.3 การ ใ ห้ความ เ ห็นชอบในการ รับ เค ร่ื อ งราช อิสริ ย าภร ณ์หรื อ เห รียญตรา                 
จากต่างประเทศ 
  7.4 การประกาศภาพเคร่ืองหมายราชการ 
 8. รองนายกรัฐมนตรีที่สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้มีอํานาจปฏิบัติแทน
นายกรัฐมนตรีในการดําเนินการทางวินัยของข้าราชการในหน่วยงานที่สั่งและปฏิบัติราชการ  
 9. ให้รองนายกรัฐมนตรีที่ สั่ งและปฏิ บั ติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในส่วนราชการใด                   
เป็นประธาน อ.ก.พ. ทําหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงของส่วนราชการน้ันด้วย ยกเว้น อ.ก.พ. สํานักนายกรัฐมนตรีให้รอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) เป็นประธาน 
 10.  ร า ช ก า ร ที่ ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ไ ด้ รั บ ม อ บหม า ย แ ล ะ ม อบ อํ า น า จ ต า ม คํ า สั่ ง น้ี                 
หากรองนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญ และอาจมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็น
ส่วนรวม หรือต้องสั่งการแก่หลายส่วนราชการหรือหลายรัฐวิสาหกิจแต่บางส่วนมิได้อยู่ในอํานาจหน้าที่กํากับการ
บริหารราชการของรองนายกรัฐมนตรีผู้หน่ึงผู้ใดโดยตรง ให้นําเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือวินิจฉัยสั่งการ 
 11. เมื่อรองนายกรัฐมนตรีได้ดําเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายและมอบอํานาจแล้วให้รายงาน
นายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม 
 12. ในการปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมายและมอบอํานาจตามคําสั่งน้ี ให้รอง
นายกรัฐมนตรีบริหารราชการโดยมุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคี ปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งจะนําไปสู่ความ
ร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของประเทศให้ก้าวหน้าเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนชาวไทยทุกคน  
  ทั้งน้ี   ต้ังแต่วันที่ 30 กรกฎาคม  2562 เป็นต้นไป 
 
16.  เรื่อง  เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยสํานักงาน
บริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....  และการแต่งต้ังคณะกรรมการรัฐมนตรฝีา่ยเศรษฐกิจ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี ว่าด้วยสํานักงานบริหาร
นโยบายของนายกรัฐมนตรี  พ.ศ. ....  ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ และ  
รับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 164/2562 เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการรัฐมนตรฝี่ายเศรษฐกิจ ดังน้ี 
 โดยท่ีการพัฒนาเศรษฐกิจ  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่  การเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศไทย  และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของภาคส่วนต่าง ๆ  เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลตามที่
แถลงต่อรัฐสภา  ซึ่งการดําเนินการตามนโยบายดังกล่าวควรได้รับการพิจารณากล่ันกรองโดยละเอียดรอบคอบในทุก
มิติจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องในรูปแบบของคณะกรรมการ  อีกทั้งในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาอ่ืน ๆ  ที่มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนก็ควรได้รับการพิจารณากลั่นกรองในลักษณะเดียวกัน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  2534  ประกอบกับมาตรา  5  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี   
พ.ศ.  2548  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรัฐมนตรี
ฝ่ายเศรษฐกิจ  โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปน้ี 
 1. องค์ประกอบ 
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  1.1 นายกรัฐมนตรี     ประธานกรรมการ 
  1.2 รองนายกรัฐมนตรี     รองประธานกรรมการคนท่ี 1 
   (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์) 
  1.3 รองนายกรัฐมนตรี    รองประธานกรรมการคนท่ี 2 
   และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
   (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) 
  1.4 รองนายกรัฐมนตรี     รองประธานกรรมการคนท่ี 3 
   และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
   (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)  
  1.5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง   กรรมการ 
  1.6 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการ 
  1.7 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา   กรรมการ 
   วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวัตกรรม 
  1.8 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ 
  1.9 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม   กรรมการ 
  1.10 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล   กรรมการ 
   เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
  1.11 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 
   และสิ่งแวดล้อม 
  1.12 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน   กรรมการ 
  1.13 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  กรรมการ 
  1.14 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน   กรรมการ 
  1.15 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  กรรมการ 
  1.16 นายกอบศักด์ิ ภูตระกูล     กรรมการและเลขานุการ 
  1.17 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   และสังคมแห่งชาติ 
 2. อํานาจและหน้าที่ 
  2.1 พิจารณากลั่นกรองเรื่องสําคัญในปัญหาที่ เ ก่ียวพันหรือมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
ในภาพรวม  รวมทั้งประเด็นด้านการเงิน  การคลัง  การภาษีอากร  การค้าการลงทุน  เกษตรกรรม  การคมนาคมและโล
จิสติกส์  การท่องเท่ียว  การพลังงาน  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  นวัตกรรมและดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ  
และอุตสาหกรรม  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายก่อนที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
  2.2 ประเมิน  วิเคราะห์  และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางตัดสินใจเชิงรุกในประเด็นหรือ
นโยบายตามข้อ  2.1  เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
  2.3 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
  2.4 เชิญรัฐมนตรี  หน่วยงาน  เจ้าหน้าที่  และคณะกรรมการอ่ืนมาชี้แจง  ให้ข้อมูล   
และแสดงความคิดเห็นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเห็นสมควร 
 3. ในการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ  ให้บุคคลดังต่อไปน้ีเข้าร่วมประชุม 
  3.1 ในกรณีที่ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงใดไม่อาจเข้าประชุมไ ด้   ไม่ ว่ า ด้วยเหตุใด  
ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนั้นเข้าประชุมแทนตามลําดับการรักษาราชการแทน 
  3.2 ในกรณีที่กระทรวงใดไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจเข้าประชุมได้ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด  ให้ปลัดกระทรวงน้ันเข้าร่วมประชุมแต่ไม่ถือว่าเป็นกรรมการ 
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  3.3 ให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  
เลขา ธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา   เลขา ธิการคณะกรรมการส่ ง เส ริมการลงทุน   ผู้ แทนธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ผู้แทนการค้าไทย  (ถ้ามี)  โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  หรือผู้รักษาราชการแทน 
ผู้มีตําแหน่งข้างต้นเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา  เว้นแต่เป็นวาระที่เป็นการประชุมลับ 
  3.4 นายกรัฐมนตรีอาจอนุญาตให้บุคคลอ่ืนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่ เ ก่ียวข้อง 
เข้าร่วมประชุมในฐานะเจ้าหน้าที่  ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ช้ีแจงได้ตามความจําเป็น 
 4. ให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี
ฝ่ายเศรษฐกิจมอบหมาย 
 5. ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งน้ี  ให้นายกรัฐมนตรีวินิจฉัยหรือสั่งการได้ตามที่
เห็นสมควร 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.  2562  เป็นต้นไป 
 
17. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 (เรื่อง แนวทางการ
เสนอเรื่องการแต่งต้ังข้าราชการการเมือง) ต่อไป 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้คงถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 (เรื่อง แนวทางการ
เสนอเรื่องการแต่งต้ังข้าราชการการเมือง) ต่อไป 
  2. รับทราบความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมคณะที่ 1 และคณะที่ 2) (เรื่องเสร็จที่ 
882/2562) ที่เห็นว่า กรณีการแต่งต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองซึ่งมิใช่รัฐมนตรีใน
ขณะเดียวกัน ย่อมถือได้ว่าเป็นการกระทําอันต้องห้ามตามมาตรา 184 (1) อันเป็นผลให้สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (7) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

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




