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วันนี้ (20 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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รางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง
พ.ศ. 2562
เศรษฐกิจ - สังคม
แนวทางการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาว ป 2562 – 2563
ขออนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนใหแกเกษตรกรเขารวมโครงการสงเสริมการผลิต
ขาวอินทรีย ป 2561
ขอความเห็นชอบการเปนเจาภาพจัดการแขงขันฟุตซอลนักเรียนอายุไมเกิน 18 ป
ชิงชนะเลิศแหงเอเชีย ครั้งที่ 1 และการประชุมที่เกี่ยวของ ณ กรุงเทพมหานคร ใน
ป 2562
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานการศึกษาเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2562
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง
รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน โครงการระบบดาวเทียมสํารวจ
เพื่อการพัฒนา (THEOS-2) รายการจัดหาระบบดาวเทียมสํารวจ ระบบภาคพื้นดิน
และระบบแอพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศ
ตางประเทศ
กรอบขอคิดเห็นของประเทศไทยตอวาระการประชุมภาคีอนุสัญญาวาดวย (ราง)
การคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ ครั้งที่ 18 และการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ 71 และครั้งที่ 72
ขอความเห็นชอบตอรางปฏิญญารัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 5 (Fifth
APEC Ministerial Meeting o Food Security)
ผลการประชุมเวทีขอริเริ่มสายแถบและเสนทาง ครั้งที่ 2
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แตงตั้ง
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย)
การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ
ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน แทนตําแหนงที่วางลง
การแตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)
การแตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงพลังงาน)
การแตงตั้งผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
แตงตั้งผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
การแตงตั้งกรรมการผูชวยรัฐมนตรี
การแตงตั้งกรรมการผูชวยรัฐมนตรี
การแตงตั้งขาราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
การแตงตั้งขาราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
การแตงตั้งขาราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
การแตงตั้งขาราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
มอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
การมอบหมายผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 196/2562 เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคําสั่งมอบหมายและ
มอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี

*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

3
กฎหมาย
1. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําป
ครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2562 ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
สลค. เสนอวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 วรรคสอง บัญญัติใหในปหนึ่งใหมี
สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งใหมีกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน โดยใหถือวันที่มีการเรียกประชุม
รัฐสภาเพื่ อให ส มาชิ กได มาประชุ มเป น ครั้งแรก เปน วัน เริ่มสมัย ประชุ มสามั ญ ประจําป ครั้งที่ ห นึ่ ง และตอมาได มี
พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 กําหนดใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปน
ครั้งแรก ตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป ดังนั้น ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 จึงเปนวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจําปครั้งที่หนึ่ ง และจะครบกําหนดสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาหนึ่งรอยยี่สิบวัน ในวันที่ 18 กันยายน
2562 จึงสมควรใหมีการตราพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2562
เศรษฐกิจ - สังคม
2. เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาว ป 2562 – 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. เห็ น ชอบแนวทางการบริ ห ารจั ด การการทํ างานของแรงงานตางดาวป 2562 - 2563 ตามที่
กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังนี้
1.1 ใหกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยสถานพยาบาลที่ สธ. กําหนด หรือสถานพยาบาล
ที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลดําเนินการ
1.1.1 ตรวจสุขภาพแรงงานตางดาวและผูติดตามที่อายุไมเกิน 18 ป
1.1.2 ประกั น สุ ข ภาพในกรณี ที่ แ รงงานต า งด า วทํ างานในกิ จ การที่ เข า ระบบ
ประกันสังคมแตสิทธิประกันสังคมยังไมมีผล หรือกรณีแรงงานตางดาวทํางานในกิจการที่ไมเขาระบบประกันสังคม
1.1.3 ประกันสุขภาพผูติดตามที่อายุไมเกิน 18 ป
ทั้ งนี้ ให เป น ไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและ
ประกันสุขภาพแรงงานตางดาว พ.ศ 2562 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขวา
ด วยใบรับ รองแพทยของคนประจําเรือ เพื่ อแสดงวามี ความพรอมดานสุขภาพในการทํางานบนเรือและเฝาระวัง
โรคปองกันการแพรกระจายของโรคติดตอที่รุนแรงและกอใหเกิดโรคระบาดผิดปกติ ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ
พ.ศ 2558
1.2 ใหสํานักงานตํารวจแห งชาติ (ตช.) โดยสํานักงานตรวจคนเขาเมืองดําเนินการตรวจ
อนุญาตใหแรงงานตางดาวและผูติดตามที่อายุไมเกิน 18 ปบริบูรณอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตอไปไดครั้งละ
ไมเกิน 1 ป เมื่อครบกําหนดระยะเวลาอนุญาตแลวใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองตรวจอนุญาตใหแรงงาน
ตางดาวอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตอไปไดอีกไมเกิน 1 ป และผูติดตามจะไดรับอนุญาตตามระยะเวลาที่
บิดาหรือมารดาไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร
กรณีเอกสารประจําตัวของแรงงานตางดาวมีอายุเหลือนอยกวา 1 ป ใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองตรวจอนุ ญาตให แรงงานตางดาวอยูในราชอาณาจั กรเปน การชั่วคราวตอไปเท ากับ อายุเอกสาร
ประจําตั ว หากแรงงานต างดาวประสงค จ ะอยูในราชอาณาจักรและทํ างานต อไป ต องไปดํ าเนิ น การขอมีเอกสาร
ประจําตัวฉบับใหมกับหนวยงานของประเทศตนทาง เมื่อแรงงานตางดาวไดรับเอกสารประจําตัวฉบับใหม ใหพนักงาน
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เจ าหน าที่ ต รวจคนเข า เมื องย า ยรอยตราประทั บ อนุ ญ าตไปยังเอกสารประจําตั ว ฉบั บ ใหม และขยายระยะเวลา
การอนุญาตใหตามสิทธิ
1.3 ให รง. โดยกรมการจัดหางานดําเนินการ
1.3.1 ออกใบอนุ ญ าตทํ างานตามมาตรา 59 แห งพระราชกํ าหนดการบริห าร
จัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 ใหกับแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) มีระยะเวลา
อนุญาตไมเกิน 2 ป โดยใบอนุญาตทํางานจะอยูดานหนึ่งของบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย
1.3.2 ออกประกาศกระทรวงแรงงาน โดยอาศั ย อํ า นาจตามมาตรา 14 แห ง
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ร า งประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่ อ ง การอนุ ญ าตให ค นต า งด า ว
สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เขามาทํางานในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ
(2) รางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อ ง การอนุ ญ าตให ค นต างด าวที่
นําเขามาทํางานกับ นายจางในประเทศตามบัน ทึกความตกลงหรือบัน ทึกความเขาใจที่รัฐบาลไทยทํ าไวกับรัฐบาล
ตางประเทศไดรับยกเวนไมจําตองปฏิบัติตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560
1.4 ให ก ระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยกรมการปกครองและกรุ งเทพมหานคร (กทม.)
ดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ และออกบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย
1.5 ให ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเริ่ ม ดํ า เนิ น การตั้ ง แต วั น ที่ 19 สิ ง หาคม 2562 ถึ ง วั น ที่
31 มีนาคม 2563 หรือภายใน 15 วัน นับแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดําเนินการจนถึงวันที่ 31 มีนาคม
2563 โดยสถานที่ดําเนินการมี 2 รูปแบบ คือ
1.5.1 ที่ตั้งสํานักงานของแตละหนวยงาน
1.5.2 ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) แบงเปน 2 สวน คือ (1) กทม.
ใหเปนไปตามอธิบดีกรมการจัดหางานกําหนด (2) จังหวัด ใหเปนไปตามที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนด ทั้งนี้ สถานที่
ดํ า เนิ น การในลั ก ษณะศู น ย บ ริ ก ารเบ็ ด เสร็ จ (One Stop Service) จะพิ จ ารณาในกรอบระยะเวลาระหวางวัน ที่
16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
1.6 ให รง. โดยกรมการจั ด หางานเป น หน ว ยงานหลั ก และให ห น ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง
ประชาสัมพั นธ สรางการรับรู แนวทางการบริหารจัด การดังกลาวใหนายจางผูประกอบการแรงงานตางดาว และ
ผูเกี่ยวของไดรับทราบขอมูลอยางถูกตองและทั่วถึง
1.7 เมื่อสิ้ น สุด ระยะเวลาดําเนิ น การให ห น วยงานดานความมั่ น คงดํ าเนินการตรวจสอบ
ปราบปราม จับกุมดําเนินคดี นายจาง แรงงานผิดกฎหมายที่ลักลอบทํางานและผูที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
2. เห็ น ชอบในหลั กการร างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญ าตให คนตางดาวสัญ ชาติ
กัมพูชา ลาว และเมียนมาเขามาทํางานในราชอาณาจักร เปนกรณีพิเศษ และรางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การ
อนุญาตใหคนตางดาวที่นําเขามาทํางานกับนายจางในประเทศตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเขาใจที่รัฐบาล
ไทยทําไวกับรัฐบาลตางประเทศไดรับยกเวนไมจําตองปฏิบัติตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคน
ตางดาว พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอและใหสงคณะกรรมการตรวจสอบ
รางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเปนเรื่องเรงดวน แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของเรื่อง
1. แนวทางการบริหารจัดการการทํ างานของแรงงานตางดาว ป 2562 – 2563 เปนการกําหนด
ดังนี้
1.1 กลุมเปาหมาย : แรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) โดยมีเงื่อนไข คือ
(1) ใบอนุญาตทํางานและการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรยังไมหมดอายุ (2) ถือเอกสารประจําตัว ไดแก หนังสือ
เดิ น ทาง (Passport : PP) เอกสารเดิ น ทาง (Travel Document : TD) เอกสารรั บ รองบุ ค คล (Certificate of
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Identity : CI) หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport : TP) หรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุ
เหลืออยูในวันที่ไปยื่นขออนุญาตเพื่ออยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตอไป
1.2 ลักษณะการดําเนินการ : เปนการดําเนินการในลักษณะเขามาทํางานอยางถูกตองตาม
กฎหมาย โดยไมตองเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ แรงงานตางดาวที่ประสงคจะดําเนินการตามแนวทางนี้
ตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตทํางานกอนที่ระยะเวลาการอนุญาตทํางานเดิมจะสิ้นอายุ และกระบวนการดําเนินการให
คํานึงถึงความสะดวก ลดการใชเอกสาร รวมทั้งมีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางกัน
1.3 การอนุ ญ าตให อยู ในราชอาณาจักร : ไมเกิน 2 ป โดยประทับ ตราอนุญ าตใหอยูใน
ราชอาณาจักรตอไป (ขออยูตอ) ครั้งละไมเกิน 1 ป
1.4 การอนุญาตทํางาน : ไมเกิน 2 ป โดยแยกเปน 2 หวงเวลา ดังนี้ (1) ใบอนุญาตทํางาน
หมดอายุกอนวันที่ 31 มีนาคม 2563 ใหอนุญาตทํางานไดถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เทากันทุกคน (2) ใบอนุญาต
ทํางานหมดอายุตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ใหอนุญาตทํางานไดถึงวันที่ 31 มีนาคม
2565 เทากันทุกคน
1.5 ภายหลั งวั น ที่ 30 กั น ยายน 2564 หรื อ วั น ที่ 31 มี น าคม 2565 ซึ่ งเป น วั น สิ้ น สุ ด
การอนุ ญาตให อยูในราชอาณาจักรและอนุ ญ าตทํางานแรงงานต างดาวดังกล าวที่ดําเนิ น การตามแนวทางนี้ หาก
ประสงคจะทํางานในประเทศไทยตอไป ตองดําเนินการตามกระบวนการนําเขามาทํางานในประเทศตามบันทึกความ
ตกลงหรือบันทึกความเขาใจที่รัฐบาลไทยทําไวกับรัฐบาลตางประเทศ (MoU)
1.6 ระยะเวลาดํ าเนิ น การ : วัน ที่ 19 สิ งหาคม 2562 ถึ งวัน ที่ 31 มี น าคม 2563 หรื อ
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดําเนินการจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งแรงงานตางดาว
จะตองมายื่นคําขอรับใบอนุญาตทํางานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตาม
แนวทางดั งกล า วให แล ว เสร็ จ ภายในวั น ที่ 30 มิถุ น ายน 2563 ทั้ งนี้ แรงงานต างด าวสามารถยื่ น คําขออยูต อ ใน
ราชอาณาจักรกับพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไดภายใน 90 วันทําการ กอนระยะเวลาการอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจักรจะสิ้นสุด
1.7 วิธีดําเนินการ : ใหนํากระบวนการ แนวทาง วิธีการเขามาทํางานในประเทศตามบันทึก
ความตกลงหรือบันทึกความเขาใจที่รัฐบาลไทยทําไวกับรัฐบาลตางประเทศ (MoU) มาปรับใชเพื่อความเหมาะสม
ตามแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงแรงงานกําหนด
1.8 นายจ า งหรื อ ผู รั บ อนุ ญ าตให นํ าคนต า งด า วเข า มาทํ างานในประเทศ ยื่ น เอกสาร
เพื่อแสดงถึงการไดรับอนุญาตทํางานและการไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรยังไม สิ้น สุด ไดแก บัญชีรายชื่อ
แรงงานตางดาว (Name List) สัญญาจาง สําเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง สําเนาใบอนุญาต
ทํางานหรือหลักฐานการไดรับอนุญาตทํางานกับหนวยงานของกรมการจัดหางาน
1.9 รางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตใหคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว
และเมียนมาเขามาทํางานในราชอาณาจักร เปนกรณีพิเศษ กําหนดใหคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
ซึ่งไดรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราวที่เขามาในราชอาณาจักรเพื่อการทํางาน ใหถือวาเปนคนตางดาวที่
ไดรับอนุญาตใหเขามาทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองภายใตบันทึกความตกลงหรือบันทึก
ความเขาใจที่รัฐบาลไทยทําไวกับรัฐบาลตางประเทศ เปนกรณีพิเศษ
1.10 รางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตใหคนตางดาวที่นําเขามาทํางานกับ
นายจางในประเทศตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเขาใจที่รัฐบาลไทยทําไวกับรัฐบาลตางประเทศไดรับยกเวน
ไมจําตองปฏิบัติตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
(1) กํ าหนดให ค นต า งด า วที่ ถือ เอกสารใช แ ทนหนั งสื อเดิ น ทางหรือ หนั งสื อ รับ รองสถานะบุ ค คลที่ ก ระทรวงการ
ตางประเทศใหการรับรองและไดรับอนุญาตใหเขามาทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองภายใต
บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเขาใจที่รัฐบาลไทยทําไวกับรัฐบาลตางประเทศ เปนคนตางประเทศ ซึ่งผูรับอนุญาต
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ใหนําคนตางดาวมาทํางานจะนํามาทํางานกับนายจางในประเทศหรือนายจางจะนํามาทํางานกับตนในประเทศ โดย
ไดรับยกเวนใหใชเอกสารดังกลาวแทนหนังสือเดินทางเพื่อขออนุญาตทํางานได (2) กําหนดใหผูรับอนุญาตใหนําคน
ตางดาวมาทํางานหรือนายจาง แลวแตกรณี แจงเลขที่เอกสารใชแทนหนังสือเดินทางหรือเลขที่หนังสือรับรองสถานะ
บุคคลของคนตางดาว
3. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนใหแกเกษตรกรเขารวมโครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย ป 2561
คณะรั ฐ มนตรีมี มติ เห็ น ชอบให ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) ใช จ ายงบประมาณรายจ าย
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงิน สํารองจายเพื่ อกรณีฉุกเฉิน หรือจําเปน ที่กระทรวงการคลัง
อนุ มัติ ให ขยายเวลาเบิ กจา ยเงิน ถึงวั น ทํ า การสุ ด ทายของเดือนกัน ยายน 2562 ภายในวงเงิน 536,435,800 บาท
เพื่อนําไปจายเงินอุดหนุนใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย ป 2561 โดยใหเบิกจายในงบ
รายจายอื่น ลักษณะเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้ กษ. ตองกํากับติดตามการดําเนินโครงการฯ ให
เปนไปอยางโปรงใส มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความยั่งยืนและประโยชนสูงสุด
กับเกษตรกร ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. เดิมคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (11 เมษายน 2560) เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณภายใตแผนการ
ผลิตและการตลาดขาวครบวงจร ป 2560/61 (ดานการผลิต) จํานวน 3 โครงการ ระยะเวลา 5 ป (ป 2560 - 2564)
กรอบวงเงิ น รวมทั้ ง สิ้ น ไม เกิ น 25,871.142 ล า นบาท ซึ่ งรวมถึ ง โครงการส ง เสริ ม การผลิ ต ข า วอิ น ทรี ย วงเงิ น
9,696.522 ล า นบาท โดยโครงการส ง เสริ ม การผลิ ต ข า วอิ น ทรี ย จ ะสนั บ สนุ น เมล็ ด พั น ธุ ข า วให แ ก เ กษตรกร
15 กิโลกรัม/ไร และอุดหนุนเงินชดเชยรายไดจากการผลิตขาวที่ไดผลผลิตลดลง ในระยะเวลาเริ่มตนของการผลิต
ระบบอิน ทรียให แก เกษตรกรรายละไมเกิน 15 ไร ไรละ 9,000 บาท แบงจาย 3 ป ตามระยะการประเมิน โดยมี
การดําเนิ น การเพื่ อเชื่อมโยงตลาดขาวอิ น ทรียระหวางกลุมเกษตรกรผูป ลู กข าวอิน ทรียกับ ผูแปรรูป โดยการสราง
แรงจูงใจใหผูประกอบการซื้อขาวอินทรียเพื่อนําไปแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
2. ผลการดําเนินงาน ไดมีการจายเงินอุดหนุนใหแกเกษตรกรกลุมที่ผานการประเมินตามหลักเกณฑ
เตรียมความพรอม (T1) ไปแลว จํานวน 618.472 ลานบาท โดยใชเงินจาก 3 แหลง คือ (1) งบประมาณ ป 2561 ที่
กั น ไว จ า ยเหลื่ อ มป จํ า นวน 4.750 ล า นบาท (2) งบประมาณ ป 2562 จํ า นวน 599.924 ล า นบาท และ
(3) งบประมาณการปรับแผนการใชจายงบประมาณป 2562 จํานวน 13.776 ลานบาท สําหรับการจายเงินอุดหนุนให
เกษตรกรกลุ ม ที่ ผ านการประเมิ น ระยะปรั บ เปลี่ ย น (T2) และกลุ มที่ ไดรับ รองการผลิต ขาวอิน ทรีย (T3) จํ านวน
536.436 ลานบาท ที่ไดดําเนินการในป 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ จะขอใชจายจากงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน โดยมีรายละเอียดการ
จายเงินอุดหนุนของการดําเนินงาน ดังนี้

กลุมเกษตรกร

จํานวนเกษตรกร พื้นที่ไดรับเงิน
(ราย)
อุดหนุน (ไร)

เงินอุดหนุน
(ลานบาท)

การดําเนินการ
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1 . ก ลุ ม เต รี ย ม
32,372 309,235.75
618.472 เบิกจายใหเกษตรกรเรียบรอยแลว
ความพรอม (T1)
2. กลุมที่ผานการ
17,658 167,524.60
502.574
เสนอขอรับการสนับสนุนงบกลาง
ประเมินระยะ
ปรับเปลี่ยน (T2)
รายการสํารองจายฯ ในครั้งนี้
3. กลุมที่ไดรับรอง
926
8,465.50
33.862
การผลิตขาว
อินทรีย (T3)
คณะกรรมการนโยบายและบริห ารจั ดการข าวในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่ อวันที่ 29 มีน าคม 2562 ไดมีมติ
เห็นชอบงบประมาณจายเงินอุดหนุนสําหรับเกษตรกรกลุม T2 และ T3 ขางตนแลว และตอมาคณะทํางานบริหารจัด
การเงินอุดหนุนใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรียไดมีมติอนุมัติบัญชีรายชื่อเกษตกรของ
เกษตรกรกลุม T2 และ T3 เพื่อรับเงินอุดหนุน ป 2561 โดยมีกําหนดจะเบิกจายเงินอุดหนุนในชวงเดือนสิงหาคม –
กัน ยายน 2562 ทั้ งนี้ การของบประมาณจํ านวนดั งกล าวยั งอยู ในกรอบวงเงิน ตามมติคณะรัฐ มนตรีเมื่ อวัน ที่ 11
เมษายน 2560
4. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปนเจาภาพจัดการแขงขันฟุตซอลนักเรียนอายุไมเกิน 18 ป ชิงชนะเลิศแหงเอเชีย
ครั้งที่ 1 และการประชุมที่เกี่ยวของ ณ กรุงเทพมหานคร ในป 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ น ชอบตามที่กระทรวงการทองเที่ย วและกีฬา (กก.) เสนอการเป น เจ าภาพ
จัดการแขงขันฟุตซอลนักเรียนอายุไมเกิน 18 ป ชิงชนะเลิศแหงเอเชีย ครั้งที่ 1 และการประชุมที่เกี่ยวของ ของ กก.
โดยกรมพลศึกษา ระหวางวันที่ 25 สิงหาคม – 2 กันยายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร โดยใชงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ กก. โดยกรมพลศึกษา จํานวน 7,860,000 บาท ทั้งนี้ ประมาณการรายรับจาก
การเก็บคาธรรมเนียมเขารวมการแขงขัน จํานวน 431,640 บาท จะสงคืนคลังเปนรายไดแผนดินตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
กก. รายงานวา
1. ปจจุบันประเทศไทยดํารงตําแหนงประธานสหพันธฟุตบอลนักเรียนแหงเอเชีย (Asian Schools
Football Federation : ASFF) วาระ 2 ป (พ.ศ. 2561 – 2562) โดยสหพันธฯ มีรายละเอียด ดังนี้
หัวขอ
รายละเอียด
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒ นากีฬาฟุตบอลระดับนักเรียนในภูมิภาคเอเชีย โดยการจัดการแขงขันและกิจกรรม
ตาง ๆ ตลอดจนเพื่อสงเสริมความสมัครสมานสามัคคีและมิตรภาพระหวางเยาวชนโดยผาน
การแขงขันกีฬาระดับโรงเรียน
ประเทศสมาชิก
13 ประเทศ ไดแก เนการาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริห ารพิเศษ
ฮองกง เขตบริหารพิเศษมาเกา สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลาม
อิห ราน ประเทศมาเลเซี ย สาธารณรัฐ สิงคโปร สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสั งคมนิ ย ม
ประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย
การจั ด การแข ง ขั น - จัดการแขงขันฟุตบอลนักเรียนอายุไมเกิน 18 ป เปนประจําทุกป ตั้งแตป 2513 และจัด
ฟุตบอล
มาแลว 46 ครั้ง โดยไทยเคยเปนเจาภาพ 9 ครั้ง
- จัดการแขงขันฟุตบอลอายุไมเกิน 15 ป ทุก ๆ 2 ป ตั้งแตป 2547 และจัดมาแลว 12 ครั้ง
โดยไทยเคยเปนเจาภาพ 4 ครั้ง
ทั้งนี้ ประเทศไทยจัดสงคณะนักกีฬาเขารวมการแขงขันทุกครั้ง
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2. อธิบดีกรมพลศึกษาในฐานะประธานสหพันธฯ และหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมประชุมสมัชชา
ใหญแหงสหพันธฟุตบอลนักเรียนแหงเอเชีย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 ณ เมืองอัครา สาธารณรัฐอินเดีย โดยที่
ประชุมมีมติใหประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการแขงขันฟุตซอลนักเรียนชิงชนะเลิศแหงเอเชีย ครั้งที่ 1 และการประชุม
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ นับเปนครั้งแรกของการจัดการแขงขันฟุตซอลนักเรียนชิงชนะเลิศแหงเอเชียภายใตสหพันธฯ
3. การแขงขันฟุตซอลนักเรียนอายุไมเกิน 18 ป ชิงชนะเลิศแหงเอเชีย ครั้งที่ 1 และการประชุมที่
เกี่ยวของ ไดแก การประชุมสมัชชาใหญแหงสหพันธฯ การประชุมคณะกรรมการเทคนิคของสหพันธฯ การประชุม
ผูจัดการทีม และการประชุมผูตัดสิน จะจัดขึ้นระหวางวันที่ 25 สิงหาคม – 2 กันยายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หัวขอ
รายละเอียด
ผูเขารวมงาน
ผูบริหารหรือผูแทนประเทศสมาชิกสหพันธฟุตบอลนักเรียนแหงเอเชียเขารวมประชุมสมัชชา
ใหญ ฯ และคาดวาจะมีทีมเข ารวมการแข งขันจํานวน 7 ที ม จาก 7 ประเทศ (สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหราน ประเทศ
มาเลเซีย เขตบริหารพิเศษมาเกา และประเทศไทย) โดย 1 ทีม ประกอบดวย นักกีฬา 14 คน
หัวหน าคณะนั กกีฬา 1 คน ผูจัดการทีม 1 คน ผูฝกสอน 3 คน ผู ตัดสิน 1 คน และแพทย
ประจําทีม 1 คน รวม 21 คนตอทีม
ผลกระทบเชิงบวกตอ 1. เปนการแสดงบทบาทและศักยภาพของประเทศไทยในการเปนเจาภาพการแขงขันกีฬา
ผลประโยชนและ
นักเรียนและการประชุมองคกรกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติ
2. เปนเวทีสําหรับเยาวชนไทยสามารถเสริมสรางประสบการณการแขงขัน ซึ่งเปนรากฐาน
ภาพลักษณของ
ของการพั ฒ นาทั ก ษะด านกีฬ าให กับ นั ก เรีย นไทยเพื่ อ ให ส ามารถยกระดั บ การเล น กีฬ าสู
ประเทศ
มาตรฐานสากลตอไป รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณดานสมรรถนะดานกีฬา และ
กระชับความสัมพันธ มิตรภาพ สงเสริมความเขาใจอันดี และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวาง
เยาวชนจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย
3. เปนการเสริมสรางภาพลักษณ และสรางความเชื่อมั่นในความมีเสถียรภาพทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทยตอประชาคมโลก
4. เปนโอกาสการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย สรางการรับรูขอมูล แหลงทองเที่ยว
ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศไทยตอนานาชาติ
คาใชจายและแหลง 7,860,000 บาท จากงบประมาณของ กก. โดยกรมพลศึ ก ษา ประจํ า ป ง บประมาณ
ที่มา
พ.ศ. 2562 โครงการสงเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อการแขงขันในระดับนานาชาติ
ประมาณการรายรับ เก็บคาธรรมเนียมเขารวมการแขงขัน จากประเทศสมาชิกสหพันธฯ ที่จัดสงคณะนักกีฬาและ
เจาหนาที่เขารวมการแขงขัน จํานวน 431,640 บาท โดยประมาณการรายรับทั้งหมดจะสงคืน
คลังเปนรายไดแผนดินตอไป (อัตราตามที่กําหนดไวในธรรมนูญของสหพันธฟุตบอลนักเรียน
แหงเอเชีย)
รายละเอียด
คาธรรมเนียมเขา
จํานวน
อัตราคาธรรมเนียม
เปนเงิน (บาท)
รวมการแขงขัน
Participation Fee 6 ทีม
500 ดอลลาร ส หรั ฐ ต อ
99,000
ทีม
Registration Fee 6 ทีม x 21 คน x 10 ดอลลารสหรัฐตอคน
332,640
8 วัน
ตอวัน
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รวมทั้งสิ้น
431,640
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 1 ดอลลารสหรัฐเทากับ 33 บาท
ทั้ ง นี้ ธรรมนู ญ ของสหพั น ธ ฟุ ต บอลนั ก เรี ย นแห ง เอเชี ย (Constitution of the Asian Schools
Football Federation)1 กํ าหนดให ป ระเทศเจ าภาพจะตอ งมีห นั งสือแจงยืน ยัน กําหนดการและสถานที่กอ นการ
จัดการแขงขันอยางนอย 6 เดือน กอนการแขงขัน ในการนี้ กก. โดยกรมพลศึกษาจึงมีหนังสือเชิญประเทศสมาชิก
สหพันธฯ เพื่อจัดสงคณะนักกีฬาและเจาหนาที่เขารวมการแขงขันและการประชุมดังกลาวแลว
4. การเปนเจาภาพจัดการแขงขันฟุตซอลนักเรียนอายุไมเกิน 18 ป ชิงชนะเลิศแหงเอเชีย ครั้งที่ 1
และการประชุมที่เกี่ยวของ ณ กรุงเทพมหานคร เปนกิจกรรมหนึ่งภายใตโครงการสงเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อ
การแขงขันในระดับนานาชาติในป 2562 ซึ่งมีความสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาการกีฬาของรัฐบาลโดยยึดหลัก
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6 และ
แผนยุทธศาสตรดานกีฬาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
----------------------------------1 กฎ ระเบียบที่มีการตกลงรวมกันระหวางประเทศสมาชิกสหพันธฟุตบอลนักเรียนแหงเอเชีย
5. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานการศึกษาเพื่อจัดทําแผนพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็ นชอบตามที่คณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุ จริต
แหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอ ดังนี้
1. รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. ให อปท. ใหความสําคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ อปท.
และนําผลการประเมินและรายงานการศึกษาเพื่อจัดทําแผนพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
อปท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปใชปรับปรุงพัฒ นาตนเองดานคุณธรรมและความโปรงใสอยางเครงครัด
รวมทั้ งใหความรวมมื อกั บ หนวยงานที่ กํากั บ ดูแลการปฏิบัติราชการของ อปท. และหนวยงานที่เกี่ยวของกับ การ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ อปท.
3. ใหกระทรวงมหาดไทย (มท.) นําผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของ อปท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานการศึกษาเพื่อจัดทําแผนพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของ อปท. ไปพิจารณาดําเนินการเพื่อสงเสริมให อปท. มีการยกระดับผลการประเมินใหสูงขึ้นตามที่
กําหนดไวในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 –
2580) พรอมทั้งกํากับติดตามการดําเนินการเพื่อปรับปรุงแกไขและพัฒนาตนเองของ อปท. อยางตอเนื่อง
ทั้ ง นี้ ให ก ระทรวงมหาดไทยประสานรายละเอี ย ดในการดํ า เนิ น การตามข อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมสํานักงาน ป.ป.ช. โดยใหรับความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของไปประกอบการพิจารณา
ดําเนินการ แลวรายงานผลการดําเนินการตอคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. เรื่องนี้สํานักงาน ป.ป.ช. ไดรวมกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น (สถ.) จัดประชุมเชิง
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ปฏิบัติการเพื่อดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
ทั่วประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 7,851 หนวยงาน (ยกเวนกรุงเทพมหานครซึ่งมีการประเมิน
และเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบแลวเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562) ซึ่งจากผลการประเมินฯ สรุปไดวา คาคะแนนการ
ประเมินฯ การดําเนินงานของ อปท. (ประกอบดวย 10 ตัวชี้วัด) ได 61.11 คะแนน ซึ่งต่ํากวาคาเปาหมายที่กําหนด
ไว (85 คะแนนขึ้นไป) โดยตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงานมีระดับคาคะแนนสูงสุด คือ 78.62 คะแนน สวนตัวชี้วัด
การป องกั น การทุ จ ริ ต มี ร ะดั บ ค าคะแนนต่ํ าสุ ด คื อ 35.99 คะแนน และได จั ดทํ ารายงานการศึ ก ษาเพื่ อ จัด ทํ า
แผนพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งไดมีการรับฟงขอเสนอแนะ
ตาง ๆ จาก อปท. พบวา มีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานหลายประการโดยมีขอเสนอแนะในการแกไขปญหา เชน
ปญหา
(1) มี การให บ ริการที่ ไมเท าเที ย ม เสมอภาค และไม ส ามารถ
ตอบสนองตอผูรับบริการทุกกลุม
(2) มี ก ารเรี ย กรั บ เงิ น ทรั พ ย สิ น หรื อสิ น บน เพื่ อ แลกกับ การ
อนุมัติ อนุญาต

ขอเสนอแนะ
(1) ควรเสริมสรางและพัฒนาระบบการใหบริการ
โดยมีการเปดเผยขั้นตอนและวิธีการการใหบริการ
เพื่อลดการใชดุลยพินิจและลดโอกาสการเรียกรับ
สินบนของเจาหนาที่
(2) การบู รณาการและจัด ระบบงานให บ ริการที่
สะดวกเพื่อลดระยะเวลาและเอกสารหลักฐานที่

เกี่ย วของกับ การขออนุมัติ อนุญ าต และการรับ
บริการสาธารณะ
(3) อปท. ยังมีภาพลักษณที่ไมโปรงใสในการใชจายงบประมาณ มี ควรมีการกําหนดมาตรการในการเปดเผยขอมูล
การถูกรองเรียนวาใชงบประมาณไมคุมคาบิดเบือนไปจาก
ตอสาธารณะ โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวของกับ
วัตถุประสงคที่ไดตั้งไว
งบประมาณ
(4) อปท. มีรูปแบบหลากหลายและแตกตางกัน เชน องคการ
กําหนดรูปแบบของ อปท. ใหมีความชัดเจน
บริหารสวนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล กําหนดหนาที่และอํานาจใหมีความชัดเจนไมทับ
องคการบริหารสวนตําบล โดยมีการกําหนดหนาที่และอํานาจ
ซอนกัน
ซ้ําซอนกัน เชน ถนน ถนนคนเดิน การจัดการแหลงน้ําสาธารณะ
ตลาด
(5) การจัดสรรสัดสวนรายไดให อปท. ยังคงไมบรรลุสัดสวนที่
การเพิ่มรายไดของ อปท. โดย
กฎหมายกําหนดไว คือ รอยละ 35 ของรายไดสุทธิของรัฐบาล (ป (1) รัฐตองสงเสริมและสนับสุนนวัตกรรมการ
2561 สัดสวนรายได อปท. ตอรัฐบาล รอยละ 29.47)
สรางและพัฒนาแหลงรายไดของ อปท. เพื่อให
อปท. สามารถพัฒนารายไดของตนเองอยาง
เพียงพอและยั่งยืน สําหรับจัดทําบริการสาธารณะ
เชน จัดตั้งกองทุนพัฒนาการปกครองทองถิ่น
แหงชาติ
(2) ให อปท. มีการจัดเก็บรายไดจากแหลงใหม
เชน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล
ภาษีสิ่งแวดลอม ภาษีทรัพยสิน ภาษีมรดก
(6) วิธีการจัดสรรรายไดถูกจํากัดดวยขอมูลและตัวแปรจะ
ปรับปรุงแกไขหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุน
นํามาใชในการจัดสรรงบประมาณโดยการจัดสรรตามสูตรที่มีตัว ทั่วไปใหกับ อปท. โดยพิจารณาตามศักยภาพของ
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แปรดานประชากรและขนาดพื้นที่เปนสําคัญ ซึ่งตัวแปรดังกลาว แตละ อปท. เชน รายได จํานวนประชากร
ไมสามารถสะทอนความตองการงบประมาณที่แทจริงในแตละ
พื้นที่ ความหนาแนน ของประชากรและประชา
พื้นที่
การแฝง เพื่อแกไขปญหาความแตกตางของแต
ละพื้นที่
ในการนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติเห็นชอบผลการประเมินฯ และรายงานการศึกษาดังกลาว
แลว โดยไดมีมติใหเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประเมินฯ และให อปท. ใหความสําคัญกับการประเมินฯ และ
นําผลการประเมินฯ ไปใชปรับปรุงพัฒนาตนเองดานคุณธรรมและความโปรงใสอยางเครงครัด รวมทั้งใหความรวมมือ
กับหนวยงานที่กํากับดูแลการปฏิบัติราชการของ อปท. และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการประเมินฯ นอกจากนี้ ให
กระทรวงมหาดไทย (มท.) นําผลการประเมินฯ ไปพิจารณาดําเนินการเพื่อสงเสริมให อปท. มีการยกระดับผลการ
ประเมินใหสูงขึ้นตามที่กําหนดไวในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) พรอมทั้งกํากับติดตามการดําเนินการเพื่อปรับปรุงแกไขและพัฒ นาตนเองของ อปท.
อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ อาศัยอํานาจตามมาตรา 32 แหงพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนู ญวาดวยการป องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ซึ่งบัญญัติใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนาที่และอํานาจเสนอมาตรการ ความเห็น
และขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี
6. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2562
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2562
ตามที่คณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ ดังนี้
ตามที่ ค ณะกรรมการรั ฐ มนตรี ฝ า ยเศรษฐกิ จ ได มี ก ารประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2562 เมื่ อ วั น ศุ ก ร ที่
16 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ หองประชุมภักดีบดินทร ทําเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ
จันทรโอชา) เปนประธานนั้น สรุปสาระสําคัญและมติที่ประชุม ดังนี้
1. ที่ประชุมรับทราบเรื่องสําคัญดังตอไปนี้
1.1 การแตงตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ
1.1.1 คณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ 164/2562 ลงวั น ที่ 30 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมี น ายกรัฐ มนตรีเป น ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
ประกอบดวย รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
(นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และ
กรรมการ ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เปนกรรมการและเลขานุการ และเลขาธิการสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
1.1.2 คณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องสําคัญ
ในปญหาเกี่ยวพันหรือมีผลกระทบตอเศรษฐกิจในภาพรวม ตลอดจนประเมิน วิเคราะห และเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางตัดสินใจเชิงรุกในประเด็นหรือนโยบาย กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
1.2 วิ ธี ป ฏิ บั ติ แ ละแนวทางการดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การประชุ ม คณะกรรมการรั ฐ มนตรี
ฝายเศรษฐกิจ
1.2.1 หลักเกณฑในการพิจารณาเรื่องที่จะเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี
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ฝายเศรษฐกิจ มีดังนี้

1.2.1.1 เรื่องที่สวนราชการเสนอเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีความสําคัญใน
ปญหาที่เกี่ยวพันหรือมีผลกระทบตอเศรษฐกิจในภาพรวม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จะเปนผูกลั่นกรอง
วาระ โดยใชหลักเกณฑ ตามที่ระบุ ในคํ าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ ไดแก เรื่องที่ มีผลกระทบต อ
เศรษฐกิจในภาพรวม รวมทั้งประเด็นดานการเงิน การคลัง การภาษีอากร การคาการลงทุน เกษตรกรรม การคมนาคม
และโลจิสติกส การทองเที่ยว การพลังงาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม รวมทั้งหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2548 และจะพิ จารณารวมกับฝายเลขานุการฯ เพื่ อเสนอนายกรัฐมนตรีให ความเห็ นชอบในการนําเรื่องเขาสูที่
ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ
1.2.1.2 เรื่องที่เปนขอเสนอแนะมาตรการเชิงรุกในประเด็นหรือนโยบายตามขอ
1.2.1.1 ฝายเลขานุการฯ เปนผูเสนอเรื่อง และนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในการนํา
เรื่องเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ
1.2.1.3 เรื่องที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยมีรายละเอียด
ของลําดับขั้นตอนการเสนอเรื่องเชนเดียวกับขอ 1.2.1.2
1.2.2 แนวทางปฏิบัติในการจัดการประชุม
1.2.2.1 การถามความเห็นของสวนราชการ ในกรณีขอ 1.2.1.1 สลค. จะเปนผู
ออกหนังสือถามความเห็นสวนราชการ ซึ่งสวนราชการจะมีหนังสือเพื่อใหความเห็นหรือเสนอความเห็นในที่ประชุม
ในกรณีขอ 1.2.1.2 ฝายเลขานุการฯ จะเปนผูถามความเห็นจากสวนราชการซึ่งสวนราชการอาจจะมีหนังสือตอบ
ความเห็นหรือใหความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
1.2.2.2 การนําเสนอตอที่ประชุม ไดแก ผูแทนสวนราชการที่เสนอเรื่อง (ในกรณี
ขอ 1.2.1.1) และฝายเลขานุการฯ (ในกรณีขอ 1.2.1.2) โดยมีผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของและ/หรือสวนราชการที่ให
ความเห็น เปนผูชี้แจง/ผูใหขอมูลเพิ่มเติม
1.2.2.3 สรุปผลการประชุม ฝายเลขานุการฯ เปนผูสรุปประเด็นอภิปรายและมติที่
ประชุมเพื่อนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการ พิจารณาใหความเห็นชอบกอนที่จะเสนอไปยัง
สลค. เพื่อบรรจุในวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีตอไป
1.2.2.4 สถานที่ จั ด ประชุ ม เห็ น ควรให จั ด การประชุ ม ที่ ห อ งภั ก ดี บ ดิ น ทร
ทําเนียบรัฐบาล
1.2.2.5 กําหนดเวลาการประชุม เห็นควรใหมีการจัดประชุมในวันจันทร ชวงเชา
หรือตามที่ประธานกรรมการกําหนด โดยใหพิจารณาจากความจําเปนของเรื่องที่เสนอเปนสําคัญ
1.2.2.6 เบี้ ยประชุ ม เห็น ควรให เบิ กจายจากงบประมาณของสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
1.3 มติคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ
1.3.1 รับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ
1.3.2 รับทราบวิธีปฏิบัติและแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ
รัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ
1.3.3 เพื่อใหการปฏิบัติงานของฝายเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจเปนไปดวย
ความเรียบรอย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ โดยมีการ
แต งตั้ งกรรมการและผู ช วยเลขานุ การเพิ่ มเติม ดังนี้ (1) รองเลขาธิ การนายกรัฐ มนตรีที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ (2) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ และ (3) ผูอํานวยการสํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี เปนกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
2. เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 สถานการณ ภ าพรวมเศรษฐกิ จ ไทย สถานะทางงบประมาณ ของรั ฐ บาล และ
กรอบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ป 2562 – 2563
2.1.1 ขอเสนอเพื่อพิจารณา
ฝายเลขานุการฯ และสํานักงบประมาณ นําเสนอภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของ
ป 2562 และกรอบการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจไทย ป 2562 – 2563 และสถานะทางงบประมาณของรัฐบาล โดยมี
สาระสําคัญสรุปไดดังนี้
1) ภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของป 2562
เครื่ อ งชี้ เ ศรษฐกิ จ สํ า คั ญ ๆ ในไตรมาสที่ ส องของป 2562 แสดงให เห็ น ว า GDP
ในไตรมาสที่ สองของป 2562 มี แนวโน มที่ จะขยายตั ว ต่ํ ากว า การขยายตั วร อ ยละ 2.8 ในไตรมาสแรก
ดานการใชจาย การสงออกสินคาและดัชนีการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลงติดตอกันเปนไตรมาสที่สอง ในขณะที่
ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลง การเบิกจายรายจายประจําปรับตัวลดลง ในขณะที่การเบิกจายรายจาย
ลงทุนขยายตัวเล็กนอย ดานการผลิต ดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรและดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลง ขณะที่จํานวนและ
รายรับจากนักทองเที่ยวตางประเทศขยายตัวในเกณฑต่ําอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ นับจากครึง่ หลังของป 2561 การขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการเพิ่มขึ้นของมาตรการกีดกันทางการคา
อยางตอเนื่อง สงผลใหอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่สามและสี่ของป 2561 ชะลอตัวลงเปนรอยละ 3.2
และรอยละ 3.6 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 5.0 และรอยละ 4.7 ในไตรมาสแรกและไตรมาสที่สอง ตามลําดับ
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของป 2562 คาดวาจะขยายตัวต่ํากวาในไตรมาสแรกของ
ป โดยพิจารณาจากเครื่องชี้เศรษฐกิจที่สําคัญ ซึ่งขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง ทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน การ
ใชจายภาครัฐ รวมทั้งการทองเที่ยว ขณะที่มูลคาการสงออก ผลผลิตภาคเกษตรและการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง
สําหรับแนวโนมเศรษฐกิจไทย ในป 2562 คาดวาจะขยายตัว 2.7 – 3.2 (คากลาง 3.0)
2) กรอบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ป 2562 – 2563 เพื่อใหเศรษฐกิจไทยสามารถ
ขยายตัวไดตามเปาหมาย ประกอบดวย
2.1) การชวยเหลือผูมีรายไดนอยและสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจฐานราก โดย
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผูมีรายไดนอย และเกษตรกร ผานกลไกการดําเนินงานของรัฐ หรือกลุมองคกร
ชุมชน
2.2) การช ว ยเหลื อ กลุ ม ผู ป ระกอบการ โดยการเพิ่ ม สภาพคล อ งแก ก ลุ ม
ผูประกอบการและลูกจ างที่ ไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และการสนั บสนุนผูประกอบการที่ มี
ศักยภาพในการขยายตลาดเพื่อรองรับสวนแบงตลาดที่ไดรับผลกระทบจากสงครามการคา
2.3) การยกระดับราคาสินคาเกษตรและรายไดสุทธิของเกษตรกร โดยการพัฒนา
ดานตลาดและลดตนทุนการผลิตเพื่อยกระดับรายไดสุทธิของเกษตรกร
2.4) การขั บเคลื่ อนการส งออก ให ขยายตั วได รอยละ 3.0 ในช วงครึ่ งหลั งของป
2562 และรอยละ 3.5 ในป 2563 โดยการเรงหาโอกาสจากการสงออกและการปรับเปลี่ยนทิศทางการคาจากความ
ขัดแยงทางการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน
2.5) การเร งรั ด การเบิ กจ า ยงบประมาณภาครั ฐ ให มีการเบิก จายงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 2562 รอยละ 90.7 จําแนกเปน รายจายประจํารอยละ 99.0 และรายจายลงทุนรอยละ
60.0 การเบิกจายงบประมาณกันไวเหลื่อมปรอยละ 70.0 และการเบิกจายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจรอยละ 75.0 และการ
เบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 รอยละ 92.3 จําแนกเปน รายจายประจํารอยละ 98.0 รายจาย

14
ลงทุนรอยละ 70.0 การเบิกจายงบประมาณกันไวเหลื่อมปรอยละ 73.0 และการเบิกจายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจรอยละ
80.0 รวมถึงการเรงเบิกจายงบประมาณและเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และกองทุนตาง ๆ
2.6) การขับเคลื่อนภาคการทองเที่ยว โดยกําหนดเปาหมายใหมีจํานวน
นั กท องเที่ ยวต างช าติ ใน ช ว งค รึ่ ง ห ลั ง ของป 2562 ไม ต่ํ า กว า 20.0 ล า น คน แล ะมี ร ายได รวม จาก
การทองเที่ยวไมต่ํากวา 1.05 ลานลานบาท และทั้งป 2562 ใหมีจํานวนนักท องเที่ ยวตางประเทศไมต่ํากวา 39.8
ลานคน และรายไดรวมไมต่ํากวา 2.04 ลานลานบาท และในป 2563 มีจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศจํานวน 41.8
ลานคน รายไดรวม 2.22 ลานลานบาท โดยใหความสําคัญกับมาตรการสงเสริมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวจีน
และอินเดีย เชน มาตรการ visa on arrival และจัดกิจกรรมใหญ ๆ เปนตน
2.7) การสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชน ใหมูลคาการลงทุนในชวงครึ่งหลังของป
2562 อยู ที่ 1,421 พั นล านบาท (เพิ่ มขึ้ นร อยละ 3.9) และมู ลค าการลงทุ นรวมป 2562 อยู ที่ 2,871.7 พั นล านบาท
(เพิ่มขึ้นรอยละ 4.9) และมูลคาการลงทุนในป 2563 อยูที่ 3,012.4 พันลานบาท (เพิ่มขึ้นรอยละ 4.9) โดยการเรงรัดใหเกิด
การลงทุนจริงโดยเร็วสําหรับโครงการสงเสริมการลงทุนที่ไดรับอนุมัติแลว
นอกจากนี้ เสนอใหมีการดําเนินมาตรการปฏิรูปในเชิงโครงสรางที่สําคัญ (Big Reform)
ซึ่งเปนกรอบการบริหารระยะยาวควบคูกันไป โดย (1) การปรับโครงสรางภาครัฐเพื่ อเพิ่มประสิ ทธิภ าพการทํ างานของ
บุคลากรควบคูกับ การใช เทคโนโลยีซึ่งคาดว าจะทํ าใหรายจายของรัฐบาลในสวนที่ เป นรายจายประจํ าลดลง และมี
สัดสวนรายจายลงทุนเพิ่มขึ้น และ (2) การปรับโครงสรางการผลิตของประเทศ ประกอบดวย การปรับเปลี่ยนระบบการ
ผลิ ต ภาคเกษตร การใช เ ทคโนโลยี เ พื่ อ ลดต น ทุ น และเพิ่ ม ผลิ ต ภาพการผลิ ต การสนั บ สนุ น ให ผ ลิ ต สิ น ค า
ภาคอุตสาหกรรมที่มีความจําเปนและมีความตองการสูงในตลาด โดยเฉพาะในกลุมอาหาร และการหาตลาดใหม ๆ
เพื่ อสรางความมั่น คง และการปรับเปลี่ยนใหผู ประกอบการภาคบริการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการดําเนิ น ธุรกิ จ
โดยเฉพาะชองทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน
3) สถานะทางงบประมาณของรัฐบาล
สํานักงบประมาณรายงานผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอมูล ณ วันที่ 2
สิงหาคม 2562 หนวยงานภาครัฐเบิกจายงบประมาณรวมการกอหนี้ผูกพัน (PO) อยูที่ประมาณรอยละ 80 แบงเปน
รายจายประจํารอยละ 81 และรายจายลงทุนรอยละ 75 โดยมีวงเงินที่ยังไมมีการกอหนี้ผูกพันอยูประมาณ 50,000 ลาน
บาท ซึ่ ง ในช ว งที่ เหลื อ ของป (เดื อ นสิ ง หาคม – กั น ยายน 2562) สํ า นั ก งบประมาณ โดยความเห็ น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรี จะขอใหสว นราชการปรับแผนการใชจายงบประมาณในสวนทีย่ ังไมกอหนี้ผูกพันไปดําเนินโครงการเพื่อ
แกไขปญหาภัยแลงและดําเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล สําหรับงบประมาณรายจายประจําป 2563 วงเงิน
3,200,0 00 ล าน บ าท เมื่ อ หั ก ราย จ าย เพื่ อ ช ด ใช เงิ น ค งค ลั ง ราย จ า ย ชํ าระคื น ต น เงิ น กู เงิ น เดื อ น
ค า จ า ง ค า รั ก ษาพยาบาล และเงิ น ชดเชยแล ว รั ฐ บาลจะมี ว งเงิ น งบประมาณสํ า หรั บ ใช ดํ า เนิ น โครงการใหม
ตามนโยบายของรัฐบาลอยูที่ประมาณ 80,000 ลานบาท
2.1.2 ประเด็นอภิปราย
1) ก า ร แ ก ไข ป ญ ห า ก า ร ย า ย ฐ า น ก าร ผ ลิ ต รั ฐ บ า ล ค ว ร มี ม า ต ร ก าร แ ล ะ
แนวทางการทํ างานเชิ งรุ ก รวมทั้ งแนวทางการดํ าเนิ น การของประเทศอื่ น ๆ เช น เวี ยดนาม เป น ต น เพื่ อดึ งดู ดให
นักลงทุนที่อยูระหวางการตัดสินใจใหหันมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จากผลสํารวจขององคการสงเสริมการคา
ตางประเทศของญี่ ปุ น (JETRO) พบวา นั กลงทุ นจากประเทศญี่ ปุ นสนใจลงทุนในพื้ นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor: EEC) คอนข างน อย เนื่ องจากมี ความกั งวลเกี่ ยวกั บป ญหาด านการจัดการผั งเมื องและ
สิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ผลสํารวจของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (สกท.) พบวา ผลจากการดําเนินมาตรการ
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กี ดกั นทางการค าระหว างจี น – สหรัฐอเมริ กา ทํ าใหนั กลงทุ นญี่ ปุ นประมาณร อยละ 40 ของจํานวนบริษัท ที่สํารวจ
(40 บริษัทจากการสํารวจบริษัททั้งหมด 100 บริษัท) มีความสนใจที่จะเลือกไทยเปนฐานการผลิต
2) การสนับสนุนดานการสงออก กระทรวงพาณิชยไดแตงตั้งคณะกรรมการรวมภาครัฐ
และเอกชนดานการพาณิชย (กรอ.พาณิชย) โดยมุงเนนใหมีการศึกษาสถานการณการสงออกเปนรายตลาดและราย
สินคา โดยเฉพาะกลุมประเทศ CLMV อาเซียน (5) จีน อินเดีย และตะวันออกกลาง เปนตน นอกจากนี้ ควรเรงสงเสริม
การคาชายแดนเพื่อสนับสนุนการสงออกควบคูกับการพัฒนาเสนทางคมนาคมบริเวณดานการคาชายแดน เพื่อใหสามารถ
เดินทางไดโดยสะดวก โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณดานสะเดาและดานแมสอด
3) การแกไขปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ํา ควรใหความสําคัญกับการแปรรูปเพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม โดยเฉพาะพืชพลังงาน เชน ออย ปาลมน้ํามัน และมันสําปะหลัง เปนตน ควบคูกับการสรางความรวมมือ
เพื่อการพัฒนาตลอดหวงโซการผลิต (ตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา) และการจํากัดพื้นที่เพาะปลูก
4) การแกไขปญหาราคายางพารา ควรขอความรวมมือใหสวนราชการ โดยเฉพาะองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนํ านโยบายของรัฐบาลที่ตองการสงเสริมการใชยางพาราในโครงการกอสรางถนนดิ นซีเมนต
ปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติ (พาราซอยลซีเมนต) ซึ่งจะชวยลดอุปทานยางพาราในตลาด ประหยัดงบประมาณ
ของภาครัฐ และกระตุ น เศรษฐกิจ ในระดั บ ฐานราก นอกจากนี้ คณะกรรมการพิ จ ารณารับ รองมาตรฐานวั ส ดุน้ํ า
ยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม ควรหาแนวทางใหผูประกอบการที่ยังไมไดรับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ตรวจสอบคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพน้ํายางผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม สําหรับงานกอสรางถนนดิน
ซีเมนตฯจากปจจุบันที่มีอยู 3 ราย และใหกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหสวนราชการสามารถ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางโครงการกอสรางถนนที่มีสวนผสมของยางพาราไดถูกตองและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในการ
ดําเนินโครงการลงทุนโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ควรใหมีการใชวัสดุภายในประเทศมากขึ้น
5) การเรงรัดเบิกจายงบประมาณและเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) โดย
ใหกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของหารือเรื่องหลักเกณฑการใชจายเงินสะสมของ อปท. รวมถึงแนวทาง
ปฏิบัติในการใชจายเงินสะสมของ อปท. ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สังคมและเศรษฐกิจภายใน
ทองถิ่น (Matching Fund) ใหเปนรูปธรรมเพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจภายในทองถิ่น
6) เพื่ อสงเสริมศั กยภาพของผูประกอบการ SMEs ใหสามารถแข งขันไดในระยะยาว ควร
ส งเส ริ ม ก าร นํ าเท ค โน โล ยี ม าใช เพื่ อ ส นั บ ส นุ น ให เกิ ด ก าร พั ฒ น า คุ ณ ภ าพ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ม าก ก ว า
การแขงขันดานราคา
2.1.3 ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี
1) มอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของติดตามสถานการณเศรษฐกิจอยางใกลชิด โดยเฉพาะ
ในประเด็นผลกระทบจากความขัดแยงทางการคาของสหรัฐฯ – จีน และญี่ปุน - เกาหลีใต และสถานการณคาเงินบาท
2) มอบหมายกระทรวงการคลั ง โดยกรมบั ญ ชี ก ลางดํ า เนิ น การเร งรั ด การเบิ ก จ า ย
งบประมาณใหเปนไปอยางรัดกุมและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งมอบหมายใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการติดตามการ
ใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปอยางถูกตองและรวดเร็ว
3) มอบหมายกระทรวงพาณิชยและกระทรวงอุตสาหกรรม รวบรวมและวิเคราะหหวงโซการ
ผลิตยางพาราและรวมกันกําหนดแนวทางการเพิ่มการใชยางพาราในโครงการกอสรางภาครัฐ
2.1.4 มติคณะกรรมการรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจ
1) รับทราบสถานการณภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของป 2562 และสถานะทาง
งบประมาณของรัฐบาล และเห็นชอบกรอบการบริหารเศรษฐกิจป 2562 – 2563 ตามเปาหมายระยะสั้น 7 แนวทาง และ
ดําเนินมาตรการปฏิรูปในเชิงโครงสรางที่สําคัญ ในสวนของภาครัฐและภาคการผลิตตามที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
รัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจนําเสนอ
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2) มอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของนําเสนอมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใตกรอบการ
บริหารเศรษฐกิจในป 2562 – 2563 ตอที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจในครั้งตอไป ดังนี้
2.1) มอบหมายให สํ านั กงานคณะกรรมการส งเสริ มการลงทุ นนํ าเสนอ นโยบายการ
สงเสริมการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและมาตรการอื่นๆ ในการดําเนินการเพื่อรองรับการ
ยายฐานการผลิตของนักลงทุนตางชาติมายังประเทศไทย
2.2) มอบหมายกระทรวงพาณิ ชยนํ าเสนอ นโยบาย แนวทาง และมาตรการในการ
สงเสริมการสงออกของประเทศไทย
3) เห็นชอบในหลักการให แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจป
2562 – 2563 เพื่ อเรงรัด ติดตามการดําเนิน มาตรการของหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมาย และ
มอบหมายใหฝายเลขานุการนําเสนอองคประกอบและอํานาจหนาที่เพื่อใหประธานกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ
พิจารณาตอไป
4) มอบหมายสวนราชการที่เกี่ยวของรับขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีและประเด็นอภิปราย
ของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการตอไป หรือทําความตกลงกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหไดขอยุติกอนดําเนินการ
ตอไป
2.2 มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของกระทรวงการคลัง
2.2.1 ขอเสนอเพื่อพิจารณา
กระทรวงการคลังขอใหคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจพิจารณาให ความเห็ นชอบมาตรการกระตุ น
เศรษฐกิจ ป 2562 โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
1) มาตรการเพื่อบรรเทาคาครองชีพสําหรับเกษตรกรที่ประสบภัยแลง (13 จังหวัด) และ
ชวยเหลือเกษตรกรรายยอย ซึ่งจะชวยบรรเทาความเดือดรอนจากภาระหนี้สิน ประกอบดวย 3 โครงการ ไดแก (1)
โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู (2) โครงการขยายเวลาชําระหนี้เงินกู และ (3) โครงการสนับสนุนตนทุนการผลิตใหเกษตร
ผูปลูกขาวนาป ปการผลิต 2562/63
2 ) ม า ต ร ก า ร เพื่ อ ก ร ะ ตุ น ก า ร บ ริ โภ ค แ ล ะ ก า ร ล ง ทุ น ภ า ย ใน ป ร ะ เท ศ
ซึ่งจะชวยสนับสนุนภาคการทองเที่ยว การลงทุนของภาคธุรกิจ และการเขาถึงแหลงทุนของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SME) และประชาชนที่ตองการมีที่อยูอาศัย ประกอบดวย 6 มาตรการยอย ไดแก (1) มาตรการสงเสริม
การทองเที่ยวในประเทศ “ชิมชอปใช (2) การยกเวนการตรวจลงตรา (Visa) เพื่อการทองเที่ยวสําหรับนักทองเที่ยวจีน
และอิ น เดี ย (3) โครงการสนั บ สนุ น SMEs รายย อ ยผ านกองทุ น ส งเสริม วิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย อม (4)
โครงการค้ํ าประกั นสิน เชื่ อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 (PGS8) (5) มาตรการภาษี เพื่ อกระตุ น การ
ลงทุนเอกชน และ (6) มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
3) มาตรการบรรเทาคาครองชีพผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐและกองทุนหมูบาน ซึ่งจะชวย
บรรเทาภาระคาใชจายใหแกผูมีรายไดนอย รักษากําลังซื้อ และเพิ่มสภาพคลองทางดานการเงินใหแกเศรษฐกิจฐาน
ราก ประกอบ 4 มาตรการยอย ไดแก มาตรการพยุ งการบริโภคของผู มีบั ต รสวัส ดิการแหงรัฐ มาตรการมอบเงิน
ชวยเหลือสําหรับผูสูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ มาตรการชวยเหลือการเลี้ยงดูบุตรแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐที่
ไดรับสิทธิภายใตโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย และ (4) มาตรการพักชําระหนี้เงินตนของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่คงคางกับสถาบันการเงิน
4) การแตงตั้งคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจ เพื่อติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและงบลงทุนของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวมทั้งเรงรัดติดตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจใหเปนไปตามเปาหมาย โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปน
ประธานกรรมการ และส วนราชการที่ เกี่ ยวข องเป นกรรมการ โดยมี ที่ ปรึ กษาหรื อรองอธิ บดี ที่ อธิบดี กรมบั ญชี กลาง
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มอบหมาย และที่ปรึกษาหรือรองผูอํานวยการที่ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมอบหมาย เปน
กรรมการและเลขานุการรวม
2.2.2 ประเด็นอภิปราย
1 ) งบ ป ร ะ ม าณ งบ ก ล าง ร า ย ก าร สํ า ร อ งจ า ย ก ร ณี ฉุ ก เฉิ น แ ล ะ จํ า เป น
ของงบประมาณรายจายประจําป 2562 คอนขางมีอยูอยางจํากัด ขณะที่สวนราชการตาง ๆ มีแนวโนมที่จะเสนอขอรับการ
สนั บ สนุ น งบ ป ระมาณ เพื่ อดํ าเนิ น มาตรการบ รรเท าความเดื อดร อน ของป ระชาชน แล ะสนั บ ส นุ น
การขยายตั วทางเศรษฐกิ จมาอย างต อเนื่ อง ดั งนั้ น เพื่ อให เกิ ดการบู รณาการในการทํ างาน ส วนราชการที่ เกี่ ยวข อง
ควรนํ ามาตรการที่ กระทรวงการคลังเสนอในครั้งนี้เขาไปเปนสวนหนึ่ งของดําเนินการของสวนราชการ ขณะที่ มาตรการ
กระตุ นเศรษฐกิ จที่ คาดว าจะใช จ ายจากงบกลาง รายการสํ ารองจ ายกรณี ฉุ กเฉิ นและจํ าเป นของงบประมาณรายจาย
ป ร ะ จํ า ป 2 5 6 3 ข อ ให ส ว น ร า ช ก า ร ดํ า เนิ น ก า ร จั ด ทํ า คํ า ข อ งบ ป ร ะ ม า ณ ต า ม ก ร ะ บ ว น ก า ร
ในขั้ น ตอนปกติ แทนการขอรั บ จั ด สรรจากงบกลาง เพื่ อจะได มี เงิ น สํ า รองที่ เพี ย งพอสํ า หรั บ กรณี ฉุ ก เฉิ น
ในชวงที่เหลือของปงบประมาณ 2563
2) การดํ า เนิ น มาตรการชว ยเหลือผูมีรายไดน อยผานโครงการบั ตรสวัส ดิการแหงรัฐ
กระทรวงการคลังควรเรงรัดใหมีการติดตามและตรวจสอบคุณสมบัติของผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการ
3) การดําเนินมาตรการยกเวนการตรวจลงตรา (VISA) ควรพิจารณาประเทศอื่นเพิ่มเติม
นอกเหนือจากประเทศจีนและอินเดีย โดยเบื้องตนขอใหขยายการดําเนินมาตรการใหกับนักทองเที่ยวใน 19 ประเทศ
รวมทั้งควรพิจารณาหาแนวทางหรือมาตรการจูงใจใหกับกลุมประเทศที่มีศักยภาพ เชน นักทองเที่ยวจากกลุมประเทศ
ตะวันออกกลาง เปนตน
4) การดําเนินมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุนภาคเอกชน โดยหักรายจายเพื่อการลงทุน
ได 1.5 เทา เปนระยะเวลา 5 ป สําหรับการลงทุนในเครื่องจักร จําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกา ซึ่งตองผานการพิจารณา
ของสํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ดั งนั้ น เพื่ อให การดํ าเนิ นการเป นไปอย างรวดเร็ ว ควรนําร างพระราชกฤษฎี กา
ดังกลาวเขาเปนสวนหนึ่งของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังดวย นอกจากนี้ การกําหนดหลักเกณฑให
กิจการที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนไมสามารถใชสิทธิประโยชนตาม
มาตรการนี้ได เห็นควรใหมีการหารือระหวางกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เนื่องจาก
แนวทางการส งเสริมการลงทุ นของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุ นจะมีการพิ จารณาเป นรายโครงการ ซึ่งไม
สอดคลองกับขอยกเวนของมาตรการภาษีเพื่อกระตุนการลงทุนภาคเอกชนที่พิจารณาเปนรายกิจการ
5) สําหรับโครงการลดดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธ.ก.ส.) ที่มีการแบงสัดสวนการรับภาระดอกเบี้ยแทนเกษตรกร โดย ธ.ก.ส. รับภาระรอยละ 0.5 และรัฐบาลจายเงินชดเชย
ใหแก ธ.ก.ส. รอยละ 6.4 นั้น ควรพิจารณาให ธ.ก.ส. รับภาระเพิ่มเติม
6 ) ก าร ดํ าเนิ น โค รงก าร ส นั บ ส นุ น ต น ทุ น ก าร ผ ลิ ต ให เก ษ ต รก ร ผู ป ลู ก
ขาวนาป ปการผลิต 2562/63 เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนจําเปนตองเสนอตอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการ
ขาวเพื่อพิจารณากอนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
2.2.3 ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี
1) มอบหมายกระทรวงการคลังติดตามและตรวจสอบการดําเนินโครงการบัตรสวัสดิการ
แหงรัฐฯ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยเฉพาะคุณสมบัติของผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
2) มอบหมายกระทรวงการคลังหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อเสนอโครงการ
ลดตนทุนการผลิตและการเพิ่มรายไดของเกษตรกรผูปลูกขาวตอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาวเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป และมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงพาณิชยหารือเรื่องการ
ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร โดยเฉพาะการแกไขปญหาราคาปุยเคมี
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2.2.4 มติคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ
1) เห็นชอบในหลักการของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจป 2562 ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ และใหกระทรวงการคลังดําเนินการใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของใหครบถวนกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
2) เห็ น ชอบให ก ระทรวงการคลั งนํ า รางพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อลดหยอนภาษีภายใตมาตรการภาษีเพื่อกระตุนการลงทุน
ภาคเอกชน เสนอเขาเปนสวนหนึ่งของมาตรการดวย เพื่อใหคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาในคราวเดียวกัน
3) มอบหมายสวนราชการที่เกี่ยวของรับขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีและประเด็นอภิปราย
ของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการตอไป หรือทําความตกลงกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหไดขอยุติกอนดําเนินการ
ตอไป
7. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน โครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) รายการจัดหาระบบ
ดาวเทียมสํารวจ ระบบภาคพื้นดิน และระบบแอพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ที่กระทรวงการคลังอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณถึงวันทําการ
สุดทายของเดือนกันยายน 2562 แลว จํานวน 663,480,000.00 บาท เพื่อชําระเงินตามสัญญาจางโครงการจัดหา
ระบบดาวเทียมสํารวจเพื่อการพัฒ นา (THEOS-2) รายการคาจัดหาระบบดาวเทียมสํารวจ ระบบภาคพื้นดิน และ
ระบบแอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศ งวดงานที่ 6 ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดย
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) (สทอภ.) เสนอ
ตางประเทศ
8. เรื่อง (ราง)กรอบขอคิดเห็นของประเทศไทยตอวาระการประชุมภาคีอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ
ซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ ครั้งที่ 18 และการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES
ครั้งที่ 71 และครั้งที่ 72
คณะรัฐ มนตรีมีม ติ เห็ น ชอบในหลักการของ กรอบข อคิ ด เห็ น ของประเทศไทยต อวาระการ (ราง)
ครั้งที่ ประชุ มภาคี อนุ สั ญ ญาวาด วยการค าระหวางประเทศซึ่งชนิ ด สัตวปาและพืช ปาที่ใกลสูญ พัน ธุ 18 และการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ 71 และครั้งที่ 72 ทั้งนี้ หากมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุง
แกไข กรอบขอคิดเห็นของประเทศไทยตอวาระการประชุมดังกลาวที่มิใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชน (ราง)
เปน (และพันธุพืช สัตวปา อธิบดีกรมอุทธยานแหงชาติ) ใหเปนดุลยพินิจของหัวหนาคณะผูแทนไทย ของประเทศไทย
โดยไม ผูพิจารณาตองนํากลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหมจนสิ้นสุดการประชุมในวันที่28 สิงหาคม 2562 ณ
กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยในการประชุมภาคีอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่
ใกล จ ะสู ญ พั น ธุ ครั้ งที่ 18และการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารอนุ สั ญ ญา CITES ครั้ งที่ 71 และครั้ งที่ 72 ที่ ได
ดําเนินการไปกอนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบในหลักการในเรื่องนี้ คณะผูแทนไทยจะขอสงวนทาทีในการประชุม
ดังกลาวขางตนไวกอน และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของ กรอบขอคิดเห็นของประเทศไทยตอ (ราง)
วาระการประชุมดังกลาวแลว คณะผูแทนไทยจะไดดําเนินการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีตอไป ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เสนอ
9. เรื่อง ขอความเห็นชอบตอรางปฏิญญารัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 5 (Fifth APEC Ministerial
Meeting on Food Security)
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตอรางปฏิญญารัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 5 และ
หากมี ความจํ าเป น ต องปรับ ปรุงแก ไขที่ ไม ใช ส าระสําคัญ หรือขัดตอผลประโยชนของไทยใหกระทรวงเกษตรและ
สหกรณดําเนินการตอไปไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก พรอมอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณหรือผูที่ไดรับมอบหมายเขารวมรับรองรางปฏิญญาฯ ดังกลาวตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เสนอ
สาระสําคัญของรางปฏิญญาฯ ประกอบดวย )1) ประเด็นความทาทาย ดานความมั่นคงอาหาร เพื่อ
ตอบสนองจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น )2) การสงเสริมระบบอาหารที่ยั่งยืน โดยสนับ สนุ นการดําเนินนโยบายแบบ
บูรณาการที่คํานึงถึงการพัฒนาการเกษตร การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางยั่งยืน )3) การรับนวัตกรรม
เทคโนโลยีอุบั ติใหม และโอกาสทางดิ จิทัล โดยใหความสําคัญกับสรางนวัตกรรม เน นการสรางและนําเทคโนโลยี
ใหม ๆ มาใช )4) การใชประโยชนจากความเชื่อมโยงและการเสริมสรางหวงโซมูลคาอาหารและการคา สนับสนุนการ
พัฒนารูปแบบธุรกิจที่สงเสริมการเชื่อมโยงระหวางวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และรายยอย )Micro, Small and
Medium Enterprises: MSMEs) ครัวเรือนเกษตรกร และเกษตรกรรายยอย )5) การสงเสริมการพั ฒ นาชนบทใน
ฐานะพื้ น ที่ ที่ ส ร า งโอกาส ส งเสริ ม นโยบายการพั ฒ นาชนบทแบบองค ร วม ที่ คํ านึ งถึ งมิ ติ ด านเศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม รวมถึงความตองการของทองถิ่น และ )6) การดําเนินการตอไป เนนย้ําความสําคัญของ
ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการรับมือกับความทาทายดานอาหารเกษตรในอนาคตโดยรางปฏิญญาฯ และการใหการรับรองเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปคจะมี
ขึ้นระหวางวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2562 ณ เมืองปูแอรโตบารัส สาธารณรัฐชิลี
10. เรื่อง ผลการประชุมเวทีขอริเริ่มสายแถบและเสนทาง ครั้งที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมเวทีขอริเริ่มสายแถบและเสนทาง (Belt and Road Forum
For International Cooperation- BRF) ครั้งที่ 2 และกิจกรรมที่เกี่ยวของ และมอบหมายใหหนวยงานที่มีภารกิจที่
เกี่ยวของดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตอไปตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ
กระทรวงการตางประเทศไดเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมเวที ขอริเริ่มสายแถบและ
เสนทาง (Belt and Road Forum For International Cooperation- BRF) ครั้งที่ 2 และกิจกรรมที่เกี่ยวของ ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาคณะผูแทนเขารวมการประชุมดังกลาว จัดขึ้นระหวางวันที่ 25 – 27 เมษายน 2562 ณ กรุง
ป ก กิ่ ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น โดยสาระสํ า คั ญ ของผลการประชุ ม ฯ ประกอบด ว ย (1) การประชุ ม ระดั บ สู ง
ของ BRF ครั้งที่ 2 โดยประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประธานพิธีเปดการประชุมและกลาวตอที่
ประชุม ฯ วา ขอริเริ่มสายแถบและเสนทางจะสรางโอกาสความรวมมือที่เปดกวางและนําไปสูความมั่งคั่งรวมกัน
(2) การประชุมผูนําโตะกลมของ BRFครั้งที่ 2 โดยที่ประชุม ไดรับรองแถลงการณรวมของการประชุม BRF ครั้งที่ 2
ซึ่งมีสาระสําคัญครอบคลุม 5 มิติ ไดแก 1) ความเชื่อมโยงทางนโยบาย 2) ความเชื่อมโยงดานโครงสรางพื้นฐานทุกมิติ
3) การสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 4) การเสริมสรางความเขมแข็งของความรวมมือใหปฏิบัติไดจริงและมีผลลัพธที่เปน
รูปธรรม และ 5) การพัฒนาการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนในมิติตาง ๆ (3) การประชุมเวทีกลุมยอย (4) การหารือ
ทวิภาคีระหวางนายกรัฐมนตรีกับผูนําจีน (5) การหารืออยางไมเปนทางการระหวางนายกรัฐมนตรีกับผูนําประเทศ
อื่น ๆ
แตงตั้ง
11. เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงมหาดไทย)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทยเสนอแต ง ตั้ ง นางพจนี ย
ขจรปรีด านนท ผู อํานวยการสํานั กผังเมื องรวมและผังเมื องเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมื อง ใหดํารงตําแหน ง
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ที่ ป รึ กษาด า นการผั งเมื อง (นั ก ผั งเมื อ งทรงคุ ณ วุฒิ ) กรมโยธาธิก ารและผั งเมื อ ง กระทรวงมหาดไทย ตั้ งแต วั น ที่
25 เมษายน 2562 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
แตงตั้งเปนตนไป
12. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติตามที่สํ านักข าวกรองแห งชาติเสนอแตงตั้ ง นายอนุ กูล เจิ มมงคล รอง
ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ ใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อทดแทนผูที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
13. เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแตงตั้ง
นายอาจิ น จิ ร ชี พ พั ฒ นา รองผู อํ า นวยการสํ านั กงานสถิ ติแ ห งชาติ ให ดํ ารงตํ าแหน ง ผู ตรวจราชการกระทรวง
สํ านั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม เพื่ อ ทดแทนตํ าแหน งที่ ว าง ทั้ งนี้ ตั้ งแต วัน ที่
20 สิงหาคม 2562 เปนตนไป
14. เรื่อง การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน แทนตําแหนงที่วางลง
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ สํ า นั ก งานป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น เสนอแต ง ตั้ ง
นายอํานวย ปรีมนวงศ อธิบดีกรมธนารักษ (ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป) ให
ดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.)
แทนตําแหนงที่วางลง ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป
15. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเสนอแตงตั้งขาราชการการเมือง
จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางรัตนา จงสุทธานามณี ใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
2. นายวารุจ ศิริวัฒน ใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เปนตนไป
16. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงพลังงาน)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานเสนอแตงตั้ง นายยุคล ชนะวัฒน
ปญญา เปนขาราชการการเมือง ตําแหนงที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม
2562 เปนตนไป
17. เรื่อง การแตงตั้งผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเปนหลักการมอบหมายใหรัฐมนตรีเปนผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา หรือมี
แตไมอาจปฏิบัติราชการได ตามความในมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
จํานวน 2 ราย ตามลําดับ ตามที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้
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1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
2. รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เปนตนไป
18. เรื่อง แตงตั้งผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเปนหลักการมอบหมายใหรัฐมนตรีเปนผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน ในกรณี ที่ไมอาจปฏิบัติราชการได ตามความในมาตรา 42 แหงพระราชบัญญั ติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 จํานวน 2 ราย ตามลําดับ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยใหรวมถึงกรณีที่ไมมีผูดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานดวย ดังนี้
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (นายอุตตม สาวนายน)
2. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (นายสุวิทย เมษินทรีย)
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เปนตนไป
19. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูชวยรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการ
ผูชวยรัฐมนตรี จํานวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ 2. นายอภิวัฒน ขันทอง โดยใหมีผลตั้งแตวันที่
นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแตงตั้งและมอบหมายใหเปนผูชวยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
20. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูชวยรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการ
ผูชวยรัฐมนตรี จํานวน 15 ราย ดังนี้
1. นายอํานวย คลังผา กรรมการผูชวยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
2. นายทวี สุระบาล กรรมการผูชวยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
3. นายทศพล เพ็งสม กรรมการผูชวยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
4. นายธีระทัศน เตียวเจริญโสภา กรรมการผูชวยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
5. นายสุภรณ อัตถาวงศ กรรมการผูชวยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
6. นายนิทัศน รายยวา กรรมการผูชวยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
7. นายสรสินธุ ไตรจักรภพ กรรมการผูชวยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
8. นายชาญกฤช เดชวิทักษ กรรมการผูชวยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
9. นายชื่นชอบ คงอุดม กรรมการผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการคลัง
10. นายนราพัฒน แกวทอง กรรมการผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ
11. นายเนวินธุ ชอชัยทิพฐ กรรมการผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
12. นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล กรรมการผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงพลังงาน
13. พ ลตํ ารวจโท ณั ฐพิ ช ย สนิ ท วงศ ณ อยุ ธ ยา กรรมการผู ช ว ยรั ฐ มน ตรี ป ระจํ า
กระทรวงมหาดไทย
14. นายปรเมศร งามพิเชษฐ กรรมการผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรม
15. นายธีระยุทธ วานิชชัง กรรมการผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงอุตสาหกรรม
โดยใหมีผลตั้งแตวันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแตงตั้งและมอบหมายใหเปนผูชวยรัฐมนตรี
ประจํากระทรวง
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21. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ขาราชการการเมือง ตําแหนงประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จํานวน 5 ราย ดังนี้
1. นายพิพัฒน ธรรมสิทธิ์
2. นายนิพนธ ชื่นตา
3. นายทองจันทร จันเต
4. นายโรจนินทร หิรัญโชคอนันต
5. นายนริสสร แสงแกว
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เปนตนไป
22. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบตามที่ สํ านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี เสนอแต งตั้ ง พลตํ า รวจเอก
ธรรมศั ก ดิ์ วิ ชชารยะ ให ดํารงตํ าแหน งข าราชการการเมื อง ตํ าแหน งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ ายการเมื อง
(รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เปนตนไป
23. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบตามที่ สํ านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี เสนอแต งตั้ ง นางสาวรั ช ดา
ธนาดิ เรก ให ดํ ารงตํ าแหน งขาราชการการเมื อง ตํ าแหน งรองโฆษกประจํ าสํ านั ก นายกรัฐ มนตรี ทั้ งนี้ ตั้ งแต วัน ที่
20 สิงหาคม 2562 เปนตนไป
24. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐ มนตรี มีม ติ เห็ น ชอบตามที่ สํานั กเลขาธิการนายกรัฐ มนตรีเสนอแต งตั้ง นางสาวไตรศุ ลี
ไตรสรณกุล ใหดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง ตําแหนงรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่
20 สิงหาคม 2562 เปนตนไป
25. เรื่อง มอบหมายให รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเปนหลักการมอบหมายใหรฐั มนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เปนผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวง หรือมีแตไมอาจปฏิบั ติราชการได ตามมาตรา 42 แหงพระราชบั ญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ นดิ น
พ.ศ. 2534 ตามลําดับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ดังนี้
1. รอยเอก ธรรมนัส พรหมเผา
2. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ
3. นายประภัตร โพธสุธน
26. เรื่อง การมอบหมายผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเปนหลักการมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม เปน
ผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
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หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ตามมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
จํานวน 2 ราย ตามลําดับ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
1. นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม
2. นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม
27. เรื่อง การแตงตั้งข าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอแตงตั้งขาราชการ
ประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตําแหนงที่วางและทดแทนผูเกษียณอายุราชการ จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. แตงตั้ง นางอัษฎาพร ไกรพานนท ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง)
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง)
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทดแทนผูเกษียณอายุราชการ)
2. แตงตั้ง นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง)
สํานั กงานปลัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อม ใหดํารงตํ าแหนงอธิบ ดี (นักบริหาร ระดั บสูง) กรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล (ทดแทนผูเกษียณอายุราชการ)
3. แต ง ตั้ ง นายโสภณ ทองดี ผู ต รวจราชการกระทรวง (ผู ต รวจราชการกระทรวง ระดั บ สู ง )
สํานั กงานปลัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อม ใหดํารงตํ าแหนงอธิบ ดี (นักบริหาร ระดั บสูง) กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
4. แตงตั้ง นายภาดล ถาวรกฤชรัตน ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง)
สํานั กงานปลัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อม ใหดํารงตํ าแหนงอธิบ ดี (นักบริหาร ระดับสู ง) กรม
ทรัพยากรน้ํา (ทดแทนผูเกษียณอายุราชการ)
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
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28. เรื่อง คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 196/2562 เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐ มนตรีมีมติ รับ ทราบคํ าสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 196/2562 เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคําสั่ง
มอบหมายและมอบอํ า นาจให ร องนายกรั ฐ มนตรี และรัฐ มนตรี ป ระจํ าสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี ป ฏิ บั ติร าชการแทน
นายกรัฐมนตรี
ตามที่ ไ ด มี คํ า สั่ ง สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 165/2562 เรื่ อ ง มอบหมายและมอบอํ า นาจให
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม
2562 นั้น
เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินดําเนินไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม อาศัยอํานาจ ตามความ
ในมาตรา 10 และมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 (2) และมาตรา 12 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และ
มาตรา 90 แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบ
อํานาจ พ.ศ. 2550 จึงใหแกไขเพิ่มเติมคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้
1. ยกเลิ ก ข อ 2.3 แห ง คํ า สั่ ง สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 165/2562 เรื่ อ ง มอบหมายและ
มอบอํ า นาจให ร องนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรีป ฏิ บั ติ ร าชการแทนนายกรั ฐ มนตรี
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
2. เพิ่มความตอไปนี้เปน ขอ 6.3 แหงคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 165/2562 เรื่อง มอบหมายและ
มอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่
30 กรกฎาคม 2562
“6.3 การมอบหมายใหกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)”
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป
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