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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 20/2562 วันอังคารท่ี 3 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

031262 

 
เรื่อง : ขออนุมัติวงเงินราคากลางและเพ่ิมวงเงินกอหน้ีผูกพัน รวมถึงขยายระยะเวลากอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ รายการ

ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบโครงการอางเก็บนํ้าหวยแมสลิด จังหวัดตาก 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติ ดังน้ี 

1. วงเงินราคากลาง สําหรับรายการกอสรางทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอางเก็บนํ้า 
หวยสลิด จังหวัดตาก จํานวน 278.852 ลานบาท เพ่ือใหกรมชลประทานใชเปนกรอบวงเงินในการประกวดราคา 
จางกอสราง 

2. ใหเพ่ิมกรอบวงเงินกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ สําหรับรายการกอสรางทํานบดินหัวงานและอาคาร
ประกอบ โครงการอางเก็บนํ้าหวยแมสลิด จังหวัดตาก จากเดิมวงเงิน 330.300 ลานบาท เปนวงเงิน 420.891 ลานบาท 
เน่ืองจากวงเงินราคากลาง (ตามขอ 1.) เมื่อรวมกับคางานท่ีไดจายใหผูรับจางสัญญาเดิม เปนเงิน 142.039 ลานบาท 
ทําใหวงเงินรายการดังกลาวเพ่ิมข้ึนจากกรอบวงเงินกอหน้ีผูกพันท่ีคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติไวจากเดิมวงเงิน 330.300 
ลานบาท เปนวงเงิน 420.891 ลานบาท 

3. ใหขยายระยะเวลากอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ สําหรับรายการดังกลาวจากปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
– 2558 เปนปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2565 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน ๒๕๕3 อนุมัติให ชป. กอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ รายการ

กอสรางทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอางเก็บนํ้าหวยแมสลิด จังหวัดตาก วงเงินท้ังสิ้น 330.๓0 ลานบาท 
(รวมเงินสํารองเผื่อเหลือเผื่อขาด ๑5.70 ลานบาท) ระยะเวลา 3 ป (ตั้งแต ป ๒๕๕4 – 2556) 

2. ชป. ไดวาจางผูรับจางใหกอสรางทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอางเก็บนํ้าหวยแมสลิด  
จังหวัดตาก โดยมีวงเงินตามสัญญา จํานวน 314,578,000 บาท 

3. ชป. จําเปนตองขยายระยะเวลากอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณฯ รวม 2 ครั้ง โดยมีเหตุผล ดังน้ี 
3.1 ครั้งท่ี 1 ขยายระยะเวลาฯ จากเดิมป 2554 – 2556 เปนป 2554 – 2557 เน่ืองจากเกิดอุทกภัย 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

1. สามารถสงนํ้าชวยเหลือพ้ืนท่ี เกษตรกรรมในฤดูฝน 8,200 ไร 
และฤดูแลง 3,358 ไร 

2. เปนแหลงนํ้าสําหรับอุปโภค – บริโภคแกราษฎรและสัตวเลี้ยง
ในพ้ืนท่ีโครงการและบริเวณใกลเคียง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในป 2554 ทําใหผูรับจางไมสามารถปฏิบัติงานได (รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดอนุมัติเมื่อวันท่ี 20 กันยายน 56) 
3.2 ครั้งท่ี 2 ขยายระยะเวลาฯ จากเดิมป 2554 – 2557 เปนป 2554 – 2558 เน่ืองจากมีการแกไข

แบบถนนบํารุงรักษาดานทายเข่ือนใหสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศในพ้ืนท่ีกอสรางจริง เพ่ือลดงานระเบิดหินท่ีไมจําเปนลง 
(รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดอนุมัติเมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2558) 

ท้ังน้ี ชป. ไดขยายระยะเวลากอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณฯ ของโครงการดังกลาว จากเดิมป 2554 – 
2556 เปนป 2554 – 2558 

4. ผูรับจางไดกอสรางลาชากวาแผนงานท่ีวางไวมาก แมวา ชป. จะไดทําการเตือนและเรงรัดการปฏิบัติงานอยาง
ตอเน่ือง แตผูรับจางหลับเพิกเฉยและไมเขาปฏิบัติงานตามเง่ือนไขของสัญญา รวมท้ังไมปฏิบัติงานใหเปนไปตามลําดับ
ข้ันตอนตามแผนงานท่ีวางไว ประกอบกับคาปรับท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานลาชาเกินกวารอยละ 10 ของราคาคางาน
ตามสัญญาแลว ชป. จึงจําเปนตองบอกเลิกสัญญาจางกอสรางไป เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2560 

5. ชป. ไดตรวจสอบผลงานกอสรางท่ีผูรับจางดําเนินการแลว และไดคํานวณราคากลางคางานกอสรางจาก
ปริมาณงานในสวนท่ีเหลือจากสัญญาเดิม และคางานท่ีตองดําเนินการเพ่ิมเติมตามความจําเปน ไดเปนวงเงิน 
278,852,000 บาท สรุปได ดังน้ี 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน 
(รายการ) 

วงเงิน (บาท) 

1 รายการงานท่ีดําเนินการแลวเสร็จ เชน งานอาคารระบายนํ้าลน 
(ดินขุด) 

31 - 

2 รายการงานท่ีดําเนินการแลวแตยังไมสามารถใชประโยชนได  
และตองดําเนินการตอใหแลวเสร็จ เชน งานปรับปรุงฐานราก

เข่ือน งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเข่ือน 

28 141,154,873.12 

3 รายการงานท่ียังไมไดดําเนินการ และตองดําเนินการตอให
แลวเสร็จ เชน งานเข่ือนดิน (คอนกรีตโครงการสราง เสาวัด

ระดับนํ้า) 

182 137,697,126.88 

4 รายการงานท่ียังไมไดดําเนินการ และไมตองดําเนินการตอ 
เชน งานอาคาร (อาคารสื่อสาร โรงจอดรถยนต โรงชางกล) 

27 - 

รวมท้ังสิ้น 268 278,852,000.00 

 



3 
 

6. ชป. มีคางานตามสัญญาเดิมท่ีตองจายใหแกผูรับจางรายเดิม 142,039,393 บาท ซึ่งไดจายใหผูรับจางรายเดิม
ท้ังหมดแลว 

7. สํานักงบประมาณ มีหนังสือ ท่ี นร 0718/12797 ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2561 ไดเห็นชอบความเหมาะสม
ของราคากลางคางานกอสรางทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอางเก็บนํ้าหวยแมสลิด จังหวัดตาก  
วงเงิน 278,852,000 บาท แตเน่ืองจากราคากลางใหมของรายการดังกลาว จํานวน 278,852,000 บาท เมื่อรวมกับ
คางานท่ีจายใหผูรับจางแลว จํานวน 142,039,393 บาท เปนวงเงินใหม จํานวน 420,891,393 บาท (278,852,000 + 
142,039,393 = 420,891,393 บาท) ซึ่งเปนวงเงินสูงกวาวงเงินงบประมาณรวมเผื่อเหลือเผื่อขาดท่ีคณะรัฐมนตรี
ไดอนุมัติใหกอหน้ีผูกพันไวเดิม (330,300,000 บาท) เกินกวารอยละ 5 จึงขอให ชป. นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
อนุมัติวงเงินราคากลางกอนดําเนินการประกวดราคา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2552 

มติ ครม.  : อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมชลประทาน)  
เรงรัดดําเนินการประกวดราคาและการกอสรางใหแลวเสร็จโดยเร็วตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 20/2562 วันอังคารท่ี 3 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

031262 

 
เรื่อง : แผนยุทธศาสตรยางพารา ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. รับทราบแผนยุทธศาสตรยางพารา ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย การยางแหงประเทศไทย (กยท.) ในฐานะเปนกรรมการ และผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ไดจัดทํายุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) พรอมท้ังไดมี  
การปรับปรุงแกไขตามประเด็นขอเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งแผนยุทธศาสตร
ยางพาราระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ตองนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ ตามมติคณะกรรมการนโยบาย  
ยางธรรมชาติ ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2560 

โดยแผนยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 
๑. วิสัยทัศน (Vision) 

“ประเทศผูผลิตยางคุณภาพดี  เกษตรกรมีรายไดมั่นคง” 
๒. พันธกิจ (Mission) ประกอบดวย ๘ พันธกิจ ดังน้ี 

๒.๑ พัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ใหมีความเขมแข็ง และมีรายไดท่ีมั่นคง 
๒.๒ สงเสริมการผลิตยาง และผลิตภัณฑยางพาราใหมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล 
๒.๓ สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา 
๒.๔ สงเสริมการดําเนินธุรกิจแปรรูปยาง/ไมยางพารา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ  

แปรรูปยาง/ไมยางพารา 
๒.๕ พัฒนาระบบตลาด และชองทางการจัดจําหนายยาง และผลิตภัณฑยางพารา ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
๒.๖ สงเสริมการใชยางภายในประเทศ 
๒.๗ ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับยางพาราท้ังระบบใหมีความเปนเอกภาพ มีความสมบูรณถูกตอง 

มีความชัดเจน และมีความทันสมัย 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กยท.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนการแกไขปญหายางพาราท้ังระบบใหกับเกษตรกร
ชาวสวนยางและผูเก่ียวของกับพารา 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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๒.๘ ปรับปรุงแกไขกฎระเบียบ/กฎหมาย และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยางพารา 

๓. เปาหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ไดกําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรไวดังน้ี 
๓.๑ ลดจํานวนพ้ืนท่ีปลูกยางลงจาก ๒๓.๓ ลานไร เมื่อป ๒๕๕๙ เหลือ ๑๘.๔ ลานไร ในป ๒๕๗๙ 
๓.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตอหนวยพ้ืนท่ี โดยกําหนดเปาหมายปริมาณผลผลิตยางเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ย ๒๒๔ 

กิโลกรัม/ไร เมื่อป ๒๕๕๙ เปนเฉลี่ย ๓๖๐ กิโลกรัม/ไร ในป ๒๕๗๙ 
๓.๓ เพ่ิมสัดสวนการใชยางภายในประเทศจากรอยละ ๑๓.๖ เมื่อป ๒๕๕๙ เปนรอยละ ๓๕ ในป ๒๕๗๙ 
๓.๔ เพ่ิมมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางพาราจาก ๒๕๐,๐๐๐ ลานบาท/ป เมื่อป ๒๕๕๙ เปน ๘๐๐,๐๐๐ ลานบาท/ป 

ในป ๒๕๗๙ 
๓.๕ เพ่ิมรายไดจากการทําสวนยางจาก ๑๑,๙๘๔ บาท/ไร เมื่อป ๒๕๕๙ เปน ๑๙,๘๐๐ บาท/ไร ในป ๒๕๗๙ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร (Strategy) ประกอบดวย ๕ ยุทธศาสตร ๑๙ กลยุทธ ดังน้ี 
4.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  

มี 4 กลยุทธ ไดแก 
1) การเพ่ิมรายไดครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางและการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรชาวสวนยาง 

สูการเปน Smart Farmer 
2) การสงเสริมการรวมกลุมจัดตั้งเปนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและการสนับสนุนการทําสวนยาง 

ในรูปแบบแปลงใหญ 
3) การพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางใหมีการบริหารงานแบบมืออาชีพ และมีขีด ความสามารถ  

ในการทําธุรกิจ 
4) การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพใหกับกลุมเกษตรกรชาวสวนยางรุนใหม 

4.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพ และการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน มี 3 กลยุทธ ไดแก 
1) การบริหารจัดการพ้ืนท่ีการผลิตและปริมาณผลผลิตยางพารา 
2) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต และการแปรรูปยาง/ไมยางพารา 
3) การพัฒนาคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานสินคาตลอดหวงโซอุปทาน 

4.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม มี 4 กลยุทธ ไดแก 
1) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนา/จัดหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเก่ียวกับยาง/ไมยางพารา 
2) การเพ่ิมจํานวนนักวิจัย และการตอยอดผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย 
3) การพัฒนา/การจัดหาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือระบบการบริหารจัดการ เพ่ือรองรับการขาดแคลน

แรงงานคนในสวนยาง 
4) การประสานความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ และประชาคมวิจัยระดับนานาชาต ิ
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4.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาตลาด และชองทางการจัดจําหนาย มี 4 กลยุทธ ไดแก 
1) การพัฒนาตลาดยางท่ีซื้อขายโดยมีการสงมอบจริงใหเปนตลาดท่ีท่ัวโลกใชในการอางอิง 
2) การพัฒนาตลาด และชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑยางพาราภายในประเทศ 
3) การพัฒนาตลาด และชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑยางพาราในตางประเทศ 
4) การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานยางพารา 

4.5 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาปจจัยสนับสนุน มี 4 กลยุทธ ไดแก 
1) การปรับปรุงแกไข และการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับยางพารา 
2) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
3) การพัฒนาบุคลากร 
4) การสงเสริมการใชยางภายในประเทศ และการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑยางพารา 

มติ ครม. : 1. รับทราบแผนยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
ท้ังน้ี ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณปรับกรอบระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรยางพาราฯ ใหสอดคลองกับกรอบระยะเวลา
ของยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ดวย 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และสํานักงบประมาณ ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

3. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงดําเนินการสรางอุปสงค (Demand)  
ของยางพาราและผลิตภัณฑจากยางพารา และสงเสริมการใชยางพาราในหนวยงานภาครัฐใหเพ่ิมมากข้ึน โดยใหกําหนด
เปาหมายการดําเนินการใหชัดเจนและเปนรูปธรรม รวมท้ังใหพิจารณาความเหมาะสมและเปนไปไดในการสงเสริม  
การปลูกพืชชนิดอ่ืนหรือการเลี้ยงสัตวผสมผสานกับการปลูกยางพาราเพ่ือใหมีการใชประโยชนในพ้ืนท่ีอยางสูงสุด 

4. ใหกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และสํานักงบประมาณรวมกันพิจารณาแนวทางการแกไขปญหา 
อุปสรรค และขอจํากัดในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐสามารถจัดหายางพาราหรือผลิตภัณฑจาก
ยางพาราไปใชในการดําเนินแผนงาน/โครงการตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบไดอยางรวดเร็วและเพ่ิมมากข้ึน 

5. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงดําเนินการรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลพ้ืนท่ีการเกษตร รวมถึงพ้ืนท่ีเพาะปลูกยางพารา  
ท่ีมีการบุกรุกพ้ืนท่ีปาและพ้ืนท่ีหวงหามประเภทอ่ืนๆ ใหครบถวน ชัดเจน และถูกตองตรงกัน และใหนําขอมูลดังกลาว
พรอมท้ังแนวทางและมาตรการในการแกปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบเสนอตอคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แหงชาติ (คทช.) เพ่ือพิจารณาตอไป ท้ังน้ี การกําหนดแนวทางและมาตรการดังกลาวใหคํานึงถึงผลกระทบและความ
เดือดรอนของเกษตรกรผูมีรายไดนอยดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 20/2562 วันอังคารท่ี 3 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

031262 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานแมนํ้าเจาพระยา เปนทางนํ้าชลประทาน ท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานแมนํ้าเจาพระยา 
เปนทางนํ้าชลประทาน ท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแลว 
เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และเพ่ือใหการใชนํ้าเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. ไดเสนอรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานแมนํ้าเจาพระยา เปนทางนํ้าชลประทาน ท่ีจะเรียก

เก็บคาชลประทาน พ.ศ. ....  มาเพ่ือดําเนินการ โดยมีสาระสําคัญเปนการสมควรกําหนดใหทางนํ้าชลประทานแมนํ้า
เจาพระยา จากกิโลเมตรท่ี 59.000 ในทองท่ีตําบลพยุหะ และตําบลนํ้าทรง อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค  
ถึงกิโลเมตรท่ี 79.000 ในทองท่ีตําบลโกรกพระ และตําบลยางตาล อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค เปนทางนํ้า
ชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพและทราบถึง
ปริมาณนํ้าท่ีขาดหายไปจากระบบชลประทาน โดยเรียกเก็บจากผูใชนํ้าท่ีนํานํ้าไปใชเพ่ือกิจการโรงงาน การประปา  
หรือกิจการอ่ืนหรือนอกเขตชลประทาน เพ่ือนําเงินท่ีเรียกเก็บไดเขาบัญชีทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน เปนคาใชจาย
ปรับปรุงบํารุงรักษาการชลประทาน 

2. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2562 อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงตามขอ 1. ตามท่ี กษ. เสนอ 
และใหสง สคก. ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

3. สคก. ไดตรวจพิจารณารางกฎกระทรวงตามขอ 2. เสร็จแลว ไดมีการแกไขเล็กนอย (ตามแบบการรางกฎหมาย) 
เพ่ือใหถูกตองและเหมาะสมยิ่งข้ึน โดยกรมชลประทานไดยืนยันใหความเห็นชอบรางกฎกระทรวงดังกลาวแลว 

4. ตอมาไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา โปรดกระหมอมแตงตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงไดสงรางกฎกระทรวงตามขอ 3. ให กษ. พิจารณาทบทวนอีกครั้งหน่ึง 

5. กษ. พิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณของนํ้า และเพ่ือใหการใชนํ้าเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังทําใหทราบถึงปริมาณของนํ้าท่ีขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเปนการรองรับการอนุญาตใชนํ้า

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และเพ่ือใหการใช
นํ้าเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอ่ืนท่ีจะมีข้ึนในอนาคต สมควรดําเนินการรางกฎกระทรวงตามขอ 3.  
ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแลวตอไป จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

มติ ครม. : เห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานแมนํ้าเจาพระยา เปนทางนํ้าชลประทาน ท่ีจะเรียกเก็บ
คาชลประทาน พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
และใหดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 20/2562 วันอังคารท่ี 3 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

031262 

 
เรื่อง : การแตงตั้งกรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาแตงตั้งกรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 13 คน ประกอบดวย กรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชน จํานวน 10 คน และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเปนตนไป ดังน้ี 

คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
กรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชน และกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิเดิม ตามมติคณะรัฐมนตรี (ในขอ 1) 
กรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชน และกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิท่ีเสนอแตงต้ังในครั้งน้ี 
1. กรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชน 
1.1 นายวรวิทย บุญสราง (จังหวัดขอนแกน) 1.1 นายกิติศักด์ิ ขจรภัย (จังหวัดสระบุรี) 
1.2 นางสาวปยะภรณ สมพงษ (จังหวัดลําพูน) 1.2 นายนฤทธิ์ คําธิศรี (จังหวัดสกลนคร)* 
1.3 นางปรีดา วรรณรัตน (จังหวัดตราด) 1.3 นายแรม เชียงกา (จังหวัดกาญจนบุรี) 
1.4 นางพิชชาภา พลสวาง (จังหวัดพิจิตร) 1.4 นางพิชชาภา พลสวาง (จังหวัดพิจิตร)* 
1.5 นายอิทธิ แจมแจง (จังหวัดระยอง) 1.5 นายเสกสรรค สะอาดใจ (จังหวัดเพชรบูรณ) 
1.6 นายนฤทธ์ิ คําธิศรี (จังหวัดสกลนคร) 1.6 นายไพฑูรย ฝางคํา (จังหวัดศรีสะเกษ)* 
1.7 นายไพฑูรย ฝางคํา (จังหวัดศรีสะเกษ) 1.7 นายอิทธิ แจมแจง (จังหวัดระยอง)* 
1.8 นายสุริยา ศรีโพธ์ิทอง (จังหวัดสุพรรณบุรี) 1.8 นายสุริยา ศรีโพธิ์ทอง (จังหวัดสุพรรณบุรี)* 
1.9 นายจํารัส มีลิ (จังหวัดเพชรบุรี) 1.9 นางมนัสนันท ปาสาวัน (จังหวัดพะเยา) 
1.10 นายสิทธิโชค เองฉวน (จังหวัดกระบ่ี) 1.10 นางบังอร อภิญญาวงศเลิศ (จังหวัดเชียงใหม) 

 
 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กสก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหองคประกอบของคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
มีความครบถวน สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางตอเน่ือง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 

กรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชน และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเดิม ตามมติคณะรัฐมนตรี (ในขอ 1) 

กรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชน และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีเสนอแตงต้ังในครั้งน้ี 

2. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
2.1 รองศาสตราจารยวรากรณ สามโกเศศ (ดานการบริหารธุรกิจ) 2.1 นายภาคภูมิ เพ่ิมมงคล (ดานการบริหารธุรกิจ) 
2.2 นายชัยวัฒน ปกปอง (ดานการเงิน) 2.2 นายชัยวัฒน ปกปอง (ดานการเงิน)* 
2.3 นายวิวัฒน ไมแกนสาร (ดานการคาและอุตสาหกรรม) 2.3 นายวิวัฒน ไมแกนสาร (ดานการคาและอุตสาหกรรม)* 
หมายเหตุ * กรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิมท่ีไดรับการเสนอแตงตั้งในครั้งน้ี 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2559 อนุมัติใหแตงตั้งกรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชน 

และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 13 คน โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรี 
มีมติเปนตนไป ตามท่ี กษ. เสนอ 

2. กษ. รางานวา กรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกลาว  
ท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติแตงตั้ง (ตามขอ 1) ไดดํารงตําแหนงครบวาระสามป เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2562 ดังน้ัน  
เพ่ือใหองคประกอบของคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนครบถวน และสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางตอเน่ือง  
จึงจําเปนตองพิจารณาแตงตั้งกรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิชุดใหม 

3. กษ. โดยกรมสงเสริมการเกษตร ไดมีคําสั่งท่ี 762/2562 ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 แตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชน เพ่ือทําหนาท่ีสรรหากรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชน ตามระเบียบ 
วาดวยการสรรหากรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชน และกรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด พ.ศ. 2548  
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการสรรหาผูประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนท่ีมีความรู ความสามารถ เหมาะสม 
ท่ีจะแตงตั้งเปนกรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชน จํานวน 10 คน และกรมสงเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนไดดําเนินการคัดเลือกบุคคลผูมีความรูความเช่ียวชาญ และประสบการณในดาน 
การบริหารธุรกิจ ดานการเงิน และดานการคาและอุตสาหกรรม จํานวน 3 คน เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแตงตั้ง
เปนกรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนตอไป 

มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 20/2562 วันอังคารท่ี 3 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

031262 

 
เรื่อง : แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
การยางแหงประเทศไทย แทนประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิมท่ีดํารงตําแหนงครบวาระสามป (เมื่อวันท่ี 
11 มกราคม 2562) รวม 8 คน ดังน้ี 

คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย 
ประธานกรรมการและกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิเดิม ตามมติ
คณะรัฐมนตรี (ในขอ 1) 

ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีเสนอแตงต้ัง 

ในครั้งน้ี 
ตําแหนง 

1. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข 1. นายประพันธ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการ 
2. นายประสิทธ์ิ หมีดเส็น 2. นายสังขเวิน ทวดหอย* กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

(ผูแทนเกษตรกรชาวสวนยาง) 
3. นายสังขเวิน ทวดหอย 3. นายสุนทร รักษรงค กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

(ผูแทนเกษตรกรชาวสวนยาง) 
4. นายเสนีย จิตตเกษม 4. นางสาวอรอนงค อารินวงค กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

(ผูแทนเกษตรกรชาวสวนยาง) 
5. นายธีรพงศ ตันติเพชรราภรณ 5. นายสงา ขันคํา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

(ผูแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง) 
6. นายสาย อ่ินคํา 6. นายระสิทธ์ิ สืบชนะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

(ผูแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
 

 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กยท.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการกําหนดนโยบายการบริหารงาน ทิศทาง 
และเปาหมายการดําเนินงานตลอดจนการกํากับดูแลกิจการของ 
การยางแหงประเทศไทยสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง รวมถึง
สามารถขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายของรัฐบาลไดอยางทันทวงที 
และเปนรูปธรรม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย 
ประธานกรรมการและกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิเดิม ตามมติ
คณะรัฐมนตรี (ในขอ 1) 

ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีเสนอแตงต้ัง 

ในครั้งน้ี 
ตําแหนง 

7. นายธนวรรธน พลวิชัย 7. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
(ผูแทนผูประกอบกิจการยาง ซึ่งมีความ
เช่ียวชาญดานการคา) 

8. นายพิชัย ถ่ินสันติสุข 8. นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
(ผูแทนผูประกอบกิจการยาง ซึ่งมีความ
เช่ียวชาญดานการผลิตอุตสาหกรรมยาง) 

หมายเหตุ *กรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิมท่ีไดรับการเสนอแตงตั้งในครั้งน้ีเปนวาระท่ีสองติดตอกัน 

โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเปนตนไป ท้ังน้ี บุคคลในลําดับท่ี 6 – 8 เปนบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2559 อนุมัติใหการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย รวม 8 คน โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเปนตนไป ตามท่ี กษ. เสนอ 
2. กษ. รายงานวา ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย 

ท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติแตงตั้ง (ตามขอ 1) ไดดํารงตําแหนงครบวาระสามปเมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2562 ดังน้ัน เพ่ือให
การกําหนดนโยบายการบริหารงาน ทิศทางและเปาหมายการดําเนินงานตลอดจนการกํากับดูแลกิจการของการยาง 
แหงประเทศไทยสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง รวมถึงสามารถขับเคลื่อนภารกิจแบะนโยบายของรัฐบาลไดอยาง
ทันทวงทีและเปนรูปธรรม จึงมีความจําเปนท่ีตองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ แทนประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิมท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง 

3. คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย ไดมีคําสั่งท่ี 6/2562 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2562 แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย เพ่ือทําหนาท่ีสรรหากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 ท่ีประชุมไดมี
มติคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย นําเสนอคณะกรรมการ
การยางแหงประเทศไทย เพ่ือพิจารณาตอไป 

4. คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยในการประชุมครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2562  
ไดมีมติเห็นชอบรายช่ือบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย 



13 
 

5. ประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจโดยไดรับมอบหมายอํานาจจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
ไดใหความเห็นชอบรายช่ือบุคคลดังกลาวตามท่ี กษ. เสนอแลว 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 20/2562 วันอังคารท่ี 3 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

031262 

 
เรื่อง : การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติ 
 

สารัตถะ :  สศช. ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เสนอ ครม. พิจารณามติคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรชาติ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2562 ดังน้ี 

1. เห็นชอบการกําหนดหนวยงานเจาภาพและภารกิจในการขับเคลื่อนประเด็นแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
หนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนเปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และหนวยงานเจาภาพ
ขับเคลื่อนเปาหมายระดับแผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และมอบหมายใหหนวยงานเจาภาพประสาน
และบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดตามแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

2. เห็นชอบแนวทางการจัดทําแผนระดับท่ี 3 ในสวนของแผนปฏิบัติการดาน... และมอบหมาย สศช. 
พิจารณากํากับการดําเนินการตามแนวทางดังกลาว เพ่ือใหเกิดการถายระดับของแผนท้ังสามระดับอยางเปนรูปธรรม 
รวมท้ังเห็นชอบใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน เรงรัดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ แผนวิสาหกิจ 
และแผนปฏิบัติการ ตามลําดับ และขอความรวมมือใหหนวยงานของรัฐอ่ืนๆ ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  
โดยใหใชช่ือตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ ซึ่งจะทําใหเกิดการถายทอดเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติและแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม พรอมท้ังนําเขาแผนในระบบการติดตามและประเมินผล
แหงชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : 
eMENSCR) 

3. เห็นชอบใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ สํานักงบประมาณ (สงป.) สศช. รวมกับหนวยงานของรัฐ 
ในการจัดทําโครงการสําคัญ นําไปสูการกอใหเกิดการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติใหบรรลุผลตามเปาหมายและวิสัยทัศนท่ีวางไวไดอยางเปนรูปธรรม และใชเปนคําของงบประมาณ
ประจําป 2564 ตอไป 

4. มอบหมายใหหนวยงานของรัฐดําเนินการดังน้ี 

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

เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐเปนไปในทิศทาง
เดียวกันอยางบูรณาการเกิดความคุมคาและประสิทธิภาพในการจัดสรร
งบประมาณ นําไปสูการบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติ
อยางเปนรูปธรรม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4.1 นําเขาขอมูลผลการดําเนินโครงการ/การดําเนินงานในความรับผิดชอบในระบบ eMENSCR ใหแลวเสร็จ
กอนสิ้นเดือนธันวาคม 2562 

4.2 นําเขาขอมูลสถิติ สถานการณ หรือขอมูลอ่ืนใดในระบบ eMENSCR สําหรับการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ใหเกิดการขับเคลื่อนไปสูเปาหมาย
เดียวกันอยางเปนรูปธรรมตอไป รวมท้ังเช่ือมโยงระบบขอมูลสารสนเทศในความรับผิดชอบ โดยเฉาะระบบขอมูล
สารสนเทศดานงบประมาณของ สงป. และกรมบัญชีกลางเขากับระบบ eMENSCR นอกจากน้ี ใหหนวยงานท่ีอยูระหวาง
หรือจะดําเนินการพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ แลประเมินผล ใชระบบ eMENSCR ในการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล กอนท่ีจะมีการพัฒนาระบบ 

5. เห็นชอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ และมอบหมายคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดําเนินการตามข้ันตอน  
และกรอบระยะเวลาของกฎหมาย ท้ังน้ี ในการรับฟงความคิดเห็นของภาคสวนตางๆ ใหดําเนินการรวมกัน  
เพ่ือประสิทธิภาพในการดําเนินการ การประหยัดเวลาและงบประมาณตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2562 ไดมีมติเห็นชอบ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติ และรับทราบการเตรียมการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือใหสอดคลอง
กับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมอบหมายใหสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินําเรื่องดังกลาวเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 

2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติ จะดําเนินการผาน 3 กลไกหลัก ไดแก (1) การมอบหมาย
หนวยงานขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ กรณีแผนแมบทการเกษตร มอบใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เปนเจาภาพ (2) การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติผานแผนระดับท่ี 3 และ (3) การจัดทําโครงการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
ไปสูการปฏิบัติ รวมท้ังใหมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการ และปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 
ใหมีความสอดคลองกัน 

3. การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ จะดําเนินการปรับปรุงใน 6 ประเด็น ไดแก (1) การกําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัด 
ในระดับแผนใหชัดเจนและวัดผลการดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม (2) การปรับตัดกิจกรรมท่ีเขาขายเปนภารกิจปกติ
ของหนวยงานและคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ 
(Big Rock) (3) การทบทวนกฎหมายภายใตแผนการปฏิรูปประเทศ (4) การทบทวนขอเสนอใหจัดตั้งหนวยงานของรัฐ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (5) พิจารณาความเห็นของหนวยงานรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศ และ (6) ปรับเคาโครง
ของแผนการปฏิรูปประเทศแตละดานใหเปนรูปแบบเดียวกัน 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลววา เห็นควรใหความเห็นชอบในหลักการการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ

สูการปฏิบัติตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ เน่ืองจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
จําเปนตองมีกลไกในการขับเคลื่อนท่ีมีประสิทธิภาพโดยมีหนวยงานเจาภาพหลักทําหนาท่ีฝายเลขานุการ มีการจัดทํา
โครงการสําคัญเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ รวมกันโดยคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ สํานักงบประมาณ 
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรวมกับหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ และมีการเช่ือมโยงบูรณาการ
รวมกันเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติผานแผนระดับท่ี 3 รวมท้ังมีการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2562 
ตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติเสนอ 

2. ใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ และสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และขอสังเกตของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม และสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 20/2562 วันอังคารท่ี 3 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

031262 

 
เรื่อง : ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการใหความชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบัติครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2562 และวันท่ี 7 ตุลาคม 2562 
 

สารัตถะ :  มท. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. อนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบัติครัวเรือนละ 5 ,000 บาท ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2562 และวันท่ี 7 ตุลาคม 2562 จากเดิม กําหนดสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการ  
ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 โดยขอขยายระยะเวลาดําเนินการ ออกไปวันท่ี  31 มีนาคม 2563 ซึ่งเปนวันท่ี
กระทรวงการคลัง (กค.) อนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายงบประมาณรายการน้ี 

2. อนุมัติหลักการใหนํางบประมาณท่ีเหลือจากการใหความชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบัติครัวเรือนละ 
5,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2562 และวันท่ี 7 ตุลาคม 2562 ไปใชในการใหความ
ชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เชน ภาคใต ภาคตะวันออก เปนตน โดยใชหลักเกณฑและ
เง่ือนไขในการจายเงินชวยเหลือเชนเดียวกับการใหความชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบัติในครั้งน้ี 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2562 และวันท่ี 7 ตุลาคม 2562 ไดอนุมัติในหลักการ 

ตามกระทรวงมหาดไทยเสนอขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําป งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน  
หรือจําเปน วงเงิน 2,092.400 ลานบาท เพ่ือจายเงินชวยเหลือแกผูประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท ในพ้ืนท่ี 32 
จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม นาน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ แพร แมฮองสอน ลําปาง สุโขทัย อุตรดิตถ กาฬสินธุ 
ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร หนองบัวลําภู 
อํานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี ตราด ปราจีนบุรี สระแกว กระบ่ี ชุมพร และจังหวัดระนอง พรอมท้ังใหความ
เห็นชอบ หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจายเงินชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบัติ ซึ่งกําหนดใหธนาคารออมสินจายเงิน
ใหแกผูประสบภัยท่ีมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือโดยตรง โดยการโอนเงินเขาบัญชีผานระบบพรอมเพย ( PromptPay)  
ท้ังน้ี ใหจังหวัดท่ีประสบภัยเรงรัดดําเนินการตรวจสอบความถูกตองตามหลักเกณฑและชวยเหลือใหแลวเสร็จภายใน  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : มท./กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการดําเนินการชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบัติ 
ครัวเรือนละ 5,000 บาท ไดครบถวน และเกิดความเปนธรรมแก
ผูประสบภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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60 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดรับ
การจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณดังกลาว เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2562 โดยมีกําหนดสิ้นสุด
ระยะเวลาการชวยเหลือเยียวยาฯ ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 

2. ณ ปจจุบัน การดําเนินการชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ 5,000 บาท ยังไมเสร็จสิ้น  
และไมสามารถดําเนินการไดทันภายในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 เน่ืองจากอยูระหวางตรวจสอบขอมูลจายเงิน
ชวยเหลือเยียวยาฯ ใหมีความครบถวน จึงมีความจําเปนตองขอขยายระยะเวลาดําเนินการใหความชวยเหลือ ออกไปถึง
วันท่ี 31 มีนาคม 2563 ซึ่งเปนวันท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายงบประมาณรายการน้ี และขอนํา
งบประมาณท่ีเหลือจากการใหความชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ 5 ,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกลาว ไปใชในการใหความชวยเหลือเยียวยา ผูประสบภัยพิบัติ ท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เชน ภาคใต ภาคตะวันออก 
เปนตน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นวา เพ่ือใหการดําเนินการชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบัติ 

ครัวเรือนละ 5,000 บาท ไดครบถวน และเกิดความเปนธรรมแกผูประสบภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ จึงเห็นชอบ
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินการใหความชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยพิบัติ 
ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2562 และวันท่ี 7 ตุลาคม 2562 

มติ ครม.  : อนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหกระทรวงมหาดไทย (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)  
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข สํานักงบประมาณ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป โดยใหดําเนินการใหถูกตองเปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ 
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 20/2562 วันอังคารท่ี 3 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

031262 

 
เรื่อง : การเขารวม Nitric Acid Climate Action Group (NACAG) Initiative ของประเทศไทย 
 

สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. เห็นชอบใหประเทศไทยเขารวม Nitric Acid Climate Action Group (NACAG) Initiative 
2. เห็นชอบตอปฏิญญาวาดวยการลดกาซไนตรัสออกไซด (N2O) ในการผลิตกรดไนตริก (Declaration on 

N2O Mitigation in Nitric Acid production) และอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายเปนผูแทนประเทศไทย ลงนามในปฏิญญาดังกลาว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
ปฏิญญาวาดวยการลดกาซไนตรัสออกไซด ( N2O) ในการผลิตกรดไนตริก มีสาระสําคัญในการแสดงความตั้งใจ  

ของประเทศท่ีจะชวยสรางความมั่นใจในการลดกาซไนตรัสออกไซดจากการผลิตกรดไนตริกโดยมุงสูการยุติการปลอยกาซ
ดังกลาวภายในป พ.ศ. 2563 ดวยความตระหนักวายังมีความจําเปนท่ีจะตองลดกาซเรือนกระจกเพ่ิมเติมอีก 8 ,000 – 
10,000 ลานตัน ภายในป พ.ศ. 2563 เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไมใหเพ่ิมข้ึนเกิน 
2 องศาเซลเซียส ตามเปาหมายท่ีประชาคมระหวางประเทศไดตกลงกัน เน่ืองจากกาซไนตรัสออกไซดมีคาศักยภาพ  
ในการทําใหโลกรอนมากกวาคารบอนไดออกไซด (CO2) ถึง 265 เทา และการลดกาซไนตรัสออกไซด ( N2O) ท่ีเกิดจาก

การผลิตกรดไนตริกน้ัน สามารถจัดการไดงายมีคาใชจายต่ํา มีเทคโนโลยีท่ีรองรับการดําเนินการดังกลาวและสามารถ
ติดตั้งไดอยางรวดเร็วภายในสถานประกอบการท่ีมีอยูในปจจุบัน 

มติ ครม.  : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปน  
ตองปรับเปลี่ยนรางปฏิญญาวาดวยการลดกาซไนตรัสออกไซด (N2O) ในการผลิตกรดไนตริกในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ

และไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดําเนินการได 
โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกลาว ตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับ

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

ทําใหประเทศไทยไดรับประโยชนในฐานะสมาชิกของขอริเริ่ม
ดังกลาว และเปนการแสดงภาพลักษณท่ีดีในการแสดงเจตนารมณ  
ท่ีชัดเจนรวมกับประชาคมโลกในการลดกาซเรือนกระจก 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) ดวย 
2. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับความเห็นของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรมไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 20/2562 วันอังคารท่ี 3 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

031262 

 
เรื่อง : รางปฏิญญาทางการเมืองระดับสูงของการประชุมทบทวนระยะกลางของแผนปฏิบัติการเวียนนา สําหรับประเทศ

กําลังพัฒนาท่ีไมมีทางออกสูทะเลสําหรับทศวรรษ ค.ศ. 2014 - 2024 
 

สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. ใหความเห็นชอบตอรางปฏิญญาทางการเมืองระดับสูงของการประชุมทบทวนระยะกลางของแผนปฏิบัติ

การเวียนนาสําหรับประเทศกําลังพัฒนาท่ีไมมีทางออกสูทะเลสําหรับทศวรรษ ค.ศ. 2014 – 2024 ท้ังน้ี หากมีความ
จําเปนตองปรับปรุงรางปฏิญญาฯ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ขอใหกระทรวง
การตางประเทศสามารถดําเนินการไดตามความเหมาะสม โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 

2. ใหความเห็นชอบใหเอกอัครราชทูตผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก ซึ่งเปนหัวหนา
คณะผูแทนไทย รวมรับรองรางปฏิญญาทางการเมืองระดับสูงของการประชุมทบทวนระยะกลางของแผนปฏิบัติการ
เวียนนาสําหรับประเทศกําลังพัฒนาท่ีไมมีทางออกสูทะเลสําหรับทศวรรษ ค.ศ. 2014 - 2024 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
รางปฏิญญาฯ เปนเอกสารผลลัพธของการประชุม มีเน้ือหาแสดงถึงความคืบหนาในการดําเนินงานเพ่ือบรรลุ

แผนปฏิบัติการเวียนนาฯ และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน แนวทางความรวมมือในอนาคตระหวางประเทศกําลังพัฒนา  
ท่ีไมมีทางออกสูทะเลกับประเทศทางผาน การระดมทรัพยากรใหเพียงพอตอการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเวียนนาฯ 
การสงเสริมการเขาถึงตลาดสําหรับการสงออกจากประเทศกําลังพัฒนาท่ีไมมีทางออกสูทะเล การเสริมสรางโครงสราง
พ้ืนฐานท่ียั่งยืน การเขาถึงแหลงเงินลงทุนและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา การสงเสริมการพัฒนาดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการสรางความตานทางตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเชิญชวนใหสมัชชา
สหประชาชาติพิจารณาจัดการประชุมสหประชาชาติวาดวยประเทศกําลังพัฒนาท่ีไมมีทางออกสูทะเล ครั้งท่ี 3 ในป 2567  
โดยไมมีถอยคําหรือบริบทใดท่ีมุงจะกอใหเกิดพันธกรณีภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ ดังน้ัน จึงไมเปนสนธิสัญญา
ตามกฎหมายระหวางประเทศ และไมเปนหนังสือสัญญาตามาตรา 178 ของรับธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

 

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

เพ่ือสนับสนุนประเทศกําลังพัฒนาท่ีไมมีทางออกสูทะเล  
ในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยน รางปฏิญญาทางการเมือง
ระดับสูงของการประชุมทบทวนระยะกลางของแผนปฏิบัติการเวียนนา สําหรับประเทศกําลังพัฒนาท่ีไมมีทางออกสูทะเล
สําหรับทศวรรษ ค.ศ. 2014 – 2024  ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบไว  
ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 

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

ครั้งท่ี 20/2562 วันอังคารท่ี 3 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

031262 

 
เรื่อง : การขอความเห็นชอบตอเอกสารผลลัพธการประชุมเอเปค ประจําป 2562 
 

สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. ใหความเห็นชอบตอเอกสารผลลัพธการประชุมเอเปค ประจําป 2562 ท่ีเจาหนาท่ีอาวุโสตองรับรอง  

ในนามรัฐมนตรีเอเปค จํานวน 4 ฉบับ ไดแก (1) แผนเอเปควาดวยขยะทะเล (2) แผนเอเปควาดวยการแกไขปญหา  
การทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (3) แผนซันติอาโกเพ่ือสตรีและการเจริญเติบโต  
ท่ีครอบคลุม และ (4) รายงานผลลัพธการประชุมเอเปค ประจําป 2562 และอนุมัติใหอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศหรือผูแทนรับรองเอกสารดังกลาว 

2. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงเอกสารขางตนท่ีไมสงผลกระทบตอสาระสําคัญ หรือไมขัดตอ
ผลประโยชนของประเทศไทย ขอใหกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงพาณิชยสามารถดําเนินการไดโดยไมตอง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. สาธารณรัฐชิลีมีแผนจะเปนเจาภาพจัดการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี 27 ระหวางวันท่ี 16 – 17 

พฤศจิกายน 2562 และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งท่ี 31 ระหวางวันท่ี 13 – 14 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงซันติอาโก 
โดยไดเชิญนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเอเปคของไทย ไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย เขารวมการประชุม อยางไรก็ดี เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2562 รัฐบาลสาธารณรัฐชิลีตัดสินใจไมจัด  
การประชุมดังกลาว เน่ืองจากกําลังเกิดสถานการณประทวงทางการเมืองในประเทศ รัฐบาลสาธารณรัฐชิลีจึงประสงค  
ท่ีจะมุงเนนการแกไขปญหาภายในประเทศกอน 

2. ตอมา ประธานเจาหนาท่ีอาวุโสเอเปคไดมีไปรษณียอิเล็กทรอนิกสแจงเรื่องการจัดประชุม CSOM ในวันท่ี  
7 ธันวาคม 2562 เพ่ือสรุปผลการประชุมเอเปคประจําป 2562 โดยในการประชุมดังกลาวจะมีการรับรองเอกสาร
ผลลัพธการประชุมเอเปค ประจําป 2562 จํานวน 4 ฉบับ ในนามรัฐมนตรีเอเปค ไดแก (1) แผนเอเปควาดวยขยะทะเล 
(2) แผนเอเปควาดวยการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (3) แผนซันติอาโก

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

เพ่ือติดตามและเจรจาใหการดําเนินการของเอเปคในป 2562 
สอดคลองกับนโยบายและผลประโยชนของประเทศไทย โดยมีการประชุม
เตรียมทาทีของไทยเพ่ือประมวลขอสนเทศและ ความเห็นของหนวยงานไทย 
ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของอยางตอเน่ือง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เพ่ือสตรีและการเจริญเติบโตท่ีครอบคลุม และ (4) รายงานผลลัพธการประชุมเอเปค ประจําป 2562 นอกจากน้ี ฝายชิลี
กําลังพิจารณาออกถอยแถลงของประธาน (Chair’s Statement) ในนามของชิลีเอง เพ่ือเปนผลลัพธระดับผูนําของ  
การประชุมเอเปค ประจําป 2562 ดวย 

3. สาระสําคัญของเอกสาร 
3.1. แผนเอเปควาดวยขยะทะเล  จัดทําข้ึนเพ่ือเปนหลักนําในการแกไขปญหาขยะทะเลของเอเปค  

โดยมีขอแนะนํา 4 ดาน ไดแก (ก) การพัฒนานโยบายและการประสานงาน (ข) การเสริมสรางศักยภาพ (ค) การวิจัย  
และนวัตกรรม และ (ง) การสนับสนุนดานเงินทุนและการมีสวนรวมของภาคเอกชน 

3.2. แผนเอเปควาดวยการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม   
มีจุดประสงคหลักเพ่ือสงเสริมศักยภาพทางเทคนิคของเขตเศรษฐกิจเอเปคในการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไรการควบคุม ( Illegal, Unreported and Unregulated หรือ IUU) และสงเสริมศักยภาพองคกร 
เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรการในประเทศและระหวางประเทศเพ่ือแกไขปญหาการทําประมง IUU ในเอเปคดวยกิจกรรม
เสริมสรางศักยภาพ ความชวยเหลือทางวิชาการ และยกระดับการติดตาม การควบคุม การเฝาระวัง และการตรวจสอบ
ยอนกลับ ตามความเหมาะสม โดยมีแนวปฏิบัติท่ีสําคัญเพ่ือใหบรรลุแผนดังกลาว ไดแก (ก) ดําเนินการตามมาตรการ  
รัฐเจาของทา (ข) แลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับการตรวจสอบยอนกลับและการติดตาม การควบคุม และการเฝาระวัง
กิจกรรมประมง (ค) ยกระดับความรวมมือระหวางเขตเศรษฐกิจเอเปค (ง) สงเสริมความรวมมือกับองคกรดานประมง  
ท่ีเก่ียวของในภูมิภาคและระดับนานาชาติเพ่ือระบุประเด็นท่ีเอเปคสามารถมีสวนสนับสนุนได (จ) สงเสริมความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและเอกชน และ (ฉ) การเสริมสรางศักยภาพ 

3.3. แผนซันติอาโกเพ่ือสตรีและการเจริญเติบโตท่ีครอบคลุม  มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางดานนโยบาย  
ในการสนับสนุนการมีสวนรวมในเศรษฐกิจของสตรีในภูมิภาคเอเชีย  - แปซิฟก โดยมีแนวปฏิบัติท่ีสําคัญ ไดแก  
(ก) การสงเสริมบทบาทของสตรีดวยการเขาถึงเงินทุนและตลาด (ข) สงเสริมการมีสวนรวมของสตรีในการทํางาน  
(ค) สนับสนุนใหสตรีสามารถเขาถึงการศึกษา การฝกฝน และการพัฒนาทักษะ ตลอดจนงานท่ีมีความสําคัญ  
และ (ง) การจัดเก็บขอมูลจําแนกตามเพศ โดยแผนดังกลาวตั้งเปาหมายท่ีคาดหวังใหบรรลุในป 2573 

3.4. รายงานผลลัพธการประชุมเอเปค ประจําป 2562 เปนรายการกิจกรรมและโครงการตางๆ ของเอเปค
ท่ีจัดข้ึนในป 2562 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางเอกสารผลลัพธ
การประชุมเอเปค ประจําป 2562 จํานวน 4 ฉบับ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรี  
ไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังให
ช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 

2. ใหกระทรวงการตางประเทศไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 



25 
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 20/2562 วันอังคารท่ี 3 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

031262 

 
เรื่อง : สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช ครั้งท่ี 2/2562 
 

สารัตถะ :  คกก.พืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช  เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ ดังน้ี 
1. การเปดตลาดนําเขาเมล็ดถ่ัวเหลืองภายใตกรอบความตกลงการคา WTO 3 ป (ป 2563 – 2565)  

ไมจํากัดปริมาณ อัตราภาษีรอยละ 0 และกรอบความตกลงการคาอ่ืน ใหเปนไปตามขอผูกพัน และการบริหารการนําเขา
คราวละ 3 ป (ป 2563 – 2565) 

2. การเปดตลาดสินคานํ้ามันถ่ัวเหลืองและแฟรกชันของนํ้ามันถ่ัวเหลือง มะพราว และมะพราวฝอย  
เน้ือมะพราวแหง และนํ้ามันมะพราวและแฟรกชันของนํ้ามันมะพราว ภายใตกรอบความตกลง WTO กรอบความตกลง
การคาอ่ืน คราวละ 3 ป (ป 2563 – 2565) และการบริหารการนําเขาปตอป 

3. หลักเกณฑการจัดสรรโควตาสินคามะพราวและมะพราวฝอย เน้ือมะพราวแหง และนํ้ามันมะพราว  
และแฟรกชันของนํ้ามันมะพราว ตามความตกลงการเกษตรภายใต WTO สําหรับป 2563 – 2565 

4. การเพ่ิมองคประกอบภาคเอกชนในคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช คือ “ผูแทนสมาคมผูผลิตอาหาร
สําเร็จรูป (ดานมะพราว)” เปนกรรมการในคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช (เพ่ิมเติม) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชไดมีมติในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 

สรุปดังน้ี 
1. เห็นชอบการเปดตลาดนําเขาเมล็ดถ่ัวเหลือง ภายใตกรอบความตกลงการคา WTO 3 ป (ป 2563 – 2565) 

ไมจํากัดปริมาณ อัตราภาษีรอยละ 0 และกรอบความตกลงการคาอ่ืน ใหเปนไปตามขอผูกพัน และการบริหารการนําเขา
คราวละ 3 ป (ป 2563 – 2565) 

2. เห็นชอบการเปดตลาดสินคานํ้ามันถ่ัวเหลืองและแฟรกชันของนํ้ามันถ่ัวเหลืองมะพราวและมะพราวฝอย  
เน้ือมะพราวแหง และนํ้ามันมะพราวและแฟรกชันของนํ้ามันมะพราว ภายใตกรอบความตกลง WTO กรอบความตกลง
การคาอ่ืน คราวละ 3 ป (ป 2563 – 2565) และการบริหารการนําเขาปตอป 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : คกก.พืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช/กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหผูประกอบการสามารถนําเขาสินคาฯ ไดอยางตอเน่ือง 
และการจัดสรรโควตาการนําเขาสินคาฯ สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
และสามารถใชปริมาณโควตาตามท่ีเปดตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. เห็นชอบหลักเกณฑการจัดสรรโควตาสินคามะพราวและมะพราวฝอย เน้ือมะพราวแหง และนํ้ามันมะพราว
และแฟรกชันของนํ้ามันมะพราว ตามความตกลงการเกษตรภายใต WTO สําหรับป 2563 – 2565 

4. เห็นชอบการจัดสรรปริมาณการนําเขามะพราวผลภายใตกรอบความตกลง AFTA ป 2562 สําหรับเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 ใหกับผูประกอบการแปรรูปมะพราวท่ีมีคุณสมบัติและเปนผูมีสิทธินําเขาจํานวน 15 ราย 
ปริมาณรวม 32,543 ตัน ท้ังน้ี การนําเขาตองเปนไปตามประกาศกรมการคาตางประเทศ 

5. เห็นชอบการนํามะพราวตามมาตรการ ปกปองพิเศษ  (Special Safeguard Measure : SSG) ภายใตความ
ตกลงของ WTO 

6. เห็นชอบการเพ่ิมองคประกอบภาคเอกชนในคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช โดยมอบหมายฝายเลขานุการฯ 
เสนอรางคําสั่งแตงตั้ง “ผูแทนสมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูป (ดานมะพราว) ” เปนกรรมการในคณะกรรมการพืชนํ้ามัน
และนํ้ามันพืช (เพ่ิมเติม) 

มติ ครม. : 1. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 
และเห็นชอบท้ัง 4 ขอ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ) ประธานกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชเสนอ 

2. ใหคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องน้ี 

3. ใหหนวยงานดานความมั่นคงของประเทศ เชน กระทรวงกลาโหม สํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมกับกระทรวงการคลัง 
กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณิชย และหนวยงานท่ีเก่ียวของ กวนขัน จับกุมผูกระทําผิด และเฝาระวังไมใหเกิด
การลักลอบนําเขาสินคาเกษตรชนิดตางๆ เชน มะพราว นํ้ามันปาลม อยางเครงครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 20/2562 วันอังคารท่ี 3 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

031262 

 
เรื่อง : การแกไขปญหาของสมัชชาคนจน 
 

สารัตถะ :  สปน. เสนอ ครม. รับทราบการแกไขปญหาของสมัชชาคนจน และมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
[กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (ทส.) กระทรวงพลังงาน (พน.) กระทรวงพาณิชย (พณ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงแรงงาน (รง.) 
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข  (สธ.) และกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ] เรงรัดขับเคลื่อนการแกไข
ปญหาของประชาชนอยางตอเน่ืองตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
ตามท่ีสมัชชาคน (สคจ.) จํานวนประมาณ 400 คน นําโดย นายบารมี ชัยรัตน ไดเดินทางมาชุมนุมบริเวณถนน

ลูกหลวง ขางกระทรวงศึกษาธิการ ระหวางวันท่ี 6 - 23 ตุลาคม 2562 เพ่ือขอเขาพบนายกรัฐมนตรี เพ่ือหารือแนว
ทางการแกไขปญหาความเดือดรอนของ สคจ. โดยนายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) เปนผูทําหนาท่ีเจรจาแกไขปญหาของ สคจ. และไดประสานเชิญรัฐมนตรีวาการ รัฐมนตรีชวยวาการ 
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวง ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการ และสวนราชการท่ีเก่ียวของพบปะเจรจากับ สคจ. และได
ประชุมเจรจากับ สคจ.หลายครั้ง ท้ังการประชุมคณะใหญและคณะยอยรายกรณีปญหา ซึ่งสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี (สปน.) ในฐานะศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล ฝายเลขานุการไดดําเนินการประสานและจัดทํา
เอกสาร โดยไดขอสรุปผลการเจรจาแกไขปญหาในเบ้ืองตน ซึ่ง สคจ.พอใจและยุติการชุมนุม เดินทางกลับภูมิลําเนา  
เมื่อวันท่ี 23 ตุลาคม 2562 และ สปน.จะไดนําเรื่องดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบตอไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลวเห็นวา ปญหาความเดือดรอนของสมัชชาคนจนบางสวนสามารถแกไข

ปญหาไดทันที  เน่ืองจากไมมีความยุงยากซับซอน สามารถแกไขผานคณะกรรมการท่ีแตงตั้งข้ึนตามระเบียบ กฎหมาย  
ท่ีเก่ียวของไดทันทีและแกไขไดในระยะสั้น แตเน่ืองจาก ปญหาสวนใหญเปนปญห าท่ียืดเยื้อยาวนานและมีความยุงยาก
ซับซอน  เชน กรณีผลกระทบจากการกอสร างเข่ือน รวมท้ัง ปญหาท่ีดินทํากินและท่ีอยู อาศัยในพ้ืนท่ีของรัฐ ซึ่งมีความ

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สปน./กษ. (สกร.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการแกไขปญหาของสมัชชาคนจนเปนไปดวยความ
เรียบรอย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เก่ียวของกับภารกิจของหลายหนวยงานและตองใชระยะเวลาในการแกไขปญหาอยางตอเน่ือง รวมท้ังตองดําเนินการดวย
ความละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะประเด็นปญหาท่ีเก่ียวของกับข อกฎหมาย อีกท้ังบางประเด็นปญหาจําเปนตองแกไข  
ในระดับนโยบาย จึงตองคํานึงถึงผูท่ีจะไดรับผลกระทบและผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ แตอยางไรก็ตาม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณมีความตั้งใจและมุงมั่นท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอน ไมวาจะเปน
เกษตรกรกลุมใดๆ ก็ตาม โดยไดเสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหามวลชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมเปนกรรมการ ซึ่งเปนไปตาม
นโยบายของนายกรัฐมนตรีในการแกไขปญหาความเดือดรอนของกลุมมวลชนท่ีเก่ียวของกับภารกิจอํานาจหนาท่ีของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณใหไดขอยุติโดยเร็วและเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

มติ ครม. : 1. รับทราบและมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ (กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม) เรงรัดขับเคลื่อนการดําเนินการแกไขปญหาของปร
อยางตอเน่ืองตอไป ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ท้ังน้ี ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม  
กระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวขอ 

2. ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบการบังคับใชกฎหมาย (กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม) รับขอสังเกตของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 20/2562 วันอังคารท่ี 3 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

031262 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดท่ีตั้ง สภาพแวดลอม ลักษณะของสถานท่ี และเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณท่ีจําเปนประจํา

สถานท่ีดําเนินการตอสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  อว. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ รางกฎกระทรวงกําหนดท่ีตั้ง สภาพแวดลอม ลักษณะของสถานท่ี 
และเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณท่ีจําเปนประจําสถานท่ีดําเนินการตอสัตว เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. ....  
ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดท่ีตั้ง สภาพแวดลอม ลักษณะของสถานท่ีดําเนินการตอสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร  
และเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณท่ีจําเปนประจําสถานท่ีดําเนินการตอสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. อว. โดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) เสนอวา พระราชบัญญัติสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558 

มาตรา 22 (1) และ (2) บัญญัติใหสถานท่ีดําเนินการตอสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรมีท่ีตั้ง สภาพแวดลอม ลักษณะของ
สถานท่ีท่ีเหมาะสมในการใชเปนสถานท่ีดําเนินการตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และมีเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณ  
ท่ีจําเปนประจําสถานท่ีดําเนินการซึ่งมีลักษณะและจํานวนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวง
เพ่ือกําหนดท่ีต้ัง สภาพแวดลอม ลักษณะของสถานท่ี และเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณท่ีจําเปนท่ีดําเนินการตอสัตว
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร  ซึ่งคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการดําเนินการตอสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรไดมีมติ
เห็นชอบแลว เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2562 

2. หนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นชอบในหลักการ โดย กษ. มีขอสังเกตวา เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณ  
ท่ีจําเปนประจําสถานท่ีดําเนินการตอสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร รวมท้ังแนวทางปฏิบัติยังไมมีการระบุรายละเอียด
ท่ีชัดเจนใหหนวยงานตางๆ ไดอางอิงหรือใชเปนมาตรฐานการดําเนินงานตามประเภทสัตวและการจัดการสัตวเพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตรตามวัตถุประสงคการใช ทําใหการบริหารจัดการไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐาน
เดียวกัน เห็นควรจัดทํามาตรฐานการดําเนินการตอสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรท่ีครอบคลุมวิธีการเลี้ยง ระบบการเลี้ยง 
ประเภทสัตว ท่ีตั้ง สภาพแวดลอม ลักษณะขอสถานท่ี และเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณท่ีจําเปนประจําสถานท่ีดําเนินการ

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

เพ่ือใหมีขอกําหนดท่ีปฏิบัติได และสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงได
ภายหลังอันเปนผลดีตอการปฏิบัติและการพัฒนาของหนวยงาน  
เลี้ยงสัตวทดลองในประเทศไทย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ตอสัตวแตละระบบ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตองตามหลักจรรยาบรรณ มาตรฐานสากล และ
กฎหมายวาดวยสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรและกฎกระทรวงฉบับตางๆ ท่ีเก่ียวของ และ มท. มีความเห็นเพ่ิมเติมวา  
หากสถานท่ีดําเนินการมีลักษณะเปนอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารก็จะตองดําเนินการภายใตบังคับ
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวย 

3. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ในขณะน้ันสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
พิจารณาแลวมีคําสั่งให วช. รับรางกฎกระทรวงในเรื่องน้ีไปพิจารณาทบทวนรวมกับ กษ. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือใหไดขอยุติ กอนเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

4. อว. เสนอวา ไดดําเนินการตามคําสั่งรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ตามขอ 3. แลว  
โดยคณะอนุกรรมการยกรางกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และขอกําหนดตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติสัตว  
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558 ไดประชุมหารือรวมกับผูแทนกรมปศุสัตว กษ. เก่ียวกับความชัดเจนของ
รายละเอียดในเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณท่ีจําเปนประจําสถานท่ีดําเนินการตอสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร รวมท้ัง
แนวทางปฏิบัติท่ีจะเปนมาตรฐานการดําเนินงานตามระเภทสัตวและการจัดการสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ซ่ึงผูแทน
กรมปศุสัตว กษ. เห็นชอบในหลักการของรางกฎกระทรวงฯ สําหรับความชัดเจนเรื่องวิธีการเลี้ยง ระบบการเลี้ยง 
ประเภทสัตว ท่ีตั้ง สภาพแวดลอม ลักษณะของสถานท่ี และเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณท่ีจําเปนประจําสถานท่ี
ดําเนินการตอสัตวแตระบบ น้ัน ใหนําไปจัดทําเปนมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติตอไป จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงดังกลาว 
มาเพ่ือดําเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวไมมีขอแกไขหรือเพ่ิมเติมรางกฎกําระทรวงดังกลาว โดยเห็นควร

จัดทํามาตรฐานของรายละเอียด เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณท่ีจําเปนประจําสถานท่ีดําเนินการและแนวทางปฏิบัติ
เรื่องดังกลาว ในประกาศ และแนวทางปฏิบัติท่ีจะจัดทําข้ึนในภายหลังใหชัดเจน โดยกอนนําไปประกาศใช ควรมีการ
จัดทําประชาพิจารณเพ่ือใหมีขอกําหนดท่ีปฏิบัติได และสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงไดภายหลังอันเปนผลดีตอการปฏิบัติ
และการพัฒนาของหนวยงานเลี้ยงสัตวทดลองในประเทศไทย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดท่ีตั้ง สภาพแวดลอม ลักษณะของสถานท่ี และเครื่องมือ เครื่องใช 
อุปกรณท่ีจําเปนประจําสถานท่ีดําเนินการตอสัตว เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 20/2562 วันอังคารท่ี 3 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

031262 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 จํานวน 6 ฉบับ 
 

สารัตถะ :  อว. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 
1. รางกฎกระทรวงกําหนดเครื่องกําเนิดรังสีท่ีตองแจงการมีไวในครอบครองหรือใช พ.ศ. .... 
2. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขและระยะเวลาในการแจงการมีไวในครอบครองหรือใช

เครื่องกําเนิดรังสี พ.ศ. .... 
3. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการจัดใหมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. .... 
4. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการจัดใหมีเจาหนาท่ีดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร พ.ศ. .... 
5. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการจัดใหมีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร พ.ศ. .... 
6. รางกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสีสําหรับเครื่องกําเนิดรังสีท่ีตองแจงการมีไวในครอบครองหรือใช พ.ศ. .... 

รวม 6 ฉบับ ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการแกไขปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ  
พ.ศ. 2559 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 โดยกําหนดประเภท
ของเครื่องกําเนิดรังสีท่ีไมตองขอรับใบอนุญาต แตตองแจงการครอบครองหรือใช กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข  
และระยะเวลาในการแจงการมีไวในครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังสี กําหนดหลักเกณฑการจัดใหมีเจาหนาท่ี  
ความปลอดภัยทางรังสี เจาหนาท่ีดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร เจาหนาท่ีปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ
นิวเคลียร และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับความปลอดภัยทางรังสีสําหรับผูมีไวในครอบครองหรือใชเครื่อง
กําเนิดรังสีท่ีตองแจงการมีไวในครอบครองหรือใช 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. อว. เสนอวา โดยท่ี มาตรา 26/1 และมาตรา 26/2  แหงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ  

พ.ศ. 2559 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 บัญญัติใหการออก
กฎกระทรวงเพ่ือกําหนดใหเครื่องกําเนิดรังสีอ่ืนเปนเครื่องกําเนิดรังสีท่ีไมตองขออนุญาตแตตองแจงการครอบครองหรือใช

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : อว./กษ. (วก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหมีการกํากับดูแลความปลอดภัยไมกอใหเกิดอันตราย  
และความเสี่ยงทางรังสีแกประชาชนและสิ่งแวดลอม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กําเนิดรังสีและใหการแจงการครอบครองหรือใชดังกลาวเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง มาตรา 91/1  บัญญัติใหมี
ไวในครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังสีท่ีออกแบบมาเฉพาะสําหรับใชเพ่ือการวินิจฉัยทางการแพทยซึ่งไมมีวัสดุ
กัมมันตรังสีเปนสวนประกอบและเพ่ือใชงานในสถานพยาบาลตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับมาตรฐาน
ความปลอดภัยตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง นอกจากน้ี มาตรา 92 มาตรา 93 และมาตรา 94 บัญญัติใหผูรับ
ใบอนุญาตตองจัดใหมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี เจาหนาท่ีดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร  
ปฏิบัติหนาท่ีในสถานท่ีทําการตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว  
อว. จึงไดดําเนินการยกรางกฎกระทรวง รวม 6 ฉบับ และไดนํารางกฎกระทรวงดังกลาวไปรับฟงความคิดเห็นดวยแลว 

2. คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2562  
ไดมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวง รวม 6 ฉบับดังกลาวตามขอ 1.  

3. มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 บัญญัติใหดําเนินการ
ออกกฎกระทรวงตามมาตรา 26/1 มาตรา 26/2 มาตรา 91/1 มาตรา92 มาตรา 93 มาตรา 94 แหงพระราชบัญญัติ
ตามขอ 1. ใหเสร็จแลว ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับได (ภายในวันท่ี 2 กันยายน 2562) 
หากไมสามารถดําเนินการไดใหรัฐมนตรีรายงานเหตุผลท่ีไมอาจดําเนินการไดตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ ซึ่ง อว.  
ไดรายงานวารางกฎกระทรวงเรื่องน้ีไดเคยเสนอมาครั้งหน่ึงแลว แตเน่ืองจากไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  
แตงตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงไดสงคืนเรื่องดังกลาว พรอมท้ังความเห็นของหนวยงาน  
ท่ีเก่ียวของให อว. พิจารณาทบทวนอีกครั้งหน่ึงจากเหตุผลดังกลาวจึงให อว. ไมสามารถเสนอรางกฎกระทรวงในเรื่องน้ี  
ไดทันภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวได 
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวง 6 ฉบับดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาแลว เห็นชอบตอรางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ

นิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
จํานวน 6 ฉบับ เน่ืองจากเห็นควรใหมีการแจงครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังสีท่ีมีลักษณะปดมิดชิด สําหรับวิเคราะห
หรือตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑทางดานการศึกษาวิจัย ดานการเกษตรกรรม ดานอุตสาหกรรม และดานความมั่นคง
ปลอดภัย ตอเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ โดยไมเปนภาระแกผูครอบครองหรือผูใชเครื่องกําเนิดรังสีดังกลาว  
เกินความจําเปน และเพ่ือใหมีการกํากับดูแลความปลอดภัยไมกอใหเกิดอันตรายและความเสี่ยงทางรังสีแกประชาชน  
และสิ่งแวดลอม 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการ 
1.1 รางกฎกระทรวงกําหนดเครื่องกําเนิดรังสีท่ีตองแจงการมีไวในครอบครองหรือใช พ.ศ. .... 
1.2 รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขและระยะเวลาในการแจงการมีไวในครอบครอง
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หรือใชเครื่องกําเนิดรังสี พ.ศ. .... 
1.3 รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการจัดใหมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. .... 
1.4 รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการจัดใหมีเจาหนาท่ีดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร พ.ศ. .... 
1.5 รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการจัดใหมีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร พ.ศ. .... 
1.6 รางกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสีสําหรับเครื่องกําเนิดรังสีท่ีตองแจงการมีไวในครอบครองหรือใช พ.ศ. .... 

จํานวน 6 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได 

2. รับทราบรายงานเหตุผลท่ีไมอาจดําเนินการจัดทํากฎหมายลําดับรองไดภายในกําหนดระยะเวลาตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรมเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 20/2562 วันอังคารท่ี 3 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

031262 

 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุม การเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด  

สมัยท่ี 14  การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอรดัมวาดวยกระบวนการแจงขอมูลสารเคมีลวงหนาสําหรับ
สารเคมีอันตรายและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวบางชนิดในการคาระหวางประเทศ สมัยท่ี 9  
และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารมลพิษท่ีตกคางยาวนาน สมัยท่ี 9 

 

สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. รับทราบ ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนของของเสีย

อันตรายและการกําจัด สมัยท่ี 14  การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอรดัมวาดวยกระบวนการแจงขอมูลสารเคมี
ลวงหนาสําหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวบางชนิดในการคาระหวางประเทศ สมัยท่ี 9 
และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารมลพิษท่ีตกคางยาวนาน สมัยท่ี 9 

2. มอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามมติขอตัดสินใจท่ีสําคัญในการประชุมรัฐภาคีของ 3 
อนุสัญญาดังกลาว ดังน้ี 

2.1 มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมดําเนินการ ดังน้ี 
2.1.1 ในฐานะหนวยงานผูมีอํานาจ (Competent Authority : CA) ภายใตอนุสัญญาบาเซลฯ เตรียม

ความพรอมเก่ียวกับการแกไขเพ่ิมเติมรายการของเสียอันตราย ภายใตขอบเขตการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ภายในประเทศ กลาวคือ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 เพ่ือให
การดําเนินงานสอดคลองกับการแกไขภาคผนวก 2 ภาคผนวก 8 และ ภาคผนวก 9 ของอนุสัญญาบาเซลฯ ในสวนท่ี
เก่ียวของกับขยะพลาสติก 

2.1.2 ในฐานะหนวยงานผูมีอํานาจของรัฐ (Designated National Authority : DNA) ดานสารเคมีอุตสาหกรรม 
ภายใตอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ ดําเนินการแจงทาทีตอบรับนําเขา (import response) สําหรับสาร hexabromocyclododecane1  
ท่ีไดรับการบรรจุเพ่ิมเติมในภาคผนวกท่ี 3 ของอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ เพ่ือใหเปนไปตามพันธกรณีในขอบทท่ี 10  
ของอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ 

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

เพ่ือการปรับปรุงแกไขภาคผนวกของอนุสัญญาบาเซลฯ 
อนุสัญญารอตเตอรดัมฯ และอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ โดยการบรรจุรายช่ือ
ของเสียอันตราย และสารเคมีเพ่ิมเติม ซึ่งจะมีผลผูกพันตอประเทศไทย  
ในฐานะภาคีสมาชิกท่ีจะปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีเก่ียวของ โดยจะตองมี  
การเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการดําเนินการเพ่ือใหสอดคลอง
กับผลการประชุมดังกลาว เชน การแกไขบัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย  
ภายใตกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย เพ่ือกําหนดเปนวัตถุอันตราย  
ชนิดตางๆ ตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



35 
 

2.1.3 ควบคุมสาร PFOA, its salts and PFOA – related compounds2 ภายใตพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2535 เพ่ือใหเปนไปตามพันธกรณีในขอบทท่ี 3 ของอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ 

2.2 มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) โดยกรมวิชาการเกษตรดําเนินการ ดังน้ี 
2.2.1 ในฐานะหนวยงานผูมีอํานาจของรัฐ ดานสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว ภายใต

อนุสัญญารอตเตอรดัมฯ ดําเนินการแจงทาทีตอบรับนําเขาสําหรับสาร phorate3 เพ่ือใหเปนไปตามพันธกรณีในขอบทท่ี 
10 ของอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ 

2.2.2 ยกระดับการควบคุมสาร dicofol4 เปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 ภายใตพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 เพ่ือใหเปนไปตามพันธกรณีในขอบทท่ี 3 ของอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. สํานักงานเลขานุการรวมของอนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตราย

และการกําจัด อนุสัญญารอตเตอรดัมวาดวยกระบวนการแจงขอมูลสารเคมีลวงหนาสําหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวบางชนิดในการคาระหวางประเทศ และอนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารมลพิษท่ีตกคาง
ยาวนาน ไดจัดใหมีการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยท่ี 14 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ สมัยท่ี 9 
และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ สมัยท่ี 9 ระหวางวันท่ี 29 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562 ณ นครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส 

2. คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2562 รับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเสนอ ดังน้ี 1) รับทราบองคประกอบคณะผูแทนไทยสําหรับการประชุมรัฐภาคีท้ัง 3 อนุสัญญา  
2) เห็นชอบตอทาทีของไทยสําหรับใชในการประชุมรัฐภาคีท้ัง 3 อนุสัญญา และ 3) หากมีขอเจรจาใดท่ีนอกเหนือ  
จากทาทีการเจรจาในการประชุมรัฐภาคีท้ัง 3 อนุสัญญา และไมมีขอผูกพันทางกฎหมาย (Legally Binding) ตอประเทศไทย 
ขอใหเปนดุลยพินิจของหัวหนาคณะผูแทนไทยเปนผูพิจารณาโดยไมตองนํากลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม  
จนสิ้นสุดการประชุมรัฐภาคีฯ ในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เห็นวาควรรับทราบผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ  

สมัยท่ี 14 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ สมัยท่ี 9 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮลม สมัยท่ี 9 
และขอใหขอมูลเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1. การแจงทาทีตอบรับการนําเขาสําหรับการ phorate เพ่ือใหเปนตามพันธกรณีของอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ น้ัน 
ปจจุบัน phorate จัดเปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ท่ีหามนําเขา สงออก 
ผลิต และจําหนาย จึงไมอนุญาตใหมีการนําเขาสารดังกลาว 

2. การยกระดับการควบคุมสาร dicofol เปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 เพ่ือใหเปนไปตามพันธกรณีในขอบทท่ี 3 
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ของอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ น้ัน ปจจุบันสาร dicofol ไมมีการข้ึนทะเบียนในประเทศไทย และกรมวิชาการเกษตร  
จะไดดําเนินการพิจารณาและเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตราย ใหยกระดับการควบคุมสาร dicofol เปนวัตถุอันตราย
ชนิดท่ี 4 ตอไป 

มติ ครม.  : รับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 20/2562 วันอังคารท่ี 3 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

031262 

 
เรื่อง : มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้งท่ี 1/2562 (ครั้งท่ี 148) 
 

สารัตถะ :  พน. เสนอ ครม. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้งท่ี 1/2562 (ครั้งท่ี 148) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงพลังงานเสนอ มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้งท่ี 1/2562 (ครั้งท่ี 148) เมื่อวันท่ี  

11 กันยายน 2562 ใหคณะรัฐมนตรีรับทราบ จํานวน 3 เรื่อง ดังน้ี 
1. แนวนโยบายพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (โรงไฟฟาชุมชน) 

1) เห็นชอบกรอบนโยบายโรงไฟฟาชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก 
2) เห็นชอบใหนําความเห็นของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติไปพิจารณาประกอบการจัดทํา

รายละเอียดในการดําเนินโครงการโรงไฟฟาชุมชนตามกรอบนโยบายโรงไฟฟาชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก 
2. แนวทางการสงเสริมการใชไบโอดีเซล 

1) เห็นชอบการขยายสวนตางราคาขายปลีกนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี10 ใหต่ํากวานํ้ามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา 
(บี7) ท่ี 2 บาทตอลิตร และลดสวนตางราคาขายปลีกนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี20 ใหต่ํากวานํ้ามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา  
(บี7) ท่ี 3 บาทตอลิตร โดยใหเริ่มดําเนินการไดตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป 

2) เห็นชอบการบังคับใชนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เปนนํ้ามันดีเซลหมุนเร็วเกรดพ้ืนฐาน ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 
โดยใหนํ้ามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (บี7) และนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี20 เปนทางเลือก 

3. กรอบนโยบายการบริหารกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง ภายใตพระราชบัญญัติกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2562 
1) เห็นชอบกรอบนโยบายการบริหารกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง 
2) เห็นชอบ (ราง) คําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี ... /2562 เรื่อง กําหนดมาตรการแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลน

นํ้ามันเช้ือเพลิง 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นควรใหความเห็นชอบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

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

เพ่ือใหปริมาณความตองการใชนํ้ามันปาลมดิบสามารถรองรับ
ปริมาณผลปาลมนํ้ามันท่ีเพ่ิมข้ึนได 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ครั้งท่ี 1/2562 (ครั้งท่ี 148) ท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ เน่ืองจาก แนวทางการสงเสริมการใชไบโอดีเซลของมติ  
คณะกรรมการฯ ดังกลาว มีความสอดคลองกับแนวทางใน ยุทธศาสตรการปฏิรูปปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลมท้ังระบบ  
ป 2561 – 2580 ดานพลังงาน และมติคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ  เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2562   
ท่ีจะผลักดันใหนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เปนนํ้ามันดีเซลฐานภายในสิ้นป 2562 และสนับสนุนใหนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว  
บี20 และ บี7 เปนทางเลือก เพ่ือใหปริมาณความตองการใชนํ้ามันปาลมดิบสามารถรองรับปริมาณผลปาลมนํ้ามัน  
ท่ีเพ่ิมข้ึนได โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมสงเสริมการเกษตร) เปนหนวยงานสนับสนุนการข้ึนทะเบียนเกษตรกร
ผูปลูกปาลมนํ้ามัน เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการดําเนินมาตรการของภาครัฐ 

มติ ครม. : รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้งท่ี 1/2562 (ครั้งท่ี 148) เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2562 
ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ท้ังน้ี ใหกระทรวงพลังงานรับความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 


