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เรือ่ง    สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562                                        1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ - สังคม 
  วาระที่ 6 การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางและขั้นตอนการเสนอขอเพ่ิมและ 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามท่ีสํานักงบประมาณ (สงป.) เสนอ  
    สาระสําคัญของเรื่อง   
   สงป. รายงานว่า ตามที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ .2563 ในวาระที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 และได้แต่งต้ัง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น้ัน 
โดยท่ีหากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วเสร็จ จะปรับลดงบประมาณรายจ่ายลงได้จํานวนหน่ึง 
สงป. จึงจําเป็นต้องกําหนด   แนวทางการเสนอขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายตามท่ีคาดว่าจะมีการปรับลด
งบประมาณลงได้ ในคร้ังน้ี สงป. จึงเสนอแนวทางและขั้นตอนการเสนอขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังน้ี    
   1. แนวทางการเสนอขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้
หน่วยรับงบประมาณเสนอคําขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะรายการท่ีมี
ความจําเป็นเร่งด่วนอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ ดังน้ี   
       1.1 เป็นรายจ่ายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่ต้องดําเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
       1.2 เป็นรายจ่ายที่ต้องดําเนินการตามข้อผูกพัน รายจ่ายเพ่ือการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับเศรษฐกิจของประเทศ สังคม รายจ่ายเพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หรือเป็น
รายจ่ายที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ตลอดจนรายจ่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ    
       1.3 เป็นรายจ่ายเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอันเน่ืองมาจากเหตุภัยพิบัติ              
ภัยธรรมชาติ ในพ้ืนที่ที่ได้รับการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย หรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่ผ่านการพิจารณาจากสํานักงานทรัพยากรนํ้า
แห่งชาติแล้ว         
   2. แนวทางการเสนอขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะหน่วยรับงบประมาณที่เสนอ
ขอต้ังงบประมาณไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกรณีที่มี
การโอนภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ ดังน้ี   
        2.1 มีกฎหมายกําหนดให้โอนภารกิจทั้งกรณีที่มีการจัดต้ังหน่วยรับงบประมาณขึ้นใหม่และ
ไม่มีการจัดต้ังหน่วยรับงบประมาณ   
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       2.2 มีพระราชกฤษฎีการวมหรือโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันตามนัยมาตรา 8 ทวิ ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
       2.3 มีการโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแผน
กระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
    ทั้งน้ี ให้หน่วยรับงบประมาณดําเนินการ ดังน้ี    
    (1) ให้หน่วยรับงบประมาณที่ถูกโอนภารกิจเสนอขอปรับลดงบประมาณเฉพาะในส่วน
ที่เก่ียวกับภารกิจที่จะต้องโอน      

(2) ให้หน่วยรับงบประมาณที่รับโอนภารกิจ เสนอขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้ปรับลดตามข้อ (1)   
   3. ขั้นตอนในการเสนอขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2563 ของหน่วยรับงบประมาณ   
       3.1 ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทําคําขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2563 ที่ได้ตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่าการดําเนินงานน้ันไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย กฎหมายหรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และให้เสนอขอรับความเห็นชอบต่อนายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีที่กํากับ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรวบรวมจัดส่งให้ สงป. พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล
รายละเอียดคําขอเพ่ิมงบประมาณในระบบ e – Budgeting ภายในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562   
    สําหรับกรณีการเสนอขอเพ่ิมงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ให้เสนอหน่วยงาน
เจ้าภาพเพ่ือรวบรวมเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแผนงานบูรณาการน้ัน ๆ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และส่ง สงป. พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลรายละเอียดคําขอเพ่ิมงบประมาณในระบบ e – Budgeting ภายในวันพุธที่ 
20 พฤศจิกายน 2562   
    ทั้งน้ี สําหรับกรณีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2563 ที่ได้มีการตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่า การดําเนินงานน้ันไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย กฎหมาย หรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และให้เสนอขอรับความเห็นชอบต่อนายกรัฐมนตรี 
หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ กํากับ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรวบรวมจัดส่งให้ สงป. ภายในวันพุธที่ 20 
พฤศจิกายน 2562    
       3.2 สําหรับหน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล และหน่วยงานขององค์กรอิสระและ
องค์กรอัยการ ให้ย่ืนคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยตรง ภายในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือที่ สงป. จะได้
ประมวลผลภาพรวมการขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป    
       3.3 ให้ สงป. พิจารณาคําขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และจัดทําข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เพ่ือนําเสนอคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข้ันตอนต่อไป   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ด้านต่างประเทศ 
วาระที่ 14 การลงนามพิธีสารว่าด้วยข้อกาํหนดด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

ในการนําเข้าราํสกัดน้ํามันและกากเนื้อในเมล็ดปาล์มจากประเทศไทยระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
แห่งราชอาณาจกัรไทยและสาํนกังานศลุกากรแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี 

สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เสนอ ดังน้ี 
 
 
 





วาระ
เรื่องที่

เศรษฐกิจ-สังคม 6 การเสนอขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย สํานักบริหารกลาง

ต่างประเทศ 14 การลงนามพิธีสารว่าด้วยข้อกําหนดด้านมาตรการสุขอนามัยและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สุขอนามัยพืชในการนําเข้ารําสกัดน้ํามันและกากเนื้อในเมล็ดปาล์มจาก
ประเทศไทยระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย
และสํานักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                          เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 
 
  วันน้ี (12 พฤศจิกายน 2562)  เวลา 10.30 น .    ณ ห้องประชุมอรพิม ช้ัน 2 อาคารบริการวิชาการ
และบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี             
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  
ครั้งที่ 1/2562 สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย เรื่อง การจัดทําประมาณการ 
    รายได้ การกําหนดและการชําระราคาอ้อยและค่าผลิตนํ้าตาลทราย และอัตราส่วน
    ของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. .... และร่างระเบียบ 
    คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการ  
                                             อ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยการจัดเก็บเงินจากการจําหน่ายนํ้าตาลทราย 
                                             ภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... 
                                             รวม 2 ฉบับ   
  2.  เรื่อง  ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการ
    อุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 รวม 3 ฉบับ  
  3.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง  
    กําหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และกําหนดสินค้าที่ 
    ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  
    พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้าม
    หรือต้องขออนุญาตในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
  5.  เรื่อง  กลไกการขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติก  
  6.  เรื่อง  การเสนอขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2563  
 7.   เรื่อง  รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง  และผลิตภัณฑ์
   จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  โดย
   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เป็น
   ของขวัญ  ของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่  2563 
 8.   เรื่อง   มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” 
 

ต่างประเทศ 
 
  9.   เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับ 
    กระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการ 
    ป้องกันประเทศ 



 

 

2 

  10.  เรื่อง  ร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมระหว่าง ไทย - สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 2020 ว่าด้วยการ
    เป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศ 
  11.  เรื่อง   ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนและร่างความตกลงสําหรับการดําเนินโครงการ   
    Promotion of Sustainable Agricultural Value Chains in ASEAN 
  12.  เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เรื่อง ผลการเข้าร่วมการ
    ประชุมผู้นํา G20 ประจําปี 2562 ของนายกรัฐมนตรี  
  13.   เรื่อง การรับรองร่างปฏิญญากรุงเทพ: การตอบสนองอย่างมีประสิทธิผลต่อปัญหายา 
    เสพติดในลุ่มแม่นํ้าโขงและร่างแผนปฏิบัติการในอนุภูมิภาคเพ่ือการควบคุม 
    ยาเสพติด ฉบับที่ 11  
  14.  เรื่อง  การลงนามพิธีสารว่าด้วยข้อกําหนดด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชใน
    การนําเข้ารําสกัดนํ้ามันและกากเน้ือในเมล็ดปาล์มจากประเทศไทยระหว่าง 
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและสํานักงานศุลกากรแห่ง 
    สาธารณรัฐประชาชนจีน 

แต่งต้ัง 
  15.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)  
   16.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  
    (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  17.  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
    ยาเสพติด  
  18.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)  
  19.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง   
    (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
    การเกษตร  
 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย เรื่อง การจัดทําประมาณการรายได้ การกําหนดและ
การชําระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ําตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน  
พ.ศ. .... และร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการอ้อยและ
น้ําตาลทราย ว่าด้วยการจัดเก็บเงินจากการจําหน่ายน้ําตาลทรายภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและ
น้ําตาลทราย พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ   
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย                
เรื่อง การจัดทําประมาณการรายได้ การกําหนดและการชําระราคาอ้อยและค่าผลิตนํ้าตาลทราย และอัตราส่วนของ
ผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. .... และร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยการ
ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย ว่าด้วยการจัดเก็บเงินจากการจําหน่ายนํ้าตาลทรายภายใน
ราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
แล้วดําเนินการต่อไปได้  และให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ         
สังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป   
  สาระสําคัญของเร่ือง   
   1. ร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย เรื่อง การจัดทําประมาณการรายได้                
การกําหนดและการชําระราคาอ้อยและค่าผลิตนํ้าตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและ
โรงงาน พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังน้ี  

ประเด็น สาระสาํคญั 
1. ยกเลิกบทนิยาม  ยกเลิกบทนิยามคํา ว่า  “พรี เมียมนํ้าตาลทรายไทย” และ 

“คณะกรรมการกําหนดราคาขาย” เน่ืองจากไม่ใช้อ้างอิงใน  
การคํานวณราคานํ้าตาลทรายในราชอาณาจักรแล้ว  

2. แก้ไขปริมาณและราคาน้ําตาลทราย
ภายในประเทศท่ีจะใช้ในการคํานวณรายได้
ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย  

- ปริมาณนํ้าตาลทรายในประเทศ เดิม ใช้ปริมาณนํ้าตาลทราย
ภายในราชอาณาจักรที่จําหน่ายจริงของฤดูการผลิตที่แล้ว แก้ไข
เป็น ใช้ปริมาณนํ้าตาลทรายขั้นต้นที่มีการแบ่งตามสัดส่วนผลผลิต
นํ้าตาลทรายของทุกโรงงานที่คณะกรรมการนํ้าตาลทรายกําหนด  
- ราคานํ้าตาลทรายภายในประเทศ เดิม ใช้ราคานํ้าตาลทรายขาว
ตลาดลอนดอนหมายเลข 5 บวกพรีเมี่ยมนํ้าตาลทรายไทย แก้ไข
เป็น ใช้ราคาเฉลี่ยของราคาจําหน่ายนํ้าตาลทรายในราชอาณาจักร
ที่สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายประกาศในต้นฤดู
การผลิตน้ัน 

3. บทเฉพาะกาล  แก้ไขบทเฉพาะกาล โดยกําหนดให้ เฉพาะฤดูการผลิตปี 
2561/2562 ให้นําหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการอ้อย
และน้ําตาลทราย เรื่อง การจัดทําประมาณการรายได้ การกําหนด
และการชําระราคาอ้อยและค่าผลิตนํ้าตาลทราย และอัตราส่วน
ของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. 2561 มาใช้
ในการคํานวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตขั้นสุดท้าย  
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   2. ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการอ้อย
และน้ําตาลทราย ว่าด้วยการจัดเก็บเงินจากการจําหน่ายนํ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาล
ทราย พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายว่าด้วยการ
จัดเก็บเงินจากการจําหน่ายน้ําตาลทรายภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2561  
 
2. เรื่อง ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจาก
ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 รวม 3 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังน้ี  
   1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายอันเป็นสาระสําคัญที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน และ           
การพิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ....    
   2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นรวมทั้ ง                 
สิทธิการดําเนินการเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เก่ียวข้องในกระบวนการไต่สวนการทุ่มตลาด
หรือการอุดหนุน และการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. ....   
   3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการพิจารณาเหตุอันควรหรือเหตุผล            
ทางเศรษฐกิจ การบ่ันทอนผลการใช้บังคับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน และหลักฐานการทุ่มตลาด
หรือการได้รับการอุดหนุน พ.ศ. ....  
   และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
    1) ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1.  
     1.1) ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ            
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542   
    1.2) กําหนดให้เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนมีคําวินิจฉัยใน
เรื่องต่าง ๆ เช่น คําวินิจฉัยให้ใช้มาตรการช่ัวคราว คําวินิจฉัยให้เรียกเก็บหรือไม่ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
หรือการอุดหนุน หรือให้ยุติหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน คําวินิจฉัย
เก่ียวกับการยอมรับข้อเสนอทําความตกลงเพ่ือระงับการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน ให้กรมการค้าต่างประเทศออก
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ใช้เป็นพ้ืนฐานการพิจารณาผลการไต่
สวน และกําหนดรายละเอียดที่ต้องปรากฏในประกาศกรมฯ สําหรับคําวินิจฉัยแต่ละประเภท   
    1.3) กําหนดให้การแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต้องไม่เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารท่ีต้องปกปิดตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. 2542 (ข้อมูลข่าวสารที่มีสาระและเนื้อหาหรือผู้ให้ข้อมูลข่าวสารน้ันขอให้ปกปิด)    
    1.4) ให้กรมการค้าต่างประเทศจัดส่งประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เก่ียวข้องด้วย    
   2) ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 2.  
   2.1) ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ           
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542     
    2.2) กําหนดให้การเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือ
ประโยชน์ในการดําเนินการไต่สวนการทุ่มตลาดและความเสียหาย ไต่สวนการอุดหนุนและความเสียหาย หรือไต่สวน
การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด   
    2.3) กําหนดให้ในระหว่างการไต่สวนการทุ่มตลาดและความเสียหาย ไต่สวนการอุดหนุน
และความเสียหาย หรือการไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่เก่ียวข้องมีสิทธิดําเนินการ
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อย่างหน่ึงอย่างใด เช่น ร้องขอให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่เก่ียวข้อง นําเสนอข้อมูลอ่ืน
นอกเหนือจากข้อมูลที่ได้เสนอไว้แล้วในการประชุมร่วมกันด้วยวาจา ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เพ่ือปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่เก่ียวข้องน้ันได้     
    2.4) ให้กรมการค้าต่างประเทศดําเนินการให้ตามที่มีการร้องขอโดยคํานึงถึงความจําเป็นใน
การรักษาความลับและความสะดวกของทุกฝ่าย   
    2.5) กําหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดหรือผู้ที่เก่ียวข้องฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะไม่เข้าร่วม
ประชุมก็ได้ และการไม่เข้าร่วมประชุมนั้นไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้น้ันในการไต่สวน   
   2.6) กําหนดให้ความคิดเห็นและข้อโต้แย้งและข้อมูลที่เสนอเพ่ิมเติมของผู้ร้องขอให้มี           
การประชุมร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่เก่ียวข้องจะนํามาใช้ในการไต่สวนได้ เมื่อผู้นําเสนอข้อมูลได้จัดทําเป็น
ลายลักษณ์อักษรและส่งให้กรมการค้าต่างประเทศภายในระยะเวลาที่กําหนด และจัดไว้ให้ผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายอ่ืนแล้ว   
  3) ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 3.  
    3.1) กําหนดให้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนให้พิจารณา 
เหตุอันควรหรือเหตุผลทางเศรษฐกิจ โดยให้พิจารณาจากความคุ้มค่าทางธุรกิจในการดําเนินการ หรือการ
เปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทาน ทั้งน้ี คณะกรรมการจะพิจารณาจากปัจจัยอ่ืนเพ่ิมเติมตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏเป็น
รายกรณีก็ได้  
     3.2) กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ที่มีผลเป็นการบ่ันทอน
ผลการใช้บังคับมาตรการตอบโต้ในด้านของราคาหรือปริมาณ โดยให้อาศัยหลักฐานสนับสนุนและตรวจสอบข้อมูล    
    3.3) กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาหลักฐานการทุ่มตลาดกรณีการหลบเลี่ยงมาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาด    
    3.4) กําหนดให้การพิจารณาหลักฐานการได้รับการอุดหนุนกรณีการหลบเลี่ยงมาตรการ
ตอบโต้การอุดหนุน ให้ผู้ผลิตในต่างประเทศหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศหรือผู้ประกอบสินค้าที่ถูกกล่าวหาว่า              
หลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้เป็นผู้พิสูจน์ว่า การได้รับประโยชน์จากการอุดหนุนสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้สิ้นสุดลง
แล้ว หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ให้ถือว่ามีหลักฐานการได้รับการอุดหนุน   
    3.5) กําหนดให้การพิจารณาองค์ประกอบของการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนให้ใช้ข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกินกว่า 3 ปี ก่อนวันประกาศไต่สวนการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนครั้งแรก  
 
3. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สอง
ทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และกําหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และกําหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
จัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ 
(พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา
เป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไป
พิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
  พณ. เสนอว่า  
   1. ได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต 
และกําหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 22 
กันยายน 2558 ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักร              
ซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 อันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ปฏิบัติ
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ตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1540 เพ่ือควบคุมการส่งออก การถ่ายลําและการผ่านแดน
สินค้าที่ใช้ได้สองทางในเบ้ืองต้นก่อน โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 และต่อมาได้มี
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เพ่ือเลื่อนวันบังคับใช้ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ฉบับแรก 
เป็นวันที่ 1 มกราคม 2562 และวันที่ 1 มกราคม 2563 ตามลําดับ  
   2. ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เก่ียวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลาย
ล้างสูง พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยท่ีพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็น
กฎหมายควบคุมสินค้าที่เก่ียวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง ซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง
ดังกล่าวรวมถึงสินค้าที่ใช้ได้สองทางด้วย ดังน้ัน เพ่ือลดความซ้ําซ้อนในการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง และเพ่ือไม่ให้
ผู้ประกอบการเกิดความสับสนในการใช้บังคับกฎหมาย จึงสมควรยกเลิกประกาศ รวม 3 ฉบับ ตามข้อ 1.   
  สาระสําคัญของร่างประกาศ  
   เป็นการยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขอ
อนุญาต และกําหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2558             
ลงวันที่ 22 กันยายน 2558 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขอ
อนุญาต และกําหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2)           
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็น
สินค้าที่ต้องขออนุญาต และกําหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561  
 
4. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตใน
การนําเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้รถยนต์ใช้แล้ว
เป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์
เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็น           
เรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างประกาศ  

ประเด็น รายละเอียด 

1. กําหนดวันใช้บังคับ ต้ังแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป  

2. กําหนดประเภทรถแทรกเตอร์ใช้แล้ว
ทางการเกษตรสามารถนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร  

(1) รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบล้อยาง 
พิกัดอัตราศุลกากร 8701.30.00.000  
(2) รถแทรกเตอร์ล้อยางกําลังเคร่ืองยนต์ไม่เกิน 18 กิโลวัตต์ 
พิกัดอัตราศุลกากร 8701.91.10.000  
(3) รถแทรกเตอร์ล้อยางกําลังเคร่ืองยนต์ 19 – 37  กิโลวัตต์ 
พิกัดอัตราศุลกากร 8701.92.10.000 
(4) รถแทรกเตอร์ล้อยางกําลังเคร่ืองยนต์ 38 – 75  กิโลวัตต์ 
พิกัดอัตราศุลกากร 8701.93.10.000 
(5) รถแทรกเตอร์ล้อยางกําลังเคร่ืองยนต์ 76 – 130  กิโลวัตต์ 
พิกัดอัตราศุลกากร 8701.94.10.000 
(6) รถแทรกเตอร์ล้อยางกําลังเกินเคร่ืองยนต์เกิน 130 กิโลวัตต์ 
พิกัดอัตราศุลกากร 8701.95.10.000
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เศรษฐกิจ- สังคม 
5. เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติก  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังน้ี  
   1. เห็นชอบกลไกการขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ 
ร้านสะดวกซื้อ ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เพ่ือเป็นนโยบายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนใน
การดําเนินงานเพ่ือลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single – Use Plastic) ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ                
ต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573   
   2. มอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมบูรณาการดําเนินงาน ดังน้ี    
       2.1 มอบหมายให้สํานักนายกรัฐมนตรี โดยกรมประชาสัมพันธ์ ทส. โดยกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค และกระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมมือกับภาคเอกชนในการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ และความเข้าใจมาตรการดังกล่าวกับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ    
    2.2 มอบหมายให้ ทส. โดยกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ  
ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน 43 ราย พิจารณากําหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติสําหรับมาตรการงดให้ถุงพลาสติก    
   3. ให้ ทส. โดยกรมควบคุมมลพิษและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานในการติดตาม
ผลและรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบ  
   สาระสําคัญของเร่ือง   
   ทส. รายงานว่า   
   1. ทส. โดยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมการขับเคลื่อนการ
งดให้ถุงพลาสติกเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
ประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 250 คน เป็นผู้แทนจากศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
และร้านสะดวกซื้อ ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบกลไกการขับเคลื่อนการ
งดให้ถุงพลาสติก ทั้ง น้ี กรมควบคุมมลพิษได้นําเสนอกลไกการขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติกดังกล่าว                
ต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 โดยที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบกลไก               
การขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติก พร้อมทั้งให้ ทส. นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป  
   2. กลไกการขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติกมีสาระสําคัญ ดังนี้  
    2.1 ทส. โดยกรมควบคุมมลพิษและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมประชุมหารือร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย 43 ราย เพ่ือกําหนดแนวทาง วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับมาตรการงดให้ถุงพลาสติก โดยแนวทาง 
วิธีการที่จะดําเนินการขึ้นอยู่กับห้างร้านที่จะพิจารณาเลือกแนวทางวิธีการที่เหมาะสม แต่ต้องเป็นไปตามหลักการ            
งดให้ถุงพลาสติก รวมท้ังการกําหนดวิธีการปฏิบัติผ่อนผัน การรองรับที่ชัดเจนสําหรับภาชนะหรือถุงบรรจุของร้อน 
อาหารเปียก เน้ือสัตว์ และผลไม้   
    2.2 การสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ   
     2.2.1 ให้กรมประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตลอดจนภาคเอกชนร่วมกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับ
ผู้บริโภคและผู้ประกอบการในช่วง 4 เดือนก่อนหยุดให้ถุงพลาสติกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ 76 จังหวัด             
ทั่วประเทศ      
     2.2.2 สําหรับผู้ประกอบการห้างอ่ืน ๆ (นอกเหนือจาก 43 ราย) รวมทั้งร้านขาย
ของชําและตลาดสด ให้กรมประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และภาคเอกชน ร่วมกันรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจัดส่งข้อมูลแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้กับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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จังหวัดและสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาค เพ่ือร่วมกับภาคเอกชนในจังหวัดร่วมประชาสัมพันธ์ระหว่างเดือนมกราคม-
ธันวาคม 2563   
    2.3 ทส. โดยกรมควบคุมมลพิษและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือช้ีแจงทําความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในการดําเนินมาตรการงดให้
ถุงพลาสติกในห้างอ่ืน ๆ รวมท้ังร้านขายของชําและตลาดสดในพ้ืนที่ในลักษณะ Road – show ใน 4 ภูมิภาค คือ 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ เพ่ือนําไปเป็นข้อมูลประกอบการยก (ร่าง) พระราชบัญญัติ
การจัดการขยะพลาสติกโดยกําหนดเป้าหมายให้ถุงพลาสติกหูหิ้วหมดไปจากท้องตลาด ในวันที่ 1 มกราคม 2564   
   2.4 ทส. โดยกรมควบคุมมลพิษประชุมหารือร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 
สถาบันพลาสติก และกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือหาแนวทางการใช้วัสดุ
ทดแทนพลาสติกและส่งเสริมการนําพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้สําหรับกระบวนการ Pyrolysis ในการหลอมขยะพลาสติกให้เป็นนํ้ามัน และ
นํานํ้ามันมาผลิตเม็ดพลาสติก (พลาสติกมีส่วนประกอบหลักทางเคมีเหมือนกับนํ้ามัน ดังน้ัน ถ้าหากนําพลาสติกไปเผา
แล้วกลั่นแยกส่วนจะได้ผลผลิตเป็นนํ้ามัน แต่ ณ ตอนน้ียังไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเน่ืองจากนํ้ามันมีราคาถูก จึงเป็น
การศึกษาเพ่ือพิจารณาทางเลือก)    
    2.5 ทส. โดยกรมควบคุมมลพิษเร่งจัดทํากฎหมายเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการขยะพลาสติก 
โดยการทบทวน ปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการลดและนําของเสียมาใช้ประโยชน์ พ.ศ. .... เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป   
   2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ปริมาณขยะถุงพลาสติกหูหิ้วลดลง 45,000 ล้านใบต่อปี ส่งผล
ให้ปริมาณขยะที่ต้องนําไปกําจัดลดลง 225,000 ตันต่อปี และหน่วยงานภาครัฐประหยัดงบประมาณในการจัดการ
ขยะมูลฝอยได้ 340 ล้านบาทต่อปี รวมท้ังประหยัดพ้ืนที่รองรับและกําจัดขยะมูลฝอยในการฝังกลบได้ประมาณ           
616 ไร่   
    2.7 ดําเนินการมอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องบูรณาการดําเนินการ 
  
6. เรื่อง การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางและขั้นตอนการเสนอขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามท่ีสํานักงบประมาณ (สงป.) เสนอ  
    สาระสําคัญของเร่ือง   
   สงป. รายงานว่า ตามท่ีสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 และได้แต่งต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น้ัน โดยท่ีหากการพิจารณา             
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วเสร็จ จะปรับลดงบประมาณรายจ่ายลงได้จํานวนหน่ึง สงป. จึงจําเป็นต้องกําหนด   
แนวทางการเสนอขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายตามท่ีคาดว่าจะมีการปรับลดงบประมาณลงได้ ในครั้งน้ี สงป. จึงเสนอ
แนวทางและขั้นตอนการเสนอขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังน้ี    
   1. แนวทางการเสนอขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้หน่วยรับ
งบประมาณเสนอคําขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะรายการท่ีมีความจําเป็น
เร่งด่วนอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ ดังน้ี   
    1.1 เป็นรายจ่ายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ และนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่ต้องดําเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
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    1.2 เป็นรายจ่ายที่ต้องดําเนินการตามข้อผูกพัน รายจ่ายเพ่ือการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับเศรษฐกิจของประเทศ สังคม รายจ่ายเพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หรือเป็นรายจ่าย
ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ตลอดจนรายจ่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ    
    1.3 เป็นรายจ่ายเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอันเน่ืองมาจากเหตุภัยพิบัติ              
ภัยธรรมชาติ ในพ้ืนที่ที่ได้รับการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย หรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่ผ่านการพิจารณาจากสํานักงานทรัพยากรนํ้า
แห่งชาติแล้ว    
    ทั้งน้ี แนวทางการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ดังกล่าวข้างต้น มีเง่ือนไขดังน้ี   
     (1) รายการที่เสนอขอเพ่ิมงบประมาณต้องเป็นรายการที่มีอยู่ในคําของบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (9 สิงหาคม 2562) ยกเว้นรายจ่ายเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเสียหาย               
อันเน่ืองมาจากเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ในข้อ 1.3    
     (2) ไม่ควรทําให้เกิดภาระรายจ่ายประจําเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง    
     (3) ไม่ควรผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีในปีต่อ ๆ ไป    
     (4) หน่วยรับงบประมาณมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะดําเนินการได้ทันที   
     (5) หน่วยรับงบประมาณต้องเสนอโครงการ/รายการ ภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าที่ 
ตามกฎหมายของหน่วยงานน้ัน ๆ   
    (6) ดําเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561    
   2. แนวทางการเสนอขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะหน่วยรับงบประมาณที่เสนอขอต้ัง
งบประมาณไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกรณีที่มีการโอน
ภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ ดังน้ี   
     2.1 มีกฎหมายกําหนดให้โอนภารกิจทั้งกรณีที่มีการจัดต้ังหน่วยรับงบประมาณขึ้นใหม่และ
ไม่มีการจัดต้ังหน่วยรับงบประมาณ    
    2.2 มีพระราชกฤษฎีการวมหรือโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันตามนัยมาตรา 8 ทวิ ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
    2.3 มีการโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแผน
กระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
    ทั้งน้ี ให้หน่วยรับงบประมาณดําเนินการ ดังน้ี    
     (1) ให้หน่วยรับงบประมาณที่ถูกโอนภารกิจเสนอขอปรับลดงบประมาณเฉพาะใน
ส่วนที่เก่ียวกับภารกิจที่จะต้องโอน    
     (2) ให้หน่วยรับงบประมาณท่ีรับโอนภารกิจ เสนอขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้ปรับลดตามข้อ (1)   
   3. ขั้นตอนในการเสนอขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2563 ของหน่วยรับงบประมาณ   
    3.1 ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทําคําขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2563 ที่ได้ตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่าการดําเนินงานน้ันไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย กฎหมายหรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่เ ก่ียวข้อง และให้เสนอขอรับความเห็นชอบต่อนายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีที่กํากับ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรวบรวมจัดส่งให้ สงป. พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลรายละเอียดคําขอเพ่ิม
งบประมาณในระบบ e – Budgeting ภายในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562   
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     สําหรับกรณีการเสนอขอเพิ่มงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ให้เสนอ
หน่วยงานเจ้าภาพเพ่ือรวบรวมเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแผนงานบูรณาการน้ัน ๆ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและส่ง สงป. พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลรายละเอียดคําขอเพ่ิมงบประมาณในระบบ e – Budgeting ภายในวันพุธ
ที่ 20 พฤศจิกายน 2562   
       ทั้งน้ี สําหรับกรณีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2563 ที่ได้มีการตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่า การดําเนินงานน้ันไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย กฎหมาย หรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และให้เสนอขอรับความเห็นชอบต่อนายกรัฐมนตรี หรือ
รองนายกรัฐมนตรีที่กํากับ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรวบรวมจัดส่งให้ สงป. ภายในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562    
    3.2 สําหรับหน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล และหน่วยงานขององค์กรอิสระและ
องค์กรอัยการ ให้ย่ืนคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยตรง ภายในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือที่ สงป. จะได้ประมวลผล
ภาพรวมการขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป    
    3.3 ให้ สงป. พิจารณาคําขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และจัดทําข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เพ่ือนําเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข้ันตอนต่อไป   
 
7.  เรื่อง รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง  และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพ  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เป็นของชวัญ  ของท่ีระลึกเทศกาลปีใหม่  2563 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอรณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จาก
มูลนิธิโครงการหลวง  และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  
โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เป็นของขวัญ  ของท่ีระลึกเทศกาลปี
ใหม่  2563 โดยขอความร่วมมือให้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ  เอกชน และประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  เพ่ือสร้าง
ช่องทางการตลาดให้มากขึ้นและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชนในบนบท และเพ่ือเป็นการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ 2563 
 สาระสําคัญของเร่ือง  

1. กระทรวงมหาดไทย  โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ดําเนินการลงทะเบียนผู้ผลิต  ผู้ประกอบการ  
OTOP โดยปัจจุบันมีผู้ผลิต  ผู้ประกอบการ OTOP จํานวน 87,468  ราย  และมีผลิตภัณฑ์ OTOP จํานวน 185,963  
ผลิตภัณฑ์ (ณ วันที่  1  ตุลาคม  2562) 
 2. มูลนิธิโครงการหลวง เป็นโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร               
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนชาวไทยภูเขาที่เป็นคนยากไร้ให้มีอาชีพ             
มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   โดยผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง  ได้แก่  ผัก  สมุนไพร  เห็ด ชา กาแฟ  ถั่ว
และธัญพืช  ผลไม้  ดอกไม้เมืองหนาว  ผลิตผลปศุสัตว์  ผลิตผลประมง  ผลิตผลป่าไม้  ดอกไม้แห้งและผลิตภัณฑ์             
แปรรูปในช่ือการค้า  โครงการหลวง และดอยคํา  
 3. มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  จัดต้ังขึ้นโดยสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เพ่ือช่วยเหลือราษฎรในชนบทให้มีอาชีพเสริม
และเพ่ิมรายได้  ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาความยากจนในชนบท  โดยเฉพาะราษฎรที่ประสบปัญหาในการเพาะปลูก  หรือ
ที่ว่างจากฤดูเพาะปลูกให้ได้มีงานทํา ทําให้ไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานของตนเข้าไปทํางานรับจ้างในเมือง  โดยผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิ  ได้แก่  งานผ้า งานไม้ งานจักสาน  งานเซรามิก  ดอกไม้ประดิษฐ์  ผลิตภัณฑ์จาก
โครงการฟาร์มตัวอย่าง  และเบ็ดเตล็ด อาทิ สมุดบันทึก  กล่องผ้าไหม เป็นต้น  
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 4. เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  เป็นช่วงเวลาในการส่งมอบความสุขด้วยการมอบของขวัญ
ของที่ระลึก  ซึ่งในการเลือกซื้อของขวัญ  หากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตามข้อ 1-3 ทําให้เกิดการกระจายรายได้และส่งผล
ให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในระดับฐานราก 
 
8.  เรื่อง  มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดําเนินมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” 
ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี  
 กค. รายงานว่า 
 เน่ืองจากมาตรการส่งเสริม “ชิมช้อปใช้” (มาตรการส่งเสริมฯ) และมาตรการส่งเสริมการบริโภค
ภายในประเทศ  “ชิมช้อปใช้” (มาตรการส่งเสริมการบริโภคฯ) ที่ผ่านมาประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี  ดังน้ัน  
เพ่ือให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการบริโภคภายในประเทศอย่างต่อเน่ือง  จึงมีความจําเป็นต้องขยายการดําเนิน
มาตรการและปรับปรุงวิธีดําเนินมาตรการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
 เพ่ือให้มาตรการส่งเสริมฯ และมาตรการส่งเสริมการบริโภคฯ  ที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนิน
มาตรการในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความต่อเน่ือง   กระทรวงการคลังจึงเสนอการขยายการดําเนินมาตรการและ
ปรับปรุงวิธีดําเนินมาตรการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 สาระสําคัญ 
 1. มาตรการส่งเสริมฯ และมาตรการส่งเสริมการบริโภคฯ เป็นการให้สิทธิประโยชน์แก่ประชาชน
สัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียน  และมีบัตรประจําตัวประชาชนรวมจํานวนไม่เกิน 13 ล้าน
คน  (มาตรการส่งเสริมฯ ไม่เกิน 10 ล้านคน  และมาตรการส่งเสริมการบริโภคฯ ไม่เกิน 3 ล้านคน) โดยผู้ลงทะเบียน
จะได้รับสิทธิประโยชน์เพ่ือการใช้จ่ายในจังหวัดที่เลือกที่ไม่ใช่จังหวัดตามทะเบียนบ้าน  ผ่านระบบการชําระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (g-Wallet) ดังน้ี 
  1.1 รัฐบาลสนับสนุนวงเงินสําหรับ g-Wallet ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง ช่อง 1” (g-Wallet 
ช่อง 1)  จํานวน 1,000 บาทต่อคน เพ่ือเป็นสิทธ์ิในการซื้อสินค้าและบริการในจังหวัดที่เลือกไว้เมื่อตอนลงทะเบียนกับ
ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และ
ติดต้ังแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”  
  1.2 กรณีที่ผู้ลงทะเบียนเติมเงินเข้าบัญชี g-Wallet ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง ช่อง 2”               
(g-Wallet ช่อง 2 )  เพ่ือใช้จ่ายค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  ค่าที่พัก  รวมถึงบริการต่าง ๆ ตามปกติของท่ีพักน้ัน  ค่าซื้อ
สินค้าท้องถิ่น  ค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ  หรือค่าบริการที่เก่ียวเน่ืองกับการเดินทางในท้องถิ่นน้ัน  เช่น สปา 
การเช่าพาหนะ  ค่าบริการนําเที่ยวในพ้ืนที่ เป็นต้น  ในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดตามทะเบียนบ้าน  กับผู้ประกอบการท่ี
ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และติดต้ังแอพพลิเคชัน 
“ถุงเงิน” รัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยเข้าบัญชี g-Wallet ช่อง 2 ดังน้ี  
    (1) เงินชดเชยเป็นจํานวนเท่ากับร้อยละ 15 ของยอดชําระเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน  
4,500 บาทต่อคน (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน) 

(2) เงินชดเชยเป็นจํานวนเท่ากับร้อยละ 20 ของยอดชําระเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน  
4,000 บาทต่อคน สําหรับวงเงินใช้จ่ายในส่วนที่เกิน 30,000 บาท   แต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน (วงเงินใช้จ่ายไม่
เกิน 20,000 บาทต่อคน)   
   ทั้งน้ีการซื้อสินค้าและบริการตามข้อ 1.1 และ 1.2 ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่
กระทรวงการคลังกําหนด   
 อน่ึงมาตรการส่งเสริมฯ และมาตรการส่งเสริมการบริโภคฯ จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
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2. ความคืบหน้าการดําเนินมาตรการส่งเสริมฯ และมาตรการส่งเสริมการบริโภคฯ มีผู้ได้รับสิทธ์ิ  
12,901,825 ล้านคน  สําหรับข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  มีผู้ใช้สิทธ์ิ 10,942,486 คน มียอดใช้จ่ายรวม  
11,335 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่าน  g-Wallet  ช่อง 1 ประมาณ 10,732 ล้านบาท หรือเฉล่ียคนละ 981 บาท  
สําหรับการใช้จ่าย g-Wallet ช่อง 2 มีผู้ใช้สิทธ์ิ 81,656 คน มียอดใช้จ่ายประมาณ 603 ล้านบาท หรือเฉล่ียคนละ 
7,385 บาท 

3. ทั้งน้ีกระทรวงการคลังได้มีการติดตามการดําเนินมาตรการ รวมทั้งตรวจสอบความผิดปกติจาก 
การรับชําระเงินด้วยแอพพลิเคช่ัน “ถุงเงิน” โดยมีคําสั่งที่ 1458/2562 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานประเมินผลและความ
คุ้มค่าของมาตรการส่งเสริมฯ “ชิมช้อบใช้”  (คณะทํางานฯ) ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562  และในการประชุม
คณะทํางานฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการประเมินผลและความ
คุ้มค่าของมาตรการรวมท้ังได้รับทราบการดําเนินการเบ้ืองต้นกรณีพบความผิดปกติในการทําธุรกรรมภายใต้มาตรการ
ดังกล่าว  และมีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะทํางานย่อยด้านการประเมินผลความคุ้มค่ามาตรการ “ชิมช้อปใช้” เพ่ือ
ประเมินผลการดําเนินการและความคุ้มค่าของมาตรการ  “ชิมช้อปใช้”และคณะทํางานย่อยด้านกฎหมาย  เพ่ือ
ติดตามตรวจสอบร้านค้ากรณีพบความผิดปกติจากการรับชําระเงินให้ดําเนินการสั่งระงับการจ่ายเงินและตรวจสอบ
การทําธุรกรรมที่ผิดปกติดังกล่าว  

4. เน่ืองจากยังมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมมาตรการอีกเป็นจํานวนมากที่พร้อมจะจับจ่ายใช้สอยแต่ 
ยังไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้  กระทรวงการคลังจึงเสนอแนวทางการดําเนินมาตรการส่งเสริมการ
บริโภคฯ เพ่ิมเติม ดังน้ี  

4.1 วัตถุประสงค์ : เพ่ือกระตุ้นการบริโภคในประเทศผ่าน g-Wallet  ช่อง 2  
โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการใช้จ่าย 

4.2 กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 
ลงทะเบียน   และมีบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวนไม่เกิน 2 ล้านคน  โดยจะกันสิทธ์ิบางส่วนสําหรับผู้ที่มีอายุ 60 
ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียน  ตามเง่ือนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด 

4.3 ระยะเวลามาตรการ: ขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการส่งเสริมฯ  และ
มาตรการ 

ส่งเสริมการบริโภคฯ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563  
4.4 วิธีดําเนินมาตรการ:  

    (1) ขยายการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการบริโภคฯ 
สําหรับประชาชน   โดยรัฐบาลจะเสนอเฉพาะเงินชดเชดสําหรับการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet  ช่อง 2  
    (2) การใช้จ่ายค่าสินค้าและบริการผ่าน g-Wallet  ช่อง 2 ตามมาตรการ
ส่งเสริมฯ และมาตรการส่งเสริมการบริโภคฯ ให้สามารถใช้จ่ายได้ทุกจังหวัด รวมทั้งจังหวัดตามทะเบียนบ้าน  โดยให้
รวมถึงค่าบริการแพ็คเกจที่พักพร้อมการเดินทางหรือบริการที่เก่ียวข้อง  ตลอดจนค่าสินค้าและบริการผ่านระบบที่
ตรวจสอบการทําธุรกรรมได้  ทั้งน้ี  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด 
    (3) กรณีพบความผิดปกติจากการรับชําระเงินด้วยแอพพลิเคชัน “ถุงเงิน” 
ให้กรมบัญชีกลางในฐานะผู้รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมฯ และมาตรการส่งเสริมการบริโภคฯ และ
ผู้อนุมัติและดําเนินการแทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผ่านวิธีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันเป็น
ผู้ดําเนินการการจ่ายเงินและตรวจสอบการทําธุรกรรมที่ผิดปกติดังกล่าว   หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการกระทําผิด 
ให้กรมบัญชีกลาง ระงับสิทธิร้านค้าในการรับชําระเงินด้วยแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”  และดําเนินการตามกระบวนการ
ทางกฎหมายต่อไป   
    (4) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง  ให้ความอนุเคราะห์การ
ตรวจสอบข้อมูลบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์สําหรับการดําเนินมาตรการส่งเสริมการบริโภคฯ  
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   4.5 งบประมาณ : ใช้งบประมาณเดิมสําหรับมาตรการส่งเสริมฯ ในส่วนของ ททท.
ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ในกรอบวงเงินสําหรับเงินชดเชยจํานวน                
9,050 ล้านบาท 
 

ต่างประเทศ 
 
9.  เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหมแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ 
     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม (กห .) จัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่าง
กระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้าน
การป้องกันประเทศ (บันทึกความเข้าใจฯ) และให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือ               
ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ร่วมลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งน้ีหากมีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของร่างบันทึกความเข้าใจฯ โดยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ให้ กห. 
พิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสม ตามท่ีกระทรวงกลาโหม เสนอ 
(จะมีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศ               
คู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting - Plus : MDMM - Plus) ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร) 
     สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบการทํางานในการส่งเสริม
ความร่วมมือทวิภาคีด้านการป้องกันประเทศบนพ้ืนฐานของหลักความเท่าเทียมกัน ผลประโยชน์ร่วมกันและการ
เคารพอย่างเต็มที่ต่ออํานาจอธิปไตยและและบูรณภาพเหนือดินแดนอย่างเต็มที่ ทั้งสองฝ่ายจะเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านการป้องกันประเทศ เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันด้านความมั่นคง ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลกในภาพรวม 
 
10. เรื่อง ร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมระหว่าง ไทย - สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 2020 ว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้าน
การป้องกันประเทศ 
     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมระหว่าง ไทย - สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 2020 
ว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศ (ร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมฯ) และให้รองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ร่วมลงนามในร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมฯ ทั้งน้ี 
หากมีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมฯ ให้กระทรวงกลาโหม (กห.) 
พิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสม ตามท่ีกระทรวงกลาโหม เสนอ  
  (จะมีการจัดพิธีลงนามในร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมฯ ในการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับ
รัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting - Plus : ADMM - Plus) ครั้งที่ 6 
ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร) 
     สาระสําคัญของร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมฯ เป็นการเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติการ
ร่วมกันระหว่าง กห. แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา โดยจะทํางานร่วมกับพันธมิตรและ
ประเทศหุ้นส่วนอ่ืน ๆ อย่างจริงจัง เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีซับซ้อนในภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก โดยทั้งสอง
ฝ่ายตระหนักถึงความสําคัญของความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ย่ังยืน ซึ่งรวมถึงการฝึกและศึกษา การเสริมสร้าง             
ขีดความสามารถ การปฏิบัติการร่วมกัน และการพัฒนาหน่วยงานด้านความมั่นคงและการทหารให้มีความทันสมัย 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา รวมทั้งกลไก
ความมั่นคงในภูมิภาค ที่ทั้งสองฝ่ายตระหนักและพยายามรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนและบทบาทสําคัญ
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ของกลไกสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงของภูมิภาคท่ีนําโดยอาเซียน ซึ่งรวมถึงกลไกการประชุมอาเซียนว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรี
กลาโหมประเทศคู่เจรจาที่สนับสนุนความไว้วางใจและการเสริมสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจซึ่งกันและกันเพ่ือสันติภาพ
และเสถียรภาพในภูมิภาค 
 
11. เรื่อง  ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนและร่างความตกลงสําหรับการดําเนินโครงการ Promotion of Sustainable 
Agricultural Value Chains in ASEAN 
     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่เก่ียวข้องกับโครงการ Promotion of Sustainable 
Agricultural Value Chains in ASEAN รวม 2 ฉบับ ได้แก่ (1)  ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนจากสํานักเลขาธิการอาเซียน
ถึงสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Exchange of Notes) และ (2) ร่างความตกลงเพ่ือดําเนินโครงการ 
(Implementation Agreement) รวมทั้งอนุมัติให้เลขาธิการอาเซียน (Secretary-General of ASEAN) ลงนามใน
ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ และรองเลขาธิการอาเซียน (Deputy Secretary-General of ASEAN) ลงนามในร่างความ
ตกลงเพ่ือดําเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) แจ้งสํานักเลขาธิการ
อาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ว่า รัฐบาลไทยเห็นชอบต่อร่างเอกสารทั้ง 2 ฉบับ 
และให้เลขาธิการอาเซียนและรองเลขาธิการอาเซียนลงนามในเอกสารทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าวข้างต้นตามลําดับ ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ 
    ทั้งน้ี ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ (Exchange of 
Notes) และร่างความตกลงเพ่ือดําเนินโครงการ (Implementation Agreement) ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและ           
ไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้  ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถดําเนินการได้ โดยให้
นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าว (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ตามข้อ 3.10) ด้วย 
    สาระสําคัญของร่างเอกสาร ทั้ง 2 ฉบับ 
      1. ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนจากสํานักเลขาธิการอาเซียนถึงสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Exchange 
of Notes) มีเน้ือหาเก่ียวกับวัตถุประสงค์ งบประมาณ และประเด็นด้านการบริหารโครงการฯ โดยหนังสือของฝ่าย
เยอรมนีจะระบุถึงข้อเสนอ และหนังสือของฝ่ายอาเซียนจะตอบรับข้อเสนอของฝ่ายเยอรมนี  
      2. ร่างความตกลงเพ่ือดําเนินโครงการ (Implementation Agreement) ระหว่างอาเซียนกับ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีเน้ือหาเป็นการกําหนดรายละเอียดการดําเนินโครงการต่าง ๆ เช่น การสนับสนุน
บุคลากรและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ี
ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีให้ดําเนินโครงการฯ การสนับสนุนบุคลากรและสถานที่
ปฏิบัติงานของสํานักเลขาธิการอาเซียน และข้อกําหนดที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลโครงการ การแก้ไขเพ่ิมเติมความ
ตกลง เป็นต้น  
      โครงการการสนับสนุนห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรอย่างย่ังยืนในอาเซียน (Promotion of 
Sustainable Agricultural Value Chains in ASEAN) มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาปัจจัยที่สําคัญในการดําเนินการ
มาตรฐานด้านคุณภาพและความย่ังยืนในห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตร (Agricultural Value Chains) ในภูมิภาค
อาเซียนให้ดีย่ิงขึ้น โดย GIZ จะสนับสนุนการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ในภูมิภาคและให้การสนับสนุนด้านวิชาการ 
การบริหารจัดการ และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอ่ืน ๆ (อาทิ การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ) ภายใต้เงิน
สนับสนุนจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จํานวน 3 ล้านยูโร (ประมาณ 100 ล้านบาท) ทั้งน้ี โครงการดังกล่าว
ได้รับความเห็นชอบจากคณะทํางานด้านพืชของอาเซียน (ASEAN Sectoral Working Group on Crops : ASWGC) 
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เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 และที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการเกษตรและป่าไม้ (Senior Officials’ Meeting of 
the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry : SOM - AMAF) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 แล้ว 
 
12. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เรื่อง ผลการเข้าร่วมการประชุมผู้นํา G20 
ประจําปี 2562 ของนายกรัฐมนตรี  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เรื่อง ผลการเข้า
ร่วมการประชุมผู้นํา G20 ประจําปี 2562 ของนายกรัฐมนตรี ข้อ 2 จากเดิม “ให้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับไปหารือในรายละเอียดร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเกี่ยวกับการจัดต้ังสถาบันโคเซ็นในไทย (Thai KOSEN) ให้เหมาะสมและชัดเจนเพ่ือดําเนินการต่อไป ทั้งน้ี 
ให้สถาบันโคเซ็นดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ อว.” เป็น “ให้ อว. รับไปหารือในรายละเอียดร่วมกับ ศธ. และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับการจัดต้ังสถาบันโคเซ็นในไทยให้เหมาะสม และร่วมสนับสนุนการดําเนินการจัดต้ัง
สถาบันโคเซ็นดังกล่าวต่อไป” ตามท่ี ศธ. เสนอ  
   สาระสําคัญของเร่ือง  
   ศธ. ได้จัดทําบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบันทึกความร่วมมือดังกล่าว
ได้กําหนดความร่วมมือที่สําคัญเก่ียวกับการก่อต้ังสถาบันการศึกษารูปแบบโคเซ็นประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย (Thai 
KOSEN) และการสนับสนุนนักเรียนไทยไปศึกษาต่อในสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น [คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการ
จัดทําบันทึกความร่วมมือดังกล่าวเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561] ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 
2562 ให้ อว. รับไปหารือในรายละเอียดร่วมกับ ศธ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดต้ัง Thai KOSEN ให้
เหมาะสมและชัดเจนเพ่ือดําเนินการต่อไป และให้ Thai KOSEN อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ อว. แต่เน่ืองจาก
ปัจจุบันองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ใน
ฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลและประเมินรายละเอียดสินเช่ือ 
(Loan Appraisal) สําหรับการก่อต้ัง Thai KOSEN และการสนับสนุนนักเรียนไทยไปศึกษาต่อในสถาบันโคเซ็น 
ประเทศญี่ปุ่น เรียบร้อยแล้ว โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาวงเงินกู้เพ่ือขอความเห็นชอบจากรัฐบาลญี่ปุ่น โดย
คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาเงินกู้ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และจะสามารถเริ่มจ่ายเงินกู้ได้ในเดือนเมษายน 
2563 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ โดยให้ Thai KOSEN อยู่ภายใต้การกํากับของ อว. JICA 
จะต้องเร่ิมขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลประเมินรายละเอียดสินเช่ือ (Loan Appraisal) สําหรับการดําเนินการดังกล่าว
ใหม่ (ใช้ระยะเวลาดําเนินการอีกประมาณ 1 ปี) และส่งผลให้การดําเนินการตามขั้นตอนการกู้เงินไม่เป็นไปตาม
กําหนดการท่ีวางแผนไว้ ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการพิจารณาวงเงินกู้จากรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นไปตามแผนการดําเนินงาน
ที่กําหนดไว้ และมิก่อให้เกิดการติดขัดของการดําเนินการอันจะส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา และการจัดการเรียน
การสอนของนักศึกษาดังกล่าว ศธ. จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็น “ให้ อว. รับไปหารือในรายละเอียดร่วมกับ ศธ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเก่ียวกับ
การจัดต้ังสถาบันโคเซ็นในไทยให้เหมาะสม และร่วมสนับสนุนการดําเนินการจัดต้ังสถาบันโคเซ็นดังกล่าวต่อไป”  
 
13.  เรื่อง การรับรองร่างปฏิญญากรุงเทพ: การตอบสนองอย่างมีประสิทธิผลต่อปัญหายาเสพติดในลุ่มแม่น้ําโขง
และร่างแผนปฏิบัติการในอนุภูมิภาคเพื่อการควบคุมยาเสพติด ฉบับที่ 11  
     คณะรัฐมนตรีมีมติต่อร่างปฏิญญากรุงเทพ: การตอบสนองอย่างมีประสิทธิผลต่อปัญหายาเสพติดใน
ลุ่มแม่ นํ้าโขงและร่างแผนปฏิบัติการในอนุภูมิภาคเพ่ือการควบคุมยาเสพติด ฉบับที่ 11  รวมทั้งอนุมัติให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมร่วมให้การรับรองร่างปฏิญญากรุงเทพ: การตอบสนองอย่างมีประสิทธิผลต่อปัญหา
ยาเสพติดในลุ่มแม่นํ้าโขงและร่างแผนปฏิบัติการในอนุภูมิภาคเพ่ือการควบคุมยาเสพติด ฉบับที่ 11 โดยไม่มีการ          
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ลงนาม  ในห้วงการประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่ายฯ ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562  
ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร และอนุมัติให้กระทรวงยุติธรรม แก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญา
กรุงเทพฯ และร่างแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 11 ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย
หากมีความจําเป็น โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกตามที่กระทรวงยุติธรรม เสนอ  
    สาระสําคัญของร่างฯ ทั้ง 2 ฉบับ 
      1. ร่างปฏิญญากรุงเทพฯ เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิกที่จะระดมความ
พยายามในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาค ด้วยแนวทางที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ สอดคล้องกับ
เจตนาของกรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่ายฯ บนหลักการความเป็นหุ้นส่วนและแบ่งปันความรับผิดชอบร่วมกัน การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกับอนุสัญญายาเสพติดระหว่างประเทศทั้งสามฉบับ รวมถึงเอกสารที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ 
ขององค์การสหประชาชาติ และตามแผนงานหลัก 4 ด้าน ของแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 11  ได้แก่ 1) ยาเสพติดและ
สุขภาพ 2) ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด 3) ความร่วมมือด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 
4) การพัฒนาทางเลือกอย่างย่ังยืน 
      2. ร่างแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 11 เป็นกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งกําหนดกรอบกิจกรรม
และโครงการที่จะดําเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วยแผนงานหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1) ยาเสพติดและ
สุขภาพ 2) ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด 3) ความร่วมมือด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 
4) การพัฒนาทางเลือกอย่างย่ังยืน เพ่ือรองรับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงที่เติบโตอย่าง
รวดเร็วให้สามารถลดความต้องการและปริมาณของยาเสพติดได้อย่างมีนัยสําคัญ โดยจะดําเนินการให้สอดคล้องกับ
นโยบายยาเสพติดโลกที่เน้นความสมดุลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่คํานึงถึงสุขภาพ สวัสดิภาพ และความม่ันคง
ปลอดภัยของประชาชน 
 
14. เรื่อง การลงนามพิธีสารว่าด้วยข้อกําหนดด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในการนําเข้ารําสกัด
น้ํามันและกากเนื้อในเมล็ดปาล์มจากประเทศไทยระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและ
สํานักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ดังน้ี 
       1. เห็นชอบต่อร่างพิธีสารว่าด้วยข้อกําหนดด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในการนําเข้า
รําสกัดนํ้ามันและกากเน้ือในเมล็ดปาล์มจากประเทศไทยระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย
และสํานักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  
       2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในพิธีสารว่าด้วย
ข้อกําหนดด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในการนําเข้ารําสกัด นํ้ามันและกากเน้ือในเมล็ดปาล์มจาก
ประเทศไทยระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและสํานักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ทั้งน้ี หากมีการปรับปรุงแก้ไขร่างพิธีสารฯ  ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้
หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศเพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ  
       3. มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม
ในข้อ 2  
     สาระสําคัญของร่างพิธีสารฯ เป็นการดําเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจร่วมกันว่าด้วยว่าด้วย
ความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 12 
เมษายน 2547 โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
       1) รําสกัดนํ้ามันและกากเน้ือในเมล็ดปาล์มของไทยท่ีส่งออกไปจีน เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากกาก
สกัดนํ้ามันด้วยกระบวนการบีบจากรําข้าวและปาล์มนํ้ามัน โดยต้องปราศจากศัตรูพืชกักกัน และมาจากโรงงานที่ผ่าน
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การตรวจประเมินโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนําส่งรายช่ือโรงงานให้
สํานักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ( GACC) พิจารณาประกาศข้ึนทะเบียนบนเว็บไซต์ ของ GACC  
      2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องตรวจสอบและรับรองว่าโรงงานได้มีการควบคุมสุขอนามัย 
ต้ังแต่ กระบวนการผลิตสินค้า ผลผลิตขั้นสุดท้าย โกดัง และยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเพ่ือให้รําสกัดนํ้ามันและกาก
เน้ือในเมล็ดปาล์มสะอาดและปราศจากสิ่งแปลกปลอม โดยต้องแนบใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองการรมยาไป
กับกากเน้ือในเมล็ดปาล์มและรําสกัดนํ้ามันที่ส่งไปจีนทุกคร้ัง 
      3) เมื่อผลิตภัณฑ์รําสกัดนํ้ามันและกากเน้ือในเมล็ดปาล์มไปถึงด่านนําเข้าของสาธารณประชาชนจีน 
เจ้าหน้าที่จะดําเนินการตรวจสอบและกักกัน ณ ด่านนําเข้า หากตรวจพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามเง่ือนไขพิธีสารฉบับน้ี 
จะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย การแก้ไข ส่งกลับ ทําลายสินค้า หรือระงับการนําเข้าเป็นรายสถานประกอบการ 
 

แต่งต้ัง 
15. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ
แต่งต้ัง นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา 
(นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ต้ังแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
16. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
   1. นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย สํานักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้ําตาลทราย ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง    
   2. นายเอกภัทร วังสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย   
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่
ว่าง  
  
17. เรื่อง ขออนุมัติแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จํานวน 3 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบ
วาระสองปี ดังน้ี   
   1. รองศาสตราจารย์วีริศ อัมระปาล  
   2. นายธนพล คงเจี้ยง  
  3. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป  
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18. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งต้ัง นายไกรเสริม 
โตทับเที่ยง เป็นข้าราชการการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป  
 
19. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหาร ระดับสูง จํานวน 6 ราย ดังน้ี   
   1. นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองศึกษาธิการภาค (นักบริหาร ระดับต้น) สํานักงานศึกษาธิการภาค 
14 สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   
   2. นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับต้น) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ  
   3. นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค (นักบริหาร ระดับต้น) สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  
   4. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับต้น) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง               
(นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  
   5. นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค (นักบริหาร ระดับต้น) สํานักงานศึกษาธิการภาค 17 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดํารงตําแหน่งศึกษาธิการภาค (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 5 สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ   
   6. นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับต้น) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดํารงตําแหน่งศึกษาธิการภาค             
(นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานศึกษาธิการภาค 8 สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ   
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
20. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดังน้ี   
   1. นางฤชุกร สิริโยธิน     กรรมการ 
    2. พลโท กานต์ กลัมพสุต   กรรมการ  
   3. นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล   กรรมการ    
   โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ทั้งน้ี ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังแทนนี้ให้อยู่ใน
ตําแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน  
 

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