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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 11/2562 วันอังคารท่ี 12 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

120362 

 
เรื่อง : ขอความเห็นขอบโครงการชวยเหลือดานหน้ีสินสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบภัยจากพายุโซนรอนปาบึก 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบโครงการชวยเหลือดานหน้ีสินสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบภัยจากพายุโซนรอนปาบึก 
จํานวน 14.7176 ลานบาท โดยใชงบประมาณจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2562 ของกรมสงเสริมสหกรณ 

2. ขอรับการชดเชยดอกเบ้ียเพ่ือดําเนินโครงการ ในอัตรารอยละ 3 ตอป ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนมกราคม 
– มิถุนายน 2562) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ตามท่ีไดเกิดสถานการณภัยพิบัติพายุโซนรอนปาบึก (PABUK) ตั้งแตวันท่ี 3 มกราคม 2562 เปนตนมา  

สงผลใหพ้ืนท่ีการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรไดรับความเสียหาย กระทรวง
เกษตรและสหกรณไดตระหนักถึงผลกระทบจากภัยพิบัติดังกลาว เน่ืองจากสมาชิกสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร  
ซึ่งพ้ืนท่ีการเกษตรเสียหายจะสงผลใหไมมีรายไดเพียงพอในการเลี้ยงชีพ และไมสามารถสงชําระหน้ีใหกับสหกรณ/กลุม
เกษตรกรได 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมสหกรณ ไดสํารวจความเสียหายจากสถานการณพายุโซนรอนปาบึก 
ในสวนของสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร พบวา สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรมีพ้ืนท่ีทําการเกษตรและผลผลิตไดรับ
ความเสียหาย จํานวน 9 จังหวัด สหกรณ/กลุมเกษตรกร จํานวน 75 แหง สมาชิกรวม 6,868 ราย มูลหน้ีตนเงินกู 
เพ่ือการเกษตรไดรับผลกระทบ รวม 974.8028 ลานบาท ดังน้ัน เพ่ือชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร จึงจัดทํา
โครงการชวยเหลือดานหน้ีสินสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบภัยจากพายุโซนรอนปาบึก โดยรัฐชดเชยดอกเบ้ีย 
ใหสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีประสบภัยจากพายุโซนรอนปาบึก ในอัตรารอยละ 3 ตอป ระยะเวลา 6 เดือน  
เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 14.7176 ลานบาท สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 

วัตถุประสงค เพ่ือเปนการชวยเหลือบรรเทาภาระหน้ีสิน และลดตนทุนของสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
ท่ีประสบภัยพิบัติจากพายุโซนรอนปาบึก 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กสส.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เ พ่ือเปนการบรรเทาภาระหน้ีสิ้นในการประกอบอาชีพ 
ของสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรชวยลดตนทุนการผลิตมีเงินเหลือจาย
เพ่ือใชจายในครัวเรือนใหทันทวงที 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กลุมเปาหมาย สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีทํากินอยูในพ้ืนท่ีประกาศเขตการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากพายุโซนรอนปาบึก (ชวงภัยตั้งแตวันท่ี 3 มกราคม 2562 เปนตนมา) สมาชิกจํานวน 
6,868 ราย มูลหน้ีตนเงินกูรวม 974.8028 ลานบาท 

ระยะเวลาดําเนินการ เดือนมกราคม  – มิถุนายน 2562 (ระยะเวลาการชดเชยดอกเบ้ีย) 
คุณสมบัติสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
- เปนสมาชิกสหกรณภาคการเกษตร สหกรณเครดิตยูเน่ียนท่ีสมาชิกประกอบอาชีพการเกษตร และเปน

สมาชิกกลุมเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพการเกษตร ไดรับความเสียหายดานพืช ดานประมง ดานปศุสัตว และ มีพ้ืนท่ีทํากิน
ท่ีอยูในพ้ืนท่ีประสบภัยตามประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากพายุโซนรอนปาบึก และ
พ้ืนท่ีการเกษตร/ผลผลิตไดรับความเสียหาย  

- สมาชิกหรือคูสมรสตองข้ึนทะเบียนเกษตรกร ป 2561 และประกอบกิจกรรมการเกษตรในชวงท่ีผานมา
ตามท่ีแจงข้ึนทะเบียนกับหนวยงานท่ีกํากับดูแลเกษตรแตละดานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามประเภทการผลิต
ของตนกอนเกิดภัยพิบัติ การใหความชวยเหลือหากเกษตรกรรายใดไดรับผลกระทบมากกวา 1 ดาน ใหไดรับความ
ชวยเหลือเพียง 1 ดาน โดยยึดการใหความชวยเหลือ 1 สัญญา : 1 ครัวเรือน 

- มีสัญญาเงินกูเพ่ือการผลิตทางการเกษตร ป 2561 โดยตองเปนสัญญาเงินกูท่ีเกิดข้ึนกอนวันท่ีประสบภัย
ของสมาชิกตามประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในพ้ืนท่ีน้ันๆ และไดรับผลกระทบจาก 
ภัยพิบัติจากพายุโซนรอนปาบึก 

คุณสมบัติสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
- เปนสหกรณภาคการเกษตร สหกรณเครดิตยูเน่ียนท่ีสมาชิกประกอบอาชีพการเกษตร และกลุมเกษตรกร 

ท่ีสมาชิกประกอบอาชีพการเกษตร ไดรับความเสียหายดานพืช ดานประมง ดานปศุสัตว และสมาชิกมีพ้ืนท่ีทํากินอยู 
ในพ้ืนท่ีประสบภัยตามประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากพายุโซนรอนปาบึก และพ้ืนท่ี
การเกษตร/ผลผลิตไดรับความเสียหาย 

- ตรวจสอบสัญญาเงินกูของสมาชิกท่ีขอรับการชดเชยจะตองเปนสัญญาเงินกูท่ีเปนไปตามหลักเกณฑ 
ท่ีโครงการกําหนดและตองไมเปนสัญญาเงินกูท่ีเคยไดรับการชวยเหลือในโครงการหรือมาตรการอ่ืนจากภาครัฐ ใหความ
ชวยเหลือในลักษณะเดียวกันมากอน 

แนวทางการดําเนินการ 
- รัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรแทนสมาชิกในอัตรารอยละ 3 ตอป เปนระยะเวลา 6 เดือน 

มติ ครม. : เห็นชอบตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เรงรัดการดําเนินโครงการใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด โดยใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 11/2562 วันอังคารท่ี 12 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

120362 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1) อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ....  
ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการปรับปรุงการแบงสวนราชการและอํานาจหนาท่ีของกรมประมงใหสอดคลองกับการแกไขปญหา
การทําการประมงผิดกฎหมาย และเพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนและเหมาะสมกับพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมอันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน  
โดยขอยกเวนไมดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2549 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี  
เรื่อง กฎกระทรวงแบงสวนราชการ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 256 เรื่อง การมอบอํานาจการแบงสวน
ราชการภายในกรม 

2) มอบใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการวมกับสํานักงาน  ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ตรวจพิจารณา
รางกฎกระทรวงตามขอ 1) และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยการปองกัน 

ยับยั้ง และขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน  และไรการควบคุม  พ.ศ. 2558 – 2562 
และแผนการบริการจัดการประมงทะเลของประเทศไทย นโยบายแหงชาติดานการจัดการประมงทะเล พ.ศ. 2558 – 2562 
เพ่ือแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย 

2. ไดมีกฎหมายแบงสวนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2559 ปรับปรุงแบงสวน
ราชการของกรมประมง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2559 เพ่ือใหสอดคลองกับมติ
คณะรัฐมนตรีตามขอ 1. 

3. กษ. เสนอวา กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2559  
ไดจัดโครงสรางของหนวยงาน โดยแบงหนวยงานออกเปนหนวยงานราชการบริการสวนกลาง 24 หนวยงาน หนวยงาน

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือดําเนินการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมายของ
ประเทศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ราชการบริหารสวนภูมิภาค 2 หนวยงาน แตปรากฏวาการแบงหนวยงานดังกลาวยังไมสอดคลองกับภารกิจ 
ท่ีตองปฏิบัติงานจริง มีปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนมีความซ้ําซอนของหนวยงานในพ้ืนท่ี และการสั่งการเพ่ือปฏิบัติงาน 
ในการบังคับใชกฎหมายยังไมคลองตัว ทําใหการบังคับใชกฎหมายยังคงไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

4. ประกอบกับการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมายของประเทศไทย เปนการดําเนินงานท่ีตองทําโดย
เรงดวน การดําเนินงานในสวนตางๆ เปนงานท่ีประเทศไทยไมเคยดําเนินการมากอน ปญหาในเรื่องการประมง 
ของประเทศไทยเปนปญหาท่ีซับซอน และสะสมมาเปนเวลานาน รวมท้ังมีภารกิจบางอยางเพ่ิมข้ึนโดยมิไดคาดหมาย  
การแบงหนวยงานของกรมประมงตามกฎกระทรวงในขอ 2. จึงยังไมสอดคลองกับงานท่ีตองปฏิบัติจริง มีหนวยงาน 
ท่ีตองปฏิบัติภารกิจในลักษณะเดียวกันหลายหนวยงานท่ีซ้ําซอนกัน ทําใหการปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  
จึงตองมีการขอปรับปรุงโครงสรางของกรมประมงใหม 

5. ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สมควร
ปรับปรุงโครงสรางของกรมประมงโดยเรงดวน โดยไมเพ่ิมจํานวนกอง แตเปนการปรับปรุงบทบาทภารกิจใหมีความชัดเจน
สอดคลองกับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนและไมเพ่ิมจํานวนบุคลากร 

6. โดยท่ี กษ. มีความจําเปนตองปรับปรุงโครงสรางของกรมประมงอยางเรงดวน เพ่ือแกไขปญหาการทํา 
การประมงผิดกฎหมายของประเทศไทย และเพ่ือใหภารกิจของกรมประมงท่ีเพ่ิมขึ้นสอดคลองกับงานท่ีตองปฏิบัติจริง 
ดังน้ัน กษ. จึงขอยกเวนไมดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2549 เรื่อง การปรับปรุงมติ
คณะรัฐมนตรี เรื่อง กฎกระทรวงแบงสวนราชการ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2561 เรื่อง การมอบ
อํานาจการแบงสวนราชการภายในกรม 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
3. ใหสํานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณา

ดําเนินการตอไปดวย 
4. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับการยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2549 

(เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กฎกระทรวงแบงสวนราชการ) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2554 
(เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการภายในกรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2561 (เรื่อง การมอบอํานาจการแบงสวนราชการภายในกรม) 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 11/2562 วันอังคารท่ี 12 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

120362 

 
เรื่อง : รายการกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ งานจางกอสรางสถานีสูบนํ้าและอาคารประกอบ พรอมสวนประกอบอ่ืน 

โครงการพัฒนาลุมนํ้าหวยหลวงตอนลาง จังหวัดหนองคาย 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. รับทราบผลการประกวดราคากรณีรายการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ท่ีมีวงเงินตั้งแต 1,000 ลานบาทข้ันไป รายการกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ งานจางกอสรางสถานีสูบนํ้า
และอาคารประกอบพรอมสวนประกอบอ่ืน โครงการพัฒนาลุมนํ้าหวยหลวงตอนลาง จังหวัดหนองคาย วงเงิน 
1,895.888 ลานบาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2561 อนุมัติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรม

ชลประทาน ดําเนินโครงการพัฒนาลุมนํ้าหวยหลวงตอนลาง จังหวัดหนองคาย มีแผนการดําเนินโครงการ 9 ป 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2569) ภายใตวงเงินงบประมาณ 21,000 ลานบาทเพ่ือบรรเทาปญหาอุทกภัยในเขต
จังหวัดหนองคายและอุดรธานี และเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานจํานวน 315,195 ไร โดยมีองคประกอบโครงการสรุปได ดังน้ี 

(1) งานสถานีสูบนํ้าและอาคารประกอบ พรอมสวนประกอบอ่ืน มีอัตราการสูบนํ้ารวมสูงสุด ๑๕๐ ลูกบาศกเมตร
ตอวินาที เพ่ือการระบายนํ้าลงสูแมนํ้าโขงในชวงฤดูนํ้าหลากชวยลดระยะเวลาของการทวมขัง และลดพ้ืนท่ีนํ้าทวม 
ไดประมาณ ๑8,๐๐๐ ไร 

(๒) งานพนังก้ันนํ้าชวงท่ีตลิ่งต่ําตามแนวลําหวยหลวง ความยาวประมาณ 47 กิโลเมตร เพ่ือชวยปองกันและลด
ผลกระทบจากระดับนํ้าท่ีสูงข้ึนในเขตพ้ืนท่ีลุมต่ําตามแนวเขตนํ้าทวม สามารถลดพ้ืนท่ีนํ้าทวมไดประมาณ ๑๙,๐๑๕ ไร 

(๓) งานอาคารบังคับนํ้าตามลํานํ้าหวยหลวงและลํานํ้าสาขา จํานวน ๑๕ แหง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการนํ้า และชวยควบคุมปริมาณนํ้า รับนํ้าในชวงนํ้าหลาก เพ่ือเรงระบายนํ้าลงสูแมนํ้าโขง สามารถลดพ้ืนท่ีนํ้าทวม 
ไดประมาณ ๑๗,๓๗๕ ไร 

(๔) งานระบบชลประทานของโครงขายหัวงาน จํานวน ๑๓ โครงขาย เพ่ือสงนํ้าใหพ้ืนท่ีชลประทานรวมท้ังสิ้น 
๓๑๕,๑๙๕ ไร 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหกรมชลประทานสามารถดําเนินการกอสรางสถานีสูบนํ้า
และอาคารประกอบพรอมสวนประกอบอ่ืน โครงการพัฒนาลุมนํ้า 
หวยหลวงตอนลาง จังหวัดหนองคาย ใหแลวเสร็จ และเกิดประโยชน 
ตอเศรษฐกิจและประชาชนในพ้ืนท่ีโดยเร็ว 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ท้ังน้ี ในปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2562 กรมชลประทานไดดําเนินการประกวดราคางานสถานีสูบนํ้าและ
อาคารประกอบ พรอมสวนประกอบอ่ืน โดยมีองคประกอบของงานสรุปได ดังน้ี 

(1) งานอาคารสถานีสูบนํ้าและอาคารควบคุม โดยเปนการติดตั้งเครื่องสูบนํ้า 0แบบ Vertical Mixed Flow 
Pump 0ขนาด 15 ลูกบาศกเมตรตอวินาที0 จํานวน 10 เครื่อง 0อัตราการสูบนํ้ารวมสูงสุด ๑๕๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาที 

(2) งานขุดคลองชักนํ้า คลองระบายนํ้า และงานปองกันตลิ่งริมแมนํ้าโขง 
2. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมชลประทานไดดําเนินการประกวดราคางานจางกอสรางสถานีสูบนํ้าและ

อาคารประกอบ พรอมสวนประกอบอ่ืน โครงการพัฒนาลุมนํ้าหวยหลวงตอนลาง จังหวัดหนองคาย ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ภายใตวงเงินงบประมาณ 3,311,616,000 บาท กําหนดราคากลาง เปนเงิน 
2,963,124,085.10 บาท ผลการประกวดราคา เปนเงิน 1,895,888,000 บาท โดยบริษัท พระราม 2 การโยธา 
จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด 

มติ ครม. : รับทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมชลประทาน)  
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 11/2562 วันอังคารท่ี 12 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

120362 

 
เรื่อง : รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกรสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558  

และวันท่ี 30 กันยายน 2559 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. รับทราบรายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกรสําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 30 กันยายน 2558 และวันท่ี 30 กันยายน 2559 ท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ไดตรวจสอบและ
รับรองงบการเงินแลว และใหนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดดําเนินการตรวจสอบงบการเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร สําหรับปบัญชี

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 ใหความเห็นวาถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังประกาศใช และสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 ไดใหความเห็นขอสังเกตวา 
จากการตรวจสอบการดําเนินการติดตามเรงรัดการชําระหน้ีของลูกหน้ีตามขอสังเกต ป 2557 ลูกหน้ีท่ียอดหน้ีคงคาง 
ไมเคลื่อนไหวเปนเวลานานและไมมีการชําระเงินคืนกองทุนฯ ภายหลังวันสิ้นงวด จํานวน 4 หนวยงาน 6 โครงการ  
รวมจํานวนเงิน 204,418,099.83 บาท ผลปรากฏวา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 กองทุนฯ ไดรับชําระคืนเพียง  
1 โครงการ จากกรมสงเสริมสหกรณ จํานวน 2,968,618.77 บาท และภายหลังวันสิ้นงวดพบวา ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2561 
มียอดหน้ีคงคางไมเคลื่อนไหวเพ่ิมข้ึนจากหนวยงานเดิม 2 หนวยงาน2 โครงการ และหนวยงานใหม 1 หนวยงาน  
3 โครงการ รวมท้ังหมด 5 หนวยงาน 10 โครงการ ยอดหน้ีคงคางรวม 215,430,478.69 บาท ซึ่งเปนหน้ีท่ีอยู
ระหวางการบังคับคดี และมีขอเสนอแนะประกอบการสอบบัญชี โดยขอใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
และคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกร พิจารณาดําเนินการติดตามเรงรัดการชําระหน้ีอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหการชําระ
หน้ีคืนกองทุนฯ เปนไปตามแผนการชําระคืนเงินกูยืมอยางเครงครัดมิใหมีหน้ีคางนานจนเปนเหตุใหเกิดหน้ีสูญรวมท้ัง
เพ่ือใหการบริหารจัดการกองทุนฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดในการใชจายเงินในระยะยาว 

มติ ครม. : 1. รับทราบรายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกรสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  
30 กันยายน 2558 และวันท่ี 30 กันยายน 2559 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหเสนอสภานิติ

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กกค.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการบริหารจัดการกองทุนฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดในการใชจายเงินในระยะยาว 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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บัญญัติแหงชาติทราบตอไป 
2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเรงรัดดําเนินการเพ่ือนําเสนอรายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงินกองทุน

สงเคราะหเกษตรกรสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 และวันท่ี 30 กันยายน 2561 ตอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 11/2562 วันอังคารท่ี 12 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

120362 

 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งท่ี 1/2561 
 
สารัตถะ :  รมว.กษ. รองประธานกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. รับทราบและเห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง 
(กปส.) ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 

2. ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไของคประกอบของคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงาน
โครงการหลวง (กปส.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงานโครงการหลวง  
พ.ศ. 2550 

3. ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพ้ืนท่ีเฉพาะ 
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562-2565) 

4. ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการถายทอดองคความรูตามแบบโครงการหลวงเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562-2565) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. เพ่ือใหการบริหารงานของหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของกับงานโครงการหลวงสามารถดําเนินการไดอยาง

เหมาะสม เปนระบบและมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมการดําเนินงานในเชิงนโยบาย และการประสานงานระดับชาติ  
ในการขยายผลงานโครงการหลวงไปยังพ้ืนท่ีสูงสวนใหญของประเทศ 

2. การประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันพุธท่ี 
21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 7402 ช้ัน 4 อาคาร 7 สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการ กปส. ไดรับทราบผลการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง และหนวยงานสนับสนุน
ตามแผนแมบทศูนยพัฒนาโครงการหลวง ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพิจารณาเรื่องสําคัญตางๆ รวม 11 เรื่อง 

1) การปรับแกไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงานโครงการหลวง 
พ.ศ. 2550 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (สวพส.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลวงใหเกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2) การปรับองคประกอบคณะทํางานสนับสนุนศูนยพัฒนาโครงการหลวง 
3) การปรับแผนแมบทศูนยพัฒนาโครงการหลวง ระยะท่ี 5 (พ.ศ. 2560 - 2564) และการปรับแผนแมบท

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 
4) แผนปฏิบัติงานสนับสนุนงานโครงการหลวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5) แผนปฏิบัติงานในการแกไขปญหาการใชพ้ืนท่ีตามแนวทางการดําเนินงานของโครงการหลวง 
6) การกอสรางอาคารสํานักงานมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม 
7) (ราง) แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพ้ืนท่ีเฉพาะ ระยะ 3 ป 

(พ.ศ. 2562 - 2564) 
8) (ราง) แผนปฏิบัติการโครงการถายทอดองคความรูตามแบบโครงการหลวง เพ่ือการพัฒนาศักยภาพชุมชน

บนพ้ืนท่ีสูง ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2562 - 2564) 
9) การจัดตั้งศูนยการเรียนรูการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง/สถานีเกษตรหลวงอางขาง (ANGKHANG 

MODEL) 
10) การจัดการประชุมงานวิชาการนานาชาติ ดานการพัฒนาเกษตรท่ีสูงอยางยั่งยืนตามพระราชปณิธาน 

การสืบสาน รักษา และตอยอดงานโครงการหลวง 
11) การศึกษาและทบทวนระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับปาไมและอุทยานแหงชาติในโครงการ

พระราชดําริและโครงการเพ่ือความมั่นคง 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง ครั้งท่ี 1/2561 
เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 

2. เห็นชอบการปรับปรุงแกไของคประกอบของคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงานโครงการหลวง พ.ศ. 2550 แลวใหดําเนินการตอไป 

3. เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพ้ืนท่ีเฉพาะ 
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 – 2565) และแผนปฏิบัติการโครงการถายทอดองคความรูตามแบบโครงการหลวงเพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 – 2565) สําหรับรายละเอียดงบประมาณ ใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ 

4. ใหคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวงและหนวยงานท่ีเก่ียวของ รับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กระทรวงพาณิชย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 11/2562 วันอังคารท่ี 12 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

120362 

 
เรื่อง : (ราง) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
 
สารัตถะ :  คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบ (ราง) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ [(ราง) แผนแมบทฯ] 
2. ใหความเห็นชอบในหลักการแผนงาน/โครงการภายใต 15 ประเด็น การพัฒนาเรงดวนในชวงระยะ 5 ปแรก

ของยุทธศาสตรชาติ เพ่ือนําไปใชเปนกรอบการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 โดยมอบหมายให
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ประสานสํานักงบประมาณ สงป. ในการดําเนินการดังกลาว 
ตามข้ันตอนตอไป 

3. มอบหมายใหสวนราชการปรับปรุงงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ียังไมมีการเบิกจาย 
ใหสอดคลองกับ 15 ประเด็นการพัฒนาเรงดวนในชวงระยะ 5 ปแรกของยุทธศาสตรชาติ 

4. มอบหมายใหสวนราชการปรับปรุงแผนระดับ 3 ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
ใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

5. มอบหมายใหสวนราชการดําเนินการสนับสนุน พัฒนา และบูรณาการขอมูลท่ีเก่ียวของสําหรับการจัดทํา
ตัวช้ีวัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนแมบทฯ) เพ่ือประโยชนในการติดตามประเมินผลการดําเนินการ 
ตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ และแผนอ่ืนๆ ตอไป 

6. มอบหมายให สศช. ตรวจสอบรายละเอียดความสอดคลองของแผนการปฏิรูปประเทศกับยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทฯ เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามข้ันตอนของพระราชบัญญัติ
แผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
(ราง) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ มีองคประกอบ รายช่ือของ (ราง) แผนแมบทฯ และประเด็นการพัฒนา

เรงดวนในชวงระยะ 5 ปแรกของยุทธศาสตรชาติ สรุปดังน้ี 
1. องคประกอบของ (ราง) แผนแมบทฯ มี 3 สวน ไดแก (1) สวนท่ี 1 บทสรุปผูบริหาร เพ่ือสรุปสาระสําคัญของ 

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

เ พื่อ ใช เ ปนกรอบในการจัด ทําแผนตา งๆ  ใหสอดคลอง
และบูรณาการกัน เพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย 
ตอไปแลว 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(ราง) แผนแมบทฯ ความจําเปนของ (ราง) แผนแมบทฯ ในแตละประเด็นรายละเอียดแผนยอยโดยสรุป (2) สวนท่ี 2 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางประเด็น (ราง) แผนแมบทฯ กับเปาหมายและ
ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานท่ีเก่ียวของ และ (3) สวนท่ี 3 แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เพ่ือแสดงให
เห็นถึงแผนยอย เปาหมายและตัวช้ีวัด และแนวทางการดําเนินงานของแตละแผนยอย 

2. รายชื่อ (ราง) แผนแมบทฯ จํานวน 23 ฉบับ ประกอบดวย (1) ความมั่นคง (2) การตางประเทศ (3) การเกษตร  
(4) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต (5) การทองเท่ียว (6) พ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ (7) โครงสรางพ้ืนฐาน 
ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล (8) ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมยุคใหม (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(10) การปรับเปลี่ยนคานิยม และวัฒนธรรม (11) ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต (12) การพัฒนาการเรียนรู (13) การเสริมสราง 
ใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี (14) ศักยภาพการกีฬา (15) พลังทางสังคม (16) เศรษฐกิจฐานราก (17) ความเสมอภาค 
และหลักประกันทางสังคม (18) การเติบโตอยางยั่งยืน (19) การบริหารจัดการนํ้าท้ังระบบ (20) การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ (21) การตอตานการทุจริตและพฤติมิชอบ (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 

(ราง) แผนแมบทฯ ท้ัง 23 ฉบับ มีความสอดคลองเช่ือมโยงและถายทอดประเด็นยุทธศาสตรชาติท้ัง 6 ดาน 
รวมท้ัง บูรณาการเพ่ือลดความซ้ําซอนระหวางแนวทางการพัฒนาของ (ราง) แผนแมบทฯท้ัง 23 ฉบับ นอกจากน้ี  
ไดกําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดของ (ราง) แผนแมบทฯ ท้ังในระดับประเด็นแผนแมบทฯ และระดับแผนยอย รวมท้ัง  
แนวทางการพัฒนา ท่ีสะทอนผลลัพธของ (ราง) แผนแมบทฯ และเปาหมายการพัฒนาของยุทธศาสตรชาติไดอยางเปน
รูปธรรม ตามหลักความสัมพันธเชิงเหตุผล (Causal Relationships) ระหวางผลผลิต (Output) ผลลัพธเบ้ืองตนและข้ันกลาง 
(Immediate/ Intermediate Outcome) และผลลัพธสุดทาย (Final Outcomes) โดย (ราง) แผนแมบทฯ แตละประเด็น
ตอบเปาหมายการพัฒนาของยุทธศาสตรชาติดานท่ีเก่ียวของโดยตรง รวมถึงมีสวนในการสนับสนุนการบรรลุเปาหมาย
ของยุทธศาสตรชาติดานอ่ืนๆ 

3. ประเด็นการพัฒนาเรงดวนในชวงระยะ 5 ปแรกของยุทธศาสตรชาติ จํานวน 15 ประเด็น  
ซึ่งครอบคลุมแผนงาน/โครงการท่ีมีความสําคัญ ท้ังในเชิงภารกิจหนาท่ี ยุทธศาสตร และพ้ืนท่ี โดยสามารถแบงไดเปน  
4 กลุม ประกอบดวย (1) การแกไขปญหาพ้ืนฐานของประเทศ เพ่ือใหประเทศไทยมีความเขมแข็งในเชิงโครงสรางและ
การบริหารจัดการ รวมท้ังสามารถตอยอดการพัฒนาในดานตางๆ ตอไปได (2) การดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหสูงข้ึน เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึนและสามารถพ่ึงพาตนเองได (3) การรองรับ
การเจริญเติบโตอยางเปนระบบและยั่งยืน เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเปาหมายอยางเปนระบบ 
ดึงดูดและรองรับการเจริญเติบโตใหกับประเทศ และ (4) การสรางรายไดใหกับประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ 
ท่ีสําคัญบนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน เพ่ือใหการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติเกิดผลสัมฤทธ์ิ ตอบสนอง
ตอสถานการณความจําเปนของประเทศและความตองการของประชาชน ภายใตการจัดสรรและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรตางๆ ของประเทศท่ีมีอยางจํากัด รวมท้ัง บรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรในดานตางๆ ของ 5 ปแรกไดสําเร็จ 
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4. การติดตามผลการดําเนินการ สํานักงานฯ จะดําเนินการติดตามผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ตามหมวด 3 การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล 
ของพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 และของพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 โดยจัดทําเปนรายงานสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ
ยุทธศาสตรชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ รัฐสภา และสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือทราบภายในเกาสิบวันนับแตครบ
กําหนดสิ้นปงบประมาณน้ัน (ภายในสิ้นเดือนธันวาคมของทุกป) โดยในรายงานอยางนอยจะประกอบดวย (1) ขอมูล
เก่ียวกับรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือการดําเนินงาน (2) ความสอดคลองกับการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ (3) ความกาวหนาของการดําเนินการ (4) ปญหาหรืออุปสรรค และ (5) ขอเสนอแนะหรือ
แนวทางแกไขในการดําเนินงาน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการ (ราง) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ตามท่ีคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติเสนอ 
โดยใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ 
รับความเห็นของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม  
กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสภาความ
มั่นคงแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงรางแผนแมบทดังกลาว 
ใหเหมาะสมและชัดเจนยิ่งข้ัน แลวใหนําเสนอประธานกรรมการยุทธศาสตรชาติพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

2. ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการสนับสนุน พัฒนา และบูรณาการขอมูลท่ีเก่ียวของสําหรับการจัดทําตัวช้ีวัด
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เพ่ือประโยชนในการติดตาม ประเมินผล การดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ  
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของตอไป 

3. ใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

4. ใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรชาติตรวจสอบรายละเอียดความสอดคลองของแผนการปฏิรูปประเทศกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ กอนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามข้ันตอนของ
พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ตอไป 

5. ใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรชาติประสานงานกับหนวยงานของรัฐ เพ่ือปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ภายใต 15 ประเด็นเรงดวนในชวง 5 ปแรก 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ของยุทธศาสตรชาติ (Quick Win) ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ โดยใหกําหนดหนวยงานหลักและหนวยงานบูรณาการของแตละแผนงาน/โครงการใหชัดเจน ครอบคลุม
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ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี ใหหนวยงานของรัฐสงขอมูลการปรับปรุงดังกลาวไปยังสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติโดยเรงดวน แลวใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรวบรวม และนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งในวันท่ี 19 มีนาคม 2562 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 11/2562 วันอังคารท่ี 12 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

120362 

 
เรื่อง : การจัดทําพิธีสารแกไขความตกลงดานการลงทุนอาเซียน ฉบับท่ี ๔ (Fourth Protocol to Amend the ASEAN 

Comprehensive Investment Agreement) 
 
สารัตถะ :  สกท. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบตอรางพิธีสารแกไขความลงทุนอาเซยีน ฉบับท่ี ๔ 
2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยหรือผูแทนเปนผูลงนามรางพิธีสารฯ 
3. นําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
4. มอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) 
5. มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการในสวนท่ี

เก่ียวของเพ่ือปฏิบัติตามพันธกรณ ี
6. มอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศแจงตอสํานักเลขาธิการอาเซียนวาไทยพรอมท่ีจะใหความตกลง

ดานการลงทุนอาเซียน ฉบับท่ี ๔ มีผลผูกพัน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (ACIA) มีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (The Board of 

Investment of Thailand: BOI) เปนผูติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีและเปนหนวยงานหลักในการเขารวมประชุม
คณะกรรมการความรวมมือดานการลงทุน (Coordinating Committee on Investment: CCI) ซึ่งเปนการประชุมระดับ
เจาหนาท่ีอาวุโสดานการลงทุนอาเซียน ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนไดตกลงรวมกันวาในการรางพิธีสารแกไขความตกลง 
ACIA ฉบับท่ี ๔ น้ัน จะมีการใชขอบทการหามรัฐกําหนดเง่ือนไขใหนักลงทุนปฏิบัติ(Prohibition of Performance 
Requirements: PPR) ท่ีมีการตกลงกันแลวในกรอบความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (ASEAN-Japan 
Comprehensive Economic Partnership: AJCEP) เปนพ้ืนฐาน เน่ืองจากเปนขอบทท่ีมีความชัดเจน และใหขยาย
ขอบเขตเพ่ิมเติมจากขอบทน้ี 

2. เน่ืองจากพิธีสารฯ จัดทําข้ึนเพ่ือแกไขความตกลง ACIA เปนการแกไขหนังสือสัญญาท่ีเก่ียวกับเขตการคาเสรี 

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

เพ่ือจะชวยสรางความคลองตัวใหกับนักลงทุน สรางความมั่นใจ
และจูงใจใหเกิดการลงทุน ชวยเพ่ิมมูลคาการลงทุนระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียน และทําใหเกิดการเช่ือมโยงกันในภาคอุตสาหกรรม 
ในภูมิภาคอาเซียนมากข้ึน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ตามมาตรา 178 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จึงเห็นควรนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาและใหความเห็นชอบตอไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นวาท่ีผานมารางพิธีสารแกไขความตกลงดานการลงทุนอาเซียน 

ฉบับท่ี 4 ไดผานการพิจารณาจากหนวยงานท่ีเก่ียวของแลว จึงไมมีขอขัดของในการใหความเห็นชอบตอรางพิธีสารฯ 
ดังกลาว และขอเสนอท่ีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเสนอตอคณะรัฐมนตรี เน่ืองจากการแกไขเพ่ิมเติม 
ความตกลงดังกลาวจะชวยสรางความคลองตัวใหกับนักลงทุน สรางความมั่นใจและจูงใจใหเกิดการลงทุน ชวยเพ่ิมมูลคา
การลงทุนระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน และทําใหเกิดการเช่ือมโยงกันในภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียนมากข้ึน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบรางพิธีสารแกไขความตกลงดานการลงทุนอาเซียน ฉบับท่ี 4 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนเสนอ 

2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชยเปนผูลงนามรางพิธีสารแกไขความตกลงดานการลงทุนอาเซียน ฉบับท่ี 4 ท้ังน้ี หากมีการแกไขถอยคําท่ีมิใช
สาระสําคัญและไมขัดตอผลประโยชนของไทย ใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  
30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) 
และเมื่อลงนามแลวใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา แลวเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาใหความเห็นชอบพิธีสารฯ กอนแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันตอไป 

3. ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยลงนามรางพิธีสารแกไขความตกลง
ดานการลงทุนอาเซียน ฉบับท่ี 4 

4. ใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
เพ่ือปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีกําหนดในพิธีสารแกไขความตกลงดานการลงทุนอาเซียน ฉบับท่ี 4 ตอไป 

5. ใหกระทรวงการตางประเทศแจงตอสํานักเลขาธิการอาเซียนวาไทยพรอมท่ีจะใหพิธีสารแกไขความตกลง
ดานการลงทุนอาเซียน ฉบับท่ี 4 มีผลผูกพันตอไป เมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติเห็นชอบพิธีสารดังกลาวแลว 

6. ใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 11/2562 วันอังคารท่ี 12 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

120362 

 
เรื่อง : รางปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ สมัยท่ี 4 
 
สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบรางปฏิญญาระดับรัฐมนตรีฯ และอนุมัติใหหัวหนาคณะผูแทนไทย
ใหการรับรองรางปฏิญญาระดับรัฐมนตรีฯ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอเรื่องรางปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมัชชา

สิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ สมัยท่ี 4 ระหวางวันท่ี 11 – 15 มีนาคม ๒๕๖2 ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยาเพ่ือให
คณะรัฐมนตรี ๑) ใหความเห็นชอบรางปฏิญญาระดับรัฐมนตรีฯ และ 2) อนุมัติใหหัวหนาคณะผูแทนไทยใหการรับรอง
รางปฏิญญาระดับรัฐมนตรีฯ โดยผลการประชุมฯ ท่ีเก่ียวของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีดังน้ี 

1. หัวขอหลักในการหารือของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ สมัยท่ี 4 คือ Innovative 
Solutions for Environmental Challenges and Sustainable Consumption and production ซึ่งเนนเรื่อง
นวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดลอมและสงเสริมใหเกิดการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

2. การแลกเปลี่ยนมุมมองในระดับนโยบายท่ีเก่ียวของกับหัวขอหลักของการประชุมฯ มี 3 หัวขอหลัก ไดแก  
1) ความทาทายดานสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับความยากจนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงระบบอาหาร 
ท่ียั่งยืน ความมั่นคงดานอาหารและการหยุดความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 2) การลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมตลอดวงจรอายุของผลิตภัณฑเพ่ือการจัดการของเสีย สารเคมี พลังงาน และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
และ 3) นวัตกรรมการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืนในชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว ไมขัดของตอรางปฏิญญาระดับรัฐมนตรีฯ เน่ืองจากเปนเอกสาร 

ท่ีแสดงถึงความมุงมั่นในการรวมกันหาแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในดานตางๆ รวมถึง 
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและการบริโภคใหยั่งยืน เปนสวนสําคัญหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการยืนยันคํามั่น
ท่ีจะดําเนินการตามพันธะกรณีระดับโลกตางๆ ท่ีไดใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ียั่งยืน เชน การกําหนดเปาหมาย

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

เพ่ือแสดงถึงความมุงมั่นในการรวมกันหาแนวทางการจัดการ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในดานตางๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการผลิตและการบริโภคใหยั่ งยืน เปนสวนสําคัญหลักของ 
การพัฒนาท่ียั่งยืน และการยืนยันคํามั่นท่ีจะดําเนินการตามพันธะกรณี
ระดับโลกตางๆ ท่ีไดใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ระดับชาติท่ีเหมาะสมสําหรับการลดการเกิดของเสีย การเพ่ิมการใชซ้ําและการแปรรูปกลับมาใชใหมภายในป ค.ศ.2025 
รวมถึงการกําหนดเปาหมายระดับชาติท่ีชัดเจน จะเปนกลไกสําคัญใหการดําเนินการดังกลาวเกิดผลข้ึนอยางเปนรูปธรรม 
ซึ่งเช่ือมโยงไปสูเปาหมายท่ี 2 วาดวยการขจัดความอดอยากและสรางความมั่นคงทางอาหารเพ่ือบรรลุเปาหมายของการ
พัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals 2030) 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนรางปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ สมัยท่ี 4 ในสวนท่ีไมใช
สาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจาก
การปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 11/2562 วันอังคารท่ี 12 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

120362 
 

เรื่อง : ขอความเห็นชอบเพ่ิมงบประมาณชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาวใหแก เกษตรกรผูปลูกขาว 
ปการผลิต 2561/62 (เพ่ิมเติม) 

 

สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมงบประมาณชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาวใหแก
เกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 2561/62 (เพ่ิมเติม) วงเงินรวมท้ังสิ้น 5,068.73 ลานบาท ประกอบดวย 

1. เงินชวยเหลือคาเก็บเก่ียวฯ จํานวน 4,959.47 ลานบาท 
2. คาบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. จํานวน 109.26 ลานบาท ไดแก คาชดเชยตนทุนเงิน จํานวน 107.87 ลานบาท 

และคาบริหารจัดการฯ จํานวน 1.39 ลานบาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 อนุมัติหลักการมาตรการชวยเหลือเกษตรกรและรักษา

เสถียรภาพราคาขาว ปการผลิต 2561/62 ดานการตลาด ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ซึ่งรวมถึงโครงการ
ชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาวใหแกเกษตรกรรายยอยผูปลูกขาวนาป ท่ีดําเนินการโดยธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) กรอบวงเงินงบประมาณ 57,722.62 ลานบาท แบงได ดังน้ี (1) วงเงิน 
ท่ีจายใหเกษตรกร จํานวน 56,474.02 ลานบาท (2) คาชดเชยตนทุนเงินให ธ.ก.ส. ในอัตรา FDR+1 วงเงิน 1,228.31 ลานบาท 
และ (3) คาบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. เปนคาใชจายในการจัดทําเอกสารและคาธรรมเนียมในการโอนเงินรายละ 5 บาท 
จํานวน 20.29 ลานบาท โดยภาระงบประมาณท่ีจะเกิดข้ึน เห็นควรให ธ.ก.ส. จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณตามผลการดําเนินการจริงเพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปตามความจําเปนและเหมาะสม
ตอไป 

2. พณ. รายงานวา โครงการชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพขาวใหแกเกษตรกรรายยอยผูปลูก
ขาวนาป ปการผลิต 2561/62 มีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาวใหแกเกษตรกรราย
ยอยผูปลูกขาวนาป และลดภาระคาใชจายในการเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาว โดยจายเงินชวยเหลือเกษตรกรราย
ยอยผูปลูกขาวหอมมะลิ ขาวเหนียว ขาวเจา และขาวปทุมธานี 1 อัตราไรละ 1,500 บาท รายละไมเกิน 12 ไร 
ครัวเรือนละไมเกิน 18,000 บาท โดยใชฐานขอมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 2561/62  

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

เพ่ือชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาวใหแก
เกษตรกรรายยอยผูปลูกขาวนาป และลดภาระคาใชจายในการเก็บเก่ียว
และปรับปรุงคุณภาพขาว 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กับกรมสงเสริมการเกษตร (เปาหมาย 4,057,301 ครัวเรือน) ตามพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวจริง ระยะเวลาจายเงินระหวาง
วันท่ี 1 กันยายน 2561 – 30 กันยายน 2562 โดย ธ.ก.ส. โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูปลูกขาว  
ซึ่งเปดบัญชีไวกับ ธ.ก.ส. 

3. คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว (นบข.) มีมติเมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562 ดังน้ี 
3.1 รับทราบผลการดําเนินการของ ธ.ก.ส. ในการชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาวใหแก

เกษตรกรรายยอยผูปลูกขาวนาป ปการผลิต 2561/62 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561  
วงเงินงบประมาณจายขาดจํานวน 57,722.62 ลานบาท ประกอบดวย งบประมาณคาเก็บเก่ียว จํานวน 56,474.02 
ลานบาท ชดเชยตนทุนเงิน จํานวน 1,228.31 ลานบาท และคาบริหารจัดการ จํานวน 20.29 ลานบาท เปาหมายเกษตรกร 
4,057,301 ครัวเรือน โดยเมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2562 ธ.ก.ส. โอนเงินคาเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาว ใหแก
เกษตรกรรายยอยผูปลูกขาวข้ึนทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตรแลว 4,081,963 ครัวเรือน มูลคา 56,208.18 ลานบาท 
หรือรอยละ 99.52 ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร คงเหลืองบประมาณ จํานวน 265.83 ลานบาท 

3.2 รับทราบตามท่ี ธ.ก.ส. รายงานวา ไดรับแจงผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 
2561/62 รอบท่ี 1 จากกรมสงเสริมการเกษตร ณ วันท่ี 28 มกราคม 2562 จํานวนเกษตรกร 4,298,241 
ครัวเรือน (เพ่ิมข้ึนจากเกษตรกรเปาหมาย 240,940 ครัวเรือน) ท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเกิน 12 ไรตอครัวเรือน คิดเปน
จํานวน 40,678,276 ไร เมื่อคํานวณตามเง่ือนไขการจายเงินชวยเหลือคาเก็บเก่ียวฯ คิดเปนงบประมาณจํานวน 
61,017.41 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากท่ีไดรับอนุมัติจํานวน 4,543.39 ลานบาท นอกจากน้ี คาดการณวาการข้ึนทะเบียน
เกษตรกรพ้ืนท่ีภาคใตซึ่งสิ้นสุดในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 จะมีการข้ึนทะเบียนเพ่ิมเติมอีกจํานวนประมาณ 37,884 
ครัวเรือน พ้ืนท่ี 454,608 ไร คิดเปนงบประมาณ 681.91 ลานบาท เมื่อหักดวยงบประมาณท่ีคงเหลือตามขอ 3.1 
จํานวน 265.83 ลานบาท ธ.ก.ส. คาดวาจะตองใชงบประมาณชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวฯ เพ่ิมขึ้น จํานวน 4,959.47 
ลานบาท 

3.3 เห็นชอบการเพ่ิมงบประมาณชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพขาวใหแกเกษตรกรรายยอย
ผูปลูกขาวนาป ปการผลิต 2561/62 ตามท่ี ธ.ก.ส. เสนอ วงเงินจายขาดจํานวน 5,068.73 ลานบาท ประกอบดวย 
(1) เงินชวยเหลือคาเก็บเก่ียวฯ จํานวน 4,959.47 ลานบาท และ (2) คาบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. จํานวน 109.26 
ลานบาท ไดแก คาชดเชยตนทุนเงิน จํานวน 107.87 ลานบาท และคาบริหารจัดการฯ จํานวน 1.39 ลานบาท 

3.4 มอบหมาย พณ. ในฐานะฝายเลขานุการ นบข. นําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 
4. พณ. ไดจัดทํารายละเอียดขอมูลตามมาตรา 27 และมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง 

ของรัฐ พ.ศ. 2561 มาพรอมดวยแลว 

มติ ครม. : มติอนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังน้ี ใหกระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 11/2562 วันอังคารท่ี 12 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

120362 

 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบรางแถลงการณรวมการประชุมคณะกรรมการรวมสําหรับความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดน

ในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง ระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 7 
 
สารัตถะ :  คค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบรางแถลงการณรวมการประชุมคณะกรรมการรวมสําหรับความตกลงวาดวยการขนสง
ขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง ระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 7 และหากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขเอกสาร
ดังกลาวท่ีไมใชสาระสําคัญ หรือไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ขอใหกระทรวงคมนาคมดําเนินการไดโดยไมตอง
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 

2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย รวมใหการรับรองรางแถลงการณ 
รวมดังกลาว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
รางแถลงการณรวมการประชุมคณะกรรมการรวมสําหรับความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาค

ลุมนํ้าแมนํ้าโขง ระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 7 มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
1. การดําเนินการตามความตกลง CBTA 

การรับทราบวาไทย กัมพูชา สปป.ลาว จีน และเวียดนาม ไดออกใบอนุญาตการขนสงทางถนน “ระยะแรก” 
และเอกสารนําเขาช่ัวคราวสําหรับรถยนตใหแกผูประกอบการขนสงระหวางประเทศแลว และใหเจาหนาท่ีอาวุโสของ
คณะกรรมการอํานวยความสะดวกการขนสงแหงชาติ (NTFCs) ติดตามการดําเนินการตามบันทึกความเขาใจ 
“ระยะแรก” และปญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการรวมฯ ซึ่งจะมีการประชุมปละ 2 ครั้ง  
และเห็นชอบรวมกัน ดังน้ี 

(1) การสิ้นสุดของการมีผลบังคับใชของการดําเนินการตามบันทึกความเขาใจ “ระยะแรก” จะขยายระยะเวลา
เพ่ิมออกไปอีก 2 ป จนถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

(2) สมาชิก GMS ในฐานะผูลงนามในบันทึกความเขาใจอาจออก และ / หรือขยายระยะเวลาใบอนุญาต 

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

เพ่ือความสัมพันธระหวางประเทศหรือท่ีเ ก่ียวกับองคการ
ระหวางประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐบาลไทย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การขนสงและเอกสารนําเขาช่ัวคราวท่ีออกกอนหนาน้ีไดจนถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
(3) เมียนมาจะรวมดําเนินการตามความตกลง CBTA “ระยะแรก” ในรูปแบบของการจัดทําบันทึกความ

เขาใจในการเริ่มใชความตกลงวาดวยการขนสงพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (IICBTA) กับประเทศเพ่ือนบานจนถึง
วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 
นอกจากน้ี ใหมีการปรับปรุงความตกลง CBTA รวมถึงพิธีการศุลกากรผานแดนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมาย 
ใหเจาหนาท่ีอาวุโสของคณะกรรมการอํานวยความสะดวกการขนสงแหงชาติดําเนินการและรายงานตอท่ีประชุม
คณะกรรมการรวมฯ ครั้งท่ี 8 

2. การขยายพิธีสาร 1 ของความตกลง CBTA (เสนทางการขนสงระหวางประเทศ จุดขามแดน) 
การรับทราบความสําเร็จของการเจรจาเพ่ือขยายเสนทางการขนสงระหวางประเทศและจุดผานแดน  

และใหมีการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยการเปดเสนทางเพ่ิมเติมและการขามพรมแดนภายใตพิธีสาร 1 ของความตกลง 
CBTA โดยมีรายช่ือเสนทางและจุดผานแดนท่ีแกไขปรับปรุงแนบทายพิธีสาร และจะมีการลงนามบันทึกความเขาใจ
ดังกลาวแบบเวียนภายหลังการประชุมคณะกรรมการรวมฯ ครั้งท่ี 7 

3. สถานะของการดําเนินการตามบันทึกความเขาใจในการเริ่มใชความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดน
ในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (IICBTAs) 

การลงนามบันทึกความเขาในการเริ่มใชความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 
(IICBTA) ณ จุดผานแดน เมียวดี – แมสอด ในระหวางการประชุมคณะกรรมการรวมฯ ครั้งท่ี 7 และคาดหวังใหมี 
การเจรจาเพ่ือจัดทําบันทึกความเขาใจ IICBTA ระหวางเมียนมา – สปป.ลาว และระหวางเมียนมา – จีน ภายในป 2562 
เพ่ือสนับสนุนความพรอมของเมียนมาในการเขารวมดําเนินการภายใตบันทึกความเขาใจ “ระยะแรก” ในเดือนมิถุนายน 
2564 และเพ่ือใหกําหนดเวลาการสิ้นสุดการมีผลบังคับใชของ IICBTAs สอดคลองกับบันทึกความเขาใจ “ระยะแรก”  
จึงใหมีการขยายระยะเวลาสิ้นสุดการมีผลบังคับใชไปจนถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

4. การติดตามและประเมิน 
สถาบันลุมนํ้าโขงจะดําเนินการติดตามและประเมินผลเบ้ืองตนของการดําเนินการ “ระยะแรก”โดยรายงาน

ฉบับสมบูรณจะแลวเสร็จในเดือนมิถุนายน 2562 และมอบหมายใหเจาหนาท่ีอาวุโสของคณะกรรมการอํานวยความ
สะดวกการขนสงแหงชาติ (NTFC) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ณ จุดขามแดนท่ีระบุไวในพิธีสาร 1 และเสนทางท่ีขยาย
เพ่ิมเติมท่ีแนบทายบันทึกความเขาใจฯ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางแถลงการณ
รวมการประชุมคณะกรรมการรวมสําหรับความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง  
ระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 7 ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไวใหกระทรวง
คมนาคมดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทย
ไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 
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2. ใหกระทรวงคมนาคมไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 11/2562 วันอังคารท่ี 12 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

120362 

 
เรื่อง : ทบทวนโครงการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยาสูบท่ีไดรับผลกระทบจากการลดปริมาณการับซื้อใบยาสูบ

เฉพาะฤดูการผลิต 2561/2562 
 
สารัตถะ :  กค. เสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบใหทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2561 ภายใตกรอบ
วงเงินงบประมาณโครงการฯ เดิม 159.59 ลานบาท 

1. ใหเกษตรกรผูเพาะปลูกยาสูบภายใตสังกัดผูบมอิสระ และผูบมอิสระซึ่งเปนผูไดรับผลกระทบจากการลด
ปริมาณการรับซื้อใบยา มีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือจากโครงการฯ ในสัดสวนตามตนทุนดําเนินการระหวางผูบมอิสระ 
กับเกษตรกรผูเพาะปลูกขายใบยาสด 70 : 30 ของเงินชวยเหลือสําหรับใบยาเวอรยิ เนีย  17.50 บาทตอกิ โลกรัม  
โดยผูบมอิสระไดรับเงินชวยเหลือ 12.25 บาทตอกิโลกรัม และเกษตรกรผูเพาะปลูกขายใบยาสดไดรับเงินชวยเหลือ 
5.25 บาทตอกิโลกรัม 

2. ขอความเห็นชอบในการจัดสรรคาธรรมเนียมการบริการโอนเงินแกธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร รายละ 5 บาท โดยเจียดจายจากกรอบวงเงินงบประมาณของโครงการฯ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2561 เห็นชอบในหลักการโครงการใหความชวยเหลือเกษตรกร 

ผูปลูกยาสูบท่ีไดรับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบ เฉพาะฤดูการผลิต 2561/2562 ของการยาสูบ 
แหงประเทศไทย และอนุมัติงบประมาณจํานวน 159.59 ลานบาท ซึ่ง ยสท. ไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณตามหนังสือ
สํานักงบประมาณ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0727/6438 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2562 ซึ่งมีขอจํากัดของโครงการฯ ดังน้ี 

1) ผูไดรับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยากําหนดใหเกษตรกรผูเพาะปลูกยาสูบ และเกษตรกร 
ผูเพาะปลูกยาสูบภายใตสังกัดผูบมอิสระ แตไมไดรวมถึงผูบมอิสระซึ่งเปนผูไดรับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อ
ใบยาดวย ทําใหโครงการฯ ดังกลาวไมไดใหความชวยเหลือครอบคลุมถึงผูท่ีไดรับผลกระทบท้ังหมด 

2) อัตราเงินชวยเหลือเกษตรกรผูเพาะปลูกใบยาเวอรยิเนีย 17.50 บาทตอกิโลกรัม ใหเกษตรกรชาวไรบมเอง
ขายใบยาแหงใหการยาสูบแหงประเทศไทย และเกษตรกรผูเพาะปลูกยาสูบภายใตสังกัดผูบมอิสระในอัตราท่ีเทากันทําให

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

เพ่ือชวยเหลือผูไดรับผลกระทบใหครอบคลุมทุกกลุมและเปนธรรม 
และใหดําเนินการจายเงินชวยเหลือตามโครงการฯ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เกิดความไมเปนธรรม เน่ืองจากเกษตรกรท้ัง 2 กลุม มีข้ันตอนและตนทุนท่ีแตกตางกัน 
3) การดําเนินการของงบประมาณท่ีผานมาขอเพ่ือจายเปนเงินชดเชยใหแกเกษตรกรผูปลูกยาสูบภายใต

โครงการฯ โดยไมไดขอจัดสรรคาธรรมเนียมในการบริการโอนเงินแกธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรไว 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหกระทรวงการคลัง (การยาสูบแหงประเทศไทยและธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร) รับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงการคลังไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 11/2562 วันอังคารท่ี 12 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

120362 

 
เรื่อง : รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2561 
 
สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2561 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเสนอ เรื่อง รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2561 

ตอคณะรัฐมนตรี โดยสรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 
1. บทท่ี 1 บทนํา นําเสนอภาพรวมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมภายในประเทศ รวมท้ังสถานการณและการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมในระดับโลกและระดับภูมิภาค
อาเซียน 

2. บทท่ี 2 สถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมรายสาขา โดยรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมรายสาขา รวม 
11 สาขา โดยมีสาขาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ไดแก ทรัพยากรดินและการใชท่ีดิน ทรัพยากรแร พลังงาน 
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง สถานการณมลพิษ สิ่งแวดลอมชุมชน 
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม และมีสาขาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีนาเปนหวง ไดแก พลังงาน ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง ความหลากหลายทางชีวภาพ สถานการณมลพิษ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

3. บทท่ี 3 ประเด็นสถานการณสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ พ.ศ. 2561 จํานวน 3 เรื่อง ไดแก 
1) ปาในเมือง รัฐบาลมอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดําเนินโครงการปาในเมือง 

“สวนปาประชารัฐ เพ่ือความสุขของคนไทย” ซึ่งเปนโครงการท่ีสงเสริมพัฒนาพ้ืนท่ีปาไม โดยมีการตอยอดการดําเนินการ
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน สอดคลองกับนโยบายของประเทศในการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง 

2) ขยะทะเล สวนใหญเปนถุงพลาสติกและขวดเครื่องดื่ม พบมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีปากอาวไทยตอนบน สงผล
กระทบตอสัตวทะเลทําใหดํารงชีวิตดวยความยากลําบากหรืออาจเปนเหตุใหเสียชีวิต หนวยงานท่ีเก่ียวของจึงไดรวมกัน
เรงรัดในการจัดการขยะทะเล ตั้งแตแหลงกําเนิด โดยสงเสริมการลดและคัดแยกขยะ การเก็บรวบรวมไมใหเกิดการตกคาง 
และการกําจัดขยะอยางถูกวิธี รวมท้ังมีมาตรการคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝงบริเวณชายหาด ตามแนวชายฝง

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

เพ่ือเปนการเสนอภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสถานการณตางๆ  
ท่ีสงผลตอสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศไทย พ.ศ. 2561 
สถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม รายสาขาท่ีมีสถานการณดีข้ึนและท่ีนา
เปนหวง ประเด็นสถานการณสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ รวมไปถึงการคาดการณ
แนวโนมสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคต 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ทะเลและพ้ืนท่ีทางทะเลโดยรอบ ตลอดจนสรางความรวมมือในการวิจัย เพ่ือนําไปสูการแกปญหาขยะท่ีตกคางในทะเล 
3) การบริหารจัดการแร มีการดําเนินการเพ่ือปองกันและแกไขผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร

ผานกลไกหลัก คือ พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแรแหงชาติ แผนแมบท  
และเครื่องมือในระดับตางๆ ทําใหสามารถลดผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแรท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และประชาชนท่ีอาศัยอยูโดยรอบเขตพ้ืนท่ีประกอบการ อยางไรก็ตามยังมีขอรองเรียนเก่ียวกับปญหามลพิษ 
ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี หนวยงานท่ีเก่ียวของจึงไดรวมกันผลักดันใหเกิดการประกอบกิจการเมืองแรท่ียึดหลักธรรมาภิบาลและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จัดเวทีเพ่ือสื่อสารและสรางความเช่ือมั่นแกสารธารณะชน ยกระดับมาตรฐานการประกอบการ
เหมืองแร เพ่ิมประสิทธิภาพการอนุมัติ อนุญาต และกํากับดูแลสถานประกอบการเหมืองแร รวมท้ังเรงจัดการเรื่อง
รองเรียนและดูแลผูไดรับผลกระทบ 

4. บทท่ี 4 บทสรุป การคาดการณแนวโนมในอนาคต และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เปนการสรุปสถานการณ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในภาพรวม คาดการณแนวโนมในอนาคต และนําเสนอประเด็นท่ีควรเรงดําเนินการ 3 เรื่อง ไดแก 
ไดแก (1) ขยะทะเล (2) มลพิษจากของเสียอันตราย และ (3) การกัดเซาะชายฝง รวมท้ังขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในระยะสั้น (1-2 ป) มีมาตรการ ไดแก 1) การพัฒนาระบบขอมูลสิ่งแวดลอม 2) การใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการ
บริหารจัดการสิ่ งแวดลอม และ 3) การคุมครองพ้ืนท่ี ท่ีมีความสํา คัญหรือมีความออนไหวทางสิ่ งแวดลอม  
และขอเสนอแนะเชิงนโยบายระยะยาว (3-10 ป) มีมาตรการ ไดแก 1) การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
2) การปองกันการใชทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยภาพการรองรับของพ้ืนท่ี 3) การศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ดานสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจหมุนเวียน ท้ังเทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี และ 4) การพัฒนา  
กลไกความรวมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เห็นวา รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2561 

ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ เปนการสะทอนถึงสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมในปจจุบัน  
มีการคาดการณแนวโนมในอนาคต และขอเสนอแนะเชิงนโยบายท้ังระยะสั้นและระยะยาว จึงเห็นดวยในหลักการ 
ของเรื่องดังกลาว ท้ังน้ี ในบทท่ี 2 สถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมรายสาขา รายงานสถานการณมลพิษ หัวขอสาร
อันตราย ท่ีระบุวา “ในชวง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ พบวาการนําเขาสารอันตรายภาคเกษตรกรรมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน”  
ขอเพ่ิมเติมขอมูลวาเมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการวัตถุอันตรายไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณา 
การยกเลิกและจํากัดการใชวัตถุอันตราย 3 รายการ ไดแก พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอรไพริฟอส โดยท่ีประชุมมีมติ
ไมมีการยกเลิกการใชวัตถุอันตรายท้ัง 3 รายการ แตใหจํากัดการใชแทน ซึ่งมอบหมายกรมวิชาการเกษตรจัดทํา
หลักเกณฑการจํากัดการใชภายใน 2 เดือน และเมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติเห็นชอบ
ใหจํากัดการใช 1) ไมใหใชสารท้ัง 3 ชนิด โดยสิ้นเชิงในพ้ืนท่ีปลูกพืชผักสวนครัว สมุนไพร พ้ืนท่ีตนนํ้า และพ้ืนท่ี
สาธารณะ 2) กําหนดสถานท่ีหรือโซนน่ิงสําหรับพืชเศรษฐกิจท่ีใชสารพาราควอตและไกลโฟเซต คือ ขาวโพด  
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มันสําปะหลัง ออย ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ไมผล 3) ใหใชสารคลอรไพริฟอสในการปลูกไมผล ไมดอก และพืชไร เทาน้ัน 
สําหรับผูนําเขาสารท้ัง 3 ชนิด หลังจากน้ีจะมีการจํากัดปริมาณนําเขา รวมท้ังควบคุมการขาย และการใชอยางเขมงวด 
และกรมพัฒนาท่ีดินเสนอปรับปรุงขอมูลในบทท่ี 2 สถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมรายสาขา 2.1 ทรัพยากรดิน 
และการใชท่ีดินควรปรับปรุงขอมูลพ้ืนท่ีดินปญหาใหเปนปจจุบัน เพ่ิมแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปญหาของประเทศ
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ในการขับเคลื่อนนโยบายท่ีเก่ียวของ และปรับปรุงขอมูลผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2561 

มติ ครม. : 1. รับทราบรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2561 และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ  
สํานักงบประมาณ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

2. มอบหมายใหกระทรวงการคลัง กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ และหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาดําเนินการตามขอเสนอแนะเชิงนโยบายตามรายงานสถานการณคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2561 ในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 11/2562 วันอังคารท่ี 12 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

120362 

 
เรื่อง : รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร 

(ฉบับท่ี 103) พ.ศ. 2537 พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวง
พาณิชยวาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 103) พ.ศ. 2537 พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระสําคัญเปนการยกเลิก
ประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 103) พ.ศ. 2537 ลงวันท่ี  
29 ตุลาคม 2537 ท่ีกําหนดใหปลาทูนาชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑจากปลาทูนาชนิดครีบเหลืองเปนสินคาควบคุม 
ท่ีตองมีหนังสือรับรองจากรมประมงไปแสดงประกอบพิธีการนําเขาตอกรมศุลกากร เน่ืองจากปจจุบันกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ (กษ.) โดยกรมประมงมีมาตรการควบคุมตรวจสอบการนําสินคาดังกลาวภายใตพระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เปนการเฉพาะแลว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. พณ. เสนอวา ในป พ.ศ. 2537 พณ. ไดออกประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการนําสินคาเขามา 

ในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 103) พ.ศ. 2537 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2537 และระเบียบกระทรวงพาณิชยวาดวยการออก
หนังสือรับรองการนําปลาทูนาชนิดครีบเหลืองเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2537 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2537  
ท่ีกําหนดใหการนําเขาปลาทูนาครีบเหลืองและผลิตภัณฑจากปลาทูนาชนิดครีบเหลืองเปนสินคาท่ีตองมีหนังสือรับรอง
จากกรมประมงไปแสดงตอกรมศุลกากร เพ่ือรับรองวาสินคาดังกลาวไมไดมาจากการทําประมงดวยอวนลอมในเขตรอน
บริเวณมหาสมุทรแปซิฟกตะวันออกท่ีเปนอันตรายตอปลาโลมา 

2. พณ. โดยกรมการคาตางประเทศไดประชุมหารือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือพิจารณาทบทวนมาตรการ
นําเขา – สงออกสินคาตามประกาศกระทรวงพาณิชยทุกฉบับ เพ่ือลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงานและการบังคับใช
กฎหมาย ซึ่งรวมถึงการทบทวนมาตรการสําหรับสินคาประมงตามขอ 1. ดวย ประกอบกับไดมีพระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 และพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ประกาศใชบังคับโดยพระราชกําหนดดังกลาวไดมี
การกําหนดมาตรการควบคุมตรวจสอบการนําเขาสินคาประมง 4 รายการ ไดแก (1) ปลาทูนาครีบเหลืองและผลิตภัณฑ 

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

เพ่ือสามารถควบคุมตรวจสอบการนําเขาปลาทูนาชนิดครีบ
เหลืองและผลิตภัณฑทุกชนิดจากปลาทูนาครีบเหลืองอยางมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(2) หอยมุกและผลิตภัณฑ (3) ปลาทะเลสวยงามมีชีวิต และ (4) กุง ปลามึกและผลิตภัณฑ พณ. จึงขอความรวมมือ กษ. 
พิจารณาออกประกาศภายใตพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือกํากับดูแลการนําเขา – 
สงออกสิคาประมง 4 รายการ ดังกลาว 

3. ตอมากรมการคาตางประเทศประชุมหารือรวมกับกรมประมงและมีมติใหยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย 
เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 103) พ.ศ. 2537  
ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2537 เน่ืองจาก กษ. โดยกรมประมงมีมาตรการควบคุมตรวจสอบการนําเขาสินคาดังกลาว
ภายใตพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เปนการเฉพาะแลว ท้ังน้ี การยกเลิกประกาศ
ดังกลาวจะเปนการลดข้ันตอนการทํางานและลดความซ้ําซอนในการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานภาครัฐ อันเปนการ
อํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบการตามนโยบายของรัฐบาล 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวเห็นวาประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการนําสินคาเขามา 

ในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 103) ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2537 น้ัน มีการกําหนดใหปลาทูนาชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ
ทุกชนิดจากปลาทูนาครีบเหลืองเปนสินคาควบคุมท่ีตองมีหนังสือรับรองจากกรมประมงไปแสดงประกอบการทําพิธี 
การนําเขาตอกรมศุลกากร ซึ่งปจจุบันน้ีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีการควบคุมตรวจสอบการนําเขามา 
ในราชอาณาจักรจากปลาทูนาชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑทุกชนิดจากปลาทูนาครีบเหลืองเขามาในราชอาณาจักรแลว 
โดยกําหนดระเบียบวิธีการและข้ันตอนการขอหนังสือรับรองฯ ดังกลาว ไวในระเบียบกรมประมง เรื่อง การออกหนังสือ
รับรองการนําปลาทูนาชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑทุกชนิดจากปลาทูนาชนิดครีบเหลืองเขามาในราชอาณาจักร  
พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ซึ่งเอกสารท่ีใชประกอบการขอใบรับรอง มีดังน้ี 

1. แบบฟอรมคําขอใบรับรอง (กปม./สพท.01) 
2. แบบฟอรมใบรับรอง (กปม./สพท.02) 
3. ใบตราสงสินคา (BILL OF LADING) 
4. ใบกํากับสินคา (INVOICE) 
5. DOLPHIN SAFE CERTIFICATE 
6. FISHERIES CERTIFICATE OF ORIGIN 
เมื่อพิจารณาจากเอกสารท่ีใชในการขออนุญาตนําเขาปลาทูนาชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑทุกชนิดจากปลาทูนา

ครีบเหลืองเขามาในราชอาณาจักร พบวาเอกสารท่ีใชในการขออนุญาตนําเขาปลาทูนาชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ 
ทุกชนิดจากปลาทูนาครีบเหลืองเขามาในราชอาณาจักร สามารถควบคุมตรวจสอบการนําเขาปลาทูนาชนิดครีบเหลือง
และผลิตภัณฑทุกชนิดจากปลาทูนาครีบเหลืองอยางมีประสิทธิภาพแลว ดังน้ัน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย
คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของประเทศ (กบส.) ในการปรับลดข้ันตอน
กระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐและลดความซ้ําซอนของการบังคับใชกฎหมาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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จึงเห็นชอบกับรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการนําสินคาเขามา 
ในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 103) พ.ศ. 2527 พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ 

มติ ครม. : อนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการนํา
สินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 103) พ.ศ. 2537 พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
 


