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วันนี้ (30 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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กฎหมาย
ระเบียบวาดวยการโอนงบประมาณรายจายบูรณาการและงบประมาณรายจาย
บุคลากรระหวางหนวยรับงบประมาณ พและระเบียบวาดวยการกอหนี้ 2562 ศ.
ผูกพันขามปงบประมาณ พ 2562 .ศ.รวม ฉบับ 2
เศรษฐกิจ - สังคม
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของรัฐมนตรี
การจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี
ระบบผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
สถานการณและแนวทางการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบปญหาฝนทิ้งชวงป 2562
ระยะเรงดวน
สรุปสถานการณภัยแลงในชวงฤดูฝนและมาตรการแกไข
ตางประเทศ
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เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือลุมน้ําโขง
เรื่อง รางกรอบการเจรจาจัดทําความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)
ในเรื่องทรัพยสินทางปญญา
แตงตั้ง
เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร (ปสส.)
เรื่อง คณะกรรมการตาง ๆ ที่แตงตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดการเทียบตําแหนง
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการเมือง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
เรื่อง คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 165/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา
ดวยสํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... และการแตงตั้ง
คณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ
เรื่อง ขอความเห็นชอบใหถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2551
(เรื่อง แนวทางการเสนอเรื่องการแตงตั้งขาราชการการเมือง) ตอไป
*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ระเบียบวาดวยการโอนงบประมาณรายจายบูรณาการและงบประมาณรายจายบุคลากรระหวางหนวยรับ
งบประมาณ พ.ศ 2562 และระเบียบวาดวยการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบระเบียบวาดวยการโอนงบประมาณรายจายบูรณาการและงบประมาณ
รายจายบุคลากรระหวางหนวยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบวาดวยการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ
พ.ศ 2562 รวม 2 ฉบั บ ตามที่ สํานั กงบประมาณ (สงป.) เสนอและให สํ านั กเลขาธิการคณะรัฐ มนตรี นํ าระเบีย บ
ดังกลาว รวม 2 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป
สาระสําคัญของรางระเบียบ
1. รางระเบี ยบว าดวยการโอนงบประมาณรายจ ายบู รณาการและงบประมาณรายจ ายบุ คลากร
ระหวางหนวยรับงบประมาณ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเปนการกําหนดวิธีการในการโอนงบประมาณรายจายบูรณาการ
และงบประมาณรายจายบุคลากรของหนวยรับงบประมาณ ไปใหหนวยรับงบประมาณอื่นภายใตแผนงานบูรณาการ
เดียวกันหรือภายใตแผนงานบุคลากรภาครัฐได ดังนี้
เรื่อง
สาระสําคัญ
1. งบประมาณที่จะนํามาโอน • ตองเปนงบประมาณรายจายที่หนวยรับงบประมาณไมสามารถใชจาย
หรือกอหนี้ผูกพันใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ รวมถึงงบประมาณเหลือจายจากการใชจายหรือใชจายบรรลุ
วัตถุประสงคแลว
• ไม ร วมถึ งงบประมาณรายจ ายที่ เป น เงิน อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปที่ มี ก ฎหมาย
กําหนดใหไดรับการจัดสรรงบประมาณเปนเงินอุดหนุน (ไดแก หนวยงาน
ของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนู ญ และองคกรอั ยการ องคการมหาชนหรือหน วยงานของรัฐ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
2. การโอนงบประมาณรายจาย • ผู ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ม อบหมายให เป น ประธานคณะกรรมการจั ด ทํ า
บูรณาการ
งบประมาณบู ร ณาการเป น ผู มี อํ า นาจอนุ มั ติ ห ลั ก การในการโอน
งบประมาณ
• ให ห น ว ยงานเจ า ภาพบู ร ณาการเป น หน ว ยงานหลั ก ในการเสนอ
ความเห็นวาสมควรใหมีการโอนงบประมาณใหหนวยงานใดหรือไม โดย
สงป. จะเสนอความเห็นประกอบดวย
• หากอนุ มั ติ ห ลั กการให โอนงบประมาณแลว หน วยรั บ งบประมาณที่
ขอรับโอนงบประมาณ จะตองจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณสงให สงป. เพื่อดําเนินการตอไป
3. การโอนงบประมาณรายจาย • จะเริ่มพิจารณากอนสิ้นไตรมาสที่ 3 คือ ประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคม
บุคลากร
• สงป. จะร ว มกับ หนว ยงานรับ งบประมาณตรวจสอบการใช จายวามี
งบประมาณรายจ า ยบุ ค ลากรที่ ไม ส ามารถใช จ า ยหรื อ ก อ หนี้ ผู ก พั น
สามารถโอนไปใหหนวยรับงบประมาณอื่นหรือไม
• กรณีหนวยรับงบประมาณที่มีงบประมาณรายจายบุคลากรไมเพียงพอ
สามารถจะจัดทําคําของบประมาณมาที่ สงป. ได เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3
2. รางระเบียบวาดวยการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเปนการกําหนด
หลักเกณฑสําหรับการบริหารงบประมาณรายจายรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ เพื่อใหหนวยรับงบประมาณ
ใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพโดยเปนการแกไขขอความเล็กนอยเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติวิธีการ
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งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยยังคงสาระสําคัญตามระเบียบการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. 2534 และที่แกไข
เพิ่มเติม ดังนี้
2.1 แกไขคําวา “สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ” เปน “หนวยรับงบประมาณ”
2.2 เพิ่ ม เติ ม กรณี ก ารเพิ่ ม วงเงิ น ก อ หนี้ ผู ก พั น ซึ่ งจะต อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ โดย
กําหนดใหกรณีที่ตองมีการขยายระยะเวลาการกอหนี้ผูกพัน ก็ใหเสนอคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกันดวย
2.3 เพิ่มเติมให สงป. สามารถกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
วงเงิน งบประมาณรายจ ายที่ ตั้งไว สํ า หรั บ รายการกอหนี้ ผูกพั น ขามป ทั้งนี้ เพื่ อใหก ารบริห ารวงเงิน งบประมาณ
สอดคลองกับงวดงานที่ดําเนินการจริง
เศรษฐกิจ - สังคม
2. เรื่อง การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่น
บั ญ ชี แสดงรายการทรัพ ย สิ น และหนี้ สิ น พรอมหลั กฐานที่พิ สูจ น ความมีอยูจ ริงของทรัพ ยสิน และหนี้ สิน รวมทั้ ง
หลักฐานการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในรอบปที่ผานมาของรัฐมนตรีในการเขารับตําแหนงและพนจากตําแหนง
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติที่เกี่ยวของ
สาระสําคัญของเรื่อง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 234 พระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 102 และมาตรา 105 และประกาศคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติที่เกี่ยวของไดกําหนดเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรี สรุปไดดังนี้
1. วันเขารับตําแหนง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตามที่มีอยูจริงตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ภายใน 60 วัน
นับแตวันถัดจากวันเขารับตําแหนง (วันเขารับตําแหนง หมายถึง วันถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริย)
2. วันพนจากตําแหนง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตามที่มีอยูจริงตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ภายใน 60 วัน
นับแตวันถัดจากวันพนจากตําแหนง (วันพนจากตําแหนง หมายถึง วันที่ลาออก หรือวันที่พนจากตําแหนงดวยเหตุอื่น
แลวแตกรณี สวนในกรณีที่คณะรัฐมนตรีพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหหมายถึง วันที่คณะรัฐมนตรีคณะใหมถวายสัตย
ปฏิญาณตอพระมหากษัตริย)
3. กรณี พ นจากตํ าแหนงและได รับแตงตั้ งใหดํ ารงตํ าแหน งเดิ มหรือตําแหนงใหม หรือเข ารับ
ตําแหนงอื่นที่ตองยื่นบัญชีแสดงทรัพยสินหรือหนี้สิน
กรณี ที่ น ายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รั ฐ มนตรีพ น จากตําแหน งและได รับ แต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน งเดิม หรือ
ตําแหนงใหมภายใน 1 เดือน นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีดังกลาวไมจําเปนตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้สินกรณีพนจากตําแหนงและกรณีเขารับตําแหนงใหม แตไมตองหามที่จะยื่นเพื่อเปนหลักฐาน
4. บุคคลที่ถือวาเปนคูสมรส
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของคูสมรสตามขอ 1 และขอ 2 ใหหมายความรวมถึง
ผูซึ่งอยูกินกันฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรสดวย ดังนี้
4.1 บุคคลซึ่งไดทําพิธีมงคลสมรสหรือพิ ธีอื่นใดในทํานองเดียวกันกับนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรี โดยมีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลภายนอกรับทราบวาเปนการอยูกินกันฉันสามีภริยาตามประเพณี
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4.2 บุคคลซึ่งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแสดงใหปรากฏวามีสถานะเปนสามีภริยากัน หรือ
มีพฤติการณเปนที่รับรูของสังคมทั่วไปวามีสถานะดังกลาว
4.3 บุคคลซึ่งจดทะเบียนสมรสกับนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีและตอมาไดจดทะเบียนหยา
ขาดจากกันตามกฎหมายแลว แตยังแสดงใหปรากฏหรือมีพฤติการณเปนที่รับรูของสังคมทั่วไปวามีสถานะเปนสามี
ภริยากัน
5. การขอขยายเวลาการยื่นบัญชีแสดงรายการฯ และการขอแกไขบัญชีแสดงรายการฯ
5.1 ก อ นครบกํ า หนดตามระยะเวลาข อ 1 และข อ 2 ผู ยื่ น บั ญ ชี อ าจยื่ น คํ า ขอขยาย
ระยะเวลายื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินได โดยตองระบุเหตุผลและความจําเปนตอสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ โดยอาจมีการขยายระยะเวลาไดไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาที่
ตองยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน
5.2 กรณีการขอแกไขหรือเพิ่มเติมบัญชีทรัพยสินและหนี้สินที่ไดยื่นไวแลว มีดังนี้
5.2.1 กอนครบกําหนดระยะเวลาตามขอ 1 และขอ 2 ผูยื่นบัญชีสามารถยื่นคําขอ
แกไขหรือเพิ่มเติมบัญชีทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่ไดยื่นไวแลว
5.2.2 หากครบกําหนดระยะเวลาตามขอ 1 และขอ 2 แลว ใหผูยื่นบัญชียื่นคําขอ
แก ไขหรื อ เพิ่ ม เติ ม บั ญ ชี ท รั พ ย สิ น และหนี้ สิ น และเอกสารประกอบพร อ มคํ าชี้ แ จงตอ คณะกรรมการป องกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
6. ทรัพยสินที่จะตองแสดงรายการฯ
6.1 ทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตามที่มีอยูจริงในวัน
เขารับตําแหนงหรือวันที่พนจากตําแหนง แลวแตกรณี
6.2 ทรัพย สิน และหนี้ สิน ของตน คูส มรส และบุตรที่ยั งไม บรรลุนิ ติ ภาวะในตางประเทศ
ตามที่มีอยูจริง
6.3 ทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะที่มอบหมายใหอยู
ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
7. เอกสารที่ตองยื่นตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
7.1 บัญชีแสดงรายการทรัพยสินหรือหนี้สินที่มีอยูจริงในวันที่เขารับตําแหนงหรือวันที่พน
จากตําแหนง แลวแตกรณี ตามแบบที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด
7.2 สําเนาหลักฐานที่พิสูจนไดวาทรัพยสินและหนี้สินนั้นมีอยูจริง
7.3 สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในรอบปภาษีที่ผานมา
ทั้งนี้ เอกสารที่ยื่นจะตองมีลายมือชื่อผูยื่นรับรองกํากับไวทุกหนา โดยใหจัดทําเอกสารทั้งหมดจํานวน 2 ชุด ชุดหนึ่ง
เปนตนฉบับ และอีกชุดหนึ่งเปนสําเนาคูฉบับ
8. วิธียื่นบัญชีแสดงรายการฯ
8.1 จัดสงดวยตัวเอง หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นจัดสงแทน
8.2 จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
9. ผลของการไมยื่นบัญชี หรือยื่นบัญชีเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ
9.1 ผูที่จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ และมีพฤติการณอันควรเชื่อได
วามีเจตนาไมแสดงที่มาแหงทรัพยสินหรือหนี้สินนั้น ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอ
เรื่องใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัย โดยใหผูนั้นหยุดปฏิบัติหนาที่ตั้งแตศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู ดํารงตําแหน งทางการเมืองประทั บ รับ ฟ อง และถาหากศาลฎีกาแผนกคดี อาญาของผูดํ ารง
ตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัยวาผูใดกระทําความผิด ใหผูนั้นพนจากตําแหนงนับแตวันที่หยุดปฏิบัติหนาที่
9.2 ผูกระทําความผิดตามขอ 9.1 จะถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไป และไมมี
สิทธิดํารงตําแหนงทางการเมืองใด ๆ และอาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเปนระยะเวลาไมเกิน 10 ป ดวย
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9.3 จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
3. เรื่อง การจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรีในการเขา
รับตําแหนงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติการจัดการหุนสวนและหุน
ของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 มาตรา 170 และมาตรา 187 และ
พระราชบัญญัติการจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8
มาตรา 9 และมาตรา 10 ไดกําหนดเกี่ยวกับการจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี สรุปไดดังนี้
1. การจัดการหุนสวนของรัฐมนตรี
1.1 รัฐมนตรี คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของรัฐมนตรี ตองไมเปนหุนสวนหรือ
ผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทหรือไมคงไวซึ่งความเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท (รวมถึงการ
ถือหุนของรัฐมนตรีที่อยูในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไมวาโดยทางใด ๆ ดวย) เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
(1) ในหางหุนสวนจํากัด รัฐมนตรีเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดไดไมเกิน
รอยละหาของทุนทั้งหมดของหางหุนสวนจํากัดนั้น
(2) ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด รัฐมนตรีเปนผูถือหุนไดไมเกินรอยละ
หาของจํานวนหุนทั้งหมดที่จําหนายไดในบริษัทนั้น
1.2 ในกรณี ที่รัฐมนตรี คูสมรส และบุตรที่ยังไมบ รรลุนิติภ าวะของรัฐมนตรี ประสงค จะ
ได รับ ประโยชน จ ากการเป น หุ น ส ว นหรื อผู ถือหุน ในห างหุ น สว นหรือบริษัท ในสว นที่เกิน กวาจํานวนที่ กําหนดไว
ใหรัฐมนตรีดําเนินการดังตอไปนี1้
(1) แจงเปนหนังสือใหประธานกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่
ไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรี และ
(2) โอนหุนสวนหรือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นใหนิติบุคคลภายใน 90 วันนับ
แตวันที่ไดแจงใหประธานกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ และเมื่อไดดําเนินการโอนหุนสวนหรือหุนใหกับนิติบุคคลใดแลว
ใหรัฐมนตรีแจงเปนหนังสือใหประธานกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายใน 10 วันนับแตวันที่ไดโอนหุนสวนหรือหุนนั้น
2. นิติบุคคลที่รัฐมนตรีจะโอนหุนสวนหรือหุนใหจัดการได
2.1 ตองเปนนิติบุคคลที่มีอํานาจจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย หรือนิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอื่นตามกฎหมายโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
2.2 ต อ งเป น นิ ติ บุ ค คลที่ ไม มี ก รรมการหรื อพนั ก งานซึ่ งนิ ติ บุ ค คลนั้ น มอบหมายให เป น
ผูจัดการในการบริหารและจัดการหุนสวนหรือหุนของรัฐมนตรีที่มีผลประโยชน หรือมีสวนไดเสียกับรัฐมนตรี คูสมรส
ของรัฐมนตรี เจาหนี้หรือลูกหนี้ของรัฐมนตรี
3. ในการโอนหุนสวนหรือหุนของรัฐมนตรีใหกับนิติบุคคล ใหรัฐมนตรีโอนกรรมสิทธิ์ในหุนสวนหรือ
หุ น ให กั บ นิ ติ บุ ค คลโดยเด็ ด ขาดแต การจั ด การหรือ การจั ด หาผลประโยชน เกี่ ย วกั บ หุ น ส ว นหรื อหุ น ของรัฐ มนตรี
ใหเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญาจัดการหุนสวน หรือหุนของรัฐมนตรี โดยตองจัดทําตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ประกาศกําหนด
4. ผลของการที่รัฐมนตรีไมแจงการจัดการหุนสวนและหุ นของรัฐมนตรี คูสมรส และบุตรที่ ยังไม
บรรลุนิ ติภาวะ ในสวนที่เกินรอยละ 5 ให ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันที่ ไดรับ แตงตั้ ง
จะทําใหถูกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา เขาชื่อรองตอประธานสภาที่ตนเปนสมาชิกวา ความเปน
รัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนนั้นสิ้นสุดลง และใหประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองสงคํารองนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
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วินิ จ ฉั ย ว าความเป น รั ฐ มนตรีของรัฐ มนตรี คนนั้น สิ้น สุ ดลง หรือคณะกรรมการการเลื อกตั้งเปน ผูสงเรื่องให ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดดวย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82
-------------------------------------1 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 9/2551 ไดวางหลักไววาพระราชบัญญัติการจัดการหุนสวนและหุนของคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2543 มาตรา 5 กําหนดใหรัฐมนตรีตองแจงเปนหนังสือใหประธานกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายใน 30 วัน นับแต
วันที่ ไดรับ แตงตั้ งเป น รัฐมนตรี และโอนหุ น ส วนในหางหุน สวนหรือบริษัทนั้น ใหนิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพยสิน เพื่ อ
ประโยชนของผูอื่นภายใน 90 วันนับแตวันที่แจงใหประธานกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ และจะตองแจงเปนหนังสือให
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ทราบอีกครั้งภายใน 10 วันนับแตวันที่ไดโอนหุนใหนิติบุคคลนั้น ซึ่งแมวามาตรา 5 แหง
พระราชบัญญัติดังกลาวจะไมมีบทบัญญัติใหรัฐมนตรีแจงความประสงคที่จะรับประโยชนจากการเปนหุนสวนหรือผูถือ
หุนของคูสมรสและบุตร ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะนั้นเปนกรณีที่รัฐธรรมนูญใหนําบทบัญญัติสําหรับนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีมาใชบังคับ เมื่อบทบัญญัติสําหรับนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมีกฎหมายบัญญัติไวอยางไร ก็ยอมจะนํามาใช
บั งคั บ กั บ คู ส มรสและบุ ต รที่ ยั งไม บ รรลุ นิ ติ ภ าวะได ด ว ย ดังนั้ น รั ฐ มนตรี จึ งมี ห น าที่ ต องแจงความประสงค จ ะรับ
ประโยชนจากกรณีดังกลาวของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอประธานกรรมการ ป.ป.ช. ดวย
4. เรื่อง ระบบผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอระบบผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ดังนี้
สาระสําคัญของเรื่อง
1. ที่มาและหลักการของระบบผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
1.1 โดยที่การบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีจะตองอาศัยกลไกการทํางานของ
กระทรวง สวนราชการ และหนวยงานของรัฐตางๆ ที่จะตองทํางานประสานสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันเพื่อใหการ
ดําเนิ นนโยบายของคณะรัฐมนตรีบรรลุเป าหมาย สลค. จึงไดดํ าเนิ นการพั ฒ นาระบบประสานงานที่ เกี่ยวของกั บ
ภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภามาโดยตลอดอยางตอเนื่อง
1.2 คณะรัฐ มนตรี ได มี มติ (23 กั น ยายน 2546 และ 11 พฤศจิ ก ายน 2546) ให ค วาม
เห็น ชอบจัด ตั้งระบบผูป ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาบนแนวคิด ที่จ ะมุงให การประสานงานในภารกิ จ ที่
เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของสวนราชการทั้งหลายเปนไปอยางราบรื่น โดยมีหลักการใหผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา หรือที่เรียกวา ปคร. มีหนาที่เปนศูนยกลางของสวนราชการนั้น ๆ ในการประสานงานกับ
สวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และตอมาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 ได
มีการประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 เพื่อใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ของ ปคร. ใหมีประสิทธิภาพและมีความชัดเจนมากขึ้น
2. หนาที่ของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
2.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551
ไดกําหนดหนาที่ของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาไว ดังนี้
(1) ประสานงานเกี่ยวกับการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีใหเปนไปตามแนวปฏิบัติ
และระยะเวลาที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และ
ระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
(2) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับกระบวนการการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีแกเจาหนาที่
ของสวนราชการที่จัดทําเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรี
(3) ประสานงานกั บ หน ว ยงานในสั งกั ด ในการจั ด ทํ าความเห็ น ในเรื่ อ งที่ สํ านั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอความเห็นเพื่อใหสามารถสงความเห็นไดทันตามกําหนดเวลา
(4) ประสานงานและติดตามใหหนวยงานในสังกัดจัดทําขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่
เสนอตอคณะรัฐมนตรีตามที่ไดรับมอบหมาย
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ใหหนวยงานในสังกัดทราบ
คณะรัฐมนตรี

(5) ประสานงานเกี่ยวกับวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรี
(6) รวบรวมมติคณะรัฐมนตรีของสวนราชการ
(7) ประสานงานและติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการใหเปนไปตามมติ

(8) ประสานงานในการวางแผนการเสนอเรื่ อ งต อ คณะรั ฐ มนตรี รวมทั้ ง การ
วางแผนเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภา
(9) ประสานงานและติดตามความคืบหนาของรางกฎหมายและเรื่องอื่น ๆ ที่เสนอ
ตอรัฐสภาในขั้นตอนตาง ๆ รวมทั้งประสานงานกับรัฐมนตรีเพื่อชี้แจงรางกฎหมาย ญัตติ กระทูถาม และเรื่องอื่น ๆ ที่
อยูในอํานาจหนาที่ของรัฐสภา
(10) ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ในภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามที่
รัฐมนตรีมอบหมาย
2.2 คณะรัฐมนตรีไดมีมติ (27 พฤศจิกายน 2551) เห็นชอบใหหนวยงานที่มีผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาพิ จ ารณามอบหมายใหผูป ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเปน ผูป ระสานงานหรือ
ดําเนินการใหเปนไปตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาขอความรวมมือในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติและเรื่องอื่น ๆ ในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภา ดังนี้
(1) ในชั้ น การพิ จ ารณาของคณะกรรมาธิก ารวิ ส ามั ญ กิ จ การวุ ฒิ ส ภาก อ นการ
ประชุมวุฒิสภา ใหผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของหนวยงานผูเสนอรางพระราชบัญญัติฉบับนั้น ๆ หรือ
หนวยงานผูไดรับแตงตั้งจากสภาผูแทนราษฎรใหเปนกรรมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญติในชั้นสภาผูแทนราษฎร
เขารวมประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็น ตลอดจนใหขอมูลเกี่ยวกับผลการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรในที่ประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา กอนนําเขาสูการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาตอไป
(2) ในชั้นวาระที่หนึ่งของวุฒิสภา ใหผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเขา
รวมเปนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญติตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 ขอ 81 วรรค
สองดวย
3. การแตงตั้งผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวง แลวแตกรณี แตงตั้งบุคคลเพื่อทําหนาที่ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา และสงหนังสือแจงมายัง สลค. เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยผู
ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 ดังนี้
3.1 ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจํา
สํา นั ก นายกรั ฐมนตรี ให ร องนายกรัฐ มนตรีห รื อ รัฐ มนตรีป ระจํ าสํ านั กนายกรัฐ มนตรี แล ว แต กรณี แต งตั้ งจาก
ขาราชการการเมืองหรือขาราชการประจํา ตามที่เห็นสมควร
3.2 ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของสวนราชการ ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดแตงตั้ง
จากขาราชการประจําผูดํารงตําแหนงระดับ 10 หรือขาราชการประจําผูดํารงตําแหนงที่เทียบเทา
4. บทบาทของผู ป ระสานงานคณะรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ สภาในการสนั บ สนุ น การทํ า งานของ
คณะรัฐมนตรี
4.1 ประสานงานกับ สลค. ในกรณีตองการนําเรื่องสําคัญเรงดวนหรือเรื่องที่มีเงื่อนไขเวลาที่
ตองดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีไดทันการณ
4.2 ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่ตองเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่อง
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอทราบความเห็น หรือเรงรัดใหดําเนินการตอบความเห็นเพื่อใหเรื่องตาง ๆ สามารถเขาสู
กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
4.3 ประสานงานกับ สลค. ขอใหแจงยืนยันมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่มีความเรงดวนเปน
กรณีพิเศษ
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4.4 รายงานผลการพิจารณารางกฎหมายที่เสนอตอรัฐสภาใหทราบเปนระยะ ๆ
5. เรื่อง สถานการณและแนวทางการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบปญหาฝนทิ้งชวงป 2562 ระยะเรงดวน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณและแนวทางการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบปญหาฝนทิ้งชวงป
2562 ระยะเรงดวน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ดังนี้
ตามที่ ไ ด เ กิ ด สถานการณ ฝ นทิ้ ง ช ว ง (มิ ถุ น ายน 2562 ถึ ง ป จ จุ บั น ) ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในหลายพื้ น ที่
ทั่ วป ระเท ศ ส ง ผ ลให ป ระช าช น ได รั บ ผ ลกระท บ จากการขาดแคลน น้ํ าเพื่ อการอุ ป โภ คบ ริ โ ภ คแล ะ
เพื่ อ การเกษตร ดั ง นั้ น พลเอก ประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา นายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงกลาโหม
ได สั่ ง การให ทุ ก ส ว นราชการและเหล า ทั พ สนั บ สนุ น อากาศยานและกํ า ลั ง พลร ว มการปฏิ บั ติ ก ารฝนหลวง
เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําใหครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ประสบปญหาฝนทิ้งชวง และรวมแกไขปญหาเพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนโดยเร็ว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดติดตามสถานการณ และดําเนินการแกไขปญหาฝนทิ้งชวง ที่สงผล
กระทบตอเกษตรกร สรุปไดดังนี้
1. สถานการณและแนวโนม
สภาพฝน กรมอุตุนิยมวิทยา ไดคาดหมายปริมาณฝนในชวงฤดูฝนป 2562 จะมีปริมาณฝนรวม
ของทั้งประเทศนอยกวาป 2561 และนอยกวาคาปกติประมาณ 5-10 % (ปที่แลวต่ํากวาคาปกติ 3%) โดยชวงตน
เดือนกรกฎาคม บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีปริมาณและการกระจายของฝนลดลง และมีปริมาณฝนนอยกวาคา
ปกติ กอใหเกิดการขาดแคลนน้ําดานการเกษตร
ส ถ าน ก ารณ น้ํ าใน อ างเก็ บ น้ํ า ข น า ด ให ญ ป ริ ม าณ น้ํ าใน อ างเก็ บ น้ํ าข น าด ให ญ
ทั้ ง 35 แห ง ณ วั น ที่ 23 กรกฎาคม 2562 มี ป ริ ม าณน้ํ า ใช ก ารได ทั้ ง ประเทศ 10,729 ล า นลู ก บาศก เ มตร
คิดเปนรอยละ 23 ของความจุ (นอยกวาปริมาณน้ําป 2561 อยู 11,484 ลานลูกบาศกเมตร) โดยมีอางเก็บน้ําขนาด
ใหญที่มีปริมาตรต่ํากวารอยละ 30 ของความจุ รวม 19 แหง ปริมาตรระหวางรอยละ 30 – 50 รวม 10 แหง และ
ปริมาตรมากกวารอยละ 50 รวม 6 แหง ซึ่งถือวาขณะนี้มีปริมาณน้ํานอย
สถานการณ การเพาะปลู กข าวป 2562/63 จากข อมู ลการสํ ารวจของกรมส งเสริมการเกษตร
ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จํานวน 47.88 ลานไร ยังไมปลูกอีก 12.45 ลานไร
ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ พบวา ฝนทิ้งชวงจะสงผลตอปริมาณ คุณภาพ ผลผลิตของ
เกษตรกรจะลดลงหรือเสียหาย และผลกระทบตอรายไดของครัวเรือนเกษตรกร ปจจุบัน ยังไมมีรายงานความเสียหาย
และไมมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
2. แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได ดํ า เนิ น การทั น ที และเตรี ย มการแก ไ ขในระยะยาว
โดยบู ร ณาการกั บ ทุ ก หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง ประกอบด ว ย สํ านั ก งานทรั พ ยากรน้ํ าแห งชาติ กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา
กรมทรัพยากรน้ํ าบาดาล กองบั ญ ชาการกองทัพไทย กองทั พบก กองทั พ อากาศ สํานั กงานตํารวจแห งชาติ และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร เพื่อใหปฏิ บัติงานไดทันที และมีแผนปฏิบัติที่ครอบคลุมการแกไข
ปญหาในระยะตอไป
การเผชิญเหตุระยะเรงดวน
1. ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําและพื้นที่การเกษตรที่ประสบปญหาฝน
ทิ้งชวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร บูรณาการการปฏิบัติรวมกับกองทัพ โดยกองทัพสนับสนุนอากาศยานเพิ่ม
จํานวน 7 ลํา จากกองทัพบก 1 ลํา กองทัพอากาศ 5 ลํา และสํานักงานตํารวจแหงชาติ 1 ลํา พรอมกําลังพล 88 นาย
2. สํ ารวจพื้ น ที่ ข าดแคลนน้ํ า เพื่ อ อุ ป โภคบริ โ ภค พร อ มสนั บ สนุ น เครื่ อ งจั ก รเครื่ อ งมื อ เช น
รถบรรทุกน้ํา เครื่องสูบน้ํา เพื่อแกไขปญหาในพื้นที่ไดทันที และสรางการรับรู รวมรณรงค ประชาสัมพันธใหมีการใช
น้ําอยางประหยัด ดําเนินการ ดังนี้
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2.1 ให ห น ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ บู ร ณาการสํ า รวจข อ มู ล พื้ น ที่
การเกษตรที่ไดรับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งชวง รวมทั้งจัดทําชุดขอมูลแนวโนม/สถานการณน้ําในอนาคต วิเคราะห
ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เชน การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในไรนา
การสะสมน้ําตนทุน และความชื้นในดิน เปนตน เพื่อสื่อสารสรางการรับรูใหแกเกษตรกร และผูใชน้ําไดตระหนักและ
เขาใจสถานการณความเสี่ยง และใหความรวมมือในระดับที่สามารถวิเคราะหขอมูล แนวโนม เรียนรูที่จะปรับตัวและ
บรรเทาผลกระทบใหเกิดความเสียหายนอยที่สุด เชน วิธีการดูแลรักษาพืชในภาวะแหงแลงฝนทิ้งชวง ปรับเปลี่ยนการ
เพาะปลูกพืชอายุสั้นใชน้ํานอยทดแทนการเพาะปลูกขาวในชวงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562
2.2 การจั ด เตรี ย มเครื่ อ งสู บ น้ํ า รถบรรทุ ก น้ํ า และเครื่ อ งจั ก รเครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น อื่ น ๆ
ทั้ งประเทศ จํ านวน 4,850 หน วย เพื่ อสนั บ สนุ น และพรอมให การชว ยเหลือทัน ทว งที กระจายอยูตามโครงการ
ชลประทานทุกจังหวัด และเตรียมพรอมแหลงน้ําตนทุนในพื้นที่ใกลเคียงระบบชลประทาน สําหรับการแจกจายน้ําเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
2.3 แจงเตือนใหเกษตรกรที่ยังไมไดเริ่มทําการปลูกขาว ใหชะลอการปลูกไปจนกวาจะสิ้นสุด
ภาวะฝนทิ้งชวง หรือจนกวาปริมาณและการกระจายของฝนมีความสม่ําเสมอ และหากมีภาวะการขาดแคลนน้ําให
ดําเนินการชวยเหลืออยางเรงดวนเพื่อใหเกิดความเสียหายนอยที่สุด รวมทั้ง สรางการรับรู รวมรณรงค ประชาสัมพันธ
ใหมีการใชน้ําประหยัดอยางตอเนื่อง
2.4 วางแผนการเพาะปลูกพืชและปฏิทินการเพาะปลูกเปนการลวงหนา โดยเฉพาะในฤดูแลง
ป 2562/63 ใหสอดคลองกับการคาดการณสถานการณน้ํา
2.5 จัดตั้ง War room ทุกจังหวัด เรงสํารวจพื้นที่ประสบฝนทิ้งชวงทุกจังหวัดพรอมชวยเหลือ
เกษตรกรผูประสบฝนทิ้งชวง และแนะนําใหเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรุงทะเบียนกอนเกิดความ
เสียหาย
3. ปรับแผนการระบายน้ําจากแหลงน้ําตางๆ โดยเฉพาะแหลงน้ําที่มีปริมาณน้ํานอยกวารอยละ
30 ของความจุ และเพิ่มความเขมงวดติดตาม กํากับ การจัดสรรน้ําในระดับพื้นที่เพื่อใหใชน้ําอยางประหยัด และมี
ปริมาณน้ําเพียงพอสําหรับอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศเพียงพอถึงฤดูแลงป 2562/63 ดําเนินการ ดังนี้
3.1 เก็ บ น้ํ า ในอ า งเก็ บ น้ํ า ไว ใ ห ม ากที่ สุ ด ไม ร ะบายน้ํ า จากเขื่ อ นจนกว า ปริ ม าณน้ํ า
จะมากกว าเส น ควบคุ มตอนล าง และบริ หารปริ มาณน้ํ าฝนที่ ไหลลงสู ระบบคลองชลประทาน แทนการบริ ห ารน้ํ า
ที่ระบายจากเขื่อน
3.2 พื้นที่ดอนที่ยังไม ไดปลูก ใหประชาสัมพั นธแนะนํ าให เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกตาม
ปริมาณฝนที่ตกในพื้ นที่ หรือสนั บสนุ นการปลูกพื ชใชน้ํานอย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายของผลผลิต
สําหรับพื้นที่เพาะปลูกแลว จะดําเนินมาตรการสงน้ําแบบประณีตดวยวิธีเปยกสลับแหง สงน้ําแบบรอบเวรหมุนเวียนใน
แตละพื้นที่
3.3 จั ด แผนหมุ น เวี ย น/จั ด รอบเวรการใช น้ํ า ในระบบลุ ม น้ํ า และบริ ห ารจั ด การน้ํ า
ที่จัดสรรอยางเขมงวด และสอดคลองกับสถานการณ
3.4 พิจารณาการใชน้ําจากแกมลิงธรรมชาติ และเสริมแหลงน้ําดวยบอน้ําบาดาล ในพื้นที่ที่
เปนที่ดอน
3.5 การบริห ารจัด การน้ํ าในพื้ น ที่ ลุมเจาพระยา เมื่อประเมิน น้ํ าฝนที่ ต กลงมาแลว พบว า
มีความจําเปนตองปรับลดแผนการระบายน้ํา เพื่อประหยัดการใชน้ําตลอดฤดูฝน และใหมีปริมาณน้ําเพียงพอ สําหรับ
การอุปบริโภค บริโภค ในป 2563 เพื่อใหสามารถบริหารจัดการน้ําเปนไปไดตามแผนที่วางไว จึงจําเปนตองกําหนด
มาตรการควบคุมการบริหารจัดการน้ํา ดังนี้
1) ประตูระบายน้ําที่รับน้ําจากแมน้ําในลุมน้ําเจาพระยา จะเปดรับน้ําเฉพาะการอุปโภค
บริโภคเปนครั้งคราว ทั้งนี้ อาคารเชื่อมตอที่ดูแลโดยองคการปกครองสวนทองถิ่น ใหจัดทําปฏิทินการรับน้ําสงใหกรม
ชลประทาน
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2) ลําน้ําหรือคลองสงน้ําที่มีความจําเปนตองรับน้ําเขาเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลิ่งลํา
น้ํา ใหรับน้ําเขาในเกณฑต่ําสุด ซึ่งกรมชลประทานจะกําหนดอัตราการรับน้ําที่เหมาะสมให
3) ขอความรวมมื อ ไมให เกษตรกร ทํ าการป ดกั้น ลําน้ํ าหรือสูบ น้ํ าเขาพื้ น ที่เพาะปลูก
เชนกัน ทั้งนี้ หากพื้นที่ใดมีความจําเปนจะตองสูบน้ําเพื่อใชสําหรับการอุปโภคบริโภค ใหจัดทําปฏิทินการสูบน้ํา สงให
กรมชลประทานและหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ
4) สถานีสูบน้ําของการประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค และการประปาสวน
ทองถิ่นสามารถทําการสูบน้ําไดตามปกติ ทั้งนี้ใหจัดทําปฏิทินการสูบน้ํา สงใหกรมชลประทาน
5) ลดการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังในแมน้ําปง แมนํ้านาน แมน้ําเจาพระยา แมน้ํานอย
แมน้ําทาจีนและในระบบชลประทาน
6) ใหหนวยงานที่เกี่ยวของเฝาระวังและควบคุมไมใหมีการปลอยน้ําเสียลงในแมน้ํา
คูคลอง และแหลงน้ําตางๆ เนื่องจากทําใหตองระบายน้ําจากอางเก็บน้ําเพิ่มขึ้นเพื่อเจือจางน้ําเสีย
การชวยเหลือเยียวยาระยะสั้น
1. การบรรเทาความเดือดรอนดานรายไดเพื่อเสริมสภาพคลองของเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร
ที่ประสบภัยฝนทิ้งชวง โดยการสนับสนุนเงินทุนแกสมาชิกสหกรณ สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ําจากกองทุนพัฒนา
สหกรณใหสหกรณวงเงิน 1,600 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1 เปนระยะเวลา 3 - 5 ป โดยมีวงเงินกูใหสมาชิก
รายละไมเกิน 30,000 – 50,000บาท ผานการดําเนินโครงการ 3 โครงการ ไดแก
1.1 โครงการส ง เสริ ม อาชี พ สมาชิ ก สหกรณ ที่ ได รั บ ผลกระทบจากภั ย แล ง วงเงิ น 600
ลานบาท มี 2 กิจกรรม ไดแก ใหสมาชิกกูยืมเพื่อพัฒนาอาชีพ และเพื่อจัดหาแหลงน้ําทําการเกษตร
1.2 โครงการจัดหาแหลงน้ําใหสมาชิกสหกรณ วงเงิน 400 ลานบาท
1.3 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ วงเงิน 600 ลานบาท
2. การช วยเหลื อตามระเบี ยบกระทรวงการคลั ง เมื่อผูวาราชการจังหวัดประกาศเขตการให ความ
ชวยเหลือฯ เกษตรกรจะไดรับการชวยเหลือ ขาว ไรละ 1,113 บาท พืชไร ไรละ 1,148 บาท พืชสวนและอื่นๆ ไรละ 1,690
บาท รายละไมเกิน 30 ไร โดยเรงสํารวจความเสียหาย เพื่อใหการชวยเหลือภายใน 90 วัน
3. โครงการประกันภั ยขาวนาป ปการผลิ ต 2562 เกษตรกรที่ไดรับ ความเสียหายสิ้น เชิงที่ซื้อ
ประกันภัยกับ ธ.ก.ส. จะไดรับการชวยเหลือ ไรละ 1,260 บาท และโครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต
2562 เกษตรกรที่ไดรับความเสียหายสิ้นเชิงที่ซื้อประกันภัยกับ ธ.ก.ส. จะไดรับการชวยเหลือ ไรละ 1,500 บาท
4. เตรียมเมล็ดพันธุขาว เพื่อแจกจายใหกับเกษตรกรที่ไดรับความเสียหายจากสถานการณฝนทิ้ง
ชวง (มิถุนายน – สิงหาคม 2562) ตามความตองการพันธุขาวของเกษตร โดยตองคํานึงปริมาณน้ําและความเหมาะสม
ของแตละพื้นที่
การดําเนินการในระยะตอไป
1. ประเมินความเสี่ยงตอปริมาณน้ําตนทุนในอนาคต เพื่อนําไปสูการบริหารความตองการน้ํา
ภาคเกษตรและวางแผนการเพาะปลูกพืชที่สอดคลองกับปริมาณน้ํา โดยกําหนดปฏิทินการเพาะปลูกใหเหมาะสมกับ
สถานการณน้ํา
2. ประเมินความเสี่ยงตอระดับความมั่นคงดานอาหาร และผลกระทบตอการผลิตสินคาเกษตร
และอาหาร การดํารงชีวิต และสภาพคลองทางการเงินของครัวเรือนเกษตรกร รวมทั้งผลกระทบตออุตสาหกรรม
ตอเนื่อง
3. ประเมินความเสี่ยง ตอการปฏิบัติงานเพื่อการแกไขปญหาเรงดวน โดยวิเคราะหมาตรการ
งบประมาณที่จะชวยเหลือเยียวยา และสนับสนุนเกษตรกรใหสามารถประกอบอาชีพการเกษตรไดอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้ หากพบความเสี่ยงที่จะสรางความเสียหายตอผลผลิต เกษตรกรเสียโอกาสในการผลิต และกระทบ
ตอรายไดในครัวเรือนจนอาจทําใหขาดสภาพคลองทางการเงิน และไมสามารถดํารงชีพขั้นพื้นฐาน ซึ่งสงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณจะเตรียมนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา มาตรการเพื่อชวยเหลือเกษตรกร
ที่ไดรับผลกระทบ ใหสามารถปรับตัวและมีความพรอมที่จะเผชิญเหตุ และสามารถบริหารความเสี่ยงไดดวยตนเองใน
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ระดับหนึ่ง เชน มาตรการเสริมสภาพคลองทางการเงิน มาตรการเพิ่มขีดความสามารถการผลิตและการตลาด โดยยึดหลัก
ที่จะไมสรางภาระงบประมาณภาครัฐ รวมทั้งเปนมาตรการที่สงเสริมใหเกษตรกรมีศักยภาพ และความพรอมที่จะรับมือ
กับภาวะฝนทิ้งชวง ในอนาคตไดดีกวาปจจุบัน รวมทั้ง เปนมาตรการที่สามารถชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบไดใน
หวงเวลาที่เหมาะสมหรือทันตอสถานการณตอไป
6. เรื่อง สรุปสถานการณภัยแลงในชวงฤดูฝนและมาตรการแกไข
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็ นชอบตามที่สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติเสนอ ดังนี้
1. รับทราบสถานการณน้ําในปจจุบัน และการเปดศูนยอํานวยการน้ําเฉพาะกิจ
2. เห็นชอบมาตรการแกไขปญหาพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ํา เพื่อใหหนวยงานนําไปดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของ
สาระสําคัญ
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ขอรายงาน
สรุปสถานการณภัยแลงในชวงฤดูฝนและมาตรการแกไข ดังนี้
1. สรุปการคาดการณสภาพอากาศและปริมาณน้ํา
1.1 สภาพอากาศและน้ําฝน : กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการ
มหาชน) คาดการณปริมาณฝนในชวงครึ่งแรกของฤดูฝน (พฤษภาคม-กรกฎาคม) นอยกวาคาปกติ 5 - 10% และสวนครึ่ง
หลังของฤดูฝน (สิงหาคม-ตุลาคม) จะมีปริมาณฝนตกใกลเคียงกับคาปกติและคาดวาจะมีพายุพัดผานประเทศไทย จํานวน
1 - 2 ลูกในชวงเดือนสิงหาคม 2562
ขอเท็จจริงสถิติฝนที่ตกจริงในชวงเดือนมิถุนายน - กลางกรกฎาคม มีปริมาณฝนตกนอยกวาคาปกติ
30 - 40% ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตมีปริมาณฝนมากกวาป 2558 ซึ่งเปนปที่แลงสุด 12% เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเอลนีโญกําลังออน สวนภาคอื่น ๆ เปนไปตามคาดการณ
1.2 ปริมาณน้ําทุ กแหลงน้ํา ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 มีปริมาณน้ํ ารวม 38,665 ลานลูกบาศก
เมตร (47%) แบ งเป น ภาคเหนื อ 9,183 ล านลู กบาศก เมตร (34%) ภาคกลาง 508 ล านลูกบาศกเมตร (20%) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4,246 ลานลูกบาศกเมตร (33%) ภาคตะวันตก 18,284 ลานลูกบาศกเมตร (68%) ภาคตะวันออก
1,120 ลานลูกบาศกเมตร (36%) ภาคใต 5,323 ลานลูกบาศกเมตร (58%) และศักยภาพน้ําบาดาล 1,228 ลานลูกบาศก
เมตรตอเดือน โดยมีปริมาณน้ําตนทุนมากกวาป 2558 (ปแลงสุด) จํานวน 2,293 ลานลูกบาศกเมตร (7%) แตมีปริมาณน้ํา
นอยกวาป 2561 จํานวน 11,904 ลานลูกบาศกเมตร (25%) โดยมีแหลงน้ําเฝาระวังน้ํานอย (นอยกวา 30%) เสี่ยงขาด
แคลนน้ํา แยกเปนขนาดใหญ 19 แหง (ภาคเหนือ 4 แหง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 แหง ภาคตะวันออก 3 แหง ภาค
กลาง 4 แหง) ขนาดกลาง 150 แห ง (ภาคเหนือ 19 แหง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 104 แหง ภาคตะวันออก 11 แหง
ภาคกลาง 11 แหง ภาคตะวันตก 2 แหง ภาคใต 3 แหง)
2. การวางแผนบริหารจัดการน้ําชวงตนฤดูฝนที่ผานมา ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มีปริมาณน้ําในแหลง
น้ําทั้งหมดชวงตนฤดูฝนป 2562 นอยกวา ป 2561 ประมาณ 4,849 ลานลูกบาศกเมตรรัฐบาลโดยคณะอนุกรรมการวิเคราะห
ติดตามสถานการณ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ซึ่ งมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน
(ในขณะนั้น) ไดประชุมคณะอนุกรรมการฯ อยางตอเนื่องเพื่อกํากับดูแลและกําชับใหหนวยงานมีการวางแผนจัดสรรน้ําอยาง
รัดกุม ตลอดจนกําหนดมาตรการรับมือน้ําหลากและน้ํานอยดวย
3. การคาดการณ พื้ นที่ เสี่ ย งขาดแคลนน้ํ า สํ า นั กงานทรั พ ยากรน้ํ าแห งชาติ ได ค าดการณ
ณ วั นที่ 1 กรกฎาคม 2562 พบในเบื้ องต นมี จํ านวน 160 อํ าเภอ 21 จั งหวั ด และได แจ งหน วยงานที่ เกี่ ยวข อง ได แก
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม กระทรวงพลั งงาน และ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเฝาระวังเตรียมการวางแผนรับมือ ทบทวน ปรับแผนการจัดสรร
น้ําใหสอดคลองกับสถานการณ และไดมีการวิเคราะหคาดการณเพิ่มเติม ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 พบพื้นที่เสี่ยงขาด
แคลนน้ําเปน 240 อําเภอ 36 จังหวัด แบงออกเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 105 อําเภอ
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12 จังหวัด ภาคเหนือ 61 อําเภอ 11 จังหวัด ภาคใต 70 อําเภอ 9 จังหวัด ภาคตะวันออก 2 อําเภอ 2 จังหวัด ภาคกลาง
1 อําเภอ 1 จังหวัด และภาคตะวันตก 1 อําเภอ 1 จังหวัด ตามลําดับ ทั้งนี้ คาดการณวาจะมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ําในพื้นที่
นอกเขตชลประทานขยายวงกวางและทวีความรุนแรงขึ้นชวงระยะตอจากนี้
สํ า หรั บ พื้ น ที่ เฝ า ระวั งที่ มี ค วามเสี่ ย งต อ การขาดแคลนน้ํ า มากที่ สุ ด คื อ ลุ ม น้ํ าเจ า พระยา
ซึ่งปจจุบันพบวามีการจัดสรรน้ํามากกวาแผนในชวงเวลาเดียวกันและในชวงเวลาฤดูฝนที่เหลือยังคงมีความตองการน้ํา
สุ ท ธิ จ าก 4 เขื่ อ นหลั ก (เขื่ อ นภู มิ พล เขื่ อนสิ ริ กิ ติ์ เขื่ อ นป าสั กชลสิ ท ธิ์ และเขื่ อ นแควน อยบํ ารุ ง แดน)
รวม 2,066 ล า นลู ก บาศก เ มตร และมี ค วามจํ า เป น ต อ งสํ า รองน้ํ า ไว ใช อ ย า งน อ ยเพื่ อ การอุ ป โภค – บริ โ ภค
และรักษาระบบนิเวศนตลอดฤดูแลงที่จะถึง และชวงตนฤดูฝนปถัดไปอีกไมนอยกวา 5,000 ลานลูกบาศกเมตร ทําใหเมื่อ
ประเมินน้ําฝนที่ตกลงมาแลว พบวาจําเปนตองปรับลดแผนการระบายน้ําหรือประหยัดการใชน้ําตลอดฤดูฝนที่เหลือ
มากกวา 300 ลานลูกบาศกเมตร และตองวางแผนการปลูกพืชในฤดูแลงถัดมาใหชัดเจน
4. จากสถานการณ ดั งกลาว สํานักงานทรัพยากรน้ํ าแห งชาติไดเปดศู นยอํานวยการน้ํ าเฉพาะกิ จ เพื่ อ
บูรณาการรวมกับศูนยปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระทรวงกลาโหม เพื่ อติดตาม เฝาระวัง วิเคราะหสถานการณ น้ํ า และผลจากการประชุมคณะทํางานฯ ได
กําหนดมาตรการดําเนินการแกไขปญหาพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ําใหหนวยงานดําเนินการ ดังนี้
4.1 มาตรการเรงดวน
(1) มอบกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่เหนือและทายอางเก็บน้ํา
และประสานกับหนวยงานของกองทัพขอรับการสนับสนุนเครื่องบิน และกําลังพลรวมดําเนินการ
(2) มอบกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสํารวจพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตร พรอมสนับสนุน
เครื่ องจั กรเครื่องมื อ เช น รถบรรทุ กน้ํ า เครื่ องสู บน้ํ า เพื่ อแก ไขป ญหาในพื้ นที่ ได ทันที และสรางการรั บรู รวมรณรงค
ประชาสัมพันธใหมีการใชน้ําอยางประหยัด
(3) มอบหน วยงานที่ ดู แลการบริ ห ารจั ดการน้ํ าในอ างเก็ บ น้ํ าขนาดใหญ และกลาง (กรม
ชลประทาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน) ปรับแผนการระบายน้ํา
จากแหลงน้ําตางๆ โดยเฉพาะแหลงน้ําที่มีปริมาณน้ํานอยกวารอยละ 30 ของความจุ และเพิ่มความเขมงวดติดตาม กํากับ
การจัดสรรน้ําในระดับพื้นที่เพื่อใหใชน้ําอยางประหยัด และมีปริมาณน้ําเพียงพอสําหรับอุปโภค - บริโภค รักษาระบบนิเวศ
เพียงพอถึงฤดูแลงป 2562/63
(4 ) ม อ บ ก ารไฟ ฟ าฝ าย ผ ลิ ต แ ห งป ระ เท ศ ไท ย แ ล ะก รม ช ล ป ระ ท าน ป รั บ ล ด
แผนการระบายน้ํ า จาก 4 เขื่ อ นแบบขั้ น บั น ไดเพื่ อ ประหยั ด น้ํ า โดยมอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ แ ละ
กระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
(5) มอบการประปานครหลวงวางแผนการใชน้ําจากลุมน้ําแมกลอง โดยรวมกับการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย และกรมชลประทาน
(6) มอบหัวหนาสวนราชการระดับกรมและจังหวัด สรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณน้ํา และ
แนวทางการแกไขใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและประชาชนในพื้นที่รับทราบในภาพรวมดวย
4.2 มาตรการระยะสั้น
(1) เรงรัดหน วยงานที่ ได รับ งบประมาณ งบกลาง รายการเงิน สํารองจ ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือ
จําเปน ป 2562 ของงานกอสรางและซอมแซมฝายชะลอน้ําบริเวณตนน้ําใหทันตอการรับน้ําในฤดูฝน ป 2562 และงาน
ขุดลอกเพิ่มความจุแหลงน้ําธรรมชาติ อางเก็บน้ํา และแหลงน้ําอื่น ๆ
(2) มอบกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ปรับแผนการขุดเจาะบอบาดาล และซอมแซมบํารุงรักษาลางบอน้ํา
บาดาล ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกนอยกวาปกติ
(3) มอบกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจัดทําแผนงานโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนการปฏิบัติงานตามลําดับความสําคัญ
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เนนน้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภคเปนหลัก ควบคูกับการเฝาระวังพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ําอุปโภค - บริโภค โดยเฉพาะ
พื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกนอยกวา 60 มิลลิเมตรตอเดือน
(4) มอบกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและกระทรวงการคลัง รวมบูรณาการกําหนดนโยบายชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัย เชน สินเชื่อเงิน
ดวนหรือฉุกเฉิน เพื่ อสรางอาชีพ ฟ น ฟูคุณภาพชี วิตผูป ระสบภัย พักชําระหนี้ เงิน ตน สนั บ สนุน เมล็ดพัน ธุเพื่อการ
เพาะปลูก และการชดเชยเยียวยา รวมถึงการสรางอาชีพเสริม เปนตน
4.3 มาตรการระยะยาว
(1) ใหหนวยงานที่ไดรับงบประมาณบูรณาการ เรงรัดการปฏิ บัติงานโครงการแกไขป ญหาเชิงพื้ นที่
อยางเปนระบบ (Area Based) และโครงการแหลงน้ําตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป ใหเปนไปตาม
แผน
(2) มอบสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติบูรณาการจัดทําทะเบียนแหลงน้ํา ทะเบียนผูใชน้ํา แผนที่
แสดงพื้นที่ชลประทาน และพื้นที่รับประโยชนจากแหลงน้ํา
(3) มอบกระทรวงเกษตรและสหกรณบูรณาการปรับแผนการเพาะปลูกพืช และปฏิทินการเพาะปลูกเปน
การลวงหนาโดยเฉพาะในฤดูแลงป 2562/63 ใหสอดคลองกับการคาดการณสถานการณน้ํา
ตางประเทศ
7. เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือลุมน้ําโขง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตอรางเอกสารทั้ง 6 ฉบับ และหากมีความจําเปนตองปรับปรุง
แกไขรางเอกสารดังกลาวในสวนที่ไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทยใหกระทรวงการตางประเทศ
ดําเนินการได โดยไมตองนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหเปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความรวมมือ
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงทั้ง 4 กรอบความรวมมือ เปนผูรวมใหการรับรองเอกสารดังกลาวตามที่กระทรวงการตางประเทศ
เสนอ
รางเอกสารทั้ ง 6 ฉบับ ประกอบดวย (1) รางถอยแถลงรวมการประชุมรัฐมนตรีขอริเริ่มลุมน้ํ าโขง
ตอนล าง ครั้งที่ 12 (Joint Statement on the 12th Ministerial Meeting of the Lower Mekong Initiative)
(2) รางถอยแถลงรวมวาดวยการสรางเสริมการประสานงานระหวางมิตรประเทศลุมน้ําโขงตอนลาง (Draft Joint
Statement on Strengthening Coordination among the Friends of the Lower Mekong) (3) รางถอยแถลง
รวมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความรวมมือลุมน้ําโขง – คงคา ครั้งที่ 10 (Draft Joint Ministerial Statement for
the 10th Mekong – Ganga Cooperation Ministerial Meeting) (4) รางแผนปฏิบัติการกรอบความรวมมือลุมน้ํา
โขง – คงคา ป ค.ศ. 2019 – 2022 (Draft Mekong-Ganga Cooperation Plan of Action 2019 - 2022)
(5) รางถอยแถลงรวมการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือลุมน้ําโขง – สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 9
(6)
(Draft Co – Chairs’ Statement of the 9th Mekong – ROK Foreign Ministers’ Meeting) และ
รางถอยแถลงประธานรวมการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือลุมน้ําโขงกับญี่ปุน ครั้งที่ 12 (Draft
Co – Chair’s Statement of the 12th Mekong – Japan Foreign Ministers’ Meeting)
ทั้งนี้ การประชุมรัฐมนตรีกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคลุมน้ําโขงทั้ง 4 กรอบความรวมมือดังกลาว จะ
จัดขึ้ นระหวางวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย ในชวงการประชุมรัฐมนตรี
ตางประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52
8. เรื่อง รางกรอบการเจรจาจัดทําความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ในเรื่องทรัพยสินทาง
ปญญา
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกรอบการเจรจาจัดทําความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
(RCEP) เรื่องทรัพยสินทางปญญา เพื่อใหเปนแนวทางในการเจรจาตอไป ตามที่กระทรวงพาณิชย เสนอ
สําหรับรางกรอบการเจรจาฯ ดังกลาว เพื่อใหไทยดําเนินการเจรจาและยอมรับประเด็นขอเรียกรอง
เรื่องการคุมครองทรัพยสินทางปญญาภายใตความตกลง RCEP ที่สอดคลองกับแนวนโยบายและการดําเนินการเพื่อ
การพัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญาของไทย รวมทั้งเพื่อใหไทยสามารถรวมเปนสวนหนึ่งในการสรุปผลการเจรจา
เรื่องทรัพยสินทางปญญาภายใตความตกลง RCEP ไดตามแผนการทํางานในป พ.ศ. 2562 (RCEP Work Plan for
2019) กระทรวงพาณิ ช ยจึ งเห็ น ควรปรับ ปรุงกรอบการเจรจาสํ าหรับ การเจรจาจั ดทํ าความตกลง RCEP ในเรื่อง
ทรัพยสินทางปญญา ใหมีความยืดหยุนและครอบคลุมประเด็นที่ไทยอยูระหวางดําเนินการ โดยมีระยะเวลาปรับตัวที่
เหมาะสม ไมสงผลกระทบตอการเขาถึงยา และไมกอใหเกิดการผูกขาดการคุมครองพันธุพืช ซึ่งเปนประเด็นออนไหวที่
สําคัญอยางยิ่งของไทย พรอมทั้งยังคงรักษาความยืดหยุนของไทยในการใชมาตรการที่สอดคลองกับความตกลงวาดวย
ทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา (TRIPS Agreement) และความตกลงอื่น ๆ ภายใตกรอบองคการการคาโลก
(WTO) เพื่อสนับสนุนการเขาถึงยาของประชาชน
ทั้ งนี้ การประชุ ม คณะทํ า งานวาดว ยทรัพ ยสิ น ทางป ญ ญาครั้งตอ ไปมีกํ าหนดจัด ขึ้น ระหวา งวัน ที่
24 – 31 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองเจิ้งโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยที่ประชุมมีเปาหมายที่จะหาขอสรุปขอบท
คงคางทั้งหมด เพื่อใหมีการประกาศสรุปผลการเจรจาเรื่องทรัพยสินทางปญญาในการประชุมรัฐมนตรี RCEP สมัย
พิเศษ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
แตงตั้ง
9. เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร (ปสส.)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที่ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เสนอแต ง ตั้ งคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎร (ปสส.) โดยมอบใหสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปนผูพิจารณาและประสานงานใน
การเลื อ กสรรผู ส มควรดํ ารงตํ า แหน ง ประธานคณะกรรมการ ตลอดจนองค ป ระกอบ หน า ที่ และอํ า นาจของ
คณะกรรมการ และนําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาแตงตั้ง แลวเสนอคณะรัฐมนตรีทราบตอไป
10. เรื่อง คณะกรรมการตาง ๆ ที่แตงตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการตาง ๆ ที่แตงตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีชุดเดิม โดยใหคณะกรรมการตาง ๆ ที่
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 และภายหลังจากนั้นใหคณะกรรมการที่
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งทุกคณะเปนอันสิ้นสุดลง
และหากสวนราชการใดพิจารณาเห็นวาคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งคณะใด ยังมีภารกิจสําคัญและจําเปนที่
จะตองคงอยูตอไปเพื่อใหสามารถดําเนินการภารกิจไดอยางตอเนื่อง ใหเสนอแตงตั้งคณะกรรมการคณะนั้น ๆ ขึ้นใหม
โดยใหตรวจสอบและปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาที่ใหถูกตองและเปนปจจุบัน แลวสงไปยัง สลค. โดยดวน
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ทั้งนี้ ใหสวนราชการพิจารณาการคงอยูของคณะกรรมการดังกลาว โดยยึดหลักเกณฑ
คือ มีการบูรณาการการทํางานรวมกันกับสวนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ มีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และในรอบ 3 ปที่ผานมา
(พ.ศ. 2559 – 2562) มี ก ารจั ด ประชุ ม คณะกรรมการอย างสม่ํ าเสมอ และหากสามารถกํ าหนดระยะเวลาการ
ดําเนินงานและภารกิจสิ้นสุดที่ชัดเจนไดใหระบุวันสิ้นสุดของคณะกรรมการนั้น ๆ ไวดวย
11. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบตามที่ สํ านั ก เลขาธิก ารนายกรั ฐ มนตรีเสนอการแต งตั้งบุ ค คลดํ ารง
ตําแหนงขาราชการการเมือง จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายประทีป กีรติเรขา ดํารงตําแหนงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง
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2. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ดํารงตําแหนงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง
(รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)
3. ศาสตราจารยนฤมล ภิญโญสินวัฒน ดํารงตําแหนงโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เปนตนไป
12. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดการเทียบตําแหนง
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ สํ านั ก งาน ก.พ. เสนอแต งตั้ งนายสี ม า สี ม านั น ท นายมนุ ช ญ
วัฒนโกเมร และนางพงษสวาท กายอรุณสุทธิ์ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดการเทียบ
ตําแหนง ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑการเทียบตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทาอธิบดี พ.ศ. 2562
13. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้งขาราชการเมือง จํานวน 2 ราย
ดังนี้
1. นางสาวเรวดี รัศมีทัต ดํารงตําแหนง ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
2. นายวัชรพงศ คูวิจิตรสุวรรณ ดํารงตําแหนง เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
14. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการเมือง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอแตงตั้งบุคคล
เปนขาราชการการเมือง ดังนี้
1. นายยุทธพล อังกินันทน ใหดํารงตําแหนง ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
2. นายธเนศพล ธนบุ ณ ยวั ฒ น ให ดํ า รงตํ า แหน ง เลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เปนตนไป
15. เรื่อง คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 165/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐ มนตรี มีมติ รับ ทราบคํ าสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 165/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบ
อํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติระเบีย บบริห ารราชการแผน ดิน (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ. 2545
มาตรา 11 (2) และมาตรา 12 แห งพระราชบั ญ ญั ติระเบีย บบริห ารราชการแผน ดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38 แห ง
พระราชบัญ ญั ติระเบี ย บบริห ารราชการแผน ดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญ ญัติ ระเบีย บบริห าร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และมาตรา 90 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ประกอบกั บ พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยการมอบอํ า นาจ พ.ศ. 2550 นายกรั ฐ มนตรี จึ ง มี คํ า สั่ ง มอบหมายและ
มอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี และใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และกํากับดูแลแทนนายกรัฐมนตรี สําหรับ
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานของรัฐ ตามลําดับ ดังตอไปนี้
สวนที่ 1 นิยาม
ในคําสั่งนี้
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“กํากับการบริหารราชการ” หมายความวา กํากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผนดินของสวน
ราชการเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและนโยบายของคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหสวนราชการชี้แจง
แสดงความคิดเห็นหรือรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงาน สั่งสอบสวนขอเท็จจริง ตลอดจนอนุมัติให
นําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับการมอบอํานาจให
รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีอนุญาตหรืออนุมัติเรื่องตาง ๆ ของสวนราชการในกํากับการบริหาร
ราชการไปกอนได แลวเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
“สั่งและปฏิบัติราชการ” หมายความวา สั่ง อนุญาต หรืออนุมัติใหสวนราชการหรือขาราชการหรือ
ผูปฏิบัติงานในสวนราชการ ปฏิบัติราชการหรือดําเนินการใด ๆ ไดตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรี ในฐานะผูบังคับบัญชา รัฐมนตรีเจาสังกัดหรือรัฐมนตรีเจากระทรวง
“กํากั บดู แ ล” หมายความว า กํากับ ดูแลรัฐวิ สาหกิ จ องค การมหาชน หรือหน วยงานของรัฐให
เปนไปตามกฎหมาย และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนหรือหนวยงานของรัฐ
นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ตลอดจนการสั่งใหรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนหรือหนวยงาน
ของรัฐชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําของรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนหรือหนวยงานของ
รัฐที่ขัดตอวัตถุประสงคของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ นโยบายของรัฐบาลหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ และสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการ
สวนที่ 2
1. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ)
1.1 การมอบหมายและมอบอํานาจใหกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้
1.1.1 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1.1.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.1.3 กระทรวงมหาดไทย
1.1.4 กระทรวงแรงงาน
1.2 การมอบหมายและมอบอํ า นาจให กํ า กั บ การบริ ห ารราชการและสั่ งและปฏิ บั ติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ
1.3 การมอบหมายและมอบอํานาจใหสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้
1.3.1 สํานักขาวกรองแหงชาติ
1.3.2 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
1.3.3 ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
1.4 การมอบหมายใหกํากับดูแลองคการมหาชน ดังนี้
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน)
1.5 ลงนามรั บสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ที่
เกี่ยวของกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามขอ 1.1 – ขอ 1.4 ยกเวน
1.5.1 เรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย
1.5.2 การสถาปนาพระอิสริยยศ อิสริยศักดิ์ สมณศักดิ์
1.5.3
ก าร แ ต งตั้ ง ใน ก รณี ก าร แ ต งตั้ งป ร ะ ธ าน ศ าล ฎี ก า ป ระ ธ า น
ศาลปกครองสูงสุด ขาราชการตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงและกรม เอกอัครราชทูตประจําตางประเทศ
กงสุล และกรรมการที่มีตําแหนงหนาที่สําคัญ
1.5.4 การพระราชทานยศทหาร ตํารวจ ชั้นนายพล
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1.5.5 การพระราชทานเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ แก พระบรมวงศานุ วงศ และการ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป
1.5.6 การสถาปนาความสั มพัน ธทางการทูต หรือความสัมพันธระหวางประเทศ
และการประกาศใชความตกลงระหวางประเทศ
1.5.7 เรื่องสําคัญที่เคยมีประเพณีปฏิบัติใหเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม
สวนที่ 3
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)
2.1 การมอบหมายและมอบอํานาจใหกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้
2.1.1 กระทรวงการคลัง
2.1.2 กระทรวงการตางประเทศ
2.1.3 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
2.1.4 กระทรวงพลังงาน
2.1.5 กระทรวงอุตสาหกรรม
2.2 การมอบหมายและมอบอํานาจใหกํากับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้
2.2.1 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
2.2.2 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
2.3 การมอบหมายใหกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
2.4 การมอบหมายใหกํากับดูแลองคการมหาชนและหนวยงานของรัฐ ดังนี้
2.4.1 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2.4.2 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)
2.4.3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
2.4.4 สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
2.4.5 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
2.4.6 สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน)
2.4.7 กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
2.5 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่
เกี่ยวของกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามขอ 2.1 – ขอ 2.4 ยกเวนการดําเนินการตามกรณีในขอ 1.5.1
- ขอ 1.5.7
สวนที่ 4
3. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
3.1 การมอบหมายและมอบอํานาจใหกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้
3.1.1 กระทรวงยุตธิ รรม (ยกเวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ)
3.1.2 กระทรวงวัฒนธรรม
3.1.3 กระทรวงศึกษาธิการ
3.1.4 กรมประชาสัมพันธ
3.1.5 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
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3.1.6 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
3.1.7 สํานักงานราชบัณฑิตยสภา
3.2 การมอบหมายและมอบอํ า นาจให กํ า กั บ การบริ ห ารราชการและสั่ งและปฏิ บั ติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้
3.2.1 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
3.2.2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
3.2.3 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3.2.4 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
3.2.5 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
3.2.6 สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
3.2.7 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ
3.3 การดําเนินคดีปกครอง รวมทั้งลงนามมอบอํานาจใหพนักงานอัยการดําเนินคดีปกครอง
กรณีที่มีการฟองนายกรัฐมนตรี
3.4 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
กับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามขอ 3.1 - ขอ 3.2 ยกเวนการดําเนินการตามกรณี ในขอ 1.5.1 - ข อ
1.5.7
สวนที่ 5

ดังนี้

4. รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ)
4.1 การมอบหมายและมอบอํา นาจใหกํา กับ การบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี
4.1.1
4.1.2
4.1.3

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงพาณิชย

4.2 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข องกั บการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามขอ 4.1 ยกเวนการดําเนิน การตามกรณี ในขอ 1.5.1 - ข อ
1.5.7
สวนที่ 6

ดังนี้

5. รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
5.1 การมอบหมายและมอบอํา นาจใหกํา กับ การบริห ารราชการแทนนายกรัฐมนตรี
5.1.1 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
5.1.2 กระทรวงคมนาคม
5.1.3 กระทรวงสาธารณสุข
5.2 การมอบหมายใหกํากับดูแลองคการมหาชนและหนวยงานของรัฐ ดังนี้
5.2.1 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
5.2.2 สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
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(องคการมหาชน)
5.3 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่
เกี่ยวของกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามขอ 5.1 - ขอ 5.2 ยกเวนการดําเนินการตามกรณีในขอ 1.5.1
- ขอ 1.5.7
สวนที่ 7
6. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ)
6.1 การมอบหมายและมอบอํานาจใหสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้
6.1.1 กรมประชาสัมพันธ
6.1.2 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
6.1.3 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
6.1.4 สํานักงานราชบัณฑิตยสภา
6.2 การมอบหมายใหกํากับดูแลองคการมหาชนและหนวยงานของรัฐ ดังนี้
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)
สวนที่ 8
7. รองนายกรั ฐมนตรี ท่ี กํ ากั บการบริหารราชการส วนราชการ รัฐวิ สาหกิ จ องค การมหาชน หรื อ
หนวยงานของรัฐแทนนายกรัฐมนตรี ใหมีอํานาจใหความเห็นชอบและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี หรือ
ประกาศเกี่ยวกับเรื่องของหนวยงานนั้น ๆ ดังนี้
7.1 การแตงตั้งบุคคลหรือกรรมการในหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั้น
7.2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณแกชาวตางประเทศ ยกเวน เปนเรื่องระดับ
ผูนํารัฐบาลหรือประมุขของรัฐตางประเทศ
7.3 การให ค วาม เห็ น ช อ บ ใน ก ารรั บ เค รื่ อ งราช อิ ส ริ ย าภ รณ ห รื อ เห รี ย ญ ต รา
จากตางประเทศ
7.4 การประกาศภาพเครื่องหมายราชการ
8. รองนายกรั ฐ มนตรี ที่ สั่ ง และปฏิ บั ติ ร าชการแทนนายกรั ฐ มนตรี ให มี อํ า นาจปฏิ บั ติ แ ทน
นายกรัฐมนตรีในการดําเนินการทางวินัยของขาราชการในหนวยงานที่สั่งและปฏิบัติราชการ
9. ให ร องนายกรั ฐ มนตรี ที่ สั่ ง และปฏิ บั ติ ร าชการแทนนายกรั ฐ มนตรี ในส ว นราชการใด
เป นประธาน อ.ก.พ. ทํ าหน าที่ อ.ก.พ. กระทรวงของส วนราชการนั้ นด วย ยกเว น อ.ก.พ. สํ านั กนายกรั ฐมนตรี ให ร อง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธาน
10. ร า ช ก า ร ที่ ร อ งน า ย ก รั ฐ ม น ต รี ได รั บ ม อ บ ห ม า ย แ ล ะ ม อ บ อํ า น า จ ต า ม คํ า สั่ ง นี้
หากรองนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นวาเปนเรื่องสําคัญ และอาจมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชนเปน
สวนรวม หรือตองสั่งการแกหลายสวนราชการหรือหลายรัฐวิสาหกิจแต บางสวนมิไดอยูในอํานาจหน าที่กํากับการ
บริหารราชการของรองนายกรัฐมนตรีผูหนึ่งผูใดโดยตรง ใหนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ
11. เมื่ อ รองนายกรั ฐ มนตรี ได ดํ าเนิ น การตามที่ ได รั บ มอบหมายและมอบอํ านาจแล ว ให ร ายงาน
นายกรัฐมนตรีทราบเปนระยะตามความเหมาะสม
12. ในการปฏิบัติหนาที่รองนายกรัฐมนตรีตามที่ไดรับมอบหมายและมอบอํานาจตามคําสั่งนี้ ใหรอง
นายกรัฐมนตรีบริหารราชการโดยมุงมั่นจะสรางความสามัคคี ปรองดองใหเกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งจะนําไปสูความ
รวมมือกันในการพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของประเทศใหกาวหนาเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนชาวไทยทุกคน
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ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เปนตนไป
16. เรื่อง เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยสํานักงาน
บริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... และการแตงตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยสํานักงานบริหาร
นโยบายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และใหดําเนินการตอไปได และ
รับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 164/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ ดังนี้
โดยที่ ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ยุ ค ใหม การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศไทย และการแกปญหาเศรษฐกิจของภาคสวนตาง ๆ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลตามที่
แถลงตอรัฐสภา ซึ่งการดําเนินการตามนโยบายดังกลาวควรไดรับการพิจารณากลั่นกรองโดยละเอียดรอบคอบในทุก
มิ ติ จ ากผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งในรูป แบบของคณะกรรมการ อี กทั้ งในการดําเนิ น การตามโครงการพั ฒ นาอื่ น ๆ ที่ มี
ผลกระทบตอเศรษฐกิจและความเปนอยูของประชาชนก็ควรไดรับการพิจารณากลั่นกรองในลักษณะเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 ประกอบกับมาตรา 5 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2548 นายกรั ฐ มนตรี โดยความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี จึ ง มี คํ า สั่ งแต ง ตั้ งคณะกรรมการรั ฐ มนตรี
ฝายเศรษฐกิจ โดยมีองคประกอบและหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
1. องคประกอบ
1.1 นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
1.2 รองนายกรัฐมนตรี
รองประธานกรรมการคนที่ 1
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)
1.3 รองนายกรัฐมนตรี
รองประธานกรรมการคนที่ 2
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
(นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ)
1.4 รองนายกรัฐมนตรี
รองประธานกรรมการคนที่ 3
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
1.5 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
กรรมการ
1.6 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กรรมการ
1.7 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา
กรรมการ
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
1.8 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรรมการ
1.9 รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
กรรมการ
1.10 รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัล
กรรมการ
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1.11 รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
กรรมการ
และสิ่งแวดลอม
1.12 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
กรรมการ
1.13 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
กรรมการ
1.14 รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
1.15 รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการ
1.16 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
กรรมการและเลขานุการ
1.17 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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และสังคมแหงชาติ
2. อํานาจและหนาที่
2.1 พิ จ ารณากลั่ น กรองเรื่ อ งสํ า คั ญ ในป ญ หาที่ เกี่ ย วพั น หรื อ มี ผ ลกระทบต อ เศรษฐกิ จ
ในภาพรวม รวมทั้งประเด็นดานการเงิน การคลัง การภาษีอากร การคาการลงทุน เกษตรกรรม การคมนาคมและโล
จิสติกส การทองเที่ยว การพลังงาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายกอนที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
2.2 ประเมิน วิเคราะห และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางตัดสิ นใจเชิงรุกในประเด็นหรือ
นโยบายตามขอ 2.1 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
2.3 พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
2.4 เชิ ญ รั ฐ มนตรี หน ว ยงาน เจ า หน า ที่ และคณะกรรมการอื่ น มาชี้ แ จง ให ข อ มู ล
และแสดงความคิดเห็นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเห็นสมควร
3. ในการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ ใหบุคคลดังตอไปนี้เขารวมประชุม
3.1 ในกรณี ที่ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงใดไม อ าจเข า ประชุ ม ได ไม ว า ด ว ยเหตุ ใ ด
ใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงนั้นเขาประชุมแทนตามลําดับการรักษาราชการแทน
3.2 ในกรณี ที่กระทรวงใดไมมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงหรือมีแตไมอาจเขาประชุมไดไมวา
ดวยเหตุใด ใหปลัดกระทรวงนั้นเขารวมประชุมแตไมถือวาเปนกรรมการ
3.3 ใหเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
เล ขาธิ ก ารคณ ะกรรมการกฤษ ฎี กา เล ขาธิ ก ารคณ ะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น ผู แ ท น ธน าคาร
แห ง ประเทศไทย ผู แ ทนการค า ไทย (ถ า มี ) โฆษกประจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี หรื อ ผู รั ก ษาราชการแทน
ผูมีตําแหนงขางตนเขารวมประชุมในฐานะผูใหขอมูลประกอบการพิจารณา เวนแตเปนวาระที่เปนการประชุมลับ
3.4 นายกรั ฐ มนตรี อ าจอนุ ญ าตให บุ ค คลอื่ น ทั้ ง ในภาครั ฐ และภาคเอกชนที่ เ กี่ ย วข อ ง
เขารวมประชุมในฐานะเจาหนาที่ ผูใหขอมูล หรือผูชี้แจงไดตามความจําเปน
4. ใหสํ านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและสํานักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสังคมแห งชาติ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและปฏิบัติหนาที่ตามที่เลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี
ฝายเศรษฐกิจมอบหมาย
5. ในกรณี ที่มีป ญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ใหนายกรัฐมนตรีวินิจฉัยหรือสั่งการไดตามที่
เห็นสมควร
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป
17. เรื่อง ขอความเห็นชอบใหถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2551 (เรื่อง แนวทางการ
เสนอเรื่องการแตงตั้งขาราชการการเมือง) ตอไป
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบใหคงถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2551 (เรื่อง แนวทางการ
เสนอเรื่องการแตงตั้งขาราชการการเมือง) ตอไป
2. รับทราบความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมรวมคณะที่ 1 และคณะที่ 2) (เรื่องเสร็จที่
882/2562) ที่เห็นวา กรณีการแตงตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองซึ่งมิใชรัฐมนตรีใน
ขณะเดี ย วกั น ย อ มถื อ ได ว า เป น การกระทํ า อั น ต อ งห า มตามมาตรา 184 (1) อั น เป น ผลให ส มาชิ ก ภาพของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (7) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
******************

