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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 10/2563 วันอังคารท่ี 3 มีนาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

030363 

 
เรื่อง : การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายสุรกิตติ ศรีกุล) (กระทรวง

เกษตรและสหกรณ) 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแตงตั้ง นายสุรกิตติ ศรีกุล  ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง ผูเช่ียวชาญ
ดานการจัดการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี (ภาคใตตอนบน) (นักวิชาการเกษตรเช่ียวชาญ) สํานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 7 จังหวัดสุราษฎรธานี กรมวิชาการเกษตร ใหดํารงตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิดานการผลิตพืช 
(นักวิชาการเกษตรคุณทรงวุฒิ) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตั้งแตวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2562  
ซึ่งเปนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดเสนอขอแตงตั้งขาราชการดังกลาว ซึ่ง ก.พ. ไดพิจารณา

คุณสมบัติและประเมินผลงานของขาราชการดังกลาวตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 16 ลงวันท่ี  
29 กันยายน 2538 แลวเห็นวา เปนผูมีคุณสมบัติและผลงานท่ีแสดงถึงความรู ความสามารถ และความเช่ียวชาญ
เหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งผูบังคับบัญชาจึงอาจดําเนินการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามท่ีขอใหพิจารณาประเมินได 
โดยใหมีผลไมกอนวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2562 ซึ่งเปนวันท่ีสํานักงาน ก.พ. ไดรับคําขอประเมินพรอมเอกสาร
ประกอบการขอประเมินครบถวนสมบูรณ 

2. การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิเรื่องน้ีจัดเปนการ
ดําเนินการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการบริหารราชการแผนดิน 

มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะไดขอให
สํานักงานองคมนตรีนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งขาราชการดังกลาวใหดํารง
ตําแหนงตอไป 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กกจ.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการบริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับนโยบาย  
ของรัฐบาล 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 10/2563 วันอังคารท่ี 3 มีนาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

030363 

 
เรื่อง : รายงานการรับจายเงินกองทุนคุมครองพันธุพืช 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบรายงานการรับจายเงินกองทุนคุมครองพันธุพืช ป 2557 – 2560 และจัดใหมี 
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 มาตรา 60 บัญญัติวา ภายในหน่ึงรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นป

ปฏิทิน ใหคณะกรรมการกองทุนคุมครองพันธุพืช เสนองบดุลและรายงานการรับจายเงินกองทุนในปท่ีลวงมาแลว 
ตอสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เพ่ือตรวจสอบรับรองและเสนอตอคณะกรรมการคุมครองพันธุพืช 

งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ใหคณะกรรมการเสนอตอรัฐมนตรีและใหรัฐมนตรี เสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัดทํารายงานการรับจายเงินกองทุนคุมครองพันธุพืชป 
2557 – 2560 ซึ่งสํานักงานการตรวจการแผนดินไดตรวจสอบและรับรองงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดําเนินงาน 
ทางการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ท่ีกระทรวงการคลังประกาศใชเรียบรอยแลว ดังน้ี 

หนวย : บาท 
รายละเอียด 2557 2558 2559 2560 

สินทรัพยรวม 1,183,100 1,586,300 1,983,100 2,454,500 
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 1,183,100 1,586,300 1,983,100 2,454,500 
รายไดรวม 341,500 403,200 396,800 471,400 
คาใชจาย - - - - 
มีรายไดสูงกวาคาใชจา 341,500 403,200 396,800 471,400 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (วก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนทุนใชจายในการชวยเหลือและอุดหนุนกิจการท่ีเก่ียวกับ
การอนุรักษ การวิจัย และการพัฒนาพันธุพืช 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. สลค. ไดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจาก กษ. ไดรับแจงวาในแตละป (2557 – 2560) กษ. ไดเสนอรายงาน 
การรับจายเงินกองทุนคุมครองพันธุพืชตอสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเพ่ือตรวจสอบและรับรองงบการเงินตามกรอบเวลา
ท่ีกฎหมายกําหนด แตเน่ืองจากขณะน้ันเปนชวงระหวางท่ีคณะกรรมการคุมครองพันธุพืชชุดเดิมไดสิ้นสุดวาระแลว  
และยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการคุมครองพันธุพืชชุดใหม จึงไมไดนํารายงานเสนอตอคณะกรรมการคุมครองพันธุพืช 

ตอมาในป 2561 ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการคุมครองพันธุพืชชุดใหมแลว กษ. จึงไดรวบรวมรายงานของป 
2557 – 2560 ท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจรับรองแลว เสนอตอคณะกรรมการคุมครองพันธุพืช  
ในการประชุมคณะกรรมการคุมครองพันธุพืช ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2561 

มติ ครม. : ทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 10/2563 วันอังคารท่ี 3 มีนาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

030363 

 
เรื่อง : รางนโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2563 - 2565 
 

สารัตถะ : สธ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. เห็นชอบรางนโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2563 – 2565 
2. รับทราบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีใชดําเนินการตามรางนโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคง  

ดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2563 – 2565 รวมท้ังสิ้น 11,078,946,553 บาท ดังน้ี 
- ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรอบวงเงินงบประมาณ 4,054,418,853 บาท 
- ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรอบวงเงินงบประมาณ 3,640,079,900 บาท 
- ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรอบวงเงินงบประมาณ 3,384,447,800 บาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. พระราชบัญญัติความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 10 (1) กําหนดใหคณะกรรมการวัคซีน

แหงชาติมีหนาท่ีเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ 
และมาตรา 10 (4) กําหนดใหคณะกรรมการวัคซีนแหงชาติกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณสําหรับใชในการดําเนินการ
ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี 

2. รางนโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2563 – 2565 สรุปไดดังน้ี 
2.1 วิสัยทัศน : ประเทศไทยมีความมั่นคงดานวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศเขาถึงการปองกันโรคดวย

วัคซีนท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง เปนธรรม 
2.2 วัตถุประสงคของนโยบาย 

2.2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการจัดหาท่ีสมดุลกับความตองการและสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนของ
ประเทศ และพัฒนาระบบการใหบริการวัคซีน เพ่ือใหประชาชนทุกกลุมเปาหมาย ทุกพ้ืนท่ีเขาถึงวัคซีนท่ีมีคุณภาพอยาง
ท่ัวถึง และทันการณ 

2.2.2 เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และบูรณาการการวิจัยพัฒนา การผลิตวัคซีน การประกันคุณภาพ  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สธ./กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานวัคซีน การสงเสริม สนับสนุน 
บูรณาการวิจัย และพัฒนาวัคซีนสัตวท่ีเปนโรคติดเช้ือจากสัตวสูคน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การนําไปใชใหเปนทิศทางเดียวกัน และมีขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนท่ีสามารถรองรับความตองการ
ของประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคต 

2.2.3 เพ่ือผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานวัคซีนอยางครบวงจร และบริหารจัดการโครงสราง
พ้ืนฐานดานวัคซีนของประเทศใหมีครบถวนและไดมาตรฐานสากล 

2.2.4 เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคีเครือขายทุกภาคสวนใหมีศักยภาพและมีสวนรวม
ในการพัฒนางานดานวัคซีนของประเทศไดอยางเขมแข็ง มีเอกภาพในการบริหารจัดการ อยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ 

2.3 นโยบาย 
2.3.1 รัฐบาลจะสงเสริมใหประชาชนทุกคนในประเทศไทยไดรับวัคซีนอยางครอบคลุมเหมาะสม  

และเปนธรรมท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
2.3.2 รัฐบาลจะสงเสริมใหประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนท่ีจําเปนสําหรับใชปองกันโรคท่ีเปนปญหา

สาธารณสุขของประเทศ เพ่ือทดแทนการนําเขาและการสงออกในระยะตอไป 
2.3.3 รัฐบาลจะสงเสริมและพัฒนาบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีนของประเทศ เพ่ือรองรับ

ความตองการอยางพอเพียง และไดมาตรฐานสากล 
2.3.4 รัฐบาลจะสงเสริมใหองคกรภาคีเครือขายดานวัคซีนมีความเขมแข็งใหสามารถดําเนินการ  

ดานวัคซีนไดอยางครบวงจรและมีคุณภาพ 
2.4 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพ  
ท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา แ ละการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกั 
ของประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศใหมีความเขมแขงและสงออกได 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีนของประเทศใหรองรับภาคกิจ

ความมั่นคงดานวัคซีนไดอยางเหมาะสม 
ยุทธศาสตรท่ี 5 เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคีเครือขายดานวัคซีนของประเทศ 

2.5 กรอบวงเงินงบประมาณ 
รางนโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2563 – 2565 มีแผนปฏิบัติ

การการบูรณาการงานพัฒนาดานวัคซีน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 กรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น 
11,078,946,553 บาท รวมโครงการสําคัญ 67 โครงการ แบงตามปงบประมาณ ดังน้ี 

- ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรอบวงเงินงบประมาณ 4,054,418,853 บาท 
- ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรอบวงเงินงบประมาณ 3,640,079,900 บาท 
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- ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรอบวงเงินงบประมาณ 3,384,447,800 บาท 
2.6 การประเมินผล 

คณะกรรมการวัคซีนแหงชาติ จําทําหนาท่ีติดตามและประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินงาน  
ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2563 – 2565 สูการปฏิบัติในภาพรวมแบงเปน 
3 ระยะ คือ 1) ประเมินผลกอนการปฏิบัติการหรือกอนเริ่มโครงการ โดยใหหนวยงานภาคีเครือขายดานวัคซีน  
ประเมินตนเอง เพ่ือประเมินสถานการณ และศักยภาพความพรอมของหนวยงาน (ระยะเวลา 1 ป พ.ศ. 2563)  
2) ประเมินผลระหวางดําเนินการ โดยคณะกรรมการวัคซีนแหงชาติหรือหนวยงานภายนอกเขามามีสวนรวมในการประเมิน 
เพ่ือติดตามประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินโครงการ (ระยะเวลา 2 ป พ.ศ. 2563 – 2564) และ 3) ประเมินผล  
หลังสิ้นสุดแผนโดยคณะกรรมการวัคซีนแหงชาติ เพ่ือวิเคราะห ประสิทธิภาพ ปญหาอุปสรรค ผลกระทบในภาพรวม 
พรอมท้ังสรุปผลการดําเนินงานภายหลังจากสิ้นสุดแผนและจะรายงานตอรัฐมนตรีทุกป (ระยะเวลา 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565) 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวเห็นชอบตอหลักการของรางนโยบายและแผนยุทธศาสตร  

ความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2563 – 2565 เน่ืองจากสงผลดีในดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานวัคซีน  
การสงเสริม สนับสนุน บูรณาการวิจัย และพัฒนาวัคซีนสัตวท่ีเปนโรคติดเช้ือจากสัตวสูคน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบรางนโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2563 – 2565 ตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ สําหรับคาใชจายและภาระงบประมาณท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร
ดังกลาว รวมท้ังคาใชจายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และในปตอๆ ไป ใหกระทรวงสาธารณสุข  
และหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

2. ใหกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน รับความเห็นของกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (หนังสือสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 
1108/7194 ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2562) ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 10/2563 วันอังคารท่ี 3 มีนาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

030363 

 
เรื่อง : สรุปผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 25  

(COP 25) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยท่ี 15 (CMP 15) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยท่ี 2 

(CMA 2) และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวของ ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน 

 

สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. รับทราบสรุปผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สมัยท่ี ๒๕ ( COP 25) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยท่ี ๑๕ ( CMP 15) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส  

สมัยท่ี ๒ (CMA 2) และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวของ ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน 

2. มอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินงานใหสอดคลองกับผลการประชุมในประเด็นตางๆ และรายงาน
ความคืบหนาใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รับทราบองคประกอบคณะผูแทนไทยสําหรับ การประชุม

รัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี ๒๕ ( COP 25)การประชุมรัฐภาคี  

พิธีสารเกียวโต สมัยท่ี ๑๕ ( CMP 15) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยท่ี ๒ ( CMA 2) และการประชุมอ่ืน  

ท่ีเก่ียวของ  ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย  
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเห็นชอบ  
กรอบทาทีเจรจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาฯ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเสนอ 

2. การประชุม COP 25/CMP 15/CMA 2 และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวของ  มีผูเขารวมการประชุมจาก ๑๙๗ 

ประเทศ จํานวน ๒๖,๗๐๖ คน โดยมีผลการประชุมในประเด็นท่ีเก่ียวของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแก  
การประชุมท่ีเก่ียวของกับภาคเกษตร  ไดแก การประชุมภายใต Koronivia Joint Work on Agriculture โดยมีการ ประชุม  

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

เพ่ือใหเกิดการบูรณาการการดําเนินงานภายในประเทศ  
อยางตอเน่ืองและยั่งยืน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เชิงปฏิบัติการในหัวขอ “การปรับปรุงการใชธาตุอาหารและการจัดการมูลสัตวในบริบทระบบเกษตรยั่งยืนและมีภูมิคุมกัน
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”  ไดเชิญหนวยงานตางๆ ไดแก รัฐ ภาคี  องคกรภายใตกรอบอนุสัญญาฯ   
กลไกท่ีสนับสนุนทางการเงิน  ผูเช่ียวชาญจากภาคประชาสังคม และองคกรอ่ืนๆ นําเสนอเก่ียวกับการดําเนินงาน 
ท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังมีหารือตอแนวทางดําเนินงานตอไปของภาคเกษตรหลังจากสิ้นสุดแผนการดําเนินงานในป  
พ.ศ. ๒๕๖๓ นอกจากน้ี ท่ีประชุมไดกําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (สมัยเพ่ิมเติม) ในหัวขอ ดังน้ี ๑) การบริหารจัดการ
นํ้าและท่ีดินอยางยั่งยืน รวมถึงยุทธศาสตรการจัดการลุมนํ้าแบบบูรณาการ เพ่ือเสริมสรางความมั่นคงดานอาหาร  
และ ๒) ยุทธศาสตรและวิธีการยกระดับ การดําเนินงานตามแนวปฏิบัติท่ีดี เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการผลิตอยาง
ยั่งยืน และการเพ่ิมภูมิคุมกันใหกับระบบ การเกษตรตามบริบทของประเทศ ระหวางวันท่ี ๓  - ๕ มีนาคม ๒๕๖๓  เมืองบอนน 
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลนิวซีแลนด 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว ขอเรียนดังน้ี 
1. เห็นควรรับทราบสรุปผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ สมัยท่ี ๒๕ (COP 25) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยท่ี ๑๕ ( CMP 15) การประชุมรัฐภาคีความตกลง

ปารีส สมัยท่ี ๒ (CMA 2) และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวของ ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน 

2. เห็นควรมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินงานใหสอดคลองกับผลการประชุม ในประเด็นตางๆ  
และรายงานความคืบหนาใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบตอไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ 
2. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวง  

การตางประเทศ กระทรวงพาณิชย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 10/2563 วันอังคารท่ี 3 มีนาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

030363 
 

เรื่อง : รายงานความคืบหนาการดําเนินการกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศระงับสิทธิ GSP สินคาไทย 
 

สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. รับทราบทราบความคืบหนาการดําเนินการกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศระงับสิทธิ GSP สินคาไทย 
กอนหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของพิจารณาดําเนินการตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ความเปนมา 

เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2562 สหรัฐอเมริกาไดออกแถลงการณประธานาธิบดี (Presidential Proclamation) 
ประกาศระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการท่ัวไป ( Generalized System of Preferences: GSP) สินคาไทยจํานวน 
573 รายการ จาก 3,500 รายการท่ีไทยไดรับสิทธิ GSP ยกเวนอากรขาเขาตลาดสหรัฐฯ และใหมีผลบังคับใชในวันท่ี 
25 เมษายน 2563 โดยใหเหตุผลวาไทยมิไดมีการคุมครองสิทธิแรงงานตามมาตรฐานสากล 

2. ขอสั่งการนายกรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2562 ในการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจครั้งท่ี 5/2562 

นายกรัฐมนตรีไดมีขอสั่งการ สรุปได ดังน้ี 
(1) มอบหมายกระทรวงการตางประเทศ และกระทรวงพาณิชยหารือสํานักงานผูแทนการคาสหรัฐฯ  

(U.S. Trade Representative: USTR) เพ่ือขอใหทบทวนเรื่องการยกเลิกการใหสิทธิ GSP แกประเทศไทย โดยขอใหได
ขอสรุปกอนท่ีกรณีดังกลาวมีผลบังคับใชในวันท่ี 25 เมษายน 2563 

(2) มอบหมายกระทรวงพาณิชย กระทรวงการตางประเทศ และกระทรวงแรงงาน และหนวยงานอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวของ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบวาประเทศไทยอยูระหวางประสานขอเจรจากับผูแทน USTR เพ่ือขอให
ทบทวนเรื่องการตัดสิทธิ GSP สินคาไทย 

(3) มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดเตรียมขอมูลเก่ียวกับผลกระทบจาก
การใชสารเคมีอันตรายในภาคเกษตร 3 ชนิด เพ่ือเปนขอมูลประกอบการช้ีแจงสหรัฐฯ 

3. ประเด็นการคุมครองสิทธิแรงงานตามมาตรฐานสากล จากการหารือและเจรจาระหวางคณะผูแทนไทย  
และสหรัฐฯ เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 ณ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยมีอธิบดีกรมการคาตางประเทศ 

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

เพ่ือกําหนดมาตรการชวยเหลืออยางมีประสิทธิภาพ  
และสอดคลองความตองการภาคเอกชนอยางแทจริง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กระทรวงพาณิชย (นายกีรติ รัชโน) เปนหัวหนาคณะ และฝายสหรัฐฯ Ms. Marta Prado ตําแหนง Deputy Assistant 
USTR for Southeast Asia and the Pacific เปนหัวหนาคณะ ผลการหารือสรุปไดวาฝายสหรัฐฯ เห็นวาฝายไทยยังไมมี
ความคืบหนาในเรื่องการคุมครองสิทธิแรงงานท่ีเปนรูปธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นการผานราง พ.ร.บ. แรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. ... ท่ีคาดวาจะใชเวลาเร็วท่ีสุดประมาณ 1 ป 

4. ประเด็นการเปดตลาดสําหรับเน้ือสุกรของสหรัฐฯ สภาผูผลิตสุกรของสหรัฐฯ ( NPPC) ไดยื่นคํารองตอ USTR 
ใหเพิกถอนสิทธิ GSP ของไทยโดยกลาวหาวาไทยไมมีการเปดตลาดสินคาเน้ือสุกรอยางเปนธรรมและสมเหตุสมผล 
เน่ืองจากไทยหามนําเขาเน้ือสุกรท่ีมีการใชสารเรงเน้ือแดง (Ractopamine) จากสหรัฐฯ โดยฝายไทยไดดําเนินการศึกษา
การประเมินความเสี่ยงของสาร Ractopamine แลว ยังมีขอกังวลดานความปลอดภัยของอาหาร เน่ืองจากคนไทยบริโภค
เครื่องในสุกรท่ีเปนอวัยวะสวนท่ีมีการตกคางของสาร Ractopamine สูง และเนนย้ําวามาตรฐานท่ีใชกับสินคานําเขาของไทย
ตองสอดคลองกับสินคาท่ีผลิตภายในประเทศ ท้ังน้ี ปจจุบันไทยไดมีการหารือและทํางานรวมกับฝายสหรัฐฯ มาอยาง
ตอเน่ือง ท้ังในระดับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบขอบังคับตาง ๆ และการศึกษาทางวิทยาศาสตรระหวางผูเช่ียวชาญ 
ภายใตกรอบความตกลงการคาและการลงทุนระหวางไทยและสหรัฐฯ ( TIFA JC) ในการประเมินความเสี่ยงของสาร 
Ractopamine 

5. กระทรวงพาณิชยโดยกรมการคาตางประเทศไดศึกษาขอมูลการสงออกโดยใชสิทธิ GSP ในป 2561  
พบวาจากสินคา 3,500 รายการท่ีไดรับสิทธิฯ มีการใชสิทธิฯ จริงรวม 1,120 รายการ รวมมูลคาการใชสิทธิฯ 4,344 
ลานเหรียญสหรัฐฯ สรุปได ดังน้ี 

5.1 จากสินคา 573 รายการท่ีสหรัฐฯ ประกาศระงับสิทธิฯ มีสินคาท่ีใชสิทธิฯ จริงจํานวน 321 รายการ 
รวมมูลคาการใชสิทธ์ิ 1,319 ลานเหรียญสหรัฐฯ  คาดการณความเสียหาย 66 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยเปนภาระตนทุน
ภาษีนําเขาท่ีเพ่ิมข้ึน คํานวณจากประมาณการจากมูลคาภาษีท่ีไดรับการยกเวน คํานวณจากอัตราภาษีปกติเฉลี่ย ( MFN) 
รอยละ 5 โดยกลุมสินคาเกษตรท่ีมีความเสี่ยงไดรับผลกระทบสูง ไดแก อาหารปรุงแตงและเครื่องดื่ม ผักผลไมแปรรูป
หรือปรุงแตง เปนตน 

5.2 สินคา 799 รายการท่ียังคงไดรับสิทธิฯ มีมูลคาการใชสิทธิฯ 3,025.10 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
หากในอนาคตสหรัฐฯ ระงับสิทธิ GSP จะสงผลใหตองเสียภาษีนําเขาในอัตราเฉลี่ย MFN รอยละ 4.05 จากเดิมท่ีไดรับ
การยกเวนภาษี คิดเปนมูลคาตนทุนภาษีนําเขาประมาณ 122.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยกลุมสินคาท่ีมีความเสี่ยงไดรับ
ผลกระทบสูง ไดแก อาหารปรุงแตงและขนม ของปรุงแตงกลิ่นรสในอาหารหรือเครื่องดื่ม ซอสปรุงรส ขนมทําจากนํ้าตาล 
เปนตน 

5.3 กระทรวงพาณิชยและภาครัฐท่ีเก่ียวของไดเตรียมการรองรับผลกระทบตอผูสงออกท่ีพ่ึงพาสิทธิ GSP  
โดยไดจัดประชุมหารือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของในการหาแนวทางรองรับผลกระทบแลว 2 ครั้ง ท้ังน้ี  
ผลการประชุมสามารถกําหนดมาตรการรองรับผลกระทบรวมกันเปน 4 แนวทาง ไดแก ดานการเงิน ดานตลาด  
ดานการอํานวยความสะดวก และ ดานการเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาและสรางนวัตกรรม 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว ขอเรียนดังน้ี 
1. เห็นสมควรเสนอใหคณะรัฐมนตรีทราบความคืบหนาการดําเนินการกรณีสหรัฐฯ ประกาศระงับสิทธิ GSP 

สินคาไทย 
2. สําหรับประเด็นการเปดตลาดสําหรับเน้ือสุกรของสหรัฐฯ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดประสานขอมูลจาก

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เพ่ือจัดทําความเห็น ดังน้ี 
1) คณะทํางานรวมไทย - สหรัฐอเมริกา  เพ่ือพิจารณาเปดตลาดสุกร  (ฝายไทย ) ไดดําเนินการวิจัย  

และพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงตอการไดรับสัมผัสสาร Ractopamine จากการบริโภคสุกร  ตามมติท่ีประชุม  
คณะมนตรีดานการคาและการลงทุน ไทย – สหรัฐอเมริกา (TIFA JC) เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2561 ณ กรุงวอชิงตัน  ดีซี 
พบวา การบริโภคอาหารท่ีมีสวนประกอบจากช้ินสวนสุกรซึ่งเลี้ยงโดยใชสาร Ractopamine โดยเฉพาะในสวนของเครื่อง
ในซึ่งมีสารตกคางในปริมาณสูง อาจกอใหเกิดความเสี่ยงจากการไดรับสัมผัสเฉียบพลันในระดับท่ียอมรับไมได 

2) การประชุมคณะทํางานรวมไทย - สหรัฐฯ  เพ่ือพิจารณาการเปดตลาดสุกร  (ฝายไทย ) ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 
17 มกราคม  2563 มีมติยืนยันทาท่ีเดิมของไทยท่ีไมเปดตลาดสุกรท่ีใชสาร Ractopamine จากสหรัฐฯ  โดยอางถึง
เหตุผลความปลอดภัยตอผูบริโภค  สวนทาทีสํารองหากสหรัฐฯ  ประสงคท่ีจะขอใหไทยเปดตลาดสุกรท่ีไมใชสาร 
Ractopamine (Ractopamine-Free) ขอใหมีหนังสือแจงผานกรมปศุสัตวอยางเปนทางการ  เพ่ือฝายไทยจะรับกลับมา
เขาสูกระบวนการพิจารณาตามข้ันตอนตอไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบรายงานความคืบหนาการดําเนินการกรณีสหรัฐอเมริกา ประกาศระงับสิทธิ GSP สินคาไทย 
ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ 

2. ใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 


