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วันนี้ (10 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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รางประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ําของ
สภาพการจางในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..)
รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ
ผูท รงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน
พ.ศ. ….
รางพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน)
พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการไดมา คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม
การแตงตั้ง และการพนจากตําแหนงของประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวงกําหนดหนวยงานของรัฐอื่น ตามนัยมาตรา 6 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรา
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
(มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม)
เศรษฐกิจ - สังคม
ข อ เสนอของคณะกรรมการร ว มภาคเอกชน 3 สถาบั น เรื่ อ ง แนวทางการ
พัฒนาแพลตฟอรมการคาดิจิทัลระหวางประเทศของไทย (Thailand National
Digital Trade Platform)
ขอเสนอโครงสราง และอัตรากําลัง ศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติ
ทางทะเล
การปรับปรุงแกไขการจัดโครงสราง การแบงสวนงาน อํานาจหนาที่ของสวน
งาน และอัตรากําลังของ กอ.รมน.
ขออนุมัติงบกลาง ป 2562 รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
สําหรับใชเปนคาใชจายในโครงการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนเนื่องจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ
มาตรการสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศ “ชิมชอปใช”
ตางประเทศ
รางแถลงการณรวมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 แผนการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเชีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT)
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รางบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง
สาธารณรัฐสิงคโปรวาดวยการสนับสนุนดานการฝกและการสงกําลังบํารุงซึ่งกัน
และกัน ระหวางกองทัพอากาศกับกองทัพอากาศสาธารณรัฐสิงคโปร (พ.ศ. 2562
– 2571)
รางตราสารขยายระยะเวลาบันทึกความเขาใจระหวางอาเซียนและจีนวาดวยความ
รวมมือดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
การทดลองขยายเวลาทําการดานศุลกากรสะเดา – บูกิตกายูฮิตัม เปน 24 ชั่วโมง
(เพิ่มเติมอีก 9 เดือน)
แตงตั้ง
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี)
รายชื่อผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และสวนราชการตาง ๆ
การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกร
การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงเลขาธิการ ก.พ. (สํานักนายกรัฐมนตรี)
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล
การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
(นักบริหารสูง) ทดแทนตําแหนงที่วาง

.........................................
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กฎหมาย
1. เรื่อง รางประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพั นธ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจางใน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..)
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติ เห็ น ชอบในหลัก การรางประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐ วิส าหกิจ สั ม พั น ธ
เรื่อง มาตรฐานขั้น ต่ําของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิ จ (ฉบั บ ที่ ..) ตามที่ กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และใหส ง
คณะกรรมการตรวจสอบร า งกฎหมายและร า งอนุ บั ญ ญั ติ ที่ เสนอคณะรั ฐ มนตรี ต รวจพิ จ ารณาเป น เรื่ อ งด ว น
แลวดําเนินการตอไปได
รง. เสนอวา
1. โดยที่พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 118 บัญญัติใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจาง ดังนี้
(5) ลูกจางซึ่ งทํ างานติดตอกัน ครบ 10 ป แต ไมครบ 20 ป ให จายไมน อยกวาคาจางอัตราสุ ดทาย 300 วัน หรือ
ไมนอยกวาคาจางของการทํางาน 300 วันสุดทาย สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
และ (6) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 400 วัน หรือไมนอยกวา
คาจางของการทํางาน 400 วันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
2. สหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจแหงประเทศไทย และสมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธจึงได
เสนอใหมีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจางใน
รัฐวิสาหกิจ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2549 โดยขอแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาชดเชย และ
เงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทํางาน ปรับเพิ่มในอัตราสูงสุดจาก 300 วัน เปน 400 วัน
3. ในการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
2562 ไดมีมติเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธตามขอ 2 ในขอ 59 (5) (6)
และขอ 61 (3) โดยปรับเพิ่มอัตราคาชดเชยและปรับเพิ่มเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทํางานเปนจํานวนเทากับ
คาจางอัตราสุดทาย 400 วัน และกําหนดสิทธิการไดรับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทํางาน ใหมีผลใชบังคับ
แกลูกจางที่ตองพนจากตําแหนงเพราะเหตุเกษียณอายุตามขอบังคับ ขอกําหนด ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจาง
ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2562
4. พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 มาตรา 13 (1) บัญญัติใหคณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธมีอํานาจกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจางและมาตรา 13 วรรคสอง บัญญัติให
มาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจางดังกลาวเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหใชบังคับแกรัฐวิสาหกิจ
ทุกแหง
5. ดังนั้น เพื่อใหการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ยังเห็น
ควรกําหนดใหมีผลใชบังคับแกลูกจางที่ตองพนจากตําแหนงเพราะเหตุเกษียณอายุตามขอบังคับ ขอกําหนด ระเบียบ
หรือคําสั่งของนายจาง ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2562 จึงจําเปนตองแกไขปรับปรุงประกาศดังกลาวโดยเรงดวน
สาระสําคัญของรางประกาศ (ที่มีการปรับปรุง)
1. กําหนดใหลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 10 ป แตไมครบ 20 ป ไดรับสิทธิคาชดเชย
300 วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน 300 วันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณ
เปนหนวย (ปรับจากประกาศปจจุบันใหเกิดความชัดเจน)
2. กําหนดใหขยายสิทธิไดรับคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไป ให
จายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 400 วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน 400 วันสุดทายสําหรับลูกจาง
ซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย (เพิ่มเติมจากประกาศปจจุบัน)
3. กําหนดใหขยายสิทธิใหแกลูกจางผูไดปฏิบัติงานในชวงกอนเกษียณอายุติดตอกันครบ 20 ป
ขึ้นไป ใหไดรับเงินตอบแทนความชอบในการทํางานเปนจํานวนเทากับคาจางอัตราสุดทาย 400 วัน (เพิ่มเติมจาก
ประกาศปจจุบัน)
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4. กําหนดสิทธิการไดรับเงินตอบแทนความชอบในการทํางานตามอัตราที่กําหนดโดยใหมีผล
ใชบังคับแกลูกจางที่ตองพนจากตําแหนงเพราะเหตุเกษียณอายุตามขอบังคับ ขอกําหนด ระเบียบ หรือคําสั่งของ
นายจาง ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2562 เปนตนไป (เพิ่มเติมจากประกาศปจจุบัน)
2. เรื่ อ ง ร า งประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารสรรหากรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มี มติ เห็ น ชอบร างประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่อ ง หลั กเกณฑ และวิ ธีก ารสรรหา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน พ.ศ. …. ที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และ
ใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางประกาศ
1. กําหนดใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุน
ระหวางรัฐและเอกชน ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.) เป น กรรมการโดยตําแหน ง โดยมี ผู แ ทน สคร. ที่ ผู อํานวยการ สคร.
มอบหมาย เปนเลขานุการ
2. กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. กําหนดวิธีการไดมาซึ่งรายชื่อผูที่มีความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เชน ให
กรรมการสรรหาเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเปนที่ประจักษในสาขาความเชี่ยวชาญ
ตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด พรอมทั้งประวัติยอและความยินยอมของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ และวิธีการอื่นที่
คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร
4. กําหนดวิธีการคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
4.1 เมื่ อ ได ร ายชื่ อ ผู ที่ มี ค วามเหมาะสมให จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ แยกเป น รายสาขา
ความเชี่ยวชาญตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด
4.2 ให คณะกรรมการสรรหาคั ดเลือกบุคคลจากบั ญ ชีรายชื่อใหเหลื อจํานวน 2 เทาของ
จํานวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
4.3 ใหคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามกอนเสนอรายชื่อ
พรอมทั้งประวัติตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
4.4 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังพิจารณาคัดเลือกบุคคลแลวเสนอรายชื่อพรอมทั้ง
ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อโดยวิธีสรรหาตอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ตอไป
3. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน) พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อนุ มั ติ ห ลั ก การรางพระราชกฤษฎี ก ายุบ เลิ กสถาบั น บริห ารกองทุ น พลังงาน
(องคการมหาชน) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
รางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ เปนการยุบเลิกสถาบันบริหารกองทุน
พลังงาน (องคการมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน) พ.ศ. 2546
เนื่องจากไดมีการโอนภารกิจหนาที่ของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน) ใหกับกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
และสํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 แลว ซึ่งพระราชบัญญัติ
ดั งกล าวจะมี ผ ลใช บั งคั บ ในวั น ที่ 24 กั น ยายน 2562 และคณะกรรมการพั ฒ นาและส งเสริ ม องค การมหาชนได
มีมติเห็นชอบดวยแลว
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4. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการไดมา คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การแตงตั้ง และการพน
จากตําแหนงของประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร างกฎกระทรวงกํ าหนดหลั กเกณฑ วิธี ก ารได ม า คุ ณ สมบั ติ
ลักษณะตองหาม การแตงตั้ง และการพ นจากตําแหน งของประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหพิจารณาในประเด็นตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แลวดําเนินการตอไปได
อว. เสนอวา
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 โดยบทเฉพาะกาล มาตรา 33 บัญญัติใหในวาระเริ่มแรก ให
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนที่พระราชบัญญัติ
นี้ ใช บั งคับ ปฏิ บั ติ ห น าที่ คณะกรรมการการอุ ดมศึกษาตามพระราชบัญ ญั ตินี้ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ ตองไมเกินสองรอยสี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ (ครบกําหนดวันที่
27 ธันวาคม 2562) มาตรา 20 บัญญัติใหมีคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกอบดวยประธานกรรมการ กรรมการ
โดยตําแหนง กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
2. โดยที่ ม าตรา 20 วรรคห า แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ดั งกล าว บั ญ ญั ติ ให ห ลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารได ม า
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การแตงตั้ง และการพนจากตําแหนงของประธานกรรมการ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
จึงไดยกรางกฎกระทรวงดังกลาวขึ้น
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. กํ าหนดวาระการดํ ารงตํ าแหน งของประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา คราวละสี่ป และอาจไดรับการแตงตั้งอีกไดไมเกินสองวาระติดตอกัน
3. กํ าหนดเหตุ แห งการพ น ตํ าแหน งของประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
4. กํ าหนดวิ ธี ก ารสรรหาและการเลือ กประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการ
อุด มศึ กษา โดยให สํ านั กงานปลั ดกระทรวงการอุดมศึกษา วิท ยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม มีห น าที่ดําเนิน การ
ประสานงาน กําหนดกรอบเวลา ตลอดจนทําหนาที่เปนหนวยธุรการในการดําเนินการจนเสร็จสิ้น
5. กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. เรื่ อ ง ร า งกฎกระทรวงกํ า หนดหน ว ยงานของรั ฐ อื่ น ตามนั ย มาตรา 6 วรรคสอง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติห ลักการรางกฎกระทรวงกําหนดหนวยงานของรัฐอื่น ตามนัยมาตรา 6
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
เป น การกํ าหนดให ราชวิ ท ยาลั ย จุ ฬ าภรณ เป น หน ว ยงานของรั ฐ อื่ น ตามนั ย มาตรา 6 วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่สามารถจัดใหมีระเบียบ ขอบังคับ หรือ
ขอบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐขึ้นใชเองทั้งหมดหรือแตบางสวน เพื่อใหการจัดซื้อ
จัดจางพัสดุ เปนไปดวยความคลองตัว และเหมาะสม
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6. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. (มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม) ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตามขั้นตอนตอไป
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหมีการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่มตอไปอีกเปนระยะเวลา 1 ป โดยใหยังคง
จัดเก็บในอัตรารอยละ 7 (รวมภาษีทองถิ่น) ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
ทั้งนี้ ภายใตหลักการ ดังนี้
1. กําหนดใหมีการลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 80 แหงประมวลรัษฎากร โดยใหคงจัดเก็บใน
อัตรารอยละ 6.3 (ไมรวมภาษีทองถิ่น) หรือรอยละ 7 (รวมภาษีทองถิ่น) สําหรับการขายสินคา การใหบริการ หรือการ
นําเขาทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2563
2. ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป
เศรษฐกิจ - สังคม
7. เรื่อง ขอเสนอของคณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน เรื่อง แนวทางการพัฒนาแพลตฟอรมการคา
ดิจิทัลระหวางประเทศของไทย (Thailand National Digital Trade Platform)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการแนวทางการพัฒนาแพลตฟอรมการคาดิจิทัลระหวางประเทศ
ของไทย (Thailand National Digital Trade Platform : NDTP) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยใหสํานักงาน
ก.พ.ร. สํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง และสํานักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) เปนหนวยงานหลักรวมกับคณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เช น กระทรวงดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิ จและสังคม สํานักงานพัฒ นาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
(องค ก ารมหาชน) ดํ า เนิ น การออกแบบและพั ฒ นาแพลตฟอร ม การค า ดิ จิ ทั ล ระหว า งประเทศของไทยให มี
ความสอดคลองกั บ แพลตฟอรมดิจิทัล กลางที่ สํานักงานพัฒ นารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) กําหนด รวมทั้ง
สอดคล อ งกั บ ระบบบริ ก ารดิ จิ ทั ล อื่ น ๆ เช น ระบบ National Single Window ของกระทรวงการคลั ง
(กรมศุลกากร) เปน ตน เพื่อให เปนมาตรฐานเดี ยวกัน และสามารถเชื่อมโยงขอมูลกัน ไดอยางเปน ระบบและเป น
รูปธรรม
2. ใหสํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสราง
ความสามั คคี ป รองดอง และสํ านั กงานพั ฒ นารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) นําความเห็ น และข อ สั งเกตของ
หนวยงานที่เกี่ยวของไปพิจารณาใหไดขอยุติกอนดําเนินการตามขั้นตอนตอไป เชน ประเด็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยง
ขอมูลดานการคาดิจิทัล (Digital Trade) ระหวางประเทศกับประเทศสมาชิกอาเซียน ประเด็นการสงเสริมการใช
ประโยชน ขอมู ลเชิ งวิเคราะห เพื่ อนํ าไปใช ป ระโยชนในประเด็น ทางดานเศรษฐกิจ สังคม ประเด็น การดําเนิน การ
ตามกฎหมายที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาแพลตฟอรม การค าดิจิ ทัล ระหวางประเทศของไทย ประเด็ น การพั ฒ นา
แพลตฟอรมดังกลาวใหรองรับการคาภายในประเทศในระยะตอไป เปนตน
สาระสําคัญของเรื่อง
สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการแนวทางการพัฒนา
แพลตฟอร ม การค า ดิ จิ ทั ล ระหว า งประเทศของไทย (Thailand National Digital Trade Platform : NDTP)
ตามขอเสนอแนะจากการประชุมหารือรวมกันของคณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และภาคสวนที่
เกี่ยวของ เนื่องจากที่ประชุมฯ เห็นวา ในปจจุบัน การพั ฒ นาดานดิจิทัลที่เกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศของ
ภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนยังอยูในระดับที่แตกตางกัน และมิไดเชื่อมตอกันอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่
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ผานมารัฐบาลมีการดําเนินนโยบายเชื่อมโยงขอมูลเพื่ออํานวยความสะดวกดานการคาระหวางประเทศอยูแลว และ
สามารถดํ าเนิ นการได ผลอย างเป นรูปธรรม อาทิ การจั ดทํ าระบบ National Single Window (NSW) [คณะรัฐมนตรี มีมติ
(6 ธันวาคม 2548) ให กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร เปน หนวยงานหลักในการดําเนิ นการจัดตั้งระบบ NSW]
การจัดทําระบบ Doing Business Portal [คณะรัฐมนตรีมีมติ (10 ตุลาคม 2560) เห็นชอบในหลักการการพัฒนา
ระบบอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) เปนตน ทั้งนี้ แนวทางการ
พั ฒ นา NDTP ที่เสนอในครั้งนี้ มีวั ตถุประสงคห ลั กเพื่อให ป ระเทศไทยมีแพลตฟอรมกลางในการเชื่อมโยงขอมู ล
ดานการคาดิจิทัลระหวางประเทศที่มีมาตรฐานทางดิจิทัลเดียวกันของหนวยงานทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้งจะ
พัฒนา NDTP ใหเชื่อมตอกับระบบ NSW ดวย โดยใหสํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามั คคี ป รองดอง (สํานั กงาน ป.ย.ป.) เป นหน วยงานหลักในการขั บ เคลื่ อน
แนวทางดังกล าว รวมกั บ กกร. เพื่ อให แนวทางการพั ฒ นาแพลตฟอรมขางต น เกิด ผลเป น รูป ธรรมโดยเร็ว กกร.
จะศึกษาและสรรหาเทคโนโลยีหรือแพลตฟอรมที่สามารถตอบสนองตอแนวคิดในภาพรวมของ NDTP รวมถึงศึกษา
รูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมและรูปแบบการดําเนินธุรกิจ ของ NDTP และประสานสํานักงาน ก.พ.ร. ตอไป
8. เรื่อง ขอเสนอโครงสราง และอัตรากําลัง ศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้
1. อนุมัติการกําหนดโครงสราง การแบงสวนงาน และภารกิจของศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชน
ของชาติทางทะเล ตามที่ศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) เสนอ และใหศูนยอํานวยการ
รัก ษาผลประโยชน ข องชาติ ท างทะเลจั ด ส งร า งคํ าสั่งสํานั ก นายกรัฐ มนตรีซึ่ งกํ าหนดโครงสรางในเรื่องนี้ เพื่ อ ให
คณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาโดยใหรับความเห็นและ
ข อ สั งเกตของสํ านั ก งาน ก.พ.ร. สํ า นั ก งานสภาความมั่ น คงแห งชาติ กองอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาดวยแลวดําเนินการตอไปได
2. อนุมัติกรอบอัตรากําลัง
2.1 อัตรากําลังขาราชการ รวม 1,170 อัตรา
2.2 อัตรากําลังพนักงานราชการ รวม 73 อัตรา
และใหความเห็นชอบหนาที่และลักษณะงานตามกรอบบัญชีอัตรากําลังของศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของ
ชาติทางทะเล ตามที่ศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลเสนอ
ศรชล. เสนอวา
1. ศรชล. จั ด ตั้ งขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารรัก ษาผลประโยชน ข องชาติ ท างทะเล พ.ศ. 2562
มีอํานาจหน าที่ และรับ ผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล มีฐานะเป นสวนราชการรูป แบบ
เฉพาะ อยูภายใตการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี โดยวิธีการปฏิบัติราชการ และการบริหารงาน การจัด
โครงสราง การแบงสวนงานและหนาที่และอํานาจของสวนงานและอัตรากําลังใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ดังนั้น ศรชล. จึงไดกําหนดโครงสราง การแบงสวนงาน และภารกิจ รวมทั้งอัตรากําลัง หนาที่และลักษณะงานตาม
กรอบบัญชีอัตรากําลังของ ศรชล. เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้ งบูรณาการความรวมมือระหวางหน วยงานที่เกี่ ยวของกับ การรักษาผลประโยชน ของชาติ
ทางทะเล
2. สําหรับอัตรากําลังประกอบดวย
2.1 ข าราชการ จํ า นวน 1,170 อั ต รา ประกอบด ว ย กองทั พ เรื อ จํ า นวน 652 อั ต รา
ตํารวจน้ํา จํานวน 47 อัตรา กรมเจาทา กรมประมง กรมศุลกากร และกรมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝง
จํ า นวนหน ว ยละ 45 อั ต รา กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน จํ า นวน 23 อั ต รา และสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
จํานวน 268 อัตรา
2.2 พนักงานราชการ จํานวน 73 อัตรา เสนอขอจากสํานักงาน ก.พ.
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3. การบริ ห ารกํ า ลั ง พลของ ศรชล. ในส ว นของหน ว ยงานตํ า รวจน้ํ า กรมเจ า ท า กรมประมง
กรมศุลกากร กรมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝง และกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานนั้น จะกําหนดให
หมุ น เวี ย นมาปฏิ บั ติห น าที่ คราวละ 2 ป โดยไมกระทบกับ การประเมิน ผลการปฏิบั ติงานและการพิ จารณาเลื่อน
ตําแหนงในสายงานปกติ และจะพิจารณากําหนดอัตราในสายงานกฎหมาย การเงิน การบัญชี สารบรรณ และธุรการ
4. นอกจากนี้ ในสวนของอัตรากําลังของเจาหนาที่ยังมีขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ควบกับหนาที่โดย
ตําแหนงอื่ น จํานวน 34 ตําแหน ง ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี ผูบัญชาการทหารเรือ รองผูบัญชาการทหารเรือ
เสนาธิการทหารเรือ ผู บั ญ ชาการตํ ารวจน้ํ า อธิบ ดีกรมเจาทา อธิบ ดีกรมประมง อธิบ ดีกรมศุล กากร อธิบ ดีกรม
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝง ผูบัญชาการกองทัพเรือ ภาค 1 ผูบัญชาการกองทัพเรือ ภาค 2 ผูบัญชาการ
กองทัพเรือ ภาค 3 และผูวาราชการจังหวัด จํานวน 22 จังหวัดชายฝงทะเล
5. ไดจัดทํารายละเอียดขอมูลตามนัยมาตรา 27 แหงพระราชบัญญั ติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561 เรียบรอยแลว
สาระสําคัญของเรื่อง
กําหนดโครงสราง การแบงสวนงาน และภารกิจของ ศรชล. รวมทั้งอัตรากําลังหนาที่และลักษณะ
งานตามกรอบบัญชีอัตรากําลังของ ศรชล. ดังนี้
1. ศรชล. มีภารกิจหนาที่ และโครงสราง ดังนี้
1.1 ภารกิจหนาที่ การรักษาผลประโยชน ของชาติทางทะเลเพื่ อบูรณาการความรวมมื อ
ระหวางหน วยงานที่ เกี่ย วของกับ การรักษาผลประโยชน ของชาติ ทางทะเลโดยวางแผน อํ านวยการ ประสานงาน
สั่งการ และสนับ สนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโนมของสถานการณที่อาจกอใหเกิดภัยคุกคามตอผลประโยชนของชาติทางทะเล
และรายงานคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลและคณะรัฐมนตรีตอไป
1.2 โครงสราง แบงออกเปน 3 สวนงาน ดังนี้
1.2.1 สวนบริหาร ประกอบดวย สํานักงานผูบังคับบัญชา
1.2.2 สวนอํานวยการ ประกอบดวย (1) กลุมพัฒนาระบบบริหาร (2) กลุมตรวจสอบ
ภายใน (3) สํานักบริหารกลาง (4) สํานักนโยบายและแผนความมั่นคงทางทะเล (5) สํานักปลัดบัญชี (6) สํานักสืบสวน
สอบสวน และกฎหมาย (7) สํานักการฝกและฝกอบรม (8) ศูนยยุทธการ
1.2.3 สวนปฏิบัติการ ประกอบดวย สํานักปฏิบัติการที่ 1 – 6 นอกจากนี้ มีหนวย
ปฏิ บั ติ งานในระดั บ พื้ น ที่ ประกอบด ว ย (1) ศู น ย อํ า นวยการรั ก ษาผลประโยชน ข องชาติ ท างทะเลภาค 1 – 3
(2) ศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลจังหวัด (3) ศูนยควบคุมความมั่นคงทาเรือ
2. กรอบอั ต รากํ าลั ง ประกอบด ว ย อั ต รากํ าลั งข าราชการ รวม 1,170 อั ต รา และอั ต รากํ าลั ง
พนักงานราชการ รวม 73 อัตรา
3. หนาที่และลักษณะงานตามกรอบบัญชีอัตรากําลังของ ศรชล. เชน
3.1 กํ า หนดให น ายกรัฐ มนตรีดํ ารงตําแหน งผูอํานวยการ ศรชล. มีห น าที่ บั งคั บ บั ญ ชา
ข า ราชการ พนั ก งาน และลู ก จ า งใน ศรชล. และรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ร าชการของศู น ย อํ า นวยการรั ก ษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล เพื่อใหปฏิบัติหนาที่บรรลุผลงานของทางราชการ
3.2 กํ า หนดให ผู บั ญ ชาการทหารเรื อ ดํ ารงตํ า แหน งรองผู อํ า นวยการ ศรชล. มี ห น า ที่
ชวยเหลือผูอํานวยการ ศรชล. ในการประสานสภาความมั่นคงแห งชาติ บริหารงานทรัพยากร สํานักงบประมาณ
สํานักกฎหมาย บริหารจัดการเชิงกลยุทธและกําหนดหลักนิยม อํานวยการใหหนวยงานหรือสวนราชการปฏิบัติตาม
นโยบายการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร ศรชล. กํากับดูแลการปฏิบัติของสวนราชการตาง ๆ ใหเปนไปตาม
แผน ประสานกับหนวยงานภายใน ศรชล. และสวนราชการที่เกี่ยวของในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ และเสนอ
แนวทางการดําเนินงานของ ศรชล. ในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
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9. เรื่อง การปรับปรุงแกไขการจัดโครงสราง การแบงสวนงาน อํานาจหนาที่ของสวนงาน และอัตรากําลังของ
กอ.รมน.
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบดังนี้
1. อนุมัติ การจัดโครงสราง การแบงสวนงาน และอํานาจหนาที่ของสวนงานของกองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเสนอ
2. เห็นชอบในหลักการรางคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีตามที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจ
พิจารณาเปนเรื่องดวนแลวดําเนินการตอไปได
3. อนุมัติกรอบอัตรากําลังชวยราชการ รวม 1,452 อัตรา และอัตรากําลังประจํา รวม 171 อัตรา
ตามที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเสนอ
4. ใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรับความเห็นของคณะกรรมการกําหนด
เปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
ปรับปรุงการจัดโครงสราง การแบงสวนงาน หนาที่ และอํานาจของสวนงาน และอัตรากําลังของ
กอ.รมน. ตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 179/2552 เรื่อง การจัดโครงสราง การแบงสวนงาน อํานาจหนาที่ของสวนงาน
และอัตรากําลังของ กอ.รมน. ดังนี้
1. ปรับปรุงการจัดโครงสรางและการแบงสวนงาน จากเดิม 12 สวนงาน เปน 17 สวนงาน โดยมี
อํานาจหนาที่ดังนี้
การแบงสวนงานและอัตรากําลังปจจุบัน
การแบงสวนงานและอัตรากําลังที่ขอปรับปรุง
(1) กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กลุมพัฒนาระบบบริหาร (คงเดิม)
(2) กลุมตรวจสอบภายใน
กลุมตรวจสอบภายใน (คงเดิม)
(3) สํานักนโยบายและยุทธศาสตรความ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง (คงเดิม)
มั่นคง
(4) สํานักการขาว
สํานักการขาว (คงเดิม)
(5) สํานักกิจการมวลชนและสารนิเทศ
สํานักกิจการมวลชนและสารนิเทศ (คงเดิม)
(6) สํานักบริหารงานบุคคล
สํานักบริหารงานบุคคล (คงเดิม)
(7) สํานักงบประมาณและการเงิน
สํานักงบประมาณและการเงิน (คงเดิม)
(8) สํานักบริหารงานทั่วไป
สํานักสงกําลังบํารุง (เปลี่ยนชื่อ)
(9) ศูนยติดตามสถานการณ
สํานักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน (เปลี่ยนชื่อ)
(10) ศูนยประสานการปฏิบัติ
ศูนยประสานการปฏิบัติ (คงเดิม)
(11) กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค (คงเดิม)
ภายในภาค
(12) กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (คงเดิม)
ภายในจังหวัด
สํานักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน (ตั้งใหม)
สํานักงานเลขานุการ (ตั้งใหม)
สํานักจเร (ตั้งใหม)
ศูนยดิจิทัลเพื่อความมั่นคง (ตั้งใหม)
ศูนยการศึกษาและวิทยาการดานความมั่นคง (ตั้งใหม)
1.1 สํ า นั ก กฎหมายและสิ ท ธิม นุ ษ ยชน มี ห น าที่ แ ละอํานาจ เช น วางแผน อํ านวยการ
ประสานงาน และกํากับดูแลเกี่ยวกับกิจการดานกฎหมายและสิทธิมนุษยชนของ กอ.รมน. ดําเนินการเกี่ยวกับคดี
ปกครอง คดีอาญา คดีแพง และความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ และดําเนินการเกี่ยวกับนิติกรรม สัญญา และ
การสงเคราะหทางกฎหมาย ในความรับผิดชอบของ กอ.รมน. เปนตน
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1.2 สํานักงานเลขานุการ มีหนาที่และอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและธุรการ
ของผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ผูช ว ยผู อํ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร เลขาธิก ารกองอํ านวยการรัก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร รองเลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และผูดํารงตําแหนงอื่น ๆ ตามที่
ไดรับมอบหมาย การประชาสัมพันธโดยบูรณาการเครื่องมือทั้งภาครัฐและเอกชน และเปนหนวยงานกลางในการให
ขอมูลขาวสารแกสื่อมวลชนทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งรับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ
1.3 สํานักจเร มีหนาที่และอํานาจ เชน ตรวจสอบ ประเมินผล และสอบสวนอยางอิสระใน
การปฏิ บัติราชการของส วนราชการใน กอ.รมน. สืบ สวนสอบสวนขอเท็ จจริงเรื่องการรองทุ กขรองเรียน และให
คําแนะนําและเสนอแนะการปฏิบัติงานของสวนราชการใน กอ.รมน. ใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เปนตน
1.4 ศู น ย ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ความมั่ น คง มี ห น า ที่ แ ละอํ า นาจ เช น กํ า หนดนโยบาย วางแผน
อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และดําเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการปฏิบัติการ
ดานไซเบอรของ กอ.รมน. เปนตน
1.5 ศูนยการศึกษาและวิทยาการดานความมั่นคง มีหนาที่และอํานาจจัดอบรมดานการ
รักษาความมั่นคงภายในใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของใหครอบคลุมทุกระดับ ทุกภาคสวน และจัดทําหลักนิยม องคความรู
ตํารา คูมือ และหลักสูตรการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
2. ปรับปรุงอัตรากําลัง ประกอบดวยอัตรากําลังชวยราชการ จากเดิม 1,578 อัตรา ลดลงเหลื อ
1,452 อัตรา สวนอัตรากําลังประจํา รวม 171 อัตรา เปนการบริหารจัดการภายใตกรอบอัตรากําลังประจําที่มีอยูเดิม
3. ใหหนวยงานของรัฐใหการสนับสนุนการอํานวยการของ กอ.รมน. และจัดสงเจาหนาที่มาปฏิบัติ
หนาที่ใน กอ.รมน. ตามที่ไดรับการประสานและรองขอ
10. เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง ป 2562 รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน สําหรับใชเปนคาใชจาย
ในโครงการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนเนื่องจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง ขออนุมัติงบกลาง ป 2562 รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป น สํ าหรับ ใช เป น ค าใชจ ายในโครงการแกไขและบรรเทาป ญ หาความเดือดรอนของประชาชนเนื่ องจากเหตุ
อุทกภั ย ในพื้น ที่ ภ าคเหนื อ ตามที่ สํ านั กงานทรัพยากรน้ํ าแห งชาติ (สทนช.) เสนอ แลวมีมติอนุมัติใหห นวยงานที่
เกี่ยวของใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณี
ฉุกเฉิ น หรื อจํ าเป น ภายในกรอบวงเงิน 261,533,200 บาท เพื่อดําเนิ น โครงการแก ไขและบรรเทาป ญ หาความ
เดื อ ดร อ นของประชาชนเนื่ อ งจากเหตุ อุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ของกรมชลประทาน และกรมป อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย รวมจํานวน 78 โครงการ โดยใหขอทําความตกลงในรายละเอียดคาใชจายกับสํานักงบประมาณ
ตามขั้นตอนตอไป ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวจะตองคํานึงถึงประสิทธิภาพในการแกไขปองกันอุทกภัยอยางยั่งยืน
ความคุมคาในการดําเนินงานและประโยชนสุงสุดของทางราชการและประชาชนเปนสําคัญ ไมซ้ําซอนกับโครงการอื่น
ที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกัน และสามารถกอหนี้ผูกพันไดภายในเดือนกันยายน 2562 และเมื่อดําเนินโครงการ
แลวเสร็จ ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการดําเนินโครงการตอสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติในโอกาสแรก
เพื่ อ รายงานถึ งประโยชน ที่ จ ะได รั บ จากการใช จ า ยงบประมาณต อ นายกรั ฐ มนตรี แ ละคณะรั ฐ มนตรี ตามนั ย
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
สาระสําคัญ
1. สทนช. ไดจัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย สํานักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ําและกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เมื่อวันที่ 6
กัน ยายน 2562 ซึ่ งที่ ป ระชุมไดพิจารณากําหนดแนวทางการพิ จารณาแผนงานโครงการที่ จะดําเนิ นการในระยะ
เรงดวน ดังนี้
(1) เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคในการปองกันหรือแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนอันเนื่องมาจากอุทกภัยในพื้นที่ และมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองดําเนินการ หากไมดําเนินการจะ
เกิดความเสียหายแกทางราชการ
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(2) เปนโครงการที่มีความพรอมสามารถดําเนินการไดทันที โดยใหหนวยงานที่จะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจัดทําแบบรูปรายการ และประมาณราคาคากอสราง (ปร.4 ปร.5) ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงบประมาณกําหนด และสามารถใชจายหรือกอหนี้ผูกพันไดภายในเดือนกันยายน 2562
(3) ใหเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจาย งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพือ่ กรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน เพื่อดําเนินการโดยพิจารณาแผนงานโครงการใหสอดคลองกับเงื่อนไขการขอรับจัดสรร
(4) กรณีพื้นที่ดําเนินการอยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ให
อปท. มีหนังสือยืนยันความจําเปนและความตองของประชาชนในพื้นที่ ที่ตองการใหสวนราชการที่มีภารกิจหนาที่
นั้น ๆ สนับสนุนการดําเนินงาน
2. สทนช. ไดรวบรวมแผนงานโครงการและข อคิดเห็ นจากหน วยงานตามแนวทางขางตน โดยมี
2 หนวยงานที่เสนอแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ไดแก กรมชลประทาน และกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย รวมวงเงินทั้งสิ้น 261.5332 ลานบาท สวนกรมทรัพยากรน้ําและกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ไมเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เสนอใหมีแผนงานโครงการเปาลางบอบาดาลที่
เสียหายจากอุทกภัย ซึ่งเปนภารกิจถายโอน ซึ่งตองรอใหระดับน้ําที่ทวมขังลดลงเพียงพอในระดับที่จะเคลื่อนยาย
เครื่องจักรเขาดําเนินการในพื้นที่ได นอกจากนี้ เห็นควรแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํารวจบอบาดาลที่ถูกน้ํา
ทวมไหลลงสูบอบาดาลในพื้นที่รับผิดชอบ และดําเนินการตามภารกิจฯ โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลยินดีใหการ
สนับสนุนดานเทคนิค วิธีการและวิชาการดานน้ําบาดาล ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการแกไข
ปญหา
11. เรื่อง มาตรการสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศ “ชิมชอปใช”
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอการแกไขเพิ่มเติมวิธีการดําเนินมาตรการ
สงเสริมการทองเที่ยวในประเทศ “ชิมชอปใช” (มาตรการฯ) ดังนี้
กระทรวงการคลังไดหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมการทองเที่ยว สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กรมการปกครอง และธนาคารแหงประเทศไทย
เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินมาตรการฯ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการ
กระตุนเศรษฐกิจ สงเสริมการทองเที่ยว และสนับสนุนการใชจายผานระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสโดยภาครัฐ
(g-Wallet) และติดตามความคืบหนากับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเห็นวามีประเด็นวิธีการดําเนินมาตรการที่ควรมีการ
ปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติและเกิดประโยชนกับประชาชนมากยิ่งขึ้น
การดําเนิ นมาตรการฯ นี้ จะเริ่มตน ในวันที่ 27 กันยายน 2562 จึงจําเป นที่จะตองมีความชั ดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขของการดําเนินมาตรการฯ โดยเร็วที่สุด เพื่อจะไดจัดทําระบบการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกสโดยภาครัฐที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของมาตรการฯ และสามารถประชาสัมพันธใหประชาชน
เขาใจการดําเนินมาตรการฯ อยางถูกตอง
สาระสําคัญ
ขอแกไขเพิ่มเติมวิธีการดําเนินมาตรการฯ โดยมีประเด็นที่จะแกไขเพิ่มเติม และเหตุผลของการแกไข
เพิ่มเติมดังกลาว ดังนี้
มติคณะรัฐมนตรี
เหตุผลของการแกไข
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
ประเด็นที่จะแกไขเพิ่มเติม
เพิ่มเติม
(เฉพาะที่ขอแกไข)
4.1) ประชาชนที่สนใจ
4.1) ประชาชนสัญชาติไทยที่สนใจลงทะเบียนผานเว็บไซตเพื่อเขา เพื่อใหสอดคลองกับ
ลงทะเบียนผานเว็บไซตเพื่อ รวมมาตรการ โดยระบุจังหวัดที่จะเดินทางไปทองเที่ยวซึ่งตองไมใช การตรวจสอบขอมูล
เขารวมมาตรการ โดยระบุ
จังหวัดที่ระบุในทะเบียนบาน และตองลงทะเบียนกอนเดินทาง
ของกรมการปกครอง
จังหวัดที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด
กระทรวงมหาดไทย
ทองเที่ยวซึ่งตองไมใชจังหวัดที่
ระบุในบัตรประจําตัว
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มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
(เฉพาะที่ขอแกไข)
ประชาชน และตอง
ลงทะเบียนกอนเดินทาง
ทองเที่ยวอยางนอย 2 วัน
4.2) ผูลงทะเบียนจะไดรับ
สิทธิประโยชน 2 สวน เพื่อใช
จายสําหรับการทองเที่ยวใน
จังหวัดที่เลือก ดังนี้
4.2.1) รัฐบาลสนับสนุน
วงเงินเพื่อเปนสิทธิ์ในการซื้อ
สินคาและบริการจาก
ผูประกอบการที่เขารวม
มาตรการ จํานวน 1,000 บาท
ตอคน
4.2.2) กรณีที่ผู
ลงทะเบียนเติมเงินเพื่อใชจาย
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาที่
พัก หรือคาซื้อสินคาทองถิ่น
จากผูประกอบการที่เขารวม
มาตรการ รัฐบาลจะสนับสนุน
เงินชดเชยเปนจํานวนเทากับ
รอยละ 15 ของยอดชําระเงิน
ที่จายจริงแตไมเกิน 4,500
บาทตอคน (วงเงินใชจายไม
เกิน 30,000 บาทตอคน)

ประเด็นที่จะแกไขเพิ่มเติม

4.2) ผูลงทะเบียนจะไดรับสิทธิประโยชน 2 สวน เพื่อใชจาย
สําหรับการทองเที่ยวในจังหวัดที่เลือก ดังนี้
4.2.1) รัฐบาลสนับสนุนวงเงินเพื่อเปนสิทธิ์ในการซื้อสินคาและ
บริการจากผูประกอบการที่เขารวมมาตรการ จํานวน 1,000 บาท
ตอคน
4.2.2) กรณีที่ผูลงทะเบียนเติมเงินเพื่อใชจายคาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาที่พักรวมถึงบริการตาง ๆ ตามปกติของที่พักนั้น คา
ซื้อสินคาทองถิ่น คาซื้อสินคาจากรานธงฟาประชารัฐ หรือ
คาบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวในทองถิ่นนั้น เชน สปา การ
เชาพาหนะ คาบริการนําเที่ยวในพื้นที่ เปนตน จากผูประกอบการ
ที่เขารวมมาตรการ รัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยเปนจํานวน
เทากับรอยละ 15 ของยอดเงินชําระเงินที่จายจริงแตไมเกิน 4,500
บาทตอคน (วงเงินใชจายไมเกิน 30,000 บาทตอคน)

เหตุผลของการแกไข
เพิ่มเติม

1. เพื่อกระตุนใหเกิด
การทองเที่ยวแบบครบ
วงจร
2. เพื่อใหสอดคลองกับ
พฤติกรรมการใชจาย
ของนักทองเที่ยว และ
ใหการใชจายกระจาย
ไปยังเศรษฐกิจฐานราก
มากขึ้น

ตางประเทศ
12. เรื่อง รางแถลงการณรวมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 แผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย
อินโดนีเชีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางแถลงการณรวมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 แผนการ
พั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ สามฝ า ย อิ น โดนี เ ซี ย – มาเลเซี ย – ไทย (Indonesia - Malaysia – Thailand Growth
Triangle: IMT-GT) (Draft Joint Statement of the Twenty-Fifth Indonesia – Malaysia – Thailand
Growth Triangle Ministerial Meeting) และหากมี ค วามจํ าเป น ต อ งแก ไขร า งแถลงการณ ร ว มฯ ให สํ า นั ก งาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) สามารถดําเนินการได โดย สศช. จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ทราบในภายหลังหากมีการปรับ ปรุงแกไขพรอมดวยเหตุผลประกอบ รวมทั้งเห็นชอบใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่รัฐมนตรีประจําแผนงาน IMT-GT และเขารวมการประชุมและเปน
หัวหนาคณะผูแทนฝายไทย ในการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 แผนงาน IMT –GT พรอมทั้งไดรวมกับรัฐมนตรี
ของประเทศสมาชิกให การรับรองรางแถลงการณรวมของการประชุมระดับรัฐมนตรีฯ โดยไมมีการลงนาม ในการ
ประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 แผนงาน IMT –GT ในวันที่ 13 กันยายน 2562 และใหรัฐมนตรีหรือผูแทนดังกลาว
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เปนหัวหนาคณะผูแทนระดับรัฐมนตรีของไทยในแผนงาน IMT-GT โดยตอเนื่องตอไป ตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เสนอ
(การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 แผนงาน IMT-GT จะจัดขึ้นระหวางวันที่ 10 – 13 กันยายน 2562 ณ จังหวัดกระบี่)
สาระสํ า คั ญ ของร า งแถลงการณ ร ว มฯ เป น การชื่ น ชมความก า วหน า ในการดํ า เนิ น งานใน
รอบป 2561 – 2562 และการยืนยันการขับเคลื่อนตามแผนดําเนินงานระยะหาป ป 2560 – 2564 โดยมอบหมายให
คณะทํางานระดับตาง ๆ ดําเนินการตามขอสั่งการจากการประชุมระดับผูนําครั้งที่ 12 ตลอดจนการยืนยันเจตนารมณ
ในการพัฒนาความรวมมือในดานตาง ๆ อาทิ การพัฒนาโครงการเพื่อการเชื่อมโยงทางกายภาพ (เชน ทางดวน ทาเรือ
และด านศุ ล กากร) เพื่ อเชื่ อมโยงระเบี ย งเศรษฐกิจทั้ งหกของ IMT-GT ยุทธศาสตรการสงเสริมการตลาดเพื่อการ
ขยายตัวด านการทองเที่ ย วอย างยั่ งยื นของอนุ ภูมิภ าค IMT-GT ความรวมมือดานเกษตร ทั้ งประมง ปศุ สัต ว และ
พันธุพืช การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการฮาลาลสูมาตรฐานสากล การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาความ
รวมมือดานการศึกษา รวมทั้งมุงมั่นพัฒนาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการพัฒนาเมืองสีเขียว
13. เรื่ อ ง ร า งบั น ทึ กความเข าใจระหว างรั ฐบาลแห งราชอาณาจั ก รไทยกั บ รัฐ บาลแห งสาธารณรัฐสิ งคโปร
วาดวยการสนับสนุนดานการฝกและการสงกําลังบํารุงซึ่งกันและกัน ระหวางกองทัพอากาศกับกองทัพอากาศ
สาธารณรัฐสิงคโปร (พ.ศ. 2562 – 2571)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แหงสาธารณรัฐสิงคโปร วาดวยการสนับสนุนดานการฝก และการสงกําลังบํารุงซึ่งกันและกัน ระหวางกองทัพอากาศ
(ทอ.) กับกองทัพอากาศสาธารณรัฐสิงคโปร (ทอ.สิงคโปร) (พ.ศ. 2562 – 2571) และใหผูบัญชาการทหารอากาศ
(ผบ.ทอ.) หรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนามฝายไทย โดยใหกระทรวงการตางประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือ
มอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให ผบ.ทอ. หรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายเปนผูรวมลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ
ทั้งนี้ หากมีความจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรางบันทึกความเขาใจฯ โดยไมสงผลกระทบตอสาระสําคัญ
ของรางบันทึกความเขาใจ ใหกระทรวงกลาโหม พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม ตามที่กระทรวงกลาโหม
เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงกลาโหมเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็ น ชอบรางบั น ทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแห ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐสิงคโปร วาดวยการสนับสนุนดานการฝก และการสงกําลังบํารุงซึ่งกัน
และกันระหวางกองทัพอากาศกับกองทัพอากาศสาธารณรัฐสิงคโปร (พ.ศ. 2562 – 2571) เพื่อใชแทนบันทึกความ
เข าใจฉบั บ เดิ มที่ ค ณะรัฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 2 พฤศจิ กายน 2547 เห็ น ชอบไว ซึ่ งจะสิ้ น สุ ดการบั งคั บ ใช ในวั น ที่ 11
พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ กองทัพอากาศสาธารณรัฐสิงคโปรไดพิจารณาใหความเห็นชอบตอรางบันทึกความเขาใจ
ดังกลาวดวยแลว ซึ่งสาระสําคัญของรางบันทึกความเขาใจฯ ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ เชน (1) วัตถุประสงค เพื่อ
กําหนดขอตกลงและความเขาใจระหวางกันเกี่ยวกับการสนับสนุนดานการฝกและการสงกําลังบํารุงซึ่งกันและกัน (2)
ความเขาใจทั่วไป (เชน การฝกภาคอากาศเกิดขึ้นในประเทศไทย การจัดทําขอตกลงสวนเสริม ซึ่งเปนรายละเอียด
เกี่ยวกับการฝก ระบบอาวุธ ยุทโธปกรณและพื้นที่การฝก รวมถึงเจาหนาที่สนับสนุนการฝกและการสงกําลังบํารุง
ขอตกลงดานการเงิน ภายหลังที่บันทึกความเขาใจฯ มีผลบังคับใช เปนตน (3) การระงับความขัดแยงดําเนินการโดย
เจรจารวมกันระหวาง (4) รางบันทึกความเขาใจฯ มีผลใชบังคับเปนระยะเวลา 9 ป ตั้งแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2571 ทั้งนี้ กองทัพอากาศทั้งสองประเทศจะมีการลงนามรางบันทึกความเขาใจฯ ใน
โอกาสการเดิ น ทางเยือนประเทศไทยอย างเป น ทางการของผู บั ญ ชาการทหารอากาศสาธารณรัฐ สิงคโปรในวัน ที่
20 กันยายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร
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14. รางตราสารขยายระยะเวลาบันทึกความเขาใจระหวางอาเซียนและจีนวาดวยความรวมมือดานสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืช
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการลงนามตราสารขยายระยะเวลาการใชบันทึกความเขาใจระหวาง
อาเซียนและจีนวาดวยความรวมมือดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช รวมทั้งมอบหมายใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณหรือผูแทนเปนผูลงนามในเอกสารฯ ขางตน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
ตราสารฯ มีสาระสําคัญคือ รัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนไดเห็นชอบ
รว มกั น ในการต ออายุ ก ารใช บั น ทึ ก ความเข า ใจระหว างอาเซีย นและจี น วาด ว ยความรว มมือ ด านสุข อนามั ย และ
สุขอนามัยพืชฉบับปจจุบันที่จะสิ้นอายุลงไปอีก 2 ป ตั้งแตวันที่ 25 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564
การลงนามมาตราสารฯ ดังกลาวจะชวยใหการดําเนินความรวมมือภายใตบันทึกความเขาใจระหวางอาเซียนและจีนวา
ดวยความรวมมือดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเปนไปอยางตอเนื่องและผลักดันใหเกิดความรวมมือดานมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนอยางเปนรูปธรรม
15. เรื่อง การทดลองขยายเวลาทํ าการดานศุลกากรสะเดา – บูกิต กายูฮิตัม เปน 24 ชั่วโมง (เพิ่ มเติมอี ก 9
เดือน)
คณะรัฐมนตรีมีติ เห็ น ชอบการทดลองขยายเวลาทํ าการด านศุล กากรสะเดา 24 ชั่วโมง จากระยะ
ทดลองเดิม 3 เดือน (ระหวางวันที่ 17 มิถุนายน 2562 -16 กันยายน 2562) เพิ่มเติมอีก 9 เดือน (ระหวางวันที่ 17
กันยายน 2562 – 16 มิถุนายน 2563) ซึ่งครบกําหนด 1 ป ใหกระทรวงมหาดไทยออกประกาศกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ ย วข อ งต อ ไป และให จั งหวั ด สงขลาร ว มกั บ กรมศุ ล กากร ขนส งจั งหวั ด สงขลา และหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งเร ง
ประชาสัมพันธ เรื่องการเปดทดลองขยายเวลาดาน ฯ เพิ่มเติมอีก 9 เดือน ใหทุกภาคสวนโดยเฉพาะผูประกอบการ
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทราบ ตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติไดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการเปด – ระงับหรือปดจุดผานแดนประเภทตาง ๆ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีพลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการ
สภาความมั่นคงแหงชาติ เปนประธาน ซึ่งที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการทดลองขยายเวลาดานศุลกากรสะเดา 24 ชั่วโมง
จากระยะทดลองเดิม 3 เดือน (ระหวางวันที่ 17 มิถุนายน 2562 – 16 กันยายน 2562) เพิ่มเติมอีก 9 เดือน (ระหวาง
วัน ที่ 17 กั น ยายน 2562 – 16 มิ ถุ น ายน 2563) ซึ่ งครบกํ า หนด 1 ป โดยให ก ระทรวงมหาดไทยออกประกาศ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของตอไป
แตงตั้ง
16. เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามั ญ สั งกั ด กระทรวงการคลั ง ให ดํารงตํ าแหนงประเภทวิช าการระดับ ทรงคุณ วุฒิ จํานวน 2 ราย ตั้งแตวัน ที่ มี
คุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ดังนี้
1. นายปยกร อภิบาลศรี รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตรภาษี
สรรพสามิต (นักวิชาการสรรพสามิตทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพสามิต ตั้งแตวันที่ 6 มีนาคม 2562
2. รอยตํารวจโทหญิง ศรัณยกร เลิศโอภาส ผูอํานวยการกอง (ผูอํานวยการเฉพาะดานวิชาการคลัง
สูง) กองกฎหมาย กรมบัญชีกลาง ดํารงตําแหน ง ที่ปรึกษาดานกฎหมายและระเบียบการคลัง (นิติกรทรงคุณวุฒิ )
กรมบัญชีกลาง ตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2562
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
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17. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ
แตงตั้ง นายทรงธรรม สุขสวาง ผูอํานวยการสํานัก (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการปาไม) ระดับสูง) สํานักอุทยาน
แหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ใหดํารงตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิดานการอนุรักษทรัพยากรปาไม
และสัตวปา (นักวิชาการปาไมทรงคุณวุฒิ) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ตั้งแตวันที่ 7 มกราคม 2562 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
18. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 ราย ตั้งแตวันที่มี
คุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ดังนี้
1. นายไพโรจน บุญลักษณศิริ นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุมงาน
กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง
นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2561
2. นางสาววนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผูอํานวยการโรงพยาบาล (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (แพทย)
สูง) โรงพยาบาลสิงหบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง นายแพทย
ทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรมปองกัน) กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสิงหบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี
สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2561
3. รอยตํารวจเอก รุงเรือง กิจผาติ ผูอํานวยการสํานักงาน (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (แพทย) สูง)
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ กรมควบคุมโรค ดํารงตําแหนง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรม
ปองกัน) กลุมที่ปรึกษาระดับกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแตวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562
4. นายอุดม ภูวโรดม สาธารณสุขนิเทศก (นายแพทยเชี่ยวชาญ) สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารง
ตําแหนง สาธารณสุขนิเทศก (นายแพทยทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแตวันที่ 18 มีนาคม 2562
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
19. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 ราย ตั้งแตวันที่มี
คุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ดังนี้
1. นายธี ร เดช ศรี กิ จ วิ ไ ลกุ ล นายแพทย เชี่ ย วชาญ (ด า นเวชกรรม สาขาประสาทศั ล ยกรรม)
กลุมงานประสาทศัลยศาสตร กลุมภารกิจดานวิชาการและการแพทย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย ดํารง
ตําแหนง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรม สาขาประสาทศัลยกรรม) กลุมงานประสาทศัลยศาสตร กลุมภารกิจ
ดานวิชาการและการแพทย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย ตั้งแตวันที่ 23 เมษายน 2561
2. นายสธน บุญลิขิต นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขาสูติ – นรีเวชกรรม) โรงพยาบาล
ราชวิถี กรมการแพทย ดํารงตําแหนง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรม สาขาสูติ – นรีเวชกรรม) โรงพยาบาล
ราชวิถี กรมการแพทย ตั้งแตวันที่ 13 กันยายน 2561
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3. นายไพศาล รวมวิบูลยสุข นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา) กลุมงานจักษุ
วิทยา ภารกิจดานวิชาการและการแพทย โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย ดํารงตําแหนง นายแพทยทรงคุณวุฒิ
(ดานเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา) สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการแพทย ตั้งแตวันที่ 12 มีนาคม 2562
4. นางสาวพรทิพย ศิริภานุมาศ ผูอํานวยการกอง (ผูอํานวยการสูง) กองแผนงาน กรมควบคุมโรค
ดํารงตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ผูทรงคุณวุฒิดานวิจัย) กรมควบคุมโรค ตั้งแตวันที่ 8 พฤษภาคม
2562
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
20. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(สํานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอแตงตั้ง
นางนภัสชล ทองสมจิตร ผูเชี่ยวชาญดานแบบจําลองเศรษฐกิจ (นักวิเคราะหนโนยบายและแผนเชี่ยวชาญ) สํานักงาน
สภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสังคมแห งชาติ ให ดํารงตํ าแหนง ที่ป รึกษาดานนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห
นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่
24 พฤษภาคม 2562 ซึ่ งเป น วัน ที่ มีคุณ สมบั ติครบถว นสมบู รณ ทั้งนี้ ตั้งแต วัน ที่ ท รงพระกรุณ าโปรดเกลาโปรด
กระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
21. เรื่ อ ง รายชื่ อ ผู ป ระสานงานคณะรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ สภาของรองนายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี และสวนราชการตาง ๆ
คณะรัฐ มนตรีมีมติ รับ ทราบตามที่ สํ านั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดรับ แจงรายชื่ อผูป ระสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) จากรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และสวนราชการตาง ๆ
และไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูที่มีรายชื่อดังกลาวแลววาเปนไปตามขอ 5 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยผู
ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 จํานวน 35 ราย ดังนี้
รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี/
รายชื่อ ปคร.
สวนราชการ
1. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ)
พลอากาศเอก ธนู ปานสุวรรณ
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง
3. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
นายสุรชัย ภูประเสริฐ
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง
4. รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
นายพลพีร สุวรรณฉวี
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง
5. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
นายธงชัย ลืออดุลย
(นายเทวัญ ลิปตพัลลภ)
เลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
6. กระทรวงกลาโหม
พลเอก สมศักดิ์ รุงสิตา
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
7. กระทรวงการคลัง
นายยุทธนา หยิมการุณ
รองปลัดกระทรวงการคลัง
8. กระทรวงการตางประเทศ
นางตองฤดี มากบุญ
เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง
9. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย นางสุภัชชา สุทธิพล
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รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี/
สวนราชการ

รายชื่อ ปคร.

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย
10. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน
นวัตกรรม
หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
11. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นางคนึงนิจ คชศิลา
ผูตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
12. กระทรวงพลังงาน
นายสราวุธ แกวตาทิพย
รองปลัดกระทรวงพลังงาน
13. กระทรวงมหาดไทย
นายพรพจน เพ็ญพาส
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
14. กระทรวงยุตธิ รรม
พันตํารวจโท พงษธร ธัญญสิริ
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
15. กระทรวงแรงงาน
นายอภิญญา สุจริตตานันท
ผูต รวจราชการกระทรวงแรงงาน
16. กระทรวงวัฒนธรรม
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
17. กระทรวงสาธารณสุข
นายไพศาล ดั่นคุม
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
18. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
นางประภาศรี บุญวิเศษ
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
19. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร
20. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นางณัฐฏจารี อนันตศิลป
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นางสาวสาวิตรี ชํานาญกิจ
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
21. สํานักขาวกรองแหงชาติ
นายเกียรติศักดิ์ วรจิตรานนท
รองผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ
22. สํานักงบประมาณ
นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ
23. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นางพงษสวาท กายอรุณสุทธิ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
24. สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
นายดนัย มูสา
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
25. สํานักงาน ก.พ.
นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ
รองเลขาธิการ ก.พ.
26. สํานักงาน ก.พ.ร.
นางสาวออนฟา เวชชาชีวะ
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
27. สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นายวิโรจน นรารักษ

18
รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี/
สวนราชการ
28. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
29. สํานักงานราชบัณฑิตยสภา
30. สํานักงานตํารวจแหงชาติ
31. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยา
เสพติด
32. สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
33. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ
34. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

รายชื่อ ปคร.
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
นางสาววัชรี วัฒนไกร
ที่ปรึกษาดานการพัฒนา
นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ
เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา
พลตํารวจโท สุรพล อยูนุช
ผูบัญชาการประจําสํานักงานผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ
นายนิยม เติมศรีสุข
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด
พลตํารวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท
รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
นายภูมิวิศาล เกษมศุข
รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
นายนฤตม เทอดสถีรศักดิ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

22. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) เสนอแตงตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวม 6 คน แทนประธาน
กรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหนงครบวาระสี่ป ดังนี้
1. นายอารีพงศ ภูชอุม ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ งามโสภี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ดานการเงิน การบัญชีและงบประมาณ การ
ตรวจสอบประเมินผล และการบริหารความเสี่ยง)
3. นายประพันธ จันทรวัฒนพงษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ดานการบริหารจัดการและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล)
4. นายภุชงค อุทโยภาศ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ดานเทคโนโลยีดิจิทัล)
5. นายสมคิด จิรานันตรัตน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ดานเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และการ
เปลี่ยนผานสูดิจิทัล)
6. นายสราวุธ ปติยาศักดิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ดานกฎหมายเทคโนโลยีดิจิทัล)
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 10 กันยายน 2562 เปนตนไป
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23. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร รวม 11 คน ประกอบดวยผูท รงคุณวุฒิภาคราชการ จํานวน 5 คน
และผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชน จํานวน 6 คน ดังนี้
1. ผูทรงคุณวุฒิภาคราชการ
1.1 นายครรชิต สุขเสถียร ผูมีความเชี่ยวชาญดานการบริหาร การเงินหรือการธนาคาร
และดานการฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น
1.2 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผูมีความเชี่ยวชาญดานการบริหาร การเงินหรือการธนาคาร
และดานเทคโนโลยีการเกษตร
1.3 นายสุจิโรจน คงเมือง ผูมีความเชี่ยวชาญดานการฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น
1.4 นายสยาม นนทคําจันทร ผูมีความเชี่ยวชาญดานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
1.5 นายวิเชียร บุตรศรี ผูมีความเชี่ยวชาญดานการฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น และ
ดานการพัฒนาแหลงน้ํา
2. ผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชน
2.1 นายนําชัย พรหมมีชัย ผูมีความเชี่ยวชาญดานการบริหาร การเงินหรือการธนาคาร
ดานการฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น และดานเทคโนโลยีการเกษตร
2.2 นายเวชสิทธิ์ วิริยะภาค ผูมีความเชี่ยวชาญดานการบริหาร การเงินหรือการธนาคาร
2.3 นายสถิตยพงษ สุดชูเกียรติ ผูมีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการเกษตร และดานการ
ฟนฟู และพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น
2.4 นายสมพาศ นิลพันธ ผูมีความเชี่ยวชาญดานการบริหาร การเงินหรือการธนาคาร
และดานการฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น
2.5 นายสุรัชต ธวัชโยธิน ผูมีความเชี่ยวชาญดานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และดานการฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น
2.6 นายภาคภูมิ ปุผมาศ ผูมีความเชี่ยวชาญดานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 10 กันยายน 2562 เปนตนไป
24. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงเลขาธิการ ก.พ. (สํานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอแตงตั้ง
หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ. ใหดํารงตําแหนง เลขาธิการ ก.พ. สํานักนายกรัฐมนตรี
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อทดแทนผูที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
25. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล ดังนี้
1. พลตํารวจโท สุวัฒน แจงยอดสุข เปนกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารยธนวรรธน พลวิชัย เปนกรรมการ
3. พลโท ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม เปนกรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 10 กันยายน 2562 เปนตนไป

20
26. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ (นักบริหารสูง) ทดแทน
ตําแหนงที่วาง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงบประมาณเสนอแตงตั้ง นางสาวชวนชม กิจพันธ ที่ปรึกษา
สํานักงบประมาณ (นักวิเคราะหงบประมาณทรงคุณวุฒิ) ใหดํารงตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
(นักบริหารสูง) แทนตําแหนงที่วาง ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
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