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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 13/2562 วันอังคารท่ี 26 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

260362 

 
เรื่อง : ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2552 เรื่อง การทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบการ ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2552 
เรื่อง การทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน และใหใชแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบในหลักการแนวทางการทบทวนระบบบริหารจัดการ

นมโรงเรียน  โดยการขอใหทุกหนวยงานท่ีไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพ่ือจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน จัดซื้อจาก 
อ.ส.ค. ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ โดยวิธีกรณีพิเศษ โดย อ.ส.ค. สามารถมอบอํานาจใหกับผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการ 
เปนผูสงมอบสินคาและรับชําระเงินตลอดจนรับผิดชอบความเสียหายตามสัญญาท่ี อ.ส.ค. ทํากับหนวยจัดซื้อท่ัวประเทศ 
ท้ังน้ีใหมีคณะกรรมการกลาง ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม ทําหนาท่ีจัดสรรสิทธิการจําหนายใหกับ
ผูประกอบการท่ีขอเขารวมโครงการ 

2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ รับทราบผลการพิจารณาตอขอเสนอแนะเพ่ือปองกัน  
การทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 

3. ตามขอเสนอแนะเพ่ือปองกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของคณะกรรมการปองกัน  
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาใหมีการทบทวนแนวทางการบริหารจัดการ
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนท้ังระบบ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําขอเสนอ
แนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนจึงจําเปนตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทบทวน
แนวทางการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ขอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2552 เรื่องการ ทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน และใหใชแนวทางการปฏิรูประบบ
บริหารจัดการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ตามท่ีเสนอแทน โดยมีสาระสําคัญ คือ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (อ.ส.ค.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการกํากับดูแลโครงการอาหารนม
เพ่ือเด็กและเยาวชน ใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางยั่งยืน ตอเด็กและเยาวชน 
และเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมตามนโยบายรัฐบาล 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4.1 ปรับปรุงโครงสรางระบบบริหาร 
๑) ปรับปรุงโครงสรางองคกรบริหารจัดการ โดยแยกโครงสรางการบริหารออกจากคณะกรรมการโคนม

และผลิตภัณฑนม ตาม พรบ.โคนมและผลิตภัณฑนม พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน  
อันเน่ืองมาจากมีผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการอาหารเสริม  (นม)  โรงเรียน รวมเปนกรรมการ ท้ังน้ีใหแตงตั้ง  
คณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน  ข้ึนมาใหม มี ปลัด กษ. เปนประธาน มีสวนราชการท่ีเก่ียวของ  
เปนกรรมการและมีอธิบดีกรมปศุสัตว เปนกรรมการและเลขานุการ แทนผูอํานวยการ อ.ส.ค. ท้ังน้ี ภายใตคณะกรรมการ
อาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน จะมีคณะอนุกรรมการรับผิดชอบภารกิจตางๆ ดังน้ี 

- คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 
- คณะอนุกรรมการรณรงคบริโภคนมในสถาบันการศึกษาทุกระดับ 
- คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน ระดับกลุมพ้ืนท่ี (๕ กลุม) 
- คณะอนุกรรมการอ่ืนๆท่ีจําเปน 

2) ให อ.ส.ค.ทําหนาท่ีแทนองคกรกลางระหวางผูซื้อ ผูขาย เชนเดิม  แตใหกรมปศุสัตว เปนหนวยงาน
หลัก จัดทําระบบ Big Data มาใชบริหารจัดการนมท้ังระบบ 

3) ใหงบประมาณกระจายอํานาจใหทองถ่ิน และหนวยจัดซื้อเชนเดิม แตใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบ
บริหารจัดการ ไมนอยกวา 3 % ของงบนมโรงเรียนท้ังหมดใหกรมปศุสัตว และสวนงานท่ีเก่ียวของ 

๔) ใหทองถ่ิน และหนวยงานท่ีไดรับงบจัดซื้อนมโรงเรียน จัดซื้อจาก อ.ส.ค. โดยวิธีกรณีพิเศษเชนเดิม 
ซึ่งปจจุบันเรียกวา วิธีเฉพาะเจาะจง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

๕) ใหผูประกอบการทําประกันประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ ( Product Liability Insurance) 
เพ่ือใหการคุมครองผูบริโภคมีมาตรฐานเทียบเทาสากล 

4.2 ปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการ 
๑) หลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ใหยึดหลัก ดังน้ี 

๑.1) ปริมาณนํ้านมดิบตามพันธสัญญา ท่ีมีผลบังคับใชทางกฎหมาย 
1.2) คุณภาพนมดิบ และนมโรงเรียน 
1.๓) ศักยภาพการผลิต/การตลาด 
1.๔) ระบบโลจิสติกส/การขนสง 
1.๕) ประวัติการดําเนินงานท่ีผานมา 
1.๖) ความรับผิดชอบตอเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม โดยใหความสําคัญกับผูมีศูนยรวบรวมนํ้านมโค  

เปนของตนเอง หรือมีแผนการตลาดรองรับปริมาณนํ้านมดิบท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละป และรับผิดชอบตลอด 365 วัน ท้ังน้ี  
ในรายละเอียดใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด 

๒) เกษตรกร/ศูนยรวมนม/ผูประกอบการ ตองลงทะเบียนผานแอพพลิเคช่ัน ๓ ระบบ คือ ๑. ระบบ
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ทะเบียนฟารม ๒. ระบบซื้อขาย ๓. ระบบตรวจสอบยอนกลับ 
๓) ใหความสําคัญในคุณภาพมาตรฐานนมโรงเรียน  มีมาตรฐานตามเกณฑ อ.ย.  เพ่ิมความเขมงวด  

การติดตามตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนในระดับพ้ืนท่ี และ พัฒนารูปแบบนมโรงเรียน และบรรจุภัณฑท่ีเปนมิตร  
กับสิ่งแวดลอมมากข้ึน เชนผลิตภัณฑนมเพ่ิมสารอาหารจําเปน และบรรจุภัณฑ Milk in box dispenser 

๔) พิจารณาบทลงโทษท่ีลดผลกระทบตอเกษตรกร เชน เรียกเบ้ียปรับ เปนตน 
มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของพิจารณาทบทวนกลไกในการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนท้ังระบบเพ่ือใหบริการจัดการ
เก่ียวกับโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเปนไปอยางมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังลดความซ้ําซอนกับ
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการท่ีมีอยูในปจจุบันดวย สําหรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในการบริหารจัดการใหแก
คณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน และคณะอนุกรรมการท่ีแตงตั้งโดยคณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็ก  
และเยาวชนทุกคณะ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมปศุสัตว) และหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ ท้ังน้ี ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมปศุสัตว) องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไป ใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยาง
เครงครัด 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมปศุสัตว) องคการสงเสริม กิจการโคนมแหงประเทศไทย และหนวยงาน  
ท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมท้ังขอสังเกตของกระทรวงศึกษาธิการไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของดวย 

3. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาความ
จําเปน เหมาะสมในการนําผลิตภัณฑนมอัดเม็ด (เชน นมอัดเม็ดสวนจิตรลดา) มาเปนอาหารเสริมใหแกนักเรียนเพ่ิมเติม
จากอาหารเสริม (นม) โรงเรียนดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 13/2562 วันอังคารท่ี 26 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

260362 

 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบขอเพ่ิมเปาหมายโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ ดังน้ี 
1. การเพ่ิมเปาหมายเกษตรกรในโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน จากเดิม 

150,000 ครัวเรือน เปน 249,918 ครัวเรือน (เพ่ิมเปาหมาย 99,918 ครัวเรือน) เน่ืองจากมีเกษตรกรผูปลูกปาลม
นํ้ามันท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการฯ เขามาปรับปรุงทะเบียนเพ่ิมเติมภายในกรอบเวลาท่ีกําหนด 
โดยคาใชจายในการบริหารจัดการดําเนินงาน คาธรรมเนียมการโอนเงินเขาบัญชีเกษตรกร ของ ธ.ก.ส. และคาชดเชย
ตนทุนเงิน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองอันเกิดจากผลของการเพ่ิมเปาหมายจากเดิมอีก 99,918 ครัวเรือน  
ใหเปนไปตามลักษณะวิธีการท่ีไดดําเนินการมาแลวในโครงการฯ หรือเพ่ิมเติมไดแตอยูภายใตกรอบวงเงินเดิม  
ท่ีคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติไวแลวตามมติ เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2561 (3,457,756,250 บาท) 

2. มอบหมายให ธ.ก.ส. ดําเนินการโอนเงินใหเกษตรกรไดตั้งแตวันถัดจากวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหความ
เห็นชอบ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตรไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี  

4 ธันวาคม 2561 ใหดําเนินงานโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามันรวมกับธนาคาร  
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรดําเนินการจายเงินชวยเหลือใหแกเกษตรกร ปลูกปาลมนํ้ามัน เปาหมาย 
150,000 ครัวเรือน ในอัตราไรละ 1,500 บาท ตามพ้ืนท่ีปลูกจริงแตไมเกิน ครัวเรือนละ 15 ไร ภายใตกรอบวงเงิน 
ท้ังสิ้น 3,457,756,250 บาท โดยเปนคาใชจายใหเกษตรกร ชาวสวนปาลมนํ้ามัน 3,375,000,000 บาท  
มีคาดําเนินงาน  และคาธรรมเนียมโอนเงินของธนาคาร 1,050,000 บาท เงินชดเชยตนทุนเงินในอัตรา FDR+1  
วงเงิน 73,406,250 บาท และเงินคาบริหารจัดการโครงการของ กระทรวงเกษตร และสหกรณวงเงิน 8,300,000 บาท 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ ธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 

2. กระทรวง เกษตรและสหกรณ  ไดดําเนินโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กสก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามันท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข
โครงการฯ จํานวน 99,918 ครัวเรือน ไดรับการบรรเทาความเดือดรอน
อยางเรงดวนในเรื่องคาครองชีพของเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน  
และใหมีความสามารถในการจัดการสวนปาลมนํ้ามัน ซึ่งมีผลกระทบ
โดยตรงตอประสิทธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามัน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยมี เปาหมาย โครงการฯ 150,000 ครัวเรือน และรับ สมัคร เกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน เขารวมโครงการ ฯ  
ไดถึงวันท่ี 31 มกราคม 2562 โดยมีเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ เง่ือนไขโครงการฯ 
สมัครเขารวมโครงการฯ รวมท้ังสิ้นจํานวน 249,918 ครัวเรือน ซึ่งมากกวาเปาหมายโครงการฯ จํานวน 99,918 ครัวเรือน 
ซึ่งเกษตรกรตามเปาหมายโครงการ จํานวน 150,000 ครัวเรือน จํานวน 1,350,015.25 ไร เปนจํานวนเงิน 2,025,022,875 บาท 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดโอนเงินเขาบัญชีเกษตรกรเรียบรอยแลว 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ โดยใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตร และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 13/2562 วันอังคารท่ี 26 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

260362 

 

เรื่อง : ดัชนีราคาและผลผลิตสินคาเกษตรประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 และแนวโนมเดือนมีนาคม - เมษายน 2562 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. เพ่ือทราบดัชนีราคาและผลผลิตสินคาเกษตรประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 และแนวโนม
เดือนมีนาคม - เมษายน 2562 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
ภาพรวมรายไดของเกษตรกรในเดือน ก.พ. 2562  อยูท่ีระดับ 186.54 เพ่ิมขึ้นจากเดือน ก.พ. 2561  

รอยละ 3.89 เปนผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัว เพ่ิมขึ้น รอยละ 3.21 โดยสินคาสําคัญท่ีมีราคา เพ่ิมขึ้น  ไดแก  
ขาวเปลือกเจานาป ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ไกเน้ือ และไขไก ดัชนีราคาปรับตัว เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.65 
โดยสินคาสําคัญท่ีมีราคาเพ่ิมขึ้น ไดแก ขาวเปลือกเจานาป มันสําปะหลัง และสุกร 

ภาพรวมราคาสินคาเกษตรในเดือน ก.พ. 62 อยูท่ีระดับ 128.30 เพ่ิมขึ้นจากเดือน ก.พ. 61 รอยละ 0.65 
สินคาท่ีราคาปรับตัว เพ่ิมขึ้น ไดแก ขาวเปลือกเจา มันสําปะหลัง และสุกร สินคาท่ีราคาปรับตัว ลดลง ไดแก สับปะรด 
ปาลมนํ้ามัน และกุงขาวแวนนาไม เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ม.ค. ท่ีผานมาดัชนีราคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 1.92 โดยสินคาท่ี
ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ไดแก ยางพารา สุกร และไกเน้ือ สินคาท่ีราคาปรับตัวลดลง ไดแก มันสําปะหลังและขาวโพดเลี้ยงสัตว  

ภาพรวมดานการผลิตสินคาเกษตรในเดือน ก.พ. 62  อยูท่ีระดับ 145.40 เพ่ิมขึ้นจากเดือน ก.พ. 2561 
รอยละ 3.21 สินคาท่ีราคาปรับตัว เพ่ิมขึ้น ไดแก ขาวเปลือกเจานาป ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ไกเน้ือ 
และไขไก สินคาผลผลิตลดลง ไดแก ออยโรงงาน และกุงขาวแวนนาไม เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ม.ค. ท่ีผานมาดัชนีผลผลิต
ลดลงรอยละ 4.60 สินคาสําคัญท่ีผลผลิตลดลง ไดแก ออยโรงงาน ยางพารา สุกร ไขไก และกุงขาวแวนนาไม สินคาสําคัญ
ท่ีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ไดแก มันสําปะหลัง ขาวเปลือกเจานาป สับปะรด ปาลมนํ้ามัน และไกเน้ือ 

แนวโนมเดือน มี.ค. - เม.ย. 2562 
เดือน มี.ค. 62  วัดจากดัชนีรายไดเกษตรกรในเดือน ม.ีค. 62 ลดลงจากเดือน ม.ีค. 61 รอยละ 6.39  

ดัชนีราคาผลผลิตปรับตัวลดลง รอยละ 4.42 สินคาสําคัญท่ีราคาลดลง ไดแก ขาวเปลือกเจา มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
กระเทียม และกุงขาวแวนนาไม ดัชนีผลผลิตปรับตัว ลดลง รอยละ 2.07 สินคาสําคัญท่ีมีราคา ลดลง ไดแก ออยโรงงาน 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือติดตามและเฝาระวังสถานการณดานราคา และการผลิต 
สินคาเกษตร ทําใหทราบถึงแนวโนมของปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในภาคเกษตร 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สับปะรด หอมแดงและหอมหัวใหญ และสินคาท่ีจะมีผลผลิตออกมากในชวงเดือนน้ี ไดแก ขาวนาปรัง และมันสําปะหลัง 
เดือน เม.ย. 2562  ดัชนีรายไดเกษตรกรคาดวาจะทรงตัว และดัชนีราคามีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึน และดัชนี

ผลผลิตจะขยายตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 

มติ ครม. : ทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 13/2562 วันอังคารท่ี 26 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

260362 

 
เรื่อง : การแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิฝนหลวงชุดใหม 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิฝนหลวงชุดใหม 
แทนคณะกรรมการชุดเดิมท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติแตงตั้งไว เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2557 โดยมีองคประกอบ รวม 14 คน 
สวนอํานาจหนาท่ีใหคงเดิม ดังน้ี 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิฝนหลวง 
องคประกอบเดิม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2557 

1. นายอําพล เสนาณรงค     ประธานกรรมการ 
2. นายเชาวน ณศีลวันต     กรรมการ 
3. นายแกวขวัญ วัชโรทัย     กรรมการ 
4. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา     กรรมการ  
5. นายสุเมธ ตันติเวชกุล     กรรมการ 
6. นายจริย ตุลยานนท     กรรมการ 
7. นายดิสธร วัชโรทัย     กรรมการ 
8. นายสมิทธ ธรรมสโรช     กรรมการ 
9. นายปติพงศ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา    กรรมการ  
10. เลขาธิการคณะกรรมการ 

 พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
 อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ    กรรมการ  

11. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ   กรรมการและเลขานุการ 
12. อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

องคประกอบท่ีเสนอใหม 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ฝล.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงาน มีความจําเปนตอง  
ใหคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิฝนหลวง ใหคําปรึกษา  
แนะนํา ขอเสนอแนะดานการปฏิบัติการฝนหลวง ดานงานวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีฝนหลวง ตลอดจนความรวมมือระหวางประเทศในการปฏิบัติการ
ฝนหลวงดัดแปรสภาพอากาศ เปนไปตามพระราชประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข    ประธานกรรมการ  
2. นายจรัลธาดา กรรณสูต     รองประธานกรรมการ 
3. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ    กรรมการ  
4. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน 

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ   กรรมการ 
5. ผูบัญชาการทหารอากาศ     กรรมการ 
6. เจากรมยุทธการทหารอากาศ    กรรมการ  
7. อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา     กรรมการ 
8. อธิบดีกรมชลประทาน     กรรมการ 
9. อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา    กรรมการ  
10. ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   กรรมการ 
11. นายรอยล จิตรดอน     กรรมการ 
12. นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย    กรรมการ  
13. อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร   กรรมการและเลขานุการ 
14. นายวัฒนา สุกาญจนาเศรษฐ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิฝนหลวง 
อํานาจหนาท่ีเดิม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2557 

1. ใหคําปรึกษา เสนอแนะ และสนับสนุนใหการดําเนินการโครงการพระราชดําริฝนหลวง ตามพระราช
ประสงคใหสัมฤทธ์ิผล ภายใตกรอบพระบรมราโชบายตําราฝนหลวง และขอแนะนําทางเทคนิคพระราชทาน 

2. ใหคําปรึกษา เสนอแนะ และสนับสนุนใหการการพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง และการปฏิบัติการฝนหลวง
กาวหนา มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

3. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติงานไดตามความจําเปน 
อํานาจหนาท่ีท่ีเสนอใหม 

- คงเดิม 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2557 อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ จํานวน 11 คณะ ซึ่งในจํานวนน้ีมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิฝนหลวง โดยมีองคประกอบ รวม 12 คน 
ซึ่งมีรายช่ือและอํานาจหนาท่ีดังกลาวขางตนและกรณีท่ีสวนราชการใดเห็นควรใหมีการปรับปรุงองคประกอบและอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการใดใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

2. กษ. รายงานวา เน่ืองจากปจจุบันประธานกรรมการและกรรมการท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิฝนหลวงท่ีคณะรัฐมนตรี  
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ไดมีมติแตงตั้ง ตามขอ 1. มีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงหนาท่ี ประกอบกับมีผูทรงคุณวุฒิ ขาราชการ และอดีตขาราชการ  
ท่ีมีประสบการณ ความรู และความสามารถเก่ียวกับเทคโนโลยีฝนหลวงเพ่ิมข้ึน 

3. กษ. ไดขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิฝนหลวงชุดใหม  
ซึ่งกองกิจการในพระองค 904 แจงวา ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมตามท่ีขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย 

4. หนวยงานท่ีมีภารกิจในการดําเนินการโครงการฝนหลวงมีความจําเปนตองใหคณะกรรมการท่ีปรึกษา
ผูทรงคุณวุฒิฝนหลวง ใหคําปรึกษา แนะนํา ขอเสนอแนะดานการปฏิบัติการฝนหลวง ดานงานวินิจฉัยและพัฒนา
เทคโนโลยีฝนหลวง ตลอดจนความรวมมือระหวางประเทศในการปฏิบัติการฝนหลวงดัดแปรสภาพอากาศ เปนไปตามพระราชประสงค
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 13/2562 วันอังคารท่ี 26 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

260362 

 
เรื่อง : การปรับปรุงหลักการและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ 
 

สารัตถะ :  กค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. เห็นชอบรางหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... เพ่ือใชแทนหลักการ

และแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ ป 2552 โดยใหรัฐวิสาหกิจ รวมถึงรัฐวิสาหกิจท่ีไดรับการยกเวนไมตอง
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจเปนการท่ัวไป นําหลักการและแนวทาง 
การกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ไปปฏิบัติและนําไปใชกับบริษัทยอยของรัฐวิสาหกิจดวย 

2. มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับหลักการ
และแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

3. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน 2552 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบาย
ดานรัฐวิสาหกิจ ครั้งท่ี 2/2552 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2552 ในเรื่องหลักการและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี  
ในรัฐวิสาหกิจ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน 2552 รับทราบและเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการกํากับ

นโยบายดานรัฐวิสาหกิจ ครั้งท่ี 2/2552 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2552 ในหลักการและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี  
ในรัฐวิสาหกิจ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกอรปศักดิ์ สภาวสุ) ประธานกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจเสนอ 
เพ่ือใหรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตอไป 

2. หลักการและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ ป 2552 ท่ีรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติในปจจุบันเปนไป  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน 2552 ดังน้ัน การทบทวนหลักการและแนวทางดังกลาวจึงเขาขายท่ีจะตอง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2552 มาตรา 4 
(9) เรื่องท่ีขอทบทวนหรือยกเวนการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศตาม (6) 

3. เพ่ือใหรัฐวิสาหกิจมีหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจท่ีสอดคลองกับบริบททาง

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กค/กษ. (สพบ.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือการปองกันหรือลดปญหาจากการดําเนินงานท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนไดภายในอนาคต รวมท้ังเปนการเพ่ิมสมรรถนะในการแขงขันใหกับ
รัฐวิสาหกิจของไทย อันจะนําไปสูการเปนองคกรภาครัฐท่ีมีความทันสมัย 
โปรงใส มีความนาเช่ือถือ สามารถเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจใหแก
ประเทศชาติอยางยั่งยืนตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และหลักการและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจตามมาตรฐานสากล  
ในปจจุบัน กระทรวงการคลังจึงเห็นควรนําเสนอรางหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
เพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นควรใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักการและแนวทางการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ เน่ืองจากเรื่องดังกลาวไดมีการศึกษากรอบแนวความคิด
หลักการการกํากับดูแลท่ีดีตามมาตรฐานสากลของรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหหลักการ  
และแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจมีความเปนสากลมากยิ่งข้ึน โดยมีการเพ่ิมเติมเน้ือหาสาระสําคัญของ  
รางหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจจากป 2552 ใน 3 หมวดท่ีสําคัญ ไดแก ความยั่งยืน  
และนวัตกรรม การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการติดตามผลการดําเนินงาน ซึ่งท้ัง 3 หมวด เปนหมวด
ท่ีสําคัญตอการสรางภาพลักษณท่ีดีตอการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และการปองกันหรือลดปญหาจากการดําเนินงาน  
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดภายในอนาคต รวมท้ังเปนการเพ่ิมสมรรถนะในการแขงขันใหกับรัฐวิสาหกิจของไทย อันจะนําไปสูการ
เปนองคกรภาครัฐท่ีมีความทันสมัย โปรงใส มีความนาเช่ือถือ สามารถเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศชาติอยาง
ยั่งยืนตอไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบท้ัง 3 ขอ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย กระทรวงคมนาคม และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณา
ดําเนินการตอไปดวย 

2. เมื่อรางพระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... มีผลบังคับใชแลว  
ใหกระทรวงการคลังพิจารณาปรับปรุงหลักการและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจใหสอดคลองกับบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว แลวนําเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพ่ือประกาศ กําหนดหลักการและแนวทาง  
การกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจเพ่ือใหรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 13/2562 วันอังคารท่ี 26 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

260362 

 
เรื่อง : แผนปฏิบัติการความรวมมือไทย - สปป.ลาว เพ่ือการแกไขปญหาเสพติดรวมกัน 
 

สารัตถะ :  ยธ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. เห็นชอบตอแผนปฏิบัติการความรวมมือไทย - สปป.ลาว เพ่ือการแกไขปญหายาเสพติดรวมกัน 
๒.  เห็นชอบให สํานักงาน ป.ป.ส. ดําเนินการโครงการพัฒนาทางเลือกเพ่ือปลูกพืชทดแทนพืชเสพติด  

ในหมูบานอุดมไซ เมืองเวียงทอง แขวงบอลิคําไซ สปป.ลาว ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 งบประมาณ 31,912,826 บาท 
(สามสิบเอ็ดลานเกาแสนหน่ึงหมื่นสองพันแปดรอยยี่สิบหกบาทถวน) โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใชงบประมาณ
เหลือจาย จํานวน 1,912,826 บาท (หน่ึงลานเกาแสนหน่ึงหมื่นสองพันแปดรอยยี่สิบหกบาทถวน) รายละเอียดดังน้ี 

1) รับทราบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 จากงบประมาณเหลือจาย  
งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพ้ืนท่ีปลูกฝนอยางยั่งยืน 
เปนงบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทางเลือกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน จํานวน 1,912,826 บาท 
(หน่ึงลานเกาแสนหน่ึงหมื่นสองพันแปดรอยยี่สิบหกบาทถวน)  สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 สํานักงาน ป.ป.ส.  
จะตั้งคําของบประมาณเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณเปนรายปตอไป 

2) เห็นชอบใหเลขาธิการ ป.ป.ส. มีอํานาจอนุมัติโครงการ แผนงาน และกิจกรรมภายใตกรอบงบประมาณ 
งบเงินอุดหนุน เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการตามท่ีไดรับจัดสรร 

3) เห็นชอบใหเลขาธิการ ป.ป.ส. มีอํานาจอนุมัติจายเงินงบประมาณของโครงการใหกับอัครราชทูต  
ท่ีปรึกษาดานควบคุมยาเสพติด ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทร เพ่ือนําไปดําเนินโครงการตามวัตถุประสงค 

4) เห็นชอบใหสํานักงาน ป.ป.ส. จัดซื้อจัดจางและสงมอบวัสดุและครุภัณฑท่ีจัดหาใหแกหนวยงานกลาง
ดานยาเสพติดของ สปป.ลาว โดยขอยกเวนไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 215 

3. เห็นชอบใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของในแผนน้ี ใหการสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบและให
สํานักงบประมาณ สํานักงาน ป.ป.ส. และสวนราชการท่ีเก่ียวของใหการสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากร เพ่ือการปฏิบัติ  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ยธ./กษ. (สวพส.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือแกไขปญหายาเสพติดรวมกันของท้ังสองประเทศจะเปน  
การกําหนดขอบเขตและเกิดความรวมมือเชิงรุกในมาตรการตางๆ มากข้ึน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในแผนปฏิบัติการฯ 
4. ขอยกเวนไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันจันทรท่ี 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการเสนอแผน

เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เน่ืองจากปญหายาเสพติดถือเปนวาระแหงชาติและอยูในกรอบนโยบายของฝาย
ความมั่นคงและแผนปฏิบัติการฯ มีความเรงดวนมาก จะตองเริ่มปฏิบัติการในหวงเดือนมีนาคม 2562 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
แผนปฏิบัติการความรวมมือไทย – สปป. ลาว เพ่ือแกไขปญหายาเสพติดรวมกันมีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับ  

และพัฒนาความรวมมือเพ่ือแกไขปญหายาเสพติดรวมกันของท้ังสองประเทศมีสาระสําคัญในการกําหนดขอบเขต  
และความรวมมือเชิงรุกในมาตรการตาง ๆ จํานวน 5 ดาน ดังน้ี 

๑. ความรวมมือดานการขาว สืบสวนและปราบปรามยาเสพติดท้ังสองประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
การสกัดก้ัน และรวมสืบสวนจับกุมทําลายเครือขายการคายาเสพติดระหวางสองประเทศ 

2. การสงเสริมบทบาทของทหารรวมแกไขปญหายาเสพติดแนวชายแดนเปนการขับเคลื่อนผานกลไกของ
คณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามแนวชายแดนท่ัวไปไทย – สปป.ลาว 

3. การพัฒนาทางเลือก เพ่ือปลูกพืชทดแทนการลักลอบปลูกกัญชา ในหมูบานอุดมไซ เมืองเวียงทอง แขวงบอลิคําไซ 
สปป.ลาว เปนพ้ืนท่ีนํารอง 

4. สงเสริมบทบาทของสํานักงานประสานงานแกไขปญหายาเสพติดชายแดนหมูบานคูขนาน และการลาดตระเวน
รวมทางเรือของแตละประเทศ ระดับจังหวัด-แขวง และระดับอําเภอ-เมือง เปนการเนนใหแตละพ้ืนท่ีของสองประเทศ  
มีกิจกรรมรวมกันมากข้ึน 

5. การปองกันและบําบัดรักษา เพ่ือลดความตองการยาเสพติด โดยกระทรวงสาธารณสุขไดเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนางานดานการบําบัดรักษาผูเสพใหกับ สปป.ลาว 

ท้ังน้ีเพ่ือใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ดําเนินไปอยางมปีระสิทธิภาพ ท้ังสองประเทศจึงจัดทําแผนปฏิบัติการรายปฯ 
โดยใชกลไกการประชุมทวิภาคีไทย - สปป.ลาว เรื่องความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดท่ีจัดเปน
ประจําทุกปในลักษณะเหยา-เยือน 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ไดพิจารณาแลวเห็นวา 
1. เห็นควรใหความเห็นชอบตอแผนปฏิบัติการความรวมมือไทย – สปป.ลาว เพ่ือการแกไขปญหายาเสพติด

รวมกัน  เน่ืองจากปญหายาเสพติดถือวาเปนภัยคุกคามตอประเทศและสงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน  
เปนอันมาก ซึ่งการยกระดับการพัฒนาความรวมมือเพ่ือแกไขปญหายาเสพติดรวมกันของท้ังสองประเทศจะเปนการ
กําหนดขอบเขตและเกิดความรวมมือเชิงรุกในมาตรการตางๆ มากข้ึน 

2. เห็นควรใหความเห็นชอบให สํานักงาน ป.ป.ส. ดําเนินการโครงการพัฒนาทางเลือกเพ่ือปลูกพืชทดแทน  
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พืชเสพติดในหมูบานอุดมไซ เมืองเวียงทอง แขวงบอลิคําไซ สปป.ลาว ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 งบประมาณ 
31,912,826 บาท (สามสิบเอ็ดลานเกาแสนหน่ึงหมื่นสองพันแปดรอยยี่สิบหกบาทถวน) โดยในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ใชงบประมาณเหลือจาย จํานวน 1,912,826 บาท (หน่ึงลานเกาแสนหน่ึงหมื่นสองพันแปดรอยยี่สิบหก
บาทถวน) ซึ่งมาจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 จากงบประมาณเหลือจายงบเงิน
อุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพ้ืนท่ีปลูกฝนอยางยั่งยืน  
ซึ่งโครงการดังกลาวไดสิ้นสุดการดําเนินงานตามแผนแมบทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพ้ืนท่ีปลูกฝน
อยางยั่งยืน ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2557-2561) แลว และมีงบประมาณเหลือจาย เพ่ือใชจายเปนงบเงินอุดหนุน หมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทางเลือกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน จํานวน 1,912,826 บาท  (หน่ึงลานเกา
แสนหน่ึงหมื่นสองพันแปดรอยยี่สิบหกบาทถวน) 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ สําหรับคาใชจายในการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการความ
รวมมือไทย – สปป.ลาว เพ่ือการแกไขปญหายาเสพติดรวมกันใหดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังน้ี  
ในสวนของการจัดจางและสงมอบวัสดุและครุภัณฑท่ีจัดหาใหแกหนวยงานกลางดานยาเสพติดของ สปป.ลาว สําหรับ
ดําเนินโครงการพัฒนาทางเลือกเพ่ือปลูกพืชทดแทนพืชเสพติดในหมูบานอุดมไซ เมืองเวียงทอง แขวงบอลิคําไซ สปป.ลาว 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 โดยขอยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 น้ัน ใหกระทรวงยุติธรรม (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพ
ติด) ดําเนินการขอยกเวนการไมปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวตอคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐตามนัยมาตรา 29 (4) แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ตามความเห็นของกระทรวงการคลังตอไป 

2. ใหกระทรวงยุติธรรม (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด) รับความเห็นของ
กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

3. เมื่อแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประกาศใชแลว ใหกระทรวงยุติธรรม ( สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด) จัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหครอบคลุมท่ัวประเทศ รวมท้ังพิจารณา
ปรับแผนปฏิบัติการความรวมมือไทย – สปป.ลาว เพ่ือการแกไขปญหายาเสพติดรวมกันใหสอดคลองกับแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติในสวนท่ีเก่ียวของตอไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2562 [เรื่อง (ราง) แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ] ดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 13/2562 วันอังคารท่ี 26 มีนาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

260362 

 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากการกอสรางฝายราษีไศล

และฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ โดยดําเนินโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหมประยุกต ระยะท่ี 1 
 

สารัตถะ :  คคก.ฯ โครงการฝายราษีไศล และคคก.ฯ โครงการฝายหัวนา เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. ขออนุมัติดําเนินโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรทีไดรับผลกระทบจากการกอสรางฝายราษีไศล

และฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ โดยโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหมประยุกต ระยะท่ี 1 วงเงินประมาณรวมท้ังสิ้น 
13,250,000 บาท ท้ังน้ี ในสวนของเงินงบประมาณ กรมชลประทานจะดําเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีตอไป 

2. มอบหมายใหกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการแกไขปญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลและคณะกรรมการแกไขปญหาโครงการฝายหัวนา  
เปนหนวยงานรับผิดชอบดําเนินโครงการตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. เมื่อป 2535 กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน ไดกอสรางฝายราศีไศลและฝายหัวนา เพ่ือแกไขปญหาขาด

แคลนนํ้าใหกับราษฎรในเขตจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร และรอยเอ็ด ซึ่งตอมาราษฎรไดรับผลกระทบจากการดําเนิน
โครงการจึงไดรวมตัวเรียกรองขอใหแกปญหาความเดือดรอน 

2. เมื่อป 2545 ไดมีการโอนฝายราษีไศลและฝายหัวนามาอยูในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน (ตามพระราช
กฤษฎีกาโอนกินการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง  
กรม พ.ศ. 2545) 

3. ในคราวการประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 
13 กันยายน 2561 และในคราวการประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาโครงการฝายหัวนา ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 
13 กันยายน 2561 ท่ีประชุมท้ัง 2 คณะ พิจารณาแลวเห็นวา ควรดําเนินแกไขปญหาผลกระทบจากฝายราษีไศล  
และฝายหัวนา ดวยการพัฒนาอาชีพในเขตพ้ืนท่ีฝายราษีไศลและฝายหัวนา เน่ืองจากราษฎรบางสวนในพ้ืนท่ีริมแมนํ้ามูล

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : คคก.ฯ โครงการฝายราษีไศล และคคก.ฯ 
โครงการฝายหัวนา/กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนการแกไขปญหาท่ีมีมาอยางยาวนานใหแกราษฎร  
ในพ้ืนท่ีริมแมนํ้ามูล ดวยการพัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในรูปแบบการพัฒนา
เกษตรทฤษฎีใหม เนนการออกแบบผังแปลงตามหลักวิชาการ และการจัดการ
พ้ืนท่ีอยางเปนระบบ เพ่ือใหราษฎรในพ้ืนท่ีทําการเกษตรกรรมแบบพ่ึงพา
ตนเองได 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ไมมีความเขาใจในการบริหารจัดการพ้ืนท่ี การบริหารจัดการนํ้าในแปลง ไมสามารถจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมใหเปนระบบได 
ทําใหไมมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประกอบกับเปนผูมีรายไดนอย กรมชลประทานจึงเห็นควร  
นอมนําศาสตรพระราชาและแนวทางเกษตรทฤษฎีใหมมาใชเปนหลักในการดําเนินการแกไขปญหา โดยไดเสนอโครงการ
ชลประทานเกษตรทฤษฎีใหมประยุกต เพ่ือพัฒนาอาชีพในเขตพ้ืนท่ีฝายราษีไศลและฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ  
ระยะท่ี ๑ วงเงิน 13 ,250 ,000 บาท ซึ่งเปนการพัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในรูปแบบการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม  
เนนการออกแบบผังแปลงตามหลักวิชาการ และการจัดการพ้ืนท่ีอยางเปนระบบ เพ่ือใหราษฎรในพ้ืนท่ีทําเกษตรกรรม
แบบพ่ึงพาตนเองได 

4. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดแจงวา นายกรัฐมนตรีมีบัญชาเห็นชอบใหคณะกรรมการแกไขปญหา
ผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล และคณะกรรมการแกไขปญหาโครงการฝายหัวนา นําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเห็นชอบในหลักการใหดําเนินโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากการกอสราง
ฝายราษีไศลและฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ โดยดําเนินโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหมประยุกต ระยะท่ี 1  
โดยมอบหมายใหกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนหนวยงานรับผิดชอบและพิจารณาปรับแผน  
การปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 13,250,000 บาท  
มาดําเนินการ โดยใหขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตามข้ันตอนตอไป ตามความเห็นสํานักงบประมาณ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว ไมขัดของกับขอเสนอของคณะกรรมการแกไขปญหาผลกระทบจาก

โครงการฝายราษีไศลและคณะกรรมการแกไขปญหาโครงการฝายหัวนา เน่ืองจากโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม
ประยุกต ระยะท่ี 1 เปนการแกไขปญหาท่ีมีมาอยางยาวนานใหแกราษฎรในพ้ืนท่ีริมแมนํ้ามูล ดวยการพัฒนาพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมในรูปแบบการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม เนนการออกแบบผังแปลงตามหลักวิชาการ และการจัดการพ้ืนท่ี
อยางเปนระบบ เพ่ือใหราษฎรในพ้ืนท่ีทําการเกษตรกรรมแบบพ่ึงพาตนเองได 

มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีคณะกรรมการแกไขปญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลและคณะกรรมการแกไขปญหา
โครงการฝายหัวนาเสนอ ท้ังน้ี ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมชลประทาน) รับความเห็นของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ (หนังสือ
สํานักงบประมาณ ท่ี นร 0718/4158 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2562) และสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติไปพิจารณา
ดําเนินการตอไปดวย 
 


