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เรือ่ง    สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562                                            1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 9 ขออนุมัติดําเนินงานโครงการป้องกันและกําจัดโรคใบด่างมันสําปะหลัง 
สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้ดําเนินงานโครงการป้องกันและ 

กําจัดโรคใบด่างมันสําปะหลัง ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
   สาระสําคัญ 
   โครงการป้องกันและกําจัดโรคใบด่างมันสําปะหลัง มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
   1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
       เพ่ือตัดวงจรการระบาดของโรคใบด่างมันสําปะหลังไม่ให้แพร่ระบาดไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ 
และเพ่ือชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคใบด่างมันสําปะหลัง 
   2. เป้าหมายการดําเนินงาน 
        พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง จํานวน 50 จังหวัด  
  3. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ดังน้ี 
        3.1 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
        3.2 ระยะเวลาแจ้งข้อมูลการพบต้นมันสําปะหลังที่แสดงอาการใบด่าง ต้ังแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2562 – 6 พฤศจิกายน 2562  
                  3.3 ระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 
    4. กิจกรรม ประกอบด้วย 
        4.1 สร้างการรับรู้ในเรื่องโรคใบด่างมันสําปะหลังและการป้องกันกําจัดและช้ีแจงการ
ดําเนินโครงการให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
        4.2 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการและสร้างการรับรู้
ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตะหนักต่อโรคใบด่างมัน
สําปะหลัง เพ่ือการป้องกันกําจัดร่วมกัน 
        4.3 กําจัดต้นมันสําปะหลังที่เป็นโรคใบด่างและแมลงหวี่ขาวยาสูบพาหะนําโรค 
เพ่ือตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรค 
        4.4 ชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังที่ได้รับผลกระทบจากโรคใบด่าง              
ที่ต้องทําลายแปลงและไม่ได้รับผลผลิต 
        4.5 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ท่อนพันธุ์สะอาด พร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายควบคุม
การนําเข้าท่อนพันธ์ุจากต่างประเทศและการขนย้ายท่อนพันธ์ุภายในประเทศ 
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        4.6 สํารวจ ติดตามสถานการณ์การระบาดของใบด่างมันสําปะหลังในพื้นที่ปลูก
มันสําปะหลังทั่วไป และพ้ืนที่ปลูกที่เคยพบการระบาดและดําเนินการทําลายแล้ว เพ่ือเฝ้าระวังและแจ้งเตือน
หากเกิดการระบาดซ้ํา 
        4.7 ติดตามประเมินผลโครงการ เพ่ือแสดงถึงผลสําเร็จและผลกระทบของการดําเนิน
โครงการฯ 
   5. การขับเคล่ือน ส่วนกลาง ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และระดับจังหวัด 
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด (อพก. จังหวัด) มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
อนุกรรมการ หน่วยงานต่าง ๆ ระดับพ้ืนที่ เป็นอนุกรรมการ และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ประสานการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดกับหน่วยงานรัฐ
และเอกชนที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด (อพก. จังหวัด) 
ดําเนินการตรวจสอบข้อมูล ประเมินความเสียหาย ความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย ตามที่
เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรและ/หรือกรมส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ตรวจวินิจฉัยพิจารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกร รวมทั้งกํากับดูแลและติดตามการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสําปะหลัง การรับรองผล
ของโรค หลังจากกรมวิชาการเกษตรตรวจวินิจฉัยและรับรองผลการเป็นโรคแล้วส่งผลการรับรองให้ อพก. 
จังหวัด พิจารณาประเมินความเสียหาย ตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดและต้อง
มีการทําลายทิ้งทั้งแปลง การตรวจสอบและพิจารณาจ่ายเงิน อพก. จังหวัด ตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูล และ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรตามวิธีการดําเนินการและเกณฑ์การจ่ายเงิน
ช่วยเหลือ ภายใน 3 – 5 วันทําการ 
   6. เกณฑ์การจ่ายเงินชดเชย เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังที่จะได้รับการชดเชยต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
       6.1 ได้รับการยืนยันความเป็นโรคใบด่างมันสําปะหลังจากกรมวิชาการเกษตรและได้รับการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกร จาก อพก. จังหวัด 
       6.2 ต้องยินยอมให้ถอนทําลายต้นมันสําปะหลังทิ้งตามหลักวิชาการของกรมวิชาการเกษตร 
       6.3 ปลูกมันสําปะหลังในช่วงเดือนเมษายน 2562 – 6 กันยายน 2562  
       6.4 มีต้นมันสําปะหลังยืนต้นในแปลง และต้นมันสําปะหลัง มีอายุไม่น้อยกว่า 2 เดือน 
หรือกรณีเป็นพ้ืนที่ที่ดําเนินการทําลายแล้ว และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากกระทรวงพาณิชย์ 
       6.5 เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมส่งเสริม
การเกษตร โดยเกษตรกรจะได้รับการชดเชยรายละ 3,000 บาทต่อไร่ โดยจะได้รับเงินหลังจากถอน
ทําลายต้นมันสําปะหลังและหยุดพักการปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนที่ที่มีการทําลายต้นมันสําปะหลังที่เป็นโรค 
อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยมีเอกสารประกอบการขอรับเงินชดเชย คือ สําเนาบัตรประชาชนของ
เกษตรกร สําเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของเกษตรกร และสําเนาทะเบียนเกษตรกร  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด้านแต่งตั้ง 
วาระที่ 25 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง 

ข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังน้ี  
  1. นายมนัส กําเนิดมณี รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมชลประทาน แต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
 
 
 





วาระ
เรื่องที่

เศรษฐกิจ-สังคม 9 ขออนุมัติดําเนินงานโครงการป้องกันและกําจัดโรคใบด่างมันสําปะหลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แต่งตั้ง 25 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                        เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 
 
  วันน้ี (17 กันยายน 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. …. และ 
    ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ….  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่สอง  
    พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม 
    เขตเลือกต้ังที่ 5 แทนตําแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ….  

เศรษฐกิจ - สงัคม 
  4.  เรื่อง  ร่างหลักเกณฑ์การได้รับเบ้ียประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่
    ของกรรมการและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
    พ.ศ. 2562  

5.  เรื่อง  หลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย เบ้ียประชุม และประโยชน์ตอบแทน
   อ่ืนของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และ
   คณะกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
   วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562  

  6.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  
    เพ่ือเป็นค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา  
  7.  เรื่อง   โครงการเพ่ือการพัฒนาปี 2561 ของการประปาส่วนภูมิภาค (เพ่ิมเติม)  
  8.  เรื่อง  การจ้างข้าราชการภายหลังครบเกษียณอายุราชการเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเป็นกรณี
    พิเศษ  

9.  เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินงานโครงการป้องกันและกําจัดโรคใบด่างมันสําปะหลัง 
   

ต่างประเทศ 
 
  10.  เรื่อง   พิธีสารแก้ไขเพ่ิมเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ฉบับที่ 4) (Fourth  
    Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Agreement) 

11.  เรื่อง  การต่ออายุการบริจาคเงินอุดหนุนแก่ฝ่ายเลขานุการของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิด
   สังหารบุคคล 

  12.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงว่าด้วย 
    หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
  13.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารท่าทีไทยสาํหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 
    สมัยสามญั ครัง้ที่ 74 

14.   เรื่อง  ร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับผู้นําว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่
ย่ังยืน (SDG Summit) 

  15.  เรื่อง  การรับรองร่างปฏิญญาและมาตรการเพ่ือส่งเสริมการมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญา
    ว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ 
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  16.  เรื่อง   ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร 
    ไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยการบริหาร การ 
    บํารุงรักษา และการใช้ สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่นํ้าเมย/ตองยิน 
    แห่งที่ 2 
 17.  เรื่อง  (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับการ
    ประชุม United Nations Climate Action Summit 2019 
 18.  เรื่อง  ปฏิญญาทางการเมืองระดับสูงของการประชุมทบทวนระยะกลางของแผนเร่งรัด
    การปฏิบัติการสําหรับรัฐกําลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก 
 19.  เรื่อง  การบริจาคเงินอุดหนุนตามความสมัครใจให้องค์การระหว่างประเทศที่ไทยเข้าร่วม
    เป็นสมาชิก 

แต่งต้ัง 
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ  (กระทรวงสาธารณสุข)  
  21.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  23.  เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)  
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตร
    และสหกรณ์  
  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  
    กระทรวงมหาดไทย  
  27.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)  
  28.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  
    (สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)  
  29.  เรื่อง  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค  
  30.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชนใน 
    คณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตําแหน่งก่อน
    ครบวาระ  
  31.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  32.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวง 
    วัฒนธรรม  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. …. และร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุม
สมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. …. 
และร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. …. ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และ
ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ ทั้งน้ี สําหรับวันปิด
ประชุมในร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. …. ให้คณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎรรับไปพิจารณา แล้วแจ้งผลให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วน ก่อนนําร่างพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ต่อไป  
  ทั้งน้ี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัย
ประชุมสามัญประจําปีครั้งที่หน่ึง พ.ศ. 2562 ต้ังแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 น้ัน โดยที่คณะรัฐมนตรีจะต้องเสนอ              
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระท่ี 1 
ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 แต่เน่ืองจากการเรียกประชุมสมัยวิสามัญ
แห่งรัฐสภาตามมาตรา 122 วรรคสามและวรรคสี่ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย น้ัน บัญญัติให้เมื่อมี               
ความจําเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุม           
สมัยวิสามัญก็ได้ ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นว่าการดําเนินการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความจําเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ ดังน้ัน จึงเห็นสมควรให้มีการเรียกประชุม
รัฐสภาสมัยวิสามัญ ต้ังแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ตามนัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว 
สําหรับวันปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา น้ัน เห็นสมควรให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร                
รับไปพิจารณา  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่สอง พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีครั้งที่สอง พ.ศ. …. ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  ทั้งน้ี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 บัญญัติ
ให้ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือให้สมาชิกได้มา
ประชุมเป็นครั้งแรก เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่หน่ึง ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่สอง
ให้เป็นไปตามที่สภาผู้แทนราษฎรกําหนด ซึ่งได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 เพ่ือให้สมาชิกได้มา
ประชุมเป็นครั้งแรก ต้ังแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และโดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้กําหนดให้วันที่ 1 พฤศจิกายน 
เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่สอง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้ว (มติคณะรัฐมนตรี              
30 กรกฎาคม 2562) ดังน้ัน จึงสมควรให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่สอง สําหรับ              
ปี 2562 ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกต้ังที่ 5 แทน
ตําแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครปฐม เขตเลือกต้ังที่ 5 แทนตําแหน่งที่ว่าง พ.ศ. …. ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (สํานักงาน 
กกต.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้   
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  ทั้งน้ี สํานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งว่านางจุมพิตา จันทรขจร ได้มีหนังสือขอลาออกจากการ
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้ังแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 101 (3)   
  สํานักงาน กกต. เสนอว่า การที่นางจุมพิตา จันทรขจร ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการ
เลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวข้างต้น จึงต้องจัดให้มีการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่าง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 
105 ซึ่งกําหนดให้ในกรณีที่เป็นตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ังว่างลง
เพราะเหตุอ่ืนใด นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้
ดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือจัดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่าง โดยให้
เลือกต้ังภายใน 45 วัน   
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกต้ังที่ 5 แทนตําแหน่ง              
ที่ว่าง  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
4. เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์การได้รับเบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและ
อนุกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างหลักเกณฑ์การได้รับเบ้ียประชุมหรือประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 2562 
ตามที่สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม (สวส.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุ
บัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสํานักงาน ก.พ. และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างหลักเกณฑ์  
  1. ให้กรรมการและอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งต้ังได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายเดือน และให้ได้รับ
เบ้ียประชุมเฉพาะในเดือนที่ได้ร่วมประชุม ดังน้ี  
กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ

เพื่อสังคม 
เบี้ยประชุมเดือนละ 

(บาท) 
อนุกรรมการท่ีคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสงัคม

แต่งต้ัง 

เบี้ยประชุมเดือนละ 
(บาท) 

ประธานกรรมการ  10,000 ประธานอนุกรรมการ  5,000 
กรรมการ  8,000 อนุกรรมการ  4,000 
 

กรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสงัคม 

เบี้ยประชุมเดือนละ 
(บาท) 

อนุกรรมการท่ีคณะกรรมการ
บริหารกองทนุส่งเสริม

วิสาหกิจเพื่อสงัคมแต่งต้ัง 

เบี้ยประชุมเดือนละ 
(บาท) 

ประธานกรรมการ  3,000 ประธานอนุกรรมการ  2,000 
กรรมการ  2,400 อนุกรรมการ  1,600 
   2. ให้กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ังตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบ้ียประชุม
กรรมการ   
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  3. ให้กรรมการหรืออนุกรรมการที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการตามสิทธิที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ประกอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                
ส่วนกรรมการและอนุกรรมการฯ ที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญให้เทียบตําแหน่งกับตําแหน่งระดับของ
ข้าราชการพลเรือนเพ่ือประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่าย ดังน้ี  

ประเภท ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับ ประเภท ได้รับสิทธิในอัตรา
เดียวกับ 

กรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสงัคม  

ข้าราชการพลเรือนประเภท
บริหารระดับสูง 

อนุกรรมการท่ี
คณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสงัคมแต่งต้ัง   

ข้าราชการพลเรือน
ประเภทบริหารระดับต้น 

กรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อ
สังคม  

ข้าราชการพลเรือนประเภท
บริหารระดับต้น 

อนุกรรมการท่ี
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสรมิวิสาหกิจ
เพื่อสังคมแต่งต้ัง   

ข้าราชการพลเรือน
ประเภทอํานวยการ

ระดับสูง 

   4. ให้กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับต้น  
 
5. เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย เบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะกรรมการอ่ืนตามพระราชบัญญัติสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังน้ี   
  1. เห็นชอบหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย เบ้ียประชุม และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะกรรมการอ่ืนตามพระราชบัญญัติ
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักงาน 
ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และข้อสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้   
   2. ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับความเห็นของสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของหลักเกณฑ์  
  กําหนดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย เบ้ียประชุม และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะกรรมการอ่ืน ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ดังน้ี  
  1. เบี้ยประชุม  

1.1 กรณสีภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
ตําแหน่ง ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุม 

- ประธานสภานโยบาย  
- รองประธานสภานโยบาย 
- กรรมการสภานโยบาย/ที่ปรึกษา  

15,000 บาท 
13,500 บาท 
12,000 บาท 
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1.2 กรณีคณะกรรมการ คณะกรรมการพเิศษเฉพาะเร่ือง ที่แต่งต้ังโดยสภานโยบายฯ 
ตําแหน่ง ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายคร้ัง (ครัง้ละ/บาท) 

- ประธานกรรมการ   
- รองประธานกรรมการ 
- กรรมการ/ที่ปรึกษา/บุคคลที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วม
ประชุมในฐานะกรรมการ 

12,500 บาท 
11,250 บาท 
10,000 บาท 

 
1.3 กรณี กสว. คณะกรรมการอํานวยการ สอวช. คณะกรรมการอํานวยการ สกสว. 

ตําแหน่ง ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุม 
- ประธานกรรมการ  
- กรรมการ/ที่ปรึกษา  

12,500 บาท 
10,000 บาท 

 
1.4 กรณีคณะอนุกรรมการซ่ึงแต่งต้ังโดยสภานโยบายฯ

ตําแหน่ง ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุม 
- ประธานอนุกรรมการ 
- อนุกรรมการ  

6,250 บาท 
5,000 บาท 

 
1.5 กรณีเลขานุการและผูช้่วยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ซ่ึงไม่ได้เป็นพนักงานของ 

สอวช. หรือ สกสว.
ให้ได้รับเบ้ียประชุมในอัตราร้อยละ 50 ของเบ้ียประชุมที่กรรมการหรืออนุกรรมการในคณะน้ัน ๆ ได้รับ

   2. ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของบุคคลตามข้อ 1. ที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่และอํานาจที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้อง ให้เบิกจ่ายในอัตรา
ดังต่อไปน้ี  

2.1 กรณีประธาน รองประธาน กรรมการ ที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ เลขานกุาร และ
ผู้ช่วยเลขานุการ ที่เปน็ขา้ราชการ

ตําแหน่ง ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
- ประธาน รองประธาน กรรมการ 
ที่ปรึกษา  
- ประธานอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ เลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการ  

- ให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิ ทั้งน้ี ไม่ตํ่ากว่าอัตราท่ีทางราชการเบิกจ่ายให้แก่ขา้ราชการ
พลเรือน ประเภทตําแหน่งบริหารระดับสูง  
- ให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิ ทั้งน้ี ไม่ตํ่ากว่าอัตราท่ีทางราชการเบิกจ่ายให้แก่ขา้ราชการ
พลเรือน ประเภทตําแหน่งบริหารระดับต้น  
 

 
2.2 กรณีประธาน รองประธาน กรรมการ ที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ เลขานกุาร และ

ผู้ช่วยเลขานุการ ที่มิได้เปน็ข้าราชการ
ตําแหน่ง ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

- ประธาน รองประธาน กรรมการ 
ที่ปรึกษา  
- ประธานอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ เลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการ  

- ให้เบิกจ่ายได้ไม่ตํ่ากว่าอัตราท่ีทางราชการเบิกจ่ายให้แก่ขา้ราชการพลเรือน 
ประเภทตําแหน่งบริหารระดับสูง  
- ให้เบิกจ่ายได้ไม่ตํ่ากว่าอัตราท่ีทางราชการเบิกจ่ายให้แก่ขา้ราชการพลเรือน 
ประเภทตําแหน่งบริหารระดับต้น  
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6. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทน
ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น            
ที่กระทรวงการคลัง (กค.) อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2562 
แล้ว จํานวน 176.79 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา 
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งได้ปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 มาสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา 
รวมจํานวน 300.50 ล้านบาท ได้เบิกจ่ายเสร็จสิ้นต้ังแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 
2562 ยังคงมีค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและมีมติให้จ่ายอยู่อีก 
จํานวน 242.21 ล้านบาท โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ประมาณการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โดย
เทียบเคียงกับสถิติการพิจารณาจ่ายของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ และคณะอนุกรรมการฯ จึงคาดการณ์
ว่าระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2562 มีคําขอของผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญาที่จะพิจารณาจ่ายได้ 
จํานวน 176.79 ล้านบาท กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
จํานวน 176.79 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าว ดังน้ี  

ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี 2562 แล้ว 
(เบิกจ่ายงบประมาณต้ังแต่เดือนตุลาคม 61 –  

3 พฤษภาคม 62) 

ขอรับการสนับสนนุงบกลางฯ ปี 2561 ในคร้ังนีเ้พิ่มเติม 
(สํานักงบประมาณเห็นชอบแล้ว) 

(ดําเนนิการในช่วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน 62) 
ผู้เสียหายในคดีอาญา จําเลยในคดีอาญา ผู้เสียหายในคดีอาญา จําเลยในคดีอาญา 

ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท 

5,952 292.17 56 8.33 3,439 170.84 34 5.95 

รวมจํานวน 6,008 ราย งบประมาณ 300.50 ล้านบาท รวมจํานวน 3,473 ราย งบประมาณ 176.79 ล้านบาท 

 
7. เรื่อง  โครงการเพื่อการพัฒนาปี 2561 ของการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ ให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ดําเนินโครงการเพ่ือการ
พัฒนาปี 2561 ของ กปภ. (เพ่ิมเติม) จํานวน 6 โครงการ [โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. (1) สาขาบ้านฉาง 
(2) สาขาพังงา – ภูเก็ต (3) สาขาอุดรธานี – หนองคาย – หนองบัวลําภู (4) สาขาแม่สาย – (ห้วยไคร้) – (แม่จัน) – 
(เชียงแสน) (5) สาขานครศรีธรรมราช  และ (6) สาขากันตัง – (สิเกา  - ปากเมง)] วงเงินรวมทั้งสิ้น 11,026.952 ล้าน
บาท ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ   
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กระทรวงมหาดไทย  โดยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  เสนอขอความเห็นชอบให้ กปภ. ดําเนิน
โครงการเพ่ือการพัฒนาปี 2561 เพ่ิมเติม (จากเดิมมี 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขา
พนมสารคามฯ   และโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเวียงเชียงของ  อําเภอเวียงเชียงของ  จังหวัด
เชียงราย) เพ่ิมเติมอีกจํานวน 6 โครงการ โดยในการดําเนินโครงการฯ จะมีการก่อสร้างวางท่อส่งนํ้า ท่อจ่ายนํ้า  
ปรับปรุงเส้นท่อที่ชํารุด และวางท่อใหม่ในเขตจ่ายนํ้าต่าง ๆ  และพื้นที่ข้างเคียง ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 
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1,727.402 กิโลเมตร  และมีระบบผลิตนํ้าประปาเพ่ิมขึ้น  โดยมีเป้าหมายกําลังผลิต จาก 416,280 ลูกบาศก์เมตร/
วัน เพิ่มขึ้นอีก 332,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน  รวมเป็น 748,680 ลูกบาศก์เมตร/วัน และสามารถให้บริการผู้ใช้นํ้า
เพ่ิมขึ้น จาก 232,879 ราย  เพิ่มขึ้นอีก 239,618 ราย  รวมเป็น 472,497 ราย ทั้งน้ี  โครงการมีวงเงินลงทุนรวม
ทั้งสิ้น 11,026.952 ล้านบาท  ประกอบด้วย เงินอุดหนุน 7,332.691 ล้านบาท เงินกู้ในประเทศ 2,444.230 ล้านบาท 
และเงินรายได้ของ กปภ. 1,250.031 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี  

โครงการ* ค่าก่อสรา้ง ค่าใช้จ่ายบริหาร
จัดการลดน้ํา

สูญเสีย 

รวม 

เงินงบประมาณ เงินกู้ใน
ประเทศ 

เงินรายได้ กปภ. 

1. สาขาบ้านฉาง (รองรับโครงการ EEC)** 1,136.025 378.675 221.309 1,736.009
2. สาขาพังงา-ภูเก็ต 2,638.339 879.446 353.123 3,870.908
3. สาขาอุดรธานี – หนองคาย – 
หนองบัวลําภู** 

1,603.800 534.600 368.398 2,506.798

4. สาขาแม่สาย –(ห้วยไคร้) – (แม่จัน) -
(เชียงแสน)  

687.070 229.024 169.713 1,085.807

5. สาขานครศรีธรรมราช 1,034.716 344.905 91.488 1,471.109
6. สาขากันตัง – (สิเกา – ปากเมง) ** 232.741 77.580 46.000 356.321

รวม 7,332.691 
(ร้อยละ 66.50)

2,444.230
(ร้อยละ 22.17)

1,250.031  
(ร้อยละ 11.33) 

11,026.952 
(ร้อยละ 100)

หมายเหตุ โครงการฯ ทั้ง 6 โครงการ กปภ. แจ้งว่า ไม่เข้าข่ายต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
เป็นโครงการที่มีความพร้อมเรื่องที่ดิน แต่เพ่ือให้การดําเนินงานของโครงการฯ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่น้อยที่สุด กปภ. จึงได้จัดทํามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมเบ้ืองต้น และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น (ระยะก่อสร้าง)  
 ** กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สํานักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณรองรับไว้แล้ว

ทั้งน้ี ในคราวประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบโครงการ
ดังกล่าวแล้ว 
 
8. เรื่อง การจ้างข้าราชการภายหลังครบเกษียณอายุราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจ้าง นายบรรสาน บุนนาค เป็นลูกจ้างช่ัวคราวเป็นกรณีพิเศษ ภายหลัง
ครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นเวลา 30 วัน ต้ังแต่วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2562 โดยให้ได้รับ
ค่าจ้างเท่ากับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ (พ.ข.ต.) และสิทธิ
ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ได้รับตามตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูตระดับสูง) ซึ่งเป็นตําแหน่งที่ดํารงอยู่ก่อน
เกษียณอายุราชการ ส่วนค่าย้ายถิ่นที่อยู่และค่าพาหนะเดินทางกลับประเทศไทยให้เป็นไปตามสิทธิที่พึงได้รับจากการ
พ้นหน้าที่ราชการในต่างประเทศตามปกติ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
   สาระสําคัญของเร่ือง  
  กต. รายงานว่า  
  1 .  รั ฐบาลญี่ ปุ่ น จะจั ดพระร าช พิ ธีบ รมร าชา ภิ เษกสม เ ด็ จพระจั ก รพรร ดินา รู ฮิ โ ตะ                
สมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่ โดยจะเชิญผู้แทนจากต่างประเทศ ประเทศละ 1 ราย พร้อมคู่สมรส และ
เอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ประจําญี่ปุ่น เข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 
2562 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ตอบรับเป็นผู้แทนประเทศไทยพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมในพระราชพิธีดังกล่าว   
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   2. โดยนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตประจําญี่ปุ่นจะครบเกษียณอายุราชการในวันที่                
30 กันยายน 2562 และพ้นจากราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 อย่างไรก็ดี แม้ว่าเอกอัครราชทูตคนใหม่อาจเดินทาง
ถึงกรุงโตเกียวได้ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 แต่อาจไม่สามารถถวายพระราชสาส์นต่อสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์
ใหม่ได้ทันภายในระยะเวลา 21 วัน ก่อนงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ซึ่งจะส่งผลให้เอกอัครราชทูตคนใหม่             
ไม่สามารถเข้าร่วมพระราชพิธีได้   
  3. กต. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การรับรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนประเทศไทยและคู่สมรส
ในการเข้าร่วมงานพระราชพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติ ตลอดจนดํารงความสัมพันธ์และ
มิตรภาพอันแน่นแฟ้น และยาวนานระหว่างไทยและญี่ปุ่น จึงเห็นควรให้จ้างนายบรรสาน บุนนาค ซึ่งจะครบ
เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นลูกจ้างช่ัวคราวเป็นกรณีพิเศษภายในวงเงิน 1.5 ล้านบาท               
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตไทยประจําญี่ปุ่น ต้ังแต่วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2562 โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเบิกจ่าย
จากเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายประจําปี 2563 ของ กต.  
 
9. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินงานโครงการป้องกันและกําจัดโรคใบด่างมันสําปะหลัง 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้ดําเนินงานโครงการป้องกันและกําจัดโรคใบด่างมัน
สําปะหลัง ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
   ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการป้องกันและกําจัดโรคใบด่างมันสําปะหลัง จะต้อง
ตรวจสอบพ้ืนที่และจํานวนเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังที่ได้รับผลกระทบให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคํานึงถึงภารกิจของ
หน่วยงาน ความพร้อม ศักยภาพและความสามารถ วิธีการดําเนินการที่โปร่งใส ส่วนแหล่งเงินและอัตราค่าใช้จ่าย 
เห็นสมควรให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในโอกาสแรกก่อน และ/
หรือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี                
พ.ศ. 2559 แล้วแต่กรณี และเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลังพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณต่อไป ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
10 กันยายน 2562 โดยการดําเนินโครงการจะต้องดําเนินการในพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธ์ิถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด
เท่าน้ัน และไม่ให้มีความซ้ําซ้อนกับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังที่ประสบปัญหาโรคไวรัสใบด่างมัน
สําปะหลังของกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนกําหนดให้มีคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ในการขอรับจัดสรรงบประมาณ การ
เบิกจ่าย การติดตามและการรายงานผลการดําเนินโครงการเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน การกํากับดูแล และ
ตรวจสอบการดําเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
   สาระสําคัญ 
   โครงการป้องกันและกําจัดโรคใบด่างมันสําปะหลัง มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
   1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
   เพ่ือตัดวงจรการระบาดของโรคใบด่างมันสําปะหลังไม่ให้แพร่ระบาดไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ และเพ่ือ
ชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคใบด่างมันสําปะหลัง 
   2. เป้าหมายการดําเนินงาน 
   พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง จํานวน 50 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี นครราชสีมา สระแก้ว สุรินทร์ 
ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา กาฬสินธ์ุ กําแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี 
ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ เพชรบุรี แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี ลําปาง ลําพูน เลย สกลนคร สระบุรี 
สุโขทัย สุพรรณบุรี หนองคาย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี 
   3. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ดังน้ี 
    3.1 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
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    3.2 ระยะเวลาแจ้งข้อมูลการพบต้นมันสําปะหลังที่แสดงอาการใบด่าง ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2562 – 6 พฤศจิการยน 2562  
    3.3 ระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 
   4. กิจกรรม ประกอบด้วย 
    4.1 สร้างการรับรู้ในเรื่องโรคใบด่างมันสําปะหลังและการป้องกันกําจัดและช้ีแจงการดําเนิน
โครงการให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
    4.2 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการและสร้างการรับรู้ให้กับ
เกษตรกรในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตะหนักต่อโรคใบด่างมันสําปะหลัง 
เพ่ือการป้องกันกําจัดร่วมกัน 
    4.3 กําจัดต้นมันสําปะหลังที่เป็นโรคใบด่างและแมลงหว่ีขาวยาสูบพาหะนําโรค เพ่ือตัด
วงจรการแพร่ระบาดของโรค 
    4.4 ชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังที่ได้รับผลกระทบจากโรคใบด่าง              
ที่ต้องทําลายแปลงและไม่ได้รับผลผลิต 
    4.5 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ท่อนพันธ์ุสะอาด พร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายควบคุมการ
นําเข้าท่อนพันธ์ุจากต่างประเทศและการขนย้ายท่อนพันธ์ุภายในประเทศ 
    4.6 สํารวจ ติดตามสถานการณ์การระบาดของใบด่างมันสําปะหลังในพื้นที่ปลูกมัน
สําปะหลังทั่วไป และพ้ืนที่ปลูกที่เคยพบการระบาดและดําเนินการทําลายแล้ว เพ่ือเฝ้าระวังและแจ้งเตือนหากเกิดการ
ระบาดซ้ํา 
    4.7 ติดตามประเมินผลโครงการ เพ่ือแสดงถึงผลสําเร็จและผลกระทบของการดําเนิน
โครงการฯ 
   5. การขับเคลื่อน ส่วนกลาง ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด (อพก. จังหวัด) มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ หน่วยงาน
ต่าง ๆ ระดับพ้ืนที่ เป็นอนุกรรมการ และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่
ประสานการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดกับหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี ให้
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด (อพก. จังหวัด) ดําเนินการตรวจสอบข้อมูล ประเมิน
ความเสียหาย ความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรท่ีได้รับความเสียหาย ตามที่เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรและ/
หรือกรมส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ตรวจวินิจฉัยพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกร รวมทั้งกํากับดูแลและ
ติดตามการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสําปะหลัง การรับรองผลของโรค หลังจากกรมวิชาการเกษตรตรวจวินิจฉัย
และรับรองผลการเป็นโรคแล้วส่งผลการรับรองให้ อพก. จังหวัด พิจารณาประเมินความเสียหาย ตรวจสอบข้อมูลของ
เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดและต้องมีการทําลายทิ้งทั้งแปลง การตรวจสอบและพิจารณาจ่ายเงิน อพก. 
จังหวัด ตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูล และพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรตามวิธีการ
ดําเนินการและเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ ภายใน 3 – 5 วันทําการ 
   6. เกณฑ์การจ่ายเงินชดเชย เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังที่จะได้รับการชดเชยต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
    6.1 ได้รับการยืนยันความเป็นโรคใบด่างมันสําปะหลังจากกรมวิชาการเกษตรและได้รับการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกร จาก อพก. จังหวัด 
    6.2 ต้องยินยอมให้ถอนทําลายต้นมันสําปะหลังทิ้งตามหลักวิชาการของกรมวิชาการเกษตร 
    6.3 ปลูกมันสําปะหลังในช่วงเดือนเมษายน 2562 – 6 กันยายน 2562  
    6.4 มีต้นมันสําปะหลังยืนต้นในแปลง และต้นมันสําปะหลัง มีอายุไม่น้อยกว่า 2 เดือน หรือ
กรณีเป็นพ้ืนที่ที่ดําเนินการทําลายแล้ว และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากกระทรวงพาณิชย์ 
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    6.5 เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมส่งเสริม
การเกษตร โดยเกษตรกรจะได้รับการชดเชยรายละ 3,000 บาทต่อไร่ โดยจะได้รับเงินหลังจากถอนทําลายต้นมัน
สําปะหลังและหยุดพักการปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนที่ที่มีการทําลายต้นมันสําปะหลังที่เป็นโรค อย่างน้อยเป็น
ระยะเวลา 2 เดือน โดยมีเอกสารประกอบการขอรับเงินชดเชย คือ สําเนาบัตรประชาชนของเกษตรกร สําเนาหน้า
สมุดบัญชีเงินฝากของเกษตรกร และสําเนาทะเบียนเกษตรกร  
 

ต่างประเทศ 
 
10. เรื่อง  พิธีสารแก้ไขเพ่ิมเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ฉบับที่ 4) (Fourth Protocol to 
Amend the ASEAN Comprehensive Agreement) 

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบพิธีสารแก้ไข้เพ่ิมเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน               
ฉบับที่ 4 ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามแล้ว ตามท่ีสํานักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบฯ ก่อนแสดงเจตนา
ให้มีผลผูกพันต่อไป  โดยให้กระทรวงต่างประเทศดําเนินการมอบสัตยาบันสารหรือสารของพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติม                
ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ 4 ให้แก่เลขาธิการอาเซียนเมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบพิธีสารดังกล่าว
แล้ว  

สาระสําคัญของพิธีสารฯ  
1. กําหนดเก่ียวกับการห้ามรัฐกําหนดเง่ือนไขให้นักลงทุนปฏิบัติ (PPR) ในพิธีสารฯได้แก่ 

ระดับของเงื่อนไข ห้ามรฐักําหนด 
1. การห้ามรฐักําหนดเง่ือนไขให้นักลงทุน
ปฏิบัติ เท่ากับที่ผูกพันไว้ภายใต้ความตกลงว่า
ด้วยมาตรการการลงทุนที่เก่ียวกับการค้า 
(TRIMs) ขององค์การการค้าโลก (WTO) ซ่ึง
เป็นระดับที่ผกูพันไว้ในความตกลง ACIA 
เดิม 
 

1) ระดับหรือร้อยละในการส่งออกสินค้า 
2) ระดับหรือร้อยละของการใช้วัตถุดิบ

ภายในประเทศ 
3) ให้นักลงทุนซื้อ ใช้ หรือให้สิทธิพิเศษแก่สินคา้

ที่ผลิตในประเทศหรือซื้อสินค้าจากบุคคลหรือ
องค์กรอ่ืนใดในประเทศ 

4) ผูกโยงปริมาณหรือมูลค่าการนําเข้ากับ
ปริมาณหรือมลูค่าการส่งออก หรือกับจํานวน
การไหลเข้าของเงินตราต่างประเทศที่
เก่ียวข้องกับการลงทุนของนักลงทุน 

2.การห้ามรัฐกําหนดเง่ือนไขให้นักลงทุนปฏิบัติ
ที่มีระดับเกินกว่าที่ผูกพันไว้ภายใต้ความตกลง 
TRIMs ซ่ึงเป็นส่วนทีเ่พิ่มเติมขึ้นใหม่ในรา่ง
พิธสีารนี ้

1) จํากัดการขายสินค้าในประเทศท่ีการลงทุนของนัก
ลงทุนผลิตหรือจัดหามา โดยผูกโยงการขายดังกล่าวกับ
ปริมาณ มูลค่าการส่งออกหรือรายได้ที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศของผู้ลงทุน 
2) จํากัดการจดัส่งสินค้าที่มีการลงทุนผลิตในประเทศ 
ไปยังตลาดภูมิภาคใดภูมิภาคหน่ึงโดยเฉพาะ หรือไปยัง
ตลาดโลก

2. กําหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องประเมินและทบทวนข้อบท PPR เพ่ือพิจารณา
เง่ือนไขหรือองค์ประกอบเพ่ิมเติม เมื่อมีความจําเป็นเกิดขึ้น รวมถึงเร่ืองการห้ามรัฐกําหนดเง่ือนไขให้นักลงทุนต้องต้ัง
สํานักงานใหญ่ของตนสําหรับภูมิภาคใดโดยเฉพาะ หรือสําหรับตลาดโลกในประเทศที่จะต้องมีการพิจารณาเป็นรายปี
ในที่ประชุมคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน 
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 3. กําหนดให้ประเทศสมาชิกสามารถจัดทํารายการข้อสงวนได้ หากมีข้อกังวลว่ามาตรการของรัฐ
มาตรการใดจะขัดต่อข้อบท PPR โดยประเทศสมาชิกจะต้องหารือเรื่องการจัดทํารายการข้อสงวนดังกล่าวให้เสร็จสิ้น
ภายใน 5 ปี นับจากวันที่พิธีสารฯ น้ี มีผลใช้บังคับเว้นแต่บรรดาสมาชิกจะตกลงเป็นอย่างอ่ืน 

4. กําหนดให้ข้อบท PPR ในความตกลง ACIA จะไม่มีการเช่ือมโยงกับข้อบทว่าด้วยการระงับ                 
ข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน (Invertor State Dispute Settlement) ซึ่งหมายความว่านักลงทุนไม่สามารถ
ฟ้องร้องรัฐได้ หากรัฐทําผิดเง่ือนไขในข้อบท PPR  

5. กําหนดว่าพิธีสารฯ จะเป็นส่วนหน่ึงของความตกลง ACIA และจะมีผลบังคับใช้หลังจากรัฐสมาชิก 
ทุกรัฐได้แจ้งความสมบูรณ์ของกระบวนการภายในของตนโดยการยื่นสัตยาบันสารหรือสารให้ความยอมรับแก่
เลขาธิการอาเซียน 

ทั้งน้ี สาระสําคัญเป็นการกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมของข้อบทการห้ามรฐักําหนดเง่ือนไขให้นักลงทุน 
ปฏิบัติ  (Prohibition of Performance Requirements : PPR)  เช่นกําหนดให้ใช้วัตถุดิบในประเทศกําหนดสัดส่วน
ปริมาณหรือมูลค่าของการนําเข้าและส่งออก หรือการกําหนดปริมาณเงินตราต่างประเทศที่นําเข้ามาลงทุน ห้ามรัฐ
กําหนดเง่ือนไขให้นักลงทุนปฏิบัติที่มีระดับเกินกว่าที่ผูกพันไว้ภายใต้ความตกลงว่าด้วยมาตรการการลงทุนที่เก่ียวกับ
การค้า (Agreement on Trade –Related Investment Measures: TRIMs) ขององค์การการค้าโลก ซึ่งจะช่วย
ยกระดับความตกลงให้มีมาตรฐานที่สูงและเป็นสากลมากขึ้น  
 
11. เรื่อง การต่ออายุการบรจิาคเงินอุดหนนุแก่ฝ่ายเลขานุการของอนสุัญญาห้ามทุน่ระเบิดสังหารบุคคล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการต่ออายุการบริจาคเงินอุดหนุนแก่ฝ่ายเลขานุการของอนุสัญญาห้ามทุ่น
ระเบิดสังหารบุคคล ปีละ 10,000 ฟรังก์สวิส (ประมาณ 318,240 บาท) เป็นระยะเวลา 4 ปี นับแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  เบิกจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวจากงบประมาณของ กต.  
ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ  
  สืบเน่ืองจากปีงบประมาณ พ .ศ . 2562   เป็นปีสิ้นสุดที่ ไทยจะต้องบริจาคเงินอุดหนุนแก่            
ฝ่ายเลขานุการของอนุสัญญาฯ  จํานวน 10,000 ฟรังก์สวิส  เป็นระยะเวลา 4 ปี  ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
23 กุมภาพันธ์ 2559  ดังน้ัน เพ่ือเป็นการสานต่อเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของไทยในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญาฯ              
ในการส่งเสริมการดําเนินงานและผลักดันความร่วมมือที่เก่ียวข้องของไทยในกรอบอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะการอนุวัตร
พันธกรณีด้านการเก็บกู้และทําลายทุนระเบิด ฯ ของไทย ซึ่งยังอยู่ระหว่างการดําเนินการและจําเป็นต้องประสาน
ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับฝ่ายเลขานุการของอนุสัญญา ฯ และรัฐภาคีที่เก่ียวข้อง กต. จึงขออนุมัติการต่ออายุ             
การบริจาคเงินอุดหนุนแก่ฝ่ายเลขานุการของอนุสัญญาห้ามทุนระเบิด ฯ ปีละ 10,000 ฟรังก์สวิสเป็นระยะเวลา 4 ปี
นับต้ังแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เป็นต้นไป (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566)  
 
12.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า และอนุมัติให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ สมัยที่ 74 หรือ
ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า ทั้งน้ี หากมีการแก้ไขร่างเอกสารที่มิใช่สาระสําคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยอนุมัติให้กระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาและดําเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอีกคร้ัง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   ประธานสมัชชาสหประชาชาติจะเป็นเจ้าภาพจัดการการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า (High – Level Meeting on Universal Health Coverage) ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562             
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ณ สํานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในช่วงระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัย
สามัญ สมัยที่ 74 (Seventy – Fourth Session of the United Nations General Assembly) จะมีการรับรอง                
ร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Political Declaration of 
the High – Level Meeting on Universal Health Coverage) ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองเพ่ือ
บรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
  ร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นการ
ยืนยันความสําคัญของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  และยืนยันความมุ่งมั่นทางการเมืองที่จะเร่งและขยายความ
พยายามในการบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโลก  ซึ่งมีส่วนสําคัญในการบรรลุเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน (Sustainable  Development  Goals)  ภายในปี 2573 
 
13.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารท่าทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ  
ครั้งที่ 74 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างเอกสารท่าทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 74  ทั้งน้ี หากมีการแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่มิใช่สาระสําคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย อนุมัติ
ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาและดําเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก
ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
                   ร่างเอกสารท่าทีไทยฉบับนี้จัดทําขึ้นสําหรับคณะผู้แทนไทยเพ่ือพิจารณาใช้สําหรับการเข้ารว่มประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 โดยมีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศและส่งเสริมให้
ประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึงบทบาทของไทยในฐานะสมาชิกที่ดีของสหประชาชาติที่ผ่านมาไทยได้แสดงท่าที
และบทบาทที่แข็งขันและสร้างสรรค์ในการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยได้เผยแพร่หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะแนวทางหน่ึงที่สามารถนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนได้ รวมทั้งได้แสดงท่าที
ในประเด็นต่าง ๆ ระดับโลกท่ีมีความสําคัญและเป็นข้อห่วงกังวลของประชาคมระหว่างประเทศอย่างครบถ้วน เช่น 
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การพัฒนาสตรี เด็ก และผู้พิการ สิทธิมนุษยชน และความม่ันคง 
                   ร่างเอกสารท่าทีไทยฯ ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 
สมัยสามญั ครัง้ที่ 74 ที่ไทยให้ความสําคัญในแต่ละหมวด รวมท้ังสิ้น 9 หมวด ได้แก่ 1) หมวด A การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาที่ย่ังยืน 2) หมวด B การรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างเทศ 3) หมวด C การพัฒนา
ทวีปแอฟริกา 4) หมวด D สิทธิมนุษยชน 5) หมวด E การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 6) หมวด F ความ
ยุติธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ 7) หมวด G  การลดอาวุธ 8) หมวด H การควบคุมสารเสพติด การป้องกัน
อาชญากรรมและการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศทุกรูปแบบ และ 9) หมวด I การบริหารจัดการอ่ืน ๆ 
  
14.  เรื่อง รา่งปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับผู้นาํว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  
(SDG Summit) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับผู้นําว่าด้วยเป้าหมาย
การพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG Summit) ที่ไทยจะร่วมรับรองในวันที่ 24 กันยายน 2562 ที่สํานักงานใหญ่สหประชาชาติ 
นครนิวยอร์ก ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัด
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้อยู่ในดุลยพินิจของเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ                
ณ นครนิวยอร์ก โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง และให้ความเห็นชอบให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยร่วม
รับรองร่างปฏิญญา ฯ ดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ 
                   ร่างปฏิญญาฯ เป็นผลจากกระบวนการเจรจาระหว่างคณะผู้แทนถาวรของประเทศสมาชิก
สหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก โดยเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรบาฮามาสประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์กและ
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรสวีเดนประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานการ
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เจรจาร่วม และคณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้เข้าร่วมการเจรจามาโดยตลอดซึ่งเมื่อ
กระบวนการเจรจาเสร็จสิ้น ผู้ประสานงานร่วมได้เวียนร่างสุดท้ายให้ประเทศสมาชิกพิจารณา และไม่มีประเทศใด
คัดค้านภายในระยะเวลาที่กําหนด (วันที่ 2 กรกฎาคม 2562) ซึ่งผู้นําประเทศต่างๆ จะร่วมรับรองปฏิญญาดังกล่าวใน
การประชุม SDG Summit 
                    สาระสําคัญของร่างปฏิญญาฯ มีเน้ือหาแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองในการดําเนินการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการส่งเสริมให้เกิดสังคมท่ีย่ังยืนและครอบคลุม มีความเสมอภาคและมี
ภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
15. เรื่อง การรับรองร่างปฏิญญาและมาตรการเพ่ือส่งเสริมการมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญาว่าด้วยการห้าม
ทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการรับรองร่างปฏิญญาและมาตรการเพื่อส่งเสริมการมีผลใช้บังคับของ
สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ โดยหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาฯ ใน
ส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนการรับรอง ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ังตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
                   ร่างปฏิญญาฯ มีสาระสําคัญเพ่ือยํ้าเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของรัฐผู้ให้สัตยาบันและรัฐผู้ลงนาม
สนธิสัญญาฯ ที่จะร่วมกันรักษาไว้ซึ่งพลวัตในการส่งเสริมและผลักดันการมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญาฯ และการ
ส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในทุกมิติและทุกระดับ เพ่ือสร้างการดําเนินงานภายใต้กรอบสนธิสัญญาฯ ที่มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุม และอยู่บนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศ นอกจากน้ีร่าง
ปฏิญญาฯ ได้กล่าวถึงการให้สัตยาบันของไทย ซึ่งถือเป็นส่วนสําคัญต่อการส่งเสริมความเป็นสากลของสนธิสัญญาฯ 
                   ทั้งนี้ร่างปฏิญญาฯ จะมีการรับรองในการประชุมเพ่ือส่งเสริมการมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญาว่าด้วย
การห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2562 ในช่วงการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 ณ สํานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 
 
16. เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยการบริหาร การบํารุงรักษา และการใช้ สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา 
ข้ามแม่น้ําเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยการบริหาร การบํารุงรักษา และการใช้ สะพานมิตรภาพไทย –
เมียนมา ข้ามแม่นํ้าเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และมีอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมาธิการบริหารและบํารุงรักษาสะพาน (ฝ่ายไทย) ตามนัยข้อ 4 
ของร่างความตกลงดังกล่าว โดยให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้แทน สําหรับการลงนามดังกล่าวตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
                   สาระสําคัญของร่างความตกลงฯ ประกอบด้วย  กรรมสิทธ์ิสะพาน เขตแดน  การบริหารและ
บํารุงรักษาสะพาน  การจัดต้ังองค์กรบริหารและบํารุงรักษาสะพาน  การรักษาความปลอดภัย  การบํารุงรักษาท่ี
เก่ียวข้องกับตลิ่ง  ค่าผ่านสะพาน การปรับปรุงระเบียบการผ่านแดน  การผ่านสะพานของผู้ที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
และการบํารุงรักษาสะพาน  และระบบจราจร 
 
17. เรื่อง (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับการประชุม              
United Nations Climate Action Summit 2019 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ โดยหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่าง
เอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้สํานักงานนโยบายและแผน
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก และมอบหมายให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายรับรอง (ร่าง) แถลงการณ์
ร่วมอาเซียนฯ ร่วมกับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมในลักษณะ ad-referendum เน่ืองจากการประชุม UN 
Climate Action Summit 2019 มีกําหนดจัดขึ้นก่อนการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 และ
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 โดยทั้งน้ีมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนประเทศไทยที่ได้รับมอบหมาย
นําเสนอแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ ต่อที่ประชุม UN Climate Action Summit 2019 ตามความเหมาะสม ในฐานะที่
ประเทศไทยดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนปี 2562  ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ   
 ทั้งน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
จะต้องรับรอง (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ ร่วมกับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ในลักษณะ ad-referendum 
(การเวียนขอการรับรองอย่างเป็นทางการ) ก่อนการนําเสนอต่อที่ประชุม United Nations Climate Action 
Summit 2019 ซึ่งมีกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยมีนายกรัฐมนตรี
หรือผู้แทนประเทศไทยที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้นําเสนอ (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ ดังกล่าวตามความ
เหมาะสม  
 สาระสําคัญของ (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมฯ  มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการดําเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแสดงจุดยืนร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี (ก) ยินดีต่อ
การจัดการประชุม UN Climate Action Summit 2019 โดยเห็นว่าการประชุมจะมีส่วนสนับสนุนการดําเนินการ
ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ข) เน้นยํ้าว่าประเทศสมาชิกอาเซียน
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และให้ความสําคัญต่อการดําเนินการทั้งการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ค) นําเสนอการดําเนินการของอาเซียนทั้งในระดับ
โลกและระดับภูมิภาค ซึ่งรวมถึงเป้าหมายในด้านพลังงาน(การลดความเข้มข้นของการใช้พลังงานและการเพ่ิมสัดส่วน
พลังงานหมุนเวียน) และเป้าหมายในด้านการคมนาคม (ลดการใช้เช้ือเพลิง) และ (ง) เน้นความสําคัญของกลไกในการ
สนับสนุนการดําเนินงาน โดยเฉพาะการเงินและความร่วมมือทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพ่ือแก้ไขการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
18. เรื่อง ปฏิญญาทางการเมืองระดับสูงของการประชุมทบทวนระยะกลางของแผนเร่งรัดการปฏิบัติการสําหรับ
รัฐกําลังพัฒนาท่ีเป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก 
   คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองระดับสูงของการประชุมทบทวน
ระยะกลางของแผนเร่งรัดการปฏิบัติการสําหรับรัฐกําลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้อง
ปรับปรุงร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการ
ต่างประเทศสามารถดําเนินการได้ตามความเหมาะสม โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง โดยเห็นชอบให้
หัวหน้าคณะผู้แทนไทยร่วมรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองระดับสูงของการประชุมทบทวนระยะกลางของแผนเร่งรัด
การปฏิบัติการสําหรับรัฐกําลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ 
   สาระสําคัญ ร่างปฏิญญาฯ มีเน้ือหาแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองในการสนับสนุนรัฐกําลังพัฒนาท่ี
เป็นหมู่เกาะขนาดเล็กในการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเข้าถึงระบบ
การค้ามหภาคและแหล่งเงินทุน การลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดความเส่ียงจาก
ภัยพิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของไทย 
 
19. เรื่อง การบริจาคเงินอุดหนุนตามความสมัครใจให้องค์การระหว่างประเทศที่ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้ไทยบริจาคเงินอุดหนุนสําหรับศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาค
อาเซียน (ARMAC) จํานวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 320,000 บาท สําหรับแต่ละปีงบประมาณ ต้ังแต่
ปีงบประมาณ 2562 ถึงปีงบประมาณ 2564 และเงินอุดหนุนสําหรับสถาบันอาเซียนว่าด้วยสันติภาพและความ
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สมานฉันท์  (ASEAN-IPR)  จํานวน 500,000 บาท โดยเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2562 จากเงินอุดหนุนองค์การ
ระหว่างประเทศที่ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก งบประมาณกระทรวงการต่างประเทศ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ 
เสนอ 
   สาระสําคัญของเร่ือง 
   ที่ผ่านมา ไทยยังไม่เคยบริจาคเงินสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรทั้งสอง ซึ่งกระทรวงการ
ต่างประเทศพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะบริจาคเงินอุดหนุนตามความสมัครใจเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของทั้ง
สององค์กรและแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณ รวมทั้ง แสดงความมุ่งมั่นของไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนที่
ต้องการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรต่าง ๆ ที่สําคัญเพ่ือให้ประชาคมอาเซียนมีความย่ังยืน และ
ยังเป็นการส่งเสริมบทบาทนํา และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของไทยในฐานะประธานอาเซียน ในปี 2562 ได้อีกด้วย 
 

แต่งต้ัง 
20. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี   
   1. ร้อยเอก ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์เช่ียวชาญ) สํานักงานปลัดกระทรวง 
ดํารงตําแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562  
   2. นายสวัสด์ิ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์เช่ียวชาญ) สํานักงานปลัดกระทรวง 
ดํารงตําแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
21. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นายเชิดชาย 
ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น ให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการ           
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่ง จํานวน 2 คน ดังน้ี   
  1. นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา             
ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ สาธารณรัฐเซเนกัล   
   2. นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนผู้ที่จะ
เกษียณอายุราชการ ซึ่งการแต่งต้ังข้าราชการให้ไปดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศท้ัง 2 คนดังกล่าว
ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ    
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมเสนอ รับโอน นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
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อุตสาหกรรม และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพ่ือทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ โดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่าย
ได้ตกลงยินยอมในการโอน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
  
24. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 5 คน ดังน้ี  
  1. นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม   
   2. นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
   3. นายประกอบ วิวิธจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม   
  4. นายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง              
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  5. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่จะว่าง สับเปลี่ยนหมุนเวียน และทดแทน
ตําแหน่งผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังน้ี   
  1. นายมนัส กําเนิดมณี รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมชลประทาน แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง    
   2. นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการ (นักบริหารระดับต้น) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง      
  3. นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมหม่อนไหม แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมหม่อนไหม  
  4. นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับต้น) สํานักงานปลัดกระทรวง 
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง                
เป็นต้นไป  
  
26. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จํานวน 11 ราย ดังน้ี  
  1. ให้ นายมณฑล สุดประเสริฐ พ้นจากตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมโยธาธิการและ                
ผังเมือง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
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   2. ให้ นายชยพล ธิติศักด์ิ พ้นจากตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมป้องกันและ                 
บรรเทาสาธารณภัย และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมโยธาธิการและผังเมือง  
  3. ให้ นายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดเพชรบูรณ์ 
สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง )                
สํานักงานปลัดกระทรวง   
  4. ให้ นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดศรีสะเกษ 
สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง   
  5. ให้ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นักบริหาร ระดับต้น) ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง    
  6. ให้ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองอธิบดีกรมการปกครอง (นักบริหาร ระดับต้น) ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง    
   7. ให้ นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดนครปฐม 
สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง    
  8. ให้ นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดสงขลา สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง   
  9. ให้ นายอําพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดนนทบุรี 
สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง   
  10. ให้ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดสุรินทร์ 
สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดยะลา สํานักงาน
ปลัดกระทรวง    
  11. ให้ นายสมเจตน์ จงศุลวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัด
กาญจนบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดหนองบัวลําภู 
สํานักงานปลัดกระทรวง     
   ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง                
เป็นต้นไป  
 
27. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง 
นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) 
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2562 เพ่ือทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง                 
เป็นต้นไป   
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28. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (สํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอให้ พลตํารวจตรี 
ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ตําแหน่งประเภทบริหาร 
ระดับสูง) ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ตําแหน่งประเภทบริหาร 
ระดับสูง) แทนตําแหน่งที่ว่างลง และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนคณะรัฐมนตรีนําความกราบบังคม
ทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง  
 
29. เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค แทนตําแหน่งที่ว่าง รวม 5 คน ดังน้ี  
  1. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการ  
   2. นางมยุรศิริ พงษ์ธรานนท์ กรรมการ  
  3. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ กรรมการ  
  4. นายธวัช ผลความดี กรรมการ   
  5. นายสมชัย สวัสดีผล กรรมการ  
  โดยบุคคลในลําดับที่ 1.- 3. เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 17 
กันยายน 2562 เป็นต้นไป  
 
30. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชนในคณะกรรมการสภาการศึกษา 
แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังน้ี  
   1. รับทราบกรณี นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคมและสิทธิ
มนุษยชนในคณะกรรมการสภาการศึกษา พ้นจากตําแหน่งเน่ืองจากลาออก  
   2. เห็นชอบแต่งต้ัง รองศาสตราจารย์จุลนี เทียนไทย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคม
และสิทธิมนุษยชนในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่ง  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 17 กันยายน 2562 เป็นต้นไป และให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการแต่งต้ัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการศึกษาในครั้งต่อไปให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้
อย่างเคร่งครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (เรื่อง การดําเนินการแต่งต้ังกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)   
 
31. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอแต่งต้ัง นายธีรภัทร 
ประยูรสิทธิ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพ่ือทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป   
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32. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงวัฒนธรรม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรรมเสนอแต่งต้ัง นายประทีป เพ็งตะโก ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ไปดํารงตําแหน่ง 
อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป     
 
  

..................................... 
 
 
 
 


