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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 7/2562 วันอังคารท่ี 12 กุมภาพันธ 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

120262 

 
เรื่อง : ขออนุมัติโครงการและงบประมาณดําเนินงานโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพขาวหอมมะลิ ปการผลิต 2562/63 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. อนุมัติโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพขามหอมมะลิ ปการผลิต 2562/63 และอนุมัติกรอบ
วงเงินงบประมาณ ภายในวงเงินท้ังสิ้น 275,147,520 บาท ประกอบดวย คาใชจายในการจัดซื้อเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิ 
รวมคาขนสง จํานวน 10,000 ตัน วงเงิน 270,000,000 บาท โดยเบิกจายจากทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตและขยายพันธุพืช
และคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ วงเงิน 5,147,520 บาท โดยกรมการขาวดําเนินการปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. ใหสํานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ใหแกกรมการขาว จํานวน 270,000,000 บาท ทดแทนทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตและขยายพันธุท่ีถูกใชไป 

3. ใหกระทรวงการคลัง (กค.) (กรมบัญชีกลาง) พิจารณายกเวนโดยไมนําเอาตนทุนการผลิตเมล็ดพันธุท่ีใช
สําหรับสนับสนุนเกษตรกรในโครงการฯ มารวมคํานวณในตัวช้ีวัดของทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตและขยายพันธุพืช ประจําป
บัญชี 2562 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดทําโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพขาวหอมมะลิปการผลิต 

2562/63 และนําเสนอใหคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว (นบข.) พิจารณา ในการประชุมครั้งท่ี 
6/2561 เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 โดยมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการฯตามท่ีเสนอ และมอบหมาย 
ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดทํารายละเอียดโครงการฯนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ และอนุมัติ
งบประมาณ ป พ.ศ. 2562 จากงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนวงเงิน 275,147,520 บาท 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณไดดําเนินการตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง  
รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน พ.ศ. 2560 โดยสงคําขอรับการจัดสรรงบประมาณใหสํานักงบประมาณ
พิจารณาความเหมาะสมของวงเงินท่ีจะใชจายเสนอตอนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลว เห็นชอบกรอบ

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กข.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เ พ่ือ ให การผลิตข าวหอมมะลิของเกษตรกรผูปลูกข าว  
ในแหลงปลูกสําคัญของประเทศท่ีประสบภัยพิบัติเน่ืองจากฝนแลง  
ฝนท้ิงชวง สามารถกลับมาปลูกขาวหอมมะลิในฤดูนาป ป 2562/63  
ได อย างมีประสิท ธิภาพ สามารถรั กษาระดับปริมาณ คุณภาพ  
และความเปนเอกลักษณของขาวหอมมะลิไทยไมสงผลกระทบตอการคา
การตลาดขาวของประเทศไทย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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วงเงินงบประมาณ เพ่ือดําเนินโครงการฯ ภายในวงเงินท้ังสิ้น 275,147,520 บาท โดยคาใชจายในการจัดซื้อเมล็ดพันธุ
ขาวหอมมะลิ รวมคาขนสง จํานวน 10,000 ตัน วงเงิน 270,000,000 บาท ใหใชจายจากทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตและ
ขยายพันธุพืช สําหรับคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ วงเงิน 5,147,520 บาท ใหกรมการขาวดําเนินการ 
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ 

3. คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว (นบข.) ในการประชุมครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2561 
มีมติมอบหมายกระทรวงการคลังพิจารณารวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในการประเมินผลการดําเนินงาน 
ทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตและขยายพันธุพืช ดานการเงิน ตัวช้ีวัด คาใชจายจากการดําเนินงานตอรายไดจากการดําเนินงาน 
โดยไมนําเอาตนทุนการผลิตเมล็ดพันธุในสวนของเมล็ดพันธุ 10,000 ตัน ท่ีใชสําหรับสนับสนุนเกษตรกรในโครงการ
รักษาระดับปริมาณและคุณภาพขาวหอมมะลิ ปการผลิต 2562/63 ท่ีตองใชงบประมาณ 275 ลานบาทเศษ  
มารวมคํานวณในตัวช้ีวัดดังกลาว เน่ืองจากสํานักงบประมาณเสนอใหใชทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตและขยายพันธุพืชไปกอน 
แลวจะตั้งงบประมาณปกติ สนับสนุนในปงบประมาณ 2563 จํานวน 270 ลานบาทดวย  ซึ่งตัวช้ีวัดดังกลาวเปน KPI 
ของระเบียบการบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตและขยายพันธุพืช วาจะตองไมใหรายไดต่ํากวารายจายตามท่ี
กรมการขาวเสนอ 

มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ รวมท้ังขอสังเกตและขอเสนอแนะของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
ท้ังน้ี ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการใหถูกตอง เปนไปตามขอกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 7/2562 วันอังคารท่ี 12 กุมภาพันธ 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

120262 

 
เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลบางชะนี และตําบลไทรนอย อําเภอบางบาล 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน  
ในทองท่ีตําบลบางชะนี และตําบลไทรนอย อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปน 
การกําหนดเขตท่ีดินในบริ เวณท่ี ท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลบางชะนี และตําบลไทรนอย อําเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือประโยชนแกการชลประทานในการกอสรางประตูระบายนํ้าและประตูเรือสัญจร 
พรอมอาคารประกอบโครงการประตูระบายนํ้าปากครองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. โดยกรมชลประทาน เสนอวา เน่ืองจากพ้ืนท่ีบริเวณลุมนํ้าเจาพระยาประสบปญหาอุทกภัย โดยเฉพาะ

พ้ืนท่ีริมคลองบางบาล เช่ือมตอระหวางแมนํ้าเจาพระยาและแมนํ้านอย เมื่อมีการระบายนํ้าจากเข่ือนเจาพระยา 
ในปริมาณท่ีมากกวา 1,200 ลูกบาศกเมตร/วินาที นํ้าในแมนํ้าเจาพระยาจะไหลเขาสูคลองบางบาลไปยังแมนํ้านอย
เพ่ิมข้ึน สรางความเสียหายใหแกราษฎรท้ังสองฝงคลองเปนประจําทุกป 

2. กรมชลประทานจึงมีแผนงานดําเนินการกอสรางโครงการประตูระบายนํ้าปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยไดศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอมการบริหารจัดการนํ้าพ้ืนท่ีแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันตกแลวเสร็จ 
ในป พ.ศ. 2557 และศึกษาทบทวนความเหมาะสมโครงการคลองระบายนํ้าหลากบางบาล – บางไทร แลวเสร็จในป 
พ.ศ. 2559 โดยโครงการประตูระบายนํ้าปากคลองบางบาล จะเปนเครื่องมือท่ีชวยบริหารจัดการนํ้ารวมกับโครงการ
คลองระบายนํ้าหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแผนการกอสรางโครงการท้ังสิ้น 3 ป (พ.ศ. 2561 
– 2563) วงเงินงบประมาณจํานวน 203,840,000 บาท ลักษณะของโครงการประกอบดวยประตูระบายนํ้าปดก้ัน
คลองบางบาล ชนิดบานระบายโคง ขนาดกวาง 12.50 เมตร สูง 7.60 เมตร จํานวน 2 ชอง พรอมประตูเรือสัญจร 
ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 90 เมตร จํานวน 1 ชอง อัตราระบายนํ้าสูงสุด 500 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 

3. เมื่อดําเนินการกอสรางแลวเสร็จจะสามารถบริหารจัดการนํ้าในแมนํ้าเจาพระยาท่ีจะไหลเขาคลองบางบาล  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนแกการชลประทานในการกอสรางประตูระบายนํ้า
และประตูเรือสัญจรพรอมอาคารประกอบโครงการประตูระบายนํ้า 
ปากครองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อีกท้ังยังลดผลกระทบจากการถูกนํ้าทวมบริเวณพ้ืนท่ีทายนํ้าของราษฎรท้ังสองฝงคลองได ซึ่งกรมชลประทานไดรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการแลวพบวา ประชาชนสวนใหญมีความเขาใจและเห็นดวยกับโครงการน้ี  
โดยมีท่ีดินท่ีจะตองเวนคืนในเขตชลประทานจํานวนท้ังสิ้น 23 แปลง เน้ือท่ีประมาณ 5 ไร 1 งาน 50 ตารางวา  
ซึ่งไดดําเนินการเจรจาปรองดองตกลงซื้อขายกับเจาของท่ีดินแลว โดยสวนใหญยอมรับราคาท่ีคณะกรรมการจัดซื้อและ
กําหนดคาทดแทนทรัพยสินเพ่ือการชลประทานกําหนด แตยังคงมีเจาของท่ีดินบางสวนไมยอมรับราคาท่ีคณะกรรมการฯ 
กําหนด สงผลใหการไดมาซึ่งท่ีดินเพ่ือการกอสรางโครงการประตูระบายนํ้าปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ไมเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว ดังน้ัน จึงมีความจําเปนตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ 
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลบางชะนี  
และตําบลไทรนอย อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ  
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 7/2562 วันอังคารท่ี 12 กุมภาพันธ 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

120262 

 
เรื่อง : การใหสัตยาบันกรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงผูโดยสารขามพรมแดนโดยยานพาหนะ

ทางถนน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross Border Transport of 
Passengers by Road Vehicles: ASEAN CBTP) 

 
สารัตถะ :  คค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบในการใหสัตยาบันกรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสง
ผูโดยสารขามพรมแดนโดยยานพาหนะทางถนน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross 
Border Transport of Passengers by Road Vehicles: ASEAN CBTP) ของประเทศไทย 

2. มอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําสัตยาบันสารเพ่ือการดังกลาวและดําเนินการยื่นตอเลขาธิการ
อาเซียนตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงคมนาคมเสนอเรื่อง การใหสัตยาบันกรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสง

ผูโดยสารขามพรมแดนโดยยานพาหนะทางถนน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross 
Border Transport of Passengers by Road Vehicles: ASEAN CBTP) เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา 1) ใหความ
เห็นชอบในการใหสัตยาบันกรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงผูโดยสารขามพรมแดน
โดยยานพาหนะทางถนน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross Border Transport of 
Passengers by Road Vehicles: ASEAN CBTP) ของประเทศไทย 2) มอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศจัดทํา
สัตยาบันสารเพ่ือการดังกลาวและดําเนินการยื่นตอเลขาธิการอาเซียนตอไป 

2. คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบตอรางกรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสง
ผูโดยสารขามพรมแดนโดยยานพาหนะทางถนน เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 และรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ไดลงนามรางกรอบความตกลง ASEAN CBTP ในการประชุมรัฐมนตรีขนสงอาเซียน  
ครั้งท่ี 23 และการประชุมท่ีเก่ียวของ เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร โดยกรอบความตกลง ASEAN 

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

เพ่ือใหกรอบความตกลงมีผลบังคับใชอยางเปนรูปธรรมโดยเร็ว 
และเพ่ือใหประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค
ของกรอบความตกลงได 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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CBTP จะมีผลใชบังคับหลัง 30 วัน นับตั้งแตประเทศสมาชิกอาเซียนใหสัตยาบันครบ 3 ประเทศ 
3. แผนยุทธศาสตรดานการขนสงอาเซียนหรือแผนยุทธศาสตรกัวลาลัมเปอร (Kuala Lumpur Transport 

Strategic Plan: KLTSP) 2016-2025 กําหนดใหประเทศสมาชิกอาเซียนเริ่มดําเนินการตามกรอบความตกลง ASEAN 
CBTP ในป 2562 

ความเห็นของกษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว ไมขัดของตอการใหสัตยาบันกรอบความตกลงอาเซียนวาดวย 

การอํานวยความสะดวกในการขนสงผูโดยสารขามพรมแดนโดยยานพาหนะทางถนน (ASEAN Framework Agreement 
on the Facilitation of Cross Border Transport of Passengers by Road Vehicles: ASEAN CBTP) หากสวน
ราชการเจาของเรื่องและหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถปฏิบัติไดภายใตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย กฎระเบียบ  
และขอบังคับท่ีมีอยู เพ่ือใหกรอบความตกลงมีผลบังคับใชอยางเปนรูปธรรมโดยเร็ว และเพ่ือใหประเทศสมาชิกอาเซียน
สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคของกรอบความตกลงได 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และใหกระทรวงคมนาคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็น 
ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการ 
ในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 7/2562 วันอังคารท่ี 12 กุมภาพันธ 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

120262 

 
เรื่อง : การเขารวมกับความรวมมือ Climate and Clean Air Coalition (CCAC) ของประเทศไทย ดานท่ี 3 
 
สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. เห็นชอบการเขารวมกับกับความรวมมือ Climate and Clean Air Coalition (CCAC) ของประเทศไทย 
ดานท่ี 3 การประเมินมลสาร Short – Lived Climate Pollutants (SLCPs1) (คารบอนดําและโอโซน) ในระดับภูมิภาค 

2. มอบหมายให ทส. โดยกรมควบคุมมลพิษเปนหนวยงานกลางประสานการดําเนินงาน (National Focal 
Point) CCAC ของประเทศไทย และดําเนินการตามข้ันตอนในการเขารวมกับความรวมมือ CCAC รวมถึงกําหนด
รายละเอียดการดําเนินงานและกรอบเวลารวมกับโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาติ (United Nations Environment 
Programme : UNEP) ตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) ไดริเริ่มความรวมมือ CCAC เพ่ือลดมลสาร SLCPs ไดแก 

คารบอนดํา มีเทน โอโซนในช้ันโทรโปสเฟยร (Tropospheric ozone) และกลุมสารไฮโดรฟลูออโรคารบอน 
(Hydrofluoro-carbons: HFCs) โดยมีกรอบการดําเนินความรวมมือ ไดแก การสรางความตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิด 
จากมลสาร SLCPs การพัฒนาการสงเสริมกิจกรรม การติดตามและพัฒนาระบบท่ีมีอยูเพ่ือมลสาร SLCPs การปรับปรุง
ฐานขอมูลและการสงเสริมแนวปฏิบัติหรือเทคโนโลยีเพ่ือแกปญหามลสาร SLCPs โดยภายใตกรอบการดําเนินงานของ 
CCAC มีหนวยงานสําคัญ ไดแก ๑) คณะกรรมการท่ีปรึกษาดานวิทยาศาสตร (Scientific Advisory Panel) ทําหนาท่ี
เสนอแนวทางการพัฒนาทางวิทยาศาสตรใหมๆ เก่ียวกับมลสารทางอากาศ เพ่ือเปนขอมูลใหกับฝายนโยบายเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ ๒) คณะกรรมการกํากับดูแล (Steering Committee) ทําหนาท่ีกํากับดูแลกิจกรรมและขอริเริ่ม
ตางๆ รวมท้ังใหคําแนะนําตอคณะทํางาน เก่ียวกับแผนงาน งบประมาณ และขอเสนอการระดมทุน ๓) คณะทํางาน 
(Working Group) ซึ่งจะจัดการประชุม ๒ ครั้งตอป และ ๔) สมัชชาระดับสูง (High Level Assembly) ประชุมอยาง
นอยปละ ๑ ครั้ง 

2. เอกสารโครงการ CCAC มีสาระสําคัญเปนการแสดงรายละเอียดของกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 

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

เพ่ือประโยชนในการชวยลดมลสาร SLCPs โดยเฉพาะกลุม 
สารไฮโดรฟลูออโรคารบอน คารบอนดํา และมีเทน ท่ีมีศักยภาพกอใหเกิด
โลกรอน เปนสารมลพิษทางอากาศท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพมนุษย  
และสงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะเวลา 
อันใกล 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ตามความสมัครใจท่ีจะลดมลสาร SLCPs ซึ่งสงผลตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยมุงสงเสริม 
ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนภายในประเทศ ภูมิภาค และระหวางประเทศผานการดําเนินการดานตางๆ 
โดยใชมาตรการทางกฎหมายท่ีมีอยูแลว ซึ่งเอกสารโครงการ CCAC มิไดมีถอยคําหรือมีบริบทใดท่ีมุงกอใหเกิดพันธกรณี
ภายใตขอบังคับของกฎหมายระหวางประเทศข้ึนใหม ประกอบกับขอ ๓ (เอฟ) ของเอกสารโครงการ CCAC ไดระบุวา 
กรอบความรวมมือน้ีไมกอใหเกิดพันธกรณีท่ีมีผลผูกผันทางกฎหมายแกผูเขารวมโครงการ ดังน้ัน การเขารวมโครงการ 
CCAC ดวยการท่ีฝายไทยจะมีหนังสือตอบรับแจงความประสงคเขารวมโครงการไปยังผูบริหารของ UNEP จึงไมเปนสิทธิ
สัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศ และไมเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

3. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มอบหมายใหกรมควบคุมมลพิษ เปนหนวยงานกลาง
ประสานการดําเนินงาน CCAC ขอประเทศไทย และดําเนินการตามข้ันตอนในการเขารวมความรวมมือ CCAC 

4. หนวยงานรับผิดชอบหลักเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ คือ 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งท่ีผานมาไดดําเนินงานรวมกับ ทส. ในการจัดทําเอกสารและการใหทาทีในสวนท่ี
เก่ียวของมาโดยตลอด 

ความเห็นของกษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว ไมมีขอขัดของตอการเขารวมกับความรวมมือ Climate and Clean 

Air Coalition (CCAC) ของประเทศไทย ดานท่ี ๓ เน่ืองดวยการเขารวมดังกลาวจะเปนประโยชนในการชวยลดมลสาร 
SLCPs โดยเฉพาะกลุมสารไฮโดรฟลูออโรคารบอน คารบอนดํา และมีเทน ท่ีมีศักยภาพกอใหเกิดโลกรอน เปนสารมลพิษ
ทางอากาศท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพมนุษย และสงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะเวลาอันใกล 
ซึ่งเปนประเด็นสําคัญของโลก ท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอภาคเกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหาร อีกท้ังยังสอดคลอง
กับเปาหมายการดําเนินงานของพิธีสารเกียวโต ในการลดปริมาณกาซเรือนกระจก 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ท้ังน้ี ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ และสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรมควบคุมมลพิษ) และหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณา
นําองคความรูท่ีไดรับจากการเขารวมกับความรวมมือ Climate and Clean Air Coalition (CCAC) มาประยุกตใชกับ
การดําเนินการแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพ้ืนท่ีจังหวัดตางๆ  
ใหเกิดผลเปนรูปธรรมและความยั่งยืนตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 7/2562 วันอังคารท่ี 12 กุมภาพันธ 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

120262 
 

เรื่อง : รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหมะพราวเปนสินคาท่ีตองปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเขามา
ในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 

 

สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหมะพราวเปนสินคา
ท่ีตองปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2561 

เห็นชอบแนวทางการแกไขปญหามะพราว ประเด็นการปองกันการลักลอบนําเขามะพราวผิดกฎหมาย โดยควบคลุมสินคา
มะพราวใหนําเขา ณ ทาเรือกรุงเทพ และทาเรือแหลมฉบังเทาน้ัน โดยอาศัยมาตรา 5 (6) แหงพระราชบัญญัติการสงออก
ไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522 

2. รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหมะพราวเปนสินคาท่ีตองปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบ 
ในการนําเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ คือ กําหนดใหสินคามะพราวเปนสินคาท่ีตองนําเขามาทางทาเรือ
กรุงเทพ หรือทาเรือแหลมฉบัง ท้ังน้ี โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (6) แหงพระราชบัญญัติการสงออกไปนอก
และการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหมะพราวเปนสินคาท่ีตองปฏิบัติตามมาตรการ
จัดระเบียบในการนําเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบ 
รางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาแลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงพาณิชยประชาสัมพันธใหเกษตรกร ประชาชน และผูท่ีเก่ียวของทราบเก่ียวกับการกําหนด 
ใหสินคามะพราวเปนสินคาท่ีตองนําเขามาในราชอาณาจักรทางทาเรือกรุงเทพและทาเรือแหลมฉบัง 

3. ใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณา
ดําเนินการตอไปดวย 

4. ใหกระทรวงพาณิชยไดรับการยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 

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

เ พ่ือใหการดําเนินการตามแนวทางแกไขปญหามะพราว 
ประเด็นการปองกันการลักลอบและนําเขามะพราวผิดกฎหมาย  
ตามมติคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช ครั้งท่ี 2/24561 เมื่อวันท่ี 
18 ตุลาคม 2561 เปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 7/2562 วันอังคารท่ี 12 กุมภาพันธ 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

120262 

 
เรื่อง : ขอเสนอแนะเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ระยะท่ี 2 
 
สารัตถะ :  คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เสนอ ครม. พิจารณาขอเสนอแนะเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู

การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ระยะท่ี 2 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
ขอเสนอแนะดังกลาวมีสาระสําคัญเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 

Index : CPI) ของประเทศไทยเปนไปตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีขอเสนอดังน้ี 

1. ขอเสนอตอสํานักงาน ป.ป.ท. 
1.1 ใหสํานักงาน ป.ป.ท. เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)  

โดยมีการดําเนินการดังน้ี 
(1) นําขอเสนอแนะเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ระยะแรก ไปกําหนดแนวทางการปฏิบัติใหชัดเจน และใหมีการดําเนินการตามแนวทางท่ีไดกําหนดไว โดยใหมีการบูรณา
การรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(2) ติดตามผลการดําเนินงานและขอเสนอเพ่ิมเติมในการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) 
พรอมท้ังใหรายงานตอคณะรัฐมนตรีเปนประจําทุก ๆ 1 ป 

ท้ังน้ี รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณและอัตรากําลังเจาหนาท่ีแกสํานักงาน ป.ป.ท. ในการจัดตั้งหนวยงาน 
ท่ีมีฐานะไมต่ํากวาสํานัก ซึ่งมีหนาท่ีโดยตรงในการกํากับ ติดตาม และผลักดันใหมีการยกระดับคาคะแนนดัชนีการรับรู 
การทุจริตของประเทศไทย 

1.2 ใหสํานักงาน ป.ป.ท. ประสานกับหนวยงานภาคเอกชนหรือมูลนิธิท่ีมีความพรอมเพ่ือเปนตัวแทนของ
ประเทศไทยในการเขารวมเปนสมาชิกองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ พรอมท้ังสงเสริมใหภาคสวนตาง ๆ ตระหนักถึง

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

เ พ่ือ เป นการยกระดับคะแนนดัช นีการรับ รู ก าร ทุจริ ต 
(Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย เปนไปตาม
เปาหมายของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความสําคัญของการยกระดับคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 
2. ขอเสนอแนะตอรัฐบาล 

2.1 รัฐบาลควรมอบหมายหนวยงานหลักและหนวยงานรอง เพ่ือรับผิดชอบการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู
การทุจริตในทุกแหลงขอมูล โดยใหหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายดังกลาวประสานงานกับสํานักงาน ป.ป.ท. เพ่ือบูรณาการ
การทํางาน พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินการตอคณะรัฐมนตรีเปนประจําทุก 1 ป 

2.2 แผนปฏิรูป 11 ดาน ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2561 ตามท่ีคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ ตองมีความยั่งยืนท่ีแตละรัฐบาลเมื่อเขามาบริหารประเทศ 
ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง แตไมควรมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนปฏิรูปฯ ท่ีไดกําหนดไวแลวโดยไมมีเหตุจําเปน 

ท้ังน้ี รัฐบาลตองนําแผนปฏิรูปประเทศ 11 ดาน ไปขับเคลื่อนใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม โดยการกําหนด 
ใหมีหนวยงานหลักรับผิดชอบแผนปฏิรูปประเทศแตละดาน โดยเฉพาะดานท่ีมีผลตอการยกระดับคาคะแนนดัชนีการรับรู
การทุจริต และใหรวมกันดําเนินการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม และกําหนดใหมีหนวยงาน
หลักในการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศท้ัง 11 ดาน 

2.3 รัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของตองจัดใหมีกลไกการคุมครองพยานและผูแจงเบาะแสเก่ียวกับการทุจริต
ใหเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหทุกภาคสวนโดยเฉพาะภาคประชาชนใหเกิดความเช่ือมั่นในการแจงเบาะแส 
การทุจริต 

2.4 รัฐบาลตองมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการอนุญาต อนุมัติ และใหการบริการกับประชาชน 
ดําเนินการปรับปรุงพัฒนา กฎ ระเบียบตาง ๆ เพ่ือลดการใชอํานาจในการตัดสินใจอยางอิสระท่ีจะเลือกกระทําการหรือไม
กระทําการอยางใดอยางหน่ึงของเจาหนาท่ีรัฐในการใชดุลพินิจตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและตรวจสอบไดในการดําเนินการ
พรอมท้ังสามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 

ท้ังน้ี รัฐบาลตองมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการอนุญาต อนุมัติ และใหการบริการประชาชน จัดทํา
ข้ันตอนการใหบริการใหมีความชัดเจน และมีการเผยแพรใหผูรับบริการทราบ 

2.5 ใหรัฐบาลสงเสริมใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ สื่อมวลชนเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงาน
ภาครัฐ เชน ผลการดําเนินงานของรัฐบาล การใหรางวัลแกผูท่ีปฏิบัติตนโดยสุจริต การลงโทษเจาหนาท่ีรัฐท่ีกระทําผิด 
เปนตน เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีของประเทศ  

2.6 ใหรัฐบาลสนับสนุนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวมโครงการ Citizen Feedback และดําเนินการอยาง
ตอเน่ือง 

ความเห็นของกษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เพ่ือเปนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 

Perception Index : CPI) ของประเทศไทย เปนไปตามเปาหมายของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) จึงเห็นชอบดวยกับขอเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
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ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

มติ ครม. : รับทราบขอเสนอแนะเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 
ระยะท่ี 2 ตามท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอ และใหสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นในสวนท่ีเก่ียวของของหนวยงานตางๆ  
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 7/2562 วันอังคารท่ี 12 กุมภาพันธ 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

120262 

 
เรื่อง : รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการขยะติดเช้ือขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
สารัตถะ :  สํานักงาน ก.ก.ถ. เสนอ ครม. รับทราบรายงานติดตามผลการบริหารจัดการขยะติดเช้ือขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (อปท.) และมอบหมายสวนราชการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1 ปจจุบันปริมาณขยะติดเช้ือไดเพ่ิมมากข้ึนและเปนปญหาในการเก็บ ขน และกําจัด และขาดการวางแผน 

การดําเนินงานท่ีดี ท้ังระดับนโยบายและในระดับพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ อปท . ซึ่งเปนหนวยงานในทองถ่ินท่ีตองดูแล 
และรับผิดชอบการบริหารจัดการขยะติดเช้ือดังกลาวรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหมีการดําเนินงานการบริหาร
จัดการขยะติดเช้ืออยางเปนระบบและสามารถแกไขปญหาไดทันสถานการณและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 

2. การบริหารจัดการขยะติดเช้ือ ควรมีการดําเนินงานอยางเปนระบบ มีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของอยางเปนรูปธรรม และกําหนดบทบาทหนาท่ีของสวนราชการ และ อปท. ในพ้ืนท่ีใหมีความรับผิดชอบ 
อยางชัดเจน มีการสรางความตระหนัก และควรพิจารณาแกไขปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ 
ขยะติดเช้ือใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ความเห็นของกษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวเห็นวา เห็นชอบตอรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการ 

ขยะติดเช้ือขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เน่ืองจากเปนการบูรณาการระหวาง อปท. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ในการกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานรวมกันอยางชัดเจนและมีแบบแผน ท้ังน้ี เห็นควรใหมีการจัดตั้ง/จัดจาง
หนวยงานรวบรวม/ขนสง/กําจัดใหบริการอยางท่ัวถึง รวมท้ังใหมีการรายงานผลการดําเนินการอยางตอเน่ือง เพ่ือทราบ
ปญหาอุปสรรคและหาแนวทางแกไขตอไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการขยะติดเช้ือขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และมอบหมาย
ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามมติและขอสังเกตของท่ีประชุมคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักงาน ก.ก.ถ./กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการดําเนินงานการบริหารจัดการขยะติดเช้ืออยางเปน
ระบบและสามารถแก ไขปญหาได ทันสถานการณและสอดคลอง 
กับนโยบายของรัฐบาล 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ปกครองสวนทองถ่ิน ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันพุธท่ี 26 กันยายน 2561 และรายงานผลใหคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบตอไป ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธาน
กรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอ 

2. ใหสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม  
และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
 


