
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2135                         1 
ที ่ กษ 0401.4/537                              วันที ่  22  สิงหาคม  2562                            1 

เรือ่ง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562                                             1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 3 ขออนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิต 

ข้าวอินทรีย์ ปี 2561  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ใช้จ่าย 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็นที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2562 ภายใน
วงเงิน 536,435,800 บาท     เพ่ือนําไปจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิต
ข้าวอินทรีย์ ปี 2561 โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอ่ืน ลักษณะเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งน้ี กษ. 
ต้องกํากับติดตามการดําเนินโครงการฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนและประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ   
   สาระสําคัญของเรื่อง  
  1. เดิมคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (11 เมษายน 2560) เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณภายใต้
แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต)   จํานวน 3 โครงการ ระยะเวลา 5 ปี 
(ปี 2560 - 2564) กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 25,871.142 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงโครงการส่งเสริมการผลิต
ข้าวอินทรีย์ วงเงิน 9,696.522 ล้านบาท โดยโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์จะสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุข้าว
ให้แก่เกษตรกร 15 กิโลกรัม/ไร่ และอุดหนุนเงินชดเชยรายได้จากการผลิตข้าวที่ได้ผลผลิตลดลง ในระยะเวลา
เริ่มต้นของการผลิตระบบอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรรายละไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 9,000 บาท แบ่งจ่าย 3 ปี 
ตามระยะการประเมิน โดยมีการดําเนินการเพ่ือเช่ือมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์กับ
ผู้แปรรูปโดยการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการซื้อข้าวอินทรีย์เพ่ือนําไปแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม   
   2. ผลการดําเนินงาน ได้มีการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรกลุ่มที่ผ่านการประเมินตาม
หลักเกณฑ์เตรียมความพร้อม (T1) ไปแล้ว จํานวน 618.472 ล้านบาท โดยใช้เงินจาก 3 แหล่ง คือ 
(1) งบประมาณ ปี 2561 ที่กันไว้จ่ายเหลื่อมปี จํานวน 4.750 ล้านบาท (2) งบประมาณ ปี 2562 จํานวน 
599.924 ล้านบาท และ  (3) งบประมาณการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 จํานวน 13.776 
ล้านบาท สําหรับการจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกรกลุ่มที่ผ่านการประเมินระยะปรับเปลี่ยน (T2) และกลุ่มที่ได้
รับรองการผลิตข้าวอินทรีย์ (T3) จํานวน 536.436 ล้านบาท ที่ได้ดําเนินการในปี 2561 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จะขอใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินอุดหนุนของการดําเนินงาน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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วาระที่ 6 ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2562 

 สาระสาํคญั คอื   คณะรฐัมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีรายเศรษฐกิจ 
ครั้งที่ 1/2562 ตามท่ีคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ  สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเสนอ ดังน้ี  
 ตามที่คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจได้มีการประชุม ครั้ งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่  
16 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมภักดีบดินทร์ ทําเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานน้ัน สรุปสาระสําคัญและมติที่ประชุม ดังน้ี 
 1. ที่ประชุมรับทราบเรื่องสําคัญดังต่อไปน้ี 

1.1  การแต่งต้ังคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ 
                                 1.1.1 คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจได้รับการแต่งต้ังตามคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ 164/2562  ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562     ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และกรรมการ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี 
นายกอบศักด์ิ ภูตระกูล เป็นกรรมการและเลขานุการ และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      1.1.2 คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจมีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรอง
เรื่องสําคัญในปัญหาเกี่ยวพันหรือมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ตลอดจนประเมิน วิเคราะห์ และเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางตัดสินใจเชิงรุกในประเด็นหรือนโยบาย ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
  1.2 วิธีปฏิบัติและแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี
ฝ่ายเศรษฐกิจ  

           1.2.1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องที่จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการรฐัมนตร ี
ฝ่ายเศรษฐกิจ  
       1.2.2 แนวทางปฏิบัติในการจัดการประชุม      
  1.3  มติคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ 
        1.3.1 รับทราบคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ 
       1.3.2 รับทราบวิธีปฏิบัติและแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับการประชุม
คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ  
       1.3.3 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการรัฐมนตรี
ฝ่ายเศรษฐกิจ โดยมีการแต่งต้ังกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการเพ่ิมเติม ดังน้ี (1) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (2) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และ (3) ผู้อํานวยการสํานักงานบริหาร
นโยบายของนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 2. เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  2.1 สถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจไทย สถานะทางงบประมาณของรัฐบาล และ 
กรอบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ปี 2562 – 2563 
     ฝ่ายเลขานุการฯ และสํานักงบประมาณ นําเสนอภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของ 
ปี 2562 และกรอบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ปี 2562 – 2563 และสถานะทางงบประมาณของรัฐบาล  
  2.2 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงการคลัง     

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด้านต่างประเทศ 
วาระที่ 9 ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญารัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 5 (Fifth 

APEC Ministerial Meeting on Food Security) 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างปฏิญญารัฐมนตรีความมั่นคง 

อาหารเอเปค ครั้งที่ 5 และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์
ของไทยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก 
พร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมรับรองร่างปฏิญญาฯ 
ดังกล่าวตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ 

สาระสําคัญของร่างปฏิญญาฯ ประกอบด้วย (1) ประเด็นความท้าทาย ด้านความมั่นคงอาหาร 
เพ่ือตอบสนองจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้น (2) การส่งเสริมระบบอาหารที่ย่ังยืน โดยสนับสนุนการดําเนินนโยบาย
แบบบูรณาการที่คํานึงถึงการพัฒนาการเกษตร การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าอย่างย่ังยืน (3) การรับ
นวัตกรรม เทคโนโลยีอุบัติใหม่ และโอกาสทางดิจิทัล โดยให้ความสําคัญกับสร้างนวัตกรรม เน้นการสร้างและนํา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ (4) การใช้ประโยชน์จากความเช่ือมโยงและการเสริมสร้างห่วงโซ่มูลค่าอาหารและการค้า 
สนับสนุนการพัฒนารูปแบบธุรกิจที่ส่งเสริมการเช่ือมโยงระหว่างวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย 
(Micro, Small and Medium Enterprises: MSMEs) ครัวเรือนเกษตรกร และเกษตรกรรายย่อย 
(5) การส่งเสริมการพัฒนาชนบทในฐานะพ้ืนที่ที่สร้างโอกาส    ส่งเสริมนโยบายการพัฒนาชนบทแบบองค์รวม 
ที่คํานึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม รวมถึงความต้องการของท้องถิ ่น และ 
(6) การดําเนินการต่อไป เน้นยํ้าความสําคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการรับมือกับ
ความท้าทายด้านอาหารเกษตรในอนาคต 

โดยร่างปฏิญญาฯ และการให้การรับรองเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหาร 
เอเปคจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2562 ณ เมืองปูแอร์โตบารัส สาธารณรัฐชิลี  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด้านแต่งตั้ง 
วาระที่ 20 การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตร ี 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง 

บุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จํานวน 15 ราย ดังน้ี  
   1. นายอํานวย คลังผา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   
   2. นายทวี สุระบาล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
  3. นายทศพล เพ็งส้ม กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
  4. นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
  5. นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
  6. นายนิทัศน์ รายยวา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
  7. นายสรสินธุ ไตรจักรภพ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   
 
 





วาระ
เรื่องที่

เศรษฐกิจ-สังคม 3 ขออนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561
6 ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 1/2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ต่างประเทศ 9 ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญารัฐมนตรีความม่ันคงอาหารเอเปค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ครั้งท่ี 5 (Fifth APEC Ministerial Meeting o Food Security)

แต่งตั้ง 20 การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

25 มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                           เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 
 
  วันน้ี (20 สิงหาคม 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่หน่ึง  
    พ.ศ. 2562  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
  2.  เรื่อง  แนวทางการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 – 2563 

3. เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิต
   ข้าวอินทรีย์ ปี 2561  

  4.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี 
    ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 1 และการประชุมที่เก่ียวข้อง ณ กรุงเทพมหานคร ใน
    ปี 2562   

5.  เรื่อง   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานการศึกษาเพ่ือจัดทํา
   แผนพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น  

  6.   เรื่อง   ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2562 
 7.  เรื่อง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง  
   รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น โครงการระบบดาวเทียมสํารวจ
   เพ่ือการพัฒนา (THEOS-2) รายการจัดหาระบบดาวเทียมสํารวจ ระบบภาคพ้ืนดิน 
   และระบบแอพลิเคช่ันภูมิสารสนเทศ 
 

ต่างประเทศ 
  8.  เรื่อง   กรอบข้อคิดเห็นของประเทศไทยต่อวาระการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วย (ร่าง)
    การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สญูพันธ์ุ ครั้งที่ 18 และการ
    ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ 71 และคร้ังที ่72 
  9.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญารัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 5 (Fifth 
    APEC Ministerial Meeting o Food Security) 
  10.  เรื่อง   ผลการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ครั้งที่ 2 
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แต่งต้ัง 
  11.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย)  
  12.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
  13.  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
    (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)  
  14.  เรื่อง  การเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
    ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แทนตําแหน่งที่ว่างลง  
  15.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)  
  16.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงพลังงาน)  
  17.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
  18.  เรื่อง  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
  19.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  

21.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  25.  เรื่อง  มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทน
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  26.  เรื่อง  การมอบหมายผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
  27.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
  28.  เรื่อง   คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ีที่ 196/2562 เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมคําสั่งมอบหมายและ
    มอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
    ราชการแทนนายกรัฐมนตร ี
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2562  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปี
ครั้งที่หน่ึง พ.ศ. 2562 ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  สลค. เสนอว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 วรรคสอง บัญญัติให้ในปีหน่ึงให้มี
สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ หน่ึงให้มีกําหนดเวลาหน่ึงร้อยย่ีสิบวัน โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุม
รัฐสภาเพ่ือให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่หน่ึง และต่อมาได้มี      
พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 กําหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็น            
ครั้งแรก ต้ังแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ดังนั้น ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 จึงเป็นวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจําปีครั้งที่หน่ึง และจะครบกําหนดสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาหนึ่งร้อยย่ีสิบวันในวันที่ 18 กันยายน 
2562 จึงสมควรให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่หน่ึง พ.ศ. 2562  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
2. เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 – 2563 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังน้ี 
   1. เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานต่างด้าวปี 2562 - 2563 ตามท่ี
กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังน้ี 
    1.1 ให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยสถานพยาบาลที่ สธ. กําหนด หรือสถานพยาบาล              
ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลดําเนินการ 
     1.1.1 ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามท่ีอายุไม่เกิน 18 ปี 
     1.1.2 ประกันสุขภาพในกรณีที่แรงงานต่างด้าวทํางานในกิจการที่เข้าระบบ
ประกันสังคมแต่สิทธิประกันสังคมยังไม่มีผล หรือกรณีแรงงานต่างด้าวทํางานในกิจการที่ไม่เข้าระบบประกันสังคม 
     1.1.3 ประกันสุขภาพผู้ติดตามท่ีอายุไม่เกิน 18 ปี 
     ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและ
ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว พ.ศ 2562 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขว่า
ด้วยใบรับรองแพทย์ของคนประจําเรือเพ่ือแสดงว่ามีความพร้อมด้านสุขภาพในการทํางานบนเรือและเฝ้าระวัง              
โรคป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อที่รุนแรงและก่อให้เกิดโรคระบาดผิดปกติ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ            
พ.ศ 2558 
    1.2 ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) โดยสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองดําเนินการตรวจ
อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามท่ีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวต่อไปได้ครั้งละ
ไม่เกิน 1 ปี เมื่อครบกําหนดระยะเวลาอนุญาตแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจอนุญาตให้แรงงาน  
ต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ปี และผู้ติดตามจะได้รับอนุญาตตามระยะเวลาที่
บิดาหรือมารดาได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 
    กรณีเอกสารประจําตัวของแรงงานต่างด้าวมีอายุเหลือน้อยกว่า 1 ปี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองตรวจอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวต่อไปเท่ากับอายุเอกสาร
ประจําตัว หากแรงงานต่างด้าวประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรและทํางานต่อไป ต้องไปดําเนินการขอมีเอกสาร
ประจําตัวฉบับใหม่กับหน่วยงานของประเทศต้นทาง เมื่อแรงงานต่างด้าวได้รับเอกสารประจําตัวฉบับใหม่ ให้พนักงาน
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เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองย้ายรอยตราประทับอนุญาตไปยังเอกสารประจําตัวฉบับใหม่ และขยายระยะเวลา              
การอนุญาตให้ตามสิทธิ 
    1.3 ให้ รง. โดยกรมการจัดหางานดําเนินการ 
     1.3.1 ออกใบอนุญาตทํางานตามมาตรา 59 แห่งพระราชกําหนดการบริหาร
จัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ให้กับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) มีระยะเวลา
อนุญาตไม่เกิน 2 ปี โดยใบอนุญาตทํางานจะอยู่ด้านหน่ึงของบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
     1.3.2 ออกประกาศกระทรวงแรงงาน โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 14 แห่ง               
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี 
      (1) ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าว
สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เข้ามาทํางานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 
      (2) ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวที่
นําเข้ามาทํางานกับนายจ้างในประเทศตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทําไว้กับรัฐบาล
ต่างประเทศได้รับยกเว้นไม่จําต้องปฏิบัติตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
    1.4 ให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยกรมการปกครองและกรุงเทพมหานคร (กทม.) 
ดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ และออกบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
    1.5 ให้หน่วยงานที่เ ก่ียวข้องเร่ิมดําเนินการต้ังแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่           
31 มีนาคม 2563 หรือภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดําเนินการจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2563 โดยสถานที่ดําเนินการมี 2 รูปแบบ คือ 
     1.5.1 ที่ต้ังสํานักงานของแต่ละหน่วยงาน 
     1.5.2 ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) กทม. 
ให้เป็นไปตามอธิบดีกรมการจัดหางานกําหนด (2) จังหวัด ให้เป็นไปตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดกําหนด ทั้งน้ี สถานที่
ดําเนินการในลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จะพิจารณาในกรอบระยะเวลาระหว่างวันที่       
16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563  
    1.6 ให้ รง. โดยกรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานหลัก และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ แนวทางการบริหารจัดการดังกล่าวให้นายจ้างผู้ประกอบการแรงงานต่างด้าว และ
ผู้เก่ียวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องและทั่วถึง 
    1.7 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงดําเนินการตรวจสอบ
ปราบปราม จับกุมดําเนินคดี นายจ้าง แรงงานผิดกฎหมายที่ลักลอบทํางานและผู้ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
   2. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติ
กัมพูชา ลาว และเมียนมาเข้ามาทํางานในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ และร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การ
อนุญาตให้คนต่างด้าวที่นําเข้ามาทํางานกับนายจ้างในประเทศตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาล
ไทยทําไว้กับรัฐบาลต่างประเทศได้รับยกเว้นไม่จําต้องปฏิบัติตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอและให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
   สาระสําคัญของเร่ือง 
   1. แนวทางการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 – 2563 เป็นการกําหนด 
ดังน้ี 
    1.1 กลุ่มเป้าหมาย : แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) โดยมีเง่ือนไข คือ 
(1) ใบอนุญาตทํางานและการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่หมดอายุ (2) ถือเอกสารประจําตัว ได้แก่ หนังสือ
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เดินทาง (Passport : PP) เอกสารเดินทาง (Travel Document : TD) เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of 
Identity : CI) หนังสือเดินทางช่ัวคราว (Temporary Passport : TP) หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุ
เหลืออยู่ในวันที่ไปย่ืนขออนุญาตเพ่ืออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวต่อไป 
    1.2 ลักษณะการดําเนินการ : เป็นการดําเนินการในลักษณะเข้ามาทํางานอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวที่ประสงค์จะดําเนินการตามแนวทางนี้ 
ต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตทํางานก่อนที่ระยะเวลาการอนุญาตทํางานเดิมจะสิ้นอายุ และกระบวนการดําเนินการให้
คํานึงถึงความสะดวก ลดการใช้เอกสาร รวมทั้งมีการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกัน 
    1.3 การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร : ไม่เกิน 2 ปี โดยประทับตราอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรต่อไป (ขออยู่ต่อ) ครั้งละไม่เกิน 1 ปี 
    1.4 การอนุญาตทํางาน : ไม่เกิน 2 ปี โดยแยกเป็น 2 ห้วงเวลา ดังน้ี (1) ใบอนุญาตทํางาน
หมดอายุก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้อนุญาตทํางานได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากันทุกคน (2) ใบอนุญาต
ทํางานหมดอายุต้ังแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ให้อนุญาตทํางานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2565 เท่ากันทุกคน 
    1.5 ภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2564 หรือวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุด                
การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทํางานแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่ดําเนินการตามแนวทางนี้ หาก
ประสงค์จะทํางานในประเทศไทยต่อไป ต้องดําเนินการตามกระบวนการนําเข้ามาทํางานในประเทศตามบันทึกความ
ตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทําไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MoU) 
    1.6 ระยะเวลาดําเนินการ :  วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 หรือ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดําเนินการจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งแรงงานต่างด้าว
จะต้องมาย่ืนคําขอรับใบอนุญาตทํางานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการตาม
แนวทางดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งน้ี แรงงานต่างด้าวสามารถย่ืนคําขออยู่ต่อใน
ราชอาณาจักรกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ภายใน 90 วันทําการ ก่อนระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรจะสิ้นสุด 
    1.7 วิธีดําเนินการ : ให้นํากระบวนการ แนวทาง วิธีการเข้ามาทํางานในประเทศตามบันทึก
ความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทําไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MoU) มาปรับใช้เพ่ือความเหมาะสม                
ตามแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงแรงงานกําหนด 
    1.8 นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศ ย่ืนเอกสาร           
เพ่ือแสดงถึงการได้รับอนุญาตทํางานและการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่สิ้นสุด ได้แก่ บัญชีรายช่ือ
แรงงานต่างด้าว (Name List) สัญญาจ้าง สําเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง สําเนาใบอนุญาต
ทํางานหรือหลักฐานการได้รับอนุญาตทํางานกับหน่วยงานของกรมการจัดหางาน 
    1.9 ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว 
และเมียนมาเข้ามาทํางานในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ กําหนดให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา 
ซึ่งได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการทํางาน ให้ถือว่าเป็นคนต่างด้าวที่
ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึก
ความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทําไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ เป็นกรณีพิเศษ 
    1.10 ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวที่นําเข้ามาทํางานกับ
นายจ้างในประเทศตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทําไว้กับรัฐบาลต่างประเทศได้รับยกเว้น
ไม่จําต้องปฏิบัติตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม              
(1) กําหนดให้คนต่างด้าวที่ถือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองสถานะบุคคลท่ีกระทรวงการ
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ต่างประเทศให้การรับรองและได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้
บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทําไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ เป็นคนต่างประเทศ ซึ่งผู้รับอนุญาต
ให้นําคนต่างด้าวมาทํางานจะนํามาทํางานกับนายจ้างในประเทศหรือนายจ้างจะนํามาทํางานกับตนในประเทศ โดย
ได้รับยกเว้นให้ใช้เอกสารดังกล่าวแทนหนังสือเดินทางเพ่ือขออนุญาตทํางานได้ (2) กําหนดให้ผู้รับอนุญาตให้นําคน
ต่างด้าวมาทํางานหรือนายจ้าง แล้วแต่กรณี แจ้งเลขที่เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือเลขที่หนังสือรับรองสถานะ
บุคคลของคนต่างด้าว  
 
3. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นที่กระทรวงการคลัง
อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2562 ภายในวงเงิน 536,435,800 บาท     
เพ่ือนําไปจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 โดยให้เบิกจ่ายในงบ
รายจ่ายอ่ืน ลักษณะเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งน้ี กษ. ต้องกํากับติดตามการดําเนินโครงการฯ ให้
เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนและประโยชน์สูงสุด
กับเกษตรกร ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ   
   สาระสําคัญของเร่ือง  
  1. เดิมคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (11 เมษายน 2560) เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณภายใต้แผนการ
ผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต) จํานวน 3 โครงการ ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2560 - 2564) 
กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 25,871.142 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ วงเงิน 
9,696.522 ล้านบาท โดยโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์จะสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุข้าวให้แก่เกษตรกร                
15 กิโลกรัม/ไร่ และอุดหนุนเงินชดเชยรายได้จากการผลิตข้าวที่ได้ผลผลิตลดลง ในระยะเวลาเริ่มต้นของการผลิต
ระบบอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรรายละไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 9,000 บาท แบ่งจ่าย 3 ปี ตามระยะการประเมิน โดยมี              
การดําเนินการเพ่ือเช่ือมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์กับผู้แปรรูปโดยการสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้ประกอบการซื้อขา้วอินทรีย์เพ่ือนําไปแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม   
   2. ผลการดําเนินงาน ได้มีการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรกลุ่มที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์
เตรียมความพร้อม (T1) ไปแล้ว จํานวน 618.472 ล้านบาท โดยใช้เงินจาก 3 แหล่ง คือ (1) งบประมาณ ปี 2561 ที่
กันไว้จ่ายเหลื่อมปี จํานวน 4.750 ล้านบาท (2) งบประมาณ ปี 2562 จํานวน 599.924 ล้านบาท และ               
(3) งบประมาณการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 จํานวน 13.776 ล้านบาท สําหรับการจ่ายเงินอุดหนุนให้
เกษตรกรกลุ่มที่ผ่านการประเมินระยะปรับเปลี่ยน (T2) และกลุ่มที่ได้รับรองการผลิตข้าวอินทรีย์ (T3) จํานวน 
536.436 ล้านบาท ที่ได้ดําเนินการในปี 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะขอใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น โดยมีรายละเอียดการ
จ่ายเงินอุดหนุนของการดําเนินงาน ดังน้ี  
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กลุ่มเกษตรกร จํานวนเกษตรกร 
(ราย) 

พื้นที่ได้รบัเงนิ
อุดหนุน (ไร่) 

เงินอุดหนนุ   
(ล้านบาท) 

การดําเนินการ 

1 .  ก ลุ่ ม เ ต รี ย ม
ความพร้อม (T1)  

32,372  
 

309,235.75 618.472 เบิกจ่ายให้เกษตรกรเรียบร้อยแล้ว 

2. กลุ่มที่ผ่านการ
ประเมินระยะ
ปรับเปลี่ยน (T2)   

17,658 167,524.60 502.574  
เสนอขอรับการสนับสนุนงบกลาง 
รายการสํารองจ่ายฯ ในครั้งน้ี  

3. กลุ่มที่ได้รับรอง
การผลิตข้าว
อินทรีย์ (T3)   

926 8,465.50 33.862 

คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ได้มีมติ
เห็นชอบงบประมาณจ่ายเงินอุดหนุนสําหรับเกษตรกรกลุ่ม T2 และ T3 ข้างต้นแล้ว และต่อมาคณะทํางานบริหารจัด
การเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ได้มีมติอนุมัติบัญชีรายช่ือเกษตกรของ
เกษตรกรกลุ่ม T2 และ T3 เพ่ือรับเงินอุดหนุน ปี 2561 โดยมีกําหนดจะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในช่วงเดือนสิงหาคม – 
กันยายน 2562 ทั้งน้ี การของบประมาณจํานวนดังกล่าวยังอยู่ในกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 
เมษายน 2560  
 
4. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 
ครั้งที่ 1 และการประชุมที่เก่ียวข้อง ณ กรุงเทพมหานคร ในปี 2562   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (กก.) เสนอการเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 1  และการประชุมที่เก่ียวข้อง ของ กก.  
โดยกรมพลศึกษา ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 2 กันยายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร โดยใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ กก. โดยกรมพลศึกษา จํานวน 7,860,000 บาท ทั้งน้ี ประมาณการรายรับจาก
การเก็บค่าธรรมเนียมเข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน 431,640 บาท จะส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป  
  สาระสําคัญของเร่ือง   
  กก. รายงานว่า  
  1. ปัจจุบันประเทศไทยดํารงตําแหน่งประธานสหพันธ์ฟุตบอลนักเรียนแห่งเอเชีย (Asian Schools 
Football Federation : ASFF) วาระ 2 ปี (พ.ศ. 2561 – 2562) โดยสหพันธ์ฯ มีรายละเอียด ดังน้ี  

หัวข้อ รายละเอียด 
วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนากีฬาฟุตบอลระดับนักเรียนในภูมิภาคเอเชีย โดยการจัดการแข่งขันและกิจกรรม

ต่าง ๆ ตลอดจนเพ่ือส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและมิตรภาพระหว่างเยาวชนโดยผ่าน
การแข่งขันกีฬาระดับโรงเรียน

ประเทศสมาชิก 13 ประเทศ ได้แก่ เนการาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย  

การจั ดการแข่ งขัน
ฟุตบอล  

- จัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี เป็นประจําทุกปี ต้ังแต่ปี 2513 และจัด
มาแล้ว 46 ครั้ง โดยไทยเคยเป็นเจ้าภาพ 9 ครั้ง 
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- จัดการแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน 15 ปี ทุก ๆ 2 ปี ต้ังแต่ปี 2547 และจัดมาแล้ว 12 ครั้ง 
โดยไทยเคยเป็นเจ้าภาพ 4 ครั้ง 
ทั้งน้ี ประเทศไทยจัดส่งคณะนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทุกคร้ัง 

  2. อธิบดีกรมพลศึกษาในฐานะประธานสหพันธ์ฯ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชา
ใหญ่แห่งสหพันธ์ฟุตบอลนักเรียนแห่งเอเชีย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 ณ เมืองอัครา สาธารณรัฐอินเดีย โดยที่
ประชุมมีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 1 และการประชุม
ที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี นับเป็นครั้งแรกของการจัดการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียภายใต้สหพันธ์ฯ  
  3. การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 1 และการประชุมที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหพันธ์ฯ การประชุมคณะกรรมการเทคนิคของสหพันธ์ฯ การประชุม
ผู้จัดการทีม และการประชุมผู้ตัดสิน จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 2 กันยายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี   

หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้เข้าร่วมงาน  ผู้บริหารหรือผู้แทนประเทศสมาชิกสหพันธ์ฟุตบอลนักเรียนแห่งเอเชียเข้าร่วมประชุมสมัชชา

ใหญ่ฯ และคาดว่าจะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจํานวน 7 ทีม จาก 7 ประเทศ (สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประเทศ
มาเลเซีย เขตบริหารพิเศษมาเก๊า และประเทศไทย) โดย 1 ทีม ประกอบด้วย นักกีฬา 14 คน 
หัวหน้าคณะนักกีฬา 1 คน ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 3 คน ผู้ตัดสิน 1 คน และแพทย์
ประจําทีม 1 คน รวม 21 คนต่อทีม

ผลกระทบเชิงบวกต่อ
ผลประโยชน์และ
ภาพลักษณ์ของ
ประเทศ  

1. เป็นการแสดงบทบาทและศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา
นักเรียนและการประชุมองค์กรกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติ  
2. เป็นเวทีสําหรับเยาวชนไทยสามารถเสริมสร้างประสบการณ์การแข่งขัน ซึ่งเป็นรากฐาน
ของการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับนักเรียนไทยเพ่ือให้สามารถยกระดับการเล่นกีฬาสู่
มาตรฐานสากลต่อไป รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสมรรถนะด้านกีฬา และ
กระชับความสัมพันธ์ มิตรภาพ ส่งเสริมความเข้าใจอันดี และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง
เยาวชนจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย  
3. เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นในความมีเสถียรภาพทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทยต่อประชาคมโลก  
4. เป็นโอกาสการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย สร้างการรับรู้ข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว 
ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศไทยต่อนานาชาติ 

ค่าใช้จ่ายและแหล่ง 
ที่มา  

7,860,000 บาท จากงบประมาณของ กก. โดยกรมพลศึกษา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพ่ือการแข่งขันในระดับนานาชาติ 

ประมาณการรายรับ  เก็บค่าธรรมเนียมเข้าร่วมการแข่งขัน จากประเทศสมาชิกสหพันธ์ฯ ที่จัดส่งคณะนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน 431,640 บาท โดยประมาณการรายรับทั้งหมดจะส่งคืน
คลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป (อัตราตามที่กําหนดไว้ในธรรมนูญของสหพันธ์ฟุตบอลนักเรียน
แห่งเอเชีย)  

 รายละเอียด 
ค่าธรรมเนียมเข้า
ร่วมการแข่งขนั 

จํานวน อัตราคา่ธรรมเนียม เป็นเงนิ (บาท) 

Participation Fee 6 ทีม 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 99,000 
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ทีม
Registration Fee 6 ทีม x 21 คน x 

8 วัน 
10 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน
ต่อวัน

332,640 

รวมทั้งสิ้น  431,640
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 33 บาท 

    
  ทั้งน้ี ธรรมนูญของสหพันธ์ฟุตบอลนักเรียนแห่งเอเชีย (Constitution of the Asian Schools 
Football Federation)1 กําหนดให้ประเทศเจ้าภาพจะต้องมีหนังสือแจ้งยืนยันกําหนดการและสถานที่ก่อนการ
จัดการแข่งขันอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนการแข่งขัน ในการน้ี กก. โดยกรมพลศึกษาจึงมีหนังสือเชิญประเทศสมาชิก
สหพันธ์ฯ เพ่ือจัดส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันและการประชุมดังกล่าวแล้ว   
  4. การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 1 
และการประชุมที่เก่ียวข้อง ณ กรุงเทพมหานคร เป็นกิจกรรมหน่ึงภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพ่ือ
การแข่งขันในระดับนานาชาติในปี 2562 ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการกีฬาของรัฐบาลโดยยึดหลัก
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 และ
แผนยุทธศาสตร์ด้านกีฬาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
-----------------------------------  
1 กฎ ระเบียบที่มีการตกลงร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกสหพันธ์ฟุตบอลนักเรียนแห่งเอเชีย  
 
5. เรื่อง  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานการศึกษาเพื่อจัดทําแผนพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอ ดังน้ี  

1. รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (อปท.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. ให้ อปท. ให้ความสําคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ อปท.  
และนําผลการประเมินและรายงานการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ 
อปท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปใช้ปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด  
รวมท้ังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่กํากับดูแลการปฏิบัติราชการของ อปท. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ อปท.  

3. ให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) นําผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ของ อปท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของ อปท. ไปพิจารณาดําเนินการเพ่ือส่งเสริมให้ อปท. มีการยกระดับผลการประเมินให้สูงขึ้นตามที่
กําหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 
2580) พร้อมทั้งกํากับติดตามการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเองของ อปท. อย่างต่อเน่ือง    
  ทั้งน้ี  ให้กระทรวงมหาดไทยประสานรายละเอียดในการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมสํานักงาน ป.ป.ช. โดยให้รับความเห็นของหน่วยงานที่เก่ียวข้องไปประกอบการพิจารณา
ดําเนินการ แล้วรายงานผลการดําเนินการต่อคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 
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  สาระสําคัญของเร่ือง  
1. เรื่องน้ีสํานักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) จัดประชุมเชิง 

ปฏิบัติการเพ่ือดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  
ทั่วประเทศ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 7,851 หน่วยงาน (ยกเว้นกรุงเทพมหานครซึ่งมีการประเมิน
และเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562) ซึ่งจากผลการประเมินฯ สรุปได้ว่า  ค่าคะแนนการ
ประเมินฯ การดําเนินงานของ อปท. (ประกอบด้วย 10 ตัวช้ีวัด) ได้ 61.11 คะแนน  ซึ่งตํ่ากว่าค่าเป้าหมายที่กําหนด
ไว้ (85 คะแนนขึ้นไป) โดยตัวช้ีวัดคุณภาพการดําเนินงานมีระดับค่าคะแนนสูงสุด  คือ 78.62 คะแนน  ส่วนตัวช้ีวัด
การป้องกันการทุจริตมีระดับค่าคะแนนตํ่าสุด  คือ 35.99 คะแนน  และได้จัดทํารายงานการศึกษาเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้มีการรับฟังข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ  จาก อปท. พบว่า มีปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานหลายประการโดยมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา เช่น  
 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
(1) มีการให้บริการท่ีไม่เท่าเทียม  เสมอภาค  และไม่สามารถ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการทุกกลุ่ม   
(2) มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือสินบน  เพ่ือแลกกับการ
อนุมัติ อนุญาต 

(1) ควรเสริมสร้างและพัฒนาระบบการให้บริการ
โดยมีการเปิดเผยขั้นตอนและวิธีการการให้บริการ
เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจและลดโอกาสการเรียกรับ
สินบนของเจ้าหน้าที่ 
(2) การบูรณาการและจัดระบบงานให้บริการท่ี
สะดวกเพ่ือลดระยะเวลาและเอกสารหลักฐานที่ 
 
เก่ียวข้องกับการขออนุมัติ อนุญาต และการรับ
บริการสาธารณะ

(3) อปท. ยังมภีาพลักษณ์ที่ไม่โปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ มี
การถูกร้องเรียนว่าใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าบิดเบือนไปจาก
วัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังไว้  

ควรมีการกําหนดมาตรการในการเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณะ  โดยเฉพาะข้อมูลเก่ียวข้องกับ
งบประมาณ

(4) อปท. มีรูปแบบหลากหลายและแตกต่างกัน เช่น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล 
องค์การบริหารส่วนตําบล โดยมีการกําหนดหน้าที่และอํานาจ
ซ้ําซ้อนกัน เช่น ถนน ถนนคนเดิน  การจัดการแหล่งนํ้าสาธารณะ 
ตลาด 

กําหนดรูปแบบของ อปท. ให้มีความชัดเจน
กําหนดหน้าที่และอํานาจให้มีความชัดเจนไม่ทับ
ซ้อนกัน  

(5) การจัดสรรสัดส่วนรายได้ให้ อปท. ยังคงไม่บรรลุสัดส่วนที่
กฎหมายกําหนดไว้ คือ ร้อยละ 35 ของรายได้สุทธิของรัฐบาล (ปี 
2561 สัดส่วนรายได้ อปท. ต่อรัฐบาล ร้อยละ 29.47)  

การเพ่ิมรายได้ของ อปท. โดย 
(1) รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนวัตกรรมการ
สร้างและพัฒนาแหล่งรายได้ของ อปท. เพ่ือให้ 
อปท. สามารถพัฒนารายได้ของตนเองอย่าง
เพียงพอและยั่งยืน สําหรับจัดทําบริการสาธารณะ 
เช่น จัดต้ังกองทุนพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
แห่งชาติ  
(2) ให ้อปท. มีการจัดเก็บรายได้จากแหล่งใหม่ 
เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีนิติบุคคล  
ภาษีสิ่งแวดล้อม ภาษีทรัพย์สนิ ภาษีมรดก 
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(6) วิธีการจัดสรรรายได้ถูกจํากัดด้วยข้อมูลและตัวแปรจะ
นํามาใช้ในการจัดสรรงบประมาณโดยการจัดสรรตามสูตรที่มีตัว
แปรด้านประชากรและขนาดพ้ืนที่เป็นสําคัญ  ซึ่งตัวแปรดังกล่าว
ไม่สามารถสะท้อนความต้องการงบประมาณที่แท้จริงในแต่ละ
พ้ืนที่ 

ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน
ทั่วไปให้กับ อปท. โดยพิจารณาตามศักยภาพของ
แต่ละ อปท. เช่น รายได้  จํานวนประชากร  
พ้ืนที่ ความหนาแน่น  ของประชากรและประชา
การแฝง  เพ่ือแก้ไขปัญหาความแตกต่างของแต่
ละพ้ืนที่

 
  ในการน้ี คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเห็นชอบผลการประเมินฯ และรายงานการศึกษาดังกล่าว
แล้ว โดยได้มีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประเมินฯ และให้ อปท. ให้ความสําคัญกับการประเมินฯ และ
นําผลการประเมินฯ ไปใช้ปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด  รวมทั้งให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของ อปท. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินฯ นอกจากน้ี  ให้
กระทรวงมหาดไทย (มท.)  นําผลการประเมินฯ ไปพิจารณาดําเนินการเพ่ือส่งเสริมให้ อปท. มีการยกระดับผลการ
ประเมินให้สูงขึ้นตามที่กําหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ               
มิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) พร้อมทั้งกํากับติดตามการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเองของ อปท.                
อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี อาศัยอํานาจตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2561 ซึ่งบัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่และอํานาจเสนอมาตรการ ความเห็น 
และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี 
 
6. เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝา่ยเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2562 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการรฐัมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2562  
ตามท่ีคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ  สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติเสนอ ดังน้ี  
 ตามที่คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่  
16 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมภักดีบดินทร์ ทําเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา) เป็นประธานน้ัน สรุปสาระสําคัญและมติที่ประชุม ดังน้ี 
 1. ที่ประชุมรับทราบเรื่องสําคัญดังต่อไปนี้ 

1.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ 
1.1.1 คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจได้รับการแต่งต้ังตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี  

ที่ 164/2562 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และ
กรรมการ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายกอบศักด์ิ ภูตระกูล เป็นกรรมการและเลขานุการ และเลขาธิการสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   1.1.2 คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจมีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองเร่ืองสําคัญ
ในปัญหาเก่ียวพันหรือมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ตลอดจนประเมิน วิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางตัดสินใจเชิงรุกในประเด็นหรือนโยบาย ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
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  1.2 วิธีปฏิบัติและแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี
ฝ่ายเศรษฐกิจ  

    1.2.1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องที่จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี 
ฝ่ายเศรษฐกิจ มีดังน้ี  
      1.2.1.1 เรื่องที่ส่วนราชการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีความสําคัญใน
ปัญหาที่เก่ียวพันหรือมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จะเป็นผู้กลั่นกรอง
วาระ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ระบุในคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ได้แก่ เรื่องที่มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจในภาพรวม รวมท้ังประเด็นด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การค้าการลงทุน เกษตรกรรม การคมนาคม
และโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว การพลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และอุตสาหกรรม รวมทั้งหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2548 และจะพิจารณาร่วมกับฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ือเสนอนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในการนําเรื่องเข้าสู่ที่
ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ 
     1.2.1.2 เรื่องที่เป็นข้อเสนอแนะมาตรการเชิงรุกในประเด็นหรือนโยบายตามข้อ 
1.2.1.1 ฝ่ายเลขานุการฯ เป็นผู้เสนอเร่ือง และนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการนํา
เรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ 
     1.2.1.3 เรื่องที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยมีรายละเอียด
ของลําดับขั้นตอนการเสนอเร่ืองเช่นเดียวกับข้อ 1.2.1.2 
    1.2.2 แนวทางปฏิบัติในการจัดการประชุม 
     1.2.2.1 การถามความเห็นของส่วนราชการ ในกรณีข้อ 1.2.1.1 สลค. จะเป็นผู้
ออกหนังสือถามความเห็นส่วนราชการ ซึ่งสว่นราชการจะมีหนังสือเพ่ือให้ความเห็นหรือเสนอความเห็นในที่ประชุม 
ในกรณีข้อ 1.2.1.2 ฝ่ายเลขานุการฯ จะเป็นผู้ถามความเหน็จากส่วนราชการซึ่งส่วนราชการอาจจะมีหนังสือตอบ
ความเห็นหรือให้ความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ 
     1.2.2.2 การนําเสนอต่อที่ประชุม ได้แก่ ผู้แทนส่วนราชการที่เสนอเร่ือง (ในกรณี
ข้อ 1.2.1.1) และฝ่ายเลขานุการฯ (ในกรณีข้อ 1.2.1.2) โดยมีผู้แทนส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องและ/หรือส่วนราชการที่ให้
ความเห็น เป็นผู้ช้ีแจง/ผู้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
     1.2.2.3 สรุปผลการประชุม ฝ่ายเลขานุการฯ เป็นผู้สรุปประเด็นอภิปรายและมติที่
ประชุมเพ่ือนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอไปยัง 
สลค. เพ่ือบรรจุในวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป  
     1.2.2.4 สถานที่ จัดประชุม เห็นควรให้จัดการประชุมที่ห้องภักดีบดินทร์                
ทําเนียบรัฐบาล  
     1.2.2.5 กําหนดเวลาการประชุม เห็นควรให้มีการจัดประชุมในวันจันทร์ ช่วงเช้า 
หรือตามที่ประธานกรรมการกําหนด โดยให้พิจารณาจากความจําเป็นของเรื่องที่เสนอเป็นสําคัญ 
     1.2.2.6 เบี้ยประชุม เห็นควรให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี 
  1.3 มติคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ 
    1.3.1 รับทราบคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ 
    1.3.2 รับทราบวิธีปฏิบัติและแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการ
รัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ  
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    1.3.3 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ โดยมีการ
แต่งต้ังกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการเพ่ิมเติม ดังน้ี (1) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (2) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และ (3) ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ 
 2. เรื่องเพื่อพิจารณา 
  2.1 สถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจไทย สถานะทางงบประมาณของรัฐบาล และ 
กรอบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ปี 2562 – 2563 

2.1.1 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
   ฝ่ายเลขานุการฯ และสํานักงบประมาณ นําเสนอภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของ             
ปี 2562 และกรอบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ปี 2562 – 2563 และสถานะทางงบประมาณของรัฐบาล โดยมี
สาระสําคัญสรุปได้ดังน้ี 

1) ภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2562 
     เครื่องช้ีเศรษฐกิจสําคัญ ๆ ในไตรมาสที่สองของปี 2562 แสดงให้เห็นว่า GDP               
ในไตรมาสที่ สองของปี  2562 มี แนวโน้มที่ จะขยายตัวตํ่ ากว่ าการขยายตัวร้ อยละ 2.8 ในไตรมาสแรก 
ด้านการใช้จ่าย การส่งออกสินค้าและดัชนีการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สอง ในขณะที่
ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลง การเบิกจ่ายรายจ่ายประจําปรับตัวลดลง ในขณะที่การเบิกจ่ายรายจ่าย
ลงทุนขยายตัวเล็กน้อย ด้านการผลิต ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลง ขณะที่จํานวนและ
รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวในเกณฑ์ตํ่าอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี นับจากคร่ึงหลังของปี 2561 การขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการเพ่ิมขึ้นของมาตรการกีดกันทางการค้า
อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่สามและสี่ของปี 2561 ชะลอตัวลงเป็นร้อยละ 3.2 
และร้อยละ 3.6 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 5.0 และร้อยละ 4.7 ในไตรมาสแรกและไตรมาสที่สอง ตามลําดับ 
     เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวตํ่ากว่าในไตรมาสแรกของ
ปี โดยพิจารณาจากเครื่องช้ีเศรษฐกิจที่สําคัญ ซึ่งขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง ทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน การ
ใช้จ่ายภาครัฐ รวมทั้งการท่องเที่ยว ขณะที่มูลค่าการส่งออก ผลผลิตภาคเกษตรและการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง 
สําหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัว 2.7 – 3.2 (ค่ากลาง 3.0)  
     2) กรอบการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย ปี 2562 – 2563 เพ่ือให้เศรษฐกิจไทยสามารถ
ขยายตัวได้ตามเป้าหมาย ประกอบด้วย  
      2.1) การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและสรา้งความเข้มแข็งใหเ้ศรษฐกิจฐานราก โดย
การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน ผูม้ีรายได้น้อย และเกษตรกร ผ่านกลไกการดําเนินงานของรัฐ หรือกลุ่มองค์กร
ชุมชน  
      2.2) การช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ โดยการเพ่ิมสภาพคล่องแก่กลุ่ม
ผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และการสนับสนุนผู้ประกอบการท่ีมี
ศักยภาพในการขยายตลาดเพ่ือรองรับส่วนแบ่งตลาดที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า  
      2.3) การยกระดับราคาสินค้าเกษตรและรายได้สุทธิของเกษตรกร โดยการพัฒนา
ด้านตลาดและลดต้นทุนการผลิตเพ่ือยกระดับรายได้สุทธิของเกษตรกร 
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      2.4) การขับเคลื่อนการส่งออก ใหข้ยายตัวได้ร้อยละ 3.0 ในช่วงคร่ึงหลังของปี 
2562 และร้อยละ 3.5 ในปี 2563 โดยการเรง่หาโอกาสจากการส่งออกและการปรับเปลี่ยนทิศทางการค้าจากความ
ขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน  
      2.5) การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 90.7 จําแนกเป็น รายจ่ายประจําร้อยละ 99.0 และรายจ่ายลงทุนร้อยละ 
60.0 การเบิกจ่ายงบประมาณกันไว้เหลื่อมปีร้อยละ 70.0 และการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจร้อยละ 75.0 และการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ร้อยละ 92.3 จําแนกเป็น รายจ่ายประจําร้อยละ 98.0 รายจ่าย
ลงทุนร้อยละ 70.0 การเบิกจ่ายงบประมาณกันไว้เหลื่อมปีร้อยละ 73.0 และการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจร้อยละ 
80.0 รวมถึงการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณและเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกองทุนต่าง ๆ  

2.6) การขับเคลื่อนภาคการท่องเท่ียว โดยกําหนดเป้าหมายให้มีจํานวน 
นักท่ อง เที่ ย ว ต่ างชา ติ ใน ช่วงครึ่ งหลั งของ ปี  2562  ไม่ ตํ่ าก ว่ า  20 .0  ล้ านคน  และมี ร าย ไ ด้รวมจาก 
การท่องเที่ยวไม่ตํ่ากว่า 1.05 ล้านล้านบาท และทั้งปี 2562 ให้มีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ตํ่ากว่า 39.8  
ล้านคน และรายได้รวมไม่ตํ่ากว่า 2.04 ล้านล้านบาท และในปี 2563 มีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศจํานวน 41.8 
ล้านคน รายได้รวม 2.22 ล้านล้านบาท โดยให้ความสําคัญกับมาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีน 
และอินเดีย เช่น มาตรการ visa on arrival และจัดกิจกรรมใหญ่ ๆ เป็นต้น 

2.7) การสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชน ให้มูลค่าการลงทุนในช่วงคร่ึงหลังของปี  
2562 อยู่ที่ 1,421 พันล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.9) และมูลค่าการลงทุนรวมปี 2562 อยู่ที่ 2,871.7 พันล้านบาท 
(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.9) และมูลค่าการลงทุนในปี 2563 อยู่ที่ 3,012.4 พันล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.9) โดยการเร่งรัดให้เกิด
การลงทุนจริงโดยเร็วสําหรับโครงการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับอนุมัติแล้ว  
      นอกจากน้ี เสนอให้มีการดําเนินมาตรการปฏิรูปในเชิงโครงสร้างที่สําคัญ (Big Reform)  
ซึ่งเป็นกรอบการบริหารระยะยาวควบคู่กันไป โดย (1) การปรับโครงสร้างภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของ
บุคลากรควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีซึ่งคาดว่าจะทําให้รายจ่ายของรัฐบาลในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจําลดลง และมี
สัดส่วนรายจ่ายลงทุนเพ่ิมขึ้น และ (2) การปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศ ประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนระบบการ
ผลิตภาคเกษตร การใช้เทคโนโลยีเ พ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมผลิตภาพการผลิต การสนับสนุนให้ผลิตสินค้า
ภาคอุตสาหกรรมที่มีความจําเป็นและมีความต้องการสูงในตลาด โดยเฉพาะในกลุ่มอาหาร และการหาตลาดใหม่ ๆ 
เพ่ือสร้างความมั่นคง และการปรับเปลี่ยนให้ผู้ประกอบการภาคบริการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดําเนินธุรกิจ 
โดยเฉพาะช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    3) สถานะทางงบประมาณของรัฐบาล 
สํานักงบประมาณรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 2 
สิงหาคม 2562 หน่วยงานภาครัฐเบิกจ่ายงบประมาณรวมการก่อหน้ีผูกพัน (PO) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 80 แบ่งเป็น 
รายจ่ายประจําร้อยละ 81 และรายจ่ายลงทุนร้อยละ 75 โดยมีวงเงินที่ยังไม่มีการก่อหน้ีผูกพันอยู่ประมาณ 50,000 ล้าน
บาท ซึ่งในช่วงที่ เหลือของปี (เดือนสิงหาคม – กันยายน 2562) สํานักงบประมาณ โดยความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี จะขอให้ส่วนราชการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนที่ยังไม่ก่อหน้ีผูกพันไปดําเนินโครงการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและดําเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล สําหรับงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 วงเงิน 
3 , 200 ,000  ล้ านบาท  เ มื่ อ หักราย จ่ าย เ พ่ือชดใ ช้ เ งิ นคงคลั ง  รายจ่ าย ชํ า ระ คืน ต้น เ งิน กู้  เ งิ น เ ดือน 
ค่าจ้าง ค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชยแล้ว รัฐบาลจะมีวงเงินงบประมาณสําหรับใช้ดําเนินโครงการใหม่ 
ตามนโยบายของรัฐบาลอยู่ที่ประมาณ 80,000 ล้านบาท 
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2.1.2 ประเด็นอภิปราย 
    1)  ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญห า ก า ร ย้ า ย ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต  รั ฐ บ า ล ค ว ร มี ม า ต ร ก า ร แ ล ะ 
แนวทางการทํางานเชิงรุก รวมท้ังแนวทางการดําเนินการของประเทศอ่ืน ๆ เช่น เวียดนาม เป็นต้น เพ่ือดึงดูดให้ 
นักลงทุนที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจให้หันมาลงทุนในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี จากผลสํารวจขององค์การส่งเสริมการค้า
ต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) พบว่า นักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นสนใจลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) ค่อนข้างน้อย เน่ืองจากมีความกังวลเก่ียวกับปัญหาด้านการจัดการผังเมืองและ
สิ่งแวดล้อม นอกจากน้ี ผลสํารวจของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) พบว่า ผลจากการดําเนินมาตรการ
กีดกันทางการค้าระหว่างจีน – สหรัฐอเมริกา ทําให้นักลงทุนญี่ปุ่นประมาณร้อยละ 40 ของจํานวนบริษัทที่สํารวจ                
(40 บริษัทจากการสํารวจบริษัททั้งหมด 100 บริษัท) มีความสนใจที่จะเลือกไทยเป็นฐานการผลิต 
    2) การสนับสนุนด้านการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ได้แต่งต้ังคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) โดยมุ่งเน้นให้มีการศึกษาสถานการณ์การส่งออกเป็นรายตลาดและราย
สินค้า โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV อาเซียน (5) จีน อินเดีย และตะวันออกกลาง เป็นต้น นอกจากน้ี ควรเร่งส่งเสริม
การค้าชายแดนเพ่ือสนับสนุนการส่งออกควบคู่กับการพัฒนาเส้นทางคมนาคมบริเวณด่านการค้าชายแดน เพ่ือให้สามารถ
เดินทางได้โดยสะดวก โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณด่านสะเดาและด่านแม่สอด  
    3) การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกตํ่า ควรให้ความสําคัญกับการแปรรูปเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม โดยเฉพาะพืชพลังงาน เช่น อ้อย ปาล์มนํ้ามัน และมันสําปะหลัง เป็นต้น ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาตลอดห่วงโซ่การผลิต (ต้ังแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้า) และการจํากัดพ้ืนที่เพาะปลูก  

4) การแก้ไขปัญหาราคายางพารา ควรขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ โดยเฉพาะองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นนํานโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการใช้ยางพาราในโครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (พาราซอยล์ซีเมนต์) ซึ่งจะช่วยลดอุปทานยางพาราในตลาด ประหยัดงบประมาณ
ของภาครัฐ และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก นอกจากน้ี คณะกรรมการพิจารณารับรองมาตรฐานวัสดุนํ้า
ยางพาราผสมสารผสมเพ่ิมและสารผสมเพิ่ม ควรหาแนวทางให้ผู้ประกอบการท่ียังไม่ได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
ตรวจสอบคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพนํ้ายางผสมสารผสมเพ่ิมและสารผสมเพ่ิม สําหรับงานก่อสร้างถนนดิน
ซีเมนต์ฯจากปัจจุบันที่มีอยู่ 3 ราย และให้กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ส่วนราชการสามารถ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนท่ีมีส่วนผสมของยางพาราได้ถูกต้องและรวดเร็วย่ิงขึ้น นอกจากน้ี ในการ
ดําเนินโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ควรให้มีการใช้วัสดุภายในประเทศมากขึ้น 
    5) การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณและเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดย
ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เก่ียวข้องหารือเรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. รวมถึงแนวทาง
ปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคมและเศรษฐกิจภายใน
ท้องถิ่น (Matching Fund) ให้เป็นรูปธรรมเพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น  
    6) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว ควร
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร นํ า เ ท ค โ น โ ล ยี ม า ใ ช้ เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ เ กิ ด ก า ร พั ฒน า คุ ณภ าพ ผ ลิ ต ภั ณฑ์ ม า ก ก ว่ า 
การแข่งขันด้านราคา 
   2.1.3 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
    1) มอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ
ในประเด็นผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าของสหรัฐฯ – จีน และญี่ปุ่น - เกาหลีใต้ และสถานการณ์ค่าเงินบาท 
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    2) มอบหมายกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางดําเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปอย่างรัดกุมและรวดเร็วย่ิงขึ้น รวมทั้งมอบหมายให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องดําเนินการติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
    3) มอบหมายกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรม รวบรวมและวิเคราะห์ห่วงโซ่การ
ผลิตยางพาราและร่วมกันกําหนดแนวทางการเพ่ิมการใช้ยางพาราในโครงการก่อสร้างภาครัฐ 
   2.1.4 มติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ 
    1) รับทราบสถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2562 และสถานะทาง
งบประมาณของรัฐบาล และเห็นชอบกรอบการบริหารเศรษฐกิจปี 2562 – 2563 ตามเป้าหมายระยะสั้น 7 แนวทาง และ
ดําเนินมาตรการปฏิรูปในเชิงโครงสร้างที่สําคัญ ในส่วนของภาครัฐและภาคการผลิตตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
รัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจนําเสนอ  
    2) มอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องนําเสนอมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบการ
บริหารเศรษฐกิจในปี 2562 – 2563 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจในครั้งต่อไป ดังน้ี 
     2.1) มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนําเสนอ นโยบายการ
ส่งเสริมการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและมาตรการอ่ืนๆ ในการดําเนินการเพื่อรองรับการ
ย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติมายังประเทศไทย  
     2.2) มอบหมายกระทรวงพาณิชย์นําเสนอ นโยบาย แนวทาง และมาตรการในการ
ส่งเสริมการส่งออกของประเทศไทย 
    3) เห็นชอบในหลักการให้แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจปี 
2562 – 2563 เพ่ือเร่งรัด ติดตามการดําเนินมาตรการของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมาย และ
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนําเสนอองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่เพ่ือให้ประธานกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
พิจารณาต่อไป 
    4) มอบหมายส่วนราชการที่เก่ียวข้องรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและประเด็นอภิปราย
ของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการต่อไป หรือทําความตกลงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ได้ข้อยุติก่อนดําเนินการ
ต่อไป 
  2.2 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงการคลัง 
    2.2.1 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
    กระทรวงการคลังขอให้คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ปี 2562 โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 
     1) มาตรการเพ่ือบรรเทาค่าครองชีพสําหรับเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง (13 จังหวัด) และ
ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระหน้ีสิน ประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่ (1) 
โครงการลดดอกเบ้ียเงินกู้ (2) โครงการขยายเวลาชําระหน้ีเงินกู้ และ (3) โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตร
ผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 
     2 )  ม า ต ร ก า ร เ พ่ื อ ก ร ะ ตุ้ น ก า ร บ ริ โ ภ ค แ ล ะ ก า ร ล ง ทุ น ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ  
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนภาคการท่องเท่ียว การลงทุนของภาคธุรกิจ และการเข้าถึงแหล่งทุนของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) และประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย 6 มาตรการย่อย ได้แก่ (1) มาตรการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้ (2) การยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa) เพ่ือการท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวจีน
และอินเดีย (3) โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อยผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (4) 
โครงการคํ้าประกันสินเช่ือ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 (PGS8) (5) มาตรการภาษีเพ่ือกระตุ้นการ
ลงทุนเอกชน และ (6) มาตรการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย 
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     3) มาตรการบรรเทาค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งจะช่วย
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มีรายได้น้อย รักษากําลังซื้อ และเพ่ิมสภาพคล่องทางด้านการเงินให้แก่เศรษฐกิจฐาน
ราก ประกอบ 4 มาตรการย่อย ได้แก่ มาตรการพยุงการบริโภคของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการมอบเงิน
ช่วยเหลือสําหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่
ได้รับสิทธิภายใต้โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และ (4) มาตรการพักชําระหน้ีเงินต้นของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่คงค้างกับสถาบันการเงิน 
     4) การแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ เพ่ือติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและงบลงทุนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งเร่งรัดติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็น
ประธานกรรมการ และส่วนราชการที่เก่ียวข้องเป็นกรรมการ โดยมีที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่อธิบดีกรมบัญชีกลาง
มอบหมาย และที่ปรึกษาหรือรองผู้อํานวยการท่ีผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมอบหมาย เป็น
กรรมการและเลขานุการร่วม 
    2.2.2 ประเด็นอภิปราย 
     1 )  ง บป ร ะ ม าณ งบก ล า ง  ร า ย ก า ร สํ า ร อ ง จ่ า ย ก รณี ฉุ ก เ ฉิ น แ ล ะ จํ า เ ป็ น  
ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 ค่อนข้างมีอยู่อย่างจํากัด ขณะที่ส่วนราชการต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะเสนอขอรับการ
ส นับส นุนงบประมาณเ พ่ื อ ดํ า เ นิ นมาตรการบรร เทาความ เ ดื อดร้ อนของประชาชน  และสนั บสนุ น 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการทํางาน ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
ควรนํามาตรการที่กระทรวงการคลังเสนอในครั้งน้ีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของดําเนินการของส่วนราชการ ขณะที่มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจที่คาดว่าจะใช้จ่ายจากงบกลาง รายการสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจําเป็นของงบประมาณรายจ่าย
ป ร ะ จํ า ปี  2 5 6 3  ข อ ใ ห้ ส่ ว น ร า ช ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ทํ า คํ า ข อ ง บ ป ร ะ ม าณ ต า ม ก ร ะ บ ว น ก า ร 
ในขั้นตอนปกติ  แทนการขอรับจัดสรรจากงบกลาง เพ่ือจะได้มี เ งินสํารองที่ เพียงพอสําหรับกรณีฉุกเฉิน 
ในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ 2563 
     2) การดําเนินมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
กระทรวงการคลังควรเร่งรัดให้มีการติดตามและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     3) การดําเนินมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (VISA) ควรพิจารณาประเทศอ่ืนเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากประเทศจีนและอินเดีย โดยเบ้ืองต้นขอให้ขยายการดําเนินมาตรการให้กับนักท่องเที่ยวใน 19 ประเทศ 
รวมทั้งควรพิจารณาหาแนวทางหรือมาตรการจูงใจให้กับกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพ เช่น นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลาง เป็นต้น 
     4) การดําเนินมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน โดยหักรายจ่ายเพ่ือการลงทุน
ได้ 1.5 เท่า เป็นระยะเวลา 5 ปี สําหรับการลงทุนในเครื่องจักร จําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องผ่านการพิจารณา
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ควรนําร่างพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวเข้าเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังด้วย นอกจากน้ี การกําหนดหลักเกณฑ์ให้
กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ตาม
มาตรการน้ีได้ เห็นควรให้มีการหารือระหว่างกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เน่ืองจาก
แนวทางการส่งเสริมการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะมีการพิจารณาเป็นรายโครงการ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับข้อยกเว้นของมาตรการภาษีเพ่ือกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนที่พิจารณาเป็นรายกิจการ  
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     5) สําหรับโครงการลดดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) ที่มีการแบ่งสัดส่วนการรับภาระดอกเบ้ียแทนเกษตรกร โดย ธ.ก.ส. รับภาระร้อยละ 0.5 และรัฐบาลจ่ายเงินชดเชย
ให้แก่ ธ.ก.ส. ร้อยละ 6.4 น้ัน ควรพิจารณาให้ ธ.ก.ส. รับภาระเพ่ิมเติม  
     6 )  ก า ร ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น ต้ นทุ น ก า ร ผ ลิ ต ใ ห้ เ ก ษ ต ร ก ร ผู้ ป ลู ก 
ข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 เพ่ือให้เป็นไปตามขั้นตอนจําเป็นต้องเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการ
ข้าวเพ่ือพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
    2.2.3 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
    1) มอบหมายกระทรวงการคลังติดตามและตรวจสอบการดําเนินโครงการบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐฯ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ โดยเฉพาะคุณสมบัติของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
    2) มอบหมายกระทรวงการคลังหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเสนอโครงการ
ลดต้นทุนการผลิตและการเพ่ิมรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์หารือเรื่องการ
ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาราคาปุ๋ยเคมี 
  2.2.4 มติคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ 
    1) เห็นชอบในหลักการของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ และให้กระทรวงการคลังดําเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วนก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
    2) เห็นชอบให้กระทรวงการคลังนําร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือลดหย่อนภาษีภายใต้มาตรการภาษีเพ่ือกระตุ้นการลงทุน
ภาคเอกชน เสนอเข้าเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการด้วย เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาในคราวเดียวกัน 
    3) มอบหมายส่วนราชการที่เก่ียวข้องรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและประเด็นอภิปราย
ของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการต่อไป หรือทําความตกลงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ได้ข้อยุติก่อนดําเนินการ
ต่อไป 
 
7. เรื่อง ขอรบัการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสาํรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน็ โครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพ่ือการพฒันา (THEOS-2) รายการจัดหาระบบ
ดาวเทียมสํารวจ ระบบภาคพื้นดิน และระบบแอพลเิคชัน่ภูมิสารสนเทศ 
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น ที่กระทรวงการคลงัอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทําการ
สุดท้ายของเดือนกันยายน 2562 แล้ว จํานวน 663,480,000.00 บาท เพ่ือชําระเงินตามสัญญาจ้างโครงการจัดหา
ระบบดาวเทียมสํารวจเพ่ือการพัฒนา (THEOS-2) รายการค่าจัดหาระบบดาวเทียมสํารวจ ระบบภาคพ้ืนดิน และ
ระบบแอพพลิเคช่ันภูมิสารสนเทศ งวดงานที่ 6 ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) เสนอ 
 

ต่างประเทศ 
8. เรื่อง   (ร่าง)กรอบข้อคิดเห็นของประเทศไทยต่อวาระการประชุมภาคีอนสุัญญาว่าด้วยการคา้ระหว่างประเทศ
ซ่ึงชนิดสัตว์ปา่และพชืปา่ทีใ่กล้สญูพนัธุ์ ครั้งที ่18 และการประชุมคณะกรรมการบริหารอนสุัญญา CITES  
ครั้งที ่71 และครั้งที ่72 
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                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของ กรอบข้อคิดเห็นของประเทศไทยต่อวาระการ   (ร่าง )
ครั้งที่  ประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ 18 และการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ 71 และคร้ังที่ 72 ทั้งน้ี  หากมีความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุง
แก้ไข กรอบข้อคิดเห็นของประเทศไทยต่อวาระการประชุมดังกล่าวที่มิใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์   (ร่าง )
เป็น   (และพันธ์ุพืช  สัตว์ป่า  อธิบดีกรมอุทธยานแห่งชาติ) ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ของประเทศไทย
โดยไม  ผู้พิจารณา ่ต้องนํากลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่จนสิ้นสุดการประชุมในวันที่28 สิงหาคม 2562 ณ 
กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยในการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่
ใกล้จะสูญพันธ์ุ ครั้งที่ 18และการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ 71 และครั้งที่ 72 ที่ได้
ดําเนินการไปก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบในหลักการในเรื่องน้ี คณะผู้แทนไทยจะขอสงวนท่าทีในการประชุม
ดังกล่าวข้างต้นไว้ก่อน และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของ กรอบข้อคิดเห็นของประเทศไทยต่อ   (ร่าง )
วาระการประชุมดังกล่าวแล้ว คณะผู้แทนไทยจะได้ดําเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ 
 
9. เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญารัฐมนตรีความม่ันคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 5 (Fifth APEC Ministerial 
Meeting on Food Security) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างปฏิญญารัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 5 และ
หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของไทยให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ดําเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก พร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมรับรองร่างปฏิญญาฯ ดังกล่าวตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เสนอ 
                   สาระสําคัญของร่างปฏิญญาฯ ประกอบด้วย  )1) ประเด็นความท้าทาย ด้านความมั่นคงอาหาร เพ่ือ
ตอบสนองจํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น  )2) การส่งเสริมระบบอาหารที่ย่ังยืน โดยสนับสนุนการดําเนินนโยบายแบบ
บูรณาการที่คํานึงถึงการพัฒนาการเกษตร การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าอย่างย่ังยืน  )3) การรับนวัตกรรม 
เทคโนโลยีอุบัติใหม่ และโอกาสทางดิจิทัล โดยให้ความสําคัญกับสร้างนวัตกรรม เน้นการสร้างและนําเทคโนโลยี    
ใหม่ ๆ มาใช้  )4) การใช้ประโยชน์จากความเช่ือมโยงและการเสริมสร้างห่วงโซ่มูลค่าอาหารและการค้า สนับสนุนการ
พัฒนารูปแบบธุรกิจที่ส่งเสริมการเช่ือมโยงระหว่างวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย  )Micro, Small and 
Medium Enterprises: MSMEs) ครัวเรือนเกษตรกร และเกษตรกรรายย่อย  )5) การส่งเสริมการพัฒนาชนบทใน
ฐานะพ้ืนที่ที่สร้างโอกาส ส่งเสริมนโยบายการพัฒนาชนบทแบบองค์รวม ที่คํานึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม รวมถึงความต้องการของท้องถิ่น และ  )6) การดําเนินการต่อไป เน้นยํ้าความสําคัญของ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการรับมือกับความท้าทายด้านอาหารเกษตรในอนาคต- 
                   โดยร่างปฏิญญาฯ และการให้การรับรองเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปคจะมี
ขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2562 ณ เมืองปูแอร์โตบารัส สาธารณรัฐชิลี 
  
10. เรื่อง  ผลการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ครั้งที่ 2 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Forum 
For International Cooperation- BRF) ครั้งที่ 2 และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง และมอบหมายให้หน่วยงานที่มีภารกิจที่
เก่ียวข้องดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
                   กระทรวงการต่างประเทศได้เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและ
เส้นทาง (Belt and Road Forum For International Cooperation- BRF) ครั้งที่ 2 และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง ซึ่งมี
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นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2562 ณ กรุง
ปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสาระสําคัญของผลการประชุมฯ ประกอบด้วย (1) การประชุมระดับสูง
ของ BRF ครั้งที่ 2  โดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและกล่าวต่อที่
ประชุม ฯ ว่า  ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางจะสร้างโอกาสความร่วมมือที่เปิดกว้างและนําไปสู่ความมั่งคั่งร่วมกัน              
(2) การประชุมผู้นําโต๊ะกลมของ BRFครั้งที่ 2 โดยท่ีประชุม ได้รับรองแถลงการณ์ร่วมของการประชุม BRF ครั้งที่ 2 
ซึ่งมีสาระสําคัญครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ 1) ความเช่ือมโยงทางนโยบาย 2) ความเช่ือมโยงด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทุกมิติ 
3) การส่งเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืน 4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือให้ปฏิบัติได้จริงและมีผลลัพธ์ที่เป็น
รูปธรรม และ 5) การพัฒนาการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนในมิติต่าง ๆ (3) การประชุมเวทีกลุ่มย่อย (4) การหารือ
ทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้นําจีน (5) การหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้นําประเทศ                 
อ่ืน ๆ 
 

แต่งต้ัง 
11. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงมหาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ัง นางพจนีย์               
ขจรปรีดานนท์ ผู้อํานวยการสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ดํารงตําแหน่ง             
ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง (นักผังเมืองทรงคุณวุฒิ) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่วันที่                
25 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
12. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง นายอนุกูล เจิมมงคล รอง
ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพ่ือทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
13. เรื่อง ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งต้ัง    
นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่        
20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
14. เรื่อง การเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน แทนตําแหน่งที่ว่างลง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอแต่งต้ัง        
นายอํานวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ (ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป) ให้
ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) 
แทนตําแหน่งที่ว่างลง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  
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15. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง 
จํานวน 2 ราย ดังน้ี    
   1. นางรัตนา จงสุทธานามณี ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง   
   2. นายวารุจ ศิริวัฒน์ ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
16. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงพลังงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ัง นายยุคล ชนะวัฒน์
ปัญญา เป็นข้าราชการการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 20 สิงหาคม 
2562 เป็นต้นไป 
 
17. เรื่อง การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
จํานวน 2 ราย ตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังน้ี   
  1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)  
   2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ)  
    ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
18. เรื่อง แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จํานวน 2 ราย ตามลําดับ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยให้รวมถึงกรณีที่ไม่มีผู้ดํารง
ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วย ดังน้ี  
   1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอุตตม สาวนายน)   
   2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์)   
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 
 
19. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการ
ผู้ช่วยรัฐมนตรี จํานวน 2 ราย ดังน้ี 1. นายพรศักด์ิ เจริญประเสริฐ 2. นายอภิวัฒน์ ขันทอง โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่
นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
 
20. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการ
ผู้ช่วยรัฐมนตรี จํานวน 15 ราย ดังน้ี  
   1. นายอํานวย คลังผา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   
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   2. นายทวี สุระบาล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
  3. นายทศพล เพ็งส้ม กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
  4. นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
  5. นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
  6. นายนิทัศน์ รายยวา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
  7. นายสรสินธุ ไตรจักรภพ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
  8. นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
  9. นายชื่นชอบ คงอุดม กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการคลัง  
  10. นายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  11. นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
  12. นายสุรพร ดนัยต้ังตระกูล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงพลังงาน  
  13 .  พลตํารวจโท  ณัฐพิช ย์  สนิทวงศ์  ณ  อ ยุธยา  กรรมการ ผู้ ช่ วยรั ฐมนตรีประจํ า
กระทรวงมหาดไทย  
  14. นายปรเมศร์ งามพิเชษฐ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรม  
  15. นายธีระยุทธ วานิชชัง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงอุตสาหกรรม    
  โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจํากระทรวง  
   
21. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จํานวน 5 ราย ดังน้ี  
  1. นายพิพัฒน์ ธรรมสิทธ์ิ   
   2. นายนิพนธ์ ช่ืนตา  
  3. นายทองจันทร์ จันเต  
  4. นายโรจนินทร์ หิรัญโชคอนันต์  
  5. นายนริสสร แสงแก้ว  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง พลตํารวจเอก              
ธรรมศักด์ิ วิชชารยะ ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง                
(รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นางสาวรัชดา              
ธนาดิเรก ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่               
20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
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24. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นางสาวไตรศุลี    
ไตรสรณกุล ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่   
20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 
 
25. เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน             
พ.ศ. 2534 ตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี  
  1. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า  
   2. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  
  3. นายประภัตร โพธสุธน  
 
26. เรื่อง การมอบหมายผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็น
ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
จํานวน 2 ราย ตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังน้ี   
   1. นายอธิรัฐ รตันเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม   
   2. นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม   
 
27. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ังข้าราชการ
ประเภทบริหารระดับสูง เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่างและทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ จํานวน 4 ราย ดังน้ี  
  1. แต่งต้ัง นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ)  
   2. แต่งต้ัง นายศักด์ิดา วิเชียรศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรม
ทรัพยากรนํ้าบาดาล (ทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ)  
   3. แต่งต้ัง นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   
   4. แต่งต้ัง นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรม
ทรัพยากรนํ้า (ทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ)  
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     ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
28. เรื่อง  คาํสั่งสาํนักนายกรัฐมนตร ีที่ 196/2562 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสัง่มอบหมายและมอบอํานาจให้ 
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตร ี
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 196/2562 เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมคําสั่ง
มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี 

ตามที่ ไ ด้มีคําสั่ งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 165/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้                
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 
2562 น้ัน 

เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม อาศัยอํานาจ   ตามความ
ในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534   ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 (2) และมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2550 และ
มาตรา 90 แหง่พระราชบัญญติัระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบ
อํานาจ พ.ศ. 2550 จึงใหแ้ก้ไขเพ่ิมเติมคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังน้ี 
 1. ยกเลิกข้อ  2 .3 แห่งคําสั่ งสํ า นักนายกรัฐมนตรี  ที่  165/2562 เรื่ อง  มอบหมายและ 
มอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 

2. เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น ข้อ 6.3 แห่งคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 165/2562 เรื่อง มอบหมายและ
มอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 
30 กรกฎาคม 2562 

 “6.3  การมอบหมายให้กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ดังนี ้
-      บริษทั อสมท จํากัด (มหาชน)” 

  ทั้งน้ี   ต้ังแต่วันที่ 20 สิงหาคม  พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
 
   

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


