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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 5/2562 วันอังคารท่ี 20 สิงหาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจงของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

200862 

 
เรื่อง : ขออนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนใหแกเกษตรกรเขารวมโครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย ป 2561 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนใหแกเกษตรกรเขารวมโครงการสงเสริมการผลิตขาว
อินทรีย ป 2561 ของเกษตรกรกลุม T2 และเกษตรกรกลุม T3 วงเงินท้ังสิ้น 536,435,800 บาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2560 เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณภายใตแผนการผลิต  

และการตลาดขาวครบวงจร ป 2560/61 ดานการผลิต ดําเนินงาน 5 ป (ป 2560 – 2564) โครงการสงเสริม  
การผลิตขาวอินทรีย มีวงเงิน 9,696,522,000 บาท สนับสนุนเมล็ดพันธุขาว 15 กิโลกรัม/ไร อุดหนุนเงินชดเชยรายได
ใหแกเกษตรกร รายละไมเกิน 15 ไร ไรละ 9,000 บาท แบงจาย 3 ป ปท่ี 1 จํานวน 2,000 บาท เมื่อผาน  
การประเมินตามหลักเกณฑ เตรียมความพรอม (กลุมเตรียมความพรอม T1) ปท่ี 2 จํานวน 3,000 บาท เมื่อผาน  

การรับรองระยะปรับเปลี่ยน (กลุมระยะปรับเปลี่ยน T2) และปท่ี 3 จํานวน 4,000 บาท เมื่อไดรับการรับรองมาตรฐาน

การผลิตขาวอินทรีย (Organic Thailand T3) พ้ืนท่ี 1 ลานไร 

2. เน่ืองจากการผลิตขาวอินทรียตั้งแตปลูกจนถึงเก็บเก่ียวสวนใหญเปนชวงขามปงบประมาณ 2561 ทําใหผล
การตรวจประเมินสวนใหญแลวเสร็จหลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 2561 ไปแลว มีแปลงเกษตรกรเพียงจํานวนหน่ึง  
ท่ีสามารถตรวจประ เมินไดภายในปงบประมาณ 2561 และสามารถจายเงินอุดหนุนใหเกษตรกร T1 โดยเบิกจายจาก

งบประมาณป 2561 ไดเพียง 4 ,750,000 บาท เทาน้ัน ทําใหงบประมาณ เงินอุดหนุนท่ีไดรับป 2561 สวนท่ีเหลือ
จํานวน 695,250,000 บาท (700,000,000 - 4,750,000) ถูกพับไปโดยผลทางกฎหมายตามนัยมาตรา 55 แหง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561สงผลใหการเบิกจายเงินเลื่อนมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. กรมการขาวไดนําเสนอท่ีประชุม นบข.พิจารณา เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2562 เห็นชอบงบประมาณจายเงิน
อุดหนุนใหเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 575,629,000 บาท จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
งบกลางรายการสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน สําหรับจายใหเกษตรกรท่ีผานการประเมินระบบการผลิตขาว

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กข.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการจายเงินอุดหนุนใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ
สงเสริมการผลิตขาวอินทรีย ป 2561 ทันระยะเวลากับท่ีกระทรวงการคลัง
อนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินถึงวันสุดทายของเดือนกันยายน 2562 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อินทรียระยะปรับเปลี่ยน ( T2) 543.348 ลานบาท และเกษตรกรท่ีไดรับรองมาตรฐานขาวอินทรีย ( T3) 32.281  

 ลานบาท ใหกรมการขาวนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณไดดําเนินการตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง  

รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน พ.ศ. 2560 ซึ่งนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลว เห็นชอบ ใหใชจาย  
จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  
ท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินถึงวันสุดทายของเดือนกันยายน 2562 วงเงิน 536.4358 ลานบาท 
เพ่ือนําไปจายเงินอุดหนุนใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมป 2561 ของกลุมเกษตรกรท่ีผานการประเมินระบบการผลิตขาว
อินทรียระยะปรับเปลี่ยน ( T2) และกลุมตรวจรับรองมาตรฐานขาวอินทรีย ( T3) วงเงินท้ังสิ้น 536,435,800 บาท  

แยกเปนเกษตรกร T2 และ T3 ดังน้ี 

เกษตรกร 
จังหวัด 

(จังหวัด) 
เกษตรกร 
(กลุม) 

เกษตรกร 
(ราย) 

พ้ืนท่ีไดรับเงิน
อุดหนุน(ไร) 

เงินอุดหนุน 
(บาท) 

1. เกษตรกรท่ีผานการ
ประเมินระยะปรับเปลี่ยน 
(T2) 

34 851 17,658 167,524.60 502,573,800 

2. เกษตรกรท่ีไดรับรองการ
ผลิตขาวอินทรีย Organic 
Thailand (T3)  

12 31 926 8,465.50 33,862,000 

รวม 46 882 18,584 175,990.10 536,435,800 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ท้ังน้ี ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณกํากับติดตามการดําเนินโครงการ
สงเสริมการผลิตขาวอินทรียใหเปนไปอยางโปรงใสมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนและ
ประโยชนสูงสุดแกเกษตรกรตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของ
กระทรวงพาณิชยและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกัน
ขับเคลื่อนโครงการเช่ือมโยงตลาดอินทรียและขาวท่ีมีการปฏิบัติตามระบบการเกษตรท่ีดี (GAP) ครบวงจร รวมท้ัง
สนับสนุนการซื้อขาวอินทรียและขาว GAP ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี (4 กรกฎาคม 2560 19 กันยายน 2560  
และ 6 พฤศจิกายน 2561) ใหเกิดผลเปนรูปธรรมเพ่ือใหเกษตรกรไดรับราคาผลผลิตท่ีสอดคลองกับราคาตลาด  
และคุณภาพของผลผลิต รวมท้ังมีตลาดรองรับผลผลิตขาวคุณภาพท่ีจะมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 5/2562 วันอังคารท่ี 20 สิงหาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เจงของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

200862 

 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบตอรางปฏิญญารัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งท่ี 5 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบในหลักการตอรางปฏิญญารัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งท่ี ๕ และหากมีความ
จําเปนตองปรับปรุงแกไขท่ีไมใชสาระสําคัญหรือขัดตอผลประโยชนของไทย ขอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการ
ตอไปโดยไมตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก 

2.  อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเขารวมรับรองรางปฏิญญาฯ 

ดังกลาว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
๑. เอเปค (Asia Pacific Economic Cooperation: APEC) เปนกรอบความรวมมือ  ทางเศรษฐกิจระหวาง  

เขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย  – แปซิฟก  กอตั้งข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2532 ประกอบดวยสมาชิก ๒๑ เขตเศรษฐกิจ  
โดยมีเปาหมายหลักคือ การสงเสริมการคาและการลงทุน รวมถึงความรวมมือในมิติดานตางๆ อาทิ ความรวมมือ  
ดานการเกษตร และความมั่นคงอาหาร 

๒. ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ สาธารณรัฐชิลีจะเปนเจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งท่ี ๕ 
ระหวางวันท่ี 2๓  - 2๔ สิงหาคม 25๖๒ ณ เมืองปูแอรโตบารัส สาธารณรัฐชิลี ภายใตหัวขอ  สรางความเช่ือมโยง  
ของประชาชน เสริมสรางอนาคต (Connecting people, building the future) ซึ่งการประชุมดังกลาว จะมีการรับรอง
ปฏิญญารัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งท่ี 5 ในระหวางการประชุม 

3.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ขอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตอรางปฏิญญารัฐมนตรี  
ความมั่นคงอาหารเอเปค ซึ่งจะใหการรับรองในการประชุมระหวางวันท่ี ๒๓  - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีสาระสําคัญ  
คือ (๑) ประเด็น ความทาทาย  ช้ีใหเห็นถึงความตองการอาหารท่ีเพ่ิมข้ึนจากอัตราการเติบโตของจํานวนประชากร 
ในขณะท่ีมีปจจัยตางๆ ท่ีจะสงผลกระทบตอความมั่นคงอาหาร ภาคการเกษตรและการผลิตอาหารจะตองปรับตัว  
โดยใชแนวทางดําเนินการท่ีชาญฉลาด รวมถึงการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีรูปแบบใหม (2) การสงเสริมระบบ

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

นอกจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจแลว เอเปคเปนกรอบความรวมมือ
ท่ีไทยสามารถแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณผานคณะทํางานตางๆ 
ซึ่งนอกจากจะเปนการแสดงศักยภาพของไทยแลว ยังเปนประโยชน  
อยางยิ่งตอการพัฒนาศักยภาพของผูแทนไทยและนําแนวคิดตางๆ  
มาปรับใช ผานโครงการความรวมมือทางวิชาการของเอเปค 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อาหารท่ีย่ังยืน  สนับสนุน การพัฒนาและการดําเนินนโยบายอยางบูรณาการท่ีใหความคํานึงถึงสามเสาหลัก  
ในการพัฒนาการเกษตร การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าอยางยั่งยืน รวมท้ังการลดการสูญเสียอาหาร  
และการลดขยะทางทะเล  (3) การรับนวัตกรรม เทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นใหม และโอกาสทางดิจิทัล  โดยใหความสําคัญ  
กับสรางนวัตกรรม เนนการสรางและนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใช  สนับสนุนการพัฒนากฎระเบียบใหมีความโปรงใส  
และตั้งอยูบนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร แบงปนขอมูลและประสบการณเพ่ือใหการใชเทคโนโลยีเกิดประโยชนสูงสุด  
(4) การใชประโยชนจากการมีสวนรวม เสริมสรางหวงโซมูลคาอาหารและการคา  สนับสนุนการพัฒนารูปแบบธุรกิจ  
ท่ีสงเสริมการมีสวนรวมระหวางวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และรายยอย ( Micro, Small and Medium 
Enterprises: MSMEs) ครัวเรือนเกษตรกร และเกษตรกรรายยอย เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและขีดความสามารถ  
ในการแขงขัน และเสริมสรางความเช่ือมโยงและเครือขายตลอดท้ังหวงโซมูลคาอาหาร (๕) สงเสริมการพัฒนาชนบท  
ในฐานะพ้ืนท่ีสําหรับโอกาส สงเสริมนโยบายพัฒนาชนบทท่ีอางอิงจากความตองการของทองถ่ิน  ปรับปรุงโครงสราง
พ้ืนฐานการใหบริการข้ันพ้ืนฐาน และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท รวมท้ังสนับสนุนการเพ่ิมการสวนรวม  
ท่ีของสตรีในระบบเศรษฐกิจ (๖)  การดําเนินการตอไป เนนย้ําถึงความสําคัญของความรวมมือระหวางภาครัฐ  
และภาคเอกชนในการรับมือกับความทาทายในอนาคตดานการเกษตรและอาหาร และขอใหมีการประเมินความคืบหนา
การดําเนินการของภูมิภาคเพ่ือจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินการ และคนหาโอกาสในอนาคตเพ่ือเสริมสรางความ
มั่นคงอาหารภายหลังป ๒๕๖๓ ท้ังน้ี รางปฏิญญาฯ ดังกลาว เปนการแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินงาน
เก่ียวกับความรวมมือดานความมั่นคงอาหารระหวางสมาชิกเอเปค โดยไมมี การลงนามในรางปฏิญญาฯ ดังกลาว  
และไมมีขอผูกพันทางกฎหมาย (non-legal binding) 

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดมีหนังสือสอบถามความเห็นจากหนวยงาน  
ท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน  กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณิชย  
สภาหอการคาแหงประเทศไทย และสภาเกษตรกรแหงชาติ แลวทราบวา ไมมีหนวยงานใดขัดของกับรางปฏิญญาฯ 

5. กระทรวงการตางประเทศ โดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย แจงวา ไมมีขอขัดของตอสารัตถะและถอยคํา
โดยรวมของรางปฏิญญาฯ และโดยท่ีรางปฏิญญาฯ ไมมีถอยคําหรือบริบทใดท่ีมุงจะกอใหเกิดพันธกรณี ภายใตบังคับของ
กฎหมายระหวางประเทศ จึงไมเปนสนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศ และไมเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 
ของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  อยางไรก็ดี หากสวนราชการเจาของเรื่องพิจารณาแลวเห็นวา 
รางปฏิญญาฯ เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศ หรือท่ีเก่ียวกับองคการระหวางประเทศ ท่ีมีผลผูกพัน
รัฐบาลไทย ก็อาจพิจารณาเสนอ ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตามมาตรา 4 (7) ของพระราชกฤษฎีกา  
วาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตร และสหกรณเสนอ  ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยน
รางปฏิญญารัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งท่ี 5 ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรี  
ไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการไดโดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ัง
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ใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยจะไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 
2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 

(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 5/2562 วันอังคารท่ี 20 สิงหาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบจร (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจงของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

200862 

 
เรื่อง : มอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รักษาราชการแทน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา มอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ตามท่ีไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นายเฉลิมชัย ศรีออน เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ รอยเอก ธรรมนัส พรหมเผา เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ 
เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และนายประภัตร โพธสุธน เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ตามประกาศแตงตั้งรัฐมนตรี ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 น้ัน 

2. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2562 รับทราบแนวทางการมอบหมายใหรัฐมนตรีเปนผูรักษา
ราชการแทนรัฐมนตรีวาการ ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได  
ตามมาตรา  42 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ท่ีกําหนดให “ในกรณีท่ีไมมีผูดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเปนผูรักษาราชการแทน 
ถามีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงหลายคน ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคนใดคนหน่ึง  
เปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได  
ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเปนผูรักษาราชการแทน” 

3. เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินดําเนินไปดวยความเรียบรอยและตอเน่ือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติเปนหลักการในการพิจารณามอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ เปนผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ตามมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 ตามลําดับ ดังน้ี 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (สร.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินดําเนินไปดวยความเรียบรอย
และตอเน่ือง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(1) รอยเอก ธรรมนัส พรหมเผา 
(2) นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ 
(3) นายประภัตร โพธสุธน 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
 
  



9 
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 5/2562 วันอังคารท่ี 20 สิงหาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

200862 

 
เรื่อง : แนวทางการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาว ป 2562 - 2563 
 

สารัตถะ :  รง. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาว ป 2562 – 2563 ดังน้ี 
1 ใหกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยสถานพยาบาลท่ี สธ. กําหนดหรือสถานพยาบาลท่ีไดรับใบอนุญาต  

ใหประกอบกิจการสถานพยาบาลดําเนินการ 
1.1 ตรวจสุขภาพแรงงานตางดาวและติดตามท่ีอายุไมเกิน 18 ป 
1.2 ประกันสุขภาพในกรณีท่ีแรงงานตางดาวทํางานในกิจการท่ีเขาระบบประกันสังคมแตสิทธิ

ประกันสังคมยังไมมีผล หรือกรณีแรงงานตางดาวทํางานในกิจการท่ีไมเขาระบบประกันสังคม 
1.3 ประกันสุขภาพผูติดตามท่ีอายุไมเกิน 18 ป 
ท้ังน้ี ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานตางดาว 

พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขวาดวยใบรับรองแพทยของคนประจําเรือ
เพ่ือแสดงวามีความพรอมดานสุขภาพในการทํางานบนเรือและเฝาระวังโรคปองกันการแพร กระจายของโรคติดตอ  
ท่ีรุนแรงและกอใหเกิดโรคระบาดผิดปกติ ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 

2. ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตช.) โดยสํานักงานตรวจคนเขาเมืองดําเนินการตรวจอนุญาตใหแรงงานตางดาว
และผูติดตามท่ีอายุไมเกิน 18 ปบริบูรณอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวตอไปไดครั้งละไมเกิน 1 ป เมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาอนุญาตแลวใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองตรวจอนุญาตใหแรงงานตางดาวอยูในราชอาณาจักรเปนการ
ช่ัวคราวตอไปไดอีกไมเกิน 1 ป และผูติดตามจะไดรับอนุญาตตามระยะเวลาท่ีบิดาหรือมารดาไดรับอนุญาตใหอยู  
ในราชอาณาจักร 

กรณีเอกสารประจําตัวของแรงงานตางดาวมีอายุเหลือนอยกวาป 1 ป ใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจคน  
เขาเมืองตรวจอนุญาตใหแรงงานตางดาวอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวตอไปเทากับอายุเอกสารประจําตัว  
หากแรงงานตางดาวประสงคจะอยูในราชอาณาจักรและทํางานตอไป ตองไปดําเนินการขอมีเอกสารประจําตัวฉบับใหม
กับหนวยงานของประเทศตนทาง เมื่อแรงานตางดาวไดรับเอกสารประจําตัวฉบับใหม ใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจคน  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : รง./กษ. (กป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนในการรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เขาเมืองยายรอยตราประทับอนุญาตไปยังเอกสารประจําตัวฉบับใหม และขยายระยะเวลาการอนุญาตใหตามสิทธิ 
3. ให รง. โดยกรมการจัดหางานดําเนินการ 

3.1 ออกใบอนุญาตทํางานตามมาตรา 59 แหงพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว 
พ.ศ. 2560 ใหกับแรงานตางดาว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) มีระยะเวลาอนุญาตไมเกิน 2 ป โดยใบอนุญาต
ทํางานจะอยูดานหน่ึงของบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย 

3.2 ออกประกาศกระทรวงแรงงาน โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 14 แหงพระราชกําหนดการบริหาร
จัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ดังน้ี 

(1) รางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตใหคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา 
เขามาทํางานในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ 

(2) รางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตใหคนตางดาวท่ีนําเขามาทํางานกับนายจาง  
ในประเทศตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเขาใจท่ีรัฐบาลไทยทําไวกับรัฐบาลตางประเทศไดรับยกเวนไมจําตอง
ปฏิบัติตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 

4. ใหกระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยกรมการปกครองและกรุงเทพมหานคร (กทม.) ดําเนินการจัดทําหรือ
ปรับปรุงทะเบียนประวัติ และออกบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย 

5. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเริ่มดําเนินการตั้งแตวันท่ี 19 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563  
หรือภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดําเนินการ จนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 โดยสถานท่ี
ดําเนินการมี 2 รูปแบบ คือ 

5.1 ท่ีตั้งสํานักงานของแตละหนวยงาน 
5.2 ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) แบงเปน 2 สวน คือ (1) กทม. ใหเปนไปตามท่ีอธิบดี

กรมการจัดหางานกําหนด (2) จังหวัดใหเปนไปตามท่ีผูวาราชการจังหวัดกําหนด ท้ังน้ี สถานท่ีดําเนินการในลักษณะ
ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จะพิจารณาในกรอบระยะเวลาระหวางวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันท่ี 
31 มีนาคม 2563 

6. ให รง. โดยกรมการจัดหางานเปนหนวยงานหลัก และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประชาสัมพันธ  
สรางการรับรู แนวทางการบริหารจัดการดังกลาวใหนายจางผูประกอบการแรงงานตางดาว และผูเก่ียวของไดรับทราบ
ขอมูลอยางถูกตองและท่ัวถึง 

7. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการใหหนวยงานดานความมั่นคงดําเนินการตรวจสอบปราบปราม  
จับกุมดําเนินคดี นายจาง แรงงานผิดกฎหมายท่ีลักลอบทํางานและผูท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. รง. เสนอวา ในการบริการจัดการการทํางานคนตางดาวน้ัน  คณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติ (23 กันยายน 2559) 

(25 ตุลาคม 2559) และ (24 มกราคม 2560) เห็นชอบเก่ียวกับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว
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ของแรงงานตางดาวและผูติดตามซึ่งเปนบุตรของแรงงานตางดาวดังกลาวท่ีอายุไมเกิน 28 ป และการขยายระยะเวลา  
การอยูในราชอาณาจักรและการอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาวดังกลาวในกิจการประมงทะเล โดยสรุปวา เห็นชอบ
ใหแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ท่ีผานการพิสูจนสัญชาติ อยูในราชอาณาจักรเปนช่ัวคราว  
และอนุญาตทํางาน คราวละ 1 ป หรือ 2 ป ตามความเหมาะสม ท้ังน้ี ไมรวมถึงแรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางาน  
ในประเทศตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเขาใจท่ีรัฐบาลไทยทําไวกับรัฐบาลตางประเทศ (MoU) 

2. โดยท่ีระยะเวลาการอนุญาตใหแรงงานตางดาวดังกลาวอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวและอนุญาตให
ทํางานจะเริ่มสิ้นสุดในวันท่ี 30 กันยายน 2562 เปนตนไป โดยครอบคลุมแรงงาน จํานวน 2,001,379 คน ดังน้ี 

2.1 สิ้นสุดในวันท่ี 30 กันยายน 2562 สําหรับแรงงานตางดาวในกิจการประมงทะเล ท่ีไดมาดําเนินการ
จัดทําหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายวาดวยการประมง เมื่อป 2560 จํานวน 6,082 คน 

2.2 สิ้นสุดในวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 สําหรับแรงงานตางดาวท่ีไดมาดําเนินการ
จัดทํา/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ เมื่อป 2561 จํานวน 6,358 คน และแรงงานตางดาวกลุมท่ีผานการพิสูจนสัญชาติ 
จํานวน 47,208 คน รวมเปน จํานวนท้ังสิ้น 53,556 คน 

2.3 สิ้นสุดวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันท่ี 30 มีนาคม 2563 สําหรับแรงงานตางดาวในกิจการประมง
ทะเล ท่ีไดมาดําเนินการจัดทําหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายวาดวยการประมง เมื่อป 2561 – 2562 จํานวน 
5,958 คน และแรงงานในกิจการอ่ืนๆ จํานวน 195,885 คน รวมเปนจํานวนท้ังสิ้น 201,843 คน 

2.4 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 สําหรับแรงงานตางดาวท่ีไดมาดําเนินการจัดทํา/ ปรับปรุงทะเบียนประวัติ 
เมื่อป 2561 จํานวน 1,181,445 คน และแรงงานตางดาวกลุมท่ีผานการพิสูจนสัญชาติ จํานวน 462,421 คน  
รวมเปนจํานวนท้ังสิ้น 1,643,886 คน 

2.5 สิ้นสุดวันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 สําหรับแรงงานตางดาวกลุมท่ีผานการพิสูจน
สัญชาติ จํานวน 96,022 คน 

3. รง. พิจารณาเห็นวา เพ่ือประโยชนในทางเศรษฐกิจโดยรวมใหมีความเขมแข็งเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน
ของบประเทศและการเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง ประกอบกับนายจางสถานประกอบการยังมีความตองการกําลังแรงงาน
อยางตอเน่ือง จึงสมควรขยายระยะเวลาการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวและอนุญาตใหทํางาน
สําหรับแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ตามขอ 2. ซ่ึงเปนแรงานตางดาวท่ีผานการพิสูจน
สัญชาติและไดรับเอกสารประจําตัวเรียบรอยแลว ดังน้ัน รง. จึงไดจัดทําแนวทางการบริหารจัดการการทํางานของ
แรงงานตางดาว ป 2562 – 2563 พรอมกับยกรางประกาศกระทรวงแรงงาน รวม 2 ฉบับ  ตามมาตรา 14 แหง
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 ท่ีบัญญัติใหในกรณีพิเศษเฉพาะเรื่องท่ีมีความ
จําเปนเพ่ือประโยชนในการรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองกันปดภัยพิบัติสาธารณะ รัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตใหคนตางดาวเขามาทํางานในราชอาณาจักรภายใตเง่ือนไขใดๆ หรือจะยกเวน
ไมจําตองปฏิบัติตามพระราชกําหนดน้ีในกรณีใดๆ ก็ได 
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4. การอนุญาตใหแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ กลุมเปาหมายท่ีประสงคจะอยูในราชอาณาจักรและทํางานตอไป  
ใหรวมถึงผูติดตามซึ่งเปนบุตรดวย โดยมีเง่ือนไขและการดําเนินการ ดังน้ี 

4.1 ผูติดตามตองมีอายุไมเกินสิบแปดป 
(1) ไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (16 มกราคม 2561) เรื่อง การบริหารจัดการการทํางานของ

แรงงานตางดาวในประเทศไทยเรียบรอยแลว หรือ 
(2) ไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (25 ตุลาคม 2559) เรื่อง การบริหารจัดการแรงงานตางดาว

หลังสิ้นสุดการจดทะเบียนเรียบรอยแลว 
ท้ังน้ี ผูติดตามตาม (1) หรือ (2) ท่ีอายุจะครบสิบแปดป หากประสงคจะอยูในราชอาณาจักรตอไป

จะตองทํางานกับนายจางโดยใหดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดไวในประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีเก่ียวของ รวม 4 ฉบับ 
4.2 ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ณ สถานพยาบาลท่ี สธ. กําหนด 
4.3 นําผลการตรวจสุขภาพ เอกสารประจําตัวของตนและบิดา มารดา ยื่นตอพนักงานเจาหนาท่ี  

และใหอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวตอไปตามระยะเวลาท่ีบิดา มารดา ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร  
แตไมเกินวันท่ีผูติดตามมีอายุครบ 18 ปบริบูรณ 

5. แนวทางการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาว ป 2562 – 2563 เปนการอํานวยความสะดวก
ใหกับนายจาง สถานประกอบการ เน่ืองจากเปนการดําเนินการภายในประเทศและจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอน  
ท่ีการอนุญาตใหทํางานปจจุบันจะสิ้นสุด ซึ่งจะเปนการลดภาวการณขาดแคลนแรงงาน สงเสริมปจจัยพ้ืนฐานในภาค  
การผลิต นายจางจางงานแรงงานตางดาวโดยถูกตองตามกฎหมายเพ่ิมมากข้ึน เปนการลดคนผิด เพ่ิมคนถูกในสวนของ
แรงงานตางดาว จะไดรับการคุมครองและมีสิทธิประโยชน สวัสดิการ การคุมครองตามสิทธิท่ีพึงไดรับ ลดภาระคาใชจาย
ในสวนท่ีจะเกิดข้ึนจากการเดินทางกลับประเทศตนทาง นอกจากน้ี หากใหแรงงานกลุมน้ีสิ้นสุดการอนุญาตใหอยู  
ในราชอาณาจักรและอนุญาตใหทํางานจะเกิดความสุมเสี่ยงท่ีแรงงานบางสวนจะเปลี่ยนเปนแรงงานท่ีไมถูกตอง  
อันเปนการเพ่ิมภาระการติดตามตรวจสอบของเจาหนาท่ี ตลอดจนแรงงานตางดาวกลุมน้ี หากประสงคท่ีจะทํางาน  
ในประเทศไทยตอไป แตไมสามารถดําเนินการเขามาทํางานในประเทศตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเขาใจ  
ท่ีรัฐบาลไทยทําไวกับรัฐบาลตางประเทศ (MoU) ไดแลวเสร็จ จะไมสามารถอยูในราชอาณาจักรและทํางานได 

6. ในสวนของคาจายและแหลงท่ีมาของงบประมาณในการดําเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการน้ี  
สมควรขอรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ งบประมาณจากตนสังกัดของแตละหนวยท่ีรวมดําเนินการ และกองทุน
เพ่ือบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว 

7. คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว ในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 
8 กรกฎาคม 2562 ไดมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาว ป 2562 – 2563  
และเห็นควรให รง. นําเสนอแนวทางดังกลาวตอไป 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว ไมขัดของกับรางประกาศ กระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาต  

ใหคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เขามาทํางานในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ  และ รางประกาศ  
กระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตใหคนตางดาวท่ีนําเขามาทํางานกับนายจางในประเทศตามบันทึกความตกลง  
หรือบันทึกความเขาใจท่ีรัฐบาลไทยทําไวกับรัฐบาลตางประเทศ ไดรับยกเวนไมจําเปนตองปฏิบัติตามพระราชกําหนด  
การบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 2 ฉบับ  เน่ืองจากสงผลดีตอผูประกอบ  
การเรือประมงและความมั่นคงในอุตสาหกรรมประมง และสงผลดีตอเศรษฐกิจในภาพรวม 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาว ป 2562 – 2563 ตามท่ีกระทรวง
แรงงานเสนอ และใหดําเนินการตอไปได โดยในสวนคาใชจายสําหรับการตรวจสุขภาพของแรงงานตางดาวใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี สําหรับระยะเวลาท่ีใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ ใหเริ่มดําเนินการภายใน 
15 วัน นับแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดําเนินการจนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

2. เห็นชอบในหลักการรางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตใหคนตางดาวสัญชาติ กัมพูชา ลาว 
และเมียนมา เขามาทํางานในราชอาณาจักร เปนกรณีพิเศษ และรางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตใหคน
ตางดาวท่ีนําเขามาทํางานกับนายจางในประเทศตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเขาใจท่ีรัฐบาลไทยทําไวกับรัฐบาล
ตางประเทศไดรับยกเวนไมจํากัดตองปฏิบัติตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมาย  
และรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปนเรื่องดวน โดยใหรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได 

3. ใหกระทรวงแรงงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ กระทรวง
สาธารณสุข สํานักงบประมาณ และสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

4. ใหกระทรวงแรงงานรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณา
ดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 5/2562 วันอังคารท่ี 20 สิงหาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

200862 

 
เรื่อง : (ราง) กรอบขอคิดเห็นของประเทศไทยตอวาระการประชุมภาคีอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ  ซึ่งชนิดสัตวปา

และพืชปาท่ีใกลสูญพันธุ ครั้งท่ี 18 และการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งท่ี 71 และครั้งท่ี 72 
 

สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. ใหความเห็นชอบในหลักการของ (ราง) กรอบขอคิดเห็นของประเทศไทยตอวาระการประชุมภาคีอนุสัญญา

วาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาท่ีใกลสูญพันธุ ครั้งท่ี 18 และการประชุมคณะกรรมการบริหาร
อนุสัญญา CITES ครั้งท่ี 71 และครั้งท่ี 72 

2. หากมีความจําเปนท่ีจะตองปรับปรุงแกไข (ราง) กรอบขอคิดเห็นของประเทศไทยตอวาระการประชุม
ดังกลาวท่ีมิใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ขอใหเปนดุลยพินิจของหัวหนาคณะผูแทนไทย 
(อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช) เปนผูพิจารณา โดยไมตองนํากลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม
จนสิ้นสุดการประชุมในวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวีส 

ท้ังน้ี ในการประชุมภาคีอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาท่ีใกลสูญพันธุ  
ครั้งท่ี 18 และการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งท่ี 71 และครั้งท่ี 72 ท่ีไดดําเนินการไปกอน  
ท่ีคณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบในหลักการในเรื่องน้ี คณะผูแทนไทยจะขอสงวนทาทีในการประชุมดังกลาวขางตนไวกอน 
และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของ (ราง) กรอบขอคิดเห็นของประเทศไทยตอวาระการประชุมดังกลาวแลว 
คณะผูแทนไทยจะไดดําเนินการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งท่ี 71 (SC71) จะเปนการประชุมกอนการประชุมภาคีอนุสัญญาฯ  

ครั้งท่ี 18 หน่ึงวัน มีสาระสําคัญซึ่งเก่ียวของกับประเทศไทย คือ 
1.1 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวปาท่ีอาจจะเปนแหลงเก็บสัตวปาในกลุมแมวเอเชียขนาดใหญ (Felidae spp.)  

ในกรงเลี้ยง ซึ่งเปนการรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมและขอตัดสินในตางๆ ท่ีเก่ียวกับ  
การอนุรักษเสือและแมวเอเชียขนาดใหญ ท่ีกําหนดใหประเทศถ่ินแพรกระจายตอบขอมูลเก่ียวกับกฎหมาย การบังคับใช

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ทส./กษ. (ปศ./วก./กป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือความสัมพันธระหวางประเทศและองคการระหวางประเทศ
ท่ีมีผลผูกพันรัฐบาลไทย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กฎหมาย ความรวมมือระหวางประเทศ การเพาะเสือในกรงเลี้ยง การเก็บขอมูลการคาเสือท่ีผิดกฎหมาย ขอมูลการจับกุมเสือ 
มาตรการในการอนุรักษ เปนตน ซึ่งไทยไดดําเนินการสงรายงานขอมูลไปแลวตามกําหนดเวลา โดยในเรื่องน้ีมีขอพาดพิง
วาประเทศไทยมีสถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวปาท่ีอาจจะเปนแหลงเก็บสัตวปาในกลุมแมวเอเชียขนาดใหญ (Felidae spp.)  
ในกรงเลี้ยง จํานวน 10 แหง ท่ีถูกจับตาวาอาจจะมีสวนท่ีเก่ียวของกับการลักลอบคาช้ินสวนและอนุพันธุของแมวเอเชีย
ขนาดใหญท่ีมาจากหรือผานสถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวปาดังกลาว ซึ่งประเทศไทยจะตองช้ีแจงตอท่ีประชุม  
เพ่ือสรางความเช่ือมั่นใหกับท่ีประชุมฯ วา ไทยมีมาตรการปองกันและควบคุมไมใหเกิดการลักลอบคาช้ินสวนหรืออนุพันธุ
ของแมวเอเชียขนาดใหญในสถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวปาดังกลาว 

1.2 กระบวนการพัฒนาและจัดทําแผนปฏิบัติการงาชางแหงชาติ (Naticnal lvory Action Plans process: 
NIAP process) โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งท่ี 71 (SC71) จะมีการพิจารณาวาประเทศใดบางท่ีมีปญหา

เก่ียวของกับการคางาชางท่ีผิดกฎหมายและจะตองเขาสูกระบวนการพัฒนาและจัดทําแผนปฏิบัติการงาชางแหงชาติ  
โดยใชรายงานของระบบสารสนเทศการคาชาง (Elephant Trade Information System: ETIS) ซึ่ง CITES ไดมอบหมายให
องคกรเครือขายการสํารวจตรวจสอบการคาสัตวปา (TRAFFIC) เปนผูจัดทําตามรายงานดังกลาว ไดจัดกลุมประเทศท่ีมี
ความเก่ียวของกับการคางาชางผิดกฎหมายออกเปน 3 กลุม (Group A, B, C) เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตอไป 
ท้ังน้ี ตามรายงานของ ETIS ดังกลาว ประเทศไทยไมถูกจัดอยูในกลุมประเทศท่ีเก่ียวกับการคางาชางผิดกฎหมายและไม
เปนประเทศท่ีตองเขาสูกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการงาชางแหงชาติ (NIAP process) ดวย 

2. การประชุมภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งท่ี 18 (CITES CoP18) มีวาระการประชุมท่ีเก่ียวกับกฎระเบียบในการดําเนินงาน

ใหเปนไปตามอนุสัญญา CITES (Working Documents) และขอเสนอตางๆ (Proposals) ดังน้ี 
2.1 สําหรับวาระการประชุมท่ีเก่ียวกับกฎระเบียบในการดําเนินงานใหเปนไปตามอนุสัญญา CITES 

(Working Documents) ท่ีสําคัญ ซึ่งเก่ียวของกับประเทศไทย คือ 
(1) รายงานของระบบสารสนเทศการคาชาง (Elephant Trade Information System: ETIS)  

เปนการรายงานผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานการณการคางาชางผิดกฎหมาย ซึ่งประเทศไทยถูกจัดใหอยูในกลุม  
ท่ีเปนประเทศถ่ินแพรกระจายชาง มีจํานวนคดีตรวจยึดงาชางในระดับปานกลาง นํ้าหนักงาชางท่ีตรวจยึดไดในระดับ  
ปานกลาง แตคาตัวแปรดานการบังคับใชกฎหมายสูง เปนคดีรายใหญไมมากนักและคาดานตลาดการคางาชาง
ภายในประเทศอยูระดับปานกลาง ท้ังน้ี องคกร TRAFFIC ไดประเมินผลการวิเคราะหการจัดกลุม (Assessing the 
result of the cluster analysis) โดยไดแบงกลุมประเทศท่ีมีความนากังวลเก่ียวกับการคางาชางออกเปน 3 กลุม 
ประกอบดวย กลุม A คือ ประเทศท่ีสงผลกระทบจากการคางาชางผิดกฎหมายมากท่ีสุด (Most affected) กลุม B 
ประเทศท่ีสงผลกระทบจากการคางาชางผิดกฎหมายอยางชัดเจน (markedly affected) และกลุม C ประเทศท่ีสงผล
กระทบจากการคางาชางผิดกฎหมาย (affected) โดยประเทศไทยไมไดถูกระบุวาอยูในกลุม A, B, หรือ C ในรายงานครั้งน้ี 

(2) การคาชาง ซากของชาง และผลิตภัณฑท่ีทําจากซากของชาง (Trade in Elephant Specimens) 
เปนการเสนอรางขอตัดสินใจใหมเก่ียวกับการจัดการสต็อกงาชาง การคาชางเอเชียและการทบทวนการใชระบบ
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สารสนเทศการคาชาง (ETIS Programme) ซึ่งหารางขอตัดสินใจน้ีไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมฯ จะมีผลใหประเทศ
ภาคีท่ีเก่ียวของรวมท้ังประเทศไทยตองดําเนินมาตรการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการคาชางเอเชีย ซาก และอนุพันธุจากชางเอเชีย 
ไดแก การบังคับใชกฎหมาย การปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศ การเคลื่อนยายชางเอเชียมีชีวิตขามพรมแดน  
การลงทะเบียน การทําเครื่องหมาย และการตรวจสอบยอนกลับ โดยเฉพาะในประเด็นสําคัญคือ เรื่องกลยุทธจัดการ
ประชากรชางเลี้ยง 

(3) สต็อกงาชาง (lvory Stockpiles) โดยไดมีการเสนอรางขอตัดสินใจใหมเก่ียวกับการรายงานสต็อก
งาชางท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน หากรางขอตัดสินใจน้ีไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมฯ จะมีผลใหประเทศภาคี  
ท่ีเก่ียวของซึ่งรวมถึงประเทศไทยจะตองเพ่ิมเติมการายงาน “ขอมูลปริมาณงาชางท่ีถูกขโมยหรือหายไปจากสต็อก ”  
ลงในรายงานสต็อกงาชางประจําปท่ีไดดําเนินการอยูแลว 

(4) การปดตลาดการคางาชางภายในประเทศ (Closure of Domestic Markets for Elephant 
lvory) เปนการเสนอใหประเทศภาคีและท่ีไมไดเปนประเทศภาคีปดตลาดการคางาชางภายในประเทศท้ังหมด และหาก
รางขอตัดสินใจน้ีไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมฯ ประเทศภาคีท่ีเก่ียวของรวมถึงประเทศไทยจะตองปดตลาดการคา
งาชางภายในประเทศท้ังหมด ซึ่งในเรื่องน้ีประเทศไทยมีทาทีไมเห็นดวยและเตรียมขอมูลท่ีจะช้ีแจงตอท่ีประชุมวา 
ประเทศไทยมีกฎหมายและระบบการควบคุมการคางาชางภายในประเทศท่ีเขมงวดและมีประสิทธิภาพ สามรถปองกัน
การคาท่ีผิดกฎหมายได ประกอบกับงาชางท่ีไดรับอนุญาตใหนํามาคาในตลาดการคาภายในประเทศท่ีถูกตองตามกฎหมาย
เปนงาชางบานท่ีมีตั๋วรูปพรรณถูกตองตามกฎหมายเทาน้ัน ซึ่งเปนทรัพยากรของประเทศไทยเองและเปนสิทธิ  
ของผูครอบครองตามกฎหมาย 

(5) สัตวจําพวกแมวใหญของเอเชีย (Asian Big cats (Felidae spp.)) เปนการรายงานผลการดําเนินงาน  
ตามมติท่ีประชุมและขอตัดสินใจตางๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการและการปองกันการลักลอบคาผิดกฎหมายซึ่งสัตวจําพวก  
แมวใหญของเอเชีย โดยเสนอหากทุกขอเสนอไดรับการรับรองรัฐภาคีท่ีเก่ียวของรวมท้ังประเทศไทยจะตองดําเนินการ
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก การทบทวนการดําเนินการดานการจัดการและการควบคุมอยางเหมาะสม การลดความตองการ
บริโภค รวมถึงกฎระเบียบท่ีมีอยู และการสืบสวนสอบคดีท่ีเก่ียวของกับสัตวจําพวกแมวใหญของเอเชีย เน่ืองจากประเทศ
ไทยเก่ียวของในทุกกรณี ไมวาจะเปนประเทศท่ีถูกระบุวามีการคาเสือผิดกฎหมาย ประเทศท่ีมีสถานท่ีท่ีมีเสือในกรงเลี้ยง
ซึ่งมีความหวงใยเน่ืองจากอาจจะมีเสือถูกลักลอบเขาสูการคาผิดกฎหมาย ท้ังน้ี ประเทศไทยตองเตรียมการในการมาเยือน
จากสํานักเลขาธิการ CITES ท่ีจะเขามาตรวจเยี่ยมสถานท่ีท่ีมีการเก็บเสือไวในกรงเลี้ยงท่ีถูกระบุวาอาจจะมีความเสี่ยงท่ี
เสือถูกลักลอบเขาสูการคาผิดกฎหมาย 

2.2 สําหรับวาระท่ีเก่ียวของกับขอเสนอตางๆ (Proposals) มีวาระท่ีสําคัญและเก่ียวของกับประเทศไทย  
เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงสถานะของชนิดพันธุตามบัญชีแนบทายอนุสัญญา ดังน้ี 

(1) ตุกแกบาน (Gekko gecko) เสนอใหบรรจุอยูในบัญชี 2 (Appendix II) 
(2) กะทาง ในสกุล Tylototrion app. เสนอใหบรรจุอยูในบัญชี 2 (Appendix II) 
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(3) นากเล็กเล็บสั้น (Aonyx cinereus) เสนอปรับเลื่อนจากบัญชี 2 (Appendix II) ไปบัญชี 1 (Appendix I) 
(4) นากใหญขนเรียบ (Lutrogale perspicillata) เสนอปรับเลื่อนจากบัญชี 2 (Appendix II) ไปบัญชี 1 

(Appendix I) 
3. การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งท่ี 72 (SC72) จะเปนการประชุมหลังจากจบการประชุมภาคีอนุสัญญาฯ 

ครั้งท่ี 18 ในวันเดียวกัน มีวาระประชุมท่ีสําคัญ คือ การรับรองขอบังคับการประชุมการแตงตั้งคณะทํางาน และการกําหนด
วันเวลาและสถานท่ีจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งท่ี 72 (SC72) ซึ่งจะไมมีประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวกับประเทศไทย

โดยตรง 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการของ (ราง) กรอบขอคิดเห็นของประเทศไทยตอวาระการประชุมภาคีอนุสัญญาวาดวย
การคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาท่ีใกลสูญพันธุ ครั้งท่ี 18 (The 18th Meeting of the Conference of 

the Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: 
CITES CoP18) และการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งท่ี 71 และครั้งท่ี 72 ท้ังน้ี หากมีความ

จําเปนตองปรับเปลี่ยน (ราง) กรอบขอคิดเห็นดังกลาว ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรี  
ไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 

2. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  
24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 5/2562 วันอังคารท่ี 20 สิงหาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

200862 

 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 1/2562 
 

สารัตถะ :  สศช. เสนอ ครม. พิจารณาผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 1/2562 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ท่ีประชุมรับทราบเรื่องสําคัญดังตอไปน้ี 

1.1 การแตงต้ังคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ 
1.1.1 คณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี  

ท่ี 164/2562 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
ประกอบดวย รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
(นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)  
และกรรมการ ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เปนกรรมการ  
และเลขานุการ และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

1.1.2 คณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องสําคัญ  
ในปญหาเก่ียวพันหรือมีผลกระทบตอเศรษฐกิจในภาพรวม ตลอดจนประเมิน วิเคราะห และเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางตัดสินใจเชิงรุกในประเด็นหรือนโยบาย กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

1.2 วิธีปฏิบัติและแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ 
1.2.1 หลักเกณฑในการพิจารณาเรื่องท่ีจะเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี

ฝายเศรษฐกิจ มีดังน้ี 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สศช./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการบูรณาการในการทํางาน เปนไปตามสวนราชการ  
ท่ีเก่ียวของ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.2.1.1 เรื่องท่ีสวนราชการเสนอเขาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีความสําคัญในปญหา  
ท่ีเกี่ยวพันหรือมีผลกระทบตอเศรษฐกิจในภาพรวม  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จะเปนผูกลั่นกรองวาระ  
โดยใชหลักเกณฑตามท่ีระบุในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ ไดแก  เรื่องท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ  
ในภาพรวม รวมท้ังประเด็นดานการเงิน การคลัง การภาษีอากร การคาการลงทุน เกษตรกรรม การคมนาคมและโลจิสติกส 
การทองเท่ียว การพลังงาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม 
รวมท้ังหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548  
และจะพิจารณารวมกับฝายเลขานุการฯ เพ่ือเสนอนายกรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในการนําเรื่องเขาสูท่ีประชุม
คณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ 

1.2.1.2 เรื่องท่ีเปนขอเสนอแนะมาตรการเชิงรุกในประเด็นหรือนโยบายตามขอ 1.2.1.1  
ฝายเลขานุการฯ เปนผูเสนอเรื่อง และนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในการนําเรื่องเขาสู  
ท่ีประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ 

1.2.1.3 เรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยมีรายละเอียดของลําดับ
ข้ันตอนการเสนอเรื่องเชนเดียวกับขอ 1.2.1.2 

1.2.2 แนวทางปฏิบัติในการจัดการประชุม 
1.2.2.1 การถามความเห็นของสวนราชการ ในกรณีขอ 1.2.1.1 สลค. จะเปนผูออกหนังสือ

ถามความเห็นสวนราชการ ซึ่งสวนราชการจะมีหนังสือเพ่ือใหความเห็นหรือเสนอความเห็นในท่ีประชุม ในกรณีขอ 
1.2.1.2 ฝายเลขานุการฯ จะเปนผูถามความเห็นจากสวนราชการซึ่งสวนราชการอาจจะมีหนังสือตอบความเห็นหรือให
ความเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ 

1.2.2.2 การนําเสนอตอท่ีประชุม  ไดแก ผูแทนสวนราชการท่ีเสนอเรื่อง (ในกรณีขอ 
1.2.1.1 ) และฝายเลขานุการฯ (ในกรณีขอ 1.2.1.2 ) โดยมีผูแทนสวนราชการท่ีเก่ียวของและ/หรือสวนราชการท่ีให
ความเห็น เปนผูช้ีแจง/ผูใหขอมูลเพ่ิมเติม 

1.2.2.3  สรุปผลการประชุม ฝายเลขานุการฯ เปนผูสรุปประเด็นอภิปรายและมติท่ีประชุม  
เพ่ือนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการ พิจารณาใหความเห็นชอบกอนท่ีจะเสนอไปยัง สลค.  
เพ่ือบรรจุในวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีตอไป 

1.2.2.4 สถานท่ีจัดประชุม เห็นควรใหจัดการประชุมท่ีหองภักดีบดินทร ทําเนียบรัฐบาล 
1.2.2.5 กําหนดเวลาการประชุม  เห็นควรใหมีการจัดประชุมในวันจันทร ชวงเชา หรือตาม  

ท่ีประธานกรรมการกําหนด โดยใหพิจารณาจากความจําเปนของเรื่องท่ีเสนอเปนสําคัญ 
1.2.2.6 เบ้ียประชุม เห็นควรใหเบิกจายจากงบประมาณของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

1.3 มติคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ 
1.3.1 รับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ 
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1.3.2 รับทราบวิธีปฏิบัติและแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี
ฝายเศรษฐกิจ 

1.3.3 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของฝายเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจเปนไปดวยความ
เรียบรอย ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ โดยมีการแตงตั้ง
กรรมการและผูชวยเลขานุการเพ่ิมเติม ดังน้ี (1) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่ีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ (2) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย เปนกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ และ (3) ผูอํานวยการสํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

2. เรื่องเพ่ือพิจารณา 
2.1 สถานการณภาพรวมเศรษฐกิจไทย สถานะทางงบประมาณของรัฐบาล และกรอบการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจไทย ป 2562 – 2563 
2.1.1 ขอเสนอเพ่ือพิจารณา  

ฝายเลขานุการฯ และสํานักงบประมาณ นําเสนอภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสองของ  
ป 2562 และกรอบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ป 2562 – 2563 และสถานะทางงบประมาณของรัฐบาล โดยมีสาระสําคัญ
สรุปไดดังน้ี 

1) ภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสองของป 2562 
เครื่องช้ีเศรษฐกิจสําคัญ ๆ ในไตรมาสท่ีสองของป 2562 แสดงใหเห็นวา GDP ในไตรมาส

ท่ีสองของป 2562 มีแนวโนมท่ีจะขยายตัวต่ํากวาการขยายตัวรอยละ 2.8 ในไตรมาสแรก ดานการใชจาย  การสงออก
สินคาและดัชนีการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลงติดตอกันเปนไตรมาสท่ีสอง ในขณะท่ีดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ชะลอตัวลง การเบิกจายรายจายประจําปรับตัวลดลง ในขณะท่ีการเบิกจายรายจายลงทุนขยายตัวเล็กนอย ดานการผลิต  
ดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรและดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลง ขณะท่ีจํานวนและรายรับจากนักทองเท่ียวตางประเทศ
ขยายตัวในเกณฑต่ําอยางตอเน่ือง  ท้ังน้ี นับจากครึ่งหลังของป 2561 การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบ  
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการเพ่ิมข้ึนของมาตรการกีดกันทางการคาอยางตอเน่ือง สงผลใหอัตรา  
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสท่ีสามและสี่ของป 2561 ชะลอตัวลงเปนรอยละ 3.2 และรอยละ 3.6 เทียบกับ
การขยายตัวรอยละ 5.0 และรอยละ 4.7 ในไตรมาสแรกและไตรมาสท่ีสอง ตามลําดับ 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีสองของป 2562 คาดวาจะขยายตัวต่ํากวาในไตรมาสแรกของป  
โดยพิจารณาจากเครื่องช้ีเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ซึ่งขยายตัวในอัตราท่ีชะลอลง ท้ังการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน  
การใชจายภาครัฐ รวมท้ังการทองเท่ียว ขณะท่ีมูลคาการสงออก ผลผลิตภาคเกษตรและการผลิตภาคอุตสาหกรรม  
ปรับตัวลดลง สําหรับแนวโนมเศรษฐกิจไทย ในป 2562 คาดวาจะขยายตัว 2.7 – 3.2 (คากลาง 3.0) 

2) กรอบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ป 2562 – 2563 เพ่ือใหเศรษฐกิจไทยสามารถ



21 
 

ขยายตัวไดตามเปาหมาย ประกอบดวย 
2.1) การชวยเหลือผูมีรายไดนอยและสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจฐานราก โดยการยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน ผูมีรายไดนอย และเกษตรกร ผานกลไกการดําเนินงานของรัฐ หรือกลุมองคกรชุมชน 
2.2) การชวยเหลือกลุมผูประกอบการ โดยการเพ่ิมสภาพคลองแกกลุมผูประกอบการ  

และลูกจางท่ีไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และการสนับสนุนผูประกอบการท่ีมีศักยภาพ  
 ในการขยายตลาดเพ่ือรองรับสวนแบงตลาดท่ีไดรับผลกระทบจากสงครามการคา2.3)

 การยกระดับราคาสินคาเกษตรและรายไดสุทธิของเกษตรกร  โดยการพัฒนา  
ดานตลาดและลดตนทุนการผลิตเพ่ือยกระดับรายไดสุทธิของเกษตรกร 

2.4) การขับเคลื่อนการสงออก ใหขยายตัวไดรอยละ 3.0 ในชวงครึ่งหลังของป 2562 
และรอยละ 3.5 ในป 2563 โดยการเรงหาโอกาสจากการสงออกและการปรับเปลี่ยนทิศทางการคาจากความขัดแยง
ทางการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน 

2.5) การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณภาครัฐ ใหมีการเบิกจายงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2562 รอยละ 90.7 จําแนกเปน รายจายประจํารอยละ 99.0 และรายจายลงทุนรอยละ 60.0 
การเบิกจายงบประมาณกันไวเหลื่อมปรอยละ 70.0 และการเบิกจายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจรอยละ 75.0 และการเบิกจาย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 รอยละ 92.3 จําแนกเปน รายจายประจํารอยละ 98.0 รายจายลงทุน
รอยละ 70.0 การเบิกจายงบประมาณกันไวเหลื่อมปรอยละ 73.0 และการเบิกจายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจรอยละ 80.0 
รวมถึงการเรงเบิกจายงบประมาณและเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกองทุนตาง ๆ  

2.6) การขับเคลื่อนภาคการทองเท่ียว  โดยกําหนดเปาหมายใหมีจํานวนนักทองเท่ียว
ตางชาติในชวงครึ่งหลังของป 2562 ไมต่ํากวา 20.0 ลานคน และมีรายไดรวมจากการทองเท่ียวไมต่ํากวา 1.05  
ลานลานบาท และท้ังป 2562 ใหมีจํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศไมต่ํากวา 39.8  ลานคน และรายไดรวมไมต่ํากวา 
2.04 ลานลานบาท และในป 2563 มีจํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศจํานวน 41.8 ลานคน รายไดรวม 2.22  
ลานลานบาท โดยใหความสําคัญกับมาตรการสงเสริมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวจีน และอินเดีย เชน มาตรการ  visa 
on arrival และจัดกิจกรรมใหญ ๆ เปนตน 

2.7) การสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชน  ใหมูลคาการลงทุนในชวงครึ่งหลังของป  2562 
อยูท่ี 1,421 พันลานบาท (เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.9 ) และมูลคาการลงทุนรวมป 2562 อยูท่ี 2,871.7 พันลานบาท  
(เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.9) และมูลคาการลงทุนในป 2563 อยูท่ี 3,012.4 พันลานบาท (เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.9 ) โดยการเรงรัด
ใหเกิดการลงทุนจริงโดยเร็วสําหรับโครงการสงเสริมการลงทุนท่ีไดรับอนุมัติแลว 

นอกจากน้ี เสนอใหมีการดําเนินมาตรการปฏิรูปในเชิงโครงสรางท่ีสําคัญ ( Big Reform)  
ซึ่งเปนกรอบการบริหารระยะยาวควบคูกันไป โดย (1) การปรับโครงสรางภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน  
ของบุคลากรควบคูกับการใชเทคโนโลยีซึ่งคาดวาจะทําใหรายจายของรัฐบาลในสวนท่ีเปนรายจายประจําลดลง  
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และมีสัดสวนรายจายลงทุนเพ่ิมข้ึน และ (2) การปรับโครงสรางการผลิตของประเทศ ประกอบดวย การปรับเปลี่ยนระบบ
การผลิตภาคเกษตร การใชเทคโนโลยีเพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมผลิตภาพการผลิต การสนับสนุนใหผลิตสินคา
ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีความจําเปนและมีความตองการสูงในตลาด โดยเฉพาะในกลุมอาหาร และการหาตลาดใหมๆ  
เพ่ือสรางความมั่นคง และการปรับเปลี่ยนใหผูประกอบการภาคบริการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการดําเนินธุรกิจ 
โดยเฉพาะชองทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน 

3) สถานะทางงบประมาณของรัฐบาล 
สํานักงบประมาณรายงานผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 ขอมูล ณ วันท่ี 2 สิงหาคม 2562 หนวยงานภาครัฐเบิกจายงบประมาณรวมการกอหน้ีผูกพัน ( PO) อยูท่ี
ประมาณรอยละ 80 แบงเปน รายจายประจํารอยละ 81 และรายจายลงทุนรอยละ 75 โดยมีวงเงินท่ียังไมมีการกอหน้ี
ผูกพันอยูประมาณ 50,000 ลานบาท ซึ่งในชวงท่ีเหลือของป (เดือนสิงหาคม – กันยายน 2562) สํานักงบประมาณ 
โดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จะขอใหสวนราชการปรับแผนการใชจายงบประมาณในสวนท่ียังไมกอหน้ีผูกพัน  
ไปดําเนินโครงการเพ่ือแกไขปญหาภัยแลงและดําเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล สําหรับงบประมาณรายจาย
ประจําป 2563 วงเงิน 3,200,000 ลานบาท เมื่อหักรายจายเพ่ือชดใชเงินคงคลัง รายจายชําระคืนตนเงินกู เงินเดือน
คาจาง คารักษาพยาบาล และเงินชดเชยแลว รัฐบาลจะมีวงเงินงบประมาณสําหรับใชดําเนินโครงการใหมตามนโยบาย
ของรัฐบาลอยูท่ีประมาณ 80,000 ลานบาท 

2.1.2 ประเด็นอภิปราย 
1) การแกไขปญหาการยายฐานการผลิต รัฐบาลควรมีมาตรการและแนวทางการทํางานเชิงรุก 

รวมท้ังแนวทางการดําเนินการของประเทศอ่ืนๆ เชน เวียดนาม เปนตน เพ่ือดึงดูดใหนักลงทุนท่ีอยูระหวางการตัดสินใจ  
ใหหันมาลงทุนในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี จากผลสํารวจขององคการสงเสริมการคาตางประเทศของญี่ปุน ( JETRO) 
พบวา นักลงทุนจากประเทศญี่ปุนสนใจลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: 
EEC) คอนขางนอย  เน่ืองจากมีความกังวลเก่ียวกับปญหาดานการจัดการผังเมืองและสิ่งแวดลอม  นอกจากน้ี ผลสํารวจ
ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (สกท.) พบวา ผลจากการดําเนินมาตรการกีดกันทางการคาระหวางจีน – 
สหรัฐอเมริกา ทําใหนักลงทุนญี่ปุนประมาณรอยละ 40 ของจํานวนบริษัทท่ีสํารวจ  (40 บริษัทจากการสํารวจบริษัท
ท้ังหมด 100 บริษัท) มีความสนใจท่ีจะเลือกไทยเปนฐานการผลิต 

2) การสนับสนุนดานการสงออก กระทรวงพาณิชยไดแตงตั้งคณะกรรมการรวมภาครัฐและ
เอกชนดานการพาณิชย (กรอ.พาณิชย) โดยมุงเนนใหมีการศึกษาสถานการณการสงออกเปนรายตลาดและรายสินคา 
โดยเฉพาะกลุมประเทศ CLMV อาเซียน (5) จีน อินเดีย และตะวันออกกลาง เปนตน นอกจากน้ี ควรเรงสงเสริมการคา
ชายแดนเพ่ือสนับสนุนการสงออกควบคูกับการพัฒนาเสนทางคมนาคมบริเวณดานการคาชายแดน เพ่ือใหสามารถ
เดินทางไดโดยสะดวก โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณดานสะเดาและดานแมสอด 

3) การแกไขปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ํา ควรใหความสําคัญกับการแปรรูปเพ่ือสราง
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มูลคาเพ่ิม โดยเฉพาะพืชพลังงาน เชน ออย ปาลมนํ้ามัน และมันสําปะหลัง เปนตน ควบคูกับการสรางความรวมมือ  
เพ่ือการพัฒนาตลอดหวงโซการผลิต (ตั้งแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า) และการจํากัดพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

4) การแกไขปญหาราคายางพารา ควรขอความรวมมือใหสวนราชการ โดยเฉพาะองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนํานโยบายของรัฐบาลท่ีตองการสงเสริมการใชยางพาราในโครงการกอสรางถนนดินซีเมนตปรับปรุง
คุณภาพดวยยางธรรมชาติ (พาราซอยลซีเมนต) ซึ่งจะชวยลดอุปทานยางพาราในตลาด ประหยัดงบประมาณของภาครัฐ 
และกระตุนเศรษฐกิจในระดับฐานราก  นอกจากน้ี คณะกรรมการพิจารณารับรองมาตรฐานวัสดุนํ้ายางพาราผสมสาร 
ผสมเพ่ิมและสารผสมเพ่ิม  ควรหาแนวทางใหผูประกอบการท่ียังไมไดรับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ 
และการควบคุมคุณภาพนํ้ายางผสมสารผสมเพ่ิมและสารผสมเพ่ิม สําหรับงานกอสรางถนนดินซีเมนตฯจากปจจุบันท่ีมีอยู 
3 ราย และใหกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหสวนราชการสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางโครงการ
กอสรางถนนท่ีมีสวนผสมของยางพาราไดถูกตองและรวดเร็วยิ่งข้ึน  นอกจากน้ี ในการดําเนินโครงการลงทุนโครงสราง
พ้ืนฐานตาง ๆ ควรใหมีการใชวัสดุภายในประเทศมากข้ึน 

5) การเรงรัดเบิกจายงบประมาณและเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)  
โดยใหกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานท่ีเก่ียวของหารือเรื่องหลักเกณฑการใชจายเงินสะสมของ อปท. รวมถึงแนวทาง
ปฏิบัติในการใชจายเงินสะสมของ อปท. ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สังคมและเศรษฐกิจภายใน
ทองถ่ิน (Matching Fund) ใหเปนรูปธรรมเพ่ือชวยกระตุนเศรษฐกิจภายในทองถ่ิน 

6) เพ่ือสงเสริมศักยภาพของผูประกอบการ SMEs ใหสามารถแขงขันไดในระยะยาว ควรสงเสริม  
การนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑมากกวาการแขงขันดานราคา 

2.1.3 ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
1) มอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของติดตามสถานการณเศรษฐกิจอยางใกลชิด โดยเฉพาะ  

ในประเด็นผลกระทบจากความขัดแยงทางการคาของสหรัฐฯ – จีน และญี่ปุน - เกาหลีใต และสถานการณคาเงินบาท 
2) มอบหมายกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางดําเนินการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ  

ใหเปนไปอยางรัดกุมและรวดเร็วยิ่งข้ึน รวมท้ังมอบหมายใหสวนราชการท่ีเก่ียวของดําเนินการติดตามการใชจาย
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปอยางถูกตองและรวดเร็ว 

3) มอบหมายกระทรวงพาณิชยและกระทรวงอุตสาหกรรม รวบรวมและวิเคราะหหวงโซ  
การผลิตยางพาราและรวมกันกําหนดแนวทางการเพ่ิมการใชยางพาราในโครงการกอสรางภาครัฐ 

2.1.4 มติคณะกรรมการรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจ 
1) รับทราบสถานการณภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสองของป 2562 และสถานะทาง

งบประมาณของรัฐบาล และเห็นชอบกรอบการบริหารเศรษฐกิจป 2562 – 2563 ตามเปาหมายระยะสั้น 7 แนวทาง 
และดําเนินมาตรการปฏิรูปในเชิงโครงสรางท่ีสําคัญ ในสวนของภาครัฐและภาคการผลิตตามท่ีฝายเลขานุการ
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คณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจนําเสนอ 
2) มอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของนําเสนอมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใตกรอบ  

การบริหารเศรษฐกิจในป 2562 – 2563 ตอท่ีประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจในครั้งตอไป ดังน้ี 
2.1) มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนนําเสนอ นโยบายการสงเสริม

การลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและมาตรการอ่ืนๆ ในการดําเนินการเพ่ือรองรับการยายฐาน  
การผลิตของนักลงทุนตางชาติมายังประเทศไทย 

2.2) มอบหมายกระทรวงพาณิชยนําเสนอ นโยบาย แนวทาง และมาตรการในการสงเสริม
การสงออกของประเทศไทย 

3) เห็นชอบในหลักการใหแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจป 2562  
– 2563 เพ่ือเรงรัด ติดตามการดําเนินมาตรการของหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมาย และมอบหมาย  
ใหฝายเลขานุการนําเสนอองคประกอบและอํานาจหนาท่ีเพ่ือใหประธานกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจพิจารณาตอไป 

4) มอบหมายสวนราชการท่ีเก่ียวของรับขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีและประเด็นอภิปรายของ
ท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการตอไป หรือทําความตกลงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหไดขอยุติกอนดําเนินการตอไป 

2.2 มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของกระทรวงการคลัง 
2.2.1 ขอเสนอเพ่ือพิจารณา 

กระทรวงการคลังขอใหคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจพิจารณาใหความเห็นชอบมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจ ป 2562 โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังน้ี 

1) มาตรการเพ่ือบรรเทาคาครองชีพสําหรับเกษตรกรท่ีประสบภัยแลง (13 จังหวัด)  
และชวยเหลือเกษตรกรรายยอย ซึ่งจะชวยบรรเทาความเดือดรอนจากภาระหน้ีสิน ประกอบดวย 3 โครงการ ไดแก  
(1) โครงการลดดอกเบ้ียเงินกู (2) โครงการขยายเวลาชําระหน้ีเงินกู และ (3) โครงการสนับสนุนตนทุนการผลิตใหเกษตร
ผูปลูกขาวนาป ปการผลิต 2562/63 

2) มาตรการเพ่ือกระตุนการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ ซึ่งจะชวยสนับสนุน  
ภาคการทองเท่ียว การลงทุนของภาคธุรกิจ และการเขาถึงแหลงทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ( SME)  
และประชาชนท่ีตองการมีท่ีอยูอาศัย ประกอบดวย 6 มาตรการยอย ไดแก (1) มาตรการสงเสริมการทองเท่ียวในประเทศ 
“ชิมชอปใช (2) การยกเวนการตรวจลงตรา ( Visa) เพ่ือการทองเท่ียวสําหรับนักทองเท่ียวจีนและอินเดีย (3) โครงการ
สนับสนุน SMEs รายยอยผานกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (4) โครงการค้ําประกันสินเช่ือ 
Portfolio Guarantee Scheme ระยะท่ี 8 (PGS8) (5) มาตรการภาษีเพ่ือกระตุนการลงทุนเอกชน และ (6) มาตรการ
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัย 

3) มาตรการบรรเทาคาครองชีพผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐและกองทุนหมูบาน  ซึ่งจะชวย
บรรเทาภาระคาใชจายใหแกผูมีรายไดนอย รักษากําลังซื้อ และเพ่ิมสภาพคลองทางดานการเงินใหแกเศรษฐกิจฐานราก 
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ประกอบ 4 มาตรการยอย ไดแก มาตรการพยุงการบริโภคของผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ มาตรการมอบเงินชวยเหลือ
สําหรับผูสูงอายุท่ีถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ มาตรการชวยเหลือการเลี้ยงดูบุตรแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐท่ีไดรับสิทธิ
ภายใตโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
และ (4) มาตรการพักชําระหน้ีเงินตนของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีคงคางกับสถาบันการเงิน 

4) การแตงตั้งคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจ เพ่ือติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและงบลงทุนของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและองคกรปกครอง  
สวนทองถ่ิน รวมท้ังเรงรัดติดตามมาตรการกระตุน เศรษฐกิจใหเปนไปตามเปาหมาย โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  
เปนประธานกรรมการ และสวนราชการท่ีเก่ียวของเปนกรรมการ โดยมีท่ีปรึกษาหรือรองอธิบดีท่ีอธิบดีกรมบัญชีกลาง
มอบหมาย และท่ีปรึกษาหรือรองผูอํานวยการท่ีผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมอบหมาย  
เปนกรรมการและเลขานุการรวม 

2.2.2 ประเด็นอภิปราย 
1) งบประมาณงบกลาง รายการสํารองจายกรณีฉุกเฉินและจําเปน ของงบประมาณรายจาย

ประจําป 2562 คอนขางมีอยูอยางจํากัด ขณะท่ีสวนราชการตาง ๆ มีแนวโนมท่ีจะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือดําเนินมาตรการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยางตอเน่ือง 
ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดการบูรณาการในการทํางาน สวนราชการท่ีเก่ียวของควรนํามาตรการท่ีกระทรวงการคลังเสนอในครั้งน้ี
เขาไปเปนสวนหน่ึงของดําเนินการของสวนราชการ ขณะท่ีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจท่ีคาดวาจะใชจายจากงบกลาง 
รายการสํารองจายกรณีฉุกเฉินและจําเปนของงบประมาณรายจายประจําป 2563 ขอใหสวนราชการดําเนินการจัดทํา  
คําของบประมาณตามกระบวนการในข้ันตอนปกติ แทนการขอรับจัดสรรจากงบกลาง เพ่ือจะไดมีเงินสํารองท่ีเพียงพอ
สําหรับกรณีฉุกเฉินในชวงท่ีเหลือของปงบประมาณ 2563 

2) การดําเนินมาตรการชวยเหลือผูมีรายไดนอยผานโครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 
กระทรวงการคลังควรเรงรัดใหมีการติดตามและตรวจสอบคุณสมบัติของผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการ 

3) การดําเนินมาตรการยกเวนการตรวจลงตรา ( VISA) ควรพิจารณาประเทศอ่ืนเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากประเทศจีนและอินเดีย โดยเบ้ืองตนขอใหขยายการดําเนินมาตรการใหกับนักทองเท่ียวใน 19 ประเทศ  
รวมท้ังควรพิจารณาหาแนวทางหรือมาตรการจูงใจใหกับกลุมประเทศท่ีมีศักยภาพ เชน นักทองเท่ียวจากกลุมประเทศ
ตะวันออกกลาง เปนตน 

4) การดําเนินมาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการลงทุนภาคเอกชน โดยหักรายจายเพ่ือการลงทุนได 
1.5 เทา เปนระยะเวลา 5 ป สําหรับการลงทุนในเครื่องจักร จําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกา ซึ่งตองผานการพิจารณา
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางรวดเร็ว ควรนํารางพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวเขาเปนสวนหน่ึงของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังดวย  นอกจากน้ี การกําหนดหลักเกณฑ 
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ใหกิจการท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนไมสามารถใชสิทธิประโยชน  
ตามมาตรการน้ีได เห็นควรใหมีการหารือระหวางกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
เน่ืองจากแนวทางการสงเสริมการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนจะมีการพิจารณาเปนรายโครงการ 
ซึ่งไมสอดคลองกับขอยกเวนของมาตรการภาษีเพ่ือกระตุนการลงทุนภาคเอกชนท่ีพิจารณาเปนรายกิจการ 

5) สําหรับโครงการลดดอกเบ้ียเงินกูของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ท่ีมีการแบงสัดสวนการรับภาระดอกเบ้ียแทนเกษตรกร โดย ธ.ก.ส. รับภาระรอยละ 0.5 และรัฐบาลจายเงินชดเชยใหแก 
ธ.ก.ส. รอยละ 6.4 น้ัน ควรพิจารณาให ธ.ก.ส. รับภาระเพ่ิมเติม 

6) การดําเนินโครงการสนับสนุนตนทุนการผลิตใหเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ปการผลิต 
2562/63 เพ่ือใหเปนไปตามข้ันตอนจําเปนตองเสนอตอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาวเพ่ือพิจารณา  
กอนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

2.2.3 ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
1) มอบหมายกระทรวงการคลังติดตามและตรวจสอบการดําเนิน โครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐฯ 

ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยเฉพาะคุณสมบัติของผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 
2) มอบหมายกระทรวงการคลังหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือเสนอโครงการ  

ลดตนทุนการผลิตและการเพ่ิมรายไดของเกษตรกรผูปลูกขาวตอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว  
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  และมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงพาณิชยหารือเรื่อง  
การลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร โดยเฉพาะการแกไขปญหาราคาปุยเคมี 

2.2.4 มติคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ 
1) เห็นชอบในหลักการของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจป 2562 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 

และใหกระทรวงการคลังดําเนินการใหเปนไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของใหครบถวนกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ใหความเห็นชอบตอไป 

2) เห็นชอบใหกระทรวงการคลังนํารางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เพ่ือลดหยอนภาษีภายใตมาตรการภาษีเพ่ือกระตุนการลงทุนภาคเอกชน 
เสนอเขาเปนสวนหน่ึงของมาตรการดวย เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาในคราวเดียวกัน 

3) มอบหมายสวนราชการท่ีเก่ียวของรับขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีและประเด็นอภิปรายของ
ท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการตอไป หรือทําความตกลงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหไดขอยุติกอนดําเนินการตอไป 

มติ ครม.  : 1. รับทราบและเห็นชอบตามผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจในคราวประชุมครั้งท่ี 
1/2562  เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2562 ตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะ  
ฝายเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจเสนอ และใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงการคลัง 
กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน เรงรัดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ
ดังกลาว โดยดวนตอไป 

2. ใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี
ฝายเศรษฐกิจ ไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวน
ตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 5/2562 วันอังคารท่ี 20 สิงหาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

200862 
 

เรื่อง : มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ป 2562 
 

สารัตถะ :  กค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1) ใหความเห็นชอบมาตรการ/โครงการท่ีเสนอในขอ 4. พรอมท้ังมอบหมายหนวยงานตามท่ีระบุในขอ 4. 

ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
2) อนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน 40,228.732 ลานบาท  

เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับมาตรการ/โครงการในขอ 4.2.1 ขอ 4.3.1 และขอ 4.3.3 และอนุมัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2563 และปตอๆ ไป จํานวน 49,482.06 ลานบาทเพ่ือเปนคาใชจายสําหรับโครงการในขอ 
4.2.3 และขอ 4.3.4 ตามมาตรา 28 แหง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ปจจัยท่ีทําใหเศรษฐกิจในป 2562 มีแนวโนมขยายตัวในระดับต่ํา ไดแก สถานการณคาเงินบาทท่ียังแข็งคา

สงผลกระทบตอภาคการสงออกของสินคา โดยมูลคาการสงออกสินคาในครึ่งปแรกของป 2562 หดตัวรอยละ -2.9 
นอกจากน้ี จํานวนนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเดินทางมายังประเทศไทยในชวง 6 เดือนแรกของป 2562 ขยายตัวในระดับต่ํา
ท่ีรอยละ 1.5 ตอป ผลจากการชะลอตัวของอุปกรณภายนอกประเทศดังกลาวสงผลเก่ียวเน่ืองถึงการตัดสินใจลงทุนของ
ภาคเอกชน ทําใหรายไดของประชาชนลดลงสงผลตอการบริโภคภายในประเทศและอุตสาหกรรมตอเน่ือง นอกจากน้ี 
ภาคการเกษตรยังคงเผชิญความเสี่ยงจากปญหาภัยแลง ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํากวาปกติทําใหเกษตรกรมีรายได
ลดลงกระทบตอภาระคาใชจายตางๆ ท่ีจําเปน รวมถึงภาระหน้ีสิ้นตางๆ ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

2. ภาคการทองเท่ียวเปนภาคท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีความเช่ือมโยงในระดับ  
มหภาค ภูมิภาค และฐานราก และเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญท่ีจะชวยกระจายเม็ดเงินลงไปในพ้ืนท่ีตางๆ ของประเทศ  
โดยอัตโนมัติไมพ่ึงพากลไกภาครัฐ แตจากสถานการณการทองเท่ียวในชวงไตรมาสท่ี 2 ป 2562 พบวามีสัญญาแผวลง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งนักทองเท่ียวจีนซึ่งถือเปนกลุมนักทองเท่ียวหลักของประเทศไทย หดตัวลงถึงรอยละ -8.2 ตอป  
สงผลใหเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลง ดังน้ัน เพ่ือผลักดันไมใหเศรษฐกิจชะลอตัว และสงเสริมการขยายตัว  
ทางเศรษฐกิจจากอุปสงคภายในประเทศ (Domestic demand) ผานการกระตุนภาคการทองเท่ียว ซึ่งจะสงผลกระทบ

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กค./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจและบรรเทาภาระคาครองชีพใหแก
ประชาชนผูมีรายไดนอยและเกษตรกรรายยอยใหสามารถดํารงชีพ  
ไดในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมถึงสงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนเพ่ือ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในชวงท่ีเหลือของป 2562 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ตอเน่ืองไปยังสาขาการผลิตท่ีเก่ียวของเปนวงกวาง เชน คมนาคมขนสง คาปลีกคาสง เปนตน ดังน้ัน จึงเห็นควรใหมี  
การสงเสริมใหคนไทยสามารถจับจายใชสอยไดเพ่ิมข้ึนผานการทองเท่ียวในประเทศ ท้ังน้ี การกระตุนเศรษฐกิจ  
ผานการสงเสริมการทองเท่ียวน้ัน จะสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว กระตุนการใชจายผานการบริโภค  
ซึ่งเปนฟนเฟองสําคัญและจะสงผลอยางชัดเจนตอการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศใหกลับมาฟนตัวและขยายตัว  
ไดอยางเต็มศักยภาพตอไป 

3. ภาคการเกษตรยังคงมีความเสี่ยงจาก สถานการณภัยแลง  โดยตามรายงาน สถานการณสาธารณภัย  ณ 
วันท่ี 17 กรกฎาคม 2562 ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พบวา มีจังหวัดท่ีประกาศเขต
การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแลง) (ประกาศเขตฯ ภัยแลง) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 จํานวน 13 จังหวัด ประกอบดวย 
จังหวัดพิษณุโลก รอยเอ็ด ศรีสะเกษ นครราชสีมา มหาสารคาม ตราด ชลบุรี อุตรดิตถ พิจิตร เชียงราย สุโขทัย นาน  
และตาก ซึ่งผลจากสถานการณภัยแลงสงผลใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีดังกลาวตองเผชิญปญหาการขาดแคลนนํ้า โดยเฉพาะ
อยางยิ่งนํ้าเพ่ือการเกษตร นอกจากน้ี พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับความเสียหายเปนบริเวณกวาง สงผลกระทบตอการดํารง
ชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ 

4. เน่ืองจากเครื่องช้ีวัดเศรษฐกิจท่ีสําคัญท้ังการสงออกและการใชจายภายในประเทศมีสัญญาณท่ีออนแรงลง 
และอาจทําใหเศรษฐกิจไทยในป 2562 หดตัวมากกวาท่ีคาดการณ กระทรวงการคลังเห็นสมควรเสนอมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจ ป 2562 เพ่ือสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในชวงท่ีเหลือของป 2562 และเพ่ือบรรเทาความเดือดรอน
ของผูท่ีไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจท่ีอาจเกิดข้ึน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

4.1 มาตรการบรรเทาคาครองชีพผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐและกองทุนหมูบาน ประกอบดวย 4 โครงการ ดังน้ี 
4.1.1 มาตรการพยุงการบริโภคของผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 
4.1.2 มาตรการมอบเงินชวยเหลือสําหรับผูสูงอายุท่ีถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 
4.1.3 มาตรการชวยเหลือการเลี้ยงดูบุตรแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐท่ีไดรับสิทธิภายใตโครงการเงิน

อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) 
4.1.4 มาตรการพักชําระหน้ีเงินตนของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีคงคางกับสถาบันการเงิน 

4.2 มาตรการเพ่ือบรรเทาคาครองชีพสําหรับเกษตรกรผูประสบภัยแลง ป 2562 และเกษตรกรรายยอย  
ประกอบดวย 3 โครงการ ดังน้ี 

4.2.1 โครงการลดดอกเบ้ียเงินกู 
4.2.2 โครงการขยายเวลาชําระหน้ีเงินกู 
4.2.3 โครงการสนับสนุนตนทุนการผลิตใหเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ปการผลิต 2562/63 

4.3 มาตรการเพ่ือกระตุนการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ 
4.3.1 มาตรการสงเสริมการทองเท่ียวในประเทศ “ชิมชอบใช” 
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4.3.2 การยกเวนการตรวจลงตรา (Visa) เพ่ือการทองเท่ียว สําหรับนักทองเท่ียวจีนและอินเดีย 
4.3.3 โครงการสนับสนุน SMEs รายยอย ผานกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
4.3.4 โครงการค้ําประกันสินเช่ือ Portfolio Guarantee Scheme ระยะท่ี 8 (PGS8) 

4.3.5 มาตรการภาษีเพ่ือกระตุนการลงทุนภาคเอกชน 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ป 2562 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี 
1.1 มาตรการบรรเทาคาครองชีพผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐและกองทุนหมูบาน 

1.1.1 เห็นชอบมาตรการบรรเทาคาครองชีพผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ จํานวน 3 มาตรการ  
วงเงินรวม 20,102.110 ลานบาท ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยใหใชจายจากกองทุนประชารัฐสวัสดิการ  
เพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเปนลําดับแรก และหากไมเพียงพอใหกระทรวงการคลังเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนตามข้ันตอนตอไป ตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ ท้ังน้ี ใหกระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและธนาคารแหงประเทศไทย รวมท้ังขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีและประเด็นอภิปราย  
ของท่ีประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2562  
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

1.1.2 เห็นชอบมาตรการพักชําระหน้ีเงินตนของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีคงคางกับสถาบัน
การเงิน ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 

1.2 มาตรการเพ่ือบรรเทาคาครองชีพสําหรับเกษตรกรผูประสบภัยแลง ป 2562 และเกษตรกรรายยอย 
1.2.1 เห็นชอบโครงการลดดอกเบ้ียเงินกู โดยใหเกษตรกรท่ีประสบภัยแลงไดรับสิทธ์ิจายดอกเบ้ีย

เงินกูเหลือรอยละ 0.1 ตอป สําหรับตนเงินกูท่ีไมเกิน 300,000 บาท เปนระยะเวลา 1 ป โดยธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตรรับภาระชดเชยแทนเกษตรกรในอัตรารอยละ 2 ตอป และรัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียแทนเกษตรกร  
ในอัตรารอยละ 4.7 ตอป ภายในกรอบวงเงิน 7,655.472 ลานบาท โดยใหใชจายจากงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน 1,275.912 ลานบาท 
เพ่ือเปนคาใชจายในการชดเชยดอกเบ้ียแทนเกษตรกรสําหรับเดือนสิงหาคมและกันยายน 2562 สําหรับวงเงินสวน  
ท่ีเหลือเพ่ือการชดเชยเดือนตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563 จํานวน 6,379.560 ลานบาท ใหธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตรขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข้ันตอนตอไป 
ท้ังน้ี ในการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในครั้งน้ีใหถือวาเปนสวนหน่ึงของคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรดวย ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

1.2.2 เห็นชอบโครงการขยายเวลาชําระหน้ีเงินกู ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
1.2.3 รับทราบโครงการสนับสนุนตนทุนการผลิตให เกษตรกรผูปลูกขาวนาป ปการผลิต 2562/63 

และใหกระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทํารายละเอียดของโครงการเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหาร
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ขาวแหงชาติพิจารณา กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป โดยใหรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการดวย 
ท้ังน้ี ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของธนาคารแหงประเทศไทยท่ีเห็นควรคํานึงถึงผลกระทบ  

ท่ีมีตอฐานะการเงินและความเสี่ยงดานเครดิตของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรท่ีสูงข้ึน รวมท้ังควร
ติดตามดูแลลูกหน้ีใหสามารถกลับมาชําระหน้ีไดตามปกติหลังสิ้นสุดโครงการ และมีการกันสํารองท่ีสอดคลองกับคุณภาพ
สินเช่ือท่ีแทจริงไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

1.3 มาตรการเพ่ือกระตุนการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ 
1.3.1 เห็นชอบมาตรการสงเสริมการทองเท่ียวในประเทศ “ชิมชอปใช” ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 

โดยใหการทองเท่ียวแหงประเทศไทยดําเนินการตามมาตรการฯ ภายในกรอบวงเงิน 19,093.500 ลานบาท โดยใหใช
จายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน จํานวน 10,043.500 ลานบาท สําหรับวงเงินสวนท่ีเหลือเพ่ือเปนคาใชจายชดเชยจํานวนเทากับรอยละ 15 
ของยอดเงินท่ีจายจริง จํานวน 9,050.000 ลานบาท ในการทองเท่ียวแหงประเทศไทยขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข้ันตอนตอไป โดยในการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในครั้งน้ีใหถือวาเปน
สวนหน่ึงของคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของการทองเท่ียวแหงประเทศไทยดวย  
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังน้ี ใหกระทรวงการคลังเรงรัดการจัดทํารางกฎหมายท่ีเก่ียวของเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาภายใน 2 สัปดาห ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง มาตรการสงเสริมใหไทย  
เปนศูนยกลางวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะยานยนตตนแบบในภูมิภาค) รวมท้ังใหรับความเห็นของกระทรวง  
การทองเท่ียวและกีฬา สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และธนาคารแหงประเทศไทยไปพิจารณา
ดําเนินการตอไปดวย 

1.3.2 การยกเวนการตรวจลงตรา (Visa) เพ่ือการทองเท่ียว สําหรับนักทองเท่ียวจีนและอินเดีย 
1.3.2.1 ใหกระทรวงการคลังรับเรื่อง การยกเวนการตรวจลงตรา (Visa) เพ่ือการทองเท่ียว 

สําหรับนักทองเท่ียวจีนและอินเดีย กลับไปพิจารณาทบทวนรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงการตางประเทศ 
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย เปนตน อีกครั้งหน่ึง 

1.3.2.2 เห็นชอบในหลักการใหขยายระยะเวลาดําเนินการมาตรการในการยกเวนการเก็บ
คาธรรมเนียมการตรวจลงตราของคนตางดาว ซึ่งประสงคจะเดินทางเขามาในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวเพ่ือ  
การทองเท่ียวเปนเวลาไมเกินสิบหาวัน ในกรณียื่นขอรับการตรวจลงตรา ณ ชองทางอนุญาตตรวจคนเขาเมือง (Visa on 
Arrival : VOA) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2562 [เรื่อง รางกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักทองเท่ียวชนิดใชไดครั้งเดียวเปนการช่ัวคราว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ]  
ท่ีจะสิ้นสุดในวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 ออกไปอีกจนถึงวันท่ี 30 เมษายน 2563 

1.3.2.3 ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติเรงรัดการจัดทํารางกฎหมายท่ีเก่ียวของตามขอ 
1.3.2.2 เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเรงดวนตอไป พรอมท้ังใหจัดทํารายละเอียดขอมูลตามมาตรา 27 แหง
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พระราชบัญญัติวินับการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกันดวย 
1.3.3 เห็นชอบโครงการสนับสนุน SMEs รายยอย ผานกกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม วงเงินรวม 10,000.000 ลานบาท ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยใหใชจายจากงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ซึ่งนายกรัฐมนตรี  
ไดใหความเห็นชอบแลว โดยใหสํานักงานสงเสริมวิสากิจขนาดกลางและขนาดยอมกําหนดประเภทและกลุมเปาหมาย 
รวมท้ังจัดทํารายละเอียดใหถูกตองครบถวนตามกฎหมายกําหนด และจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณใหมีความชัดเจน เพ่ือขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตามความจําเปนและเหมาะสมตอไป  
โดยใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของทางราชการและโอกาสในรายการยกระดับกิจการ SMEs เปนสําคัญ ตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ 

1.3.4 เห็นชอบโครงการค้ําประกันสินเช่ือ Portfolio Guarantee Scheme ระยะท่ี 8 (PGS8)  

ในกรอบวงเงิน 24,000.000 ลานบาท ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยใหบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม
จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปตามคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง โดยในสวนของการชดเชยค้ําประกันชดเชยรายป ใหบรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดยอมใชเงินรายไดจากคาธรรมเนียมค้ําประกันสินเช่ือของโครงการกอน หากไมเพียงพอ ใหขอรับ  
การจัดสรรงบประมาณตามความจําเปนและเหมาะสมตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังน้ี  
ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของธนาคารแหงประเทศไทยท่ีเห็นควรพิจารณาใหครอบคลุมธุรกิจเปาหมายและ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจ รวมถึงควรมีการกําหนด สัดสวนและวงเงินค้ําประกันตามฐานความเสี่ยง 
(Risk Base) ของธุรกิจ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

1.3.5 เห็นชอบมาตรการภาษีเพ่ือกระตุนการลงทุนภาคเอกชนและอนุมัติหลักการรางพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือกระตุน
การลงทุนภาคเอกชน) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน 
แลวดําเนินการตอไปได ท้ังน้ี ใหกระทรวงการคลังรับไปหารือรวมกับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเก่ียวกับ
การกําหนดหลักเกณฑใหกิจการท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนไมสามารถ  
ใชสิทธิประโยชนตามมาตรการน้ีไดตามประเด็นอภิปรายของท่ีประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2562 ตอไปดวย 

1.3.6 รับทราบการดําเนินมาตรการสินเช่ือผอนปรนเพ่ือสนับสนุน SMEs และท่ีอยูอาศัย  
ของสถาบันการเงินของรัฐ ไดแก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารอาคารสงเคราะห  
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 

1.4 เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
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ท้ังน้ี ใหกระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับขอสังเกตของสํานักงบประมาณและความเห็นของสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและธนาคารแหงประเทศไทยไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงการคลังและหนวยงานเจาของโครงการ ท่ีเก่ียวของประชาสัมพันธรายละเอียดในการดําเนินการ
ของแตละมาตรการ/โครงการใหกลุมเปาหมายรับทราบอยางถูกตองและท่ัวถึงเพ่ือมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ  
เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด และประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 5/2562 วันอังคารท่ี 20 สิงหาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

200862 

 
เรื่อง : ผลการประชุมเวทีขอริเริ่มสายแถบและเสนทาง ครั้งท่ี 2 
 

สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. รับทราบ ผลการประชุมเวทีขอริเริ่มสายแถบและเสนทาง (Belt and Road Forum for 
International Cooperation – BRF) ครั้งท่ี 2 และกิจกรรมท่ีเก่ียวของ ซึ่งจัดข้ึนระหวางวันท่ี 25 – 27 เมษายน 2562  
ณ กรุงปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน) และมอบหมายหนวยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวเน่ืองกับผลการประชุมฯ  
และกิจกรรมท่ีเก่ียวของดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. การประชุมระดับสูงเวทีขอริเริ่มสายแถบและเสนทาง (Belt and Road Forum for International 

Cooperation - BRF) ครั้งท่ี 2 จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2562 โดยมีนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดี เปนประธานในพิธี
เปดการประชุม และนายหาน เจิ้ง รองนายกรัฐมนตรีคนท่ี 1 ของจีน เปนประธานการประชุมหารือเต็มคณะ  
โดยประธานาธิบดีจีนไดกลาวตอท่ีประชุมวา ขอริเริ่มสายแถบและเสนทาง (Belt and Road Initiative - BRI) จะสราง
โอกาสความรวมมือท่ีเปดกวางและนําไปสูความมั่งคั่งรวมกัน สงเสริมใหความรวมมือภายใต BRI ยึดหลักระบบพหุภาคี
และผลประโยชนรวมกัน การพัฒนาสีเขียว การขจัดปญหาคอรรัปช่ันการปฏิบัติตามมาตรฐาน และสงเสริมความยั่งยืน  
ในทุกมิติ รวมท้ังดานการเงิน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพสูงและยั่งยืน การมีสวนรวมของสถาบันการเงิน
ภายในและระหวางประเทศ สนับสนุนการเปดตลาดการคา สงเสริมความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตร สาธารณสุข และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

2. นายกรัฐมนตรีไดกลาวตอท่ีประชุมในฐานะประธานอาเซียนวาหลักการของอาเซียนสอดคลองกับหลักการของ 
BRI ท่ีเนนสงเสริมความรวมมือท่ีสรางสรรค ใหความสําคัญตอหลักการความเทาเทียม เคารพกฎระเบียบพหุภาคี  
และเห็นวาการเช่ือมโยงเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาและการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน  
โดยไทยใหความสําคัญกับความเช่ือมโยงดานนโยบาย โครงสรางพ้ืนฐาน กฎระเบียบ ดิจิทัล และประชาชน ตลอดจนเสนอ  
ใหเรงรัดการดําเนินการตามแผนแมบทของอาเซียนและแผนแมบท ACMECS รวมท้ังแสวงหาแหลงเงินทุนท่ียั่งยืน  
เพ่ือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพสูง 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือสงเสริมการเช่ือมโยงในทุกมิติของไทย และเปนประโยชน
อยางกวางขวางท้ังตอประเทศไทยและประเทศสมาชิกในภูมิภาค  
เพ่ือเช่ือมโยงการผลิตการคาการทองเท่ียวในแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีความเช่ือมโยงตอหวงโซคุณคา
ระหวางกันในภูมิภาค 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. ท่ีประชุมผูนําโตะกลมไดใหการรับรองแถลงการณรวมของการประชุม BRF ครั้งท่ี 2 ซึ่งไดกําหนดทิศทาง  
ความรวมมือภายใต BRI ใน 5 มิติ ไดแก 1) ความเช่ือมโยงทางนโยบาย 2) ความเช่ือมโยงดานโครงสรางพ้ืนฐานทุกมิติ 
3) การสงเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืน 4) การเสริมสรางความเขมแข็งของความรวมมือใหปฏิบัติไดจริงและมีผลลัพธท่ีเปน
รูปธรรม 5) การพัฒนา การแลกเปลี่ยนระดับประชาชนในมิติตางๆ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ไดพิจารณาแลวไมขัดของตอผลการประชุมเวทีขอริเริ่มสายแถบและเสนทาง  

ครั้งท่ี 2 เน่ืองจากมีความสอดคลองกับนโยบายสงเสริมการเช่ือมโยงในทุกมิติของไทย และเปนประโยชนอยางกวางขวาง
ท้ังตอประเทศไทยและประเทศสมาชิกในภูมิภาค เพ่ือเช่ือมโยงการผลิตการคาการทองเท่ียวในแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีความเช่ือมโยงตอหวงโซคุณคาระหวางกันในภูมิภาค 

มติ ครม.  : รับทราบและเห็นชอบท้ัง 2 ขอ ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ท้ังน้ี ใหกระทรวงการตางประเทศ  
และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและกระทรวงพาณิชยไปพิจารณา
ดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 5/2562 วันอังคารท่ี 20 สิงหาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

200862 

 
เรื่อง : ปฏิญญาโดฮาและสรุปรายงานผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความรวมมือเอเชีย ครั้งท่ี 16 และการประชุมท่ีเก่ียวของ 
 

สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. ดังน้ี 
1. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความรวมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue : ACD) ครั้งท่ี 16 
2. มอบหมายหนวยงานท่ีมีภารกิจท่ีเก่ียวของตามตารางติดตามผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความรวมมือ

เอเชีย ครั้งท่ี 16 ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กาตารเปนเจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรี ACD ครั้งท่ี ๑๖ ณ กรุงโดฮารัฐกาตาร ภายใตหัวขอ  “หุนสวนท่ี

กําลังกาวหนา” เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม ๒๕๖๒  โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของกาตาร อิหราน ตุรกี 
ศรีลังกา มาเลเซีย และอินโดนีเซียตลอดจนผูแทนระดับรัฐมนตรีจากกระทรวงตางๆ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการ
ตางประเทศ และผูแทนระดับสูงของประเทศ สมาชิก ACD รวม ๓๓ ประเทศ เขารวม โดยในการประชุมดังกลาว จะมี 
การรับรองเอกสารผลลัพธการประชุม ๑ ฉบับ คือ ปฏิญญาโดฮา ( Doha Declaration)ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี  
๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เห็นชอบในหลักการตอรางปฏิญญาโดฮา และหากมีความ จําเปนตองปรับปรุงแกไขรางปฏิญญาฯ  
ในสวนท่ีไมใช สาระสําคัญ และไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงการตางประเทศ
ดําเนินการไดโดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 

2. ผลการประชุมรัฐมนตรี ACD ครั้งท่ี ๑๖ มีประเด็นท่ีเก่ียวของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดังน้ี 
(1) หัวหนาคณะผูแทนประเทศสมาชิก ACD กลาวขอบคุณกาตารท่ีเปนเจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรี ACD 

ครั้งท่ี ๑๖ ซึ่งเปนการประชุมระดับสูงของ ACD ครั้งแรกในรอบ ๒ ป และแจงวาตองการเห็นการพัฒนาท่ียั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย 
พรอมท้ังแสดงความมุงมั่นท่ีจะขับเคลื่อน ACD ผานเสาความรวมมือ 5 เสา ไดแก (๑) ความเช่ือมโยงระหวางความมั่นคง
ทางอาหาร นํ้า และพลังงาน (๒) ความเช่ือมโยง (๓) วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (๔) การศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย (๕) วัฒนธรรมและการทองเท่ียว และ (๖) การสงเสริมแนวทางสูการพัฒนาท่ีท่ัวถึงและยั่งยืน  
เพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายของการเปน ประชาคมเอเชียภายในป ค.ศ. ๒๐๓๐ พรอมท้ังช่ืนชมบทบาทของไทยใน 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือ ชวยสงเสริมความรวมมือท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม รวมถึงการสงเสริมความสัมพันธพหุภาคีและสรางความเช่ือมั่น
ใหกับประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ACD ในฐานะผูรวมกอตั้งและมีบทบาทแข็งขันมาตลอด 
(2) ท่ีประชุมไดรับรองเอกสารผลลัพธ ๑ ฉบับ ซึ่งมีประเด็นเก่ียวของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณคือ  

การใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามข้ันตอนและการดําเนินงานท่ีเหมาะสมเพ่ือรับมือกับความทาทายเรื่องการขาดแคลนนํ้า
และอาหาร เพ่ือขจัดอุปสรรคตอการบรรลุความยั่งยืนดานความมั่นคงทางนํ้าและอาหาร ตอดจนการพ่ึงพาตัวเอง  
และเพ่ือการสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาในสาขาพลังงานสีเขียวและเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือลดความผันผวนของ
ราคาสินคาในตลาดอาหาร 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวไมขัดของตอผลการประชุมดังกลาวเน่ืองจากจะชวยสงเสริมความ

รวมมือท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการสงเสริมความสัมพันธพหุภาคีและสรางความเช่ือมั่นใหกับ
ประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณยินดีใหความรวมมือในการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป 

มติ ครม.  : รับทราบและเห็นชอบท้ัง 2 ขอ ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ท้ังน้ี ใหกระทรวงการตางประเทศ  
รับความเห็นของกระทรวงพาณิชยและสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากร
นํ้าแหงชาติไปดําเนินการดวย 
 


