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เรือ่ง    สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562                                        1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
  วาระที่ 7 ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จํานวน 7 ฉบับ 

สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง จํานวน 7 ฉบับ 
ประกอบด้วย 
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. .... 
  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอ่ืนของกรรมการดําเนินการสหกรณ์
และผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. .... 
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. .... 
  4. ร่างกฎกระทรวงการดํารงเงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. .... 
  5. ร่างกฎกระทรวงธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเ นี ่ยน               
พ.ศ. .... 
  6. ร่างกฎกระทรวงการจัดทําบัญชี การจัดทําและการเปิดเผยงบการเงิน การสอบบัญชีและ               
การแต่งต้ังผู้สอบบัญชี พ.ศ. .... 
  7. ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บและรายงานข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. .... 
  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตามข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  และให้รับความเห็น
ของกระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์               
รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
 

ร่างกฎกระทรวง สาระสาํคญั 
1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดขนาดของ
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต 
ยูเน่ียน พ.ศ. ....  
 
 
 

กําหนดขนาดของสหกรณ์โดยพิจารณาจากข้อมูลงบการเงินของ
สหกรณ์ปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแล้ว  ดังต่อไปน้ี  
(1) สหกรณ์ขนาดใหญ่ หมายถึง สหกรณ์ที่มีขนาดสินทรัพย์ต้ังแต่  
5,000 ล้านบาทข้ึนไป  และชุมนุมสหกรณ์ทุกแห่ง 
(2) สหกรณ์ขนาดเล็ก  หมายถึง  สหกรณ์ที่มีขนาดสินทรัพย์ 
น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท 
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ร่างกฎกระทรวง สาระสาํคญั 
2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามอ่ืนของกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์และผู้จัดการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยูเน่ียน พ.ศ. .... 

1.คณะกรรมการต้องมีผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการเงิน การบัญชี  
การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมและมีหลักฐาน
การผ่านการฝึกอบรม โดยสหกรณ์ขนาดเล็กต้องมีกรรมการอย่างน้อย 
1 คนและสหกรณ์ขนาดใหญต้่องมีกรรมการอย่างน้อย 3 คน              
2. กําหนดให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด
หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการเงินการบัญชี  การบริหารจัดการ และ
ด้านอ่ืน ๆ ของกรรมการและผู้จัดการของสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์
โดยให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องตามกฎกระทรวงนี้จัดฝึกอบรมและมอบ
หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมพร้อมทั้งส่งรายช่ือ
ผู้ผ่านการฝึกอบรมให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
3. กรรมการและผู้จัดการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และให้รวมถึงลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี  
    3.1 เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจใน
การจัดการ  หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การ
กํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรือสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
    3.2 มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดําเนิน
กิจการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อ่ืนหรือ
ฉ้อโกงประชาชน 
    3.3 เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือที่ปรึกษาของสหกรณ์หรือชุมนุม
สหกรณ์แห่งอ่ืนรวมถึงสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ประเภทอ่ืน เว้นแต่
เป็นกรรมการชุมนุมสหกรณ์ 

3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. .... 

ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่กําหนดนโยบายทิศทางและเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์  กํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จัดให้มีบทบัญญัติเ ก่ียวกับจริยธรรมของกรรมการ  
ผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจในการจัดการ  ที่ปรึกษาของสหกรณ์และเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์  จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้าน
ต่าง ๆ  ของสหกรณ์ กํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินกิจการตาม
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  
กํากับดูแลฝ่ายจัดการให้มีความสามารถในการจัดการงานของสหกรณ์ 
และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มี
ประสิทธิภาพ ฯลฯ   

4 .  ร่ า ง ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ดํ า ร ง
เงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
พ.ศ. .... 

    4.1 กําหนดให้ชุมนุมสหกรณ์ดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละสิบห้า 
    4.2 เงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์  ประกอบด้วย  (1) ร้อยละ 
แปดสิบของทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว (2)  ทุนสํารอง 
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ร่างกฎกระทรวง สาระสาํคญั 
5. ร่างกฎกระทรวงธรรมาภิบาลของ
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยูเน่ียน พ.ศ. .... 

    5.1 กําหนดให้ในการประชุมใหญ่สหกรณ์ต้องแจ้งให้ทราบในเร่ือง
ผลประโยชน์ค่าตอบแทนสวัสดิการ  และผลตอบแทนอื่นที่กรรมการ 
ผู้จัดการ ผู้มีอํานาจในการจัดการ  และที่ปรึกษาของสหกรณ์ได้รับจาก
สหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  ข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ  การ
ถูกดําเนินคดี  การถูกร้องเรียนถูกลงโทษของสหกรณ์ในรอบปีบัญชี 
ที่ผ่านมา  พร้อมทั้งแผนหรือแนวทางการป้องกัน  รวมถึงรายการอ่ืน 
ที่คณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่มี  มติให้เปิดเผยแก่สมาชิก  
    5.2 กําหนดให้สหกรณ์จัดทํา และเปิดเผยรายการย่อแสดง
สินทรัพย์และหน้ีสินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเง่ือนไขที่ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกาศกําหนด 
    5.3 ในการดําเนินงานสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์จะต้องถือ
ปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 
 5.3.1 การให้สินเช่ือหรือให้กู้กับกรรมการที่เป็นสมาชิก  ต้อง
ไม่มีเง่ือนไขหรือข้อกําหนดพิเศษและต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการเอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่บุคคลดังกล่าวมากกว่าการให้สินเช่ือหรือให้เงินกู้กับ
สมาชิกอ่ืน  
          5.3.2 การทําธุรกรรมกับกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอํานาจ 
ในการจัดการที่ปรึกษาของสหกรณ์ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว  
ต้องไม่มีเง่ือนไขหรือข้อกําหนดพิเศษและต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการ
เอ้ือประโยชน์ให้แก่บุคคลดังกล่าว 
 5.3.3 ไม่จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่
กรรมการ  ผู้จัดการ ผู้มีอํานาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์หรือ
ผู้ที่เ ก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว  เป็นค่าตอบแทน ซึ่งมิใช่บําเหน็จ 
เงินเดือน  รางวัล และเงินเพ่ิมอย่างอ่ืนบรรดาที่พึงจ่ายตามปกติ 

ฯลฯ 
6. ร่างกฎกระทรวงการจัดทําบัญชี  
การจัดทําและการเปิดเผยงบการเงิน  
การสอบบัญชีและการแต่งต้ังผู้สอบ
บัญชี พ.ศ. .... 

    6.1 กําหนดให้สหกรณ์จัดทําบัญชี  งบการเงินและเปิดเผยข้อมูลให้
เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์     
    6.2 กําหนดให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจหรือ
กิจกรรมอ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  กฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้องรวมท้ังระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 
    6.3 การแต่งต้ังผู้สอบบัญชีสหกรณ์และการปฏิบัติงานสอบบัญชี
สหกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบที่อธิบดี 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กําหนด 

7. ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บและ
รายงานข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. .... 

กําหนดให้สหกรณ์จัดเก็บและรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ต่อ
นายทะเบียนสหกรณ์ดังต่อไปน้ี 

(1) งบแสดงฐานะทางการเงิน 
(2) งบกําไรขาดทุน 
(3) งบทดลอง 
(4) การลงทุนในหลักทรัพย์ 
(5) ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมและการฝากเงิน 
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ร่างกฎกระทรวง สาระสาํคญั 
 (6) เจ้าหน้ีเงินกู้และผู้ฝากเงิน 

(7) การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 
(8) ฐานะสภาพคล่องสุทธิ 
(9) รายงานการก่อหน้ี 
(10) การจัดช้ันสินทรัพย์และการกันเงินสํารอง 
(11) รายงานการสอบทานหน้ี 
(12) การดํารงเงินกองทุน  
(13) แบบรายงานคุณภาพลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม 
(14) รายงานอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  คอื  กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์
ด้านเศรษฐกจิ - สังคม 
วาระที่ 11 เรือ่ง  ขอความเหน็ชอบการลงทนุ  และกูย้มืเงินในโครงการจัดตั้งฟารม์โคนม 

ประสทิธิภาพสงู   
สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

(กษ.) เสนอ  ดังน้ี  
  1. เห็นชอบให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ยืมเงินจํานวน 51.70            
ล้านบาท จากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 
สําหรับลงทุนในการจัดต้ังฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง (Thai – Denmark Smart Dairy Farm)  
  2. อนุมัติงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2563 เพ่ิมเติม [เพ่ิมเติมจากแผนงบลงทุนปกติ
ประจําปีงบประมาณ 2563 ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)] สําหรับการ
ลงทุนจัดต้ังฟาร์ม   โคนมประสิทธิภาพสูง (Thai – Denmark Smart Dairy Farm) ของ อ.ส.ค. จํานวนเงิน 
51.70 ล้านบาท เป็นงบลงทุน แผนระยะยาว 9 ปี เริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ 2563 - 2571 โดยมีวงเงิน
ดําเนินการและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563 จํานวนเงิน 37.91 ล้านบาท  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้องค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ยืมเงินจํานวน 51.70 ล้านบาท จากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต 
ภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ สําหรับลงทุนในการจัดต้ังฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง 
(Thai – Denmark Smart Dairy Farm)  รวมทั้งอนุมัติงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2563 เพ่ิมเติม (เพ่ิมเติม
จากแผนงบลงทุนปกติประจําปีงบประมาณ 2563 ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
สําหรับการลงทุนจัดต้ังฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงดังกล่าว  จํานวนเงิน 51.70 ล้านบาท เป็นงบลงทุนแผน
ระยะยาว 9 ปี  เริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ 2563 – 2571 โดยมีวงเงินดําเนินการและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
2563 จํานวนเงิน 37.91 ล้านบาท 
  2. โครงการจัดต้ังฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง (Thai – Denmark Smart Dairy Farm)   
เป็นการจัดต้ังฟาร์มสาธิตเชิงธุรกิจในพ้ืนที่ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยที่มีจํานวนแม่โครีดนม
ไม่น้อยกว่า 100 ตัว มีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการฟาร์ม เช่น การเลี้ยงแบบขังในคอกและใช้อาหาร 
ผสมสําเร็จ  (Total Mixed Ration - TMR)  ที่มีมาตรฐานตรงตามความต้องการของโค  การจัดการคอกพักโคและ 
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ระบบระบายความร้อนที่ทําให้แม่โคอยู่สบายตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Aninal Welfare)  การบริหารจัดการและ
เก็บข้อมูลโครายตัวในระบบคอมพิวเตอร์  ระบบการรีดนมที่มีการบันทึกปริมาณนํ้านมดิบรายตัวรายวันมีระบบ
ทําความสะอาด  โดยมีเป้าหมายให้มีการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงสําหรับ
นักวิชาการ  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและเกษตรกรผู้ เลี้ยงโคนม ปีละไม่น้อยกว่า 680 คน และเพ่ิมจํานวน
นักท่องเที่ยวที่เข้าเย่ียมชมกิจการฟาร์มไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากปัจจุบันที่ 60,000 คนต่อปี โดยงบประมาณ
โครงการฯ เป็นงบลงทุนแผนระยะยาว รวม 55.90  ล้านบาท 
  3. โครงการฯ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ
ไทยในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 และคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ต่อมาคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยในคราว
ประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 มีมติให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
นําเรื่องน้ี เสนอคณะรัฐมนตรีขอความเห็นชอบการยืมเงิน  ซึ่งเป็นการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2514 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 26 ที่บัญญัติให้
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดําเนิน
กิจการลงทุนหรือร่วมทุนเพ่ือการใดครั้งหน่ึงเกินย่ีสิบล้านบาท หรือกู้ยืมเงินหรือค้ําประกันบุคคลภายนอกคร้ัง
หน่ึงเกินย่ีสิบล้านบาทได้  รวมทั้งขอให้อนุมัติงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2563 เพ่ิมเติม  เน่ืองจากงบลงทุน
โครงการฯ ยังไม่ได้บรรจุอยู่ในงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปี 2563  

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  คอื  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
วาระที่ 15 เรือ่ง  มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิในช่วงปลายป ี2562 
สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบในหลักการมาตรการ/โครงการตามที่ 

กระทรวงการคลังเสนอ และอนุมัติงบกลาง รายการสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 5,000 ล้านบาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2564 และปีต่อ ๆ ไป 30,833.94 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการสินเช่ือธุรกิจ
ชุมชนสร้างไทย จํานวน 707.7 ล้านบาท โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 
2562/63 ในส่วนเพ่ิมเติม จํานวน 2,667.35 ล้านบาทและโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุง
คุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 จํานวน 27,458.89 ล้านบาท ตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงิน
การคลังฯ โดยมอบหมายให้ ธ.ก.ส. ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปี
ตามความเหมาะสมและความจําเป็นต่อไป 
  สาระสําคัญ 
  เน่ืองจากเครื่องช้ีเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปียังคงมีแนวโน้มชะลอตัว  และอาจทําให้
เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ชะลอตัวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้  กระทรวงการคลังเห็นสมควรเสนอมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 เพ่ือสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2562 และเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
  1. โครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  โครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  ประจําปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 
3 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน  โครงการสินเช่ือธุรกิจชุมชนสร้างไทย   
และโครงการพักชําระหน้ีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ 
      1.1 โครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน      
      1.2 โครงการสินเช่ือธุรกิจชุมชนสร้างไทย    
      1.3 โครงการพักชําระหน้ีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ 
 
 





วาระ
เรื่องที่

กฎหมาย 7 ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562
จํานวน 7 ฉบับ

เศรษฐกิจ-สังคม 11 ขอความเห็นชอบการลงทุน  และกู้ยืมเงินในโครงการจัดตั้งฟาร์มโคนม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประสิทธิภาพสูง
15 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 

 

1 

http://www.thaigov.go.th                                                         เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 
 
  วันน้ี (26 พฤศจิกายน 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
   

1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติยศ และ 
   เครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497  

  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร (การ 
    กําหนดหลักเกณฑ์สําหรับการนําส่งเงินภาษีและข้อมูลธุรกรรมลักษณะเฉพาะ)  
    รวม 2 ฉบับ  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอก่อต้ังทรัพย์อิงสิทธิ การจด 
    ทะเบียน การออกหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ การออกใบแทนหนังสือรับรอง 
    ทรัพย์อิงสิทธิ การยกเลิกทรัพย์อิงสิทธิ และการเพิกถอนหนังสือรับรองทรัพย์อิง
    สิทธิ พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ
    ก่อต้ังทรัพย์อิงสิทธิ การออกหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ การจดทะเบียนนิติกรรม 
    หรือการดําเนินการอ่ืน ๆ เก่ียวกับทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
    จํานวน 3 ฉบับ  
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
    พ.ศ. 2539 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
    (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 รวม 3 ฉบับ  
  7.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไข 
    เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จํานวน 7 ฉบับ 
  8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ….  
  9.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  
    พ.ศ. ….  
  10. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการจัดสวัสดิการสังคมท่ีเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
    ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น  พ.ศ. ….  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
   

11.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบการลงทุน  และกู้ยืมเงินในโครงการจัดต้ังฟาร์มโคนม  
   ประสิทธิภาพสูง   

  12.  เรื่อง  สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  
    พ.ศ. 2562 และข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย 
    ทางถนน 
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  13.  เรื่อง  โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  14.  เรื่อง  แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  
    (Government Chief Information Officer Management Guideline)  
  15.  เรื่อง   มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562  
 

ต่างประเทศ 
   

16.  เรื่อง   ร่างความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี ฉบับปรับปรุง  
    (พ.ศ. ....) 
  17.   เรื่อง  การรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรม
    ข้ามชาติ ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เก่ียวข้อง 
  18.  เรื่อง   ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมทบทวนอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล  
    ครั้งที่ 4 
  19.  เรื่อง  การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
    ภูมิอากาศสมัยที่ 25 (COP 25) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 15  
    (CMP 25) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 2 (CMA 2) และการ 
    ประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  20.   เรื่อง  การรับรองร่างปฏิญญาเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง 
    เพศและการเสริมพลังของสตรี : การทบทวนแผนปฏิบัติการปักก่ิง + 25 
  21.   เรื่อง   แผนที่นําทางด้านนวัตกรรมของอาเซียน ปี 2562 – 2568 
  22.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 และการดําเนินงาน
    เพ่ือผลักดันการนําเสนอพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก 
 

แต่งต้ัง 
   

23.  เรื่อง  รายช่ือผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการต่าง ๆ  
    (จํานวน 6 ราย)  
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  25.  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติมคําสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจํา 
    สํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
    กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  27.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)  
  28.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการ (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)  
  29.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
    สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
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  30.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ 
    สร้างสรรค์  
  31.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  

*************** 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติยศ และเคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชา 
และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติยศ 
และเคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติยศ และ
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 
3 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษา
ดินแดน พ.ศ. 2497 ดังน้ี  
 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2526) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าท่ี
กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2531) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าท่ีกอง
อาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 

ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าท่ี
กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 

เคร่ืองแบบผู้บังคบับัญชา และเจ้าหน้าท่ีกองอาสารักษาดินแดนชาย มี 
5 ชนิด คือ  
   1. เคร่ืองแบบปกติคอพับ ประกอบด้วย 
     (ก) หมวกทรงหม้อตาลหรือหมวกหนีบสีกากี 
     (ข) เสื้อคอพับสีกากีแขนยาวหรือแขนสั้น 
     (ค) กางเกงขายาวแบบปกติสีกากี  
     (ง) เข็มขัดด้ายถักสีกากี   
     (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําหรือสีน้ําตาล 
   2. เคร่ืองแบบปกติเสื้อคอแบะปล่อยเอว ประกอบด้วย 
     (ก) หมวกทรงหม้อตาลหรือหมวกหนีบสีกากี 
     (ข) เสื้อคอแบะปล่อยเอวสีกากี  
     (ค) กางเกงขายาวแบบปกติสีกากี  
     (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําหรือสีน้ําตาล 
     - ไม่มี 
     - ไม่มี 
3. เคร่ืองแบบฝึก ประกอบด้วย 
     (ก) หมวกทรงอ่อนสีน้ําเงินเข้ม หมวกแก๊ปทรงอ่อนหรือหมวก
เหล็กสีกากีแกมเขียว  
     (ข) เสื้อคอเปิดแบบฝึกสีกากเีขียวหรือสีพราง  
     (ค) กางเกงขายาวแบบฝึกสีกากีแกมเขียวหรือสีพราง      
     (ง) เข็มขัดด้ายถักสีกากีแกมเขียว  
     (จ) รองเท้าคร่ึงน่องหรือร้องเท้าหุ้มข้อหนังสีดําหรือรองเท้าเดินป่า 
เคร่ืองแบบฝึกนี้ เม่ือใช้เสื้อสีใดให้ใช้กางเกงสีเดียวกัน และให้สวม
หมวกเหล็กเม่ือแต่งประกอบเคร่ืองสนาม  
   4. เคร่ืองแบบคร่ึงยศ ประกอบด้วย 
     (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว  
     (ข) เสื้อนอกคอปิดสีขาว  
     (ค) กางเกงขายาวแบบปกติสีขาว  
     (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา  

เคร่ืองแบบผู้บังคบับัญชา และเจ้าหน้าท่ีกองอาสารักษาดินแดนชาย 
มี 6 ชนิด คือ  
   1. เครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะสีกากี ประกอบด้วย  
     (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากี  
     (ข) เสื้อนอกคอแบะสีกากี  
     คงเดิม  
     ไม่มี  
     (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําหรือสีน้ําตาลชนิดผูกเชือก     
   2. เคร่ืองแบบปกติเสื้อคอพับ ประกอบด้วย  
     (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากี หมวกทรงอ่อนสีน้ําเงินเข้ม หรือ
หมวกหนีบสีกากี  
     (ข) เสื้อคอพับสีกากีหรือสีขาว แขนยาวหรือแขนส้ัน  
     คงเดิม  
     (ง) เข็มขัดด้ายถักสีกากีหรือสีน้ําเงินเข้ม  
     (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําหรือสีน้ําตาลชนิดผูกเชือก  
   3. เคร่ืองแบบปกติเสื้อคอแบะปล่อยเอว ประกอบด้วย  
     (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากีหรือหมวกหนีบสีกากี  
     (ข) เสื้อคอแบะปล่อยเอวสีกากี  
     (ค) กางเกงขายาวแบบปกติสีกากี  
     (ง) เข็มขัดด้ายถักสีกากีหรือสีน้ําเงินเข้ม  
     (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําหรือสีน้ําตาลชนิดผูกเชือก  
   4. เคร่ืองแบบฝึก ประกอบด้วย  
     (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีแกมเขียวพรางหรือสีกากีพราง 
หมวกทรงอ่อนสีน้ําเงินเข้ม หรือหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียวพราง
หรือสีกากีพราง   
     (ข) เสื้อคอเปิดแบบฝึกสีกากแีกมเขียวพรางหรือสีกากีพราง 
     (ค) กางเกงขายาวแบบฝึกสีกากีแกมเขียวพรางหรือสีกากีพราง  
     (ง) เข็มขัดด้ายถักสีกากีแกมเขียวหรือสีน้ําเงินเข้ม  
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   5. เคร่ืองแบบเต็มยศ มีส่วนประกอบเช่นเดียวกับเคร่ืองแบบคร่ึงยศ 
ตาม 4 เว้นแต่กางเกงให้ใช้กางเกงขายาวแบบปกติสีดําและให้ประดับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
เคร่ืองแบบผู้บังคบับัญชา และเจ้าหน้าท่ีกองอาสารักษาดินแดนหญิง 
มี 5 ชนิด คือ 
   1. เคร่ืองแบบปกติเสื้อคอพับ ประกอบด้วย  
     (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกหรือหมวกหนีบสีกากี  
     (ข) เสื้อคอพับสีกากีหรือสีขาว แขนยาวหรือแขนสั้น 
     (ค) กางเกงขายาวแบบปกติหรือกระโปรงสีกากี  
     (ง) เข็มขัดด้ายถักสีกากี  
     (จ) ถุงเท้าสั้นพับข้อสีเดียวกับรองเท้า  
     (ฉ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําหรือสีน้ําตาล 
   2. เคร่ืองแบบปกติเสื้อคอแบะปล่อยเอว ประกอบด้วย  
     (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกหรือหมวกหนีบสีกากี  
 
     (ข) เสื้อคอแบะปล่อยเอวสีกากี แขนยาวหรือแขนสั้น  
     (ค) กางเกงขายาวแบบปกติหรือกระโปรงสีกากี  
     - ไม่มี  
     (ง) ถุงเท้าสั้นพับข้อสีเดียวกับรองเท้า  
     (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําหรือสีน้ําตาล 
     - ไม่มี  
 
 
 
 
    
 
 
3. เคร่ืองแบบฝึก มีส่วนประกอบเช่นเดียวกับเคร่ืองแบบฝึกของ
ชายตามข้อ 3 (4)  
 
 
 
 
4. เคร่ืองแบบคร่ึงยศ ประกอบด้วย  
     (ก) หมวกทรงหม้อตาลทรงอ่อนสีขาวหรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนพับ
ปีกสีขาว   
     (ข) เสื้อนอกคอแบะสีขาว   
     (ค) กระโปรงสีขาว  
     (ง) ถุงเท้ายาวสีขาว  
     (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา  
   5. เคร่ืองแบบเต็มยศ มีส่วนประกอบเช่นเดียวกับเคร่ืองแบบคร่ึงยศ 
ตาม 4 เว้นแต่ให้ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

ฯลฯ 

    (จ) รองเท้าคร่ึงน่องหนังสีดํา รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดําชนิดผูก
เชือกหรือยืดข้าง หรือรองเท้าเดินป่า  
      เคร่ืองแบบฝึกนี้ เม่ือสวมเสื้อสีใดให้ใช้กางเกงและหมวกเหล็กสี
เดียวกัน เม่ือแต่งประกอบเคร่ืองสนาม  
  5. เคร่ืองแบบคร่ึงยศ ประกอบด้วย  
     (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว  
     (ข) เสื้อนอกคอปิดสีขาว 
     (ค) กางเกงขายาวแบบปกติสีขาว  
     (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําชนิดผูกเชือก  
   6. เคร่ืองแบบเต็มยศ มีส่วนประกอบเช่นเดียวกับเคร่ืองแบบคร่ึง
ยศตาม (5) เว้นแต่กางเกงให้ใช้กางเกงขายาวแบบปกติสีดํา และให้
ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์       
เคร่ืองแบบผู้บังคบับัญชา และเจ้าหน้าท่ีกองอาสารักษาดินแดนหญิง 
มี 6 ชนิด คือ 
   1. เคร่ืองแบบปกติเสื้อนอกคอแบะสีกากี ประกอบด้วย  
     (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากี   
     (ข) เสื้อนอกคอแบะสีกากี  
     (ค) กระโปรงสีกากี  
     - ไม่มี  
     (ง) ถุงเท้ายาวสีน้ําตาลอ่อน  
     (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําหรือสีน้ําตาล  
   2. เคร่ืองแบบปกติเสื้อคอพับ ประกอบด้วย  
     (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากี หมวกทรงอ่อนสีน้ําเงิน
เข้ม หรือหมวกหนีบสีกากี  
     (ข) เสื้อคอพับสีกากีหรือสีขาว แขนยาวหรือแขนสั้น  
     คงเดิม  
     (ง) เข็มขัดด้ายถักสีกากีหรือสีน้ําเงินเข้ม   
     (จ) คงเดิม  
     (ฉ) คงเดิม  
   3. เคร่ืองแบบปกติเสื้อคอแบะปล่อยเอว ประกอบด้วย  
     (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากีหรือหมวกหนีบสีกากี  
     (ข) เสื้อคอแบะปล่อยเอวสีกากี แขนยาวหรือแขนสั้น  
     (ค) กางเกงขายาวแบบปกติสีกากหีรือกระโปรงสีกากี  
     (ง) ถุงเท้าสั้นพับข้อสีเดียวกับรองเท้า  
     (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําหรือสีน้ําตาล   
   4. เคร่ืองแบบฝึก มีส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึกของ
ชายตามข้อ 3 (4)  
   5. เคร่ืองแบบคร่ึงยศ ประกอบด้วย  
     คงเดิม      
     คงเดิม  
     คงเดิม 
     คงเดิม 
     คงเดิม  
   6. เคร่ืองแบบเต็มยศ มีส่วนประกอบเช่นเดียวกับเคร่ืองแบบคร่ึง
ยศ ตาม 5 เว้นแต่กระโปรงให้ใช้กระโปรงสีดํา และให้ประดับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  

ฯลฯ        
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2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างฎกระทรวง  
  1. กําหนดบทนิยามคําว่า “วิสาหกิจขนาดย่อม” และ “วิสาหกิจขนาดกลาง” เพ่ือกําหนดลักษณะ
ของกิจการ โดยใช้จํานวนการจ้างงานและรายได้ของกิจการเป็นเกณฑ์ในการกําหนดขนาดกิจการ และ                 
แบ่งประเภทกิจการเป็นกิจการผลิตสินค้า และกิจการให้บริการและการค้า ดังน้ี   
ประเภทกิจการ วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง 

 วิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจขนาดย่อม 

จํานวน
แรงงาน 
(คน) 

รายได้ของ
กิจการ 

(ล้านบาท)

จํานวน
แรงงาน 
(คน)

รายได้ของ
กิจการ  

(ล้านบาท)

จํานวน
แรงงาน 
(คน) 

รายได้ของกิจการ 
 (ล้านบาท) 

กิจการผลิต
สินค้า  

1 – 5 ไม่เกิน 1.8 6 – 50 มากกว่า  
1.8 – 100

51 – 200 มากกว่า 100 – 500 

กิจการให้บริการ
และการค้า  

1 – 5 ไม่เกิน 1.8 6 – 30 มากกว่า  
1.8 – 50

31 – 100 มากกว่า 50 – 300 

   2. กําหนดเง่ือนไขการกําหนดขนาดวิสาหกิจ โดยในกรณีที่จํานวนการจ้างงานเข้าลักษณะของ
วิสาหกิจขนาดหน่ึง แต่จํานวนรายได้เข้าลักษณะของวิสาหกิจอีกขนาดหน่ึง ให้ถือจํานวนการจ้างงานหรือรายได้ที่
มากกว่าเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งจํานวนการจ้างงานหรือรายได้น้ัน ให้พิจารณาจากหลักฐาน ดังน้ี   
    2.1 จํานวนการจ้างงาน ให้พิจารณาจากหลักฐานแสดงจํานวนการจ้างงานที่ได้จัดทําขึ้น
ตามท่ีกฎหมายกําหนด    
    2.2 รายได้ ให้พิจารณาจากรายได้รวมที่ระบุไว้ในงบการเงินปีล่าสุดที่นําส่งต่อทางราชการ
หรือที่มีเอกสารบัญชีแสดงรายได้  
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร (การกําหนดหลักเกณฑ์สําหรับ
การนําส่งเงินภาษีและข้อมูลธุรกรรมลักษณะเฉพาะ) รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการ 1) ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่า
ด้วยการนําส่งเงินภาษี 2) ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการรายงาน
ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้   
   2. รับทราบรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการจัดทํากฎหมายลําดับรองให้แล้วเสร็จได้ภายในกําหนด
ระยะเวลา 180 วัน ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
    สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
   1. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการนําส่ง            
เงินภาษี  
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    1.1 กําหนดให้การนําส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การนําส่งภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยแต่ได้รับเงินได้พึงประเมิน
และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จําหน่ายเงินกําไร หรือเงินประเภทอ่ืนใดท่ีกันไว้จากกําไร และการนําส่ง
ภาษีมูลค่าเพ่ิมในการขายทอดตลาด และการขายสินค้าหรือให้บริการของผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรซึ่งได้
เข้ามาประกอบกิจการในราชอาณาจักรและผู้ประกอบการท่ีได้ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการน้ันใน
ราชอาณาจักร ผู้มีหน้าที่นําส่งเงินภาษีตามประมวลรัษฎากรอาจเลือกวิธีการนําส่งเงินภาษีต่อกรมสรรพากรผ่าน
ธนาคารหรือนิติบุคคลอ่ืนที่อธิบดีประกาศกําหนด    
    1.2 กําหนดให้เมื่อสถาบันการเงินหรือบุคคลอ่ืนตามที่อธิบดีประกาศกําหนดได้รับเงินภาษี
จากผู้มีหน้าที่นําส่งภาษีแล้ว ความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่นําส่งภาษีในการนําส่งภาษีย่อมเป็นอันหลุดพ้น และถือว่า
สถาบันการเงินหรือบุคคลอ่ืนตามที่อธิบดีประกาศกําหนดได้รับเงินภาษีไว้แทนกรมสรรพากรแล้ว    
    1.3 กําหนดให้หากมีความผิดพลาดคลาดเคล่ือนและเป็นเหตุให้การนําส่งภาษีไม่ครบถ้วน 
ให้ผู้มีหน้าที่นําส่งภาษีนําส่งภาษีเพ่ิมเติมตามวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด   
  2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการรายงาน
ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ   
    2.1 กําหนดให้สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน สถาบันการเงินของ
รัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น และผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชําระเงิน มีหน้าที่ต้อง
รายงานข้อมูลเก่ียวกับบุคคลท่ีมีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ ซึ่งอยู่ในความครอบครองในปีที่ล่วงมาต่อกรมสรรพากรด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
    2.2 กําหนดให้รายการข้อมูลเก่ียวกับบุคคลท่ีมีธุรกรรมลักษณะเฉพาะที่ต้องรายงาน และ
วิธีการรายงานให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   
   2.3 กําหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องส่งรายงานข้อมูลเ ก่ียวกับบุคคลที่มี ธุรกรรม
ลักษณะเฉพาะต่อกรมสรรพากรครั้งแรกภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอก่อต้ังทรัพย์อิงสิทธิ การจดทะเบียน การออกหนังสือ
รับรองทรัพย์อิงสิทธิ การออกใบแทนหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ การยกเลิกทรัพย์อิงสิทธิ และการเพิกถอน
หนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการก่อต้ัง
ทรัพย์อิงสิทธิ การออกหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ การจดทะเบียนนิติกรรม หรือการดําเนินการอ่ืน ๆ เก่ียวกับ
ทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอก่อต้ังทรัพย์              
อิงสิทธิ การจดทะเบียน การออกหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ การออกใบแทนหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ การยกเลิก
ทรัพย์อิงสิทธิ และการเพิกถอนหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการก่อต้ังทรัพย์อิงสิทธิ การออกหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ การจดทะเบียนนิติกรรม หรือ             
การดําเนินการอ่ืน ๆ เก่ียวกับทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงพาณิชย์ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาดําเนิการต่อไป  
  ทั้งน้ี ร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับดังกล่าว ที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เป็นการดําเนินการตรา
กฎหมายลําดับรองเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2562 ซึ่งจะทําให้กฎหมายแม่บทมีผลใช้
บังคับได้โดยสมบูรณ์และสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะทําให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดการลงทุน
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ภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคอสังหาริมทรัพย์ สร้างแรงจูงใจและความเช่ือมั่นให้แก่นักลงทุนหรือนักธุรกิจ
ที่จะนําเงินลงทุนหรือเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศ ให้สามารถใช้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์เป็นประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจได้มากย่ิงขึ้น นอกเหนือจากการมีกรรมสิทธ์ิ หรือการมีสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์   
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
   1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอก่อต้ังทรัพย์อิงสิทธิ การจดทะเบียน              
การออกหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ การออกใบแทนหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ การยกเลิกทรัพย์อิงสิทธิ และ
การเพิกถอนหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. …. เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับผู้ขอในการย่ืนคําขอ
จดทะเบียนก่อต้ังทรัพย์อิงสิทธิ ออกหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิจดทะเบียน ออกใบแทนหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ 
เพิกถอนหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ หรือยกเลิกทรัพย์อิงสิทธิ ทั้งยังเป็นการกําหนดอํานาจหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาดําเนินการตามคําขอของผู้ขอในกรณีดังกล่าว     
   2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการก่อต้ังทรัพย์อิงสิทธิ การออก
หนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ การจดทะเบียนนิติกรรม หรือการดําเนินการอ่ืน ๆ เก่ียวกับทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. …. 
เป็นการกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการก่อต้ังทรัพย์อิงสิทธิ การออกหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ             
การจดทะเบียนนิติกรรม หรือการดําเนินการอ่ืน ๆ เก่ียวกับทรัพย์อิงสิทธิ  
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จํานวน 3 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ 1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตและ            
การอนุญาตเก่ียวกับโรงงานจําพวกที่ 3 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แจ้งเลิก
ประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา 28 3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การแจ้งเลิกประกอบกิจการ
โรงงาน กรณีประสงค์เปลี่ยนแปลงโรงงานจําพวกที่ 3 เป็นโรงงานจําพวกที่ 1 หรือโรงงานจําพวกที่ 2 ตามมาตรา 
28/1 รวม 3 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็น
เรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
   1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตเก่ียวกับโรงงานจําพวกที่ 3 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….   
    1.1 ยกเลิกความในข้อ 3 และข้อ 9 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตและ
การอนุญาตเก่ียวกับโรงงานจําพวกที่ 3 พ.ศ. 2549 ทั้งหมด   
    1.2 ยกเลิกความในข้อ 7 และข้อ 10 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตฯ 
เฉพาะถ้อยคําที่เก่ียวกับค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตและการให้ต่ออายุใบอนุญาต   
    1.3 เพ่ิมเติมถ้อยคําเก่ียวกับการกําหนดระยะเวลาในการอนุญาต โดยกําหนดให้ผู้อนุญาต
ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และเพ่ิมเติมถ้อยคําเก่ียวกับการอนุญาตเก่ียวกับโรงงานจําพวกท่ี 3 โดยให้
สามารถกระทําผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โดย
ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา   
  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา 28  
    2.1 กําหนดวิธีการและระยะเวลาการแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานโดยให้แจ้งเป็นหนังสือ
ต่อผู้อนุญาตล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน ก่อนเลิกกประกอบกิจการโรงงาน  
   2.2 กําหนดให้กรณีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเป็นนิติบุคคล การเลิกประกอบ
กิจการโรงงานต้องมีรายงานการประชุมของคณะผู้บริหารของนิติบุคคลที่มีมติเสียงข้างมากให้เลิกประกอบกิจการ
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โรงงานหรือหนังสือแสดงมติของคณะผู้บริหารของนิติบุคคลเสียงข้างมากให้เลิกประกอบกิจการโรงงานแนบมาพร้อม
กับหนังสือแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน    
    2.3 กําหนดสถานที่แจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน โดยโรงงานในกรุงเทพมหานครให้ย่ืนที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานในต่างจังหวัดให้ย่ืนที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  
   2.4 กําหนดให้สามารถแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
โรงงานอุตสาหกรรม หรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้    
    2.5 กําหนดวิธีการและระยะเวลาในการดําเนินการตรวจสอบโรงงานท่ีเลิกประกอบกิจการ
โรงงาน รวมทั้งการออกหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบโรงงานหรือคําสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงาน เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาการเลิกประกอบกิจการโรงงาน  
   3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน กรณีประสงค์
เปลี่ยนแปลงโรงงานจําพวกที่ 3 เป็นโรงงานจําพวกที่ 1 หรือโรงงานจําพวกที่ 2 ตามมาตรา 28/1  
    3.1 กําหนดวิธีการเปลี่ยนแปลงโรงงานจําพวกที่ 3 เป็นโรงงานจําพวกที่ 1 หรือโรงงาน
จําพวกที่ 2 โดยการให้ผู้รับอนุญาตแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน โดยให้แจ้งเป็นหนังสือพร้อมกับการแสดงความ
ประสงค์จะประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 1 หรือการแจ้งเพ่ือเริ่มประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2  
   3.2 กําหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงประเภทของโรงงาน โดยกรณีที่ประสงค์จะ
เปลี่ยนไปประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 1 ให้แจ้งต่อผู้อนุญาต และกรณีที่ประสงค์จะเปลี่ยนไปประกอบกิจการ
โรงงานจําพวกที่ 2 ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   
   3.3 กําหนดสถานที่แจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานโดยโรงงานในเขตกรุงเทพมหานครให้
ย่ืนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานครให้ย่ืนที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
รวมทั้งกําหนดให้สามารถแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 รวม 3 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังน้ี   
   1. เห็นชอบ 1) ร่างกฎกระทรวงการมอบอํานาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองของ
เจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งทางปกครอง พ.ศ. …. 2) ร่างกฎกระทรวงกําหนดเจ้าหน้าที่ผู้ออกคําสั่งใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองและการแต่งต้ังเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง พ.ศ. …. และ 3) ร่างกฎกระทรวงกําหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ
กําหนดค่าปรับบังคับการ พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ ที่ตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 
และให้ดําเนินการต่อไปได้   
   2. รับทราบรายงานเหตุผลความจําเป็นในการดําเนินการร่างกฎกระทรวง รวม 5 ฉบับ ไม่ทันเวลาที่
กฎหมายกําหนด ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เก่ียวกับมาตรการบังคับทางปกครองให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ดังน้ี  
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ชื่อร่างกฎกระทรวงฯ สาระสาํคญั 
1. ร่างกฎกระทรวงการ
มอบอํานาจในการ
พิจารณาใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองของ
เจ้าหน้าทีผู่้ทาํคําสั่งทาง
ปกครอง พ.ศ. ….  

   1. กําหนดให้กรณีที่ กม. ใดไม่ได้กําหนดเร่ืองการมอบอํานาจไว้โดยเฉพาะ การมอบ
อํานาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองสําหรับคําสั่งทางปกครองที่
กําหนดให้ชําระเงินให้เป็นไปตามที่กําหนดในร่างกฎกระทรวงนี้   
   2. การพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนจึงไม่ควรให้มีการมอบอํานาจไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับล่างโดยไม่จํากัดตําแหน่ง 
รวมทั้งไม่ได้กําหนดให้การมอบอํานาจจากราชการส่วนกลางไปราชการส่วนภูมิภาคต้อง
มอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่กําหนดให้เป็นดุลพินิจของผู้มอบอํานาจที่จะพิจารณาได้
ตามความเหมาะสม สําหรับการมอบอํานาจในราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และสภาวิชาชีพ ให้เป็นไปตาม กม. จดัต้ังหน่วยงานน้ัน  
   3. กําหนดให้การมอบอํานาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองสําหรับ
คําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้กระทําหรือละเว้นกระทํา ให้ดําเนินการดังน้ี   
     3.1 กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ทําคาํสั่งทางปกครองเป็นผู้ดํารงตําแหน่งตามร่างข้อ 1 ให้นํา
หลักเกณฑ์การมอบอํานาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองร่างข้อ 1 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม  
     3.2 กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ทําคาํสั่งทางปกครองดํารงตําแหน่งตํ่ากว่าผู้ดํารงตําแหน่งตามร่าง
ข้อ 1 เจ้าหน้าที่ผู้น้ันจะต้องพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองน้ันเอง โดยไม่สามารถ
มอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่อ่ืนได้ ทั้งน้ี ในกรณีที่เจ้าหน้าทีดั่งกล่าวเห็นว่า การพิจารณาใช้
มาตรการบังคับทางปกครองอาจมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้อยู่ในบังคับของคําสั่ง
ทางปกครองเกินสมควรและจําเป็นต้องพิจารณาโดยรอบคอบ ให้เจ้าหน้าที่ผู้น้ันเสนอเรื่อง
ต่อหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือพิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่อ่ืนเป็นผู้พิจารณาใช้
มาตรการบังคับทางปกครองแทนได้ตามท่ีเห็นสมควร  
  4. กําหนดให้การมอบอํานาจให้ทําเป็นหนังสือ

2. ร่างกฎกระทรวง
กําหนดเจ้าหนา้ที่ผู้ออก
คําสั่งใช้มาตรการบังคบั
ทางปกครองและการ
แต่งต้ังเจ้าพนกังาน
บังคับทางปกครอง  
พ.ศ. …. 

   1. กําหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้มีอํานาจออกคําสั่งใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครอง ในกรณีที่ผู้ทําคําสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานน้ัน เว้นแต่กรณทีี่
ผู้ทําคําสั่งทางปกครองเป็นสภาวิชาชีพ คกก. ตาม กม. หรือเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตได้รับ
แต่งต้ัง หรือได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ ให้นายกสภาวิชาชีพหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเป็นหน่วยธุรการของ คกก. หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอนุญาตแต่งต้ังหรือ
มอบหมายเอกชนให้ออกคําสั่งทางปกครอง สําหรับกรณีทีร่ัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่ผู้มี
อํานาจออกคําสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองเป็นผู้ทําคําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้
ชําระเงินให้รัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าว แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอํานาจใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครอง  
   2. กําหนดให้ผู้มีอํานาจออกคําสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองเป็นผู้มีอํานาจแต่งต้ัง
เจ้าหน้าที่ผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาซึ่งผ่านการอบรมด้านการบังคับคดีจากกรมบังคับคดี
หรือด้านการบังคับทางปกครองตามหลักสูตรที่ คกก. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้
ความเห็นชอบเป็นเจ้าพนักงาน (จพน.) บังคบัทางปกครอง และเพ่ือประโยชน์ในการ
ดําเนินการบังคับทางปกครองที่อาจต้องดําเนินการโดย จพน. บังคับทางปกครองหลาย
ราย จึงกําหนดให้ในการดําเนินการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ผู้ออกคําสัง่
ใช้มาตรการบังคับทางปกครองอาจมอบหมายให้ จพน. บังคับทางปกครองหน่ึงคนหรือ
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หลายคนร่วมเป็น จพน. บังคับทางปกครองก็ได้ อย่างไรก็ดี โดยที่การดําเนินการยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินจําเป็นต้องดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญด้าน กม.      
จึงกําหนดให้ จพน. บังคับทางปกครองอย่างน้อยหน่ึงคนสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทาง
นิติศาสตร์ และกําหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือนายกสภาวิชาชีพ แล้วแต่กรณี 
เป็นผู้ออกบัตรประจําตัว จพน. บังคับทางปกครอง โดยให้นําแบบบัตรและหลักเกณฑ์ใน
การออกบัตรตาม กม. ว่าด้วยบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐมาบังคับใช้โดยอนุโลม   
   3. กําหนดให้กรณีที่มีบท กม. ใดกําหนดเจ้าหน้าที่ผู้ออกคําสั่งใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครอง หรือหลักเกณฑ์ในการแต่งต้ัง จพน. บังคับทางปกครองไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้ใช้
บังคับตาม กม. ว่าด้วยการน้ัน เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าการใช้หลักเกณฑ์ตาม กม. ว่าด้วย
การน้ันจะเกิดผลน้อยกว่าหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ เจ้าหน้าที่จะใช้
หลักเกณฑ์ตาม กม. น้ีแทนกไ็ด้  
   4. กําหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับการดําเนินการบังคับทางปกครอง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
สามารถดําเนินการยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินได้อย่างต่อเน่ือง ดังน้ี  
     4.1 กําหนดบทเฉพาะกาลรองรับบรรดาคําสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดย
วิธีการยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้อยู่ภายใต้บังคับของคําสั่งทาง
ปกครอง ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นคําสั่งใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองตามกฎกระทรวงน้ี และให้ดําเนินการยึดหรืออายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ตามท่ีระบุไว้ในคําสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองต่อไปได้ แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี นับแต่
วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  
     4.2 กําหนดให้ผู้มีอํานาจออกคําสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองจะแต่งต้ังผู้ซึ่งไม่
ผ่านการอบรมด้านการบังคับคดีจากกรมบังคับคดี หรือด้านการบังคับทางปกครองตาม
หลักสูตรที ่คกก. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเห็นชอบก็ได้ ทั้งน้ี เจ้าหน้าที่ดังกล่าว
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ เพ่ือรองรับกรณีที่
ยังไม่มีผู้ผ่านการอบรมท่ีจะดําเนินการบังคับคดีได้ และจะต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดําเนินการจัดทําหลักสูตรดังกล่าว 

3. ร่างกฎกระทรวง
กําหนดเจ้าหนา้ที่ผู้มี
อํานาจกําหนดค่าปรับ
บังคับการ พ.ศ. …. 

   1. กําหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาํคําสั่งทางปกครองมีอํานาจกําหนดค่าปรับบังคับการ และให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้มอบอํานาจหรือผู้กํากับดูแลเอกชนมีอํานาจกําหนดค่าปรับ
บังคับการกรณีที่เอกชนเป็นผู้ใช้อํานาจผู้ทําคําสั่งทางปกครอง   
   2. กําหนดอัตราสูงสุดของจํานวนค่าปรับบังคับการที่เจ้าหน้าที่ในแต่ละลําดับมีอํานาจ
กําหนดได้ โดยให้เป็นจํานวนเต็มหลักหมื่น เพ่ือความสะดวกในการใช้บังคับ  
   3. กําหนดให้ในกรณีที่ไม่มกีารชําระค่าปรับบังคับการให้เจ้าหน้าที่แจง้ให้ผู้อยู่ในบังคับ
ของคําสั่งทางปกครองชําระค่าปรับบังคับการทุก 15 วัน 

 
7. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จํานวน 7 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง จํานวน 7 ฉบับ ประกอบด้วย 
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. .... 
  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอ่ืนของกรรมการดําเนินการสหกรณ์และ
ผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. .... 
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  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. .... 
  4. ร่างกฎกระทรวงการดํารงเงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียน พ.ศ. .... 
  5 .  ร่ า งกฎกระทรวงธรรมา ภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพ ย์และสหกรณ์ เครดิ ต ยู เ น่ี ยน                 
พ.ศ. .... 
  6. ร่างกฎกระทรวงการจัดทําบัญชี การจัดทําและการเปิดเผยงบการเงิน การสอบบัญชีและ                
การแต่งต้ังผู้สอบบัญชี พ.ศ. .... 
  7. ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บและรายงานข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
พ.ศ. .... 
  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้พิจารณาในประเด็นตามข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  และให้รับความเห็นของ
กระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                 
รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 

ร่างกฎกระทรวง สาระสาํคญั 
1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดขนาดของ
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต 
ยูเน่ียน พ.ศ. ....  

กําหนดขนาดของสหกรณ์โดยพิจารณาจากข้อมูลงบการเงินของสหกรณ์  
ปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแล้ว  ดังต่อไปน้ี  
(1) สหกรณ์ขนาดใหญ่ หมายถึง สหกรณ์ที่มีขนาดสินทรัพย์ต้ังแต่  
5,000 ล้านบาทข้ึนไป  และชุมนุมสหกรณ์ทุกแห่ง 
 
(2) สหกรณ์ขนาดเล็ก  หมายถึง  สหกรณ์ที่มีขนาดสินทรัพย์ 
น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท

2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามอ่ืนของกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์และผู้จัดการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียน พ.ศ. .... 

1.คณะกรรมการต้องมีผู้มีคุณวุฒิการศึกษา  ด้านการเงิน การบัญชี 
การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมและมีหลักฐานการ
ผ่านการฝึกอบรม โดยสหกรณ์ขนาดเล็กต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน
และสหกรณ์ขนาดใหญ่ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 3 คน              
2. กําหนดให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนดหลักสูตร
การฝึกอบรมด้านการเงินการบัญชี  การบริหารจัดการ และด้านอ่ืน ๆ ของ
กรรมการและผู้จัดการของสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์โดยให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องตามกฎกระทรวงน้ีจัดฝึกอบรมและมอบหลักฐานการผ่านการ
ฝึกอบรมแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมพร้อมทั้งส่งรายช่ือผู้ผ่านการฝึกอบรมให้
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
3. กรรมการและผู้จัดการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม และให้รวมถึงลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี  
 3.1 เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจใน
การจัดการ  หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การ
กํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 3.2 มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดําเนิน
กิจการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อ่ืนหรือ
ฉ้อโกงประชาชน 
 3.3 เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือที่ปรึกษาของสหกรณ์หรือชุมนุม
สหกรณ์แห่งอ่ืนรวมถึงสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ประเภทอ่ืน เว้นแต่เป็น
กรรมการชุมนุมสหกรณ์

3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการดําเ นินการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียน พ.ศ. .... 

ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่กําหนดนโยบายทิศทางและเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์  กํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มี
บทบัญญัติเก่ียวกับจริยธรรมของกรรมการ  ผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจในการ
จัดการ  ที่ปรึกษาของสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  จัดให้มีนโยบาย
และกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ  ของสหกรณ์ กํากับดูแลให้
ฝ่ายจัดการดําเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  กํากับดูแลฝ่ายจัดการให้มีความสามารถในการ
จัดการงานของสหกรณ์ และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ 

4. ร่างกฎกระทรวงการดํารงเงินกองทุน
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุม
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. .... 

4.1 กําหนดให้ชุมนุมสหกรณ์ดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ไม่ตํ่า
กว่าร้อยละสิบห้า 
 
4.2 เงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์  ประกอบด้วย  (1) ร้อยละแปดสิบของ
ทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว (2)  ทุนสํารอง

5. ร่างกฎกระทรวงธรรมาภิบาลของ
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียน พ.ศ. .... 

5.1 กําหนดให้ในการประชุมใหญ่สหกรณ์ต้องแจ้งให้ทราบในเรื่อง
ผลประโยชน์ค่าตอบแทนสวัสดิการ  และผลตอบแทนอ่ืนที่กรรมการ 
ผู้จัดการ ผู้มีอํานาจในการจัดการ  และที่ปรึกษาของสหกรณ์ได้รับจาก
สหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  ข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ  การถูก
ดําเนินคดี  การถูกร้องเรียนถูกลงโทษของสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  
พร้อมทั้งแผนหรือแนวทางการป้องกัน  รวมถึงรายการอ่ืนที่คณะกรรมการ
หรือที่ประชุมใหญ่มี  มติให้เปิดเผยแก่สมาชิก  
5.2 กําหนดให้สหกรณ์จัดทํา และเปิดเผยรายการย่อแสดงสินทรัพย์และ
หน้ีสินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเง่ือนไขที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ประกาศกําหนด 
5.3 ในการดําเนินงานสหกรณ์  คณะกรรมการสหกรณ์จะต้องถือปฏิบัติ 
ดังต่อไปน้ี 
 5.3.1 การให้สินเช่ือหรือให้กู้กับกรรมการท่ีเป็นสมาชิก  ต้องไม่มี
เง่ือนไขหรือข้อกําหนดพิเศษและต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการเอ้ือประโยชน์
ให้แก่บุคคลดังกล่าวมากกว่าการให้สินเช่ือหรือให้เงินกู้กับสมาชิกอ่ืน 
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          5.3.2 การทําธุรกรรมกับกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอํานาจในการ
จัดการที่ปรึกษาของสหกรณ์ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องไม่มี
เง่ือนไขหรือข้อกําหนดพิเศษและต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการเอ้ือประโยชน์
ให้แก่บุคคลดังกล่าว 
 5.3.3 ไม่จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่
กรรมการ  ผู้จัดการ ผู้มีอํานาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์หรือผู้ที่
เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว  เป็นค่าตอบแทน ซึ่งมิใช่บําเหน็จ เงินเดือน  
รางวัล และเงินเพ่ิมอย่างอ่ืนบรรดาที่พึงจ่ายตามปกติ 

ฯลฯ
6. ร่างกฎกระทรวงการจัดทําบัญชี  
การจัดทําและการเปิดเผยงบการเงิน  
การสอบบัญชีและการแต่งต้ังผู้สอบ
บัญชี พ.ศ. .... 

6.1 กําหนดให้สหกรณ์จัดทําบัญชี  งบการเงินและเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไป
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์              
6.2 กําหนดให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจหรือกิจกรรม
อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง
รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 
6.3 การแต่งต้ังผู้สอบบัญชีสหกรณ์และการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์กําหนด

7. ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บและ
รายงานข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. .... 

กําหนดให้สหกรณ์จัดเก็บและรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ต่อ
นายทะเบียนสหกรณ์ดังต่อไปน้ี 

(1) งบแสดงฐานะทางการเงิน 
(2) งบกําไรขาดทุน 
(3) งบทดลอง 
(4) การลงทุนในหลักทรัพย์ 
(5) ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมและการฝากเงิน 
(6) เจ้าหน้ีเงินกู้และผู้ฝากเงิน 
(7) การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 
(8) ฐานะสภาพคล่องสุทธิ 
(9) รายงานการก่อหน้ี 
(10) การจัดช้ันสินทรัพย์และการกันเงินสํารอง 
(11) รายงานการสอบทานหน้ี 
(12) การดํารงเงินกองทุน  
(13) แบบรายงานคุณภาพลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม 
(14) รายงานอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ดําเนินการต่อไป
ได้  
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  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมการค้าภายใน ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556 ดังน้ี  

การแบ่งส่วนราชการปจัจุบนั การแบ่งส่วนราชการทีข่อปรบัปรุง 

1. สํานักงานเลขานุการกรม  
2. กองนิติการ 
3. กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1  
4. กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2  
5. กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด 
6. สํานักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า  
7. สํานักช่ังตวงวัด  
8. สํานักตรวจสอบและปฏิบัติการ  
9. สํานักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า  
10. สํานักสารสนเทศและแผนงานการค้า
ภายในประเทศ  

1. สํานักงานเลขานุการกรม (คงเดิม)  
2. กองกฎหมาย (เปลี่ยนช่ือ)  
3. กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 (คงเดิม)  
4. กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 (ปรับหน้าที่และอํานาจ)  
5. กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด (ปรับหน้าที่และอํานาจ)  
6. กองจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า (เปลี่ยนช่ือ) 
7. กองช่ังตวงวัด (เปลี่ยนช่ือและปรับหน้าที่และอํานาจ)  
8. กองตรวจสอบและปฏิบัติการ (เปลี่ยนช่ือ)  
 9. ยุบเลิก  
10. กองสารสนเทศและแผนงานการค้าภายในประเทศ (เปลี่ยนช่ือ)  

 
9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้
ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556 ดังน้ี   

การแบ่งส่วนราชการปจัจุบนั การแบ่งส่วนราชการทีข่อปรบัปรุง 

1. สํานักบริหารกลาง 
2. กองสิทธิบัตร 
3. กองสิทธิบัตรออกแบบ 
4. สํานักกฎหมาย 
5. สํานักเคร่ืองหมายการค้า 
6. สํานักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
7. สํานักลขิสิทธ์ิ 
8. สํานักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา  

1. สํานักงานเลขานุการกรม (เปลี่ยนช่ือ)  
2. กองสิทธิบัตร (คงเดิม)  
3. กองสิทธิบัตรออกแบบ (คงเดิม) 
4. กองกฎหมาย (เปลี่ยนช่ือ)  
5. กองเคร่ืองหมายการค้า (เปลี่ยนช่ือ) 
6. กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (เปลี่ยนช่ือ)
7. กองลิขสทิธ์ิ (เปลี่ยนช่ือ) 
8. กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา (เปลี่ยนช่ือ)  
9. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต้ังใหม่)  
10. กองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ต้ังใหม่)  
11. กองพัฒนาความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญา (ต้ังใหม่) 
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10. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการจัดสวัสดิการสังคมที่เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น  
พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการจัดสวัสดิการสังคมท่ีเก่ียวกับการป้องกันและ              
แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวง                
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ให้ร่างกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  
   2. กําหนดบทนิยามคําว่า “สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอําเภอ”   
   3. ส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ โดยจัดให้มีการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนใน
พ้ืนที่เพ่ือเป็นแกนนําป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น  
  4. ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานรัฐและหน่วยงานของเอกชน โดยจัดให้ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ 
รวมถึงบริการและสวัสดิการทางสังคมต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการทําหน้าที่ประสานงานและเฝ้าระวัง    
  5. กําหนดให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจัดให้มีการฝึกอาชีพ หรือจัดหาที่ฝึกอาชีพให้แก่
วัยรุ่นที่ต้ังครรภ์หรือแม่วัยรุ่นที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพตามความสนใจและความถนัด    
  6. กําหนดให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดหาผู้ที่ประสงค์จะรับเลี้ยงดูบุตรของแม่วัยรุ่นเป็น             
การช่ัวคราวเพ่ือทําหน้าที่ครอบครัวทดแทนในกรณีที่แม่วัยรุ่นไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองได้  
  7. กําหนดให้มีบริการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก่วัยรุ่นและครอบครัว และให้กรมกิจการเด็กและ
เยาวชนจัดหาท่ีพักที่ เหมาะสมและปลอดภัย พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในกระทรวง                 
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชนที่เก่ียวข้อง ให้วัยรุ่นที่ต้องการหรือแม่วัยรุ่นได้รับการศึกษา               
อย่างเหมาะสมและบริการดูแลสุขภาพอย่างต่อเน่ือง และได้รับการฝึกอาชีพหรือทํางานอ่ืนใดตามความสนใจหรือ
ความถนัด  

เศรษฐกิจ - สงัคม 
11.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการลงทุน  และกู้ยืมเงินในโครงการจัดต้ังฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ  ดังน้ี  
  1. เห็นชอบให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ยืมเงินจํานวน 51.70            
ล้านบาท จากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ สําหรับ
ลงทุนในการจัดต้ังฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง (Thai – Denmark Smart Dairy Farm)  
  2. อนุมัติงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2563 เพ่ิมเติม [เพ่ิมเติมจากแผนงบลงทุนปกติประจําปี
งบประมาณ 2563 ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)] สําหรับการลงทุนจัดต้ังฟาร์ม   
โคนมประสิทธิภาพสูง (Thai – Denmark Smart Dairy Farm) ของ อ.ส.ค. จํานวนเงิน 51.70 ล้านบาท เป็น                 
งบลงทุน แผนระยะยาว 9 ปี เริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ 2563 - 2571 โดยมีวงเงินดําเนินการและเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2563 จํานวนเงิน 37.91 ล้านบาท  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย ยืมเงินจํานวน 51.70 ล้านบาท จากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ สําหรับลงทุนในการจัดต้ังฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง (Thai – Denmark 
Smart Dairy Farm)  รวมทั้งอนุมัติงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2563 เพ่ิมเติม (เพ่ิมเติมจากแผนงบลงทุนปกติ
ประจําปีงบประมาณ 2563 ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) สําหรับการลงทุนจัดต้ังฟาร์ม
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โคนมประสิทธิภาพสูงดังกล่าว  จํานวนเงิน 51.70 ล้านบาท เป็นงบลงทุนแผนระยะยาว 9 ปี  เริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ 
2563 – 2571 โดยมีวงเงินดําเนินการและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563 จํานวนเงิน 37.91 ล้านบาท 
  2. โครงการจัดต้ังฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง (Thai – Denmark Smart Dairy Farm)  เป็น             
การจัดต้ังฟาร์มสาธิตเชิงธุรกิจในพ้ืนที่ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยที่มีจํานวนแม่โครีดนมไม่น้อย
กว่า 100 ตัว มีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการฟาร์ม เช่น การเลี้ยงแบบขังในคอกและใช้อาหารผสมสําเร็จ  
(Total Mixed Ration - TMR)  ที่มีมาตรฐานตรงตามความต้องการของโค  การจัดการคอกพักโคและระบบระบาย
ความร้อนที่ทําให้แม่โคอยู่สบายตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Aninal Welfare)  การบริหารจัดการและเก็บข้อมูลโคราย
ตัวในระบบคอมพิวเตอร์  ระบบการรีดนมที่มีการบันทึกปริมาณนํ้านมดิบรายตัวรายวันมีระบบทําความสะอาด  โดยมี
เป้าหมายให้มีการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงสําหรับนักวิชาการ  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ปีละไม่น้อยกว่า 680 คน และเพ่ิมจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าเย่ียมชมกิจการฟาร์มไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 จากปัจจุบันที่ 60,000 คนต่อปี โดยงบประมาณโครงการฯ เป็นงบลงทุนแผนระยะยาว รวม 55.90              
ล้านบาท แบ่งเป็น  (1) เงินจ่ายขาด 4.20 ล้านบาท และ (2) เงินกู้ปลอดดอกเบ้ีย 51.70 ล้านบาท จากกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ดําเนินการลงทุนระยะเวลา 9 ปี               
เริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ 2563 – 2571 และดําเนินโครงการเป็นเวลา 15 ปี (ปี 2563 – 2577)  
  3. โครงการฯ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยใน
คราวประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 และคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2562 ต่อมาคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยในคราวประชุมคร้ังที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 27 
สิงหาคม 2562 มีมติให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยนําเรื่องน้ี เสนอคณะรัฐมนตรีขอความเห็นชอบ
การยืมเงิน  ซ่ึงเป็นการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย             
พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 26 ที่บัญญัติให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดําเนินกิจการลงทุนหรือร่วมทุนเพ่ือการใดครั้งหน่ึงเกินย่ีสิบล้านบาท หรือ
กู้ยืมเงินหรือค้ําประกันบุคคลภายนอกครั้งหน่ึงเกินย่ีสิบล้านบาทได้  รวมทั้งขอให้อนุมัติงบลงทุนประจําปี
งบประมาณ 2563 เพิ่มเติม  เนื่องจากงบลงทุนโครงการฯ ยังไม่ได้บรรจุอยู่ในงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปี 
2563 (ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562) โดยหากคณะรัฐมนตรีอนุมัติ สํานักงาน                 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะได้ปรับเพ่ิมกรอบวงเงินดําเนินการและกรอบวงเงินเบิกจ่ายลงทุนให้
สอดคล้องกับการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
12. เรื่อง สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 และข้อเสนอ
เชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบดังน้ี 
  1. รับทราบผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ 
  2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องที่มีภารกิจเก่ียวเน่ืองกับข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนงาน
ด้านความปลอดภัยทางถนนพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงกลาโหมไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
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  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ .) ได้รายงานผลการดําเนินการป้องกันและ             
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 (รวม 7 วัน) ซึ่งพบว่า
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมมีจํานวนคร้ังการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และ
ผู้เสียชีวิต ดังน้ี 

รายการ จํานวน หมายเหตุ 
อุบัติเหตุ 3,338 ครั้ง - สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 2 อันดับแรก คือ ด่ืมแล้วขับ รองลงมา คือ ขับรถ

เร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนด 
- ประเภทรถที่เกิดเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ (ส่วนบุคคล) 
- จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จํานวน 128 ครั้ง

ผู้บาดเจ็บ 3,442 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 136 ราย
ผู้เสียชีวิต 386 ราย - สาเหตุการเสียชีวิตสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมาย

กําหนด ด่ืมแล้วขับ และตัดหน้ากระช้ันชิด 
- จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ จังหวัดลพบุรีและจังหวัดอุดรธานี จํานวน 
15 ราย และจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพังงา และจังหวัด
อ่างทอง 
- ประเภทรถที่ทําให้เสียชีวิตสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ 

 
ในการน้ี ศปถ. ได้มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือขับเคล่ือนงานด้านข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือขับเคล่ือนงานด้านความ
ปลอดภัยทางถนน โดยได้รวบรวมข้อเสนอจากรายงานผลการปฏิบัติงาน และการประชุมถอดบทเรียนผลการ
ดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 รวมถึงการหารือร่วมกันระหว่างผู้แทน
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยกําหนดข้อเสนอเชิงนโยบาย              
เพ่ือขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน ในประเด็นเร่งด่วน 3 ด้าน สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
 

มาตรการ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลกั 

1. ด้านการปรับปรุง แก้ไข และบังคับใช้กฎหมาย เช่น 
    (1) รวบรวมข้อมูล ปัญหา สถิติผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งช่วง
เทศกาลและช่วงปกติที่มีสาเหตุมาจากการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนด และการด่ืม
แล้วขับซ่ึงก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต ส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อประกอบการพิจารณา
ในการดําเนินคดีกับผู้ขับขี่ 
    (2) กําหนดแนวทางการดําเนินคดีอาญาที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนน ใน 3 ข้อหา
ความผิด ได้แก่ ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน ขับรถเกินกว่าอัตราความเร็วตามที่
กฎหมายกําหนด และเสพยาเสพติดขณะขับรถ 
    (3) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถทุกประเภท โดยกําหนดหลักเกณฑ์การ
ออกใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบต้ังแต่ 400 ซี
ซี ขึ้นไป โดยการกําหนดช่วงอายุของผู้ขอใบอนุญาตที่เหมาะสมให้ชัดเจน ระยะเวลาและ
รายละเอียดการอบรมภาคทฤษฎี 

 
- ศปถ. และ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
 
- สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ 
 
- กระทรวง
คมนาคม 
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2. ด้านการบริหารจัดการ เช่น 
    (1) ให้ผู้ตรวจการดําเนินการกวดขัน จับกุม ผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือ
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์อย่างเคร่งครัด 
    (2) ดําเนินการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการตามโครงการขับขี่ปลอดภัย มั่นใจไร้
แอลกอฮอล์ 
    (3) กําหนดแนวทางการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินการตามมาตรการการตรวจ
ปริมาณแอลกอฮอล์ 
    (4) กําหนดมาตรการให้พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานจราจร มีหน้าที่ตรวจวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ในร่างกายผู้ขับขี่ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและทําให้มีผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตทุก
ราย 
 
    (5) สร้างการมีส่วนร่วม ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเรื่องความปลอดภัยทางถนน
แก่ประชาชนอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 
    (6) จัดต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจ เพ่ือทําหน้าที่สนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการ และประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน พร้อมทั้งขับเคลื่อนประเด็นด้านความปลอดภัยทางถนน 

 
- กระทรวง
คมนาคม 
- สํานัก
งบประมาณ 
- สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ 
- กระทรวง
สาธารณสุข 
 
 
- สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ 
- ศปถ. และ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
- กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
 

3. ด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนและยานพาหนะ เช่น เร่งดําเนินการปรับปรุง
วิศวกรรมจราจรให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของถนน เร่งปรับปรุงมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยยานพาหนะ 

- ก ร ะ ท ร ว ง
คมนาคม 

 
13. เรื่อง โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการดําเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ โดยมีกรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 
2566 จํานวน 3,416.54 ล้านบาท ประกอบด้วย งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว งบดําเนินงาน งบลงทุน โดยมีแหล่ง
งบประมาณ ดังน้ี งบประมาณปี 2563 ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.) ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
และงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้
บังคับแล้ว งบประมาณปี 2564 – 2566 ขอให้ สพฐ. ขอรับการจัดสรรงบประมาณฯ โดยจัดทํารายละเอียดประมาณ
การค่าใช้จ่ายเพ่ือประกอบการพิจารณาของสํานักงบประมาณให้เหมาะสม สอดคล้องกับจํานวนนักเรียนที่มีอยู่จริง 
โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิเป็นสําคัญด้วย ตามความเห็นของ                 
สํานักงบประมาณ  
   สาระสําคัญของเร่ือง  
  ศธ. เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบหลักการดําเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ               
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อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย) โดยปรับให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพ้ืนที่ของ
แต่ละอําเภอ อําเภอละ 1 แห่ง เป็นโรงเรียนประจําพักนอน จํานวน 65 หลัง โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ยากจน นักเรียนที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะ และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้ารับบริการทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงอันจะเป็นการลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะนําไปสู่การแก้ปัญหา
ในพ้ืนที่ต่อไป ทั้งน้ี สพฐ. ได้เริ่มดําเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้มาต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 
จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนที่อยู่ในโครงการท้ังสิ้น 64 โรงเรียน และมีการเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี             
พ.ศ. 2561 – 2562 แล้ว จํานวน 408.83 ล้านบาท ดังน้ัน เพ่ือให้โครงการดังกล่าวสามารถดําเนินการได้อย่าง
ต่อเน่ืองจนนักเรียนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถรองรับจํานวนนักเรียนที่คาดการณ์ว่าจะสมัครเข้าร่วม
โครงการมากข้ึนในอนาคต ศธ. จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 ในกรอบ
วงเงิน 3,416.54 ล้านบาท  
                   
14. เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief 
Information Officer Management Guideline)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังน้ี  
   1. เห็นชอบในหลักการแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 
(Government Chief Information Officer Management Guideline) โดยให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 
มิถุนายน 2541 เรื่อง  การแต่งต้ังผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจํากระทรวง ทบวง  กรม  และ                
การจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง  ในส่วนของการแต่งต้ังผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงประจํากระทรวง  ทบวง  กรม  และทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง โครงการ
อบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้บริหารระดับสูง  ในส่วนที่ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   
โดยสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการฝึกอบรมหลักสูตรรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้บริหารระดับสูง  ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ 
  2. ให้สํานักงาน ก.พ. รับความเห็น  ข้อเสนอแนะ  และข้อสังเกตของหน่วยงานต่าง ๆ ไปหารือกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือหาข้อสรุปในประเด็นต่าง ๆ  เช่น ประเด็นความซ้ําซ้อนขององค์ประกอบและหน้าที่ความ
รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐกับคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ประเด็นการจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของ
แต่ละหน่วยงานและไม่ซ้ําซ้อนกับหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทริอนิกส์สําหรับผู้บริหารระดับสูง  ก่อนแจ้งให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐรับทราบและถือปฏิบัติ 
  3. ให้สํานักงาน ก.พ. หารือร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  สํานักงบประมาณคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
เพ่ิมเติมให้แก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ   เพ่ือทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ภาครัฐ  และผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  ตามแนวทางการบริหารจัดการ
ดังกล่าวให้ได้ข้อยุติก่อนดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป  ทั้งน้ี  ให้นําความเห็น  ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สํานักงบประมาณ  และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการไปพิจารณาร่วมด้วย 
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15. เรื่อง  มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบในหลักการมาตรการ/โครงการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และอนุมัติ
งบกลาง รายการสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 5,000 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับมาตรการ
ลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2564 และปีต่อ ๆ ไป 30,833.94 
ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการสินเช่ือธุรกิจชุมชนสร้างไทย จํานวน 707.7 ล้านบาท โครงการสนับสนุน
ต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 ในส่วนเพ่ิมเติม จํานวน 2,667.35 ล้านบาทและโครงการ
ช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 จํานวน 27,458.89 ล้านบาท ตามมาตรา 28 
แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ โดยมอบหมายให้ ธ.ก.ส. ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณเป็นรายปีตามความเหมาะสมและความจําเป็นต่อไป 
  สาระสําคัญ 
  เน่ืองจากเคร่ืองช้ีเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปียังคงมีแนวโน้มชะลอตัว  และอาจทําให้เศรษฐกิจไทย
ในปี 2562 ชะลอตัวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้  กระทรวงการคลังเห็นสมควรเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง
ปลายปี 2562 เพ่ือสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2562 และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
  1. โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  โครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  ประจําปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 3 
โครงการย่อย ได้แก่ โครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน  โครงการสินเช่ือธุรกิจชุมชนสร้างไทย   และ
โครงการพักชําระหน้ีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ 
   1.1 โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน  มีรายละเอียดดังน้ี  
   1) กลุ่มเป้าหมาย : กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กองทุนหมู่บ้าน) ที่ได้รับการประเมิน
อยู่ในระดับ A B และ C ตามผลการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง ปี 2555 จํานวน 71,742 แห่ง 
    2) วัตถุประสงค์ : เพ่ือสนับสนุนเงินทุนในการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขนาด
เล็กในชุมชนและใช้แรงงานและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ เช่น ยุ้งฉางชุมชน โรงตากพืชผลทางการเกษตร โรงสีชุมชน 
โรงงานผลิตปุ๋ยประจําชุมชน การจัดทําแหล่งเก็บนํ้าชุมชน  และเครื่องจักรสําหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
หรือกิจกรรมอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการลงทุนที่ชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพ
และความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น 
    3) วิธีดําเนินการ : จัดสรรเงินให้แก่กองทุนหมู่บ้านผ่านสํานักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) แห่งละไม่เกิน 200,000 บาท ภายใต้วงเงินรวม 14,348.4 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชนหรือดําเนินกิจการอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ทั้งน้ี การดําเนินการตาม
โครงการน้ีให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกําหนดโดยให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกกองทุน ความโปร่งใสรวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบและรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการเม่ือเสร็จสิ้นการ
ดําเนินโครงการต่อคณะรัฐมนตรี 
    4) กรอบระยะเวลาดําเนินการ : การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานหรือดําเนิน
กิจกรรมจากเงินสนับสนุนของรัฐบาลต้องดําเนินการโดยเร่งด่วน  จึงให้ดําเนินการเบิกจ่ายภายในระยะเวลา 6 เดือน  
นับต้ังแต่วันที่ได้รับการจัดสรรเงิน 
    5) งบประมาณ : 14,491.4 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1) เงินลงทุนให้กองทุนหมู่บ้าน 
กองทุนละ 200,000 บาท จํานวน 14,348.4 ล้านบาท และ 2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 143 ล้านบาท โดยให้
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เบิกจ่ายจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ทั้งน้ี ให้ สทบ.หารือกับสํานักงบประมาณก่อนดําเนินการ และ
ในกรณีที่ สทบ. มีความต้องการงบประมาณเพ่ิมเติมให้ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณต่อไป 
   1.2 โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย 
   คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการ
สินเช่ือชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตเพ่ือพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อย (XYZ) โดยเป็นการให้สินเช่ือแก่กลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร SMAEs วงเงินโครงการ 45,000 ล้านบาท  และอนุมัติงบประมาณชดเชย
จํานวน 4,875 ล้านบาท สิ้นสุดระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปผลการดําเนินโครงการ
ดังกล่าว ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ธ.ก.ส. ได้อนุมัติสินเช่ือไปแล้ว 1,740 ล้านบาท ทั้งน้ี ธ.ก.ส. จะมีวงเงินสินเช่ือ
คงเหลือประมาณ 43,260 ล้านบาท  
   เพ่ือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ครอบคลุมถึงกลุ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
จึงเห็นควรขยายขอบเขตวัตถุประสงค์ของโครงการ XYZ โดยเพ่ิมกลุ่มเป้าหมาย เพ่ิมวงเงินสินเช่ือรวมจากที่เหลืออยู่ 
43,260 ล้านบาท เป็น 50,000 ล้านบาท และขยายระยะเวลาดําเนินโครงการออกไปอีก 3 ปี พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนช่ือ
โครงการเป็นโครงการสินเช่ือธุรกิจชุมชนสร้างไทย  เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายมากย่ิงขึ้น  
โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
    1) กลุ่มเป้าหมาย : สนับสนุนสินเช่ือให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สถาบัน
การเงินประชาชน สถาบันการเงินชุมชน  สหกรณ์การเกษตร  กลุ่มเกษตรกร  วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเพ่ือสังคม  และ
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
    2) วงเงินสินเช่ือ : 50,000 ล้านบาท 
    3) ระยะเวลาดําเนินโครงการ : ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2565  
    4) งบประมาณ : ธ.ก.ส. ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมสําหรับการดําเนินโครงการ
สินเช่ือธุรกิจชุมชนสร้างไทย  เพ่ือชดเชยดอกเบ้ียร้อยละ 3.5 ต่อปี  เป็นระยะเวลา 3 ปี  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  707.7 
ล้านบาท ((50,000-43,260)*3.5%*3 ปี) 
   1.3 โครงการพักชําระหนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ 
    1) กลุ่มเป้าหมาย : สมาชิกของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่สมัครใจเข้าร่วม
มาตรการ 
    2) วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ผ่อนคลายภาระ
การชําระหน้ีที่มีกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  และสามารถนําเงินส่วนดังกล่าวมาประกอบอาชีพสร้างรายได้  
เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและหน้ีนอกระบบ 
    3) วิธีดําเนินการ : กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพักชําระหน้ีหรือลดภาระหนี้
เงินกู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้กับสมาชิกที่มีความเดือดร้อนจําเป็นตามความเหมาะสม  โดยให้เป็นไปตาม
แนวทางที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกําหนด 
    4) กรอบระยะเวลาดําเนินการ : กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแต่ละแห่งกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการโครงการของตนตามความเหมาะสม 
    5) งบประมาณ : ไม่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
  2. มาตรการลดภาระหนี้ผู้ประกอบการ SMEs  
  เพ่ือเป็นการลดภาระและเพ่ิมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(Amall and Medium Enterprises : SMEs) ที่เป็นลูกหน้ีของสถาบันการเงินให้สามารถดําเนินธุรกิจและดํารงชีวิต
ต่อไปได้ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้  รัฐบาลจึงมีนโยบายให้สถาบันการเงินปรับเง่ือนไขการผ่อน
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ชําระหน้ีหรือปรับปรุงโครงสร้างหน้ีโดยการพักชําระหน้ีให้แก่ลูกหน้ีเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี   ตามความสมัครใจ
ภายในปี 2563 ทั้งน้ี การดําเนินมาตรการดังกล่าวให้ถือเป็นการดําเนินการตามนโยบายรัฐ 
  3. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
   3.1 ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมตามโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้
ปลูกข้าว  ปีการผลิต 2562/63  
    1) ความเป็นมา : คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 และ 27 สิงหาคม 2562 
รับทราบและเห็นชอบหลักการโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 ซึ่งเป็น
หน่ึงในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 โดยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการ
หารือการดําเนินโครงการดังกล่าว  วงเงินงบประมาณ 25,427.48 ล้านบาท  ซึ่งยังอยู่ภายในกรอบวงเงิน  25,482.06 
ล้านบาท  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ทั้งน้ี  ภายใต้กรอบวงเงินดังกล่าว  มีวงเงินที่ใช้
เงินทุนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  สํารองจ่ายให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไปก่อน  จํานวน  
24,810.49 ล้านบาท ซึ่งคํานวณจากฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)             
ปี 2561 จํานวน 4.31 ล้านครัวเรือน 
    2) สาระสําคัญ : ผลการดําเนินงานโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร          
ผู้ปลูกข้าว  ปีการผลิต 2562/63 ณ  วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4.15 
ล้านครัวเรือน เป็นเงินจํานวน 24,662.60 ล้านบาท  คงเหลือวงเงินงบประมาณ 147.89 ล้านบาท และ กสก. ได้
ประมาณการจํานวนเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2562 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 รวมทั้ง
คาดการณ์จํานวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ตกหล่นเพ่ิมขึ้นเป็น 4.57 ล้านครัวเรือน  จึงมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพ่ิมอีก 0.26                
ล้านครัวเรือน  ส่งผลให้งบประมาณที่ยังคงเหลือไม่เพียงพอในการจ่ายให้เกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
นาปี ปี 2562 กับ กสก. ประกอบกับระยะเวลาการจ่ายเงินให้เกษตรกรภาคอ่ืน ๆ กําหนดให้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 จึงจําเป็นต้องขอขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้เกษตรกรสําหรับภาคอ่ืน ๆ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563 และกรณีเกษตรกรข้ึนทะเบียนมากกว่าเป้าหมายที่กําหนดให้
สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 ภายใน
วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และให้ ธ.ก.ส. นําค่าบริหารจัดการที่เกิดขึ้นจริงจากการจ่ายเงินดังกล่าวไปรวมกับ
การขอจัดสรรงบประมาณประจําปีของโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 
    3) งบประมาณ : ธ.ก.ส. ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมสําหรับการดําเนินโครงการ
สนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 จํานวนทั้งสิ้น 2,667.35 ล้านบาท  
  3.2 โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 
   1) ความเป็นมา : ธ.ก.ส. มีบันทึก ที่ ฝนร/26584 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ถึง
ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เพ่ือเสนอโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการ
ผลิต 2562/63 โดยมีอัตราให้ความช่วยเหลือที่ 500 บาทต่อไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 
10,000 บาท วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 27,458.89 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่จ่ายให้เกษตรกร 26,793.02 ล้านบาท 
   2) วัตถุประสงค์ : เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถดํารงชีพอยู่ได้และลด
ภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บเก่ียวข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงเพ่ิมขีด
ความสามารถในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
   3) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562 กับ กสก. จํานวน
ประมาณ 4.57 ล้านครัวเรือน โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าวเฉพาะเกษตรกรราย
ย่อย อัตราไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท 
   4) ระยะเวลาโครงการ : ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 – 30 กันยายน 2563 
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   5) วิธีดําเนินโครงการ : กสก. นําข้อมูลรายช่ือเกษตรกรที่ผ่านการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวปี 2562 กับ กสก. ให้ส่ง ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ่ โดย ธ.ก.ส. เป็นผู้พิจารณาว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
การเก็บเก่ียวจริง และไม่ซ้ําซ้อนกับการจ่ายเงินภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว นอกจากน้ี พ้ืนที่
เพาะปลูกที่ได้รับการช่วยเหลือต้องไม่ซ้ําซ้อนกับพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่ได้รับเงินช่วยเหลือ
โครงการเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติจากรัฐบาล เว้นแต่เกษตรกรจะนําพ้ืนที่ประสบภัยน้ันไปแจ้ง กสก.                
เพ่ือเพาะปลูกข้าวใหม่ทันในช่วงเวลาเพาะปลูกรอบที่ 1  
   6) งบประมาณ : วงเงินงบประมาณรวม 27,458.89 ล้านบาท  
       ทั้งน้ี ให้ ธ.ก.ส. ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปี
ถัด ๆ ไป เพ่ือรัฐบาลชําระคืนต้นเงินและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพ
ข้าวให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
  4. มาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย  
      1) วัตถุประสงค์ : เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนที่มีรายได้ปานกลางและอยู่ในระบบฐานภาษีของ
กรมสรรพากรมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยภาครัฐสนับสนุนเงินเพ่ือลดภาระการผ่อนดาวน์ (Cash Back) รวมถึง
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ และลดภาระของประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง 
      2) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไปท่ีมีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยมุ่งเน้นผู้ที่มี
รายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือ ไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี และเป็นผู้ที่อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของ
กรมสรรพากร จํานวน 100,000 ราย 
     3) ประเภทที่อยู่อาศัย : ที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเด่ียว บ้านแฝด บ้านแถว ห้องชุด และอาคาร
พาณิชย์ สําหรับที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จแล้ว ทั้งน้ี ไม่รวมท่ีอยู่อาศัยมือสองและทรัพย์สินรอการขาย (Non-
Performing Assets: NPA) ของสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และบริษัทบริหารสินทรัพย์ และไม่รวม
ทรัพย์รอการขายของกรมบังคับคดี 
      4) วิธีดําเนินโครงการ : ผู้เข้าร่วมมาตรการต้องเป็นผู้ที่อยู่ในระบบฐานภาษีของกรมสรรพากร 
และมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี และผ่านเกณฑ์ตามแนวทางที่
กระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งจะได้รับสิทธิผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดย ธอส. จะโอนเงิน จํานวน 50,000 
บาท เข้าบัญชีของผู้ได้รับสิทธิ เพ่ือลดภาระการผ่อนดาวน์ (Cash Back) 
      5) งบประมาณ : ธอส. ขอรับจัดสรรงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
จํานวน 5,000 ล้านบาท ทั้งน้ี ธอส. จะทําความตกลงกับสํานักงบประมาณในรายละเอียดต่อไป 
 

ต่างประเทศ 
16. เรื่อง  ร่างความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ....) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai 
Initiative Multilateralisation Agreement: CMIM) ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ....) โดยอนุมัติการลงนามในความตกลง 
CMIM ฉบับปรุงปรุง และมอบหมายให้ (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทน และผู้ว่าการธนาคาร              
แห่งประเทศไทยหรือผู้แทน ลงนามในความตกลง CMIM ฉบับปรับปรุง (2) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ
ผู้แทน ลงนามในหนังสือยืนยันการสมทบเงิน (Schedule 3 – Commitment Letter) ในวงเงิน 9.104 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทน ลงนามในหนังสือรับทราบการขอรับความช่วยเหลือ 
(Schedule 5 – Letter of Acknowledgement) และหนังสือยืนยันการปฏิบัติตามเง่ือนไขของความตกลง (Schedule                
6 – Letter of Undertaking) เมื่อประเทศไทยขอรับความช่วยเหลือภายใต้ความตกลง CMIM ฉบับปรับปรุง                
(4) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผู้แทน ลงนามในหนังสือให้ความเห็นทางกฎหมาย (Schedule 7 – Legal 
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Opinion) เมื่อประเทศไทยขอรับความช่วยเหลือภายใต้ความตกลง CMIM ฉบับปรับปรุง ตามที่กระทรวงการคลัง 
(กค.) เสนอ 
                   สาระสําคัญของร่างความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative 
Multilateralisation Agreement: CMIM) ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ....) รวมถึงหนังสือแนบท้าย 4 ฉบับ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือทบทวนการดําเนินการของกลไก CMIM ตามนัยบทบัญญัติของความตกลงฉบับปัจจุบันที่กําหนดให้ต้องมีการ
ทบทวนทุก ๆ 5 ปี โดยในคร้ังน้ีเป็นการปรับปรุงแนวปฏิบัติของ CMIM กรณีที่เป็นความช่วยเหลือทางการเงินร่วมกับ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ IMF เช่น การปรับปรุงระยะเวลาการเบิกจ่าย
และการชําระคืนเงินช่วยเหลือ จากเดิมที่เบิกจ่ายเงินและรับเงินคืนเต็มจํานวนเมื่อถึงกําหนดไถ่ถอน (Maturity) เพียง
ครั้งเดียวภายใน 1 ปี เป็นให้เบิกจ่ายเงินและรับเงินคืนเป็นงวด ๆ และขยายจํานวนครั้งในการต่ออายุความช่วยเหลือ 
เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าประเทศสมาชิกที่ประสบปัญหาดุลการชําระเงินและการขาดสภาพคล่องของเงินทุนสํารอง
ระหว่างประเทศในระยะสั้นและต้องการรับความช่วยเหลือจากกลไกดังกล่าว จะได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
และทันการณ์ นอกจากน้ียังมีการปรับปรุงถ้อยคําที่มีความคลุมเครือในทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งที่
ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน + 3 ครั้งที่ 22 มีมติอนุมัติร่างความตกลง 
CMIM ฉบับปรุรับปรุงดังกล่าวแล้ว ทั้งน้ี ร่างความตกลง CMIM ฉบับน้ีไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของวงเงิน             
ความช่วยเหลือของไทย จํานวน 9.104 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและต้ังแต่จัดต้ังมา กลไก CMIM ยังไม่มีการให้                 
ความช่วยเหลือทางการเงิน 
 
 17.  เรื่อง การรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 13 
และการประชุมที่เก่ียวข้อง 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.)  เสนอ ดังน้ี 
                   1. ให้การสนับสนุนและร่วมรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม จํานวน 7 ฉบับ ดังน้ี 
                            1.1 ร่างแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ              
ครั้งที่ 13 
 
                             1.2 ร่างแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการเพ่ิมขึ้นของพวกนิยมความรุนแรงและแนวคิด             
หัวรุนแรง พ.ศ. 2562 – 2568 
                             1.3 ร่างแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ         
ครั้งที่ 10 กับประเทศคู่เจรจา จํานวน 3 ประเทศ [สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน) ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี 
(เกาหลีใต้)] 
                             1.4 ร่างแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ        
ครั้งที่ 7 กับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
                             1.5 ร่างแผนปฏิบัติการอาเซียน – จีน ว่าด้วยความร่วมมือประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
พ.ศ. 2562 – 2566 
                             1.6 ร่างแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ               
ครั้งที่ 5 กับญี่ปุ่น 
                             1.7 ร่างแถลงการณ์จากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 1 
กับสาธารณรัฐเกาหลี 
                   2. ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับ
รัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เก่ียวข้อง [13th ASEAN Ministerial 
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Meeting on Transnational Crime (AMMTC) and its related meeting] เป็นผู้ร่วมรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์
จากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เก่ียวข้องดังกล่าว              
(ตามข้อ 1) 
                   3. ให้ ตช. สามารถดําเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเน้ือหาของร่างเอกสารผลลัพธ์จากการประชุม 
(ตามข้อ 1) ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนการรับรองได้ (หากมีความจําเป็น) โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกคร้ัง 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   ตช. จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 13 และ
การประชุมที่เก่ียวข้อง ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมดังกล่าวเป็น
การประชุมพหุภาคีในภูมิภาคอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่
อาวุโสด้านอาชญากรรมข้ามชาติจากประเทศสมาชิกอาเซียน จํานวน 9 ประเทศ พร้อมผู้แทนจากประเทศคู่เจรจา 
จํานวน 3 ประเทศ (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) โดยในการประชุมดังกล่าวจะมีการกล่าวถ้อยแถลงโดยประเทศสมาชิก
อาเซียน (รวมทั้งไทยด้วย) และจะมีการรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมดังกล่าว จํานวน 7 ฉบับ (ตามข้อ 1)                
ซึ่งได้แจ้งเวียนร่างเอกสารผลลัพธ์ฉบับล่าสุด (สถานะวันที่ 26 ตุลาคม 2562) ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณา
เรียบร้อยแล้ว โดยร่างเอกสาร จํานวน 7 ฉบับสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 
                             1) ร่างแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ                
ครั้งที่ 13 เป็นการส่งเสริมแนวคิดในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งแนวทางความร่วมมือ
ระดับภูมิภาคในการบริหารจัดการชายแดน 
                             2) ร่างแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการเพ่ิมขึ้นของพวกนิยมความรุนแรงและแนวคิดหัว
รุนแรง พ.ศ. 2562 – 2568 เป็นการกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินการของประเทศสมาชิกอาเซียนด้านการต่อต้าน
การเพ่ิมขึ้นของพวกนิยมความรุนแรงและแนวคิดหัวแรง ประกอบด้วย (1) การป้องกันลัทธินิยมความรุนแรงและ                 
กลุ่มคนหัวรุนแรง การต่อต้านลัทธินิยม (2) ความรุนแรงและส่งเสริมการลดแนวคิดหัวรุนแรง (3) การบังคับใช้
กฎหมายและการเพ่ิมประสิทธิภาพกฎหมายระดับประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านลัทธินิยมความรุนแรงและ               
กลุ่มคนหัวรุนแรง และ (4) ความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือในภูมิภาค 
                             3) ร่างแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ              
ครั้งที่ 10 กับประเทศคู่เจรจา จํานวน 3 ประเทศ [สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน) ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี 
(เกาหลีใต้)] เป็นการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
กับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ            
                             4) ร่างแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ            
ครั้งที่ 7 กับสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงกล่าวถึงอาชญากรรมรูปแบบใหม่ 
                             5) ร่างแผนปฏิบัติการอาเซียน – จีน ว่าด้วยความร่วมมือประเด็นความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
พ.ศ. 2562 – 2566 เป็นการกําหนดกรอบแนวทางในการต่อต้านอาชญากรรมรูปแบบใหม่ ได้แก่ การแลกเปลี่ยน
ข้อมูล การแลกเปลี่ยนบุคลากรและการฝึกอบรม ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย 
                             6) ร่างแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ              
ครั้งที่ 5 กับญี่ปุ่น เป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับการก่อการร้ายเพ่ือป้องกันและต่อต้านอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ และอาชญากรรมข้ามชาติอ่ืน ๆ 
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                             7) ร่างแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้ง
ที่ 1 กับสาธารณรัฐเกาหลี เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และ
แลกเปลี่ยนมุมมองเก่ียวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและเกาหลีใต้ในการต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติ 
 
18. เรื่อง  ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมทบทวนอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ครั้งที่ 4 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการรับรองร่างแผนปฏิบัติการออสโล และร่างแถลงการณ์ออสโล                
ค.ศ. 2019 เรื่อง โลกที่ปราศจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคล โดยหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการ
ฯ และร่างแถลงการณ์ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนการรับรอง ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้
โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ 
                   สาระสําคัญของร่างเอกสาร 2 ฉบับ 
                   1. ร่างแผนปฏิบัติการฯ มีสาระสําคัญเพ่ือยํ้าคํามั่นของรัฐภาคีอนุสัญญาฯ ต่อการอนุวัติพันธกรณี
อนุสัญญาฯ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ โดยได้ระบุถึงแผนปฏิบัติการ 49 ข้อ และตัวช้ีวัดของการดําเนินการ 
ซึ่งครอบคลุม 6 มิติ ได้แก่ (1) ความเป็นสากลของอนุสัญญาฯ (2) การทําลายและการเก็บรักษาทุ่นระเบิดสังหาร
บุคคลคงคลัง (3) การสํารวจและปลดปล่อยพ้ืนที่ปนเป้ือนทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (4) การลดความเสี่ยงจากทุ่นระเบิด
สังหารบุคคลและการให้ความรู้ (4) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (5) ความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือ
ระหว่างประเทศ และ (6) มาตรการติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณี 
                   2. ร่างแถลงการณ์ฯ มีสาระสําคัญเน้นยํ้าถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของรัฐภาคีที่จะร่วมกันรักษา
ไว้ซึ่งพลวัตในการส่งเสริมและผลักดันการมีผลบังคับใช้ของอนุสัญญาฯ และการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมใน
ทุกมิติและทุกระดับ เพ่ือผลักดันให้เกิดการดําเนินงานภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และอยู่
บนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศ 
                   ทั้งน้ี การประชุมทบทวนอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเป็นการประชุมสําคัญในกรอบ
อนุสัญญาฯ จัดขึ้นเป็นประจําทุก 5 ปี เพ่ือให้รัฐภาคีได้ร่วมทบทวนการดําเนินการตามอนุสัญญาฯ และกําหนด                 
ทิศทางการอนุวัติพันธกรณีของอนุสัญญาฯ ในช่วง 5 ปีข้างหน้า โดยนอร์เวย์จะเป็นประธานการประชุมทบทวน
อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายาน 2562 ณ กรุงออสโล โดยจะมี
การรับรองร่างเอกสารสําคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างแผนปฏิบัติการออสโล และร่างแถลงการณ์ออสโล ค.ศ. 2019 เรื่อง 
โลกที่ปราศจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคล 
 
19. เรื่อง การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 
(COP 25) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 15 (CMP 25) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 2 
(CMA 2) และการประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนของประเทศไทยในการประชุมรัฐภาคีกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 25 (COP 25) การประชุมรัฐภาคีพิธีสาร
เกียวโต สมัยที่ 15 (CMP) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 2  (CMA2)  และการประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
โดยเห็นชอบต่อกรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ประจําปี พ.ศ. 2562-2563  ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกรอบท่าทีเจรจาของไทยท่ีมิใช่
สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณา
ดําเนินการโดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก ตามท่ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ 

สาระสําคัญ  
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1)  องค์ประกอบคณะผู้แทนของประเทศไทยในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยที่ 25 
(COP 25) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 15 (CMP15) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีสสมัยที่ 2  
(CMA2) และการประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย รวมทั้งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2)  กรอบท่าทีเจราจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาฯ ประจําปี พ.ศ. 2562-2563 มีเน้ือหา
ครอบคลุมหลักการภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ ที่ประเทศไทยให้ความสําคัญ เช่น ความเป็นธรรมและความรับผิดชอบ
ร่วมกันในระดับที่แตกต่างโดยคํานึงถึงขีดความสามารถของแต่ละประเทศ เรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้วเร่งยกระดับ
การดําเนินงานจนถึงสิ้นปี ค.ศ 2020 อย่างจริงจัง ให้การจัดทําและการดําเนินงานตามการมีส่วนร่วมที่ประเทศ
กําหนด (Nationally Determined Contributions) อยู่ภายใต้หลักการของกรอบอนุสัญญาฯ และความตกลงปารีส 
ให้คํานึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การค้าและสังคมของประเทศกําลังพัฒนาในการกําหนดนโยบายหรือมาตรการ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมบทบาทของภาคป่าไม้และพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม 
การกําหนดแนวทางและกลไกความร่วมมือเก่ียวกับกลไกตลาดและไม่ใช้ตลาดต้องมีความยืดหยุ่นและไม่เป็นภาระ
เพ่ิมเติมเกินจําเป็นแก่ประเทศต่างๆให้มีการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ การวิจัย การเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
เสริมสร้างขีดความสามารถในภาคเกษตร ให้ประเทศพัฒนาแล้วเป็นผู้นํา  และยกระดับการสนับสนุนทางการเงินแก่
ประเทศกําลังพัฒนาสนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ และความตกลงปารีส ให้มี
การยกระดับศักยภาพของประเทศกําลังพัฒนาอย่างบูรณาการและย่ังยืน ให้การดําเนินงานภายใต้กรอบความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานและการสนับสนุนเป็นไปอย่างยืดหยุ่นและคํานึงถึงศักยภาพที่แตกต่างกันของประเทศกําลังพัฒนา
และประเทศไทยพร้อมจะเป็นประเทศที่ให้และ / หรือ ประสานความช่วยเหลือหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ดําเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปยังประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ เป็นต้น ในการนี้ หากมีข้อเจรจาใดที่
นอกเหนือจากน้ี หากไม่เป็นการขัดกับท่าทีการเจรจาของไทยและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายให้เป็นดุลยพินิจของ
หัวหน้าคณะผู้แทน ทั้งน้ี กรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาฯ ประจําปี 2562-2563 เป็นไปตาม
หลักการของกรอบอนุสัญญา ฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนของประเทศด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และไม่ขัดกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา 

การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา ฯ สมัยที่ 25  (COP 25) การประชุมรัฐภาคีพิธีสาร            
เกียวโต สมัยที่ 15 (CMP15) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีสสมัยที่ 2  (CMA2) และการประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน -13 ธันวาคม 2562 ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน จะมีการรับรองข้อตัดสินใจ     
ต่าง ๆ 

 
20.  เรื่อง การรับรองร่างปฏิญญาเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลัง
ของสตรี : การทบทวนแผนปฏิบัติการปักก่ิง + 25 

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบร่างปฏิญญาเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศและการเสริมพลังของสตรี : การทบทวนแผนปฏิบัติการปักก่ิง +25 โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมรับรองร่างปฏิญญาเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศและการเสริมพลังของสตรี : การทบทวนแผนปฏิบัติการปักก่ิง+25  ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไข 
ร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดผลประโยชน์ต่อประเทศไทย  ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ  
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  สาระสําคัญ  
1.ร่างปฏิญญาเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังของ

สตรี  : การทบทวนแผนปฏิบัติการปักก่ิง + 25  เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศภาคีสมาชิกในเอเชีย
และแปซิฟิกที่จะระดมความพยายามในการบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ การเสริมพลังสตรีและสิทธิมนุษยชน
สตรีเพ่ืออนาคตที่เท่าเทียมกัน การระลึกถึงบทบาทที่สําคัญของสตรีในการเป็นผู้นําการพัฒนา การรับทราบถึง
ความก้าวหน้าด้านความเสมอภาคเท่าเทียมระหว่างเพศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่ดําเนินการโดยรัฐบาลและภาคี
เครือข่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  การสังเกตถึงแนวโน้มหรือทิศทางปัญหาสําคัญๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่ส่งผล
กระทบต่อสตรีและเด็กผู้หญิง การแสดงความห่วงใยถึงปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคในการบรรลุ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนเป้าหมายที่ 5 และเป้าหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และการ
เน้นยํ้าความเร่งด่วนในการแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศต่างๆ รวมท้ังการเข้าถึงทรัพยากร โอกาส ข่าวสาร
และบริการที่ไม่เท่าเทียมกัน เป็นต้น 

2.ร่างปฏิญญาเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังของ
สตรี: การทบทวนแผนปฏิบัติการปักก่ิง + 25 เป็นกรอบทิศทางการดําเนินงานของแต่ละประเทศในเอเชียแปซิฟิก 
เพ่ือให้ตะหนักถึงสิทธิที่เท่าเทียมของสตรี เพ่ืออนาคตท่ีเท่าเทียมกันภายในปี 2573 ( ค.ศ.2030 )ผ่านการดําเนินการ
ซึ่งครอบคลุมประเด็นดังน้ี 1)การพัฒนาที่เท่าเทียมและครอบคลุม แบ่งปันความเจริญรุ่งเรืองและงานที่มีคุณค่า 2) 
การขจัดความยากจน การปกป้องคุ้มครองทางสังคมและบริการทางสังคมและสาธารณะ 3) การปราศจากความ
รุนแรง การตีตรา ทัศนคติของการเหมารวมและบรรทัดฐานทางสังคมเชิงลบ  4) การมีส่วนร่วม การเจรจาทางสังคม 
หน้าที่รับผิดชอบ และสถาบันที่มีการตอบสนองต่อมิติความเสมอภาคระหว่างเพศ  5) สังคมที่มีสันติภาพและ              
มีส่วนร่วม 6) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศ และการปรับตัวฟ้ืนคืนสู่สภาวะปกติ 7) ข้อมูล
และสถิติ และ 8) พันธมิตรและความร่วมมือระดับภูมิภาค 

ทั้งน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทน
ไทยเข้าร่วมการประชุม Asia –Pacific Ministerial Conference on the Beijing+25 Review ระหว่างวันที่ 27-29 
พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยจะมีการรับรองร่างปฏิญญาเอเชียแปซิฟิกว่าด้วย
การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และการเสริมพลังของสตรี: การทบทวนแผนปฏิบัติการปักก่ิง + 25 

 
21.  เรื่อง  แผนท่ีนําทางด้านนวัตกรรมของอาเซียน ปี 2562 – 2568 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อแผนที่นําทางด้านนวัตกรรมของอาเซียน ปี 2562 – 2568 โดยอนุมัติ
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรองแผนท่ีนําทางฯ ร่วมกับ
รัฐมนตรีอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน และอนุมัติให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายรับรองแผนที่นําทางฯ เพ่ือนําเสนอต่อคณะมนตรี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการรับรองเพ่ือประกาศใช้ในปี 2563 ต่อไป ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
เอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อประโยชน์ของไทย ให้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ดําเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   ในโอกาสที่ไทยดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนปี 2562 อว. ได้เสนอการจัดทําแผนที่นําทางด้าน
นวัตกรรมของอาเซียน (ASEAN Innovation Roadmap: AIR) เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินงานตามปฏิญญาอาเซียน
ว่าด้วยนวัตกรรม ซึ่งเป็นหน่ึงประเด็นที่ไทยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 โดยแผนที่นําทางจะทําหน้าที่
เป็นแผนที่นําทางเชิงกลยุทธ์ในการดําเนินความร่วมมือ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ
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สมาชิกอาเซียนที่มีความเป็นปัจจุบันและเป็นสากล เน่ืองจากมีการผนวกประเด็นเร่งด่วนที่ผู้แทนจากประเทศสมาชิก
อาเซียนเห็นพ้องกันว่ามีความสําคัญเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาระบบนิเวศท่ีมีนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบจากการนํา
ความรู้และนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาบูรณาการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนในมิติ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม มีการมุ่งเน้นและจัดลําดับความสําคัญ และมีแนวทางการดําเนินกรอบความร่วมมือ
ไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสามารถพิจารณาถึงความสําคัญของการเตรียมพร้อมรับมือกับวิทยาการ และนวัตกรรม
สมัยใหม่ การพัฒนาความคิดในการต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม ทั้งน้ีสํานัก
เลขาธิการอาเซียนได้กําหนดให้นําเสนอแผนที่นําทางด้านวัตกรรมของอาเซียนในปี 2562 – 2568 ต่อคณะมนตรี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 
 
22. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 และการดําเนินงานเพื่อผลักดันการ
นําเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 
– 10 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน 
  2. มอบหมายให้ ทส. โดยให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการผลักดันการนําเสนอพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่ง
กระจานเป็นมรดกโลก 
  3. มอบหมายให้สํานักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
การดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนการนําเสนอพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก และการจัดทําเอกสารวิชาการ 
(Nomination Dossier) แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการบรรจุในบัญชีรายช่ือเบ้ืองต้น (Tentative List) ของ
ศูนย์มรดกโลก ได้แก่ เมืองโบราณศรีเทพ และกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองตํ่า และปราสาทปลายบัด 
  โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงการต่างประเทศ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
และสํานักงบประมาณไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัย
สามัญ ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดยมี
สาระสําคัญ คือ ที่ประชุมมีมติรับรองแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของไทย คือ เมืองโบราณศรีเทพ และกลุ่มเทวสถาน
ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองตํ่า และปราสาทปลายบัด บรรจุไว้ในบัญชีรายช่ือเบ้ืองต้น (Tentative List) และมีมติ
ให้ส่งกลับเอกสาร (Referral) กรณีการนําเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก โดยให้ไทยดําเนินการ
เก่ียวกับการปรับปรุงแนวขอบเขตการนําเสนอแหล่งมรดกทางธรรมชาติที่อาจกระทบเส้นเขตแดนระหว่างไทยและ
เมียนมา และการแก้ไขข้อห่วงกังวลเก่ียวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนท้องถ่ินที่ได้รับ
ผลกระทบจากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของพ้ืนที่ดังกล่าว โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
ดําเนินการตามมติของคณะกรรมการมรดกโลกแล้ว สรุปได้ ดังน้ี 
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ประเด็น ผลการดําเนนิการ 
การปรับปรุงแนวขอบเขต
การนําเสนอแหล่งมรดกทาง
ธรรมชาติที่อาจกระทบเส้น
เขตแดนระหว่างไทยและ
เมียนมา 

ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงด้านเทคนิคในเรื่องการกําหนดขอบเขตของ
พื้นที่ที่อาจกระทบเส้นเขตแดนระหว่างไทยและเมียนมา ในการประชุมหารือ
ด้านเทคนิคระหว่างไทยและเมียนมา เมื่อวันที่ 25 -26 เมษายน 2562 โดย
เห็นพ้องให้มีการข้ึนทะเบียนพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและได้ร่วมกันลงนามบันทึกการหารือฯ (Agreed Minutes) 

ก า ร แ ก้ ไ ข ข้ อ ห่ ว ง กั ง ว ล
เ ก่ี ย ว กั บ ปั ญ ห า สิ ท ธิ
มนุษยชน 

หน่วยงานของไทยได้ดําเนินโครงการต่าง ๆ ตามข้อเรียกร้องของชุมชน
กะเหร่ียง เช่น การจัดสรรที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ 
การบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน
กะเหรี่ยงในด้านสาธารณสุข สาธารณูปโภค การเกษตร และการศึกษา 
รวมท้ังได้จัดทําข้อตกลงประชาคมร่วมกับชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจานเพื่อทําความเข้าใจว่าการข้ึนทะเบียนมรดกโลกพื้นที่
กลุ่มป่าแก่งกระจานจะไม่มีการโยกย้ายชุมชนและประชาชนที่อยู่เดิมออก
จากพื้นที่ 

 
แต่งต้ัง 

 
23. เรื่อง รายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการต่าง ๆ (จํานวน 6 ราย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอรายช่ือผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ิมเติม (จํานวน 6 ราย) ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สํานักข่าวกรองแห่งชาติ และสํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร โดยที่ ปคร. ของส่วนราชการดังกล่าวที่ได้รับการแต่งต้ังมีการเกษียณอายุราชการและมีการโยกย้าย
เปลี่ยนตําแหน่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ (10 กันยายน 2562 และ 1 ตุลาคม 2562) รับทราบรายช่ือ ปคร. ของรอง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือเป็นกลไกประสานงานการเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรี และการเสนอและติดตามร่างกฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติระหว่างคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่ง สลค. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ ปคร. (เพ่ิมเติม) ทั้ง 6 ราย ดังกล่าวแล้วว่าเป็นไปตาม
ข้อ 5 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 ดังน้ี  
 

ส่วนราชการ รายชื่อ ปคร. 
1. กระทรวงกลาโหม  พลเรือเอก สมประสงค์ นลิสมัย 

รองปลัดกระทรวงกลาโหม
2. กระทรวงการคลัง  นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม 

รองปลัดกระทรวงการคลัง
3. กระทรวงมหาดไทย  นายสมคิด จันทมฤก  

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
4. กระทรวงสาธารณสุข  นายณรงค์ สายวงศ ์

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ส่วนราชการ รายชื่อ ปคร. 
5. สํานักข่าวกรองแห่งชาติ  นายธนากร บวัรัษฏ์ 

รองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
6. สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่าที่ร้อยตํารวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์  

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรระดับทรงคุณวุฒิ)  
 
24. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอ
แต่งต้ัง นายสมเกียรติ ขํานุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์เช่ียวชาญ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นต้นไป   
 
25. เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติ
หน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 342/2562 เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมคําสั่ง
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ดังน้ี 
  ตามท่ีได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 167/2562 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 น้ัน 
  เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงให้ยกเลิกข้อ 1.3.4 แห่งคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ 167/2562 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
หน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
 
26. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นางสาวพิมพ์เพ็ญ       
ลัดพลี รองผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 
2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง           
เป็นต้นไป  
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27. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมเสนอแต่งต้ัง นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนา (นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต้ังแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
28. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการ (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอแต่งต้ัง นายชนินทร์ 
ขาวจันทร์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้
ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
29. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในฐานะกํากับดูแล
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ แทนผู้ที่ลาออก และแต่งต้ังเพ่ิมเติม รวม 3 คน และให้ผู้
ได้รับแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนหรือผู้ซึ่งแต่งต้ังไว้แล้ว ดังน้ี    
   1. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์   ประธานกรรมการ  
  2. นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  3. นายพิชัย สนแจ้ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป  
 
30. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในฐานะกํากับดูแล
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เสนอแต่งต้ัง นายวรรณชัย บุญบํารุง เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แทนผู้ที่ลาออก โดยให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังอยู่ใน
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป 
 
31. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งต้ัง พลตํารวจเอก  
ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 26 
พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป  
 

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


