
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                 กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2135                           1 
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เรือ่ง    สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562                                                1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านต่างประเทศ 
  วาระที่ 14 ร่างสุดท้าย (Final Draft) ของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมสินค้าเกษตร 
และป่าไม้ในกรอบอาเซียนสําหรับปี 2019 – 2024 

สาระสําคัญ  คือ  คณะรัฐมนตรีมติให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ
ส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ในกรอบอาเซียนสําหรับปี 2019-2024 และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามเอกสารดังกล่าว หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการ
ได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก  และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือ
มอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนลงนามเอกสาร
ดังกล่าวข้างต้น ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  

ทั้งน้ี รัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้จะมีการลงนามในร่างบันทึกฯ ดังกล่าว ในระหว่าง               
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 41 (AMAF) ซึ่งมีกําหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 12-17 
ตุลาคม 2562 ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม  

สาระสําคัญของร่างบันทึกฯ สําหรับปี 2019-2024 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและเพ่ิมอํานาจการต่อรองในเร่ืองการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรและป่าไม้ของอาเซียนในตลาดโลก 
รวมถึงการเสริมความพยายามเพ่ืออํานวยความสะดวกทางการค้าที่จะนําไปสู่การขยายตลาด การพัฒนาคุณภาพ
และความปลอดภัยสินค้าและอาหาร เป็นฐานสําหรับการประสานงานระหว่างรัฐสมาชิกอย่างใกล้ชิด และสร้าง
ความมั่นใจว่าจะมีวัตถุดิบในการผลิตที่ย่ังยืน  ภายใต้แผนงานการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้อาเซียน 
ครอบคลุมสินค้าจํานวน 12 ชนิด ได้แก่ สาหร่ายทะเลและผลิตภัณฑ์ โกโก้ มะพร้าว กาแฟ ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ 
นํ้ามันปาล์ม เมล็ดถั่ว และถั่วฝัก พริกไทย  มันสําปะหลัง ชา ปลาทูน่า และหม่อนไหม  ซึ่งเป็นสินค้าที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอย่างน้อยสองประเทศข้ึนไป โดยกําหนดกลไกการดําเนินงานให้
จัดต้ังคณะทํางานรายสินค้าและองค์กรภาคประชาชนของอาเซียนที่เก่ียวข้องเป็นหน่วยดําเนินงานตามแผนงาน 
และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการร่วมอาเซียนภายใต้แผนงานส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ทราบและ
รับรองผลการดําเนินงาน เพ่ือเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้เพ่ือทราบตามลําดับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
 
 
 
 
 



วาระ
เรื่องที่

ต่าประเทศ 14 ร่างสุดท้าย (Final Draft) ของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สินค้าเกษตรและป่าไม้ในกรอบอาเซียนสําหรับปี 2019 – 2024

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                                  เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 
 
  วันน้ี (7 ตุลาคม 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. …. (แก้ไขเพ่ิมเติมการพ้นจากตําแหน่งของข้าราชการตุลาการ)  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ 
    ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา  
    ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ
    กรรมาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี)  
  5.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดง
    การส่งเงินสมทบและการนําส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) 
    พ.ศ. ….  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
  6.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบผลการคัดเลือกและร่างสญัญาร่วมลงทุนโครงการให้เอกชนลงทุน
    ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่น 
    จังหวัดนนทบุรี 
  7.  เรื่อง  การขอยกเว้นเง่ือนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษยีณอายุของข้าราชการครู
    และบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ 2559 และ 2560 
  8.  เรื่อง  การจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ที่สํานักงาน ก.พ. ทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จ 
    พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือ 
    เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
  9.  เรื่อง  การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามมติ
    คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 
  10.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการ และรายละเอียดโครงการแก้ไข
    และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) 
 

ต่างประเทศ 
 
  11.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพ่ือความ
    ร่วมมือทวิภาคี ไทย – อินเดีย ครั้งที่ 8 
  12.   เรื่อง   ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  
    ระหว่างสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติแห่งราชอาณาจักรไทย และ  
    กระทรวงมหาดไทยฮังการี 
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  13.  เรื่อง   การขอความเห็นชอบต่อร่างหนังสือตราสารการโอนกรรมสิทธ์ิ (Deep of Grant) 
    เรือลาดตะเวนจากสาธารณรัฐสิงคโปร์  
  14.  เรื่อง   ร่างสุดท้าย (Final Draft) ของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมสินค้าเกษตร
    และป่าไม้ในกรอบอาเซียนสําหรับปี 2019 – 2024 
  15.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบและอนุมัติลงนามเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะทํางานสาขา
    ความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง 
    ครั้งที่ 3  
 

แต่งต้ัง 
  16.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  17.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  18.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนา
    สังคมและความมั่นคงของมนุษย์)  
  19.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
    ความมั่นคงของมนุษย์)  
  20.  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
    (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)  
  21.  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
    (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)  
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง   
    (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  25.  เรื่อง  การโอนข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจํา 
    สํานักนายกรัฐมนตรี  
  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานร่วมฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย  
  27.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)  
  28.  เรื่อง   การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
    สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
  29.  เรื่อง   การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
    พลังงาน  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว พร้อมเอกสารประกอบงบประมาณ ตามที่สํานักงบประมาณ
เสนอ และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  กําหนดให้ ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ .ศ .  2563 เ ป็นจํานวนไม่ เ กิน 
3,200,000,000,000 บาท สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยรับงบประมาณเป็นจํานวน 3,137,290,534,200 บาท และ
เพ่ือชดใช้เงินคงคลัง เป็นจํานวน 62,709,465,800 บาท  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมการ
พ้นจากตําแหน่งของข้าราชการตุลาการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ   
  1. ยกเลิกการกําหนดให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตําแหน่ง กรณีวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจาก
ตําแหน่ง  
   2. กําหนดให้การพ้นจากตําแหน่งข้าราชการตุลาการซึ่งมิใช่ตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา กรณีตาย 
เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ให้นําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ   
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของประธานและรอง
ประธานสภาผู้ แทนราษฎร  ประธานและรองประธานวุฒิสภา  ผู้นํ าฝ่ ายค้านในสภาผู้ แทนราษฎร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอ่ืนของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านใน                 
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่สํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้การได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งและเงินเพ่ิมของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา               
ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา เป็นไปตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง โดยให้รับนับแต่วันเข้ารับหน้าที่ และให้พิจารณาในประเด็นตามความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งให้รับความเห็นและข้อสังเกตของสํานักงาน ก.พ. คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้าง
หน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  สําหรับภาระงบประมาณที่เกิดขึ้นจากร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องน้ีให้เป็นไปตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ  
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  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  1. กําหนดให้ยกเลิกมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอ่ืนของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. 2555  
   2. กําหนดให้ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่าย
ค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้รับเงินประจําตําแหน่งและเงินเพ่ิมเป็นรายเดือนนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งต้ัง
ให้ดํารงตําแหน่ง (เดิมกําหนดให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งและเงินเพ่ิมนับแต่วันเข้ารับหน้าที่) ทั้งน้ี เมื่อได้รับเงิน
ดังกล่าวแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งและเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิก
วุฒิสภาแล้วแต่กรณีอีก   
  3. กําหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งและเงินเพ่ิมเป็นรายเดือน ดังน้ี  

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) วันที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิม่ 
1. ส.ส. (เลือกต้ัง ส.ส. เป็นการทั่วไป) 
2. ส.ส. ผู้เข้ามาแทน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ตาม ม. 105 
(1) ของ รธน.  
3. ส.ส. ผู้เข้ามาแทน ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือ ตาม ม. 105 (2) 
ของ รธน.   

- นับแต่วันเลือกต้ัง  
- นับแต่วันเลือกต้ังแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
- นับแต่วันถัดจากวันประกาศช่ือในราชกิจจานุเบกษา  

   4. กําหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีด้วย เมื่อได้รับเงินเดือนและ                 
เงินประจําตําแหน่งในฐานะรัฐมนตรีแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งและเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งเป็นรายเดือน
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีก  
  5. กําหนดให้สมาชิกวุฒิสภาในวาระเริ่มแรกและสมาชิกวุฒิสภาในบัญชีสํารองที่เลื่อนขึ้นมาแทน
สมาชิกวุฒิสภาท่ีว่างตามมาตรา 269 ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งและเงินเพ่ิมเป็นรายเดือนนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง   
  6. กําหนดให้เมื่อพระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลใช้บังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ได้รับเงินประจําตําแหน่งและเงินเพ่ิมย้อนหลังไปนับวันที่มีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ                 
สมาชิกวุฒิสภาเริ่มต้น   
 
4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
(หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้
ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ   
  1. กําหนดให้พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป  
   2. กําหนดมาตรการบังคับตามข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี                
หากคู่สัญญาฝ่ายใดประสงค์จะให้ศาลพิพากษาตามยอมก็ให้ย่ืนคําร้องขอต่อศาล ซึ่งหากคู่สัญญาอีกฝ่ายแถลงรับตาม
คําร้องขอ ก็ให้ศาลมีคําพิพากษาตามยอมโดยให้นํามาตรา 138 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้
บังคับโดยอนุโลม แต่หากศาลเห็นว่าสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักความสุจริตและ             
ความเป็นธรรมให้ศาลมีอํานาจปฏิเสธการพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความน้ันได้    
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  3. กําหนดให้ผู้ย่ืนคําร้องขอให้ศาลมีคําพิพากษาตามยอมเสียค่าขึ้นศาลร้อยละ 25 ของค่าขึ้นศาล
ตามตาราง 1 ค่าธรรมเนียมศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเว้นแต่ศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอ่ืนตามที่
เห็นสมควร แต่ในกรณีที่ศาลปฏิเสธการพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้คืนค่าขึ้นศาลทั้งหมด   
 
5. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการย่ืนแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและ
การนําส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการย่ืน
แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนําส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจ
พิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างประกาศ  
  เป็นการกําหนดให้ขยายกําหนดเวลากรณีนายจ้างย่ืนแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและ                
การนําส่งเงินสมทบโดยวิธีการนําส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) ออกไปอีก 7 วันทําการ                
นับแต่วันที่พ้นกําหนดวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ โดยมีผลใช้บังคับสําหรับค่าจ้างต้ังแต่
เดือนที่ประกาศฉบับน้ีมีผลใช้บังคับเป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 24 เดือน เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก                 
ในการประกอบธุรกิจของนายจ้างและเพ่ือประโยชน์ของผู้ประกันตนให้ได้รับความคุ้มครอง  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
6. เรื่อง  ขอความเห็นชอบผลการคัดเลือกและร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหาร
จัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุร ี
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกและร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้เอกชนลงทุน
ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.นนทบุรี) ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ   
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติ (12 มกราคม 2559) เห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี  ดําเนินโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอย  ซึ่งการดําเนินโครงการ
ดังกล่าวเป็นการดําเนินการตามหมวด 5 การดําเนินโครงการแห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการ ร่างสัญญาร่วมทุนและผลคัดเลือก
เอกชน  ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกได้ประกาศผลการคัดเลือกเอกชนที่ผ่านการพิจารณาเพ่ือให้ร่วมลงทุน  จํานวน               
1 ราย (บริษัท เอสพีพี ซิค  จํากัด  ซึ่งร่วมลงทุนกับบริษัทซุปเปอร์ เอิร์ธ  เอนเนอร์ยี 1 จํากัด)  ภายหลังการประกาศ
ผลการคัดเลือกเอกชนดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้มีหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจเพ่ือเสนอความเห็นต่อผลการคัดเลือกเอกชน โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมีข้อคิดเห็น
เพ่ิมเติม  เช่น การสร้างความชัดเจนเก่ียวกับประเด็นอํานาจหน้าที่และการมอบหมายเอกชนดําเนินการเก็บ ขน  หรือ
กําจัดขยะมูลฝอย  ควรมีมาตรการให้ชุมชนลดปริมาณขยะมูลฝอย เป็นต้น  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ได้มีหนังสือถึงสํานักงานอัยการสูงสุดเพ่ือตรวจพิจารณาร่างสัญญาโครงการฯ โดยมีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม  เช่น                
ควรพิจารณาขั้นตอนการดําเนินการและระยะเวลาที่กําหนดในร่างสัญญาให้มีความชัดเจน    ควรหารือกับหน่วยงาน
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ที่เก่ียวข้องเพ่ือหาความชัดเจนในส่วนที่ยังไม่สามารถระบุข้อความได้  เป็นต้น ทั้งน้ี องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรีได้ดําเนินการปรับ (ร่าง) สัญญาโครงการฯ ตามข้อคิดเห็นดังกล่าว โดยสามารถสรุปสาระสําคัญของ (ร่าง) 
สัญญาโครงการฯ ได้ ดังน้ี  

ประเด็น สาระสาํคญัของ (ร่าง) สัญญาโครงการฯ 
คู่สัญญา คู่สัญญาฝ่ายรฐั คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  กับคู่สัญญาฝ่ายเอกชน คือ 

บริษัท  ซุปเปอร์ เอิรธ์ เอนเนอร์ยี 8 จํากัด  
(เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใหมจ่ากการร่วมลงทุนของบริษัท เอสพีพี ซิค จํากัด กับ
บริษัท ซุปเปอร์ เอิรธ์ เอนเนอร์ยี 1 จํากัด) 

มูลค่าโครงการรวมท้ังสิน้  จํานวน 4,142 ล้านบาท 
ขอบข่ายของงาน ผู้รับผิดชอบ หน้าทีห่ลัก 
 องค์การบริหารส่วน

จังหวัดนนทบุรี  
- จัดหาท่ีดินในการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย
และผลิตไฟฟ้าให้แก่เอกชนจํานวน 57 ไร ่ 
- รวบรวมและส่งมอบขยะมูลฝอยให้แก่เอกชน        
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน 
- กํากับดูแลการดําเนินโครงการให้เป็นไปตามสัญญา
และมาตรฐานที่กําหนด   ไมใ่ห้เกิดมลพิษและส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ 
เอนเนอร์ยี 8 จํากัด 
 
 
 
 

- ดําเนินการปรับปรุงและทบทวนข้อมูลสิง่แวดล้อม
ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัย
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- ก่อสร้าง ติดต้ังเครื่องจักรอุปกรณ์และ
ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง พร้อมทดสอบระบบ
ให้พร้อมสําหรบัการดําเนินงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
พร้อมเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายในระยะเวลา 2 ปี   
- ดําเนินการให้บริการและรบัผิดชอบกําจัดขยะมูล
ฝอย ให้กับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในจังหวัด
นนทบุรี  และหน่วยงานเอกชนที่ได้ทําบันทึกข้อตกลง
กําจัดขยะมูลฝอยกับคู่สัญญาฝ่ายรัฐ ภายในระยะ 
เวลา 2 ปี

ระยะเวลาโครงการและการ
ดําเนนิโครงการ 

รวม 22 ปี  แบ่งเป็น 2 ระยะ 
1) ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี และ  
2) ระยะเวลาเดินระบบ 20 ปี 

ค่าตอบแทนและการชําระ
ค่าตอบแทน 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีชําระค่าบริการกําจัดขยะมูลฝอยแก่              
บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จํากัด  โดยชําระอัตราตันละ 300 บาท/เดือน  
- บริษัท  ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จํากัด ตกลงชําระค่าตอบแทนเป็นค่า
จําหน่ายกระแสไฟฟ้าและรายได้จากการดําเนินการอ่ืนที่ได้จากระบบกําจัดขยะมูล
ฝอยตามสัญญาฉบับน้ีเป็นรายปี ปีละ 30 ลา้นบาท แก่ อบจ.  นนทบุรี ตลอดอายุ
ของสัญญา 
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7. เรื่อง การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของขา้ราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ 2559 และ 2560 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการยกเว้นเง่ือนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ 2559 และ 2560 ตามมติคณะกรรมการกําหนด
เป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ตามท่ี
สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. เสนอดังน้ี 
   1. เห็นชอบการยกเว้นเง่ือนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กรณีโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน 121 – 249 คน โดยให้คณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้กับโรงเรียนที่มีผลรวมของอัตราข้าราชการครูและอัตราพนักงานราชการครูไม่เกินกว่าอัตรากําลังครูตามเกณฑ์ของ 
ก.ค.ศ. และจัดสรรให้ไม่เกินกว่าอัตรากําลังครูที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เสนอขอรับ             
การจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้น 301 แห่ง รวม 362 อัตรา และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวม
ทั้งสิ้น 1,578 แห่ง รวม 1,921 อัตรา 
  2. ให้ สพฐ. พิจารณาดําเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะทางห่างจากโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. ในตําบลเดียวกันน้อยกว่า 6 กิโลเมตร (กม.) ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
เพ่ิมสูงขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหาร
จัดการลง 
   3. กําหนดเง่ือนไขโดยไม่ให้นําอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูไปปรับปรุงการ
กําหนดตําแหน่งให้เป็นสายงานอ่ืน 
 
8. เรื่อง การจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ที่สํานักงาน ก.พ. ทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ ดังน้ี 
   1. รับทราบแนวทางและรายละเอียดการจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ที่สํานักงาน ก.พ. ทูลเกล้าฯ               
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือเฉลิม              
พระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพ่ือต่อยอดการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้แก่ผู้รับทุน
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จํานวน 100 ทุน ตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือน (ก.พ.) ในการประชุมคร้ังที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 มมีติเห็นชอบ 
   2. อนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการต้ังใหม่ จํานวน 100 อัตรา ให้กับสํานักงาน ก.พ. เพ่ือใช้เป็นอัตรา
หมุนเวียนรองรับการบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. ที่สํานักงาน ก.พ. ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จ                 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ปีพุทธศักราช 2562 ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบ 
   ทั้งน้ี การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของอัตราข้าราชการต้ังใหม่ จํานวน               
100 อัตรา เห็นชอบให้สํานักงบประมาณ (สงป.) เป็นผู้พิจารณา โดยขึ้นอยู่กับจํานวนนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.                
ที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือรับทุนรัฐบาล ก.พ. ที่สํานักงาน ก.พ. ทูลเกล้าฯ ถวายในแต่ละปี 
   สาระสําคัญของเร่ือง 
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   เรื่องที่สํานักงาน ก.พ. เสนอคร้ังน้ี เป็นการดําเนินการต่อยอดจากท่ีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดําริให้ดําเนินโครงการ “ทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 เพ่ือสร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะ
ยากจนแต่ประพฤติดีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงต่อเน่ืองในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี และต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ทรงมีพระราชดําริให้จัดต้ัง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” (ม.ท.ศ.) ขึ้น โดยทรงให้นําโครงการทุนการศึกษาฯ มาอยู่ภายใต้                 
การดําเนินการของมูลนิธิฯ เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ือง ซึ่งการดําเนินโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการพิจารณา
ทบทวน ปรับปรุงหลักการ แนวคิด และแนวทางการดําเนินโครงการทุนพระราชทานฯ ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
ตามแนวทางพระราโชบาย โดยมีหลักการสําคัญ คือ ให้ผู้รับทุนพระราชทานทําสัญญารับทุนและชดใช้ทุนภายใต้
เง่ือนไข เมื่อสําเร็จการศึกษาให้ชดใช้ทุนพระราชทานด้วยการเข้าสู่อาชีพที่มั่นคงตามโครงการทุนที่ ม.ท.ศ. จะ
เช่ือมโยงตําแหน่งงานท่ีรองรับสู่การเป็นข้าราชบริพารในพระองค์หรือการทํางานในภาครัฐ ดังน้ัน ภายหลังจากที่
คณะรัฐมนตรีมีมติ (2 มกราคม 2562) รับทราบประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต้ังการ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 สํานักงาน ก.พ. จึงเห็นควรทูลเกล้าฯ ถวายทุนรัฐบาล ก.พ.       
แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือเฉลิมพระเกียรติใน
วโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในการประชุมคร้ังที่ 7/2562                
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางและรายละเอียดการจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ที่สํานักงาน ก.พ. 
ทลูเกล้าฯ ถวายแล้ว โดยมีรายละเอียดโครงการทุนการศึกษาฯ ดังน้ี 

หัวข้อ รายละเอียด/แนวทางการดําเนนิการ 
วัตถุประสงค์ - เ พ่ือ เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสพระราชพิ ธีบรมราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสืบสานพระราชปณิธานที่ทรงส่งเสริมและ
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม 
ที่ได้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. จนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้
ขยายโอกาสในการศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศใน
สาขาวิชาที่ประเทศมีความต้องการ หรือขาดแคลนและมีอาชีพที่มั่นคง 
- เพ่ือบรรจุผู้รับทุนการรัฐบาล ก.พ. ดังกล่าวเข้ารับราชการในกระทรวง 
กรม เพ่ือปฏิบัติงานและพัฒนาท้องถิ่นของตน

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ผู้ที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีช้ัน
ปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาบัณฑิต โดยจะเปิดรับสมัครเพื่อเข้าสู่
กระบวนการคัดเลือกให้ได้รับทุนรัฐบาล ก.พ. ในแต่ละปีงบประมาณ 

จํานวนทุน ทุนรัฐบาล ก.พ. ที่ทูลเกล้าฯ ถวาย จํานวน 100 ทุน โดยไม่กําหนด
จํานวนทุนที่สรรหาได้ต่อปี และระยะเวลาที่สิ้นสุดการจัดสรรทุน 
(ประมาณการ 20 ทุนต่อปี)

ปีที่เริ่มดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กระบวนการคัดเลือกผู้รับทุนฯ 
และการกําหนดส่วนราชการที่จะ
บรรจุ 

ม.ท.ศ. จะเป็นฝ่ายดําเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับทุนฯ รวมทั้งกําหนดส่วน
ราชการที่เหมาะสม โดยใช้กลไกของคณะทํางานร่วม ซึ่งมีสํานักงาน 
ก.พ. ร่วมดําเนินการ

การบรรจุผู้รับทุนฯ เข้ารับ
ราชการ 

ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ หรือระดับ
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับบทบาท
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ภารกิจ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติของส่วนราชการที่จะบรรจุและแต่งต้ัง
นักเรียนทุนฯ

งบประมาณ เบิกจ่ายจากงบประมาณประจําปีที่สํานักงาน ก.พ. ได้รับจัดสรรจาก
สํานักงบประมาณ โดยการอนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการต้ังใหม่ จํานวน 
100 อัตรา จะมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพ่ิมขึ้นโดยประมาณการ รวมท้ังสิ้น 
24,996,000 บาทต่อปี

การดูแลจัดการศึกษา อยู่ในความดูแลของ ก.พ.
การพัฒนาและติดตาม การใช้
ประโยชน์ผู้รับทุน 

สํานักงาน ก.พ. ร่วมเป็นคณะทํางานของ ม.ท.ศ. ในการเตรียมความ
พร้อมพัฒนาศักยภาพ และประเมิน ติดตามผลการใช้ประโยชน์ตาม
เจตนารมณ์ของการจัดสรรทุน ทั้งน้ี กรณีที่ไม่อาจปฏิบัติได้ตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนด ให้ ม.ท.ศ. พิจารณาเป็นรายกรณีและ
สํานักงาน ก.พ. นําเสนอ ก.พ. เพ่ือทราบ 

 
9. เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี              
เม่ือวันที่ 24 กันยายน 2562 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังน้ี 
   1. แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 24 กันยายน 2562 ซึ่งกําหนดให้ดําเนินการ “ในพ้ืนที่ 29 จังหวัด              
ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ได้ประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน โดยให้ธนาคารออมสินเป็นหน่วยรับงบประมาณ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วย
ดําเนินการ” เป็น “ในพ้ืนที่ 32 จังหวัด ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ได้ประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศเขตการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและ
จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยผ่านธนาคารออมสิน” 
   2. เห็นชอบ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ 
5,000 บาท 
   สาระสําคัญของเร่ือง 
   เหตุผลความจําเป็นในการช่วยเหลือฯ ครัวเรือนละ 5,000 บาท 
   ต้ังแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน 
“โพดุล” (PODUL) และพายุดีเปรสชัน “คาจิกิ” (KAJIKI) ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดา
มัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกําลังแรง ทําให้ปริมาณฝนเพ่ิมขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก บางแห่งมีลมแรงบริเวณ
ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวันออก  และภาคใต้ฝั่ งตะวันตก  โดยเริ่มมีผลกระทบใน                 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน หลังจากน้ัน ภาคเหนือและภาคอ่ืน ๆ ก็ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักและ                 
ฝนที่ตกสะสม ซึ่งทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลากในพ้ืนที่เสี่ยงภัย ที่ลาดเชิงเขา และใกล้ทางน้ําไหล                 
ทําให้พ้ืนที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายครอบคลุมพ้ืนที่กว้างขวาง มีผลกระทบต่อพืชผลการเกษตรที่รอการ               
เก็บเก่ียวรุนแรงอย่างมาก ส่งผลให้พืชผลหลัก ๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้าว มันสําปะหลัง อ้อย ข้าวโพด และปศุสัตว์ ได้รับ
ความเสียหาย สิ่งปลูกสร้าง บ้านเรือนที่อาศัยอยู่ประจํา ได้รับผลกระทบในหลายพ้ืนที่ รวม 32 จังหวัด ได้แก่  
อํานาจเจริญ กระบ่ี ปราจีนบุรี แพร่ นครพนม เชียงใหม่ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ระนอง เพชรบูรณ์ มหาสารคาม 
ขอนแก่น หนองบัวลําภู ยโสธร กาฬสินธ์ุ น่าน ตราด มุกดาหาร อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ สุรินทร์ พิษณุโลก พิจิตร 
แม่ฮ่องสอน ชุมพร อุดรธานี สระแก้ว ลําปาง เลย สุโขทัย ศรีสะเกษ และสกลนคร ขณะน้ี ยังคงมีสถานการณ์ในพ้ืนที่ 
4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ ดังน้ัน เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติที่
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เกิดขึ้นดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 อนุมัติในหลักการให้
กระทรวงมหาดไทยดําเนินการจ่ายเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพ้ืนที่ที่มีการประกาศ เขตพ้ืนที่                 
ประสบสาธารณภัย หรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครัวเรือนละ 5,000 บาท                 
ในกรอบครัวเรือน จํานวน 418,480 ครัวเรือน ภายในกรอบวงเงิน 2,092,400,000 บาท 
   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือ 
   1. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือให้ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยบ้านที่อยู่อาศัยประจํา ประสบภัย        
กรณีใดกรณีหน่ึง ใน 3 กรณี ดังน้ี 
    1.1 นํ้าท่วมถึงบ้านพักอาศัยโดยฉับพลัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 
    1.2 บ้านพักอาศัยถูก นํ้าท่วมขัง ติดต่อกันไม่ น้อยกว่า 7 วัน และทรัพย์สินได้รับ              
ความเสียหาย 
    1.3 บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย นํ้าป่าไหลหลาก และดินโคลน
ถล่ม 
   2. เง่ือนไข 
    2.1 ทั้ง 3 กรณี ต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยประจําในพ้ืนที่ที่ได้ประกาศเขตพ้ืนที่ประสบ              
สาธารณภัย หรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่
อําเภอออกให้ ทั้งน้ี ต้องมีการประชาคมในหมู่บ้านของแต่ละพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย 
    2.2 กรณีที่มีประสบภัยซ้ําซ้อนทั้ง 3 กรณี ให้ได้รับความช่วยเหลือเพียงกรณีเดียว 
    2.3 กรณีที่ประสบภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “โพดุล” (PODUL) พายุดีเปรสชัน              
“คาจิกิ” (KAJIKI) หรือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ให้ได้รับความช่วยเหลือเพียงเหตุการณ์เดียว      
 
10. เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และรายละเอียดโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอร่างหลักเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการ และ
รายละเอียดโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และรับทราบผลการทบทวน
เป้าหมายโครงการตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอเพ่ิมเติมตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 กันยายน 
2562 โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่อันเน่ืองมาจากสาธารณภัย (กรณี
อุทกภัย) 
   ในการน้ี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้กําหนดหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
   1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หมายถึง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล 
   2. การจัดสรรและแนวทางการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์เพ่ือบันทึกระบบรับเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3. การตรวจสอบและรับรองข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับงบประมาณว่าอยู่ในพ้ืนที่
ประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน 
   4. การเสนอโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อนดําเนินการ 
   5. การคืนเงินโครงการที่ไม่ได้ดําเนินการและการส่งคืนเงินเหลือจ่ายโครงการท่ีได้ดําเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์แล้ว 
 

ต่างประเทศ 
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11.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลพัธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคี 
ไทย – อินเดีย ครั้งที่ 8 
                     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพ่ือความร่วมมือ
ทวิภาคีไทย – อินเดีย ครั้งที่ 8  (Agreed Minutes of the Eighth Meeting of the India – Thailand Joint 
Cooperation) และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในเอกสาร
ผลลัพธ์การประชุมดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมดังกล่าวใน
ส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวง                 
การต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์
ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่องการจัดทําหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ
เสนอ 
[จะมีการลงนามในเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพ่ือความร่วมมือทวิภาคี ไทย – อินเดีย ครั้งที่ 8 
ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2562 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย (อินเดีย)]             
                   สาระสําคัญของร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของไทยและอินเดียที่            
มุ่งส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ โดยครอบคลุม 9 ประเด็น ดังน้ี (1) ความสัมพันธ์ด้านการเมือง (2) ความร่วมมือ
ด้านการทหารและความมั่นคง (3) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า (4) ความเช่ือมโยง (5) ความร่วมมือ                
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (6) ความร่วมมือด้านการท่องเท่ียว วัฒนธรรม การศึกษา และระหว่างประชาชน             
(7) ความร่วมมือด้านกงสุล (8) ประเด็นภูมิภาคและพหุภาคี และ (9) เรื่องอ่ืน ๆ เช่น ความตกลงบันทึกความเข้าใจ           
ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา 
 
12.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ระหว่างสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงมหาดไทยฮังการี 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ระหว่างสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงมหาดไทยแห่งฮังการี 
[Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Water Resources Management 
between the Office of the National Water Resources of the Kingdom of Thailand and the Ministry 
of Interior of Hungary] ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่
ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ สามารถดําเนินการได้โดยไม่
ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวตามท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติเสนอ 
                     สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ เ ก่ียวกับความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ                
ด้านการบริหารจัดการนํ้าบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของ  
แต่ละประเทศ ในสาขาการจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ การบริหารจัดการนํ้าและนํ้าเสีย และการศึกษา                
การวิจัยและพัฒนาในสาขาท่ีเก่ียวข้องกับนํ้า  โดยทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล เทคโนโลยี แนวทาง
ปฏิบัติอันเป็นเลิศ บุคลากรและการศึกษาวิจัยระหว่างกัน รวมถึงสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของทั้งสอง
ประเทศ  ทั้งน้ี ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ไทยในการศึกษาการวิจัยและพัฒนา และการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการนํ้าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศแน่นแฟ้นมากขึ้นด้วย 
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 13. เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างหนังสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์ (Deep of Grant) เรือลาดตะเวนจาก
สาธารณรัฐสิงคโปร์  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างหนังสือตราสาร ฯ ระหว่าง  PCG  และสํานักงาน ป.ป.ส.                
ร่างหนังสือตราสารฯ ระหว่างสํานักงาน ป.ป.ส. และ CCDAC และร่างหนังสือตราสาร ฯ ระหว่างสํานักงาน ป.ป.ส 
และ LCDC โดยมอบหมายให้เลขาธิการ ป.ป.ส. หรือผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในหนังสือตราสาร ฯ ทั้งสามฉบับ  และ 
อนุมัติให้กระทรวงยุติธรรม โดยสํานัก ป.ป.ส. สามารถดําเนินการแก้ไขร่างหนังสือตราสาร ฯ  ทั้งสามฉบับ ในส่วนที่
ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของราชอาณาจักรไทยได้ก่อนการลงนาม (หากมีความจําเป็น ให้ประสาน
กับกระทรวงการต่างประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง) โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ  

สาระสําคัญของร่างหนังสือตราสาร ฯ ทั้ง 3 ฉบับ  
(1) ร่างหนังสือตราสาร ฯ ระหว่าง PCG และสํานักงาน ป.ป.ส.   

   1.1 เลขาธิการ ป.ป.ส เป็นผู้แทนรัฐบาลไทย และผู้บังคับการ PCG (Commander of  
Singapore Police Coast Guard) เป็นผู้แทนรัฐบาลสิงคโปร์ลงนามในร่างหนังสือตราสารฯ  
   1.2 เรือลาดตระเวน จํานวน 3 ลํา จะถูกโอนและส่งมอบกรรมสิทธ์ิให้แก่กระทรวงยุติธรรม
โดยสํานักงาน ป.ป.ส. ซึ่งภายหลังจากการส่งมอบเรือเสร็จสิ้นแล้ว สํานักงาน ป.ป.ส.จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติสิงคโปร์  (The Singapore Police Force :SPF) 
   1.3 กระทรวงยุติธรรม โดยสํานักงาน ป.ป.ส. จะรับผิดชอบภาษีและค่าธรรมเนียม                
ในการโอนกรรมสิทธ์ิและการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎเกณฑ์ของราชอาณาจักรไทย (หากมี)และจะร่วมกับ SPF 
ประชาสัมพันธ์เรื่องการสนับสนุนเรือลาดตระเวนดังกล่าว 

(2) ร่างหนังสือตราสารฯ ระหว่างสํานักงาน ป.ป.ส. และ CCDAC  
   2.1 เลขาธิการ ป.ป.ส.เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยและเลขาธิการ CCDAC เป็นผู้แทนรัฐบาล  

เมียนมาลงนามในร่างหนังสือตราสารฯ  
 2.2 เรือลาดตระเวน 2nd Gen PT Boat จํานวน 1 ลํา จะถูกโอนและส่งมอบกรรมสิทธ์ิ

ให้แก่ CCDAC ซึ่งภายหลังจากการส่งมอบเรือเสร็จสิ้นแล้ว CCDAC จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ             
ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสํานักงาน ป.ป.ส.  

 2.3 CCDAC จะรับผิดชอบภาษีและค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิและการจดทะเบียน
ทั้งหมดตามเกณฑ์ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (หากมี) และจะร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ส ประชาสัมพันธ์เรื่อง
การสนับสนุนเรือลาดตะเวนดังกล่าว 

(3) ร่างหนังสือตราสาร ฯ ระหว่างสํานักงาน ป.ป.ส และ LCDC  
 3.1 เลขาธิการ ป.ป.ส .เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยและเลขาธิการ  LCDC เป็นผู้แทนรัฐบาลลาว

ลงนามในหนังสือตราสาร ฯ  
 3.2 เรือลาดตะเวน SU Boat จํานวน 1 ลําจะถูกโอนและส่งมอบกรรมสิทธ์ิให้แก่ LCDC ซึ่ง

ภายหลังจากการส่งมอบเรือเสร็จสิ้นแล้ว LCDC  จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมจากสํานักงาน ป.ป.ส.   

 3 .3  LCDC จะ รับผิดชอบต่อภาษีและค่าธรรมเ นียมในการโอนกรรมสิท ธ์ิและ                 
การจดทะเบียนทั้งหมดตามเกณฑ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (หากมี) และจะร่วมกับสํานักงาน 
ป.ป.ส.ประชาสัมพันธ์เรื่องการสนับสนุนเรือลาดตะเวนดังกล่าว 
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 ทั้งน้ี การสนับสนุนเรือลาดตะเวนดังกล่าวเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและแสดงถึงเจตนารมณ์และการดําเนินการร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่สามเหลี่ยมทองคําซึ่งเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่สําคัญร่วมกัน 
 
14. เรื่อง  ร่างสุดท้าย (Final Draft) ของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ในกรอบ
อาเซียนสําหรับปี 2019 – 2024 

คณะรัฐมนตรีมติให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้
ในกรอบอาเซียนสําหรับปี 2019-2024 และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนเป็น
ผู้ลงนามเอกสารดังกล่าว หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทย ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก  และ
มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนลงนามเอกสารดังกล่าวข้างต้น ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  

ทั้งน้ี รัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้จะมีการลงนามในร่างบันทึกฯ ดังกล่าว ในระหว่าง                 
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 41 (AMAF) ซึ่งมีกําหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 12-17 ตุลาคม 
2562 ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม  

สาระสําคัญของงร่างบันทึกฯ สําหรับปี 2019-2024 มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
และเพ่ิมอํานาจการต่อรองในเร่ืองการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรและป่าไม้ของอาเซียนในตลาดโลก รวมถึงการเสริมความ
พยายามเพ่ืออํานวยความสะดวกทางการค้าที่จะนําไปสู่การขยายตลาด การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยสินค้า
และอาหาร เป็นฐานสําหรับการประสานงานระหว่างรัฐสมาชิกอย่างใกล้ชิด และสร้างความมั่นใจว่าจะมีวัตถุดิบในการ
ผลิตที่ย่ังยืน  ภายใต้แผนงานการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้อาเซียน ครอบคลุมสินค้าจํานวน 12 ชนิด ได้แก่ 
สาหร่ายทะเลและผลิตภัณฑ์ โกโก้ มะพร้าว กาแฟ ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ นํ้ามันปาล์ม เมล็ดถั่ว และถั่วฝัก พริกไทย                
มันสําปะหลัง ชา ปลาทูน่า และหม่อนไหม  ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอย่างน้อย
สองประเทศข้ึนไป โดยกําหนดกลไกการดําเนินงานให้จัดต้ังคณะทํางานรายสินค้าและองค์กรภาคประชาชนของ
อาเซียนที่เก่ียวข้องเป็นหน่วยดําเนินงานตามแผนงาน และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการร่วมอาเซียนภายใต้
แผนงานส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ทราบและรับรองผลการดําเนินงาน เพ่ือเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อที่
ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้เพ่ือทราบตามลําดับ 
 
15. เรื่อง  ขอความเห็นชอบและอนุมัติลงนามเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะทํางานสาขาความร่วมมือ
เศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 3  

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะทํางานสาขาความร่วมมือ
เศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง ล้านช้าง ครั้งที่ 3 และอนุมัติให้อธิบดีกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะทํางานสาขาความร่วมมือ
เศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง–ล้านช้าง ครั้งที่ 3 ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ที่ไม่ใช่สาระสําคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  
(สปป. ลาว ในฐานะเจ้าภาพการประชุมฯ ได้จัดทําร่างเอกสารฯเพ่ือให้ประเทศสมาชิกลงนามในการประชุมที่จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 8-10 ต.ค 62 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว) 

สาระสําคัญของร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะทํางานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้าม
พรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 3  โดยที่ประชุมรับทราบการนําเสนอนโยบายของ
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รัฐบาลและข้อมูลที่สําคัญซึ่งรวมถึงสิทธิประโยชน์ท้องถิ่น สิทธิพิเศษทางภาษี นโยบายการถือครองที่ดิน และ            
การสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง สรุปการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมณฑล            
ยูนนาน (การพัฒนาการค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม โลจิสติกส์ และสังคม) และข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ              
การเช่ือมโยงด้านไฟฟ้าในเขตแม่โขง - ล้านช้าง   

ทั้งน้ี ยังให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม รวมท้ังได้ข้อสรุปสําหรับแผนพัฒนาระยะ 5 ปีสําหรับ
ความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน (แผนพัฒนาระยะ 5 ปี) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือมุ่งเน้นการเช่ือมโยงและพัฒนา
เศรษฐกิจข้ามพรมแดนที่มีนวัตกรรมและยั่งยืนร่วมกัน ยกระดับการเช่ือมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานและดิจิทัล               
ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และอุตสาหกรรม โดยเน้นการพัฒนาสาขาท่ีมีความสําคัญ เช่น เกษตรและเกษตร
แปรรูป พลังงาน การท่องเที่ยว โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมการผลิต โดยมีสาขา
อุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นคือ ยานยนต์ สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตช้ินส่วน วัสดุก่อสร้าง ปิโตรเคมี การแพทย์และ
เวชภัณฑ์  ชีวภาพ นอกจากน้ี ยังครอบคลุมประเด็นอ่ืน ๆ ได้แก่ โลจิสติกส์ข้ามพรมแดน การอํานวยความสะดวก
การค้าและการขนส่ง การยกระดับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสร้างระบบสนับสนุนนิคมอุสาหกรรม การจัดประชุม
และนิทรรศการนานาชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและความรู้ และการจัดต้ังกลไก
สนับสนุนความร่วมมือต่างๆ สําหรับสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนโดยเฉพาะ อาทิ คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน กลไกความร่วมมือสําหรับบริษัทและรัฐบาลท้องถิ่น  การสนับสนุน
เงินทุน และเสริมสร้างความรู้ เป็นต้น 
 

แต่งต้ัง 
16. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายวิริยะ              
รามสมภพ ผู้อํานวยการสํานัก (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ)) ระดับสูง สํานักกฎหมายและระเบียบกลาง 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ (นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณา                 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
17. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                
(สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง 
นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ ผู้อํานวยการกอง (ผู้อํานวยการสูง) กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและ                 
ความเท่าเทียมทางสังคม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้าน
นโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ                
สังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์                
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
18. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี   
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   1.  นางจินตนา  จันทร์บํารุง  รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ดํารงตําแหน่ง                
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพ่ือทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
19. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 6 ราย ดังน้ี   
   1. นางพัชรี อาระยะกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง รอง
ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นางสุภัชชา สุทธิพล รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรม
กิจการเด็กและเยาวชน   
   3. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  
  4. นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรม
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว   
  5. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารง
ตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
  6. นายสุทธิ จันทรวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดี
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพ่ือทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
20. เรื่อง ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งต้ัง 
นายพลวรรธน์ วิทูรกลชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง
เป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
 
 
 
21. เรื่อง ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งต้ัง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
จํานวน 5 ราย ดังน้ี   
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  1. นางปิยนุช วุฒิสอน เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง   
   2. นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  
  3. นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง  รองปลัดกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
  4. นาวาอากาศเอก สมศักด์ิ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารง
ตําแหน่ง อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา    
  5. นายภูเวียง ประคํามินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่
ว่างและสับเปลี่ยนหมุนเวียน  
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง จํานวน 5 ราย ดังน้ี   
  1. นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
   2. นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
   3. นายจเรศักด์ิ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
   4. นายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
    5. นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
   ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง และทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
  1. นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นายอํานาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  3. นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนผู้ที่
เกษียณอายุราชการ  
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24. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) เสนอ 
รับโอน  นางดวงตา  ตันโช  ผู้ตรวจราชการสํา นักนายกรัฐมนตรี  สํา นักงานปลัดสํา นักนายกรัฐมนตรี                
สํานักนายกรัฐมนตรี และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา สํานักงานราชบัณฑิตยสภา ต้ังแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2562 เพ่ือทดแทนตําแหน่งผู้ที่เกษียณอายุราชการ โดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอม            
การโอน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
25. เรื่อง การโอนข้าราชการเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นางณัฐฏ์จารี 
อนันตศิลป์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี มา
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตามกรอบอัตรากําลังช่ัวคราวเป็นกรณีพิเศษในสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2562 เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บางฉบับที่หมด
ความจําเป็น ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง
เป็นต้นไป โดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว  
 
26. เรื่อง การแต่งต้ังประธานร่วมฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามท่ีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ัง นายคุรุ จิต                
นาครทรรพ ให้ดํารงตําแหน่งประธานร่วมฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย ต่ออีกวาระหน่ึง โดยมีวาระการ         
ดํารงตําแหน่ง 2 ปี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
27. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภท
บริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. นายปฐม เฉลยวาเรศ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมทางหลวงชนบท ไปดํารงตําแหน่ง 
อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทางหลวงชนบท ทดแทนตําแหน่งเกษียณอายุราชการ   
   2. นายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อํานวยการ (นักบริหารระดับต้น) สํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร ไปดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร ทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
28. เรื่อง  การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอแต่งต้ังประธานกรรมการ กรรมการ
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริม
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวม 6 คน  แทนประธานกรรมการ กรรมการผู้แทน
ฝ่ายนายจ้าง กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสามปี ดังน้ี 
   1. พลเอก  อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการ  
   2. นายประพันธ์  ปุษยไพบูลย์  กรรมการผู้แทนฝ่ายนางจ้าง 
   3. นายพิชิต  พระปัญญา  กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 
   4. นางสาวสุดธิดา กรุงไกรวงศ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   5. นายนิคม เกษมปุระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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   6. นายกฤษา ชัยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป และให้กระทรวงแรงงานดําเนินการแต่งต้ังประธาน
กรรมการ กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในคร้ังต่อไปให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2559 (เรื่อง การ
ดําเนินการแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นไปกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย) 
 
29. เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ดังน้ี 
   1. นายพรายพล คุ้มทรัพย์ 
   2. นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา 
   3. นายกฤษฎา  บุญราช 
   4. นายอนุสรณ์  แสงนิ่มนวล 
   5. นายแนบบุญ หุนเจริญ 
   6. นายธีร  เจียศิริพงษ์กุล 
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 
 

…………………………. 
 
 




