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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 27/2562 วันอังคารท่ี 2 กรกฎาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

020762 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานแมนํ้านอย เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 

และรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานแมนํ้าเจาพระยา  เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา
ชลประทาน พ.ศ. .... 

 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

1. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานแมนํ้านอย เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา
ชลประทาน พ.ศ. .... และ 

2. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานแมนํ้าเจาพระยา  เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา
ชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 2 ฉบับ เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และเพ่ือใหการใชนํ้าเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. เสนอวา ปจจุบันมีการใชนํ้าจากทางนํ้าชลประทานแมนํ้านอยและทางนํ้าชลประทานแมนํ้าเจาพระยา 

เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอ่ืนท่ีมิใชการเกษตรกรรมเพ่ิมมาข้ึน ทําใหปริมาณนํ้าในแหลงเก็บกักมีปริมาณ
ลดลง ซึ่งทางนํ้าดังกลาวไดกําหนดใหเปนทางนํ้าชลประทานแลว ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนด
ทางนํ้าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับท่ี 8/2558) ลงวันท่ี  
10 กันยายน 2558 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดทางนํ้าชลประทนตามพระราชบัญญัติ  
การชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2542 

2. ดังน้ัน เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้าใหมีการใชนํ้าจากทางนํ้าชลประทานอยางเต็มท่ีและ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  อีกท้ังทําใหทราบถึงปริมาณของนํ้าท่ีขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเปนการ
รองรับการขออนุญาตใชนํ้าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอ่ืนท่ีจะมีข้ึนในอนาคต สมควรกําหนดให
ทางนํ้าชลประทานแมนํ้านอยและทางนํ้าชลประทานแมนํ้าเจาพระยา  เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา
ชลประทาน  เพ่ือนําเงินท่ีเรียกเก็บไดเขาบัญชีทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน โดยใชจายเปนคาปรับปรุงบํารุงรักษา

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และเพ่ือใหการใชนํ้า
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



2 
 

ระบบการชลประทาน อันจะทําใหการใชเงินงบประมาณในสวนน้ีนอยลง  จึงไดเสนอรางกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ 
ดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

3. สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง 
3.1 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานแมนํ้านอย เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา

ชลประทาน พ.ศ. .... เปนการกําหนดใหทางนํ้าชลประทานแมนํ้านอย จากกิโลเมตรท่ี 127.200 ประตูระบายนํ้าผักไห 
ในทองท่ีตําบลบานใหญ อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงกิโลเมตรท่ี 144.180 ในทองท่ีตําบลเสนา  
อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน 

3.2 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานแมนํ้าเจาพระยา เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ
คาชลประทาน พ.ศ. ....  เปนการกําหนดใหทางนํ้าชลประทานแมนํ้าเจาพระยา จากกิโลเมตรท่ี 79.000 ในทองท่ี  
ตําบลโกรกพระ และตําบลยางตาล อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค ถึงกิโลเมตรท่ี 98.000 ในทองท่ีตําบลปากนํ้าโพ 
อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานแมนํ้านอย เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ
คาชลประทาน พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานแมนํ้าเจาพระยา เปนทางนํ้าชลประทาน 
ท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 27/2562 วันอังคารท่ี 2 กรกฎาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

020762 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทาน เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน รวม 4 ฉบับ 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ 
1. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าวังปลาหมอ เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ

คาชลประทาน พ.ศ. .... 
2. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าหวยแรง เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา

ชลประทาน พ.ศ. .... 
3. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองสงนํ้าสายใหญฝงขวาของอางเก็บนํ้าก่ิวลม เปนทางนํ้า

ชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 
4. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าก่ิวคอหมา เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ

คาชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 4 ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแลว เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า 
และเพ่ือใหการใชนํ้าเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. ไดเสนอรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าวังปลาหมอ เปนทางนํ้าชลประทาน  

ท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าหวยแรง เปนทางนํ้า
ชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองสงนํ้าสายใหญ  
ฝงขวา ของอางเก็บนํ้าก่ิวลม เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกําหนดให
ทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าก่ิวคอหมา เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. รวม 4 ฉบับ  
มาเพ่ือดําเนินการ 

2. คณะรัฐมนตรีไดมีมติ (10 กุมภาพันธ 2552) (22 มิถุนายน 2553) และ (19 กุมภาพันธ 2556)  
อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงตามขอ 1. รวม 4 ฉบับ ตามท่ี กษ. เสนอ และใหสง สคก. ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการ

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และเพ่ือใหการใชนํ้า
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



4 
 

ตอไปได 
3. สคก. ไดตรวจพิจารณารางกฎกระทรวงตามขอ 2. รวม 4 ฉบับ เสร็จแลว แตโดยท่ีไดมีพระราชกฤษฎีกา  

ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2556 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จึงไดคืนเรื่องดังกลาวไปเพ่ือ กษ. พิจารณาอีกครั้งหน่ึง 
4. กษ. เสนอวา ไดพิจารณารางกฎกระทรวงตามขอ 2. รวม 4 ฉบับ ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแลว เห็นควรให

ดําเนินการตอไป เน่ืองจากเปนการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 8 (1) แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธศักราช 2485 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 42 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ทําใหเกิดประโยชน
ในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ และทราบถึงปริมาณนํ้าขาดหายไปจากระบบชลประทาน  
การเรียกเก็บคาชลประทานจะเปนผลดีตอการเงินและงบประมาณ โดยเงินท่ีเก็บไดจะนําเขาเงินทุนหมุนเวียน  
เพ่ือการชลประทาน ใชจายเปนคาปรับปรุงบํารุงรักษาระบบการชลประทานและจากปริมาณการใชนํ้าในทางนํ้า
ชลประทานท้ัง 4 แหงน้ี ไมมีผลกระทบตอปริมาณนํ้าในทางนํ้าชลประทาน ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอสามารถกําหนดแผน
จัดสรรนํ้าใหแกผูท่ีจะขออนุญาตใชนํ้าในภายหนาไดตามความเหมาะสม จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงดังกลาว  
รวม 4 ฉบับ ดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

มติ ครม.  : เห็นชอบรางกฎกระทรวงดังกลาว รวม 4 ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว  
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 27/2562 วันอังคารท่ี 2 กรกฎาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

020762 

 
เรื่อง : การแกไขปญหาผูไดรับผลกระทบจากโครงการกอสรางอางเก็บนํ้าหวยฝงแดง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมชลประทาน จายเงินชดเชย  
แกราษฎรผูไดรับผลกระทบจากโครงการกอสรางอางเก็บนํ้าหวยฝงแดง จังหวัดอุบลราชธานีจํานวน 9 รายรวมท้ังสิ้น 
13,933,122.50 บาท โดยในสวนของงบประมาณ ใหกรมชลประทานปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาดําเนินการเรื่องดังกลาว เพ่ือใหเปนไปตามมติคณะกรรมการแกไข
ปญหาของขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเปนธรรม ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2562 (เฉพาะโครงการ
กอสรางอางเก็บนํ้าหวยฝงแดง จังหวัดอุบลราชธานี) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ความเปนมาอางเก็บนํ้าหวยฝงแดง ตั้งอยูบานโนนโฮม หมูท่ี 5 ตําบลตาเกา อําเภอนํ้าขุน จังหวัดอุบลราชธานี 

เปนโครงการชลประทานขนาดเล็กกอสรางโดยความตองการของราษฎร โดยผานสภาตําบล และความเห็นชอบ  
ของคณะกรรมการพัฒนาแหลงนํ้าของจังหวัดอุบลราชธานี ตามแนวทางคณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ ป 2539 
และจัดเขาแผนงานกอสรางโครงการชลประทานขนาดเล็กตามแผนพัฒนาชนบทของกรมชลประทานปงบประมาณ  
พ.ศ. 2539 เพ่ือสนับสนุนพ้ืนท่ีชนบทยากจนท่ีขาดแคลนนํ้าดานการอุปโภคบริโภคการเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว 
รองรับการชวยเหลือพ้ืนท่ีประมาณ 400 ไร โดยเริ่มดําเนินการกอสราง เมื่อวันท่ี 2 มกราคม 2540 กําหนดแลวเสร็จ
ภายในปเดียวกัน งบประมาณคากอสราง 11,475,000 บาท ความจุ 589,000 ลูกบาศกเมตร และถายโอนให
เทศบาลตาเกาเมื่อป พ.ศ. 2546 โดยภายหลังจากการกอสราง ไดมีราษฎรรองเรียนกับทางราชการวาไดรับผลกระทบ
จากโครงการ เน่ืองจากท่ีดินทํากินถูกนํ้าทวม ซึ่งกรมชลประทานแจงวาการกอสรางอางเก็บนํ้าขนาดเล็กมี่คาชดเชยท่ีดิน
หรือความเสียหายอ่ืนใด เพราะเปนโครงการท่ีเกิดจากความตองการของราษฎร ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการบริหารทรัพยากรนํ้าแหงชาติ พ.ศ. 2532 ขอ 5 (5) กําหนดวา “แหลงนํ้าขนาดเล็ก” หมายความวา แหลงนํ้า
ประเภทอางเก็บนํ้า คลองสงนํ้า หนอง บึง สระนํ้า บอนํ้าตื้น บอนํ้าบาดาล ภาชนะเก็บกักนํ้า และอ่ืนๆ ซึ่งใชเวลา
ดําเนินการกอสรางไมเกิน 1 ป จะไมมีการจายคาชดเชยสําหรับคาท่ีดิน ซึ่งตอมาในป พ.ศ. 2553 กลุมราษฎร  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือจะชวยลดความขัดแยงระหวางสวนราชการกับราษฎร  
ท่ีไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการของรัฐบาล 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



6 
 

ไดเสนอเรื่องตอคณะกรรมการแกไขปญหาของเครือขายชุมชนเพ่ือการปฏิรูปสังคมและการเมืองและไดเขารวมกับ
ขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเปนธรรม (P-move) เพ่ือเรียกรองใหรัฐบาลแกไขปญหาและชวยเหลือในกรณีดังกลาว
จนถึงปจจุบัน 

2. ผลการดําเนินการท่ีผานมาในการแกไขปญหาดังกลาวไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  
และคณะทํางาน จํานวน 3 ชุด ดังน้ี 

(1) คณะกรรมการแกไขปญหาของขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเปนธรรมตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี  
ท่ี 216/2557 สั่ง ณ วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 โดยท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ  
ซึ่งมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย แนวทาง และงบประมาณในการดําเนินการแกไขปญหาตามขอเสนอ  
ของขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเปนธรรม (ปจจุบันไดปรับปรุงองคประกอบใหม ตามคําสั่งท่ี 215/2561 สั่ง ณ 
วันท่ี 3 กันยายน 2561 มีรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธาน) 

(2) คณะอนุกรรมการแกไขปญหาท่ีดินในพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน ปญหาอางเก็บนํ้าหวยฝงแดง จังหวัดอุบลราชธานี 
และปญหาโครงการกอสรางดานศุลกากรสะเดาแหงใหม จังหวัดสงขลา ตามคําสั่งคณะกรรมการแกไขปญหา  
ของขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเปนธรรม ท่ี 8/2558 สั่ง ณ วันท่ี 18 มีนาคม 2558 โดยมีปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณเปนประธานอนุกรรมการ (ตอมาไดเปลี่ยนช่ือเปน คณะอนุกรรมการแกไขปญหาท่ีดินในพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน  
และปญหาท่ีดินท่ีอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามคําสั่งท่ี 7/2561 สั่ง ณ วันท่ี 2 ตุลาคม 2561) 

(3) คณะทํางานแกไขปญหาผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางอางเก็บนํ้าหวยฝงแดง จังหวัดอุบลราชธานี 
ตามคําสั่งคณะอนุกรรมการแกไขปญหาท่ีดินในพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน ปญหาอางเก็บนํ้าหวยฝงแดง จังหวัดอุบลราชธานี 
และปญหาโครงการกอสรางดานศุลกากรสะเดาแหงใหม จังหวัดสงขลา ท่ี 1/2558 สั่ง ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 2558 
โดยมีผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานคณะทํางาน 

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว ขอเรียนวา ในคราวการประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาของ
ขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเปนธรรม ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2562 มีรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ ตันยุวรรธนะ) เปนประธานกรรมการ ไดมีมติ ดังน้ี 

3.1 เห็นชอบหลักเกณฑในการจายคาชดเชยการสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
คาชดเชยการสูญเสียการทําประโยชนในท่ีดินหลังฤดูเก็บเก่ียว จํานวน 13,933,122.50 บาท แบงเปน 

- คาชดเชยการสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ระยะเวลา 20 ป (ตั้งแต พ.ศ. 2540 
ถึง พ.ศ. 2560) จํานวน 9 ราย เน้ือท่ี 163–2–23 ไร เปนเงินไรละ 63,000 บาท รวมเปนเงิน 10,304,122.50 บาท 

- คาชดเชยการสูญเสียการทําประโยชนในท่ีดินหลังฤดูการเก็บเก่ียว ตามหลักเกณฑวิธีปฏิบัติปลีกยอย
เก่ียวกับการใหความชวยเหลือดานการเกษตรผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 กรณีพ้ืนท่ีทําการเพาะปลูกขาว 
ไรละ 1,113 บาท มาคํานวณเน้ือท่ี 163-2-23 ไร ระยะเวลา 20 ป (พ.ศ. 2540-2560) จํานวน 9 ราย รวมเปนเงิน 
3,629,000 บาท 
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3.2 เห็นควรใหเบิกจายจากงบประมาณของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ โดยการปรับแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สําหรับเปนคาใชจายตามขอ 3.1 

3.3 มอบหมายให กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในฐานะหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ
ดังกลาวนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาโดยเรงดวน และใหจัดทํารายละเอียดการดําเนินการทางการคลัง  
และงบประมาณตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดวย 

มติ ครม. : รับทราบการแกไขปญหาผูไดรับผลกระทบจากโครงการกอสรางอางเก็บนํ้าหวยฝงแดง จังหวัดอุบลราชธานี 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 27/2562 วันอังคารท่ี 2 กรกฎาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

020762 

 
เรื่อง : การกําหนดสินคาและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2542 
 

สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบการกําหนดสินคาและบริการควบคุม ป 2562 จํานวน 52 
รายการ จําแนกเปน 46 สินคา และ 6 บริการ ตามมติคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
การพิจารณากําหนดสินคาหรือบริการควบคุมป 2562 
ในคราวประชุมคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ (กกร.) ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันศุกรท่ี  

28 มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมไดพิจารณาทบทวนรายการสินคาและบริการควบคุม โดยสรุปมติท่ีประชุมได ดังน้ี 
1. คงรายการสินคาและบริการควบคุม จํานวน 51 รายการ จําแนกเปน 4.5 สินคา 6 บริการ โดยขอเพ่ิม

รายละเอียดสินคา จํานวน 1 รายการ  คือ มันสําปะหลัง  และผลิตภัณฑ ปรับเปน “ตนพันธุ ทอนพันธุ มันสําปะหลัง
และผลิตภัณฑ” เน่ืองจากโรคไวรัสใบดางมันสําปะหลังเปนโรครายแรง  หากเกิดข้ึนจะสรางความเสียหายตออุตสาหกรรม
มันสําปะหลังท้ังระบบ จะทําลายผลผลิตมันสําปะหลังมากถึงรอยละ 80  - 100 สงผลใหเกษตรกรมีตนทุนเพ่ิมข้ึน  
ท้ังจากการใชยากําจัดแมลงหว่ีขาวท่ีเปนพาหนะนําโรคการเพาะปลูก ทดแทนมันสําปะหลังท่ีตองถอนทําลายท้ิง รวมท้ัง
เมื่อทําลายแลวจะตองพักดินเพ่ือใหเช้ือหมดกวาจะปลูก ใหมได เสียโอกาสในการขายผลผลิตและขาดรายไดใชจาย  
ในชีวิตประจําวัน  สําหรับภาคอุตสาหกรรม ผูประกอบการจะเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมท้ังมันเสน  
แปงมันสําปะหลัง เอทานอล และอุตสาหกรรมอาหารสัตวเกิดการแขงขันดานราคา สงผลตอตนทุนการผลิต  
ในอุตสาหกรรมตอเน่ืองและกระทบตอความสามารถในการแขงขัน อาจทําใหสูญเสียตลาดคูคาสําคัญ รวมท้ังสวนแบง
การตลาดลดลง 

2. ยกเลิกรายการสินคาควบคุม จํานวน 1 รายการ คือ ครีมเทียมขนหวาน นมขน นมคืนรูป นมแปลงไขมัน  
เน่ืองจากความนิยมในการบริโภคครีมเทียมขนหวาน นมขน นมคืนรูป นมแปลงไขมันลดลง ในขณะท่ีตลาด  
มีผูประกอบการรายใหญจํานวนหลายรายและมีการแขงขันสูง อีกท้ังในชวง 5 ปท่ีผานมา ไมมีการแจงขอปรับราคา
จําหนายสินคาสูงข้ึน รวมท้ังไมมีการรองเรียนเรื่องราคาจําหนายสูงเกินสมควร นอกจากน้ี จากเดิ มตองมีการนําเขา

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

เพ่ือดูแลปองกันการกําหนดราคาซื้อ ราคาจําหนายหรือการกําหนด
เง่ือนไขและวิธีปฏิบัติทางการคาอันไมเปนธรรม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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วัตถุดิบ (ไขมันเนย) ในการผลิตแตปจจุบันไดใชนํ้ามันปาลมเปนวัตถุดิบทดแทน จึงเห็นควรยกเลิกการกําหนดเปนสินคา
ควบคุม 

3. เพ่ิมรายการสินคาควบคุม ในหมวดอาหาร จํานวน 1 รายการ คือ หอมหัวใหญ  เปนสินคาท่ีมีปญหาราคา
ตกต่ําในชวงฤดูกาลท่ีผลผลิตออกสูตลาดมากมาโดยตลอด จากการนําเขาท่ีเพ่ิมข้ึน โดยในป 2560 นําเขา 36,492 ตัน 
และ ป 2561 นําเขา 89,205 ตัน หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 144 รวมท้ังยังมีปญหาการลักลอบการนําเ ขา จึงเห็นควร
กําหนดใหหอมหัวใหญเปนสินคาควบคุม เพ่ือกํากับดูแลสินคาหอมหัวใหญใหเกิดความเปนธรรมแกเกษตรกร มิใหเกิดผล
กระทบตอราคาหอมหัวใหญท่ีเกษตรกรขายได 

4. เห็นชอบสินคาและบริการควบคุม ป 2562 มี จํานวน 52 รายการ จําแนกเปน 46 สินคา 6 บริการ 
โดยแบงเปน 10 หมวดสินคา และ 1 หมวดบริการ ซึ่งครอบคลุมสินคาและบริการท่ีสําคัญ ดังน้ี  

1) หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ จํานวน 2 รายการ  คือ (1) กระดาษทําลูกฟูก กระดาษเหนียว  
(2) กระดาษพิมพและเขียน 

2) หมวดบริภัณฑขนสง  จํานวน 2 รายการ  คือ (3) ยางรถจักรยานยนต ยางรถยนต  (4) รถจักรยานยนต 
รถยนตน่ัง รถยนตบรรทุก 

3) หมวดปจจัยทางการเกษตร  จํานวน 6 รายการ  คือ (5) เครื่องสูบนํ้า (6) ปุย (7) ยาปองกันหรือกําจัด
ศัตรูพืชหรือโรคพืช (8) รถเก่ียวขาว (9) รถไถนา (10) หัวอาหารสัตว อาหารสัตว 

4) หมวดผลิตภัณฑปโตรเลียม จํานวน 2 รายการ คือ (11) กาซปโตรเลียมเหลว (12) นํ้ามันเช้ือเพลิง 
5) หมวดยารักษาโรคและ เวชภัณฑ  จํานวน 2 รายการ  คือ (13) ยารักษาโรค (14) เวชภัณฑ เก่ียวกับ  

การรักษาโรค 
6) หมวดวัสดุกอสราง จํานวน 4 รายการ คือ (15) ทอพีวีซี (16) ปูนซีเมนต  (17) สายไฟฟา (18) เหล็ก

โครสรางรูปพรรณ เหล็กแผน เหล็กเสน 
7) หมวดสินคาเกษตรท่ีสําคัญ จํานวน 7 รายการ  คือ (19) ขาวเปลือก ขาวสาร (20) ขาวสาลี  

ขาวบารเลย (21) ขาวโพด (22) ตนพันธุ ทอนพันธุ มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ (23) ผลปาลมนํ้ามัน (24) มะพราวผลแก 
และผลิตภัณฑ (25) ยางพารา ไดแก นํ้ายางสด ยางกอน เศษยาง นํ้ายางขน ยางแผน ยางแทง ยางเครพ 

8) หมวดสินคาอุปโภคบริโภค  จํานวน 8 รายการ  คือ (26) กระดาษชําระ กระดาษเช็ดหนา (37) แชมพู 
(28) นํ้ายาปรับผานุม (29) ผ งซักฟอก นํ้ายาซักฟอก (30) ผลิตภัณฑลางจาน (31) ผาอนามัย (32) ผาออมสําเร็จรูป
เด็กและผูใหญ (33) สบูกอน สบูเหลว 

9) หมวดอาหาร จํานวน 12 รายการ คือ (34) กระเทียม (35) ไขไก (36) ทุเรียน (37) นมผ ง ผลิตภัณฑ
นมพรอมบริโภคชนิดเหลว ไมรวมถึงนมเปรี้ยว (38) นํ้ามัน และไขมันท่ีไดจากพืชหรือสัตวท้ังท่ีบริโภคไดหรือไมได  
(39) แปงสาลี (40) มังคุด (41) ลําไย  (42) สุกร เน้ือสุกร (43) หอมหัวใหญ (44) อาหารก่ึงสําเร็จรูปบรรจุภาชนะ
ผนึก  (45) อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
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10) หมวดอ่ืนๆ จํานวน 1 รายการ คือ (46) เครื่องแบบนักเรียน 
11) หมวดบริการ จํานวน 6 รายการ  คือ (47) การใหสิทธิในการเผยแพรงานลิขสิทธ์ิเพลงเพ่ือการคา  

(48) บริการขนสงสินคาสําหรับธุรกิจออนไลน (49) บริการทางการเกษตร (50) บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย 
และบริการอ่ืนของสถานพยาบาลเก่ียวกับการรักษาโรค (51) บริการรับชําระเงิน ณ จุดบริการ และ (52) บริการใหเชา
สถานท่ีเก็บสินคา 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวเห็นวา ควรใหความเห็นชอบการกําหนดสินคาและบริการควบคุม  

ป 2562 จํานวน 52 รายการ จําแนกเปน 46 สินคา และ 6 บริการ ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ ซึ่งเปนไปตามมติ
คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันศุกรท่ี 28 มิถุนายน 2562 โดยการเพ่ิม
รายละเอียดสินคา 1 รายการ คือ มันสําปะหลัง และผลิตภัณฑ ปรับเปน “ตนพันธุ ทอนพันธุ มันสําปะหลัง  
และผลิตภัณฑ” จะเปนการชวยปองกันการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลัง ซึ่งหากมีการนําตนพันธุหรือทอนพันธุ  
ท่ีเปนโรคไปขยายพันธุ จะทําใหการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลังเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว และจะสรางความเสียหาย  
ตออุตสาหกรรมมันสําปะหลังท้ังระบบ รวมท้ังเปนการปองกัน การกําหนดราคาซื้อ ราคาจําหนาย หรือการกําหนด
เง่ือนไขและวิธีปฏิบัติทางการคาอันไมเปนธรรม สําหรับการเพ่ิมรายการสินคาควบคุม ในหมวดอาหาร จํานวน 1 รายการ 
คือ หอมหัวใหญ จะทําใหการกํากับดูแลสินคาหอมหัวใหญเกิดความเปนธรรมแกเกษตรกร เปนการรักษาเสถียรภาพราคา
ของหอมหัวใหญ และรองรับปญหาดานตลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการนําเขาท่ีเพ่ิมข้ึนมากจนเกินไป และการลักลอบ
นําเขาจากตางประเทศ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหกระทรวงพาณิชย (คณะกรรมการกลางวาดวยสินคาและบริการ) 
รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

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

ครั้งท่ี 27/2562 วันอังคารท่ี 2 กรกฎาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

020762 

 
เรื่อง : สรุปผลการประชุมสมัชชาสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ สมัยท่ี 4 
 

สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. รับทราบสรุปผลการประชุมและมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามขอมติจากการ
ประชุม จํานวน 23 ขอมต ิ

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. การประชุมสมัชชาสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (The United Nations Environment Assembly: UNEA) 

เปนเวทีสูงสุดของสหประชาชาติในการหารือเพ่ือแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมระดับโลก โดยมีเอกสารผลลัพธคือ ปฏิญญา
ระดับรัฐมนตรี ขอมติ และขอตัดสินใจเพ่ือนําไปใชเปนแนวทางและกรอบการดําเนินงานแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

2. ผลการประชุม UNEA สมัยท่ี 4 เมื่อวันท่ี 11 – 15 มีนาคม 2562 ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา มีสาระสําคัญ
สรุปได ดังน้ี 

1) ประเด็นท่ีฝายไทยเนนย้ํา  นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูตไทย ประจํากรุงไนโรบี สาธารณรัฐ
เคนยา และผูแทนถาวรแหงประเทศไทยประจําโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย  
ไดกลาวถอยแถลงเนนย้ําเรื่องการดําเนินงานดานการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนของประเทศไทย การใหความสําคัญกับ
การแกไขปญหาพลาสติก โดยประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนไดเปนเจาภาพจัดการประชุม Special ASEAN 
Ministerial Meeting on Marine Debris เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2562 ซึ่งท่ีประชุมไดรับรอง “กรอบการปฏิบัติงาน
อาเซียนวาดวยขยะทะเล ” เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการจัดการขยะทะเลแลว และมีนโยบายระดับชาติเพ่ือดําเนินงาน
ดานการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน อาทิ แผนการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 20 ป (พ.ศ. 2017 – 
2036) แผนสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ( Green 
Industry Mark) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ แผนขับเคลื่อน  
การจัดการขยะพลาสติก (พ.ศ. 2561 – 2573) เปนตน 

2) ปฏิญญาระดับรัฐมนตรี มีสาระสําคัญท่ีแสดงเจตจํานงวารัฐสมาชิกเห็นชอบท่ีจะดําเนินกิจกรรมตางๆ  
ตามขีดความสามารถของแตละประเทศ สนับสนุนใหพัฒนากลยุทธดานขอมูลสิ่งแวดลอมโลกภายในป ค.ศ. 2025 

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

เพ่ือ ชวยสงเสริมการบรรลุเปาหมาย การพัฒนาท่ียั่งยืน และ
สอดคลองกับแนวทาง การดําเนินงานของประเทศไทย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ปรับปรุงระบบและเทคโนโลยีในการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอมสําหรับคุณภาพอากาศ คุณภาพนํ้า คุณภาพดิน  
ความหลากหลายทางชีวภาพ การตัดไมทําลายปา ขยะทะเล สารเคมีและของเสีย และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ  
ในการจัดการขอมูลดานสิ่งแวดลอมระดับชาติ ยกเลิกการใชผลิตภัณฑทางพลาสติกใชครั้งเดียวภายในป ค.ศ. 2030 
สงเสริมการกําหนดเปาหมายระดับชาติในเรื่องการใชการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปนตน 

3) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจําแนกขอมติ (Resolutions) ตามภารกิจของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยในสวนท่ีเก่ียวของกับ กษ. มีดังน้ี 

3.1) ขอมติท่ี L.3 Promoting sustainable practices and innovative solutions for Curbing 

Food Loss and Waste – ขอมติเชิญชวนใหประเทศสมาชิกรวมมือกับองคกรระหวางประเทศและสถาบันท่ีเก่ียวของ
เพ่ือรวมดําเนินการเพ่ือลดการสูญเสียระหวางกระบวนการผลิตในทุกๆ ข้ันตอน รวมถึงของเสียจากการบริโภค  
ผานการดําเนินงานตางๆ อาทิ การสนับสนุนมาตรการเพ่ือแกปญหาเก่ียวกับการสูญเสียอาหารและขยะท่ีเกิดจากอาหาร
ทุกข้ันตอน การพัฒนา cold chain solutions อยางบูรณาการเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร กําหนดกลยุทธระดับชาติเพ่ือลด
การสูญเสียอาหารตามกระบวนการผลิตและของเสียท่ีเกิดจากอาหาร 

3.2) ขอมติท่ี L.6 Sustainable Infrastructure – ขอมติน้ีสนับสนุนใหประเทศสมาชิกและภาคสวน  

ท่ีเก่ียวของประยุกตใชหลักเกณฑท่ียั่งยืน ในการกอสรางสาธารณูปโภคเพ่ือสงเสริมการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน  
ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ โดยมีความรวมมือ อาทิ การสงเสริมการลงทุนในโครงสราง
พ้ืนฐานอยางยั่งยืน การพัฒนาและเสริมสรางแนวทางกลยุทธระดับชาติและระดับภูมิภาคเพ่ือการวางแผนโครงสราง
พ้ืนฐานรวมถึงการประเมินสภาพแวดลอมเชิงกลยุทธ เปนตน 

3.3) ขอมติท่ี L.17 Innovations in Sustainable Rangelands and Pastoralism – ขอมติน้ีเนนการอนุรักษ  

ทุงหญาและชนรอนเร โดยใหประเทศสมาชิกและทุกภาคสวนสรางจิตสํานึกและสงเสริมแนวทางการแกไขปญหาเชิง
นวัตกรรมเพ่ือการจัดการทุงหญาและชนรอนเรอยางยั่งยืน โดยพิจารณาองคความรูในสาขาตางๆ อาทิ การปศุสัตว การเกษตรกรรม 
พลังงานทดแทน และการทองเท่ียวอยางยั่งยืน โดยขอใหองคกรระหวางประเทศท่ีเก่ียวของใหการสนับสนุน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว ไมมีขอขัดของตอผลการประชุมสมัชชาสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ 

สมัยท่ี 4 ซึ่งชวยสงเสริมการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และสอดคลองกับแนวทาง การดําเนินงานของประเทศไทย 
รวมท้ังสอดรับกับกรอบยุทธศาสตรความมั่นคงดานอาหาร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (พ.ศ. 2560 – 2564) 
และกรอบยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของประเทศไทย ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งใหความสําคัญ  
กับการผลิตและบริโภคท่ียั่งยืน สงเสริมความมั่นคงอาหาร และลดปริมาณการสูญเสียและขยะอาหาร โดยควรมีการหารือ
เพ่ือกําหนดเปาหมาย แนวทางการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานระดับประเทศมีการบูรณาการ
รวมกันระหวางหนวยงาน 
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มติ ครม. : 1. รับทราบสรุปผลการเขารวมการประชุมสมัชชาสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ สมัยท่ี 4 และมอบหมาย
สวนราชการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ 

2. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแหงชาติและขอสังเกตของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไปดวย 
 


