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วันนี้ (17 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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กฎหมาย
รางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแหงรัฐสภา พ.ศ. …. และ
รางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมสมัยวิสามัญแหงรัฐสภา พ.ศ. ….
รางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง
พ.ศ. ….
รางพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตําแหนงที่วาง พ.ศ. ….
เศรษฐกิจ - สังคม
รางหลักเกณฑการไดรับเบี้ยประชุมหรือประโยชนตอบแทนอื่นในการปฏิบัติหนาที่
ของกรรมการและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทน คาใชจาย เบี้ยประชุม และประโยชนตอบแทน
อื่นของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ และ
คณะกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562
ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
เพื่อเปนคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา
โครงการเพื่อการพัฒนาป 2561 ของการประปาสวนภูมิภาค (เพิ่มเติม)
การจางขาราชการภายหลังครบเกษียณอายุราชการเปนลูกจางชั่วคราวเปนกรณี
พิเศษ
ขออนุมัติดําเนินงานโครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง
ตางประเทศ
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พิธีสารแกไขเพิ่มเติมความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (ฉบับที่ 4) (Fourth
Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Agreement)
การตออายุการบริจาคเงินอุดหนุนแกฝายเลขานุการของอนุสัญญาหามทุนระเบิด
สังหารบุคคล
ขอความเห็นชอบตอรางปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงวาดวย
หลักประกันสุขภาพถวนหนา
ขอความเห็นชอบตอรางเอกสารทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
สมัยสามัญ ครั้งที่ 74
รางปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับผูนําวาดวยเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDG Summit)
การรับรองรางปฏิญญาและมาตรการเพื่อสงเสริมการมีผลใชบังคับของสนธิสัญญา
วาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ
ขออนุมัติการจัดทําและลงนามรางความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาวาดวยการบริหาร การ
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บํารุงรักษา และการใช สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ขามแมน้ําเมย/ตองยิน
แหงที่ 2
(ราง) แถลงการณรวมอาเซียนวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับการ
ประชุม United Nations Climate Action Summit 2019
ปฏิญญาทางการเมืองระดับสูงของการประชุมทบทวนระยะกลางของแผนเรงรัด
การปฏิบัติการสําหรับรัฐกําลังพัฒนาที่เปนหมูเกาะขนาดเล็ก
การบริจาคเงินอุดหนุนตามความสมัครใจใหองคการระหวางประเทศที่ไทยเขารวม
เปนสมาชิก
แตงตั้ง
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงอุตสาหกรรม)
การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง
กระทรวงมหาดไทย
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง
(สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน)
แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการประปาสวนภูมิภาค
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชนใน
คณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนงกอน
ครบวาระ
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(สํานักนายกรัฐมนตรี)
การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวง
วัฒนธรรม

*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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1. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแหงรัฐสภา พ.ศ. …. และรางพระราชกฤษฎีกาปดประชุม
สมัยวิสามัญแหงรัฐสภา พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแหงรัฐสภา พ.ศ. ….
และรางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมสมัยวิสามัญแหงรัฐสภา พ.ศ. …. ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และ
ใหส งสํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปน เรื่องดวน แลวดําเนิน การตอไปได ทั้งนี้ สําหรับวัน ปด
ประชุ มในร างพระราชกฤษฎี กาป ดประชุ มสมั ย วิส ามัญ แหงรัฐสภา พ.ศ. …. ให คณะกรรมการประสานงานสภา
ผูแ ทนราษฎรรับไปพิจารณา แลวแจงผลใหสาํ นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบโดยดวน กอนนํารางพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย ตอไป
ทั้งนี้ สํ านั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอวา ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัย
ประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2562 ตั้งแตวันที่ 19 กันยายน 2562 นั้น โดยที่คณะรัฐมนตรีจะตองเสนอ
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสภาผูแทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 1
ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 แตเนื่องจากการเรียกประชุมสมัยวิสามัญ
แห งรั ฐ สภาตามมาตรา 122 วรรคสามและวรรคสี่ข องรัฐ ธรรมนู ญ แห งราชอาณาจั ก รไทย นั้ น บั ญ ญั ติ ให เมื่ อ มี
ความจําเปนเพื่อประโยชนแหงรัฐ พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุม
สมัย วิสามัญ ก็ได ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็น วาการดําเนิน การรางพระราชบั ญญั ติงบประมาณรายจาย
ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี ความจํ าเป น เพื่ อประโยชนแหงรัฐ ดังนั้ น จึงเห็ นสมควรใหมีการเรียกประชุ ม
รัฐสภาสมัยวิสามัญ ตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ตามนัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดังกลาว
สําหรั บ วั น ป ด ประชุ มสมั ย วิส ามั ญ แห งรั ฐ สภา นั้ น เห็น สมควรให คณะกรรมการประสานงานสภาผูแ ทนราษฎร
รับไปพิจารณา
2. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติห ลั กการรางพระราชกฤษฎี กาเรีย กประชุ ม รัฐ สภาสมัย ประชุ มสามั ญ
ประจําปครั้งที่สอง พ.ศ. …. ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
ทั้งนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 บัญญัติ
ใหในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย โดยใหถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อใหสมาชิกไดมา
ประชุมเปนครั้งแรก เปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง สวนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง
ใหเปนไปตามที่สภาผูแทนราษฎรกําหนด ซึ่งไดมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 เพื่อใหสมาชิกไดมา
ประชุมเปนครั้งแรก ตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และโดยที่สภาผูแทนราษฎรไดกําหนดใหวันที่ 1 พฤศจิกายน
เป น วั น เริ่ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป ค รั้ ง ที่ ส อง ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ รั บ ทราบแล ว (มติ ค ณะรั ฐ มนตรี
30 กรกฎาคม 2562) ดังนั้น จึงสมควรให มีการเรีย กประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง สําหรับ
ป 2562 ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เปนตนไป
3. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทน
ตําแหนงที่วาง พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตําแหนงที่วาง พ.ศ. …. ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สํานักงาน
กกต.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
ทั้งนี้ สํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรแจงวานางจุมพิตา จันทรขจร ไดมีหนังสือขอลาออกจากการ
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตั้งแตวันที่ 10 กันยายน 2562 เปนเหตุใหสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 101 (3)
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สํานักงาน กกต. เสนอวา การที่นางจุมพิตา จันทรขจร ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการ
เลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ได ลาออกจากการเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดังกลาวขางตน จึงตองจัดใหมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา
105 ซึ่งกําหนดใหในกรณี ที่เปนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งวางลง
เพราะเหตุ อื่ น ใด นอกจากถึ งคราวออกตามอายุ ข องสภาผู แทนราษฎร หรือ เมื่ อ มี ก ารยุบ สภาผู แ ทนราษฎร ให
ดําเนิน การตราพระราชกฤษฎี กาเพื่ อจัดให มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้น แทนตําแหนงที่วาง โดยให
เลือกตั้งภายใน 45 วัน
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตําแหนง
ที่วาง
เศรษฐกิจ - สังคม
4. เรื่อง รางหลักเกณฑการไดรับเบี้ยประชุมหรือประโยชนตอบแทนอื่นในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและ
อนุกรรมการตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางหลักเกณฑการไดรับเบี้ยประชุมหรือประโยชนตอบแทน
อื่น ในการปฏิบัติหน าที่ของกรรมการและอนุ กรรมการตามพระราชบัญญั ติสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
ตามที่สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุ
บัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยใหรับขอสังเกตของสํานักงาน ก.พ. และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางหลักเกณฑ
1. ใหกรรมการและอนุกรรมการที่คณะกรรมการแตงตั้งไดรับเบี้ยประชุมเปนรายเดือน และใหไดรับ
เบี้ยประชุมเฉพาะในเดือนที่ไดรวมประชุม ดังนี้
กรรมการสงเสริมวิสาหกิจ
เบี้ยประชุมเดือนละ
อนุกรรมการที่คณะกรรมการ เบี้ยประชุมเดือนละ
เพื่อสังคม
(บาท)
สงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
(บาท)
แตงตั้ง
ประธานกรรมการ
10,000
ประธานอนุกรรมการ
5,000
กรรมการ

8,000

กรรมการบริหารกองทุน
สงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
ประธานกรรมการ

3,000

อนุกรรมการที่คณะกรรมการ
บริหารกองทุนสงเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคมแตงตั้ง
ประธานอนุกรรมการ

กรรมการ

2,400

อนุกรรมการ

กรรมการ

เบี้ยประชุมเดือนละ
(บาท)

อนุกรรมการ

4,000
เบี้ยประชุมเดือนละ
(บาท)
2,000
1,600

2. ใหกรรมการวินิจฉัยอุทธรณไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้งตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยเบี้ยประชุม

3. ใหกรรมการหรืออนุกรรมการที่เปนขาราชการพลเรือนสามัญไดรับคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการตามสิทธิที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
ประกอบระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ยการเบิ ก ค าใช จ ายในการเดิ น ทาง พ.ศ. 2550 และที่ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม
ส ว นกรรมการและอนุ ก รรมการฯ ที่ มิ ได เป น ข าราชการพลเรื อ นสามั ญ ให เที ย บตํ าแหน งกั บ ตํ าแหน งระดั บ ของ
ขาราชการพลเรือนเพื่อประโยชนในการเบิกคาใชจาย ดังนี้
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ประเภท
กรรมการสงเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม

ไดรับสิทธิในอัตราเดียวกับ

ประเภท

ไดรับสิทธิในอัตรา
เดียวกับ
ขาราชการพลเรือน
ประเภทบริหารระดับตน

อนุกรรมการที่
คณะกรรมการสงเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคมแตงตั้ง
กรรมการบริหารกองทุน ขาราชการพลเรือนประเภท อนุกรรมการที่
ขาราชการพลเรือน
สงเสริมวิสาหกิจเพื่อ
บริหารระดับตน
คณะกรรมการบริหาร
ประเภทอํานวยการ
สังคม
กองทุนสงเสริมวิสาหกิจ
ระดับสูง
เพื่อสังคมแตงตั้ง
4. ใหกรรมการวินิจฉัยอุทธรณไดรับสิทธิในอัตราเดียวกับขาราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับตน
ขาราชการพลเรือนประเภท
บริหารระดับสูง

5. เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทน คาใชจาย เบี้ยประชุม และประโยชนตอบแทนอื่นของสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ และคณะกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัติสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้
1. เห็นชอบหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทน คาใชจาย เบี้ยประชุม และประโยชนตอบแทนอื่น
ของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ และคณะกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัติ
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน โดยใหรับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สํานักงาน
ก.พ. สํ านั กงาน ก.พ.ร. สํ านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี กา และข อสั งเกตของสํ านั ก เลขาธิ การคณะรั ฐ มนตรี ไป
ประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได
2. ใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รับความเห็น ของสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของหลักเกณฑ
กํ าหนดค าตอบแทน ค า ใช จ าย เบี้ ย ประชุ ม และประโยชน ต อบแทนอื่ น ของสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ และคณะกรรมการอื่น ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. เบี้ยประชุม
1.1 กรณีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
ตําแหนง
ใหไดรับเบี้ยประชุมเปนรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุม
- ประธานสภานโยบาย
15,000 บาท
- รองประธานสภานโยบาย
13,500 บาท
- กรรมการสภานโยบาย/ทีป่ รึกษา
12,000 บาท
1.2 กรณีคณะกรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ที่แตงตั้งโดยสภานโยบายฯ
ตําแหนง
ใหไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้ง (ครั้งละ/บาท)
- ประธานกรรมการ
12,500 บาท
- รองประธานกรรมการ
11,250 บาท
- กรรมการ/ที่ปรึกษา/บุคคลที่ไดรับเชิญใหเขารวม
10,000 บาท
ประชุมในฐานะกรรมการ
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1.3 กรณี กสว. คณะกรรมการอํานวยการ สอวช. คณะกรรมการอํานวยการ สกสว.
ตําแหนง
ใหไดรับเบี้ยประชุมเปนรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุม
- ประธานกรรมการ
12,500 บาท
- กรรมการ/ที่ปรึกษา
10,000 บาท
1.4 กรณีคณะอนุกรรมการซึ่งแตงตั้งโดยสภานโยบายฯ
ตําแหนง
ใหไดรับเบี้ยประชุมเปนรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุม
- ประธานอนุกรรมการ
6,250 บาท
- อนุกรรมการ
5,000 บาท
1.5 กรณีเลขานุการและผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตาง ๆ ซึ่งไมไดเปนพนักงานของ
สอวช. หรือ สกสว.
ใหไดรับเบี้ยประชุมในอัตรารอยละ 50 ของเบี้ยประชุมที่กรรมการหรืออนุกรรมการในคณะนั้น ๆ ไดรับ
2. ค าตอบแทน คาใชจาย และประโยชน ตอบแทนอื่ นของบุ คคลตามขอ 1. ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่และอํานาจที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะเดินทาง และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ ใหเบิกจายในอัตรา
ดังตอไปนี้
2.1 กรณีประธาน รองประธาน กรรมการ ที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และ
ผูชวยเลขานุการ ที่เปนขาราชการ
ตําแหนง
คาตอบแทน คาใชจาย และประโยชนตอบแทนอื่น
- ประธาน รองประธาน กรรมการ - ใหเบิกจายไดตามสิทธิ ทั้งนี้ ไมต่ํากวาอัตราที่ทางราชการเบิกจายใหแกขาราชการ
ที่ปรึกษา
พลเรือน ประเภทตําแหนงบริหารระดับสูง
- ใหเบิกจายไดตามสิทธิ ทั้งนี้ ไมต่ํากวาอัตราที่ทางราชการเบิกจายใหแกขาราชการ
- ประธานอนุกรรมการ
พลเรือน ประเภทตําแหนงบริหารระดับตน
อนุกรรมการ เลขานุการ และ
ผูชวยเลขานุการ
2.2 กรณีประธาน รองประธาน กรรมการ ที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และ
ผูชวยเลขานุการ ที่มิไดเปนขาราชการ
ตําแหนง
คาตอบแทน คาใชจาย และประโยชนตอบแทนอื่น
- ประธาน รองประธาน กรรมการ - ใหเบิกจายไดไมต่ํากวาอัตราที่ทางราชการเบิกจายใหแกขาราชการพลเรือน
ที่ปรึกษา
ประเภทตําแหนงบริหารระดับสูง
- ประธานอนุกรรมการ
- ใหเบิกจายไดไมต่ํากวาอัตราที่ทางราชการเบิกจายใหแกขาราชการพลเรือน
อนุกรรมการ เลขานุการ และ
ประเภทตําแหนงบริหารระดับตน
ผูชวยเลขานุการ
6. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพื่อเปนคาตอบแทน
ผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ใชจาย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
ที่กระทรวงการคลัง (กค.) อนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณถึงวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2562
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แลว จํานวน 176.79 ลานบาท เพื่อเปนคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งไดปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 มาสมทบเพื่อเปนคาใชจายสําหรับคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา
รวมจํานวน 300.50 ลานบาท ไดเบิกจายเสร็จสิ้นตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ซึ่งขอมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม
2562 ยังคงมีคาตอบแทนผูเสียหายฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและมีมติใหจายอยูอีก
จํานวน 242.21 ล า นบาท โดยกรมคุ ม ครองสิท ธิและเสรีภ าพได ป ระมาณการจายคาตอบแทนผูเสีย หายฯ โดย
เทียบเคียงกับสถิติการพิจารณาจายของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนฯ และคณะอนุกรรมการฯ จึงคาดการณ
วาระหวางเดื อนพฤษภาคม – กั น ยายน 2562 มี คําขอของผูเสี ยหายและจํ าเลยในคดี อาญาที่จ ะพิจ ารณาจ ายได
จํานวน 176.79 ลานบาท กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
จํานวน 176.79 ลานบาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว ดังนี้
ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป 2562 แลว
ขอรับการสนับสนุนงบกลางฯ ป 2561 ในครั้งนี้เพิ่มเติม
(เบิกจายงบประมาณตั้งแตเดือนตุลาคม 61 –
(สํานักงบประมาณเห็นชอบแลว)
3 พฤษภาคม 62)
(ดําเนินการในชวงเดือนพฤษภาคม - กันยายน 62)
ผูเสียหายในคดีอาญา
จําเลยในคดีอาญา
ผูเสียหายในคดีอาญา
จําเลยในคดีอาญา
ราย

ลานบาท

ราย

ลานบาท

ราย

ลานบาท

ราย

ลานบาท

5,952

292.17

56

8.33

3,439

170.84

34

5.95

รวมจํานวน 6,008 ราย งบประมาณ 300.50 ลานบาท

รวมจํานวน 3,473 ราย งบประมาณ 176.79 ลานบาท

7. เรื่อง โครงการเพื่อการพัฒนาป 2561 ของการประปาสวนภูมิภาค (เพิ่มเติม)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ ใหการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ดําเนินโครงการเพื่อการ
พัฒนาป 2561 ของ กปภ. (เพิ่มเติม) จํานวน 6 โครงการ [โครงการกอสรางปรับปรุงขยาย กปภ. (1) สาขาบานฉาง
(2) สาขาพังงา – ภูเก็ต (3) สาขาอุดรธานี – หนองคาย – หนองบัวลําภู (4) สาขาแมสาย – (หวยไคร) – (แมจัน) –
(เชียงแสน) (5) สาขานครศรีธรรมราช และ (6) สาขากันตัง – (สิเกา - ปากเมง)] วงเงินรวมทั้งสิ้น 11,026.952 ลาน
บาท ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) เสนอขอความเห็นชอบให กปภ. ดําเนิน
โครงการเพื่อการพัฒนาป 2561 เพิ่มเติม (จากเดิมมี 2 โครงการ คือ โครงการกอสรางปรับปรุงขยาย กปภ. สาขา
พนมสารคามฯ และโครงการก อสรางปรับ ปรุงขยาย กปภ. สาขาเวียงเชียงของ อําเภอเวียงเชียงของ จังหวัด
เชี ยงราย) เพิ่มเติ มอี กจํ านวน 6 โครงการ โดยในการดําเนิน โครงการฯ จะมีการกอสรางวางท อสงน้ํ า ท อจายน้ํ า
ปรั บ ปรุ งเส น ท อที่ ชํ า รุด และวางท อใหม ในเขตจายน้ําตาง ๆ และพื้ น ที่ ขางเคี ย ง ความยาวรวมทั้ งสิ้ น ประมาณ
1,727.402 กิโลเมตร และมีระบบผลิตน้ําประปาเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายกําลังผลิต จาก 416,280 ลูกบาศกเมตร/
วัน เพิ่มขึ้นอีก 332,400 ลูกบาศกเมตร/วัน รวมเปน 748,680 ลูกบาศกเมตร/วัน และสามารถใหบริการผูใชน้ํา
เพิ่มขึ้น จาก 232,879 ราย เพิ่มขึ้นอีก 239,618 ราย รวมเปน 472,497 ราย ทั้งนี้ โครงการมีวงเงินลงทุนรวม
ทั้งสิ้น 11,026.952 ลานบาท ประกอบดวย เงินอุดหนุน 7,332.691 ลานบาท เงินกูในประเทศ 2,444.230 ลานบาท
และเงินรายไดของ กปภ. 1,250.031 ลานบาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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โครงการ*

คากอสราง
เงินงบประมาณ

1. สาขาบานฉาง (รองรับโครงการ EEC)**
2. สาขาพังงา-ภูเก็ต
3. สาขาอุดรธานี – หนองคาย –
หนองบัวลําภู**
4. สาขาแมสาย –(หวยไคร) – (แมจัน) (เชียงแสน)
5. สาขานครศรีธรรมราช
6. สาขากันตัง – (สิเกา – ปากเมง) **
รวม

1,136.025
2,638.339
1,603.800

เงินกูใน
ประเทศ
378.675
879.446
534.600

687.070

229.024

คาใชจายบริหาร
จัดการลดน้ํา
สูญเสีย
เงินรายได กปภ.

รวม

221.309
353.123
368.398

1,736.009
3,870.908
2,506.798

169.713

1,085.807

1,034.716
344.905
91.488 1,471.109
232.741
77.580
46.000
356.321
7,332.691
2,444.230
1,250.031 11,026.952
(รอยละ 66.50) (รอยละ 22.17)
(รอยละ 11.33) (รอยละ 100)
หมายเหตุ โครงการฯ ทั้ง 6 โครงการ กปภ. แจงวา ไมเขาขายตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
เปนโครงการที่มีความพรอมเรื่องที่ดิน แตเพื่อใหการดําเนินงานของโครงการฯ สงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
พื้นที่นอยที่สุด กปภ. จึงไดจัดทํามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (ระยะกอสราง)
** กระทรวงมหาดไทยแจงวา สํานักงบประมาณไดจัดสรรงบประมาณรองรับไวแลว
ทั้งนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ไดมีมติเห็นชอบโครงการ
ดังกลาวแลว
8. เรื่อง การจางขาราชการภายหลังครบเกษียณอายุราชการเปนลูกจางชั่วคราวเปนกรณีพิเศษ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจาง นายบรรสาน บุนนาค เปนลูกจางชั่วคราวเปนกรณีพิเศษ ภายหลัง
ครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 เปนเวลา 30 วัน ตั้งแตวันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2562 โดยใหไดรับ
ค าจ างเท ากั บ เงิน เพิ่ ม พิ เศษสํ าหรั บ ข าราชการซึ่ งมี ตํ าแหน งหน าที่ ป ระจํ าอยู ในต างประเทศ (พ.ข.ต.) และสิ ท ธิ
ประโยชน อื่น ๆ ที่ได รับ ตามตําแหนงเอกอัครราชทู ต (นั กบริห ารการทู ตระดับสูง) ซึ่งเปนตําแหนงที่ดํ ารงอยูกอน
เกษียณอายุราชการ สวนคายายถิ่นที่อยูและคาพาหนะเดินทางกลับประเทศไทยใหเปนไปตามสิทธิที่พึงไดรับจากการ
พนหนาที่ราชการในตางประเทศตามปกติ ตามที่กระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
กต. รายงานวา
1. รั ฐ บ าล ญี่ ปุ น จ ะจั ด พ ระราช พิ ธี บ รม ราช าภิ เษ ก ส ม เด็ จพ ระจั ก รพ รรดิ น ารู ฮิ โ ต ะ
สมเด็ จ พระจั ก รพรรดิ พ ระองค ใหม โดยจะเชิ ญ ผู แ ทนจากต างประเทศ ประเทศละ 1 ราย พร อ มคู ส มรส และ
เอกอัครราชทูตประเทศตาง ๆ ประจําญี่ปุน เขารวมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหวางวันที่ 22 – 23 ตุลาคม
2562 ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดตอบรับเปนผูแทนประเทศไทยพรอมคูสมรสเขารวมในพระราชพิธีดังกลาว
2. โดยนายบรรสาน บุ น นาค เอกอั ค รราชทู ต ประจํ าญี่ ปุ น จะครบเกษี ย ณอายุ ร าชการในวั น ที่
30 กันยายน 2562 และพนจากราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 อยางไรก็ดี แมวาเอกอัครราชทูตคนใหมอาจเดินทาง
ถึงกรุงโตเกียวไดภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 แตอาจไมสามารถถวายพระราชสาสนตอสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค
ใหมไดทันภายในระยะเวลา 21 วัน กอนงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ซึ่งจะสงผลใหเอกอัครราชทูตคนใหม
ไมสามารถเขารวมพระราชพิธีได
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3. กต. พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการรับรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผูแทนประเทศไทยและคูสมรส
ในการเขารวมงานพระราชพิ ธีดังกลาวเป นไปดวยความเรีย บรอยและสมเกียรติ ตลอดจนดํารงความสัมพัน ธและ
มิ ต รภาพอั น แน น แฟ น และยาวนานระหว างไทยและญี่ ปุ น จึ งเห็ น ควรให จ างนายบรรสาน บุ น นาค ซึ่ งจะครบ
เกษี ย ณอายุ ร าชการในวัน ที่ 30 กั น ยายน 2562 เปน ลูกจางชั่ว คราวเป น กรณี พิเศษภายในวงเงิน 1.5 ลานบาท
เพื่อปฏิบัติหนาที่เอกอัครราชทูตไทยประจําญี่ปุน ตั้งแตวันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2562 โดยคาใชจายดังกลาวจะเบิกจาย
จากเงินงบประมาณคาใชจายประจําป 2563 ของ กต.
9. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินงานโครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบในหลั กการให ดํ าเนิ น งานโครงการป องกั น และกํ าจั ด โรคใบด างมั น
สําปะหลัง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ
สวนคาใชจายที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง จะตอง
ตรวจสอบพื้นที่และจํานวนเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังที่ไดรับผลกระทบใหถูกตองครบถวน โดยคํานึงถึงภารกิจของ
หนวยงาน ความพรอม ศักยภาพและความสามารถ วิธีการดําเนินการที่โปรงใส สวนแหลงเงินและอัตราคาใชจาย
เห็นสมควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณในโอกาสแรกกอน และ/
หรือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการขอใชงบประมาณรายจายงบกลาง
รายการเงิ น สํ า รองจ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จํ า เป น เพื่ อ แก ไขหรือ เยี ย วยาความเดื อ ดร อ นเสี ย หายในบางกรณี
พ.ศ. 2559 แลวแตกรณี และเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลังพิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตอไป ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
10 กันยายน 2562 โดยการดําเนินโครงการจะตองดําเนินการในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด
เทานั้น และไมใหมีความซ้ําซอนกับโครงการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังที่ประสบปญหาโรคไวรัสใบดางมัน
สําปะหลังของกระทรวงพาณิชย ตลอดจนกําหนดใหมีคูมือ หลักเกณฑ ขั้นตอน ในการขอรับจัดสรรงบประมาณ การ
เบิกจาย การติดตามและการรายงานผลการดําเนินโครงการเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน การกํากับดูแล และ
ตรวจสอบการดําเนินโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
สาระสําคัญ
โครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง มีสาระสําคัญ ดังนี้
1. วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลังไมใหแพรระบาดไปยังพื้นที่แหงใหม และเพื่อ
ชดเชยรายไดใหกับเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลัง
2. เปาหมายการดําเนินงาน
พื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง จํานวน 50 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี นครราชสีมา สระแกว สุรินทร
ศรีส ะเกษ บุ รีรัมย อุ บลราชธานี ปราจีน บุรี ชลบุ รี ระยอง ฉะเชิ งเทรา กาฬสิน ธุ กําแพงเพชร ขอนแกน จันทบุ รี
ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม ตาก นครพนม นครสวรรค นาน บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก
เพชรบูรณ เพชรบุรี แพร มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี ลําปาง ลําพูน เลย สกลนคร สระบุรี
สุโขทัย สุพรรณบุรี หนองคาย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ และจังหวัดอุทัยธานี
3. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ดังนี้
3.1 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
3.2 ระยะเวลาแจงขอมูลการพบตนมันสําปะหลังที่แสดงอาการใบดาง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2562 – 6 พฤศจิการยน 2562
3.3 ระยะเวลาการจายเงินชวยเหลือ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563
4. กิจกรรม ประกอบดวย
4.1 สรางการรับรูในเรื่องโรคใบดางมันสําปะหลังและการปองกันกําจัดและชี้แจงการดําเนิน
โครงการใหกับเจาหนาที่และเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
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4.2 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินโครงการและสรางการรับรูใหกับ
เกษตรกรในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังทั่วไปใหมีความรู ความเขาใจ และเกิดความตะหนักตอโรคใบดางมันสําปะหลัง
เพื่อการปองกันกําจัดรวมกัน
4.3 กําจัดตน มันสําปะหลังที่เปนโรคใบดางและแมลงหวี่ขาวยาสูบพาหะนําโรค เพื่อตั ด
วงจรการแพรระบาดของโรค
4.4 ชดเชยรายได ให กั บ เกษตรกรผูป ลูกมัน สําปะหลังที่ ไดรับ ผลกระทบจากโรคใบดาง
ที่ตองทําลายแปลงและไมไดรับผลผลิต
4.5 สงเสริมใหเกษตรกรใชทอนพันธุสะอาด พรอมใชมาตรการทางกฎหมายควบคุมการ
นําเขาทอนพันธุจากตางประเทศและการขนยายทอนพันธุภายในประเทศ
4.6 สํ ารวจ ติ ด ตามสถานการณ ก ารระบาดของใบด า งมั น สํ า ปะหลั งในพื้ น ที่ ป ลู ก มั น
สําปะหลังทั่วไป และพื้นที่ปลูกที่เคยพบการระบาดและดําเนินการทําลายแลว เพื่อเฝาระวังและแจงเตือนหากเกิดการ
ระบาดซ้ํา
4.7 ติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการ เพื่ อแสดงถึงผลสําเร็จ และผลกระทบของการดํ าเนิ น
โครงการฯ
5. การขับเคลื่อน สวนกลาง ประกอบดวย กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สํานักงาน
เศรษฐกิ จ การเกษตร และธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร และระดั บ จั งหวัด คณะอนุ กรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ ระดับจังหวัด (อพก. จังหวัด) มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธานอนุกรรมการ หนวยงาน
ตาง ๆ ระดับพื้นที่ เปนอนุกรรมการ และเกษตรและสหกรณจังหวัด เปนอนุกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาที่
ประสานการแก ไขป ญ หาด า นการเกษตรและสหกรณ ในจังหวัดกับ หน ว ยงานรัฐ และเอกชนที่ เกี่ ย วขอ ง ทั้ งนี้ ให
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ระดับจังหวัด (อพก. จังหวัด) ดําเนินการตรวจสอบขอมูล ประเมิน
ความเสียหาย ความถูกตองของขอมูลเกษตรกรที่ไดรับความเสียหาย ตามที่เจาหนาที่ของกรมวิชาการเกษตรและ/
หรือกรมสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ตรวจวินิจฉัยพิจารณาอนุมัติการจายเงินชดเชยใหเกษตรกร รวมทั้งกํากับดูแลและ
ติดตามการระบาดของโรคไวรัสใบดางมันสําปะหลัง การรับรองผลของโรค หลังจากกรมวิชาการเกษตรตรวจวินิจฉัย
และรับรองผลการเปนโรคแลวสงผลการรับรองให อพก. จังหวัด พิจารณาประเมินความเสียหาย ตรวจสอบขอมูลของ
เกษตรกรผูไดรับผลกระทบจากการระบาดและตองมีการทําลายทิ้งทั้งแปลง การตรวจสอบและพิจารณาจายเงิน อพก.
จังหวัด ตรวจสอบ กลั่นกรองขอมูล และพิ จารณาใหความเห็ นชอบการจายเงิน ชวยเหลือใหเกษตรกรตามวิธีการ
ดําเนินการและเกณฑการจายเงินชวยเหลือ ภายใน 3 – 5 วันทําการ
6. เกณฑการจายเงินชดเชย เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังที่จะไดรับการชดเชยตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
6.1 ไดรับการยืนยันความเปนโรคใบดางมันสําปะหลังจากกรมวิชาการเกษตรและไดรับการ
พิจารณาใหความเห็นชอบการจายเงินชวยเหลือใหเกษตรกร จาก อพก. จังหวัด
6.2 ตองยินยอมใหถอนทําลายตนมันสําปะหลังทิ้งตามหลักวิชาการของกรมวิชาการเกษตร
6.3 ปลูกมันสําปะหลังในชวงเดือนเมษายน 2562 – 6 กันยายน 2562
6.4 มีตนมันสําปะหลังยืนตนในแปลง และตนมันสําปะหลัง มีอายุไมนอยกวา 2 เดือน หรือ
กรณีเปนพื้นที่ที่ดําเนินการทําลายแลว และไมไดรับการชวยเหลือจากกระทรวงพาณิชย
6.5 เกษตรกรผู ป ลู ก มั น สํ า ปะหลั ง ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกร (ทบก.) กั บ กรมส ง เสริ ม
การเกษตร โดยเกษตรกรจะไดรับการชดเชยรายละ 3,000 บาทตอไร โดยจะไดรับเงินหลังจากถอนทําลายตนมัน
สํ า ปะหลั งและหยุ ด พั ก การปลู ก มั น สํ าปะหลั งในพื้ น ที่ ที่ มี ก ารทํ า ลายต น มั น สํ าปะหลั งที่ เป น โรค อย างน อ ยเป น
ระยะเวลา 2 เดือน โดยมีเอกสารประกอบการขอรับเงินชดเชย คือ สําเนาบัตรประชาชนของเกษตรกร สําเนาหนา
สมุดบัญชีเงินฝากของเกษตรกร และสําเนาทะเบียนเกษตรกร
ตางประเทศ
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10. เรื่ อ ง พิ ธี ส ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ความตกลงว า ด ว ยการลงทุ น อาเซี ย น (ฉบั บ ที่ 4) (Fourth Protocol to
Amend the ASEAN Comprehensive Agreement)
คณะรัฐ มนตรีมี ม ติ ให ค วามเห็ น ชอบพิ ธี ส ารแก ไข เพิ่ ม เติ ม ความตกลงวาด ว ยการลงทุ น อาเซี ย น
ฉบับที่ 4 ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยลงนามแลว ตามที่สํานักคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณาแลวเสนอรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบฯ กอนแสดงเจตนา
ให มีผ ลผูกพั นต อไป โดยให กระทรวงตางประเทศดําเนิน การมอบสัต ยาบั นสารหรือสารของพิ ธีสารแกไขเพิ่มเติ ม
ความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ 4 ใหแกเลขาธิการอาเซียนเมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบพิธีสารดังกลาว
แลว
สาระสําคัญของพิธีสารฯ
1. กําหนดเกี่ยวกับการหามรัฐกําหนดเงื่อนไขใหนักลงทุนปฏิบัติ (PPR) ในพิธีสารฯไดแก
ระดับของเงื่อนไข
หามรัฐกําหนด
1. การหามรัฐกําหนดเงื่อนไขใหนักลงทุน
1) ระดับหรือรอยละในการสงออกสินคา
ปฏิบัติ เทากับที่ผูกพันไวภายใตความตกลงวา
2) ระดับหรือรอยละของการใชวัตถุดิบ
ดวยมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวกับการคา
ภายในประเทศ
(TRIMs) ขององคการการคาโลก (WTO) ซึ่ง
3) ใหนักลงทุนซื้อ ใช หรือใหสิทธิพิเศษแกสินคา
เปนระดับที่ผูกพันไวในความตกลง ACIA
ที่ผลิตในประเทศหรือซื้อสินคาจากบุคคลหรือ
เดิม
องคกรอื่นใดในประเทศ
4) ผูกโยงปริมาณหรือมูลคาการนําเขากับ
ปริมาณหรือมูลคาการสงออก หรือกับจํานวน
การไหลเขาของเงินตราตางประเทศที่
เกี่ยวของกับการลงทุนของนักลงทุน
2.การหามรัฐกําหนดเงื่อนไขใหนักลงทุนปฏิบัติ 1) จํากัดการขายสินคาในประเทศที่การลงทุนของนัก
ที่มีระดับเกินกวาที่ผูกพันไวภายใตความตกลง ลงทุนผลิตหรือจัดหามา โดยผูกโยงการขายดังกลาวกับ
TRIMs ซึ่งเปนสวนทีเ่ พิ่มเติมขึ้นใหมในราง ปริมาณ มูลคาการสงออกหรือรายไดที่เปนเงินตรา
ตางประเทศของผูลงทุน
พิธีสารนี้
2) จํากัดการจัดสงสินคาที่มีการลงทุนผลิตในประเทศ
ไปยังตลาดภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งโดยเฉพาะ หรือไปยัง
ตลาดโลก
2. กําหนดให ป ระเทศสมาชิ กอาเซี ยนจะตองประเมิน และทบทวนขอบท PPR เพื่อพิ จารณา
เงื่อนไขหรือองคประกอบเพิ่มเติม เมื่อมีความจําเปนเกิดขึ้น รวมถึงเรื่องการหามรัฐกําหนดเงื่อนไขใหนักลงทุนตองตั้ง
สํานักงานใหญของตนสําหรับภูมิภาคใดโดยเฉพาะ หรือสําหรับตลาดโลกในประเทศที่จะตองมีการพิจารณาเปนรายป
ในที่ประชุมคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน
3. กําหนดใหประเทศสมาชิกสามารถจัดทํารายการขอสงวนได หากมีขอกังวลวามาตรการของรัฐ
มาตรการใดจะขัดตอขอบท PPR โดยประเทศสมาชิกจะตองหารือเรื่องการจัดทํารายการขอสงวนดังกลาวใหเสร็จสิ้น
ภายใน 5 ป นับจากวันที่พิธีสารฯ นี้ มีผลใชบังคับเวนแตบรรดาสมาชิกจะตกลงเปนอยางอื่น
4. กําหนดใหขอบท PPR ในความตกลง ACIA จะไมมีการเชื่อมโยงกับขอบทวาดวยการระงับ
ข อ พิ พ าทระหว า งรั ฐ และเอกชน (Invertor State Dispute Settlement) ซึ่ งหมายความวานั กลงทุ น ไม ส ามารถ
ฟองรองรัฐได หากรัฐทําผิดเงื่อนไขในขอบท PPR
5. กําหนดวาพิธีสารฯ จะเปนสวนหนึ่งของความตกลง ACIA และจะมีผลบังคับใชหลังจากรัฐสมาชิก
ทุ ก รัฐ ได แจ งความสมบู รณ ของกระบวนการภายในของตนโดยการยื่ น สั ต ยาบั น สารหรือ สารให ความยอมรับ แก
เลขาธิการอาเซียน
ทั้งนี้ สาระสําคัญเปนการกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมของขอบทการหามรัฐกําหนดเงื่อนไขใหนักลงทุน
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ปฏิบัติ (Prohibition of Performance Requirements : PPR) เชนกําหนดใหใชวัตถุดิบในประเทศกําหนดสัดสวน
ปริมาณหรือมูลคาของการนําเขาและสงออก หรือการกําหนดปริมาณเงินตราตางประเทศที่นําเขามาลงทุน หามรัฐ
กําหนดเงื่อนไขใหนักลงทุนปฏิบัติที่มีระดับเกินกวาที่ผูกพันไวภายใตความตกลงวาดวยมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวกับ
การค า (Agreement on Trade –Related Investment Measures: TRIMs) ขององค ก ารการค าโลก ซึ่ งจะช ว ย
ยกระดับความตกลงใหมีมาตรฐานที่สูงและเปนสากลมากขึ้น
11. เรื่อง การตออายุการบริจาคเงินอุดหนุนแกฝายเลขานุการของอนุสัญญาหามทุนระเบิดสังหารบุคคล
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการตออายุการบริจาคเงินอุดหนุนแกฝายเลขานุการของอนุสัญญาหามทุน
ระเบิดสังหารบุคคล ปละ 10,000 ฟรังกสวิส (ประมาณ 318,240 บาท) เปนระยะเวลา 4 ป นับแตปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เปนตนไป โดยใหกระทรวงการตางประเทศ (กต.) เบิกจายเงินอุดหนุนดังกลาวจากงบประมาณของ กต.
ตามที่กระทรวงการตางประเทศ เสนอ
สื บ เนื่ อ งจากป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 เป น ป สิ้ น สุ ด ที่ ไ ทยจะต อ งบริ จ าคเงิ น อุ ด หนุ น แก
ฝายเลขานุการของอนุสัญญาฯ จํานวน 10,000 ฟรังกสวิส เปนระยะเวลา 4 ป ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
23 กุมภาพั นธ 2559 ดังนั้น เพื่อเปนการสานตอเจตนารมณ และความมุงมั่นของไทยในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญาฯ
ในการสงเสริมการดําเนินงานและผลักดันความรวมมือที่เกี่ยวของของไทยในกรอบอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะการอนุวัตร
พันธกรณีดานการเก็บกูและทําลายทุนระเบิด ฯ ของไทย ซึ่งยังอยูระหวางการดําเนินการและจําเปนตองประสาน
ความรวมมืออยางใกลชิดกับ ฝายเลขานุการของอนุสัญญา ฯ และรัฐภาคีที่เกี่ยวของ กต. จึงขออนุ มัติการตออายุ
การบริจาคเงินอุดหนุนแกฝายเลขานุการของอนุสัญญาหามทุนระเบิด ฯ ปละ 10,000 ฟรังกสวิสเปนระยะเวลา 4 ป
นับตั้งแตปงบประมาณพ.ศ. 2563 เปนตนไป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566)
12. เรื่อง ขอความเห็นชอบตอรางปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงวาดวยหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงวาดวยหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา และอนุมัติใหหัวหนาคณะผูแทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ สมัยที่ 74 หรือ
ผูแทนที่ไดรับมอบหมายรวมรับรองรางปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงวาดวยหลักประกันสุขภาพถวน
หนา ทั้งนี้ หากมีการแกไขรางเอกสารที่มิใชสาระสําคัญหรือขัดตอผลประโยชนของประเทศไทยอนุมัติใหกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงการตางประเทศพิจารณาและดําเนินการโดยไมตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
ประธานสมัชชาสหประชาชาติจะเปนเจาภาพจัดการการประชุมระดับสูงวาดวยหลักประกันสุขภาพ
ถ ว น ห น า (High – Level Meeting on Universal Health Coverage) ใน วั น ที่ 23 กั น ยายน พ .ศ. 2562
ณ สํานักงานใหญสหประชาชาติ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ในชวงระหวางการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัย
สามั ญ สมั ย ที่ 74 (Seventy – Fourth Session of the United Nations General Assembly) จะมีก ารรับ รอง
รางปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงวาดวยหลักประกันสุขภาพถวนหนา (Political Declaration of
the High – Level Meeting on Universal Health Coverage) ซึ่งเปนเอกสารแสดงเจตนารมณทางการเมืองเพื่อ
บรรลุหลักประกันสุขภาพถวนหนา
รางปฏิ ญ ญาทางการเมืองของการประชุมระดับ สูงวาดวยหลักประกันสุ ขภาพถวนหน า เปนการ
ยืน ยันความสําคัญของหลักประกัน สุขภาพถวนหนา และยืน ยัน ความมุงมั่น ทางการเมืองที่ จะเรงและขยายความ
พยายามในการบรรลุหลักประกันสุขภาพถวนหนาของโลก ซึ่งมีสวนสําคัญในการบรรลุเปาหมายเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ภายในป 2573
13. เรื่อง ขอความเห็นชอบตอรางเอกสารทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ
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ครั้งที่ 74

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางเอกสารทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ
ครั้งที่ 74 ทั้งนี้ หากมีการแกไขรางเอกสารดังกลาวที่มิใชสาระสําคัญหรือขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย อนุมัติ
ใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณาและดําเนินการโดยไมตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
ตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ
รางเอกสารทาทีไทยฉบับนี้จัดทําขึ้นสําหรับคณะผูแทนไทยเพื่อพิจารณาใชสําหรับการเขารวมประชุม
สมั ช ชาสหประชาชาติ สมั ย สามั ญ ครั้ งที่ 74 โดยมีความสอดคลองกับ ผลประโยชน ของประเทศและสงเสริมให
ประชาคมระหวางประเทศตระหนักถึงบทบาทของไทยในฐานะสมาชิกที่ดีของสหประชาชาติที่ผานมาไทยไดแสดงทาที
และบทบาทที่แข็งขันและสรางสรรคในการรวมขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไดเผยแพรหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะแนวทางหนึ่งที่สามารถนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได รวมทั้งไดแสดงทาที
ในประเด็นตาง ๆ ระดับโลกที่มีความสําคัญและเปนขอหวงกังวลของประชาคมระหวางประเทศอยางครบถวน เชน
สาธารณสุข สิ่งแวดลอม การพัฒนาสตรี เด็ก และผูพิการ สิทธิมนุษยชน และความมั่นคง
รางเอกสารทาทีไทยฯ ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 ที่ไทยใหความสําคัญในแตละหมวด รวมทั้งสิ้น 9 หมวด ไดแก 1) หมวด A การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) หมวด B การรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหวางเทศ 3) หมวด C การพัฒนา
ทวีปแอฟริกา 4) หมวด D สิทธิมนุษยชน 5) หมวด E การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม 6) หมวด F ความ
ยุติธรรมและกฎหมายระหวางประเทศ 7) หมวด G การลดอาวุธ 8) หมวด H การควบคุมสารเสพติด การปองกัน
อาชญากรรมและการตอตานการกอการรายระหวางประเทศทุกรูปแบบ และ 9) หมวด I การบริหารจัดการอื่น ๆ
14. เรื่อง รางปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับผูนําวาดวยเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDG Summit)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับผูนําวาดวยเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Summit) ที่ไทยจะรวมรับรองในวันที่ 24 กันยายน 2562 ที่สํานักงานใหญสหประชาชาติ
นครนิ ว ยอร ก ทั้ ง นี้ หากมี ค วามจํ า เป น ต อ งแก ไขปรั บ ปรุ งร า งปฏิ ญ ญาฯ ในส ว นที่ ไม ใช ส าระสํ า คั ญ หรื อ ไม ขั ด
ผลประโยชน ข องประเทศไทย ให อ ยู ในดุ ล ยพิ นิ จ ของเอกอั ค รราชทู ต ผู แ ทนถาวรไทยประจํ า สหประชาชาติ
ณ นครนิวยอรก โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง และใหความเห็นชอบใหหัวหนาคณะผูแทนไทยรวม
รับรองรางปฏิญญา ฯ ดังกลาว ตามที่กระทรวงการตางประเทศ เสนอ
ร า งปฏิ ญ ญาฯ เป น ผลจากกระบวนการเจรจาระหว า งคณะผู แ ทนถาวรของประเทศสมาชิ ก
สหประชาชาติที่นครนิวยอรก โดยเอกอัครราชทูตผูแทนถาวรบาฮามาสประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรกและ
เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรสวีเดนประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก ไดรับมอบหมายใหเปนผูประสานงานการ
เจรจารวม และคณะผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก ไดเขารวมการเจรจามาโดยตลอดซึ่งเมื่อ
กระบวนการเจรจาเสร็จสิ้น ผูประสานงานรวมไดเวียนรางสุดทายใหประเทศสมาชิกพิจารณา และไมมีประเทศใด
คัดคานภายในระยะเวลาที่กําหนด (วันที่ 2 กรกฎาคม 2562) ซึ่งผูนําประเทศตางๆ จะรวมรับรองปฏิญญาดังกลาวใน
การประชุม SDG Summit
สาระสําคัญของรางปฏิญญาฯ มีเนื้อหาแสดงเจตนารมณทางการเมืองในการดําเนินการเพื่อบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมใหเกิดสังคมที่ยั่งยืนและครอบคลุม มีความเสมอภาคและมี
ภูมิตานทานตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
15. เรื่อง การรับรองรางปฏิญญาและมาตรการเพื่อสงเสริมการมีผลใช บังคับของสนธิสัญ ญาวาดวยการหาม
ทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการรับรองรางปฏิญญาและมาตรการเพื่อสงเสริมการมีผลใชบังคับของ
สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ โดยหากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางปฏิญญาฯ ใน
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สว นที่ ไม ใช ส าระสํ า คั ญ ก อ นการรั บ รอง ให ก ระทรวงการตางประเทศสามารถดํ าเนิ น การได โดยไม ต อ งนํ าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ
รางปฏิญญาฯ มีสาระสําคัญเพื่อย้ําเจตนารมณและความมุงมั่นของรัฐผูใหสัตยาบันและรัฐผูลงนาม
สนธิสัญญาฯ ที่จะรวมกันรักษาไวซึ่งพลวัตในการสงเสริมและผลักดันการมีผลใชบังคับของสนธิสัญญาฯ และการ
สงเสริมความรวมมือที่เปนรูปธรรมในทุกมิติและทุกระดับ เพื่ อสรางการดําเนินงานภายใตกรอบสนธิสัญญาฯ ที่มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุม และอยูบนพื้นฐานของผลประโยชนรวมกันของประชาคมระหวางประเทศ นอกจากนี้ราง
ปฏิญญาฯ ไดกลาวถึงการใหสัตยาบันของไทย ซึ่งถือเปนสวนสําคัญตอการสงเสริมความเปนสากลของสนธิสัญญาฯ
ทั้งนี้รางปฏิญญาฯ จะมีการรับรองในการประชุมเพื่อสงเสริมการมีผลใชบังคับของสนธิสัญญาวาดวย
การห า มทดลองนิ ว เคลี ย ร โ ดยสมบู ร ณ ซึ่ ง จะจั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 25 กั น ยายน 2562 ในช ว งการประชุ ม สมั ช ชา
สหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 ณ สํานักงานใหญสหประชาชาติ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา
16. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามรางความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาวาดวยการบริหาร การบํารุงรักษา และการใช สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา
ขามแมน้ําเมย/ตองยิน แหงที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดทําและลงนามรางความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาวาดวยการบริหาร การบํารุงรักษา และการใช สะพานมิตรภาพไทย –
เมียนมา ขามแมน้ําเมย/ตองยิน แหงที่ 2 รวมทั้งอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เปนผูลงนามฝายไทย และมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมาธิการบริหารและบํารุงรักษาสะพาน (ฝายไทย) ตามนัยขอ 4
ของรางความตกลงดังกลาว โดยใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม หรือผูแทน สําหรับการลงนามดังกลาวตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ
สาระสํ า คั ญ ของร า งความตกลงฯ ประกอบดว ย กรรมสิท ธิ์ส ะพาน เขตแดน การบริห ารและ
บํารุงรักษาสะพาน การจัดตั้งองคกรบริห ารและบํารุงรักษาสะพาน การรักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษาที่
เกี่ยวของกับตลิ่ง คาผานสะพาน การปรับปรุงระเบียบการผานแดน การผานสะพานของผูที่เกี่ยวของกับการบริหาร
และการบํารุงรักษาสะพาน และระบบจราจร
17. เรื่ อ ง (ร า ง) แถลงการณ ร ว มอาเซี ย นว า ด ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศสํ า หรั บ การประชุ ม
United Nations Climate Action Summit 2019
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอ (ราง) แถลงการณรวมอาเซียนฯ โดยหากมีความจําเปนตองแกไขราง
เอกสารในส ว นที่ ไม ใช ส าระสํ า คั ญ และไม ขั ด ต อ ผลประโยชน ข องประเทศไทย ให สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก และมอบหมายให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายรับรอง (ราง) แถลงการณ
รว มอาเซี ย นฯ รว มกั บ รั ฐ มนตรี อาเซี ย นด า นสิ่ งแวดล อมในลัก ษณะ ad-referendum เนื่ องจากการประชุ ม UN
Climate Action Summit 2019 มีกําหนดจัดขึ้นกอนการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 15 และ
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 โดยทั้งนี้มอบหมายใหนายกรัฐมนตรีหรือผูแทนประเทศไทยที่ไดรับมอบหมาย
นําเสนอแถลงการณรวมอาเซียนฯ ตอที่ประชุม UN Climate Action Summit 2019 ตามความเหมาะสม ในฐานะที่
ประเทศไทยดํารงตําแหนงประธานอาเซียนป 2562 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ
ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือผูแทนที่ไดรับ มอบหมาย
จะตองรับรอง (ราง) แถลงการณรวมอาเซียนฯ รวมกับรัฐมนตรีอาเซียนดานสิ่งแวดลอม ในลักษณะ ad-referendum
(การเวี ย นขอการรั บ รองอย า งเป น ทางการ) ก อ นการนํ า เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม United Nations Climate Action
Summit 2019 ซึ่งมีกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา โดยมีนายกรัฐมนตรี
หรื อผู แทนประเทศไทยที่ ได รับ มอบหมายจะเปน ผูนําเสนอ (ราง) แถลงการณ รวมอาเซีย นฯ ดังกลาวตามความ
เหมาะสม
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สาระสําคัญของ (ราง) แถลงการณรวมฯ มีวัตถุประสงคในการสนับสนุนการดําเนินงานดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแสดงจุดยืนรวมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ (ก) ยินดีตอ
การจัดการประชุม UN Climate Action Summit 2019 โดยเห็นวาการประชุมจะมีสวนสนับสนุนการดําเนินการ
ภายใตกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ข) เนนย้ําวาประเทศสมาชิกอาเซียน
ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และใหความสําคัญตอการดําเนินการทั้งการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ค) นําเสนอการดําเนินการของอาเซียนทั้งในระดับ
โลกและระดับภูมิภาค ซึ่งรวมถึงเปาหมายในดานพลังงาน(การลดความเขมขนของการใชพลังงานและการเพิ่มสัดสวน
พลังงานหมุนเวียน) และเปาหมายในดานการคมนาคม (ลดการใชเชื้อเพลิง) และ (ง) เนนความสําคัญของกลไกในการ
สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งาน โดยเฉพาะการเงิ น และความรว มมื อ ทั้ งในระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ โลกเพื่ อ แก ไขการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
18. เรื่อง ปฏิญญาทางการเมืองระดับสูงของการประชุมทบทวนระยะกลางของแผนเรงรัดการปฏิบัติการสําหรับ
รัฐกําลังพัฒนาที่เปนหมูเกาะขนาดเล็ก
คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบตอรางปฏิญญาทางการเมืองระดับสูงของการประชุมทบทวน
ระยะกลางของแผนเรงรัดการปฏิบัติการสําหรับรัฐกําลังพัฒนาที่เปนหมูเกาะขนาดเล็ก ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตอง
ปรั บ ปรุ งร างปฏิ ญ ญาฯ ในส ว นที่ ไม ใช ส าระสํ าคั ญ และไม ขั ดต อ ผลประโยชน ข องประเทศไทย ให กระทรวงการ
ตางประเทศสามารถดําเนินการไดตามความเหมาะสม โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง โดยเห็นชอบให
หัวหนาคณะผูแทนไทยรวมรับรองรางปฏิญญาทางการเมืองระดับสูงของการประชุมทบทวนระยะกลางของแผนเรงรัด
การปฏิบัติการสําหรับรัฐกําลังพัฒนาที่เปนหมูเกาะขนาดเล็ก ตามที่กระทรวงการตางประเทศ เสนอ
สาระสําคัญ รางปฏิญญาฯ มีเนื้อหาแสดงเจตนารมณทางการเมืองในการสนับสนุนรัฐกําลังพัฒนาที่
เปนหมูเกาะขนาดเล็กในการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาถึงระบบ
การคามหภาคและแหลงเงินทุน การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและผลประโยชนของไทย
19. เรื่อง การบริจาคเงินอุดหนุนตามความสมัครใจใหองคการระหวางประเทศที่ไทยเขารวมเปนสมาชิก
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติในหลักการให ไทยบริจาคเงินอุ ดหนุ น สําหรับศู น ยทุนระเบิ ดภูมิภ าค
อาเซียน (ARMAC) จํานวน 10,000 ดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 320,000 บาท สําหรับแตละปงบประมาณ ตั้งแต
ปงบประมาณ 2562 ถึงป งบประมาณ 2564 และเงิน อุดหนุน สําหรับ สถาบัน อาเซีย นวาดวยสั น ติ ภ าพและความ
สมานฉัน ท (ASEAN-IPR) จํ านวน 500,000 บาท โดยเบิ กจายในป งบประมาณ 2562 จากเงิน อุด หนุ น องค การ
ระหวางประเทศที่ไทยเขารวมเปนสมาชิก งบประมาณกระทรวงการตางประเทศ ตามที่กระทรวงการตางประเทศ
เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
ที่ ผ านมา ไทยยั งไม เคยบริ จ าคเงิน สนั บ สนุ น การดํ าเนิ น งานขององค กรทั้ งสอง ซึ่ งกระทรวงการ
ตางประเทศพิจารณาแลวเห็นสมควรที่จะบริจาคเงินอุดหนุนตามความสมัครใจเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของทั้ง
สององคกรและแกไขปญหาดานงบประมาณ รวมทั้ง แสดงความมุงมั่นของไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนที่
ตองการสนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรตาง ๆ ที่สําคัญเพื่อใหประชาคมอาเซียนมีความยั่งยืน และ
ยังเปนการสงเสริมบทบาทนํา และเสริมสรางภาพลักษณของไทยในฐานะประธานอาเซียน ในป 2562 ไดอีกดวย
แตงตั้ง
20. 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
(กระทรวงสาธารณสุข)
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ตั้งแตวันที่มี
คุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ดังนี้
1. รอยเอก ภูรีวรรธน โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก (นายแพทยเชี่ยวชาญ) สํานักงานปลัดกระทรวง
ดํารงตําแหนง สาธารณสุขนิเทศก (นายแพทยทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
2. นายสวัสดิ์ อภิ วัจนี วงศ สาธารณสุขนิ เทศก (นายแพทยเชี่ย วชาญ) สํานักงานปลัดกระทรวง
ดํารงตําแหนง สาธารณสุขนิเทศก (นายแพทยทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
21. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเสนอแตงตั้ง นายเชิดชาย
ใชไววิทย อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ญี่ ปุน ใหดํารงตําแหนง อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง
22. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเสนอแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการตางประเทศ ใหดํารงตําแหนง จํานวน 2 คน ดังนี้
1. นายนิ พ นธ เพ็ ช รพรประภาส กงสุ ล ใหญ สถานกงสุ ล ใหญ ณ นครนิ ว ยอร ก สหรั ฐอเมริก า
ใหดํารงตําแหนง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ สาธารณรัฐเซเนกัล
2. นางสาวกานติ มน รักษาเกียรติ กงสุล ใหญ สถานกงสุล ใหญ ณ เมืองเซี่ย เหมิ น สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ใหดํารงตําแหนง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอรเวย
ทั้ งนี้ ตั้ งแต วั น ที่ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล าโปรดกระหม อมแต งตั้ งเป น ต น ไป เพื่ อทดแทนผู ที่ จ ะ
เกษียณอายุราชการ ซึ่งการแตงตั้งขาราชการใหไปดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตประจําตางประเทศทั้ง 2 คนดังกลาว
ไดรับความเห็นชอบจากประเทศผูรับ
23. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม)
คณะรัฐ มนตรีมีมติ อนุ มัติตามที่ รัฐ มนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ
นวัต กรรมเสนอ รับ โอน นางสาวนิ ส ากร จึ งเจริญ ธรรม รองปลัด กระทรวง สํานั กงานปลั ดกระทรวง กระทรวง
อุตสาหกรรม และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อทดแทนผูที่จะเกษียณอายุราชการ โดยผูมีอํานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝาย
ไดตกลงยินยอมในการโอน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
24. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 5 คน ดังนี้
1. นายณัฐพล รังสิตพล ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดํารงตําแหนง อธิบดีกรม
สงเสริมอุตสาหกรรม
2. นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
3. นายประกอบ วิวิธ จิ น ดา ผูต รวจราชการกระทรวง สํ านั กงานปลั ดกระทรวง ดํ ารงตําแหน ง
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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4. นายจุ ล พงษ ทวี ศ รี ผู ต รวจราชการกระทรวง สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง ดํ า รงตํ า แหน ง
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
5. นายภานุวัฒน ตริยางกูรศรี ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
ตั้ งแต วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2562 เพื่ อ ทดแทนตํ าแหน งที่ จ ะว าง สั บ เปลี่ ย นหมุ น เวี ย น และทดแทน
ตําแหนงผูที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
25. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. นายมนัส กําเนิดมณี รองอธิบดี (นักบริหารระดับตน) กรมชลประทาน แตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
2. นายฉันทานนท วรรณเขจร รองเลขาธิการ (นักบริหารระดับตน) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
3. นายวสันต นุยภิรมย รองอธิบดี (นักบริหารระดับตน) กรมหมอนไหม แตงตั้งใหดํารงตําแหนง
อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมหมอนไหม
4. นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ ผูชวยปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับตน) สํานักงานปลัดกระทรวง
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ตั้ งแต วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2562 ทั้ งนี้ ตั้ งแต วั น ที่ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล าโปรดกระหม อ มแต งตั้ ง
เปนตนไป
26. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแตงตั้งขาราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง จํานวน 11 ราย ดังนี้
1. ให นายมณฑล สุดประเสริฐ พนจากตําแหนงอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. ให นายชยพล ธิ ติ ศั ก ดิ์ พ น จากตํ า แหน ง อธิ บ ดี (นั ก บริ ห าร ระดั บ สู ง ) กรมป อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ให นายกฤษณ คงเมื อง รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับ ตน ) จังหวัดเพชรบูร ณ
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง ดํ า รงตํ า แหน ง ผู ต รวจราชการกระทรวง (ผู ต รวจราชการกระทรวง ระดั บ สู ง )
สํานักงานปลัดกระทรวง
4. ให นายทรงพล ใจกริ่ม รองผูวาราชการจังหวัด (นั ก ปกครอง ระดั บ ตน ) จังหวัด ศรีส ะเกษ
สํานักงานปลั ดกระทรวง ดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูต รวจราชการกระทรวง ระดับ สูง) สํานั กงาน
ปลัดกระทรวง
5. ให นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒ นาชุมชน (นั กบริหาร ระดับตน) ดํารงตําแหนง
ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
6. ให นายนิวัฒน รุงสาคร รองอธิบดีกรมการปกครอง (นักบริหาร ระดับตน) ดํารงตําแหนงผูตรวจ
ราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
7. ให นายภิญโญ ประกอบผล รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับตน) จังหวัดนครปฐม
สํานักงานปลั ดกระทรวง ดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูต รวจราชการกระทรวง ระดับ สูง) สํานั กงาน
ปลัดกระทรวง
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8. ให นายราชิต สุดพุม รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับตน) จังหวัดสงขลา สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
9. ให นายอําพล อังคภากรณกุล รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับตน) จังหวัดนนทบุรี
สํานักงานปลั ดกระทรวง ดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง ระดับ สูง) สํานั กงาน
ปลัดกระทรวง
10. ให นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับตน) จังหวัดสุรินทร
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง ดํ า รงตํ า แหน งผู ว า ราชการจั ง หวั ด (นั ก ปกครอง ระดั บ สู ง) จั งหวั ด ยะลา สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวง
11. ให นายสมเจตน จงศุ ล วิศ าลกิจ รองผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับ ตน ) จังหวัด
กาญจนบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดหนองบัวลําภู
สํานักงานปลัดกระทรวง
ตั้ งแต วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2562 ทั้ งนี้ ตั้ งแต วั น ที่ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล าโปรดกระหม อ มแต งตั้ ง
เปนตนไป
27. เรื่ อ ง การแต งตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให ดํ า รงตํ า แหน งประเภทบริห ารระดั บ สู ง (สํ า นั ก งานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอแตงตั้ง
นางสาวจิ น างค กูร โรจนนั น ต ที่ ป รึกษาด านนโยบายและแผนงาน (นั กวิเคราะห น โยบายและแผนทรงคุ ณ วุ ฒิ )
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหดํารงตําแหนง รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ สํานักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2562 เพื่ อทดแทนผู ที่ จ ะเกษี ย ณอายุ ร าชการ ทั้ งนี้ ตั้ งแต วั น ที่ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกลาโปรดกระหมอมแต งตั้ ง
เปนตนไป

28. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง (สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอให พลตํารวจตรี
ปรีชา เจริญสหายานนท รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับสูง) ดํารงตําแหนง เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับสูง) แทนตําแหนงที่วางลง และสงใหวุฒิสภาพิจารณาใหความเห็นชอบกอนคณะรัฐมนตรีนําความกราบบังคม
ทูลพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง
29. เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการประปาสวนภูมิภาค
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการการประปาสวนภูมิภาค แทนตําแหนงที่วาง รวม 5 คน ดังนี้
1. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการ
2. นางมยุรศิริ พงษธรานนท กรรมการ
3. นายจรัญ วิวัฒนเจษฎาวุฒิ กรรมการ
4. นายธวัช ผลความดี กรรมการ
5. นายสมชัย สวัสดีผล กรรมการ
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โดยบุคคลในลําดับ ที่ 1.- 3. เป นบุ คคลในบั ญชีรายชื่ อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ทั้ งนี้ ตั้งแตวัน ที่ 17
กันยายน 2562 เปนตนไป
30. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชนในคณะกรรมการสภาการศึกษา
แทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้
1. รั บ ทราบกรณี นายวั ล ลภ ตั งคณานุ รั ก ษ กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด า นพั ฒ นาสั งคมและสิ ท ธิ
มนุษยชนในคณะกรรมการสภาการศึกษา พนจากตําแหนงเนื่องจากลาออก
2. เห็นชอบแตงตั้ง รองศาสตราจารยจุลนี เทียนไทย เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานพัฒนาสังคม
และสิทธิมนุษยชนในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนผูที่พนจากตําแหนง
ทั้ งนี้ ตั้ งแต วั น ที่ 17 กั น ยายน 2562 เป น ต น ไป และให กระทรวงศึ กษาธิการดํ าเนิ น การแต งตั้ ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการศึกษาในครั้งตอไปใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว
อยางเครงครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่ อวันที่ 23 กุมภาพั น ธ 2559 (เรื่อง การดํ าเนิ นการแตงตั้งกรรมการใน
คณะกรรมการตาง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)
31. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอแตงตั้ง นายธีรภัทร
ประยู ร สิ ท ธิ ผู ต รวจราชการพิ เ ศษประจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี (นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ) สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ใหดํารงตําแหนง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อทดแทนผูที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป

32. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงวัฒนธรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรรมเสนอแตงตั้ง นายประทีป เพ็ งตะโก ผูตรวจ
ราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ไปดํารงตําแหนง
อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
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