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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 9/2562 วันอังคารท่ี 26 กุมภาพันธ 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

260262 

 
เรื่อง : การปรับเพ่ิมเงินลงทุนและเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงไฟฟาเพ่ือทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะเครื่องท่ี 4 - 7 
 
สารัตถะ :  พน. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. เห็นชอบใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ดําเนินการเปลี่ยนแปลงกําลังผลิตไฟฟาโครงการฯ 
จากเดิม ขนาดกําลังผลิตไฟฟาติดตั้ง 600 เมกะวัตต เปน ขนาดกําลังผลิตไฟฟาติดตั้ง 655 เมกะวัตต 

2. เห็นชอบให กฟผ. ปรับเงินลงทุนโครงการฯ จากเดิมท่ีไดรับอนุมัติเงินลงทุน 36,811 ลานบาท เพ่ิมเปน 
1,150 ลานบาท สรุปวงเงินลงทุนรวมเปนจํานวนเงิน 37,961 ลานบาท เพ่ือใหการเบิกจายของ กฟผ. ถูกตองเปนไป
ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี จะตองไมนําวงเงินลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนดังกลาวมาคํานวณผลตอบแทนการลงทุน 
ในโครงสรางอัตราคาไฟฟา 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรักษาความสงบแหงชาติ มีมติเมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2557 เห็นชอบใหกระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ดําเนินโครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องท่ี 4 – 7 ขนาดกําลังผลิต 
ติดตั้งสุทธิ 540 เมกะวัตต กรอบวงเงินลงทุนรวม 36,811 ลานบาท 

2. ตอมา กฟผ. ไดทําการสํารวจถานหินลิกไนตเหมืองแมเมาะ เพ่ือใชเปนเช้ือเพลิง พบวามีการเปลี่ยนแปลง 
ไปจากรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการฯ โดยถานหินลิกไนตมีปริมาณคาแคลเซียมออกไซดในข้ีเถา  
(CaO in Ash) สูงข้ึน และมีคุณภาพต่ํา ทําใหโรงไฟฟาฯ ไมสามารถเดินเครื่องไดเต็มพิกัด กฟผ. จึงไดปรับปรุงขอกําหนด
ทางเทคนิคของเอกสารประกวดราคา โดยมีเทคโนโลยี Ultra-Supercritical ท่ีมีขนาดกําลังผลิตสุทธิ 600 เมกะวัตต 
และมีเทคโนโลยีท่ีมีระบบควบคุมการระบายมลสารไดดีข้ึน 

3. แตเน่ืองจากมีความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน โดยเงินบาทออนตัวลงเมื่อเทียบอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันประกวด
ราคา กับอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วันท่ี กฟผ. ตองจายคางานใหกับคูสัญญาตั้งแตป 2558 - 2560 สงผลใหเงิน
ลงทุนท่ีไดรับอนุมัติไวไมเพียงพอ จึงตองขอเพ่ิมวงเงินลงทุนโครงการฯ อีกจํานวนเงิน 1,150 ลานบาท (จากเดิม 36,811 ลานบาท 
เปน 37,961 ลานบาท) 

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

เพ่ือใหโรงไฟฟาสามารถเดินเครื่องดวยถานลิกไนตคุณภาพต่ํา
ทําใหสามารถใชทรัพยากรท่ีมีอยูในประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุดได 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว ไมขัดของกับเรื่องการปรับเพ่ิมเงินลงทุนและเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 

โครงการโรงไฟฟาเพ่ือทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องท่ี 4 - 7 ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ เน่ืองจากเรื่องดังกลาว 
เปนการเพ่ิมวงเงินลงทุนเพ่ือรองรับอัตราแลกเปลี่ยนท่ีมีความผันผวน รวมท้ังเปนการปรับปรุงขอกําหนดทางเทคนิค
เพ่ือใหโรงไฟฟาสามารถเดินเครื่องดวยถานลิกไนตคุณภาพต่ําทําใหสามารถใชทรัพยากรท่ีมีอยูในประเทศใหเกิดประโยชน
สูงสุดได 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ และใหกระทรวงพลังงาน (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย) รับความเห็น
ของกระทรวงการคลังและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปพิจารณาดําเนินการดวย 

2. ใหกระทรวงพลังงานกํากับดูแลการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยใหถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 (เรื่อง การตรวจสอบและจัดเตรียมความพรอมในการดําเนินการตามแผน/โครงการ 
ของสวนราชการและหนวยงานของรัฐ) อยางเครงครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 9/2562 วันอังคารท่ี 26 กุมภาพันธ 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

260262 

 
เรื่อง : ขออนุมัติดําเนินโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ชวงตลิ่งชัน - ศาลายา และสถานีเพ่ิมเติม 3 สถานี 

(สถานีพระราม 6 สถานีบางกรวย – กฟผ. และสถานีบานฉิมพลี) และชวงรังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต 

 
สารัตถะ :  คค. เสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบใหดําเนินโครงการรถไฟฟาชานเมืองสายสีแดงเขม ชวงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต เพ่ือขับเคลื่อนการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ ซึ่งปจจุบัน รฟท. อยูระหวางการกอสรางโครงการ
ดังกลาว ท่ีมีแผนเปดใหบริการ ในป พ.ศ. 2563 ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการสวนตอขยายสายสีแดงมีความตอเน่ือง 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการเช่ือมตอโครงขายระบบรถไฟฟาชานเมืองของ รฟท. จึงจําเปนตองเรงดําเนินการ
โครงการรถไฟฟาชานเมืองสายสีแดงเขม ชวงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) มีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองขออนุมัติดําเนินโครงการระบบรถไฟชานเมือง

สายสีแดงเขม ชวงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ซึ่งเปนสวนตอขยายของชวงบางซื่อ – รังสิต คค. จึงเสนอ 
ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. อนุมัติให รฟท. ดําเนินโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเขม ชวงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
รังสิต ในกรอบวงเ งิน 6,570.40 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเ พ่ิมรอยละ 7) ระยะเวลาดํา เ นินการ 5 ป  
โดยดําเนินการประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 หรือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) หรือท่ี
ประกาศใชลาสุด 

2. ใหรัฐบาลรับภาระคาใชจายในการดําเนินโครงการท้ังสิ้น โดยให สงป. จัดสรรงบประมาณรายป และหรือ กค. 
จัดหาแหลงเงินกูและค้ําประกันเงินกูภายในประเทศใหตามความเหมาะสมเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ 
รายละเอียดตามแผนการดําเนินงานและแผนการเบิกจายเงินท่ีเสนอมา ท้ังน้ี หากคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหดําเนินการ
โครงการโดยใชเงินกูเห็นควรอนุญาตให รฟท. กูเงินไดตามพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. 2494 มาตรา 39 (4) 

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

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการเช่ือมตอโครงขายระบบ
รถไฟฟาชานเมืองของการรถไฟแหงประเทศไทย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนโครงการระบบรถไฟชานเมือง 
สายสีแดงเขม ชวงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นดวยกับหลักการดําเนินโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเขม 

ชวงรังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต ตามท่ี กระทรวงคมนาคมเสนอ เน่ืองจากการกอสรางโครงการดังกลาว 
เปนสวนหน่ึงของเสนทางสีแดงเขม ท่ีตอขยายจากโครงการระบบรถไฟฟาชานเมือง สายสีแดงเขมชวงบางซื่อ - รังสิต  
ซึ่งเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการเช่ือมตอโครงขายระบบรถไฟฟาชานเมืองของการรถไฟแหงประเทศไทย ท้ังน้ี
กรมชลประทาน มีความเห็นเพ่ิมเติมวา ขอใหกระทรวงคมนาคม พิจารณาในสวนของการวางแผนการกอสรางโครงการ 
ใหไมกระทบตอการระบายนํ้า โดยเฉพาะการวางโครงสรางรากฐานและ/หรือตอมอที่ตองขามทาง นํ้าชลประทาน
หรือทางนํ้าธรรมชาติ รวมท้ังหากมีแนวเสนทางตัดผานทางนํ้าหรือมีพ้ืนท่ีกอสรางท่ีตองขออนุญาตเขาใชพ้ืนท่ีกระทรวง
คมนาคม จะตองดําเนินการขออนุญาตจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแลกอน 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการใหการรถไฟแหงประเทศไทยดําเนินโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเขม ชวงรังสิต – ชวงรังสิต 
– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ในกรอบวงเงิน 6,570.40 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมรอยละ 7) ระยะเวลา
ดําเนินการ 5 ป ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ สําหรับแหลงเงินท่ีจะนํามาใชในการดําเนินโครงการฯ ใหเปนไปตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ ท้ังน้ี ใหการรถไฟแหงประเทศไทยดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

2. อนุญาตใหการรถไฟแหงประเทศไทยกูเงินตามพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. 2494 
มาตรา 39 (4) เพ่ือดําเนินการโครงการฯ และใหกระทรวงคมนาคม (การรถไฟแหงประเทศไทย) ดําเนินการขอบรรจุ
แผนการกูเงินไวในแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอไป 

3. ใหกระทรวงคมนาคม (การถไฟแหงประเทศไทย) รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงบประมาณ และสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมท้ัง
ขอสังเกตของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

4. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนในทองท่ีตําบลบานปทุม 
อําเภอสามโคก ตําบลบางพูด ตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมืองปทุมธานี และตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  
แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 9/2562 วันอังคารท่ี 26 กุมภาพันธ 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

260262 

 
เรื่อง : การรับรองรางปฏิญญา 3R กรุงเทพ วาดวยการปองกันมลพิษจากขยะพลาสติกโดยใชหลักการ 3R และเศรษฐกิจ

หมุนเวียน 
 
สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. เห็นชอบในหลักการตอรางปฏิญญา 3R กรุงเทพ วาดวยการปองกันมลพิษจากขยะพลาสติกโดยใช
หลักการ 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียน 

2. เห็นชอบใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดนกรมควบคุมมลพิษเสนอรางปฏิญญา 3R 
กรุงเทพ วาดวยปองกันมลพิษจากขยะพลาสติกโดยใชหลักการ 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียน ในการประชุมระดับรัฐมนตรี
และเจาหนาท่ีอาวุโสดาน 3R ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งท่ี 9 ระหวางวันท่ี 4 – 6 มีนาคม 2562  
ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร 

3. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําในปฏิญญา 3R กรุงเทพ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัด
ตอผลประโยชนของประเทศไทย ขอใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสามารถดําเนินการไดโดยไมตอง
เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2560 เห็นชอบใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

รวมเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจาหนาท่ีอาวุโสดาน 3R ของประเทศ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก 
ครั้งท่ี 9 รวมกับกระทรวงสิ่งแวดลอม  ประเทศญี่ปุน และศูนยพัฒนาภูมิภาคแหงสหประชาชาติ (United Nations 
Centre for Regional Development: UNCRD) โดย กําหนดจัดประชุมระหวางวัน ที่  4 – 6 มีนาคม 2562  
ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีการพิจารณาและรับรอง (adoption) ปฏิญญา 3R กรุงเทพ 
วาดวยการปองกันมลพิษจากขยะพลาสติกโดยใชหลักการ 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียน 

2. รางปฏิญญา 3R กรุงเทพ (Final agreed Text) ไดปรับแกไขใหเหมาะสมตามความเห็นของกรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงสิ่งแวดลอม ประเทศญี่ปุน และศูนยพัฒนา

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

เปนการแสดงเจตนารมณดานนโยบายรวมกันของผูแทน
ประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก เพ่ือสงเสริมการนําหลักการ 
3R และเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชในการดําเนินงานเพ่ือลดมลพิษจากขยะ
พลาสติก ซึ่งเปนประโยชนตอการขับเคลื่อนการดําเนินงานดาน 3R  
ในประเทศไทย รวมท้ังเปนการสรางหุนสวนความรวมมือระหวางประเทศ 
และองคกรท่ีเก่ียวของ อันจะนําไปสูการพัฒนา ปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในประเทศใหครบวงจร ทันสมัย และเปนไปตามหลัก
สากล 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ภูมิภาคแหงสหประชาชาติ ไดเห็นชอบรวมกันแลว มีสาระสําคัญดังน้ี 
(1) รางปฏิญญา 3R กรุงเทพ เปนการแสดงเจตนารมณดานนโยบายรวมกันของผูแทนประเทศตางๆ  

ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก เพ่ือสงเสริมการนําหลักการ 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชในการดําเนินงาน 
เพ่ือลดมลพิษจากขยะพลาสติก ซึ่งเปนประโยชนตอการขับเคลื่อนการดําเนินงานดาน 3R ในประเทศไทย รวมท้ังเปน 
การสรางหุนสวนความรวมมือระหวางประเทศ และองคกรท่ีเก่ียวของ อันจะนําไปสูการพัฒนา ปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในประเทศใหครบวงจร ทันสมัย และเปนไปตามหลักสากล ท้ังน้ีปฏิญญา 3R กรุงเทพ เปนปฏิญญา
แบบสมัครใจและไมมีผลผูกพันทางกฎหมาย 

(2) ตระหนักถึงสภาพแวดลอมชายฝงและทะเลในฐานะท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญสําหรับการพัฒนาการทองเท่ียว
อยางยั่งยืน ซึ่งเปนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา
เกาะขนาดเล็ก รวมท้ังตระหนักถึงความสําคัญของหลักการ 3R และเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ซึ่งภาคเอกชนธุรกิจและ
อุตสาหกรรมจะมีบทบาทท่ีสําคัญของการมีสวนรวมในการบูรณาการการดําเนินหลักการ 3R ของธุรกิจของตน เชน  
การมีความรับผิดชอบตอสังคม และความรับผิดชอบของผูผลิต เปนตน เพ่ือนําไปสูความทาทายดานการพัฒนาท่ียั่งยืน
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก 

(3) ยืนยันถึงความตั้งใจของแตละประเทศ ท่ีจะดําเนินการตามกรอบโปรแกรม 10 ป วาดวยการผลิต 
และการบริโภคท่ียั่งยืน และการดําเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ี 12 (รูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน) 
รวมถึงเปาหมายท่ีสําคัญท้ังหมด ซึ่งตองมีการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีครบวงจรตามกรอบสากลท่ีตกลงกัน ในการลด 
การปลอยของเสียสูอากาศ นํ้า และดิน เพ่ือลดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม โดยใชหลักการการปองกัน 
การลด การรีไซเคิล และการนํากลับมาใชใหม เพ่ือนําไปสูการจัดการอยางยั่งยืนและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) บันทึกถึงความทาทายของพลาสติกและมลพิษจากขยะพลาสติกท่ีเปนประเด็นสําคัญท่ัวโลก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งพลาสติกในทะเล กระแสนํ้า และมหาสมุทร ท่ีมีการพัดพาไหลขามประเทศ ดังน้ัน จึงเปนความรับผิดชอบรวมกัน
ของทุกประเทศ และเนนย้ําถึงมลพิษจากขยะพลาสติกท่ีกลายเปนปญหาสําคัญในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก รวมถึง
ประเทศกําลังพัฒนาท่ีเปนเกาะขนาดเล็ก ซึ่งพลาสติกสวนใหญไมไดยอยสลายอยางแทจริง แตแตกตัวออกเปนอนุภาค
ขนาดเล็กจํานวนมากและยังคงอยูเปนรอยๆ ป กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝง 

(5) รวมกันพัฒนานโยบาย 3R ท่ีมีประสิทธิภาพ โปรแกรมตางๆ รวมถึงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
เพ่ือยกระดับของการรีไซเคิลพลาสติกในระบบเศรษฐกิจดวยการเพ่ิมโอกาสในการนํากลับมาใชซ้ําและการปองกัน 
การรั่วไหลของขยะพลาสติกสูสิ่งแวดลอมชายฝงและทะเล สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาตางๆ และใชนวัตกรรม
สําหรับรูปแบบธุรกิจใหมและยั่งยืน ซึ่งสงเสริมเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนหวงโซอุปทานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
และทางเลือกในการใชผลิตภัณฑพลาสติกแบบใชครั้งเดียว เชน การใชผลิตภัณฑยอยสลายได การออกแบบผลิตภัณฑ
พลาสติกท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนตน ในขณะเดียวกันก็ตองสงเสริมพฤติกรรมของผูบริโภคใหใชและซื้อผลิตภัณฑ 
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยน
รางปฏิญญา 3R กรุงเทพ วาดวยการปองกันมลพิษจากขยะพลาสติกโดยใชหลักการ 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียนในสวน 
ท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชน 
ท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 

2. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  
24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 9/2562 วันอังคารท่ี 26 กุมภาพันธ 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

260262 

 
เรื่อง : รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหมันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลังเปนสินคาท่ีตองมีหนังสือ

รับรองและตองปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหมันสําปะหลัง 
และผลิตภัณฑมันสําปะหลังเปนสินคาท่ีตองมีหนังสือรับรองและตองปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเขามา 
ในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการแกไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดให 
มันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลังเปนสินคาท่ีตองมีหนังสือรับรองและตองปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบ 
ในการนําเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 เพ่ือกําหนดใหตองนําเขามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 
ทางพ้ืนท่ีจังหวัด ดานศุลกากรและจุดท่ีกําหนดเทาน้ัน เพ่ือปองกันไมใหโรคใบดางมันสําปะหลังเขามาระบาดและทําความ
เสียหายใหกับผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศไทย 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. พณ. เสนอวา โดยท่ีประเทศไทยจะมีการนําเขามันสําปะหลังจากราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยจะนําเขาในชวงเดือนมกราคม – เมษายน ของทุกป เฉลี่ยปละ 2 ลานตัน ซึ่งนําเขา 
จากราชอาณาจักรกัมพูชา ประมาณรอยละ 75 และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประมาณรอยละ 25  
แตเน่ืองจากพบการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลังในประเทศเพ่ือนบานซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศไทย ดังน้ัน  
เพ่ือปองกันไมใหโรคใบดางมันสําปะหลังเขามาระบาดและทําความเสียหายใหกับผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศไทย  
จึงสมควรกําหนดดานนําเขามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 

2. พณ. ไดประชุมรวมกับกระทรวงมหาดไทย กรมศุลกากร กรมวิชาการเกษตร สมาคมผูประกอบการ 
มันสําปะหลังไทย 4 สมาคม สภาเกษตรแหงชาติ และสมาคมชาวไรมันสําปะหลังแหงประเทศไทย เพ่ือพิจารณาคัดเลือก
ดานนําเขาท่ีเหมาะสมของแตละจังหวัดและเห็นวาจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแกวเปนจังหวัดท่ีไดรับผลกระทบจาก
การกําหนดดานนําเขา ซ่ึง พณ. โดยกรมการคาตางประเทศไดพิจารณาแลว สมควรกําหนดดานนําเขาจังหวัดละ  
1 ดาน ยกเวนจังหวัดสระแกวท่ีเห็นควรใหมีดานนําเขา 2 ดาน เน่ืองจากมีปริมาณการนําเขามันสําปะหลัง 

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

เ พ่ือปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไวรัสใบดาง 
มันสําปะหลังท่ีติดมากับมันสําปะหลังและผลิตภัณฑฯ จากประเทศ 
เ พ่ือบ าน ซึ่ งจะสร างความเสี ยหายให กับผลผลิตมันสํ าปะหลั ง  
และอุตสาหกรรมมันสําปะหลังท้ังระบบในประเทศไทย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และผลิตภัณฑมันสําปะหลังมากท่ีสุดในประเทศ โดยในป 2561 มีปริมาณขําเขา 897,325 ตัน คิดเปนรอยละ 47 
ของปริมาณนําเขารวม 

3. เดิมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง (นบมส.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 
15 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบในหลักการให พณ. โดยกรมการคาตางประเทศ หารือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือพิจารณากําหนดดานนําเขา 
มันสําปะหลัง และผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จังหวัดละ 1 ดาน และในคราวการประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี  
10 มกราคม 2562 เห็นชอบการกําหนดดานนําเขามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จังหวัดละ 1 ดาน 
ยกเวนจังหวัดสระแกวใหมีดานนําเขา 2 ดาน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวเห็นวา ควรใหความเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ  

เพ่ือปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไวรัสใบดางมันสําปะหลังท่ีติดมากับมันสําปะหลังและผลิตภัณฑฯ จากประเทศ
เพ่ือบาน ซึ่งจะสรางความเสียหายใหกับผลผลิตมันสําปะหลัง และอุตสาหกรรมมันสําปะหลังท้ังระบบในประเทศไทย  
และเห็นควรมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย  
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดําเนินการตรวจสอบการนําเขามันสําปะหลังและผลิตภัณฑฯ อยางเขมงวด 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหมันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
เปนสินคาท่ีตองมีหนังสือรับรองและตองปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

3. ใหกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 9/2562 วันอังคารท่ี 26 กุมภาพันธ 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

260262 

 
เรื่อง : รายงานผลการประเมินผลการดําเนินงานรฐัวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2560 
 
สารัตถะ :  กค. เสนอ ครม. รับทราบรายงานผลการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2560  
พรอมขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการประเมินผลฯ ของคณะกรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงการคลังไดเสนอรายงานผลการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2560  

พรอมขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการประเมินผลฯ ของคณะกรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหคณะรัฐมนตรี
ไดรับทราบถึงสถานะของรัฐวิสาหกิจ พรอมทั้งรับขอสังเกตจากคณะรัฐมนตรี เพื่อนําไปใชปรับปรุงและพัฒนา
รัฐวิสาหกิจตอไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาแลว รับทราบรายงานผลการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

ประจําปบัญชี 2560 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยมีความเห็นเพ่ิมเติมวา ควรสงเสริมใหรัฐวิสาหกิจมีบทบาท 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติท่ีชัดเจนมากข้ึน และสามารถเรงรัดการลงทุน และวางแผนการลงทุนระหวางภาครัฐ 
และเอกชนท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศเพ่ือเปนเครื่องมือของรับบาลในการผลักดันเศรษฐกิจ
และสังคมของไทยใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2560 และมอบหมายใหหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของดําเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2560 
อยางเครงครัดตอไป ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 

2. ใหกระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงพลังงาน สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และขอสังเกตของธนาคารแหงประเทศไทย 
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

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

เพ่ือสงเสริมใหรัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ชาติท่ีชัดเจนมากข้ึน และสามารถเรงรัดการลงทุน และวางแผนการลงทุน
ระหวางภาครัฐและเอกชนท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือเปนเครื่องมือของรับบาลในการผลักดันเศรษฐกิจและสังคม
ของไทยใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. ใหกระทรวงเจาสังกัดกํากับรัฐวิสาหกิจอยางตอเน่ืองเพ่ือใหรัฐวิสาหกิจขับเคลื่อนการดําเนินงานขององคกร
ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว โดยไมควรใหมีการปรับลดเปาหมายตัวช้ีวัดในระหวางรอบการประเมินเพ่ือให 
การประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจสามารถสะทอนประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกรไดอยางแทจริง 
พรอมท้ังพิจารณากําหนดมาตรการใหผูบริหารรัฐวิสาหกิจมีสวนรวมรับผิดชอบในกรณีท่ีรัฐวิสาหกิจมีผลการประเมิน 
ไมเปนไปตามเกณฑเปาหมายท่ีตั้งไวดวย 
 


