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เรือ่ง    สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562                                              1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
  วาระที่ 3 ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับการปฏิบัติทางการเกษตร 
ที่ดีสําหรับฟาร์มไก่ไข่เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ....  

สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสินค้า 
เกษตรสําหรับการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟาร์มไก่ไข่เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
พิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดให้มาตรฐานสินค้าเกษตร เลขที่ มกษ. 6909 – 2562 ตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่ไข่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นมาตรฐานบังคับ 
โดยฟาร์มที่เลี้ยงไก่ไข่ ต้ังแต่จํานวน 100,000 ตัวขึ้นไป ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สําหรับฟาร์มที่เลี้ยงไก่ไข่ต้ังแต่จํานวน 1,000 ตัว ถึง 99,999 ตัว ให้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นกําหนด 5 ปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ด้านเศรษฐกิจ - สังคม 
วาระที ่8 ขออนมุัตดิําเนินการตามมตคิณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาต ิครัง้ที ่1/2562 
สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี  

  1. อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 
  2. อนุมัติขยายวงเงินสินเช่ือและปรับปรุงวิธีการดําเนินงานโครงการสนับสนุนสินเช่ือ
ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเช่ือ 15,000 ล้านบาท 
  3. อนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ 
ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเช่ือ 20,000 ล้านบาท  
  4. อนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบัน
เกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง วงเงินสินเช่ือ 10,000 ล้านบาท  
  5. อนุมัติขยายระยะเวลาและปรับปรุงวิธีการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของ
หน่วยงานภาครัฐ  
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 สาระสําคัญ   
 คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 
ตุลาคม 2562 มีมติในเรื่องสําคัญต่างๆ ดังน้ี  

  1. โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1     
 2. ขออนุมัติขยายวงเงินสินเช่ือและปรับปรุงวิธีการดําเนินงานโครงการสนับสนุนสินเช่ือ

ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเช่ือ 15,000 ล้านบาท         
 3. ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ 

ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเช่ือ 20,000 ล้านบาท  
  4. ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่               

สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง วงเงินสินเช่ือ 10,000 ล้านบาท         
  5 .  ขออนุมั ติ ขยายระยะ เวลาและปรั บปรุ ง วิ ธี การ ดํ า เ นินงานโครงการส่ ง เส ริ ม 
การใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         
วาระที ่9 ขออนมุัตโิครงการเพิม่น้าํตน้ทนุและระบบกระจายน้ําเพื่อสนบัสนนุแผนปฏิบตัิการ 

ฟื้นฟ ู เยยีวยาเกษตรกรผูป้ระสบภัยฝนทิง้ช่วงและอทุกภยั  ป ี2562 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม ดําเนินโครงการเพ่ิมนํ้าต้นทุนและระบบกระจายนํ้าเพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา  
เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย  ปี 2562 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเสนอ   ในกรอบวงเ งิน  2 ,000 ล้านบาท  โดยให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาดําเนินการ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังน้ี  

1. ให้กรมทรัพยากรนํ้า และกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล สํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ดําเนินการ 
ให้มีความสอดคล้องกับพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติที่ประกาศโดยกระทรวงมหาดไทย และให้พิจารณาดําเนินการ 
ในพ้ืนที่ดังกล่าวตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานเป็นลําดับแรก  โดยใช้จ่ายจากงบกลาง  รายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น และเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประกาศใช้บังคับแล้วให้กรมทรัพยากรนํ้า  และกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล หักงบประมาณที่ได้รับในโครงการ
ที่มีวัตถุประสงค์ลักษณะเดียวกัน  ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และหรือขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข้ันตอน
ต่อไป  

2. สําหรับกรณีนอกเขตพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติที่ประกาศโดยกระทรวงมหาดไทย  
น้ันกรมทรัพยากรนํ้าและกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล  สํารวจพ้ืนที่โดยคํานึงถึงอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายการจัดต้ัง
หน่วยงาน รวมถึงบูรณาการเป้าหมายร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือกําหนดตัวช้ีวัดที่เกษตรกรจะได้รับ และ
เสนอแผนงาน/โครงการต่อสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ  เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ
พิจารณาก่อนและนําเสนอคณะรัฐมนตรี ตามนัยมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา  พ.ศ. 2561 
ทั้งน้ี หากกรมทรัพยากรนํ้า  และกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล  ได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กฎหมายกําหนดครบถ้วน
และพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวข้างต้นมีความจําเป็นเร่งด่วนในการดําเนินการ ก็ให้ใช้จ่ายจากงบกลาง  
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น และเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้บังคับแล้ว ให้กรมทรัพยากรนํ้า และกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
หักงบประมาณท่ีได้รับในโครงการหรือรายการท่ีมีวัตถุประสงค์ลักษณะเดียวกัน  ยกเว้นโครงการ/รายการที่
สามารถเบิกจ่ายได้ทันก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้ 
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บังคับ  ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ไปพลางก่อน  
และหรือขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข้ันตอนต่อไป ทั้งน้ี  หากไม่เพียงพอ
และมีความจําเป็นก็ให้ใช้จ่ายจากการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบว่าด้วย 
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประกาศใช้บังคับแล้วแต่กรณี   
  หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  คอื  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  

วาระที่ 10 ขออนุมัติการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัย 
ฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 

สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 จํานวน 
5 โครงการ ภายในกรอบวงเงิน 3,120.8618 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  
และระเบียบที่ เก่ียวข้อง ประกอบด้วย งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 
2,967.5000 ล้านบาท งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่เก่ียวข้องที่ได้รับเงินจัดสรรไว้แล้ว 
จํานวน 152.3118 ล้านบาท และเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี จํานวน 1.050 ล้านบาท  
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
   สาระสําคัญ 
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทําแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัย
ฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 จํานวน 5 โครงการ รวมกรอบวงเงิน จํานวน 3,120.8618 ล้านบาท 
   หลักการ  
   1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ต้องเป็นเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/
ฝนแล้งหรืออุทกภัย ปี 2562 ที่ ไ ด้รับความเสียหายสิ้นเ ชิง และได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 
   2. การช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา ฯ เป็นการเยียวยาเพ่ิมเติมจากระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ เน่ืองจากเหตุที่มาของปัญหาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นพิเศษ เฉพาะห้วงเวลา คือ เกษตรกร 
ประสบปัญหาทั้งภัยฝนทิ้งช่วงและปัญหาอุทกภัยติดต่อกัน ทําให้ขาดโอกาสในการสร้างรายได้ ดังน้ัน การฟ้ืนฟู 
เยียวยา ผู้ประสบภัยต่อเน่ือง ให้ผ่านพ้นและสามารถฟ้ืนฟูอาชีพการเกษตรได้ตามปกติโดยเร็ว 
   3. แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา ฯ ต้องมีการเช่ือมโยงตลาดระหว่างแหล่งผลิตกับแหล่งรับซื้อ
ผลผลิตให้มีความชัดเจน โดยพิจารณาพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการผลิตที่สอดคล้องกับปริมาณน้ําต้นทุนใน
พ้ืนที่ รวมท้ัง ให้คําแนะนําทางวิชาการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรมีศักยภาพในการปรับตัว รองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการสร้างใหม่ที่ดีกว่าเดิม 
   วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือสร้างรายได้หรือลดรายจ่ายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย 
ปี 2562 ให้สามารถทําการผลิตได้ทันทีหลังนํ้าลด เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้ประสบภัย  
ให้สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างต่อเน่ือง สามารถสร้างรายได้และผลผลิตเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนได้ในระยะเวลาอันสั้น 
   เป้าหมาย 
   เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง และอุทกภัยเน่ืองจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ”              
ที่เสียหายสิ้นเชิงและได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ สามารถดํารงชีวิตผ่านพ้นสถานการณ์
ภัยพิบัติและมีศักยภาพที่เพียงพอต่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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   แผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู 3,120.8618 ล้านบาท ดังน้ี 
   1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้นํ้าน้อยเพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,               
ถั่วเขียว) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร  
   2) โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64 หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว  

3) โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 
หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง  
   4) โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งนํ้าชุมชน หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง               
  5) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพ่ือฟ้ืนฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย หน่วยงาน
รับผิดชอบ กรมปศุสัตว์  
  ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
   ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 12 เรื่อง การกําหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและ 

นนทบุรี เนื่องในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง 
สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอให้ 

วัน จันทร ์ที ่ 4  และวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เพ่ือบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและเพ่ืออํานวยความสะดวกใน 
การเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง
เพ่ือให้การอารักขาและการรักษาความปลอดภัยผู้นําต่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ
กระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องใน
แต่ละกรณีไป นอกจากน้ี ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจให้บริการประชาชนหรือมีความจําเป็นหรือราชการ
สําคัญในวันหยุดดังกล่าวโดยได้กําหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหาย 
หรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้
เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและการให้บริการประชาชน 
  สาระสําคัญ 
  1. ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอด
ที่เก่ียวข้อง ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะมีผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้นําของประเทศคู่เจรจาของอาเซียนที่จะเข้าร่วม 
การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก รวม 17 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว 
มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ รัสเซีย และ
สหรัฐอเมริกา รวมท้ัง เลขาธิการสหประชาชาติเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – สหประชาชาติ ครั้งที่ 10 
นอกจากน้ี ยังมีองค์การระหว่างประเทศที่ได้รับเชิญในฐานะแขกของประธาน 1 องค์การ คือ กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศท่ีตอบรับเข้าร่วมการประชุมด้วย ซึ่งคาดว่าจะมีคณะผู้แทนจากประเทศที่เข้าร่วมและผู้สื่อข่าว
จากทั่วโลกเดินทางมาเข้าร่วมกว่า 3,000 คน 

2. ในโอกาสท่ีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างประเทศที่ผ่านมา อาทิ การประชุม 
สภาผู้ว่าการธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจําปี เมื่อวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2534  
การประชุมเอเชีย – ยุโรป เมื่อวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2539 และการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 11  
 
 
 





วาระ
เรื่องที่

กฎหมาย 3 ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับการปฏิบัติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟาร์มไก่ไข่เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ....

เศรษฐกิจ-สังคม 8 ขออนุมัติดําเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ครั้งท่ี 1/2562
9 ขออนุมัติโครงการเพ่ิมน้ําต้นทุนและระบบกระจายน้ําเพ่ือสนับสนุน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนท้ิงช่วงและอุทกภัย
ปี 2562 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10 ขออนุมัติการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้ประสบฝนท้ิงช่วงและอุทกภัยปี 2562
12 การกําหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นนทบุรี เนื่องในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 35 และการ โดย สํานักบริหารกลาง

ประชุมสุดยอดท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                      เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 
 
  วันน้ี (15 ตุลาคม 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. ....  (เพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ในการออกระเบียบของ ก.บ.ศป. กําหนดเบ้ีย 
    ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองช้ันต้นหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุด)   
  2.  เรื่อง ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการกรม 
    สรรพสามิต พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับการปฏิบัติทางการเกษตร 
    ที่ดีสําหรับฟาร์มไก่ไข่เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ....  
  4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  
    พ.ศ. 2535 จํานวน 3 ฉบับ   
  5.  เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรียกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
    จัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์เก่ียวกับการควํ่าบาตรสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย
    และรัฐเอริเทรีย(ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและ 
    ยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและนําผ่านไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐ 
    โซมาเลีย และกําหนดให้ถ่านไม้ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์ 
    สาธารณรัฐโซมาเลีย เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนําเข้าและนําผ่านมาใน  
    ราชอาณาจักร พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ
    กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้าม 
    ส่งออกและนําเข้าจากรัฐเอริเทรีย พ.ศ. 2559 พ.ศ. .... จํานวน 2 ฉบับ)  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
  7.  เรื่อง  ขอผ่อนผันการเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เพ่ือดําเนินงานขยายเขต 
    ระบบจําหน่ายให้กับบ้านห้วยปลาหลด หมู่ที่ 8 ตําบลด่านแม่ละเมา  
    อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
  8.  เรื่อง   ขออนุมัติดําเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2562 
  9.  เรื่อง   ขออนุมัติโครงการเพ่ิมนํ้าต้นทุนและระบบกระจายนํ้าเพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติการ
    ฟ้ืนฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย  ปี 2562 ของกระทรวง
    เกษตรและสหกรณ์ 
  10.  เรื่อง  ขออนุมัติการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัย
    ฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 
  11.  เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
    ครั้งที่ 9/2562  เรื่องโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน 
  12. เรื่อง  การกําหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี  
    เน่ืองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เก่ียวข้อง 
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ต่างประเทศ 
  13.  เรื่อง  การให้การรับรองบัญชีรายการสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA) ของอาเซียน ใน
    ระบบฮาไมไนซ์อาเซียน (AHTN) 2017 (ภาคผนวก 4 ของความตกลงการค้าสินค้า
    ของอาเซียน) 
  14.  เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาโอกายามะของรัฐมนตรีสาธารณสุข G20 
  15.   เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างสํานักงาน 
    คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง 
  16.  เรื่อง เอกสารผลลัพธ์ของกระทรวงศึกษาธิการสําหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน  
    ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เก่ียวข้อง 
  17.  เรื่อง   ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 และการประชุม 
    อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 

แต่งต้ัง 
 
  18.  เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ 
    ทรงคุณวุฒิกระทรวงมหาดไทย  
  19.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ   (สํานักนายกรัฐมนตรี)   
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง            
    (กระทรวงยุติธรรม)  
  21.  เรื่อง  การโอนข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจํา 
    สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  22.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    แห่งชาติ  
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการรถไฟแห่ง 
    ประเทศไทย  
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
    (ด้านรัฐศาสตร์)  
  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง            
    (กระทรวงพลังงาน)  
  27.  เรื่อง  การแต่งต้ังโฆษกและรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเติมอํานาจ
หน้าที่ ในการออกระเบียบของ ก .บ .ศป .  กําหนดเบี้ยประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองช้ันต้นหรือ                
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
   1. มติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ตามท่ีศาลปกครองเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว   
   3. ให้ศาลปกครองรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานัก
งบประมาณไปประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไป  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
โดยเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ในการออกระเบียบกําหนดเบ้ียประชุม
สําหรับข้าราชการตุลาการศาลปกครองซึ่งเข้าร่วมการประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองช้ันต้นหรือศาลปกครอง
สูงสุด  
 
2. เรื่อง ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการ
กรมสรรพสามิต พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และ
ให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรี  
  เป็นการปรับปรุงเคร่ืองแบบพิเศษสําหรับข้าราชการกรมสรรพสามิต โดยรวบรวมเครื่องแบบพิเศษ
สําหรับข้าราชการกรมสรรพสามิตกับการแต่งเคร่ืองแบบไว้เป็นกฎสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับเดียวกัน และกําหนดให้มี
เครื่องแบบพิเศษเพ่ิมขึ้นเป็นเคร่ืองแบบภาคสนาม เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและมีเครื่องแบบท่ี
เหมาะสมกับภารกิจของกรมสรรพสามิต  
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟาร์มไก่ไข่เป็น
มาตรฐานบังคับ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับการปฏิบัติ
ทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟาร์มไก่ไข่เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับ
ความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดให้มาตรฐานสินค้าเกษตร เลขที่ มกษ. 6909 – 2562 ตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่ไข่ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นมาตรฐานบังคับ โดยฟาร์มที่เลี้ยงไก่ไข่ ต้ังแต่
จํานวน 100,000 ตัวขึ้นไป ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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สําหรับฟาร์มที่เลี้ยงไก่ไข่ต้ังแต่จํานวน 1,000 ตัว ถึง 99,999 ตัว ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 5 ปีนับแต่วันประกาศ           
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ .ศ . ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535                
จํานวน 3 ฉบับ   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ . ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จํานวน 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
เป็นการยกเลิกบัญชีประเภทหรือชนิดของโรงงานท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวม 6 ฉบับ เพ่ือจัดทําบัญชีประเภทหรือชนิดของโรงงานท้ายกฎกระทรวง
ใหม่ โดยปรับปรุงเง่ือนไขเรื่องขนาดกําลังแรงม้าของเครื่องจักรและจํานวนคนงานของโรงงาน  
    2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
เป็นการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สําหรับโรงงานจําพวกที่ 3 เช่น อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน การขยายโรงงาน และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  
  3. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
เป็นการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงานรายปี สําหรับโรงงานจําพวกท่ี 2 และโรงงานจําพวกท่ี 3 
เช่น อัตราค่าธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงานที่ไม่ใช้เครื่องจักร และอัตราค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่ใช้
เครื่องจักรไม่ถึงห้าสิบแรงม้า  
 
5. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรียกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทําแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรียกเลิกระเบียบ                 
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. 
เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา                
แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ  
  เป็นการยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน                
พ.ศ. 2547 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  
   เ น่ืองจากระเบียบดังกล่าวหมดความจําเป็นที่ส่วนราชการต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามแล้ว                 
ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว ประกอบกับสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล                 
(องค์การมหาชน) เห็นชอบในหลักการ   
 
6. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์เก่ียวกับการควํ่าบาตรสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียและรัฐเอริเทรีย             
(ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและนําผ่านไป
ยังสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย และกําหนดให้ถ่านไม้ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐ
โซมาเลีย เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนําเข้าและนําผ่านมาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและ
นําเข้าจากรัฐเอริเทรีย พ.ศ. 2559 พ.ศ. .... จํานวน 2 ฉบับ)  
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   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ จํานวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย                 
  1. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก
และนําผ่านไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย และกําหนดให้ถ่านไม้ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์
สาธารณรัฐโซมาเลีย เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนําเข้าและนําผ่านมาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....  
  2. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและ
ยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและนําเข้าจากรัฐเอริเทรีย พ.ศ. 2559 พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ 
(พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   พณ. เสนอว่า   
   1. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวง
การต่างประเทศน้ัน เป็นการให้ความเห็นชอบต่ออายุมาตรการลงโทษทางอาวุธและยุทโธปกรณ์ต่อสหพันธสาธารณรัฐ
โซมาเลีย และมาตรการห้ามนําเข้าถ่านไม้จากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 
และยกเลิกมาตรการลงโทษท้ังหมดต่อรัฐเอริเทรีย   
   2. โดยที่ประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกสหประชาชาติมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามข้อมติของ              
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติตามข้อ 25 แห่งกฎบัตรสหประชาชาติต่อไป ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นต้อง
ดําเนินการออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เพ่ือต่ออายุมาตรการลงโทษทางอาวุธและยุทโธปกรณ์ต่อสหพันธ์
สาธารณรัฐโซมาเลีย และมาตรการห้ามนําเข้าถ่านไม้จากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย และยกเลิกมาตรการลงโทษ
ทั้งหมดต่อรัฐเอริเทรีย ตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 2444 (ค.ศ. 2018) ให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว   
จึงได้เสนอร่างประกาศ จํานวน 2 ฉบับ มาเพ่ือดําเนินการ   
  สาระสําคัญของร่างประกาศ  
  1. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้าม
ส่งออกและนําผ่านไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย และกําหนดให้ถ่านไม้ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกําเนิดจาก
สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนําเข้าและนําผ่านมาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
ดังน้ี   
    1.1 ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่
ต้องห้ามส่งออกไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย และกําหนดให้ถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนําเข้าจากสหพันธ์
สาธารณรัฐโซมาเลีย พ.ศ. 2559    
    1.2 กําหนดบทนิยามคําว่า “อาวุธและยุทโธปกรณ์” และคําว่า “ข้อมติ” เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนของหน่วยงานที่ดําเนินการ   
    1.3 กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและนําผ่านไปยังสหพันธ์
สาธารณรัฐโซมาเลีย และบุคคลหรือองค์กรตามท่ีกําหนดไว้ในข้อมติ    
    1.4 กําหนดให้ถ่านไม้ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกําเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียเป็น
สินค้าที่ต้องห้ามนําเข้าและนําผ่านมาในราชอาณาจักร   
  2. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธ
และยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและนําเข้าจากรัฐเอริเทรีย พ.ศ. 2559 พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการ
กําหนดให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและ
นําเข้าจากรัฐเอริเทรีย พ.ศ. 2559  
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เศรษฐกิจ - สงัคม 

7. เรื่อง ขอผ่อนผันการเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 เพื่อดําเนินงานขยายเขตระบบจําหน่ายให้กับ             
บ้านห้วยปลาหลด หมู่ที่ 8 ตําบลด่านแม่ละเมา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผ่อนผันการเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เพ่ือดําเนินงานขยายเขต
ระบบจําหน่ายให้กับบ้านห้วยปลาหลด หมู่ที่ 8 ตําบลด่านแม่ละเมา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ มท. (กฟภ.) รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ            
สังคมแห่งชาติ และสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ               
ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  และให้ มท. กํากับให้ กฟภ. ดําเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย  
   สาระสําคัญของเร่ือง  
  มท. แจ้งว่า ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่
ของ กฟภ. ซึ่ง กฟภ. ได้จัดงานขยายเขตระบบจําหน่ายให้กับบ้านห้วยปลาหลด หมู่ที่ 8 ตําบลด่านแม่ละเมา                
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้าดําเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ด้วย                
(มติคณะรัฐมนตรี 19 พฤศจิกายน 2556) โดยการขยายเขตระบบจําหน่ายดังกล่าวเร่ิมต้นรับกระแสไฟฟ้าจากระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 กิโลโวลต์ ของ กฟภ. จังหวัดตาก โดยปักเสาพาดสายไปตามแนวถนนท่ีใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมเข้าไปยังบ้านห้วยปลาหลดฯ มีระยะทางท้ังหมดประมาณ 7.3 กิโลเมตร ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชตลอดทั้งเส้นทาง โดยมีแนวก่อสร้างอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เอ ระยะทางประมาณ 
0.29 กิโลเมตร (แนวก่อสร้างที่เหลือ อยู่ในเขตพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 2)   
   อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชขอให้ กฟภ. จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(รายงาน EIA) ของโครงการฯ และดําเนินการให้ครบถ้วน ซึ่ง กฟภ. ได้จัดทํารายงาน EIA ของโครงการดังกล่าวแล้ว 
โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้วเห็นชอบ              
ต่อรายงาน EIA ดังกล่าว [ตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน (8 มีนาคม 2561)] โดยมีข้อเสนอแนะให้ กฟภ. ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมท้ัง
ดําเนินงานให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตพ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่ได้กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด เช่น               
การควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน การบํารุงรักษาป่าธรรมชาติ การปลูกป่าทดแทน และการป้องกันการบุกรุกป่า
เพ่ือตัดไม้และล่าสัตว์ ที่อาจจะเกิดจากการดําเนินโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ เพ่ือไม่ให้ศักยภาพ
การเป็นพ้ืนที่ต้นนํ้าลําธารในลุ่มนํ้าลดลง เป็นต้น  
   โดยท่ีเรื่องน้ีเป็นการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เอ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี                
(28 พฤษภาคม 2528) กําหนดให้กรณีการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เอ ไม่ให้มีการใช้พ้ืนที่ในทุกกรณีโดยเด็ดขาด 
แต่โดยที่พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 บริเวณบ้านห้วยปลาหลด หมู่ที่ 8 ตําบลด่านแม่ละเมา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ต้ังอยู่
ในอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ที่ กฟภ. จะเข้าดําเนินการเข้าใช้ประโยชน์ในครั้งน้ี อุทยานแห่งชาติตากสิน
มหาราชได้มีการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวของอุทยานฯ โดยมีการให้เจ้าหน้าที่                 
ดําเนินกิจกรรมของโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดําริบ้านห้วยปลาหลด เช่น การศึกษาดูงานของคณะบุคคล 
การทัศนาจรหรือการพักอาศัยในหมู่บ้าน การจัดต้ังกลุ่มอาชีพ และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเท่าที่จําเป็นบน
พ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เช่น ซ่อมแซมถนนเข้าหมู่บ้าน โรงเรียน สาธารณสุข เป็นต้น) จึงเข้าข่ายเป็น
พ้ืนที่ที่ทางราชการได้ใช้ประโยชน์ หรือรัฐได้อนุญาตให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์แล้ว ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ                
(21 กุมภาพันธ์ 2538) เห็นควรให้มีมาตรการผอ่นผันยกเว้นเพ่ือประโยชน์เก่ียวกับความม่ันคงและเศรษฐกิจ ซึ่ง กฟภ. 
ได้ดําเนินการตามข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการขอเข้าใช้ประโยชน์ในลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เอ เรียบร้อย
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แล้ว และการดําเนินการในขั้นตอนน้ีไม่ได้เป็นการพิจารณาอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในเขตอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช 
แต่เป็นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องเพ่ือขออนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เอ  
 
8. เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2562 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี  
  1. อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 
  2. อนุมัติขยายวงเงินสินเช่ือและปรับปรุงวิธีการดําเนินงานโครงการสนับสนุนสินเช่ือผู้ประกอบการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเช่ือ 15,000 ล้านบาท 
  3. อนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบ
กิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเช่ือ 20,000 ล้านบาท  
  4. อนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบัน
เกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง วงเงินสินเช่ือ 10,000 ล้านบาท  
  5. อนุมัติขยายระยะเวลาและปรับปรุงวิธีการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงาน
ภาครัฐ  
 สาระสําคัญ   
 คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ  ในคราวประชุมค ร้ั งที่  1 /2562 เมื่ อ วันศุ กร์ที่  
4 ตุลาคม 2562 มีมติในเรื่องสําคัญต่างๆ ดังน้ี  

  1. โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 
   1) เห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 วงเงิน             
รวมทั้งสิ้น 24,278,626,534 บาท โดยกรอบวงเงิน 24,043,906,318 บาท ให้ใช้เงินทุนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) สํารองจ่ายแทนรัฐบาลไปก่อน จํานวน 23,472,021,541 บาท และให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2564 และปีถัด ๆ ไป ตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป 
เพ่ือชําระคืนต้นเงินและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน จํานวน 8,556,260 บาท และชดเชย
ต้นทุนเงินในอัตราเงินฝากประจํา 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. บวก 1 ปัจจุบัน เท่ากับ ร้อยละ 2.40 จํานวน 563,328,517 
บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี ปีละ 5,500,000,000 บาท ยกเว้นปีที่ 5 จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด  และเห็นชอบค่าบริหาร
จัดการโครงการ ไม่เกินร้อยละ 1 ของวงเงินประกันรายได้ จํานวน 234,720,216 บาท โดยให้การยางแห่งประเทศไทย
เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2564 ตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป 
   2) เห็นชอบในหลักการ ของหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของโครงการ ได้แก่ 

       2.1) ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง (เจ้าของสวน ผู้เช่า ผู้ทํา และคนกรีดยาง)  โดย
ประกันรายได้จากการจําหน่ายยางพาราแต่ละชนิด ได้แก่ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี, นํ้ายางสด และยางก้อนถ้วยให้แก่
เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพ้ืนที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย และเป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึ้น
ไปที่เปิดกรีดแล้ว รายละไม่เกิน 25 ไร่ 

    2.2) กําหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ (ยางแห้ง) 240 กิโลกรัม/ไร่/ปี 
หรือ 20 กก./ไร่/เดือน 

 2.3) กําหนดระยะเวลาประกันรายได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 
- เดือนมีนาคม 2563) 

     2.4) กําหนดราคายางที่ใช้ประกันรายได้ ดังน้ี 
            - ยางแผ่นดิบคุณภาพดี     60 บาท/กิโลกรัม 
            - นํ้ายางสด (DRC 100%)  57 บาท/กิโลกรัม 
            - ยางก้อนถ้วย (DRC 50%)  23 บาท/กิโลกรัม 
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     2.5) แบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวนร้อยละ 60 และคนกรีดร้อยละ 40 ของรายได้
ทั้งหมด 

        3) เห็นชอบระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 (ประกันรายได้เดือน
ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)  

        4) ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ จากเดิมกําหนดให้
เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562 
เปลี่ยนเป็น เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพ้ืนที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย ก่อนวันที่             
12 สิงหาคม 2562 และเปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนยางแจ้งขึ้นทะเบียนเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี                   
การยางแห่งประเทศไทยกําหนด 

       5) ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงช่วงเวลาการจ่ายเงิน จากเดิม การจ่ายเงิน 2 เดือน 1 ครั้ง 
โดยให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้ดําเนินการโอนเข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยาง โดยกําหนดจ่ายเงินเดือนธันวาคม กุมภาพันธ์ และ
เมษายน เปลี่ยนเป็น เริ่มจ่ายเงินงวดแรกระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2562 งวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 –15 
มกราคม 2563 และงวดที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2563 โดยให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้ดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชี
เกษตรกรชาวสวนยาง และมอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย ปรับปรุงช่วงเวลาการจ่ายเงินและวิธีการคํานวณ
ราคากลางอ้างอิงการขายในโครงการฯ ต่อไป 
         6) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย แต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินโครงการชุดต่าง ๆ ตามท่ีการยางแห่งประเทศไทยเสนอ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ที่ได้
ปรับปรุงตามมติการประชุม รวมท้ังดําเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                
เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป  

 2. ขออนุมั ติขยายวงเงินสินเช่ือและปรับปรุงวิธีการดําเนินงานโครงการสนับสนุนสินเช่ือ
ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเช่ือ 15,000 ล้านบาท 

        1) เห็นชอบขยายวงเงินสินเช่ือเพ่ือชดเชยดอกเบ้ียตามโครงการสนับสนุนสินเช่ือ
ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเช่ือตามโครงการ (เพ่ิมเติม) จํานวน 10,000 ล้านบาท และขออนุมัติ
งบประมาณ (เพ่ิมเติม) ในการชดเชยดอกเบ้ียในอัตราตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี เป็นเงิน 2,100 ล้านบาท 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 – 2569 จากงบประมาณรัฐบาลโดยการจัดสรรของสํานักงบประมาณ และเห็นชอบปรับปรุง
วิธีการดําเนินงานโครงการสนับสนุนสินเช่ือผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง   

       2) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย ดําเนินการ
จัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 3. ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบ
กิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเช่ือ 20,000 ล้านบาท 

 1) เห็นชอบขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน
แก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเช่ือ 20,000 ล้านบาท ต้ังแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 
2564 โดยระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินสินเช่ือที่เข้าร่วมโครงการจนสิ้นสุดระยะเวลาการชดเชยดอกเบ้ียตามโครงการ 
1 ปี แต่ไม่เกินเดือนธันวาคม 2563 

 2) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย จัดทํา
รายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป 

  4. ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่                 
สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง วงเงินสินเช่ือ 10,000 ล้านบาท 

        1) เห็นชอบขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน
แก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง (วงเงินสินเช่ือ 10,000 ล้านบาท) ออกไปอีก 4 ปี เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง              
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31 มีนาคม 2567 ระยะเวลาจ่ายเงินกู้เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2566 และกําหนดระยะเวลา
ชําระคืนเงินกู้เป็นคราว ๆ คราวละไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่กู้ ทั้งน้ี ต้องไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2567   
          2) เห็นชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน จํานวน 1,400 ล้านบาท โดยขอใช้จาก
งบประมาณประจําปี ทั้งนี้ ให้จ่ายไม่เกินตามที่จ่ายจริง ดังน้ี  
   2.1) เงินอุดหนุนจ่ายขาดเพ่ือชําระดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสถาบันเกษตรกร ในอัตรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี จํานวน 300 ล้านบาทต่อปี ตลอดระยะเวลาโครงการ ฯ 4 ปี รวมทั้งสิ้นจํานวน 1,200 ล้านบาท 
โดย ธ.ก.ส. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามท่ีจ่ายจริง 
   2 .2 )  ค่ า ใ ช้จ่ าย เ บ้ียประ กัน ภัย  อัตราร้ อยละ  0 .36  ต่อ ปี  จํ านวน  36  
ล้านบาทต่อปีรวมเป็นเงิน 144 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามท่ีจ่ายจริง 
   2.3) ค่าบริหารโครงการฯ ที่เก่ียวข้อง อัตราร้อยละ 0.14 ต่อปี จํานวน 14 ล้านบาท
ต่อปี รวมเป็นเงิน 56 ล้านบาท โดยการยางแห่งประเทศไทย ขอจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามท่ีจ่ายจริง 

          3) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย จัดทํา
รายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  5 .  ขออ นุ มั ติ ข ย า ย ร ะ ย ะ เ ว ล า แ ล ะป รั บป รุ ง วิ ธี ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม 
การใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ 

        1) เห็นชอบขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงาน
ภาครัฐ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2565 และเห็นชอบปรับปรุงวิธีการดําเนินงานโครงการส่งเสริม
การใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ  

         2) เห็นชอบงบประมาณ ค่าบริหารจัดการโครงการ จํานวน 1,500,000 บาท จาก
งบประมาณรัฐบาลโดยการจัดสรรของสํานักงบประมาณ  

        3) ที่ประชุมมอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย จัดทํารายละเอียดการใช้ยางของ
หน่วยงานภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย 
จัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
9. เรื่อง  ขออนุมัติโครงการเพิ่มน้ําต้นทนุและระบบกระจายน้ําเพื่อสนบัสนนุแผนปฏิบัติการฟืน้ฟู  เยียวยา
เกษตรกรผูป้ระสบภัยฝนทิง้ช่วงและอุทกภัย  ปี 2562 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม                 
ดําเนินโครงการเพ่ิมนํ้าต้นทุนและระบบกระจายนํ้าเพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา  เกษตรกรผู้ประสบภัย
ฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย  ปี 2562 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ  ในกรอบวงเงิน 2,000 ล้านบาท โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา
ดําเนินการ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังน้ี  

1. ให้กรมทรัพยากรนํ้า และกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล สํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ดําเนินการให้มี 
ความสอดคล้องกับพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติที่ประกาศโดยกระทรวงมหาดไทย และให้พิจารณาดําเนินการในพ้ืนที่ดังกล่าว
ตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานเป็นลําดับแรก  โดยใช้จ่ายจากงบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น และเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้บังคับแล้วให้กรม
ทรัพยากรนํ้า  และกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล หักงบประมาณที่ได้รับในโครงการที่มีวัตถุประสงค์ลักษณะเดียวกัน  ตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และหรือขอเพ่ิม
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข้ันตอนต่อไป  

2. สําหรับกรณีนอกเขตพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติที่ประกาศโดยกระทรวงมหาดไทย น้ันกรมทรัพยากรนํ้า   
และกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล  สํารวจพ้ืนที่โดยคํานึงถึงอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายการจัดต้ังหน่วยงาน รวมถึงบูรณา
การเป้าหมายร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือกําหนดตัวช้ีวัดที่เกษตรกรจะได้รับ และเสนอแผนงาน/โครงการต่อ
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สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ  เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติพิจารณาก่อนและนําเสนอ
คณะรัฐมนตรี ตามนัยมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า  พ.ศ. 2561 ทั้งน้ี หากกรมทรัพยากรนํ้า  และกรม
ทรัพยากรนํ้าบาดาล  ได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าว
ข้างต้นมีความจําเป็นเร่งด่วนในการดําเนินการ ก็ให้ใช้จ่ายจากงบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น และเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้บังคับแล้ว ให้กรม
ทรัพยากรน้ํา และกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลหักงบประมาณท่ีได้รับในโครงการหรือรายการที่มีวัตถุประสงค์ลักษณะ
เดียวกัน  ยกเว้นโครงการ/รายการท่ีสามารถเบิกจ่ายได้ทันก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้บังคับ  ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ไปพลางก่อน  และหรือขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
ขั้นตอนต่อไป ทั้งน้ี  หากไม่เพียงพอและมีความจําเป็นก็ให้ใช้จ่ายจากการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้บังคับแล้วแต่กรณี   
  สาระสาํคญั 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทําโครงการเพ่ิมนํ้าต้นทุนและระบบกระจายนํ้า
เพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู  เยียวยา  เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย  ปี 2562 ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กรอบวงเงิน 2,000.00 ล้านบาท โดยระบบเกษตรแปลงใหญ่ใช้เกณฑ์การยึดพ้ืนที่เป็นหลัก 
(area-based approach)  มีการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยมีผู้จัดการแปลง
เป็นผู้บริหารจัดการพ้ืนที่ในทุกกิจกรรมตลอด  ห่วงโซ่อุปทาน  กลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกัน  และผลิตสินค้าเกษตร
ประเภทเดียวกัน  ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มกันเป็น 11 กลุ่มหลัก ได้แก่ ข้าว พืชไร่  ไม้ยืนต้น  ผัก/สมุนไพร  ไม้ผล 
หม่อนไหม ไม้ดอกไม้ประดับ  ปศุสัตว์  ประมง  แมลงเศรษฐกิจ  และอ่ืน ๆ  ซึ่งเป็นเกษตรหลักของประเทศทั้งสิ้น  
ปัจจุบันทั้งประเทศมีกลุ่มเกษตรรวมกลุ่มเป็นเกษตรกรแปลงใหญ่แล้ว  จํานวน 5,578 แปลง เกษตรกรสมัครเข้าร่วม
โครงการ 320,453 ราย คิดเป็นพ้ืนที่ 5,520,422 ไร่  

1. หลักการ  
1) กรมทรัพยากรนํ้าเสนอโครงการเพ่ิมนํ้าต้นทุนและระบบกระจายนํ้าเพ่ือสนับสนุนแผน 

ปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย  ปี 2562 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
การพัฒนาแหล่งนํ้าพร้อมระบบกระจายน้ําเพ่ือสนับสนุนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่  โดยการสูบนํ้าจากแหล่งนํ้าต้นทุนใน
พ้ืนที่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ่ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยเคร่ืองสูบน้ํา  ซึ่งมีระบบ
เช่ือมต่อกับแผงโซล่าเซลล์เพ่ือใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบนํ้า  เข้าไปสํารองเก็บในถังเก็บนํ้าสําเร็จรูป  ขนาด
ความจุ  100,000 ลิตร  โดยพิจารณาเสนอให้มีการดําเนินการในพ้ืนที่นําร่องของพ้ืนที่เกษตรกรแปลงใหญ่  จํานวน 
120 แปลง  ในพ้ืนที่ทั่วประเทศไทย  งบประมาณ 1,000.00 ล้านบาท  เพ่ือพัฒนาระบบกระจายนํ้า  และปรับปรุง
แหล่งนํ้า ให้กับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ให้
เพ่ิมสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  รวมพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ่ที่ต้องการได้รับผลประโยชน์ จํานวน 80,000 ไร่  
ครอบคลุมทั่วประเทศ จํานวนครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์  4,000 ครัวเรือน  

2) กรมทรัพยากรน้ําบาดาลเสนอโครงการเพ่ิมนํ้าต้นทุนและระบบกระจายนํ้า เพ่ือสนับสนุน 
แผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา  เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย  ปี 2562 ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก             
3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสํารวจและพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลด้วยการเจาะบ่อนํ้าบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง               
6 น้ิว (150 มม.) ที่ความลึกเฉล่ีย 100 เมตร  เจาะบ่อนํ้าบาดาล  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 น้ิว (200 มม.) ที่ความ
ลึกเฉลี่ย 60 เมตร กิจกรรมออกแบบและก่อสร้างระบบสูบนํ้าบาดาลพร้อมระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
และกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้  ติดตามประเมินผลโครงการรวมถึงการส่งมอบโครงการ โดยกรมทรัพยากรนํ้า               
บาดาลได้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จากกลุ่ม
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เกษตรแปลงใหญ่และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่  นําร่อง จํานวน 700 แห่ง  ครอบคลุมพ้ืนที่นาแปลงใหญ่และ                 
ปศุสัตว์แปลงใหญ่  รวมพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ่ที่ต้องการได้รับผลประโยชน์จํานวนไม่น้อยกว่า  86,000 ไร่                
จํานวนครัวเรือนของเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ 7,000 ครัวเรือน  ปริมาณนํ้าต้นทุนที่เกษตรกรสามารถนํามาใช้
ประโยชน์เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 30.5 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี  งบประมาณ 1,000.00 ล้านบาท เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ให้เพ่ิมสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
 2. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือพัฒนาระบบส่งนํ้าและปรับปรุงแหล่งนํ้าให้กับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ/่กลุ่มวิสาหกิจ 
ชุมชน ในพ้ืนทีนํ่าร่องจํานวน 120 แปลงใหญ่  

2) เพ่ือเจาะบ่อนํ้าบาดาลพร้อมระบบกระจายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ใหกั้บ 
กลุ่มเกษตรแปลงใหญแ่ละกลุม่วิสาหกิจชุมชน  ในพ้ืนที่นําร่องจํานวน 700 แห่ง  

3) เพ่ือเพ่ิมผลผลติทางการเกษตรของพืชแต่ละชนิดในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรแปลงใหญใ่ห้เพ่ิม 
สูงขึ้น  

3. เป้าหมาย  
ดําเนินการในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรที่รวมกลุ่มเป็นเกษตรกรแปลงใหญ ่จํานวน 5,578 แปลง ที่ม ี

ศักยภาพนํ้าต้นทุนและสามารถพัฒนาระบบส่งนํ้าและระบบกระจายนํ้า 
1) พ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ่ที่ได้รบัการสนับสนุนนํ้าต้นทุนเพ่ือการผลิตจํานวน 120 แปลงใหญ ่  

รวมพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ่ที่ได้รับผลประโยชน์ทั้งสิ้น จํานวน  80,000 ไร่ ครอบคลมุทัว่ประเทศ  โดยเป็นโครงการนํา
ร่องในพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ ่โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

1.1) อัตราการส่งนํ้า 3,000 ลบ.ม/วัน วงเงิน 28 ล้านบาท/แปลง (2,000 - 3,000 ไร่)  
จํานวน 1 แปลง 

1.2) อัตราการส่งนํ้า 1,500 ลบ.ม/วัน วงเงิน 15 ล้านบาท/แปลง (1,000 - 2,000 ไร่)  
จํานวน 1 แปลง 

1.3) อัตราการส่งนํ้า 1,000 ลบ.ม/วัน วงเงิน 9.9 ล้านบาท/แปลง (500-1,000 ไร)่  
จํานวน 74 แปลง 

1.4) อัตราการส่งนํ้า 500 ลบ.ม/วัน วงเงิน 4.95 ล้านบาท/แปลง (300-500 ไร่)  
จํานวน 44 แปลง 
   รวมค่าก่อสร้าง 993.40 ล้านบาท ค่าควบคุมงานและค่าบริหารโครงการ 6.60 ล้านบาท  
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,000.00 ล้านบาท  เพ่ือพัฒนาระบบส่งนํ้าและกระจายนํ้าในไร่นา พร้อมระบบสูบนํ้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์และระบบท่อส่งนํ้าและกระจายน้ําให้ถึงไร่นา  สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่/วิสาหกิจชุมชน  

2) เพ่ือเพ่ิมแหล่งนํ้าต้นทุนโดยการเจาะบ่อนํ้าบาดาลพร้อมระบบกระจายนํ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ใหก้ลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่  โดยเจาะบ่อนํ้าบาดาลพร้อมระบบกระจายนํ้า 700 แห่ง  พ้ืนที่เป้าหมาย 
86,000 ไร่  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

2.1) เพ่ิมนํ้าต้นทุนเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์แปลงใหญ่) ด้วยระบบกระจายนํ้า  พลังงาน 
แสงอาทิตย์ อัตราสูบประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง  ครอบคลุมขนาดพ้ืนที่ประมาณ 100 ไร่  จํานวน 620 
แห่ง  วงเงินงบประมาณ 892.80 ล้านบาท   

2.2) เพ่ิมนํ้าต้นทุนเกษตรแปลงใหญ ่(นาแปลงใหญ)่  ด้วยระบบกระจายนํ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ อัตราสูบประมาณ 20-40 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง  ครอบคลุมขนาดพ้ืนทีป่ระมาณ 300 ไร่ จํานวน 80 
แห่ง  วงเงินงบประมาณ 107.20 ล้านบาท 

4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ  
ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
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10. เรื่อง ขออนุมัติการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนท้ิงช่วงและอุทกภัย
ปี 2562 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 จํานวน 5 โครงการ ภายในกรอบวงเงิน 
3,120.8618 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และระเบียบที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 2,967.5000 ล้านบาท งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่
เก่ียวข้องที่ได้รับเงินจัดสรรไว้แล้ว จํานวน 152.3118 ล้านบาท และเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี จํานวน 
1.050 ล้านบาท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
   สาระสําคัญ 
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทําแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง
และอุทกภัย ปี 2562 จํานวน 5 โครงการ รวมกรอบวงเงิน จํานวน 3,120.8618 ล้านบาท 
   หลักการ  
   1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ต้องเป็นเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนท้ิงช่วง/ฝน
แล้งหรืออุทกภัย ปี 2562 ที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง และได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 
   2. การช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา ฯ เป็นการเยียวยาเพ่ิมเติมจากระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ เน่ืองจากเหตุที่มาของปัญหาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นพิเศษ เฉพาะห้วงเวลา คือ เกษตรกรประสบ
ปัญหาทั้งภัยฝนทิ้งช่วงและปัญหาอุทกภัยติดต่อกัน ทําให้ขาดโอกาสในการสร้างรายได้ ดังน้ัน การฟ้ืนฟู เยียวยา 
ผู้ประสบภัยต่อเน่ือง ให้ผ่านพ้นและสามารถฟ้ืนฟูอาชีพการเกษตรได้ตามปกติโดยเร็ว 
   3. แผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา ฯ ต้องมีการเช่ือมโยงตลาดระหว่างแหล่งผลิตกับแหล่งรับซื้อ
ผลผลิตให้มีความชัดเจน โดยพิจารณาพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการผลิตที่สอดคล้องกับปริมาณนํ้าต้นทุนในพ้ืนที่ 
รวมทั้ง ให้คําแนะนําทางวิชาการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรมีศักยภาพในการปรับตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการสร้างใหม่ที่ดีกว่าเดิม 
   วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือสร้างรายได้หรือลดรายจ่ายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 
2562 ให้สามารถทําการผลิตได้ทันทีหลังนํ้าลด เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้ประสบภัย ให้สามารถ
ประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างต่อเน่ือง สามารถสร้างรายได้และผลผลิตเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ใน
ระยะเวลาอันสั้น 
   เป้าหมาย 
   เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง และอุทกภัยเน่ืองจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ”              
ที่เสียหายสิ้นเชิงและได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ สามารถดํารงชีวิตผ่านพ้นสถานการณ์ภัย
พิบัติและมีศักยภาพที่เพียงพอต่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   แผนปฏิบัติการฟื้นฟู 3,120.8618 ล้านบาท ดังน้ี 
   1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ําน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,                
ถ่ัวเขียว) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร มีเป้าหมาย เกษตรกร จํานวน 150,000 ครัวเรือน พ้ืนที่                
1.4 ล้านไร่ ซึ่งพ้ืนที่ดําเนินการต้องมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชใช้นํ้าน้อย โดยสนับสนุนเป็นเงินโอนเข้าบัญชี
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของเกษตรกร เพ่ือซื้อเมล็ดพันธ์ุ ซึ่งให้ความช่วยเหลือ             
ตามพ้ืนที่ปลูกจริง รายละไม่เกิน 20 ไร่ จํานวน 374.5248 ล้านบาท แบ่งเป็น 
 
    - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกร 100,000 ครัวเรือน พ้ืนที่ 1.0 ล้านไร่ อัตราไร่ละ 245 บาท 
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    - ถั่วเขียว เกษตรกร 50,000 ครัวเรือน พ้ืนที่ 0.4 ล้านไร่ อัตราไร่ละ 200 บาท 
   2) โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64 หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว  
มีเป้าหมาย เกษตรกร จํานวน 827,000 ครัวเรือน เมล็ดพันธ์ุข้าว 63,200 ตัน พ้ืนที่ 6.32 ล้านไร่ โดยสนับสนุนเมล็ด
พันธ์ุข้าวแก่เกษตรกร ไร่ละ 10 กิโลกรัม ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ จํานวน 1,739.4290 ล้านบาท ทั้งน้ี จะจัดส่ง
เมล็ดพันธ์ุข้าวกลุ่มไม่ไวแสง ช่วงเดือนกลางเดือนพ.ย. – กลางเดือน ธ.ค. 2562 สําหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่ม            
ไวแสง จะจัดส่ง ช่วงเดือน มี.ค. – เม.ย. 2563 
   3) โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 
หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง มีเป้าหมาย เกษตรกร จํานวน 50,000 ราย พ้ืนที่ 50,000 ไร่ โดยสนับสนุนพันธ์ุ
ปลาและอาหารสัตว์นํ้าให้แก่เกษตรกร (เกษตรกรได้รับพันธ์ุปลานิลแปลงเพศ รายละ 800 ตัว พร้อมอาหารสัตว์นํ้านํา
ร่อง จํานวน 120 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า รายละ 5,000 บาท) จํานวน 260.000 ล้านบาท ซึ่งการเลี้ยงปลานิลแปลง
เพศในบ่อดิน เป็นทางเลือกหน่ึงที่สามารถทําให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น หรือลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยพันธ์ุปลา
นิลแปลงเพศที่สนับสนุนจะมีขนาดใหญ่ ใช้ระยะเวลาการเลี้ยงสั้น 
   4) โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ําชุมชน หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง                
มีเป้าหมาย แหล่งนํ้าในชุมชน จํานวน 1,436 แห่ง ในพ้ืนที่ 129 อําเภอ โดยปล่อยพันธ์ุสัตว์นํ้า (กุ้งก้ามกราม) ใน
แหล่งนํ้าชุมชนขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ซึ่งเป็นแหล่งนํ้าแบบปิด โดยสนับสนุนลูกพันธ์ุกุ้งก้ามกรามขนาดต้ังแต่                
5 – 7 เซนติเมตรขึ้นไป จํานวน 200,000 ตัวต่อแหล่งนํ้า จํานวน 506.9080 ล้านบาท ทั้งน้ี การเลี้ยงกุ้มก้ามกราม             
ซึ่งเป็นสัตว์นํ้าที่มีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่รวดเร็ว เป็นอาชีพเสริมที่ดีที่ให้ผลตอบแทนสูง 
   5) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรท่ีประสบปัญหาอุทกภัย หน่วยงาน
รับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ มีเป้าหมาย เกษตร 48,000 ครัวเรือน โดยสนับสนุนเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของเกษตรกร เพ่ือซื้อพันธ์ุไก่ไข่ เป็ดไข่ ครัวเรือนละ 10 ตัว ไก่พ้ืนเมือง
คละเพศ ครัวเรือนละ 30 ตัว พร้อมค่าอาหารและค่าวัสดุในการเลี้ยง คิดเป็นมูลค่า รายละ 4,850 บาท จํานวน 
240.000 ล้านบาท  
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
   ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 
11. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 9/2562 เรื่องโครงการ
รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษตะวันออก                
(สกพอ.) เสนอ ดังน้ี 
   1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 9/2562 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน 
   2. รับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบินแบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย และให้หน่วยงานรับไปดําเนินการตามมติดังกล่าว 
   สาระสําคัญ 
   คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ในคราวประชุม             
ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 มีมติเรื่องโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน ดังน้ี 
   1. รับทราบผลการเจรจาของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในเรื่องการส่งมอบพ้ืนที่โครงการฯ และ
เห็นชอบให้ดําเนินการตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
    1.1 ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย  และหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภคจัดทํา                 
ร่างแผนปฏิบัติการร้ือย้ายสาธารณูปโภคพร้อมค่าใช้จ่ายให้เสร็จโดยเร็ว เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนา
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เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ กพอ. เพ่ือทราบหรือพิจารณาแผนปฏิบัติ
การและกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายต่อไป 
    1.2 กําหนดให้ส่งมอบพ้ืนที่โครงการฯ ให้เร็วที่สุด ด้วยความเห็นชอบทั้งสองฝ่ายก่อนนับ
เวลาการดําเนินโครงการฯ  
    1.3 กําหนดให้มีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ไม่ให้เป็นปัญหา
ต่อระยะเวลาการส่งมอบพ้ืนที่โครงการฯ 
    1.4 กําหนดให้ในกรณีที่ส่งมอบพ้ืนที่โครงการฯ ล่าช้ากว่ากําหนด ให้มีการชดเชยเอกชน
คู่สัญญาโดยการขยายระยะเวลาการออกแบบและก่อสร้าง โดยไม่มีการชดเชยเงินค่าเสียหายให้แก่เอกชนคู่สัญญา 
   2. เห็นชอบมาตรการส่งมอบพ้ืนที่ โดยต้องดําเนินการดังน้ี 
    2.1 ให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง เร่งตอบหนังสือยืนยันแนวเวนคืน
โครงการฯ กลับไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทย และให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่งรัดการออกร่างพระราช
กฤษฎีกาเวนคืนที่ดินเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี โดยเร็ว 
    2.2 ให้กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้องในฐานะกํากับหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภคซึ่งอยู่ในพ้ืนที่เขตทางรถไฟของโครงการรถไฟความเร็วสูง
เช่ือมสามสนามบิน ตามที่เสนอ ให้ดําเนินการร้ือย้าย ปรับปรุง และก่อสร้างใหม่ในสาธารณูปโภคท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การดําเนินโครงการฯ ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยร้องขอ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามแผนการก่อสร้าง
ที่คณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานไว้ 
    2.3 เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก กํากับการส่งมอบพ้ืนที่โครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนงานที่เสนอ โดยให้รายงานความก้าวหน้า
และปัญหาให้คณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทราบเป็นระยะ 
   3. เห็นชอบให้ สกพอ. แจ้งมติและความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบินเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือปฏิบัติตามมาตรา 
49 และ 51/6 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
   4. รับทราบมติคณะกรรมการคัดเลือกให้แก้ไขข้อ 39.7 เรื่อง การสละความคุ้มกันการฟ้องร้องและ
การบังคับคดี ของร่างสัญญาร่วมลงทุนของโครงการฯ ฉบับที่จะมีการลงนาม ให้เป็นไปตามข้อ 39.7 เดิมของร่าง
สัญญาร่วมลงทุน ฉบับที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว 
   รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย 
   คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ได้ให้
ความเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานทางบกและอากาศ ครั้งที่ 21/2562 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ต่อรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบินแบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานทางบกและอากาศ ในการประชุมคร้ังที่ 21/2562 เมื่อวันที่ 7 
มิถุนายน 2562 และให้นําความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือประกอบการ
พิจารณา ตามมาตรา 49 และ 51/6 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 ต่อไป  
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12. เรื่อง การกําหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี เนื่องในการประชุม           
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เก่ียวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอให้วันจันทร์ที่ 4 และวันอังคารที่            
5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เพ่ือบรรเทา
ปัญหาด้านการจราจรและเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 
และการประชุมสุดยอดที่เก่ียวข้อง รวมทั้งเพ่ือให้การอารักขาและการรักษาความปลอดภัยผู้นําต่างประเทศเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละ
แห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดเป็นวันหยุดให้
สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องในแต่ละกรณีไป นอกจากน้ี ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจให้บริการประชาชน
หรือมีความจําเป็นหรือราชการสําคัญในวันหยุดดังกล่าวโดยได้กําหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือ
เลื่อนไปจะเกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานน้ันพิจารณาดําเนินการ
ตามท่ีเห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและการให้บริการประชาชน 
  สาระสําคัญ 
  1. ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่
เก่ียวข้อง ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี ซึ่งจะมีผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้นําของประเทศคู่เจรจาของอาเซียนที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอด
เอเชียตะวันออก รวม 17 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว มาเลเซีย เมียนมา 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา รวมท้ัง 
เลขาธิการสหประชาชาติเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – สหประชาชาติ ครั้งที่ 10 นอกจากน้ี ยังมีองค์การ
ระหว่างประเทศที่ได้รับเชิญในฐานะแขกของประธาน 1 องค์การ คือ กองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ตอบรับเข้า
ร่วมการประชุมด้วย ซึ่งคาดว่าจะมีคณะผู้แทนจากประเทศที่เข้าร่วมและผู้สื่อข่าวจากท่ัวโลกเดินทางมาเข้าร่วมกว่า 
3,000 คน 
  2. ในโอกาสท่ีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างประเทศที่ผ่านมา อาทิ การประชุมสภา
ผู้ว่าการธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจําปี เมื่อวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2534 การประชุม
เอเชีย – ยุโรป เมื่อวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2539 และการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 20 – 22 
ตุลาคม 2546 คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบให้ วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เพ่ือบรรเทาปัญหาด้านการจราจร และลดผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน 
         

ต่างประเทศ 
13. เรื่อง  การให้การรับรองบัญชีรายการสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA) ของอาเซียน ในระบบฮาไมไนซ์
อาเซียน (AHTN) 2017 (ภาคผนวก 4 ของความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้การรับรองบัญชีรายการสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA) ของ
อาเซียน ในระบบฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN) 2017 (ภาคผนวก 4 ของความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน) และ
มอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์                 
เป็นผู้ลงนามหนังสือแจ้งการให้การรับรองดังกล่าวของไทยไปยังเลขาธิการอาเซียนตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   การดําเนินการในครั้งน้ีเป็นการปรับโอนพิกัดศุลกากรของบัญชีรายการสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ITA) ของอาเซียน ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้กรอบอาเซียนภายใต้กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า 
ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) จากระบบ AHTN 2012 เป็นระบบ AHTN 2017 เพ่ือให้
สอดคล้องกับการนําระบบฮาร์โมไนซ์ (HS) 2017 มาใช้แทนระบบ HS 2012 ขององค์การศุลกากรโลก ซึ่งเป็น 
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การดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับการปรับโอนพิกัดศุลกากรของบัญชีรายการสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA) 
ของอาเซียน ภายใต้ความตกลงการสินค้าของอาเซียน (ATIGA) จากระบบ AHTN 2007 เป็นระบบ AHTN 2012  
ที่กระทรวงพาณิชย์ได้เคยนําเสนอคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบไปแล้ว 
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 
                   การป รับ โอน พิ กัดศุ ลกากรของ บัญ ชี ร ายการสิ นค้ า  ITA ของอา เซี ยน ในระบบ  AHTN 
2012 เป็น AHTN 2017 ครอบคลุมรายการสินค้า ITA จํานวน 445 รายการ ดังน้ี 
                             1. รายการสินค้าที่ไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร จํานวน 329 รายการ 
                             2. รายการสินค้าที่มีการเปลี่ยนพิกัดฯ ศุลกากร ทั้งในรูปแบบหน่ึงพิกัดฯ สู่หน่ึงพิกัด หน่ึง
พิกัดฯ สู่หลายพิกัดฯ และหลายพิกัดฯ สู่พิกัดฯ เดียว จํานวน 102 รายการ ซึ่งทุกพิกัดศุลกากรที่มีการเปลี่ยนแปลง
ยังคงเป็น ITA 
                             3. รายการสินค้าที่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรในรูปแบบหลายพิกัดฯ สู่พิกัด เดียว จํานวน  
14 รายการ ซึ่งครอบคลุมทั้งสินค้า ITA และที่ไม่ใช่สินค้า ITA 
 
14. เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาโอกายามะของรัฐมนตรสีาธารณสุข G20 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาโอกายามะของรัฐมนตรีสาธารณสุข G20 และอนุมัติให้
หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุข G20 หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายรับรองร่างปฏิญญา 
โอกายามะของรัฐมนตรีสาธารณสุข G20 ทั้งน้ี หากมีการแก้ไขถ้อยคําหรือประเด็นที่มิใช่สาระสําคัญหรือขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
                   สาระสําคัญของร่างปฏิญญาโอกายามะของรัฐมนตรีสาธารณสุข G20 เพ่ือส่งเสริมให้แต่ละ
ประเทศเพ่ิมความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ เพ่ือบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้ความสําคัญกับการเพ่ิมขีด
ความสามารถของแต่ละประเทศในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือรองรับสังคมผู้สงอายุ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการป้องกันและตอบสนองต่อภัยคุกคามของโรคระบาดและภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพอ่ืน ๆ รวมทั้งแสดงความมุ่งมั่น
ที่จะดําเนินการอย่างเร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาการด้ือยาต้านจุลชีพทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค 
                   ทั้งน้ี  ที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุข G20 กําหนดจะรับรองร่างปฏิญญาโอกายามะของรัฐมนตรี
สาธารณสุข G20 โดยรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศสมาชิก G20 และประเทศที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม 
รวมถึงประเทศไทย ในวันที ่20 ตุลาคม 2562 
  
15.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่าง
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง ทั้งน้ี หากมีความ
จําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวที่มิใช่สาระสําคัญหรอืขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย ให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) สามารถดําเนินการภายใต้
หลักการดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง รวมทั้งอนุมัติให้เลขาธิการ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว
ของฝ่ายไทย ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอ 
                   ร่างบนัทึกความเข้าในระหว่าง สกพอ. กับรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง มสีาระสําคัญเพ่ือการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในสาขาที่ทัง้สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันประกอบด้วย การส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างสองฝ่ายในการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับมณฑลกวางตุ้งและเขต
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อ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay Area) ความร่วมมือในด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
                   ทั้งน้ี รองนายรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) มีกําหนดเดินทางเยือนมณฑลกวางตุ้งและเขต
บริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20 – 25 ตุลาคม 2562 และกําหนดให้มกีารลงนาม
บันทึกความเข้าใจระหว่าง สกพอ. กับรัฐบาลมณฑลกวางตุ้งในระหว่างการเยือนดังกล่าว 
  
16. เรื่อง เอกสารผลลพัธ์ของกระทรวงศกึษาธิการสําหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุม
สุดยอดที่เก่ียวข้อง 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังน้ี 
                    1. เห็นชอบต่อถ้อยคําและสารัตถะในเอกสารผลลัพธ์ฯ ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการเสริมสร้าง
ความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. 2030 (Bangkok Declaration 
on Advancing Partnership in Education for 2030 Agenda for Sustainable Development in ASEAN) 
และแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น (Regional Action Plan for the Implementation of the 
ASEAN Declaration on Strengthening Education for Out-of-School Children and Youth) 
                   2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้ความเห็นชอบเอกสาร
ผลลัพธ์ฯ ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามวาระการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2030 (Bangkok Declaration on Advancing Partnership in Education for 2030 
Agenda for Sustainable Development in ASEAN) และรับรองเอกสารผลลัพธ์ฯ แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาค
เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและ
เยาวชนที่ตกหล่น (Regional Action Plan for the Implementation of the ASEAN Declaration on 
Strengthening Education for Out-of-School Children and Youth) ร่วมกับรัฐมนตรีศึกษาธิการอาเซียนหรือ
ผู้แทน 
                   3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะประธานคณะ
มนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ร่วมเห็นชอบเอกสารผลลัพธ์ฯ ปฏิญญา
กรุงเทพฯ ว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. 
2030 (Bangkok Declaration on Advancing Partnership in Education for 2030 Agenda for Sustainable 
Development in ASEAN) และแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนว่า
ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น (Regional Action Plan for the 
Implementation of the ASEAN Declaration on Strengthening Education for Out-of-School Children 
and Youth) ในการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 22 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 
2562 
                   4. อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้การรับรองเอกสารผลลัพธ์ฯ ปฏิญญา
กรุงเทพฯ ว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน             
ค.ศ. 2030 (Bangkok Declaration on Advancing Partnership in Education for 2030 Agenda for 
Sustainable Development in ASEAN) ร่วมกับผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 
35 (ทั้งน้ี เอกสารผลลัพธ์ฯ แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีตกหล่น (Regional Action Plan for the 
Implementation of the ASEAN Declaration on Strengthening Education for Out-of-School Children 
and Youth)  เป็นเอกสารที่เสนอเพ่ือที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 รับทราบ) 
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                   ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคําในเอกสารผลลัพธ์ฯ ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการ
เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. 2030 (Bangkok 
Declaration on Advancing Partnership in Education for 2030 Agenda for Sustainable Development 
in ASEAN) และแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น (Regional Action Plan for the Implementation of 
the ASEAN Declaration on Strengthening Education for Out-of-School Children and Youth)  ในส่วนที่
มิใช่สาระสําคัญ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยและหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ให้
กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
                   สาระสําคัญของเอกสารผลลัพธ์ฯ ทั้ง 2 ฉบับ 
                             1. ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. 2030 (Bangkok Declaration on Advancing Partnership in 
Education for 2030 Agenda for Sustainable Development in ASEAN) จัดทําขึ้นเพ่ือประกาศ
เจตนารมณ์ของผู้นําอาเซียนในการยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษา และใช้โอกาสในการเป็นประธานอาเซียนของ
ไทยในการเสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุตามวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. 2030 ให้สัมฤทธ์ิ
ผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสาระสําคัญของปฏิญญาฯ ฉบับดังกล่าวมุ่งเน้นการดําเนินการใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) การ
สร้างความตระหนักเก่ียวกับวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. 2030 (Awareness Raising on the 2030 Agenda for 
Sustainable Development) (2) การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามวาระการ
พัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. 2030 (Promotion of Education for the 2030 Agenda for Sustainable Development) 
และ (3) การเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่
ย่ังยืน ค.ศ. 2030 (Advancing Partnership to Achieve the 2030 Agenda for Sustainable Development) 
ทั้งน้ี ปฏิญญาฉบับน้ี ได้ผ่านการให้ความเห็นชอบ (Ad-Referendum) จากเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของ
อาเซียน (ASEAN Senior Officials Meeting on Education) แล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 

                    2. แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนว่า
ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีตกหล่น (Regional Action Plan for 
the Implementation of the ASEAN Declaration on Strengthening Education for Out-of-School 
Children and Youth) เป็นเอกสารระบุประเด็นสําคัญที่เห็นควรเร่งดําเนินการและแนวทางการจัดกิจกรรมตาม
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น (ASEAN Action 
Plan for the Implementation of the ASEAN Declaration on Strengthening Education for Out-of-
School Children and Youth) ที่มุ่งเน้นการขจัดปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชน
ในภูมิภาคผ่านการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น (Flexible Education) ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตามศักยภาพและความจําเป็นของแต่ละบุคคล โดยแผนปฏิบัติการได้กําหนดประเด็นสําคัญที่เห็นควรเร่งดําเนินการ
พร้อมกิจกรรมที่เก่ียวข้องใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) การจัดการองค์ความรู้และนโยบาย (Knowledge Management 
and Policy) (2) การจัดกิจกรรมและโครงการเพ่ือเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม 
(Programme and Initiatives) และ (3) การประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Advocacy and 
Stakeholder Engagement) โดยแผนปฏิบัติการฯ ฉบับน้ีได้ผ่านการให้ความเห็นชอบ (Ad-Referendum) จาก
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน (ASEAN Senior Officials Meeting on Education) แล้วเมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม 2562 
  
17.  เรื่อง  ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 และการประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 และการประชุม
อ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
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                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 เป็นกลไกให้รัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของ
อาเซียนได้หารือเพ่ือร่วมกําหนดนโยบายและแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สําคัญของภูมิภาค 
รวมถึงร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์ที่สําคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีกําหนดจัดขึ้นทุก 2 ปี 
                   ทั้งน้ี การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 และการประชุมอ่ืนที่เ ก่ียวข้อง 
ประกอบด้วย (1) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 (15th ASEAN Ministerial Meeting on 
the Environment: 15th AMME) ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 (2) การประชุมประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียน เรื่อง 
มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 15 (15th Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN 
Agreement on Transboundary Haze Pollution: COP – 15 AATHP) ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 (3) การประชุม
รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน – ญี่ปุ่น (ASEAN – Japan Ministerial Dialogue on Environment: AJDE) ในวันที่ 
9 ตุลาคม 2562 และ (4) การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 16 (16th ASEAN Plus Three 
Environment Ministers Meeting: 16th EMM+3) ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 
                   โดยการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 ได้ให้ความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วม
อาเซียนสําหรับการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 
(UNFCCC COP 25) ซึ่งเป็นเอกสารท่ีจะเสนอต่อการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังที่35 ในระหว่างวันที่ 2 – 4 
พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ผู้ นําประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาให้การรับรองก่อนที่
ราชอาณาจักรไทยในฐานะประธานอาเซียนจะได้นําไปกล่าวต่อการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิภาค สมัยที่ 25 ต่อไป 
 

แต่งต้ัง 
 
18. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 
กระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ัง นายชัยชาญ สิทธิ
วิรัชธรรม รองอธิบดีกรมที่ดิน กรมท่ีดิน ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
19. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานัก
นายกรัฐมนตรี)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง 
นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายแผนงาน (นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 
3 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
20. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังน้ี   
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   1. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง    
   2. พันตํารวจโท กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง    
    3. นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง    
   4. นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง    
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่
ว่าง  
 
21. เรื่อง การโอนข้าราชการเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานัก
นายกรัฐมนตรี)  
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอรับโอน นายสมเกียรติ 
ธงศรี รองผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (นักบริหารระดับต้น) สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป โดยผู้
มีอํานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมการโอนแล้ว  
 
22. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ
แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จํานวน 20 คน แทน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสองปี ดังน้ี  
   1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง   
    1.1 นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส    
    1.2 นายทศพร ศิริสัมพันธ์   
    1.3 นายชูศักด์ิ ลิ่มสกุล  
    1.4 นายประสงค์ พูนธเนศ   
    1.5 นางบุษยา มาทแล็ง   
    1.6 นายสุวิทย์ แซ่เตีย   
    1.7 นายปิยะมิตร ศรีธรา   
    1.8 นายประเสริฐ เอ้ือวรากุล   
    1.9 นายศุภชัย ปทุมนากุล    
    1.10 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์   
   2. ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมิใช่ข้าราชการ     
    2.1 นายเข็มชัย ชุติวงศ์    
    2.2 นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ   
    2.3 นายชาติศิริ โสภณพนิช    
    2.4 นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์    
    2.5 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร   
    2.6 นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ     
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    2.7 นายกลินท์ สารสิน    
    2.8 นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส  
   2.9 นายประวิทย์ ประกฤตศรี   
    2.10 นายประพันธ์ เจริญประวัติ   
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย แทนตําแหน่งที่ว่างลง ดังน้ี   
   1. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร       เป็นประธานกรรมการ   
   2. นายชยธรรม์ พรหมศร     เป็นกรรมการ   
   3. นายอํานวย ปรีมนวงศ์      เป็นกรรมการ  
  4. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล   เป็นกรรมการ  
  5. นายธันวา เลาหศิริวงศ์    เป็นกรรมการ 
    6. นายพินิจ พัวพันธ์     เป็นกรรมการ 
   7. นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์   เป็นกรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
24. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ัง นายกุลิศ สมบัติศิริ เป็นประธาน
กรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 
  
25. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด้านรัฐศาสตร์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งต้ัง นายไมตรี อินทุสุต เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด้านรัฐศาสตร์) แทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 15 ตุลาคม 
2562 เป็นต้นไป   
 
26. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพลังงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน จํานวน 2 ตําแหน่ง ดังน้ี  
  1. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวง
พลังงาน ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงพลังงาน    
   2. นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงพลังงาน ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน   
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
27. เรื่อง การแต่งต้ังโฆษกและรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแต่งต้ังนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เป็นโฆษกกระทรวง
อุตสาหกรรม และแต่งต้ัง นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เป็นรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม ตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ  
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