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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 4/2562 วันอังคารท่ี 22 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

220162 

 
เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลปูโยะ และตําบลมูโนะ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลปูโยะ  
และตําบลมูโนะ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนด 
เขตท่ีดินในทองท่ีดังกลาว เพ่ือใหสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สามารถจัดซื้อท่ีดินและนํามาจัดสรร
ใหเกษตรกรผูไมมีท่ีดินทํากิน หรือมีท่ีดินไมเพียงพอแกการครองชีพหรือตองเชาท่ีดินของผูประกอบเกษตรกรรมจํานวนมาก 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. เสนอวา ปจจุบันยังมีเกษตรกรท่ีไดรับความเดือดรอน เน่ืองจากไมมีท่ีดินทํากิน รองขอท่ีดินทํากิน 

เปนจํานวนมาก กษ. โดย ส.ป.ก. จึงไดกําหนดแนวทางในการใหความชวยเหลือโดยดําเนินโครงการจัดหาท่ีดินทํากิน 
ใหเกษตรกรผูไรท่ีดินทํากิน ตลอดจนการพิจารณาจัดหาท่ีดินเพ่ือรองรับเกษตรกรรมตามโครงการสรางและพัฒนา
เกษตรกรรุนใหม ดวยการจัดซื้อท่ีดินโดยใชเงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมมาจัดใหเกษตรกรไดเชา  
หรือเชาซื้อ เพ่ือใหมีท่ีดินทํากินเพียงพอแกการครองชีพ 

2. คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (คปก.) ในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2552 เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2552 
เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการใหความชวยเหลือกลุมเกษตรกรผูไรท่ีดินทํากินโดยให ส.ป.ก. รับเรื่องกลุมเกษตรกรรองขอ
ท่ีดินทํากินท้ังในกรณีรองขอ ส.ป.ก. โดยตรง หรือหนวยงานอ่ืนสงเรื่องใหนํามาตรวจสอบกับฐานขอมูลเกษตรกรของ  
ส.ป.ก. วามีรายช่ือซ้ําซอนกับเกษตรกรท่ีไดรับการจัดท่ีดินจาก ส.ป.ก. หรือไม และจัดสงขอมูลใหสํานักงานการปฏิรูป
ท่ีดินจังหวัดท่ีเก่ียวของตรวจสอบคุณสมบัติการมีท่ีดินทํากินและเปนผูไดรับความเดือดรอนจริง 

3. คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนราธิวาส ในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2559 เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2559  
ไดมีมติเห็นชอบและอนุมัติวงเงินการจัดซื้อท่ีดิน ดังน้ี 

3.1 อนุมัติวงเงินการจัดซื้อท่ีดิน ในทองท่ีตําบลปูโยะ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จํานวน 93 แปลง 
รวมเน้ือท่ีประมาณ 545 – 3 – 47 ไร เปนเงิน 40,394,195 บาท แตเน่ืองจากราคาท่ีดินท่ีเสนอขายเกินกวาหน่ึงเทา

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรท่ีไมมีท่ีดินทํากิน
ใหมีท่ีดินทํากิน และเปนการกระจายการถือครองท่ีดินอยางเปนธรรม 
และดําเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในท่ีดินเพ่ือประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมอยางท่ัวถึง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ครึ่งของราคาประเมินท่ีดินของกรมธนารักษ อํานาจในการพิจารณาอนุมัติวงเ งินการจัดซื้อท่ีดิน จึงเปนของ
คณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เห็นควรเสนอคณะอนุกรรมการโครงการ
และการเงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมพิจารณาอนุมัติ ซึ่งตอมาคณะอนุกรรมการโครงการฯ มีมติเห็นชอบ
การจัดซื้อและอนุมัติราคาท่ีดินดังกลาว 

3.2 เห็นชอบการจัดซื้อและอนุมัติราคาท่ีดิน ในทองท่ีตําบลมูโนะ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
จํานวน 1 แปลง เน้ือท่ีประมาณ 0 – 3 – 59 ไร วงเงินรวมท้ังสิ้น 66,415 บาท 

4. คปก. ในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2560 ไดมีมติอนุมัติใหกําหนดเขตท่ีดิน 
เฉพาะพ้ืนท่ีตามหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินของกรมท่ีดิน ในทองท่ีตําบลปูโยะ และตําบลมูโนะ อําเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส จํานวน 40 แปลง เน้ือท่ี ประมาณ 546 – 3 06 ไร วงเงินรวมท้ังสิ้น 40,460,610 บาท  
ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน โดยตราพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน เพ่ือให ส.ป.ก. มีอํานาจจัดซื้อท่ีดิน 
ในเขตปฏิรูปท่ีดินไดตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลปูโยะ และตําบลมูโนะ อําเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 4/2562 วันอังคารท่ี 22 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

220162 
 

เรื่อง : สถานการณและแนวทางการบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2561/62 
 

สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแนวทางการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2561/62 
โครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมขาวโพดเลี้ยงสัตวและสรางมูลคาเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ป 2561/62 วงเงินงบประมาณ 
45 ลานบาท โดยภาระงบประมาณท่ีเกิดข้ึนในธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปของกระทรวงการคลัง (กค.) ตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 อนุมัติแนวทางการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 

ป 2560/61 โครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมขาวโพดเลี้ยงสัตวและสรางมูลคาเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ป 2560/61 
วงเงินงบประมาณ 45 ลานบาท โดยใชเงินทุนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เพ่ือชวยเหลือ
เกษตรกรใหมีแหลงจําหนายผลผลิตท่ีมากข้ึนและสรางความเข็มแข็งใหกับสถาบันเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อ
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ท้ังน้ี ธ.ก.ส. ไดรายงานสรุปผลการดําเนินงานโดยมีสถาบันเกษตรกรเขารวมโครงการฯ 13 แหง  
มีการจายเงินกู จํานวน 13 สัญญา ตนเงิน 175.5 ลานบาท 

2. รัฐบาลไดดําเนินมาตรการบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตวและวัตถุดิบทดแทน ป 2560/61 เพ่ือบริหาร
จัดการขาวโพดเลี้ยงสัตวท้ังระบบผานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว (นบขพ.) ดังน้ี 

2.1 ขอความรวมมือโรงงานอาหารสัตวรับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตวจากเกษตรกรท่ีเพาะปลูกในพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสาร
สิทธ์ิราคาไมต่ํากวากิโลกรัมละ 8 บาท (ความช้ืนรอยละ 14.5) ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

2.2 ข้ึนทะเบียนผูประกอบการ/ผูรวบรวมท่ีรับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตวในทองถ่ินเพ่ือกํากับดูแลและจัดระเบียบ
ผูคาขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยกําหนดใหผูประกอบการรับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตวหรือผูครอบครองขาวโพดเลี้ยงสัตว  
ท่ีมีปริมาณตั้งแต 50 เมตริกตันข้ึนไป ตองแจงปริมาณ ราคา สถานท่ีเก็บ และจัดทําบัญชีคุมสินคาขาวโพดเลี้ยงสัตว 
รวมท้ังการแสดงราคารับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตว เพ่ือใหไดขอมูลสําหรับใชในการบริหารจัดการ กํากับดูแล และจัดระเบียบ
ผูคาขาวโพดเลี้ยงสัตวตอไป 

2.3 ดําเนินมาตรการกําหนดสัดสวนการนําเขาขาวสาลีตอการรับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตวในประเทศ สําหรับ

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

เพ่ือเปนการรองรับผลผลิตของเกษตรกรในฤดูกาลเก็บเก่ียว
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2561/62 และเพ่ิมศักยภาพการรวบรวมรับซื้อ  
การแปรรูปเปนผลิตภัณฑขาวโพดเลี้ยงสัตวใหแกเกษตรกร/สถาบัน
เกษตรกร ตลอดจนสรางความเขมแข็งใหสถาบันเกษตรกรในการดําเนิน
ธุรกิจขาวโพดเลี้ยงสัตวและเพ่ิมทางเลือกใหเกษตรกรไดมีแหลงรับซื้อ
ผลผลิตท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผูผลิตอาหารสัตวอ่ืนๆ ในอัตราสวน 1 : 3 ยกเวนเฉพาะในชวง วันท่ี 15 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2561 กําหนด
สัดสวนในอัตรา 1 : 2 เน่ืองจากชวงดังกลาวมีผลผลิตออกสูตลาดนอย สําหรับผูผลิตอาหารสัตวเลี้ยงในอัตราสวน 1 : 2 
ยกเวนการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการนําเขาขาวสาลีแกกลุมผูผลิตอาหารกุง 

3. เหตุผลความจําเปนท่ีตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือเปนการรองรับผลผลิตของเกษตรกรในฤดูกาลเก็บเก่ียว
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2561/62 และเพ่ิมศักยภาพการรวบรวมรับซื้อ การแปรรูปเปนผลิตภัณฑขาวโพดเลี้ยงสัตวใหแก
เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ตลอดจนสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันเกษตรกรในการดําเนินธุรกิจขาวโพดเลี้ยงสัตว 
และเพ่ิมทางเลือกใหเกษตรกรไดมีแหลงรับซื้อผลผลิตท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน การประชุมคณะกรรมการ นบขพ .  
ครั้งท่ี 5/2561 เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบโครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมขาวโพดเลี้ยงสัตวและสราง
มูลคาเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ป 2561/62 ตามท่ี ธ.ก.ส. เสนอ เพ่ือสนับสนุนสินเช่ือใหกับสถาบันเกษตรกรท่ีมี 
การประกอบธุรกิจเก่ียวกับขาวโพดเลี้ยงสัตว ไดมีเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตวชวยดูดซับผลผลิตในชวง
ท่ีออกสูตลาดมาก และมอบหมายฝายเลขานุการคณะกรรมการ นบขพ. นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

4 สาระสําคัญ และขอเท็จจริง 
4.1 สถานการณการผลิตและความตองการขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2561/62 ดังน้ี  

1) การผลิตและความตองการใช สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดการณผลผลิต 5 ลานตัน เพ่ิมข้ึน
จากปกอน 0.07 ลานตัน หรือรอยละ 1.42 โดยผลผลิตออกสูตลาดกระจุกตัวมากในชวงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2561 
ประมาณ 3.34 ลานตัน หรือรอยละ 66.66 ของปริมาณผลผลิตท้ังหมด และสมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทยคาดการณ
ความตองการใช 8.25 ลานตัน เพ่ิมข้ึนจากปกอน 0.15 ลานตัน หรือรอยละ 1.85 

2) ราคา ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2561 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวชนิดเมล็ด ความช้ืนรอยละ 14.5  
ผูรวบรวม (จังหวัดเพชรบูรณ) รับซื้อราคาเฉลี่ยอยูท่ี 9.31 บาท/กิโลกรัม ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากปกอน ซึ่งอยูท่ี 8.34 บาท/กิโลกรัม 
สําหรับโรงงานอาหารสัตวรับซื้อในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รับซื้อราคาเฉลี่ยอยู ท่ี 9.99 บาท/กิโลกรัม  
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากปกอน ซึ่งอยูท่ี 9.12 บาท/กิโลกรัมซึ่งราคามีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึนเน่ืองจากผลผลิตออกสูตลาดนอย 

3) การนําเขามีการนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวจากประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ในชวงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2561 ปริมาณรวม 0.153 ลานตัน มูลคา 900.93 ลานบาท เพ่ิมข้ึน
จากปท่ีผานมา 0.058 ลานตันหรือ รอยละ 61.05 และมีการนําเขาขาวสาลีในชวงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2561 
ปริมาณรวม 1.508 ลานตัน มูลคา 11,018.27 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 0.236 ลานตัน หรือรอยละ 15.65 
สําหรับวัตถุดิบทดแทนขาวโพดเลี้ยงสัตวอ่ืนๆ มีปริมาณการนําเขาเพ่ิมข้ึน อาทิ ขาวบารเลย ขาวโอต ยกเวนขาวไรย 
มีปริมาณการนําเขาลดลง 

4.2 การบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2561/62 ตามท่ีคณะกรรมการ นบขพ. ไดมีมติเห็นชอบ
โครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมขาวโพดเลี้ยงสัตวและสรางมูลคาเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ป 2561/62 วงเงิน 45 ลานบาท 
โดย ธ.ก.ส. ไดจัดทําโครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมขาวโพดเลี้ยงสัตวและสรางมูลคาเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ป 2561/62 แลว ดังน้ี 
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1) วัตถุประสงค เพ่ือสนับสนุนสินเช่ือแกสถาบันเกษตรกรท่ีมีการประกอบธุรกิจเก่ียวกับขาวโพดเลี้ยงสัตว 
นําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตวจากเกษตรกรเพ่ือจําหนายตอ แปรรูปเพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิม และ/หรือใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว รวมท้ังเพ่ือชวยดูดซับปริมาณผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในชวงท่ี
ผลผลิตออกมาก 

2) เปาหมาย สนับสนุนสินเช่ือแกสถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมหรือรับซื้อและสรางมูลคาเพ่ิมขาวโพด
เลี้ยงสัตวจากเกษตรกร วงเงินสินเช่ือ 1,500 ลานบาท โดยใชเงินทุน ธ.ก.ส. 

3) วิธีการ ธ.ก.ส. คิดดอกเบ้ียเงินกูตามโครงการ ในอัตรารอยละ 4 ตอป โดยคิดจากสถาบันเกษตรกร 
ในอัตรารอยละ 1 ตอป และรัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียแก ธ.ก.ส. ในอัตรารอยละ 3 ตอป เปนระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน 
นับแตวันรับเงินกู และวันถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกูเปนตนไปสถาบันเกษตรกรจะตองรับภาระ
ดอกเบ้ียเองในอัตรา MLR บวกตามช้ันความเสี่ยงของสถาบันเกษตรกรแตละแหง (ปจจุบัน MLR เทากับรอยละ 5 ตอป)  

4) งบประมาณท่ีขอจัดสรร จํานวน ดอกเบ้ียท่ีขอชดเชยจากรัฐ 45 ลานบาท 
5) ระยะเวลาการดําเนินโครงการ ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2563 ระยะเวลา

จายเงินกู ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 กําหนดชําระคืนเงินกู ไมเกิน 12 เดือน นับแต
วันท่ีรับเงินกู ท้ังน้ี ตองชําระหน้ีใหเสร็จสิ้นไมเกินวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาชดเชยดอกเบ้ียไมเกิน 12 เดือน 
นับแตวันท่ีรับเงินกู ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2563 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เห็นควรใหความเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ เน่ืองจาก

โครงการดังกลาวจะทําใหเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมีแหลงจําหนายผลผลิตเพ่ิมข้ึน เปนการเพ่ิมศักยภาพ 
ในการรวบรวมหรือรับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตว การแปรรูปเปนผลิตภัณฑของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร และสรางความ
เขมแข็งใหกับสถาบันเกษตรกร รวมท้ังชวยดูดซับผลผลิตในชวงท่ีออกสูตลาดมาก สําหรับสถาบันเกษตรกรท่ีเปนกลุม
วิสาหกิจชุมชน การพิจารณาใหสินเช่ือควรพิจารณาขอมูลท่ีเก่ียวของประกอบดวย ไดแก รูปแบบกิจการ ผลการประเมิน
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและแผนการดําเนินงาน ขอมูลทรัพยสินและหน้ีสิน เปนตน และควรมีการติดตามการดําเนินงาน
ตามแนวทางการบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2561/62 อยางใกลชิดเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหกระทรวงพาณิชยและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวน
ท่ีเก่ียวของตอไป รวมท้ังใหพิจารณากําหนดแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือใหผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวออกสูตลาดตลอด
ปอยางเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของตลาดในแตละชวงเวลาดวย 
  



6 
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 4/2562 วันอังคารท่ี 22 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

220162 
 

เรื่อง : สถานการณและแนวทางการบริหารจัดการมันสําปะหลัง ปการผลิต 2561/62 
 

สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. รับทราบสถานการณการผลิตและการตลาดสินคามันสําปะหลัง ป 2561/62 รวมท้ังมาตรการและ

แนวทางปองกันการแพรระบาดของโรคไวรัสใบดางมันสําปะหลัง ท้ังน้ี กระทรวงพาณิชยอยูระหวางการจัดทําโครงการ
เสนอสํานักงบประมาณ เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 

2. รับทราบแผนการดําเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการมันสําปะหลัง  ปการผลิต 2561/62 
จํานวน 5 โครงการ วงเงินรวม 18.324 ลานบาท 

3. อนุมัติการดําเนินโครงการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.) และวงเงินงบประมาณท่ีใช
ดําเนินโครงการ ป 2561/62 จํานวน 2 โครงการ วงเงินรวมท้ังสิ้น 114 ลานบาท ดังน้ี 

3.1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลังในระบบนํ้าหยด วงเงินสินเช่ือ 1,150 ลานบาท 
วงเงินท่ีขอรับจัดสรร 69 ลานบาท 

3.2 โครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมมันสําปะหลังและสรางมูลคาเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร วงเงินสินเช่ือ 
1,500 ลานบาท วงเงินท่ีขอรับจัดสรร 45 ลานบาท 

โดยภาระงบประมาณท่ีเกิดข้ึน ให ธ.ก.ส. เสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตามความ
จําเปนและเหมาะสมตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง (นบมส.) มีมติในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 

31 ตุลาคม 2561 เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการสินคามันสําปะหลัง ปการผลิต 2561/62 จํานวน 7 โครงการ 
วงเ งิน 132.324 ลานบาท และมีมติในคราวประชุมครั้ ง ท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561  
เห็นชอบมาตรการและแนวทางปองกันการแพรระบาดของโรคไวรัสใบดางมันสําปะหลัง โดยมอบหมายฝายเลขานุการฯ 
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ และขออนุมัติแนวทางการบริหารจัดการสินคามันสําปะหลัง ปการผลิต 2561/62 

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

เพ่ือจะชวยบรรเทาความเดือดรอนและลดภาระแกเกษตรกร 
ผูปลูกมันสําปะหลัง สนับสนุนใหมีการเ พ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
และเพ่ิมมูลคามันสําปะหลังจากการแปรรูปเบ้ืองตน รวมท้ังมีการกํากับ
ดูแลการนําเขามันสําปะหลังจากประเทศเพ่ือนบานไมใหสงผลกระทบ 
ตอราคามันสําปะหลังในประเทศ และขยายโอกาสทางการคา อีกท้ังเปน
การสรางแรงจูงใจเกษตรกรใหความรวมมือกับภาครัฐในการปองกัน 
การแพรระบาดของโรคไวรัสใบดางมันสําปะหลัง และความเสียหาย 
ท่ีอาจเกิดข้ึนกับอุตสาหกรรมมันสําปะหลังท้ังระบบ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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รายละเอียดมีดังน้ี 
1. สถานการณการผลิตและการตลาด ปการผลิต 2561/62 คาดวามีผลผลิต 29.975 ลานตัน เพ่ิมข้ึนจากปท่ี

ผานมารอยละ 7.53 ผลผลิตออกสูตลาดมากชวงเดือนธันวาคม 2561 – มีนาคม 2562 และคาดวามีความตองการใช
ประมาณ 40 ลานตัน ราคามันสําปะหลัง ป 2561 สูงกวาปท่ีผานมา เน่ืองจากผลผลิตไมเพียงพอตอความตองการใช 

2. การบริหารจัดการสินคามันสําปะหลัง ปการผลิต 2561/62 นบมส. มีมติในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2561  
เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2661 เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการสินคามันสําปะหลัง ป 2561/62 จํานวน 7 โครงการ 
วงเงินรวม 132.324 ลานบาท ประกอบดวย 

2.1 กระทรวงพาณิชย จํานวน 4 โครงการ วงเงินรวม 18.324 ลานบาท แบงเปน (1) โครงการท่ีขอใชเงิน
จากกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร 3 โครงการ ไดแก (1.1) โครงการสนับสนุนเครื่องสับมันสําปะหลังขนาดเล็ก 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแปรรูปมันสําปะหลัง วงเงิน 10 ลานบาท (1.2) โครงการขยายโอกาสทางการคาและพัฒนา
ศักยภาพผูสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง วงเงิน 2 ลานบาท และ (1.3) โครงการกํากับดูแลการนําเขามันสําปะหลังจาก
ประเทศเพ่ือนบาน วงเงิน 6.324 ลานบาท และ (2) โครงการท่ีไมขอรับจัดสรรงบประมาณ 1 โครงการ ไดแก โครงการ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑมันสําปะหลังใหสอดคลองกับความตองการของตลาด (มันเสนสะอาด) 

2.2 โครงการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จํานวน 3 โครงการ วงเงินรวม 
114 ลานบาท แบงเปน (1) โครงการท่ีขอเบิกจายจากงบประมาณประจําปของกระทรวงการคลัง จํานวน 2 โครงการ 
ไดแก  (1.1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลังในระบบนํ้าหยด วงเ งิน 69 ลานบาท  
และ (1.2) โครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมมันสําปะหลังและสรางมูลคาเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร วงเงิน 45 ลานบาท  
และ (2) โครงการท่ีไมขอรับจัดสรรงบประมาณ 1 โครงการ ไดแก โครงการสินเช่ือเพ่ือเปนคาใชจายฉุกเฉินสําหรับ
เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง 

3. การแกไขปญหาโรคไวรัสใบดางมันสําปะหลังในไทย นบมส. มีมติในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี  
15 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบมาตรการและแนวทางปองกันการแพรระบาดของโรคไวรัสใบดางมันสําปะหลัง ดังน้ี 

3.1 มาตรการสรางแรงจูงใจเกษตรกรเพ่ือใหเกษตรกรใหความรวมมือกับภาครัฐในการปองกันการแพร
ระบาดของโรค และความเสียหายของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังท้ังระบบท่ีอาจเกิดข้ึน โดยการชวยเหลือเกษตรกรกรณี
ไมสามารถขายผลผลิตคุณภาพดีได โดยการชดเชยใหเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังท่ีไดรับผลกระทบในอัตรากิโลกรัมละ 
1 บาท หรือไมเกินไรละ 3,000 บาท วงเงินงบประมาณ 20 ลานบาท ท้ังน้ี มาตรการดังกลาวกรมการคาภายใน 
อยูระหวางดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการขอใชเงินงบประมาณรายจาย
งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือแกไขหรือเยียวยาความเดือดรอนเสียหายในบางกรณี 
พ.ศ. 2559 

3.2 มาตรการกํากับดูแลการนําเขามันสําปะหลังและผลิตภัณฑจากประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือปองกันโรคใบดาง
ท่ีติดมากับมันสําปะหลังและผลิตภัณฑท่ีนําเขาจากประเทศเพ่ือนบาน 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นควรใหความเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ เน่ืองจาก

แนวทางการบริหารจัดการมันสําปะหลัง ปการผลิต 2561/62 เปนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพท้ังดานการผลิต  
การแปรรูป และการตลาด ซึ่งจะชวยบรรเทาความเดือดรอนและลดภาระแกเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง สนับสนุนใหมี
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเพ่ิมมูลคามันสําปะหลังจากการแปรรูปเบ้ืองตน รวมท้ังมีการกํากับดูแลการนําเขามัน
สําปะหลังจากประเทศเพ่ือนบานไมใหสงผลกระทบตอราคามันสําปะหลังในประเทศ และขยายโอกาสทางการคา ท้ังน้ี
กระทรวงพาณิชยควรติดตามผลการดําเนินงานอยางใกลชิดและตอเน่ือง เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
อยางแทจริง สําหรับมาตรการและแนวทางปองกันการแพรระบาดของโรคไวรัสใบดางมันสําปะหลัง เห็นควรใหกระทรวง
พาณิชยเรงดําเนินการจัดทําโครงการเสนอสํานักงบประมาณ ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือสรางแรงจูงใจเกษตรกรใหความรวมมือ 
กับภาครัฐในการปองกันการแพรระบาดของโรคไวรัสใบดางมันสําปะหลัง และความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับอุตสาหกรรม
มันสําปะหลังท้ังระบบ 

มติ ครม. : 1. รับทราบสถานการณการผลิตและการตลาดสินคามันสําปะหลัง ป 2561/62 มาตรการและแนวทาง
ปองกันการแพรละบาดของโรคไวรัสใบดางมันสําปะหลัง และแผนการดําเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการมัน
สําปะหลัง ปการผลิต 2561/62 จํานวน 5 โครงการ วงเงินรวม 18.324 ลานบาท ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ 

2. อนุมัติในหลักการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลังในระบบนํ้าหยด และโครงการ
สินเช่ือเพ่ือรวบรวมมันสําปะหลังและสรางมูลคาเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกรของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร โดยชดเชยดอกเบ้ียในอัตรา FDR+1 ในกรอบวงเงินงบประมาณ 82.65 ลานบาท (50.025+32.625)  
และใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามผล
การปฏิบัติงานจริง เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป ตามความจําเปนและเหมาะสมตอไป ตามความเห็น 
ของสํานักงบประมาณ 

3. ใหกระทรวงพาณิชยและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป รวมท้ังใหพิจารณา
ดําเนินการเพ่ิมเติมดวย ดังน้ี 

3.1 เรงประชาสัมพันธเพ่ือสรางการรับรูและความเขาใจท่ีถูกตองแกเกษตรกรเก่ียวกับการปลูกมัน
สําปะหลังในระบบนํ้าหยดใหชดเจนและท่ัวถึง รวมท้ังใหเสริมสรางองคความรูเก่ียวกับแนวทางการรับซื้อและการตรวจสอบ
คุณภาพของมันสําปะหลังใหแกบุคลากรของสถาบันเกษตรกรตางๆ ท่ีเก่ียวของใหถูกตองดวย 

3.2 เรงกําหนดแนวทางการบริหารจัดการในข้ันตอนตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหผลผลิตมันสําปะหลังออกสู
ตลาดไดตลอดป โดยมีปริมาณท่ีเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของตลาดในแตละชวงเวลา 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 4/2562 วันอังคารท่ี 22 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

220162 

 
เรื่อง : การศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาในพื้น ที่จั งหวัดชุมพร  - ระนอง และพ้ืนท่ี

จังหวัดสุราษฎรธานี - นครศรีธรรมราช 
 
สารัตถะ :  สศช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. เห็นชอบการศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร-ระนอง 
และพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี-นครศรีธรรมราช (การพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืน) ตามท่ีสํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ ภายใตกรอบการพัฒนา 4 ดาน ไดแก (1) การพัฒนาประตูการคาฝง
ตะวันตก (2) การพัฒนาประตูสูการทองเท่ียวอาวไทยและอันดามัน (3) การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูป
การเกษตรมูลคาสูง และ (4) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การสงเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองนาอยู 
ประกอบดวยโครงการจํานวนรวม 116 โครงการ กรอบวงเงินป 2562-2565 รวม 106,790.13 ลานบาท  
โดยมอบหมายหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินโครงการและขอรับการจัดสรรงบประมาณใหเปนไปตามกรอบการพัฒนา
ดังกลาวตอไป 

2. อนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลางรายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือดําเนินการโครงการจําเปนเรงดวนท่ีสงผลสําคัญตอการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต
อยางยั่งยืน และมีความพรอมดําเนินการไดทันทีในป 2562 (Quick-win) จํานวน 5 โครงการ วงเงินรวม 448.6973 ลานบาท 
โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ และดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมนอกสถานท่ีอยางเปนทางการ ณ จังหวัดชุมพร เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2561  

ไดมีมติเห็นชอบในหลักการของกรอบแนวคิดการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืน และไดมอบหมาย 
ใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนา 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร - ระนอง และพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี - นครศรีธรรมราช พรอมท้ังรับความเห็นของหนวยงาน 

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

เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสินคา
เกษตรเพ่ือการสงออก และอุตสาหกรรมชีวภาพ ท้ังน้ี ควรเนนการแปรรูป
สรางมูลคาเพ่ิมจากสินคา เ กษตร ใน พื้น ที่ดว ยการ ใช เ ทค โน โลยี
และนวัตกรรม  เ ชื่อมโยงจากภาคการผลิตสูภาคอุตสาหกรรม
และการสงออก ผลักดันใหเกิดพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมและเปนตนแบบ 
การพัฒนาสูภูมิภาคอ่ืนตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ท่ีเก่ียวของไปพิจารณาดําเนินการ เพ่ือนําเรียนคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป ตามหนังสือ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0506/ว(ล) 40929 ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2561 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา ควรใหความเห็นชอบการศึกษาความเหมาะสมฯ เน่ืองจาก

ภาคใตเปนแหลงเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศ เชน ปาลมนํ้ามัน ยางพารา ผลไม และเปนฐานการผลิต
อาหารทะเล จึงเหมาะสมในการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรเพ่ือการสงออก  
และอุตสาหกรรมชีวภาพ ท้ังน้ี ควรเนนการแปรรูปสรางมูลคาเพ่ิมจากสินคาเกษตรในพ้ืนท่ีดวยการใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เช่ือมโยงจากภาคการผลิตสูภาคอุตสาหกรรมและการสงออก ผลักดันใหเกิดพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมและเปน
ตนแบบการพัฒนาสูภูมิภาคอ่ืนตอไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร - ระนอง 
และพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี - นครศรีธรรมราช ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
และใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดดําเนินโครงการตางๆ  
ท่ีจะชวยสรางมูลคาทางเศรษฐกิจหรือเปนประโยชนโดยตรงตอประชาชนเปนลําดับแรกใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว  
เชน โครงการกอสรางเสนทางรถไฟฟา ชวงชุมพร - ระนอง และโครงการศึกษาแนวทางการรวบรวมและกระจายสินคา
เกษตรกรของสถาบันเกษตรกรดวยโซความเย็น (Cold Chain) เปนตน 

2. ในสวนของโครงการจําเปนเรงดวนท่ีสงผลสําคัญตอการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืน
และมีความพรอมดําเนินการไดทันทีในป 2562 (Quick – win) จํานวน 5 โครงการ วงเงินรวม 448.6973 ลานบาท 
ตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เ สนอ  ใหกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงานทีเก่ียวของดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

3. ใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงบประมาณไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 4/2562 วันอังคารท่ี 22 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

220162 

 
เรื่อง : การกําหนดสินคาและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2542 
 
สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบการกําหนดสินคาและบริการควบคุมป 2562 จํานวน 52 
รายการ จําแนกเปน 46 สินคา และ 6 บริการ ตามมติคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
ในคราวประชุมคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันพุธท่ี 9 มกราคม 2562  

ท่ีประชุมไดพิจารณาทบทวนรายการสินคาและบริการควบคุม โดยสรุปมติท่ีประชุมได ดังน้ี 
1. คงรายการสินคาและบริการควบคุม จํานวน 50 รายการ จําแนกเปน 45 สินคา 5 บริการ โดยปรับเพ่ิม

ขอความรายการสินคาควบคุม จํานวน 1 รายการ คือ ขาวสาลี ปรับเปน ขาวสาลี ขาวบารเลย เพ่ือปองกันไมให
สงผลกระทบตอสถานการณราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวภายในประเทศ ซึ่งปจจุบันผูประกอบการโรงงานอาหารสัตว 
มีการนําเขาขาวบารเลยมากข้ึน และเพ่ือเปนการติดตามสถานการณอยางใกลชิด กํากับดูแลและบริหารจัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. ยกเลิกรายการสินคาควบคุม จํานวน 4 รายการ ดังน้ี 
2.1 เย่ือกระดาษ เน่ืองจากภาวะการคาปกติ ราคาคอนขางทรงตัว 
2.2 แบตเตอรี่รถยนต เน่ืองจากตลาดมีการแขงขันสูง ผูผลิตมีการพัฒนาสินคารุนใหมออกสูตลาดอยาง

ตอเน่ือง 
2.3 เม็ดพลาสติก เน่ืองจากมีผูผลิตหลายราย ตลาดมีการแขงขันสูง ไมมีปญหาดานกลไกราคา 
2.4 นํ้าตาลทราย เน่ืองจากคณะรักษาความสงบแหงชาติไดมีคําสั่ง เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2561 ใหยกเลิก

มาตรา 17 (18) แหงพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 เฉพาะในสวนของการกําหนดราคาขายนํ้าตาลทราย
เพ่ือใชบริโภคในประเทศ ดังน้ัน เพ่ือใหสอดคลองกับกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีประกาศลอยตัวนํ้าตาลทรายและปลอยราคา
ใหเปนไปตามกลไกตลาด ตลาดมีการแขงขันและปจจุบันสถานการณราคานํ้าตาลทรายลดลงสอดคลองตามกลไกตลาด 
จึงเห็นควรยกเลิกการกําหนดนํ้าตาลทรายเปนสินคาควบคุม 

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

เพ่ือใหเกิดความตอเน่ืองในการประกาศการกําหนดสินคา 
และบริการควบคุม รวมท้ังกําหนดมาตรการท่ีใชสําหรับสินคาหรือบริการ
ควบคุมตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2542  
ใหถูกตอง ชัดเจน และท่ัวถึง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. เพ่ิมรายการสินคาและบริการควบคุม 
3.1 เพ่ิมรายการสินคาในหมวดยารักษาโรคและเวชภัณฑ จํานวน 1 รายการ คือ เวชภัณฑเกี่ยวกับ 

การรักษาโรค เ พ่ือใหมีการกํากับดูแลใหครอบคลุมถึงเวชภัณฑ ซึ่งเปนวัสดุหรืออุปกรณท่ีจําเปนและมีการใช 
ในการรักษาพยาบาลเปนจํานวนมาก เชน ผาพันแผล สายนํ้าเกลือ เข็มฉีดยา เปนตน 

3.2 เพ่ิมรายการบริการควบคุมในหมวดบริการ จํานวน 1 รายการ คือ บริการรักษาพยาบาล บริการทาง
การแพทย และบริการอ่ืนของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค เน่ืองจากกระทรวงพาณิชยไดรับเรื่องรองเรียนจาก
ภาคประชาชนเก่ียวกับปญหาคายาและคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสูงเกินจริง 

4. เห็นชอบสินคาและบริการควบคุม ป 2562 มีจํานวน 52 รายการ จําแนกเปน 46 สินคา 6 บริการ  
โดยแบงเปน 10 หมวดสินคา และ 1 หมวดบริการ 

ท้ังน้ี ใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาราคายาและเวชภัณฑ คารักษาพยาบาล คาบริการทางการแพทย 
และคาบริการอ่ืนของสถานพยาบาล เพ่ือพิจารณาความพรอมกอนท่ีจะกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมตามพระราชบัญญัติ
วาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2542 ใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย รวมท้ังพิจารณาแนวทางการแกไขปญหา
อยางยั่งยืน ประกอบดวย ตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย กระทรวงสาธารณสุข กรมบัญชีกลาง สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สมาคมประกันชีวิตไทย 
สมาคมประกันวินาศภัย และผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐศาสตร 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหกระทรวงพาณิชยรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็น
ของกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปดําเนินการใหเหมาะสม 
และรอบคอบตอไป 

2. ใหกระทรวงพาณิชยเรงดําเนินการสรางการรับรูแกสาธารณชนเก่ียวกับประกาศกําหนดสินคาและบริการ
ควบคุม รวมท้ังการกําหนดมาตรการท่ีใชสําหรับสินคาหรือบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคา 
และบริการ พ.ศ. 2542 ใหถูกตอง ชัดเจน และท่ัวถึงโดยดวน 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 4/2562 วันอังคารท่ี 22 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

220162 

 
เรื่อง : รางบันทึกความตกลงระหวางสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและโครงการพัฒนา

แหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) 
 
สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบตอรางบันทึกความตกลงระหวางโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations 
Development Programme: UNDP) และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 
(Standard Letter of Agreement: LOA) โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามการมีสวนรวมท่ีประเทศกําหนด 
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายหลังป ค.ศ. 2020: การสรางความยั่งยืนผานกลไกทางการเงิน 
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย [Nationally Determined Contribution (NDC) Support 
Project: Delivering Sustainability through Climate Finance Actions in Thailand] (โครงการ NDC) ท้ังน้ี หากมี
ความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําในรางบันทึกความตกลงฯ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดตอผลประโยชน 
ของประเทศไทย ขอให ทส. สามารถดําเนินการไดโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

2. อนุมัติใหเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
เปนผูลงนามในรางบันทึกความตกลงฯ เพ่ือดําเนินโครงการ NDC (จะกําหนดวันลงนามหลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติแลว) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. รางบันทึกความตกลงระหวางสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)  

และโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP เปนเอกสารความ 
ตกลงเพ่ือเริ่มดําเนินโครงการ “สนับสนุนการดําเนินงานตามการมีสวนรวมท่ีประเทศกําหนดดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภายหลังป ค.ศ. 2020: การสรางความยั่งยืนผานกลไกทางการเงินเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ในประเทศไทย (Nationally Determine Contribution (NDC) Support Project: Delivering Sustainability 
through Climate Finance Actions in Thailand)” โดยโครงการน้ีจะสนับสนุนการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลง

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

เพ่ือชวยสงเสริมการพัฒนา การดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศใหยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สภาพภูมิอากาศใหบรรลุเปาหมายไดตามแนวทาง การมีสวนรวมท่ีประเทศกําหนด ภายหลังป ค.ศ.2020 และศึกษา
ความเช่ือมโยงกับประเด็นเพศสภาวะ (Gender Equality) ในการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1.1 สํานักงานประจําประเทศ หรือ UNDP Country Office จะใหการสนับสนุนการดําเนินโครงการ  
รวมถึงคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดข้ึนประกอบดวย ความชวยเหลือทางวิชาการ การคัดเลือกและสรรหาบุคลากรสําหรับ
โครงการ ท้ังท่ีปรึกษาระดับประเทศ ท่ีปรึกษาระดับพ้ืนท่ี รวมถึงการจัดการประชม/ฝกอบรม การจัดซื้อจัดจาง  
และการตีพิมพรายงานผลการวิเคราะห 

1.2 ระยะเวลาท่ีใหการสนับสนุน คือ 20 มีนาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2563 ภายใตงบประมาณ 
931,500 ดอลลารสหรัฐ โดยมี สผ. เปนหนวยงานรวมปฏิบัติการ ซึ่ง UNDP จะใหการสนับสนุนตามแนวทางท่ี สผ. รองขอ 

1.3 การพัฒนาเอกสารโครงการไดผานการหารือรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน  
กลุมเพ่ือสตรีและองคกรภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา ฯลฯ และเมื่อรางความตกลงฯ ไดรับความเห็นชอบจะม ี
การหารือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนาแนวทางการดําเนินงานตอไป 

2. กระทรวงการตางประเทศไดพิจารณาแลวเห็นวา เอกสารดังกลาวไมเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 178  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 แตเปนเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศหรือท่ีเก่ียวของกับองคการ
ระหวางประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐบาลไทย จึงตองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา 4(7) ของพระราชกฤษฎีกา 
วาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 

3. หนวยงานรับผิดชอบหลักเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
คือ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งท่ีผานมาไดดําเนินงานรวมกับ สผ. ในการจัดทําเอกสารและการใหทาทีในสวน 
ท่ีเก่ียวของมาโดยตลอด 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว ไมมีขอขัดของตอรางบันทึกความตกลงฯ เน่ืองจากการดําเนิน

โครงการ NDC Support Project: Delivering Sustainability through Climate Finance Actions in Thailand  
เปนประโยชนตอประเทศไทยในการชวยสงเสริมการพัฒนา การดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหยั่งยืน
และมีประสิทธิภาพ ตรงกับความตองการของประเทศ สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติในระดับสากล ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ดานสภาพภูมิอากาศเปนประเด็นสําคัญของโลกท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอภาคเกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหาร 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณยินดีสนับสนุนการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวอยางใกลชิด เพ่ือรวมพัฒนาโครงการหรือ
แนวทางปฏิบัติใหมีความเหมาะสมกับภาคเกษตรของไทย 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปน 
ตองปรับเปลี่ยนรางบันทึกความตกลงระหวางโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดลอม (Standard Letter of Agreement : LOA) โครงการ NDC Support Project: Delivering Sustainability 
through Climate Finance Actions in Thailand ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรี 
ไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตร ี
ทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวตามหลักเกณฑ 
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศ
หรือองคการระหวางประเทศ) ดวย 

2. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม) นําแผนท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแผลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมและแผนดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของไปประกอบการพิจารณากําหนดกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามกรอบ 
ท่ีกําหนดไวในเอกสารโครงการ NDC Support Project: Delivering Sustainability through Climate Finance 
Actions in Thailand ดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 4/2562 วันอังคารท่ี 22 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

220162 

 
เรื่อง : ขออนุมัติกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย-เวียดนาม (JCBC) 

ครั้งท่ี 3 
 
สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย-
เวียดนาม (JCBC) ครั้งท่ี 3 

2. เห็นชอบใหคณะผูแทนไทยหารือกับฝายเวียดนามตามประเด็นท่ีอยูในกรอบการหารือ เพ่ือสงเสริม
ผลประโยชนของฝายไทยและการสงเสริมความสัมพันธกับเวียดนาม และเมื่อไดจัดทําบันทึกการประชุมแลว กระทรวง
การตางประเทศจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ประเทศไทยจะเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี (JCBC) 

ไทย-เวียดนาม ครั้งท่ี 3 ระหวางวันท่ี 23 – 25 มกราคม 2562 ท่ีกรุงเทพฯ โดยมีนายดอน ปรมัตถ วินัย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และนายฝาม บ่ิงห มิงห รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศเวียดนาม เปนประธานรวม 

2. เพ่ือเตรียมประเด็นท่ีท้ังสองฝายจะหารือระหวางการประชุมดังกลาว กระทรวงการตางประเทศจึงประสงค 
จะเสนอกรอบหารือ ซึ่งบรรจุประเด็นตางๆ เก่ียวกับความรวมมือท่ีดําเนินการอยูระหวางไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

3. เมื่อวันท่ี 10 – 11 พฤษภาคม 2561 กระทรวงการตางประเทศไดจัดการประชุม เตรียมการระหวาง
สวนราชการไทยท่ีเก่ียวของ เพ่ือหารือเก่ียวกับประเด็นท่ีฝายไทยประสงคจะผลักดันเพ่ือใหไดรับขอมูลและขอคิดเห็น 
ท่ีเปนประโยชนการนําไปหารือกับฝายเวียดนามระหวางกาประชุมดังกลาว 

4. กรอบหารือดังกลาวมีสาระสําคัญเก่ียวกับประเด็นความรวมมือทวิภาคีท่ีท้ังสองประเทศไดดําเนินการรวมกันไว 
ประเด็นท่ีท้ังสองฝายเห็นพองจะแกไข พัฒนาและ/หรือผลักดันใหเกิดความคืบหนาเพ่ือประโยชนของการดําเนิน

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

เพ่ือสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือทวิภาคีในประเด็นตางๆ 
ท่ีท้ังสองฝายจะดําเนินการรวมกัน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความสัมพันธ โดยประเด็นสําคัญท่ีจะมีการหยิบยกข้ึนหารือระหวางการประชุมฯ อาทิ ความรวมมือดานการเมือง  
ความรวมมือดานการทหารและความมั่นคง การทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม  
กิจการยุติธรรมและกฎหมาย การคาและการลงทุน การเกษตร ความเช่ือมโยง การทองเท่ียว แรงงาน ความรวมมือ 
ดานวัฒนธรรมและการศึกษาและการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนความรวมมือทางวิชาการและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
และความรวมมือในระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ 

5. คณะกรรมาธิการรวม (ฝายไทย) ไดรับการแตงตั้งโดยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2557  
ซึ่งประเด็นตางๆ ในกรอบการหารือสําหรับประชาชนฯ อยูภายใตของเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมาธิการรวม  
(ฝายไทย) ท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไวแลว 

6. กระทรวงการตางประเทศและคณะผูแทนไทยจะใชประเด็นในกรอบการหารือดังกลาวในการประชุม 
กับฝายเวียดนาม เพ่ือจัดทําบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี (JCBC) ไทย-เวียดนาม  
ซึ่งเปนเอกสารผลลัพธของการประชุมคณะกรรมาธิการดังกลาว และเมื่อการประชุมฯ แลวเสร็จจะนําบันทึกการประชุม
ดังกลาว (ไมมีการลงนาม) เสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือใหความเห็นชอบตอไป ท้ังน้ี บันทึกการประชุมท่ีจะจัดทําข้ึน
เปนการแสดงเจตนารมณของไทยและเวียดนามท่ีจะมุงสงเสริมและกระชับความสัมพันธในดานตางๆ โดยจะไมใชถอยคํา
หรือเจตนาท่ีกอใหเกิดพันธกรณีระหวางรัฐบาลภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ เพ่ือมิใหบันทึกการประชุม 
เปนสนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศและเขาขายเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560 

มติ ครม. : เห็นชอบท้ัง 2 ขอ ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ และใหกระทรวงการตางประเทศรับความเห็นของ
กระทรวงยุติธรรมไปดําเนินการตอไป ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนกรอบการหารือสําหรับการประชุม
คณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย–เวียดนาม (Joint Commission on Bilateral Cooperation: (JCBC) 
ครั้งท่ี 3 ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงการตางประเทศ
ดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจาก
การปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 
 


