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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 5/2562 วันอังคารท่ี 29 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

290162 

 
เรื่อง : ขออนุมัติงบกลางเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใตป 2560 เพ่ิมเติม 
 
สารัตถะ :  กษ .  เสนอ ครม .  พิจารณาอนุมัติขยายกรอบวงเงินชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัย
ภาคใตป 2560 เพ่ิมเติม จากท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2561 อนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารอง
จายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน กรอบวงเงิน 3,136.735 ลานบาท เปน 3,211.048 ลานบาท เพ่ิมเติมอีก 74.313 
ลานบาท โดยใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน ท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณถึงวันทําการสุดทายของเดือน
มีนาคม 2562 เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใตป 2560 ครัวเรือนละ 3,000 บาท ท้ังน้ี 
คําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหถือวาเปนคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. มติ ครม. เมื่อวันท่ี 17 ก.ค. 61 เห็นชอบการชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัยป 2560 

ครัวเรือนละ 3,000 บาท กรอบวงเงิน 3,136.735 ลานบาท (พายุตาลัส-เซินกา 210.295 ลานบาท พายุทกซูรี 
1,074.393 ลานบาท อุทกภัยภาคใต 1,852.047 ลานบาท) โดยใหถัวจายงบประมาณระหวางภัยได 

2. เกษตรกรท่ีผานการพิจารณาจาก อกพ. และ สป.กษ. ตรวจความซ้ําซอนและรับรองรายช่ือแลว จํานวน 1,069,754 
ครัวเรือน วงเงิน 3,209.262 ลานบาท ไดรับการจัดสรรงบประมาณแลว 1,044,983 ครัวเรือน วงเงิน 3,134.949 
ลานบาท (โอนสําเร็จ 1,024,668 ครัวเรือน วงเงิน 3,074.004 ลานบาท) แตยังไมไดรับจัดสรรอีก จํานวน 24,771 
ครัวเรือน วงเงิน 74.313 ลานบาท เน่ืองจากกรอบวงเงินไมเพียงพอ 

3. ความเห็นสงป. เห็นควรให ก.เกษตรฯ นําเสนอครม.เพ่ือพิจารณาขยายกรอบวงเงินชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับ
ผลกระทบจากอุทกภัยภาคใตป 2560 เพ่ิมเติม 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเรงรัดติดตาม 
การดําเนินการจายเงินชวยเหลือเยียวยาใหกับเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบใหแลวเสร็จโดยเร็ว ภายในกรอบเวลา 

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

เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบ 
จากอุทกภัย ซึ่ งยั งไม ไดรับการชวยเหลือ ใหไดรับการชวยเหลือ
เชนเดียวกัน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดไวดวย (15 วันทําการ) 
2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 5/2562 วันอังคารท่ี 29 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

290162 
 

เรื่อง : การดําเนินการตามมาตรการเรงดวนช่ัวคราว เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเลเพ่ิมเติม 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. แกไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเวนขอหามมิใหคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักร

เปนการเฉพาะสําหรับคนตางดาวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมาฯ ใหครอบคลุมตางดาวท่ีเดินทางเขามาอยู 
ในราชอาณาจักรภายหลังวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2562 และขยายระยะเวลาการดําเนินการ
ขอหนังสือคนประจําเรือจัดทําทะเบียนประวัติ หรือบัตรประจําตัวตามกําหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร ออกไปถึงวันท่ี 
31 มีนาคม 2562 

2. ขอขยายระยะเวลาเปดศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือจัดทําทะเบียนประวัติและอกหนังสือคนประจําเรือ 
ออกไปจนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

3. ใหกระทรวงการตางประเทศ โดยกรมการกงสุลมอบอํานาจในการตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ัวคราว 
(Non – Immigrant) รหัส L – A ใหกับสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ในการดําเนินการตรวจลงตราใหกับแรงงานตางดาว 
ท่ีไดรับหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายวาดวยการประมง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบใหมีการออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออก

หนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายวาดวยการประมง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 ออกตาม
ความในพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเวนขอหามมิใหคนตางดาว
เขามาในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะสําหรับคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถมายื่นคําขอรับ
หนังสือคนประจําเรือ เพ่ืออยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว และทํางานกับนายจางในกิจการประมงทะเล ลงวันท่ี  
3 ธันวาคม 2561 เพ่ืออนุญาตใหคนตางดาวท่ีถือหนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทางช่ัวคราว (Temporary 
Passport) เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) เอกสารการเดินทาง (Travel Document) ซึ่งเอกสาร
ดังกลาวยังไมหมดอายุ โดยไมพิจารณาวาแรงงานจะไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร หรือไมไดรับอนุญาต  
หรือการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง อยูในราชอาณาจักรเพ่ือทํางานในกิจการประมงทะเลเปนเวลา 1 ป  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานเพ่ือทํางานในเรือประมง 
ซึ่งอาจกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยใชหนังสือคนประจําเรือ (Seabook) ตามมาตรา 83 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 แทนใบอนุญาต
ทํางานสําหรับคนตางดาว และการอนุญาตใหเขาเมือง 

2. ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเวนขอหามมิใหคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะ
สําหรับคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถยื่นคําขอรับหนังสือคนประจําเรือ เพ่ืออยูในราชอาณาจักร
เปนการช่ัวคราว และทํางานกับนายจางในกิจการประมงทะเล ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2561 กําหนดใหคนตางดาวซึ่งมีอายุ
ตั้งแต 18 ปบริบูรณข้ึนไป ท่ีถือหนังสือเดินทางเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล  
ท่ียังไมหมดอายุ และเขามาอยูในราชอาณาจักรกอนในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 สามารถยื่นคําขอรับหนังสือคนประจํา
เรือตามกฎหมายวาดวยการประมง เ พ่ือรับอนุญาตใหอยู ในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  
และรับอนุญาตใหทํางานกับนายจางในกิจการประมงทะเล ตามกฎหมายวาดวยการบริหารจัดการการทํางาน 
ของคนตางดาว พรอมท้ังจัดทําทะเบียนประวัติ หรือบัตรประจําตัวตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร ระหวางวันท่ี 
3 ธันวาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2562 

3. ในการดําเนินการเปดใหมีการข้ึนทะเบียนคนตางดาวเพ่ือทํางานในกิจการประมงทะเล ตั้งแตวันท่ี 3 ธันวาคม 2561 
ถึงวันท่ี 4 มกราคม 2562 ปรากฏวามีคนตางดาวมาขอรับหนังสือคนประจําเรือเพียงจํานวน 1,813 คน ไมเพียงพอ 
ตอความตองการแรงงานของนายจางท่ีประกอบกิจการประมงทะเลอีกไมต่ํากวา 23,000 คน 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเวนขอหามมิใหคนตางดาวเขามา 
ในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะ สําหรับคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถยื่นคําขอรับหนังสือ 
คนประจําเรือ เพ่ืออยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวและทํางานกับนายจางในกิจการประมงทะเล (ฉบับท่ี ..)  
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน  
โดยใหพิจารณาเก่ียวกับการกําหนดเวลาสิ้นสุดการขอหนังสือคนประจําเรือและการจัดทําทะเบียนประวัติออกไปภายหลัง
จากวันท่ี 31 มีนาคม 2562 ดวย แลวดําเนินการตอไปได 

2. อนุมัติใหขยายระยะเวลาเปดศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือจัดทําทะเบียนประวัติและออกหนังสือ 
คนประจําเรือ ออกไปจนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

3. อนุมัติใหกระทรวงการตางประเทศมอบอํานาจในการตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ัวคราว (Non – 
Immigrant) รหัส L – A ใหกับสํานักงานตรวจคนเขาเมืองในการดําเนินการตรวจลงตราใหกับแรงงานตางดาว 
ท่ีถือหนังสือเดินทาง เอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคลท่ีไดรับหนังสือคนประจําเรือ 
ตามกฎหมายวาดวยการประมง 

4. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

5. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 5/2562 วันอังคารท่ี 29 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

290162 

 

เรื่อง : ดัชนีราคาและผลผลิตสินคาเกษตรประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 และแนวโนมเดือนธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. เพ่ือทราบดัชนีราคาและผลผลิตสินคาเกษตรประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 และแนวโนม
เดือนธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
ภาพรวมรายไดของเกษตรกรในเดือน พ.ย. 2561 อยูท่ีระดับ 345.48 ลดลงจากเดือน พ.ย. 2560  

รอยละ 4.96 เปนผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวลดลงรอยละ 2.90 โดยสินคาสําคัญท่ีมีราคาลดลง ไดแก  
ขาวเปลือกเจาหอมมะลิ สับปะรด ปาลมนํ้ามัน และกุงขาวแวนนาไม ดัชนีราคาปรับตัวลดลงรอยละ 2.12 โดยสินคา
สําคัญท่ีมีราคาลดลง ไดแก ยางพารา ปาลมนํ้ามัน และไกเน้ือ 

ภาพรวมราคาสินคาเกษตรในเดือน พ.ย. 2561 อยูท่ีระดับ 123.48 ลดลงจากเดือน พ.ย. 2560 รอยละ 
2.12 สินคาท่ีราคาปรับตัวลดลง ไดแก ยางพารา ปาลมนํ้ามัน และไกเน้ือ สินคาท่ีราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ไดแก ขาวเปลือก
เจาหอมมะลิ ขาวโพดเลี้ยงสัตว และมันสําปะหลัง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ต.ค. ท่ีผานมาดัชนีราคาลดลง รอยละ 
2.64 โดยสินคาท่ีราคาปรับตัวลดลง ไดแก ยางพารา สับปะรด สินคาท่ีราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ไดแก ขาวเปลือกเจาหอม
มะลิ และไขไก 

ภาพรวมดานการผลิตสินคาเกษตรในเดือน พ.ย. 2561 อยูท่ีระดับ 279.78 ลดลงจากเดือน พ.ย. 2560 
รอยละ 2.90 สินคาท่ีราคาปรับตัวลดลง ไดแก ขาวเปลือกเจาหอมมะลิ สับปะรด ปาลมนํ้ามัน และกุงขาวแวนนาไม 
สินคาผลผลิตเพ่ิมขึ้น ไดแก มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว สุกร ไกเน้ือ และไขไก เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ต.ค. ท่ีผาน
มาดัชนีผลผลิตเพ่ิมขึ้นรอยละ 105.01 สินคาสําคัญท่ีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ไดแก มันสําปะหลัง ยางพารา สับปะรด และไกเน้ือ 
สินคาสําคัญท่ีผลผลิตลดลง ไดแก ปาลมนํ้ามัน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ไขไก และกุงขาวแวนนาไม 

แนวโนมเดือน ธ.ค. 2561 - ม.ค. 2562 
เดือน ธ.ค. 2561 วัดจากดัชนีรายไดเกษตรกรในเดือน ธ.ค. 2561 ลดลงจากเดือน ธ.ค. 2560 รอยละ 

3.84 ดัชนีราคาผลผลิตปรับตัวลดลง รอยละ 2.46 สินคาสําคัญท่ีราคาลดลง ไดแก ขาวเปลือก ออยโรงงาน สับปะรด 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ 

เพ่ือติดตามและเฝาระวังสถานการณดานราคา และการผลิต 
สินคาเกษตร ทําใหทราบถึงแนวโนมของปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในภาคเกษตร 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ปาลมนํ้ามัน และกุงขาวแวนนาไม ดัชนีผลผลิตปรับตัวลดลง รอยละ 1.41 สินคาสําคัญท่ีมีราคาลดลง ไดแก ออยโรงงาน 
ยางพารา สับปะรด ปาลมนํ้ามัน และไกเน้ือ 

สินคาท่ีมีผลผลิตออกมากในชวงเดือน พ.ย. 2561 ลําไย 
เดือน ม.ค. 2562 ดัชนีรายไดเกษตรกรคาดวาจะทรงตัว และดัชนีราคามีแนวโนมลดลง ขณะท่ีดัชนีผลผลิต 

คาดวาจะใกลเคียงกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 

มติ ครม. : ทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 5/2562 วันอังคารท่ี 29 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

290162 

 
เรื่อง : การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงเกษตรและสหกรณมีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง 

เพ่ือการสับเปลี่ยนหมุนเวียน จํานวน 2 ราย รายละเอียดรายช่ือขาราชการท่ีเสนอแตงตั้ง ดังน้ี 
1. นายประสงค ประไพตระกูล ตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงระดับสูง)  

ตําแหนงเลขท่ี 10 สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนงอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) ตําแหนงเลขท่ี 1 กรมการขาว 
(แทนลําดับท่ี 2) 

2. นายกฤษณพงศ ศรีพงษพันธุกุล ตําแหนงอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) ตําแหนงเลขท่ี 1 กรมการขาว  
ใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) ตําแหนงเลขท่ี 10 สํานักงานปลัดกระทรวง 
(แทนลําดับท่ี 1) 

มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหสํานักงาน
องคมนตรีนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหขาราชการท้ัง 2 ราย ดังกลาวพนจากตําแหนงเดิม 
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมตอไปแลว 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กกจ.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปดวยความเรียบรอยมีความ
ตอเน่ือง และเพ่ือประโยชนของทางราชการ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 5/2562 วันอังคารท่ี 29 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

290162 

 
เรื่อง : ขออนุมัติโครงการศูนยการขนสงชายแดนจังหวัดนครพนม ของกรมการขนสงทางบก 
 
สารัตถะ :  คณะกรรมการนโยบายฯการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติโครงการ 
ศูนยการขนสงชายแดนจังหวัดนครพนม ของกรมการขนสงทางบก และวงเงินงบประมาณรายจายของโครงการฯ  
ตามมาตรา 28 แหง พ.ร.บ. รวมลงทุนฯ ป 2556 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการนโยบายฯ) โดยมีรอง

นายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) เปนประธานคณะกรรมการนโยบายฯ ทําหนาท่ีประธาน ไดเสนอเรื่องขออนุมัติ
โครงการศูนยการขนสงชายแดนจังหวัดนครพนม (โครงการฯ) ของกรมการขนสงทางบก (ขบ.) มาเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา ตามหนังสือท่ี กค 0820.1/6014 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดนําเรียน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณในฐานะหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตามหนังสือท่ี นร 0506/ว(ล) 43604  
ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 

2. โครงการฯ ตั้งอยูทางดานทิศใตของดานพรมแดนและดานศุลกากรนครพนม ใกลทางหลวงแผนดินหมายเลข 
212 และสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แหงท่ี 3 รวมท้ังมีความเช่ือมตอกับโครงการกอสรางทางรถไฟทางคูสายบานไผ – 
นครพนม มีขนาดพ้ืนท่ีรวม 115 ไร 1 งาน 34 ตารางวา ขอบเขตโครงการฯ เปนการพัฒนาสถานีขนสงสินคา  
(Truck Terminal) ซึ่งเปนโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงทางถนน โดยจะเนนการรองรับกิจกรรมการขนสงสินคา
ระหวางประเทศบนเสนทางสาย R12 (ไทย – ลาว – เวียดนาม - จีนตอนใต) และรองรับการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ 
ในการเปลี่ยนรูปแบบการขนสงจากถนนสูระบบราง ผานเสนทางรถไฟทางคูสายบานไผ – นครพนม ของการรถไฟแหง
ประเทศไทย กิจกรรมหลักในโครงการฯ ไดแก การเปลีย่นหัวลากหางพวงโดยรถบรรทุกตูคอนเทนเนอร การใหบริการยก
ขนตูสินคา การใหบริการเชาใชพ้ืนท่ี อาคารรวบรวมและกระจายสินคา อาคารคลังสินคา ตลอดจนการพัฒนาและ
ใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบการขนสงและโลจิสติกส 

 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : คณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุน
ในกิจการของรัฐ/กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เ พ่ือจะชวย เ พ่ิมการขยายตั วทาง เศรษฐกิจการ เกษตร 
ของประเทศ สรางโอกาสในการขนสงและกระจายสินคาเกษตรจากแหลง
ผลิตสูตลาดปลายทางไดเร็วข้ึน ทําใหสามารถลดตนทุนโลจิสติกสสินคา
เกษตรควบคูไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนสงสินคาเกษตร 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นควรใหความเห็นชอบโครงการศูนยการขนสงชายแดน 

จังหวัดนครพนม ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ โดยโครงการฯ จะชวยเพ่ิมการขยายตัวทางเศรษฐกิจการเกษตร 
ของประเทศ สรางโอกาสในการขนสงและกระจายสินคาเกษตรจากแหลงผลิตสูตลาดปลายทางไดเร็วข้ึน ทําใหสามารถ 
ลดตนทุนโลจิสติกสสินคาเกษตรควบคูไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนสงสินคาเกษตร 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐเสนอ สําหรับงบประมาณ เพ่ือเปน
คากอสรางและคาควบคุมงาน ใหกระทรวงคมนาคม (กรมการขนสงทางบก) ดําเนินการตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ 

2. ใหกระทรวงคมนาคม กรมการขนสงทางบก คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติ
การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ .ศ . 2556 และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงบประมาณ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 5/2562 วันอังคารท่ี 29 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

290162 

 
เรื่อง : โครงการเพ่ือการพัฒนาป 2561 ของการประปาสวนภูมิภาค 
 
สารัตถะ :  มท. เสนอ ครม. เพ่ือพิจารณาเห็นชอบให กปภ. ดําเนินโครงการเพ่ือการพัฒนาป 2561 ของ กปภ.  
จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม – บางคลา - (แปลงยาว) – 
(คลองนา) – (เทพราช) และโครงการปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ วงเงินงบประมาณรวม 
1,749.169 ลานบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ไดจัดทําโครงการเพ่ือการพัฒนาป 2561 ของการประปาสวนภูมิภาค  

จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม – บางคลา - (แปลงยาว) – 
(คลองนา) – (เทพราช) และโครงการปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของเพ่ือรองรับความตองการใช
นํ้าท่ีเพ่ิมข้ึนตลอดเวลาและขยายการใหบริการนํ้าประปาแกประชาชนอยางท่ัวถึงและเพียงพอ และเพ่ือรองรับโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 

2. หนวยงานท่ีเก่ียวของใหความเห็น ดังน้ี 
(1) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แจงวาเห็นควรใหความเห็นชอบให กปภ.

เรงประสานกับกรมชลประทานในการเพ่ิมความจุอางเก็บนํ้าคลองระบม เพ่ือผันนํ้ามายังฝายทาลาด เพ่ือใหมีแหลงนํ้า
ตนทุนเพียงพอในการดําเนินงานโครงการปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพนมสารคาม – บางคลา - (แปลงยาว) – (คลองนา) 
– (เทพราช) 

(2) กระทรวงการคลัง แจงวาเห็นควรใหความเห็นชอบให กปภ. ดําเนินโครงการฯ ท้ัง 2 โครงการ ท้ังน้ี กปภ. 
ควรมีแผนงานเพ่ือกํากับดูแลบริหารโครงการใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใหครอบคลมุ
กับการดําเนินงานของโครงการ 

(3) สํานักงบประมาณ แจงวาเห็นควรใหความเห็นชอบในหลักการโครงการ เ พื่อการพัฒนาป  2561 
ของการประปาสวนภูมิภาค ซึ่งเปนรายการผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 จํานวน 2 โครงการ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : มท./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพกําลังนํ้าประปาในพ้ืนท่ีท่ีประสบ
ปญหาใหสามารถบริการนํ้าประปาแกประชาชนไดเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นดวยกับหลักการดําเนินโครงการเพ่ือการพัฒนาป 2561  

ของการประปาสวนภูมิภาค ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอเน่ืองจากเปนโครงการเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
กําลัง นํ้าประปาในพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาใหสามารถบริการนํ้าประปาแกประชาชนได เ พ่ิมข้ึนในอนาคต ท้ังน้ี  
กรมชลประทานมีความเห็นเพ่ิมเติมวา 

1. ในสวนของโครงการปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม – บางคลา - (แปลงยาว) – 
(คลองนา) – (เทพราช) ซึ่งใชนํ้าจากแหลงนํ้าท่ีอยูในความดูแลของกรมชลประทาน หากจะขอรับการจัดสรรนํ้าเพ่ิมเติม 
ขอใหกระทรวงมหาดไทย (การประปาสวนภูมิภาค) ดําเนินการทําความเขาใจกับภาคประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือกําหนด
หลักเกณฑการบริหารจัดการนํ้ารวมกัน  

2. ขอใหกระทรวงมหาดไทย (การประปาสวนภูมิภาค) คํานึงถึงศักยภาพของแหลงนํ้าดิบในพ้ืนท่ีใหเพียงพอตอ
การใชนํ้าในอนาคต 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการใหการประปาสวนภูมิภาคดําเนินโครงการกอสรางปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขา
พนมสารคาม – บางคลา – (แปลงยาว) – (คลองนา) – (เทพราช) และโครงการกอสรางปรับปรุงขยายการประปาสวน
ภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ อําเภอเวียงเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยในสวนของเงิน
งบประมาณในการดําเนินโครงการดังกลาวใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และในสวนของเงินกูในประเทศ
ใหเปนไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

2. ใหกระทรวงมหาดไทย (การประปาสวนภูมิภาค) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 5/2562 วันอังคารท่ี 29 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

290162 

 
เรื่อง : การกําหนดราคาออยข้ันตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายข้ันตน ฤดูการผลิตป 2561/2562 
 
สารัตถะ :  อก. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบการกําหนดราคาออยข้ันตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนาย
นํ้าตาลทรายข้ันตนฤดูการผลิตป 2561/2562 ในอัตราออยตันละ 700.00 บาท ณ ระดับความหวานท่ี 10 ซี.ซี.เอส 
หรือเทากับรอยละ 97.29 ของ ประมาณการราคาออยเฉลี่ยท่ัวประเทศท่ี 719.47 บาทตอตันออย และกําหนดอัตรา
ข้ึน/ลงของราคาออยเทากับ 42.00 บาท ตอ 1 ซี.ซี.เอส. และผลตอบแทนการผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายข้ันตน  
ฤดูการผลิตป 2561/2562 เทากับ 300.00 บาทตอตันออย 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. พระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา 49 – 53 กําหนดวา กอนเริ่มฤดูการผลิตนํ้าตาลทราย 

ใหคณะกรรมการบริหาร จัดทําประมาณการรายไดจากการจําหนายนํ้าตาลทรายท่ีจะผลิตในฤดูน้ันเพ่ือกําหนดราคาออย
ข้ันตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายข้ันตน และแจงใหแกสถาบันชาวไรออย และสมาคมโรงงานทราบ 

2. คณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย ในการประชุมครั้งท่ี 13/2561 เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2561  
ไดพิจารณาการกําหนดราคาออยข้ันตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายข้ันตนฤดูการผลิตป 
2561/2562 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเสนอ โดยไดมีการรับฟงความคิดเห็นและขอคัดคานจากผูแทนสถาบันชาวไรออย
และผูแทนสมาคมโรงงาน ตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ แลว มีมติ ดังน้ี 

(1) เห็นชอบองคประกอบการคํานวณราคาออยข้ันตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายนํ้าตาลทราย
ข้ันตนฤดูการผลิตป 2561/2562 

(2) เห็นชอบกําหนดราคาออยข้ันตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายข้ันตนฤดูการผลิตป 
2561/2562 ในอัตราออยตันละ 700.00 บาท ณ ระดับความหวานท่ี 10 ซี.ซี.เอส. หรือเทากับรอยละ 97.29  
ของประมาณการราคาออยเฉลี่ยท่ัวประเทศ 719.47 บาทตอตันออย และกําหนดอัตราข้ึน/ลง ของราคาออยเทากับ 
42.00 บาท ตอ 1 หนวย ซี.ซี.เอส. ตอเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายข้ันตนฤดูการผลิต
ป 2561/2562 เทากับ 300.00 บาทตอตันออย 

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

เพ่ือใหมีผลบังคับใช เพ่ือโรงงานนํ้าตาลจะไดชําระคาออยใหแก
ชาวไรออยตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(3) ใหแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาแนวทางการใหความชวยเหลือและแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวไรออย
และโรงงานนํ้าตาลทราย ฤดูการผลิตป ๒๕๖1/๒๕๖2 ประกอบดวย นายศิริรุจ จุลกะรัตน รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
เปนประธานคณะทํางาน และผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและนํ้าตาลทราย เปนคณะทํางานและเลขานุการ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว ไมขัดของในหลักการกําหนดราคาออยข้ันตนและผลตอบแทน 

การผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายข้ันตนฤดูการผลิตป ๒๕61/๒๕62 ในอัตราออยตันละ 700.00 บาท ณ ระดับความ
หวานท่ี ๑๐ ซี.ซี.เอส. หรือเทากับรอยละ 97.29 ของประมาณการราคาออยเฉลี่ยท่ัวประเทศ 719.47 บาทตอตันออย 
และกําหนดอัตราข้ึน/ลง ของราคาออยเทากับ 42.00 บาท ตอ ๑ หนวย ซี.ซี.เอส. ตอเมตริกตัน และผลตอบแทน 
การผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายข้ันตนฤดูการผลิตป ๒๕61/๒๕62 เทากับ 300.00 บาทตอตันออย เน่ืองจากไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทรายแลว 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ท้ังน้ี ใหกระทรวงอุตสาหกรรม (สํานักงานคณะกรรมการออยและ
นํ้าตาลทราย) และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสํานัก
งบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงอุตสาหกรรม (สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย) รวมกับกระทรวงเกษตร 
และสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณากําหนดมาตรการใหความชวยเหลือเกษตรกรชาวไรออย จากปญหาราคา
ออยข้ันตนและผลตอบแทนการผลติและจําหนายนํ้าตาลทรายข้ันตนต่ํากวาตนทุนการผลิต โดยใหความสําคัญกับการลด
ตนทุนการผลิตและการเพ่ิมผลผลิตตอไรใหมากยิ่งข้ึน ท้ังน้ี การดําเนินมาตรการใหความชวยเหลือดังกลาว จะสอดคลอง
กับพันธกรณีและขอตกลงภายใตองคการการคาโลก (WTO) รวมท้ังเปนไปตามขอกฎหมาย ระเบียบ และมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 5/2562 วันอังคารท่ี 29 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

290162 

 
เรื่อง : ขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 บี เพ่ือทําเหมืองแรของบริษัท ศิลาอารี จํากัด และหางหุนสวน

จํากัด วังศิลา ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช (2 เรื่อง) 
 
สารัตถะ :  อก. เสนอ พิจารณาอนุมัติการขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 บี เพ่ือทําเหมืองแรหิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ตามคําขอประทานบัตรท่ี 6/2557 ของบริษัท ศิลาอารี จํากัด  
และคําขอประทานบัตรท่ี 7/2557 ของหางหุนสวนจํากัดวังศิลา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2532 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงอุตสาหกรรมไดเสนอเรื่อง ขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 บี เพ่ือทําเหมืองแรของบริษัท 

ศิลาอารี จํากัด และหางหุนสวนจํากัด วังศิลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เน่ืองจากเห็นวาโครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสรางดังกลาวเปนการดําเนินการในพ้ืนท่ีเดิมท่ีมีการทําเหมืองมากอน มีความจําเปน
ทางดานเศรษฐกิจ มีความคุมคาและความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจและสังคมเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบ
สิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึน ประกอบกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรม 
ชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง คําขอประทานบัตรท่ี 6/2557 ของบริษัท ศิลาอารี จํากัด รวมแผนผังโครงการ 
ทําเหมืองเดียวกันกับคําขอประทานบัตรท่ี 7/2557 ของหางหุนสวนจํากัดวังศิลา และคําขอประทานบัตรท่ี 3/2557  
ของบริษัท มานะศิลา 2537 จํากัด ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2560 แลว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว ไมขัดของกับการขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 บี 

ดังกลาว เน่ืองจากเปนการขอทําประโยชนในพ้ืนท่ีท่ีเคยไดรับอนุญาตเดิม และคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานเหมืองแร ไดเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมแลว  
อีกท้ังเปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพและเปนเขตแหลงแรเพ่ือการทําเหมือง ตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการแร 20 ป  
(พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) และแผนแมบทการบริหารจัดการแร พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 ท้ังน้ี ขอใหหนวยงาน 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : อก./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เน่ืองจากเปนการขอทําประโยชนในพ้ืนท่ีท่ีเคยไดรับอนุญาตเดิม 
และคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานเหมืองแร ไดเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมแลว อีกท้ังเปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพและเปนเขตแหลงแร 
เ พ่ือการทําเหมือง ตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการแร  20 ป  
(พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) และแผนแมบทการบริหารจัดการแร  
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ท่ีเก่ียวของปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมอยางเครงครัดดวย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหกระทรวงอุตสาหกรรม  (กรมอุตสาหกรรม พ้ืนฐาน
และการเหมืองแร) และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
และสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการ 
ในสวนท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดตอไป 

2. ใหกระทรวงอุตสาหกรรม (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร) กํากับใหหางหุนสวนจํากัด วังศิลา 
ดําเนินการใหเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน ตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 5/2562 วันอังคารท่ี 29 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

290162 

 
เรื่อง : รางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใหตั้งโรงงานท่ีใชออยเปนวัตถุดิบในทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ :  อก. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใหตั้งโรงงาน 
ท่ีใชออยเปนวัตถุดิบในทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญเปนการกําหนดหลักเกณฑ
เก่ียวกับระยะหางในการตั้งโรงงานท่ีใชออยเปนวัตถุดิบกับโรงงานนํ้าตาล ตองไดรับหนังสือยินยอมจากโรงงานนํ้าตาล 
ในพ้ืนท่ีน้ัน รวมท้ังกําหนดใหผูท่ีจะขอตั้งโรงงานท่ีใชออยเปนวัตถุดิบท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการออย
และนํ้าตาลทราย (สอน.) แลว ตองดําเนินการใหไดมาซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
ภายในหาปนับแตวันท่ีไดรับการรับรอง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย  

ป พ.ศ. 2561 – 2570 และให อก. และหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดดําเนินการตามมาตรการฯ ในสวนท่ีเก่ียวของ 
ตามอํานาจหนาท่ีใหถูกตองเปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของตอไป โดยให อก. 
ปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใหต้ังโรงานท่ีใชออยเปนวัตถุดิบในทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร  
พ.ศ. 2559 เพ่ือใหสามารถตอยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพในพ้ืนท่ีใกลเคียงโรงงานเดิม 

2. อก. เสนอวา เน่ืองจาก ครม. ไดมีมติตามขอ 1 ให อก. ดําเนินการปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การใหตั้งโรงงานท่ีใชออยเปนวัตถุดิบในทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร พ .ศ. 2559 ซึ่งเปนมาตรการเรงดวน 
เพ่ือสงเสริมใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพ อก. จึงไดดําเนินการจัดทํารางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เรื่อง การใหต้ังโรงงานท่ีใชออยเปนวัตถุดิบในทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ขึ้นใหม โดยเปนการ
แกไขเพ่ิมเติมบทนิยามคําวา “โรงงานท่ีใชออยเปนวัตถุดิบ” เพ่ือใหครอบคลุมทุกประเภทกิจการของโรงงานลําดับท่ี 42 
ตามท่ีระบุในบัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และกําหนด
หลักเกณฑเพ่ิมเติมใหโรงงานท่ีใชออยเปนวัตถุดิบสามารถขออนุญาตตั้งโรงงานได แมจะมีระยะหางจากเขตโรงงานนํ้าตาล

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

เ พ่ือส ง เสริ ม ให เ กิดการล ง ทุนใน อุตสาหกรรม ชีวภาพ 
เปนมาตรการเรงดวนท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมจะเรงดําเนินการ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานไมถึง 50 กิโลเมตร แตตองไดรับยินยอมจากโรงงาน
นํ้าตาลในพ้ืนท่ีน้ัน รวมท้ังกําหนดเพ่ิมเติมใหผูท่ีขอตั้งโรงงานท่ีใชออยเปนวัตถุดิบเมื่อไดรับใบรับรองจาก สอน. แลว  
ตองดําเนินการใหไดมาซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานภายใน 5 ป นับแตวันท่ีไดรับการรับรอง 

3. สอน. ไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย ไดแกชมรมสถาบันชาวไรออยภาคอีสาน  
สหพันธชาวไรออยแหงประเทศไทย สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย สมาพันธชาวไรออยแหงประเทศไทย  
สถาบันชาวไรออย 34 สถาบันสมาคมโรงงานนํ้าตาล 3 สมาคม คณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคม โรงงานนํ้าตาลทราย 
และโรงงานนํ้าตาล 57 โรง ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สอน. (www.ocsb.go.th) โดย 0สรุปผลการรับฟงความ
คิดเห็นไดวา ชาวไรออย สมาคมชาวไรออย และโรงงานนํ้าตาลเห็นดวยกับรางประกาศ อก. ดังกลาว โดยมีความคิดเห็น
เพ่ิมเติมวาหากไมมีการกําหนดในเรื่องระยะหางโรงงานไวในกฎหมายจะเปนผลดีกับเกษตรกรชาวไรออยมากกวา 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ไดพิจารณาแลว ไมขัดของกับรางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใหตั้งโรงงานท่ีใชออยเปนวัตถุดิบ

ในทุกท่ีท่ัวราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เน่ืองจากรางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับน้ี เปนการแกไขเพ่ิมเติม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใหตั้งโรงงานท่ีใชออยเปนวัตถุดิบในทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ. 2559  
ซึ่งจะทําใหเกิดผลดีกับชาวไรออยและเกิดความมั่นคงในระบบอุตสาหกรรมท่ีใชออยเปนวัตถุดิบ และสงผลดีตอเศรษฐกิจ
โดยรวม 

มติ ครม. : อนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใหตั้งโรงงานท่ีใชออยเปนวัตถุดิบในทุกทองท่ี
ท่ัวราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมาย
และรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยใหรับขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 5/2562 วันอังคารท่ี 29 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

290162 
 

เรื่อง : รางกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนทามวง จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนทามวง จังหวัดกาญจนบุรี 
พ.ศ. .... ท่ีคณะกรรมการผังเมืองไดใหความเห็นชอบแลว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
มท. เสนอวา กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนทามวง จังหวัดกาญจนบุรี  

ในทองท่ีตําบลทาลอ ตําบลวังขนาย และตําบลทามวง อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ตามข้ันตอนท่ีพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง พ.ศ. 2518 กําหนดไวเสร็จเรียบรอยแลว โดยจัดใหมีการประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
ในทองท่ีดังกลาว และติดประกาศใหผูมีสวนไดสวนเสียตรวจดูและยื่นคํารองเปนเวลา 90 วัน เมื่อครบกําหนด 
ปดประกาศปรากฏวาไมมีผูยื่นคํารอง และคณะกรรมการผังเมืองไดมีมติรับทราบแลวเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2561  
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการของรางกฎกระทรวงดังกลาว เน่ืองจากมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทาง

ในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวของหรือชนบท ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคม
และการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดลอม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการวางผังเมือง 
อยางไรก็ตาม ขอใหผู ท่ีเก่ียวของใหความสําคัญกับการควบคุมการวางแผนผังเมืองใหสอดคลองกับเจตนารมณ 
ของกฎกระทรวงดังกลาวเพ่ือใหเปนประโยชนตอสวนรวมมากท่ีสุด โดยคํานึงถึงการควบคุมการกอสรางตางๆ เพ่ือไมให
เปนอุปสรรคกับการระบายนํ้าในพ้ืนท่ี 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนทามวง จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย
เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระทรวงพลังงาน และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตไิปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

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

เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมือง 
และบริเวณท่ีเก่ียวของหรือชนบท ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน  
การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ 
และสภาพแวดลอม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 5/2562 วันอังคารท่ี 29 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

290162 

 
เรื่อง : รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการของสวนราชการในตางประเทศ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ :  กค. เสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบในหลักการรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ
ของสวนราชการในตางประเทศ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการของสวนราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2550 เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 และแกไขถอยคําหรือขอความท่ียังไมชัดเจนใหถูกตองและมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กค. รายงานวา เดิมไดมีระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการของสวนราชการในตางประเทศ 

พ.ศ. 2550 ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ใชบังคับ 
เพ่ือใหสวนราชการมีเงินทดรองราชการเปนคาใชจายสําหรับการปฏิบัติราชการของสวนราชการในตางประเทศ 
ในระหวางท่ียังไมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย 

2. ตอมาไดมีพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใชบังคับเมื่อวันท่ี 20 เมษายน 
2561 โดยมาตรา 41 บัญญัติใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งจายเงินจากคลังเปนเงินทดรองราชการ เพ่ือใหสวนราชการใช 
ทดรองจายเปนคาใชจายปลีกยอย หรือเปนคาใชจายในการปฏิบัติราชการในตางประเทศหรือตามขอผูกพันในการกูเงิน
จากตางประเทศ หรือเปนกรณีจําเปนเรงดวนท่ีไมสามารถรอการเบิกเงินจากงบประมาณได ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรี
กําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี และมาตรา 86 บัญญัติใหบรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือหลักเกณฑท่ีออก
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
ใหมีผลใชบังคับตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติน้ี จนกวาจะมีการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ  
หรือหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับและการดําเนินการดังกลาว ตองดําเนินการใหแลวเสร็จเพ่ือใหมีผลใช
บังคับภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ (ครบกําหนดระยะเวลาหน่ึงปในวันท่ี 20 เมษายน 2562) 

3. ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามนัยกฎหมายขางตน จึงเห็นสมควรยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงิน 
ทดรองราชการของสวนราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2550 และกําหนดระเบียบขึ้นใหมภายใตบทบัญญัติ 

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

เพ่ือใหสวนราชการมีเงินทดรองราชการเพ่ือทดรองจายเปน
คาใชจายในการปฏิบัติราชการของสวนราชการในตางประเทศ ในระหวาง
ท่ียังไมไดรับงบประมาณรายจายประจําปได 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพ่ือใหสวนราชการมีเงินทดรองราชการเปนคาใชจาย
สําหรับการปฏิบัติราชการของสวนราชการในตางประเทศในระหวางท่ียังไมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย 

4. รางระเบียบในเรื่องน้ี กค. โดยกรมบัญชีกลางไดมีหนังสือถึงสวนราชการท่ีมีสํานักงานในตางประเทศ ไดแก 
กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับรางระเบียบกระทรวงการคลังดังกลาว 
ซึ่งสวนราชการทุกหนวยงานขางตนเห็นชอบกับรางระเบียบฯ แลว 

ความเห็นของ กษ. 
กษ .  พิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการของรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ 

ของสวนราชการในตางประเทศ พ.ศ. .... เน่ืองจากรางระเบียบกระทรวงการคลังท่ียกรางข้ึนใหมน้ี มีหลักการเชนเดียว 
กับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการของสวนราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2550 ท่ีใชอยูในปจจุบัน  
โดยไดมีการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และแกไขถอยคํา
หรือขอความท่ียังไมชัดเจนใหถูกตองเหมาะสมตามสภาวการณปจจุบันมากยิ่งข้ึน ดังน้ัน จึงเห็นชอบดวยกับการออก
ระเบียบกระทรวงการคลังฉบับดังกลาว 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการของสวนราชการในตางประเทศ พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
3. ใหกระทรวงการคลังเรงดําเนินการเสนอกฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

พ.ศ. 2561 เพ่ือใหมีผลใชบังคับภายในกําหนดระยะเวลา 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 5/2562 วันอังคารท่ี 29 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

290162 

 
เรื่อง : รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
 
สารัตถะ :  สํานักงาน ป.ป.ช.เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คณะกรรมการ ป .ป .ช.  มีมติ เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2561 เห็นชอบให เสนอคณะรัฐมนตรีเ พ่ือโปรด 

มีมติ ดังน้ี 
1. รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561  

2. ใหหัวหนาสวนราชการใหความสําคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐอยางเครงครัด รวมท้ังใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

3. ใหหนวยงานท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก 
3.1 สํานักงาน ป .ป .ช .  สํานักงาน ป .ป .ท .  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํา นักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสากิจ และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดําเนินการ ดังน้ี 
(1) ดานการกํากับดูแลการประเมิน 

กํากับติดตามการประเมิน (Monitoring) การดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงานภายใตกํากับดูแล 
ของแตละหนวยงาน รวมไปถึงการผลักดันใหหนวยงานภายใตกํากับดูแลใหความรวมมือและดําเนินการใหเปนไปตามแนว
ทางการประเมินท่ีกําหนด 

 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักงาน ป.ป.ช./กษ. (ศปท.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เปนรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(2) ดานสงเสริมการยกระดับผลการประเมิน 
 - นําผลการประเมินไปพิจารณากําหนดมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมใหหนวยงานภายใต

กํากับดูแลมีการปรับปรุงแกไขและพัฒนาตนเองเพ่ือใหมีการยกระดับผลการประเมินใหสูงข้ึน 
 - กํากับติดตามการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงแกไขและพัฒนาตนเองของหนวยงานภายใตกํากับดูแล 

3.2 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน มีบทบาทหนาท่ีในการสงเสริมการยกระดับผลการประเมิน
ดานคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

3.3 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีบทบาทหนาท่ีในการใหขอเสนอแนะดานสงเสริม 
การยกระดับผลการประเมินโดยเฉพาะหนวยงานท่ีมีการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐควบคูกับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองใชงบประมาณในการดําเนินการใด ๆ ใหดําเนินการปรับเปลี่ยนงบประมาณ 
ของหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใชในการดําเนินการไปพลางกอน และใหจัดทําคําขอจัดตั้งงบประมาณ
แบบบูรณาการตามแผนบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนตนไป  
โดยใหสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการดําเนินการเน่ืองจากเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เห็นชอบกับขอเสนอของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เพ่ือใหการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
ของหนวยงานภาครัฐ เปนรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอ และขอใหสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย 
กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 5/2562 วันอังคารท่ี 29 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

290162 

 
เรื่อง : ผลการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืนประจําป 2561 (2018 High-level 

Political Forum on Sustainable Development-HLPF) 
 
สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2018 
(ป พ.ศ. 2561) (High-level Political Forum on Sustainable Development-HLPF 2018) และมอบหมายให
หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ ดังน้ี 

1. ใหทุกหนวยงานเรงรัดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอคิดเห็นเก่ียวกับ

แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอยางยั่งยืนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยนอมนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทาง และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอคิดเห็นเก่ียวกับแนว

ทางการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 ของประเทศไทย และรายงานคณะรัฐมนตรีทราบ 

2. ใหทุกหนวยงานดําเนินการเผยแพรการรับรู เ ก่ียวกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนใหแกบุคลากร 

ในหนวยงานของตนผานแผนงานและกิจกรรมตางๆ ตลอดจนแกบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของจากทุกภาคสวน ซึ่งรวมถึงเด็ก 

เยาวชน นักเรียน และนักศึกษาท่ีจะเปนผูนําการเปลี่ยนผานตอไปในอนาคต 

3. ใหทุกหนวยงานสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนา 

ท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมความรูสึกเปนเจาของและความไวเน้ือ

เช่ือใจกัน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนใหบรรลุผล 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอผลการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ประจําป 2561 ใหคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพ่ือโปรดทราบผลการประชุมฯ และพิจารณาใหความเห็นชอบตามขอเสนอของ 
กต. ใน 3 ประเด็น 

2. การประชุมน้ีจัดข้ึนโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ (Economic and Social Council- 

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

เ พ่ือสง เสริมการผลิตสินคาเกษตรและอาหารท่ีมีคุณคา 
ทางโภชนาการ การสงเสริมใหเกษตรกรรายยอยมีชีวิตและความเปนอยู 
ท่ีดีข้ึน การชวยใหเกษตรกรเขาถึงปจจัยการผลิต เทคโนโลยีและการตลาด 
และการสงเสริมการใชทรัพยากรทางการเกษตรอยางยั่งยืน ผานนโยบาย
ตางๆ อาทิ การตลาดนําการผลิต การสงเสริมการทําเกษตรอินทรียและ
เกษตรทฤษฎีใหม การพัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพทางผลิต
สินคาเกษตร โครงการบริหารจัดการนํ้าท้ังโครงการชลประทานขนาดใหญ
และแหลงนํ้าในไรนา เปนตน ซึ่งลวนมีเปาหมายเพ่ือใหเกษตรกรมีชีวิต
ความเปนอยูท่ีดีข้ึนและนําไปสูความมั่นคงทางอาหาร เพ่ือบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ECOSOC) เมื่อวันท่ี 9-19 กรกฎาคม 2561 ณ สํานักงานใหญสหประชาชาติ นครนิวยอรก เปนเวทีหารือทางการเมือง
ระดับสูงวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืน ป 2561 เพ่ือติดตามและทบทวนความคืบหนาการดําเนินการตามวาระการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยในสวนของประเทศไทยมีหมอมหลวงสุภรัตน เทวกุล ท่ีปรึกษากระทรวงการตางประเทศ  
ในฐานะผูแทนพิเศษรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนหัวหนาคณะผูแทนไทย ท่ีประชุมฯ เนนย้ําวา 
การดําเนินการของประเทศตางๆ ในปจจุบันยังไมสามารถสงผลใหโลกบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนภายในป  
ค.ศ. 2030 และพบวามีแนวโนมท่ีแยลงในบางเปาหมาย เชน ความไมเทาเทียมเพ่ิมข้ึน ผลกระทบจากภัยพิบัติ 
และการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพอันมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีปจจัยท่ีเปนอุปสรรค 
ตอการพัฒนาท่ียั่งยืน อาทิ การไดอยางเสียอยางระหวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ท้ังน้ี ประเทศตาง ๆ ยังคงตองการความรูท่ีดีข้ึนเก่ียวกับผลดีและผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ 
เน่ืองจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ในการน้ี หัวหนาคณะผูแทนไทยไดกลาวถอยแถลงเนนย้ําการสงเสริมการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนา 
ท่ียั่งยืนในระดับทองถ่ิน การสงเสริมกลไกการดําเนินงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

3. ท่ีประชุมฯ ไดรับรองปฏิญญารัฐมนตรีเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2018 
เปนเอกสารผลลัพธจากการประชุม โดยมีสาระสําคัญเนนย้ําความมุงมั่นท่ีจะดําเนินการตามวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน  
ค.ศ. 2030 โดยไมท้ิงใครไวขางหลัง และเรียกรองใหประเทศตางๆ ดําเนินการตามวาระการพัฒนาดังกลาว 
ในทุกเปาหมาย 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ไดพิจารณาแลว ไมมีขอขัดของตอผลการประชุมฯ และเอกสารผลลัพธจากการประชุมฯ โดยกระทรวงเกษตร

และสหกรณเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ เปาหมายท่ี 2 การขจัดความ
อดอยากหิวโหย และเปาหมายดังกลาวสอดคลองกับยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป (2560-2579)  
ท่ีไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการดําเนินงาน ท่ีผานมากระทรวงเกษตรฯ มีภารกิจท่ีสนับสนุน
การบรรลุเปาหมายท่ี 2 ท้ังในดานการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ การสงเสริม 
ใหเกษตรกรรายยอยมีชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึน การชวยใหเกษตรกรเขาถึงปจจัยการผลิต เทคโนโลยีและการตลาด 
และการสงเสริมการใชทรัพยากรทางการเกษตรอยางยั่งยืน ผานนโยบายตางๆ อาทิ การตลาดนําการผลิต การสงเสริม
การทําเกษตรอินทรียและเกษตรทฤษฎีใหม การพัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพทางผลิตสินคาเกษตร  
โครงการบริหารจัดการนํ้าท้ังโครงการชลประทานขนาดใหญและแหลงนํ้าในไรนา เปนตน ซึ่งลวนมีเปาหมาย 
เพ่ือใหเกษตรกรมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึนและนําไปสูความมั่นคงทางอาหาร เพ่ือบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงวาดวยพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2018 ตามท่ีกระทรวง
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การตางประเทศเสนอ 
2. ใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2559  

(เรื่อง ขอคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอยางยั่งยืนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน  
ค.ศ. 2030 โดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทาง) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 
(เรื่อง ขอคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางขับเคลื่อนวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 ของประเทศไทย) และรายงาน 
ใหคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนทราบและดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีรวมท้ังใหคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาท่ียั่งยืน
เรงรัดการดําเนินการของคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนในสวนท่ีเก่ียวของใหเกิดผล 
อยางเปนรูปธรรมตอไป 
 


