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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 4/2563 วันอังคารท่ี 21 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

210163 
 

เรื่อง : รางกฎกระทรวงการขอรับการตรวจสอบและรับรอง และการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบรางกฎกระทรวงการขอรับการตรวจสอบและรับรอง และการตรวจสอบ  
และรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแลว  
ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตรวจสอบและรับรอง และการตรวจสอบ  
และรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. ไดเสนอรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคา

เกษตร พ.ศ. .... มาเพ่ือดําเนินการ ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตรวจสอบ  
และรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร เพ่ือใหผูผลิต ผูสงออก และผูนําเขาสินคาเกษตรท่ีประสงคจะขอรับการตรวจสอบ  
เพ่ือขอรับใบรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรถือปฏิบัติไดโดยสอดคลองกับพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร  
พ.ศ. 2551 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

2. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2562 อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงตามขอ 1. ตามท่ี กษ. เสนอ 
และใหสง สคก. ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

3. สคก. ไดตรวจพิจารณารางกฎกระทรวงตามขอ 1. เสร็จแลว ไดแกไขช่ือรางกฎกระทรวงฯ เปน  
“รางกฎกระทรวงการขอรับการตรวจสอบและรับรองและการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ....” 

4. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดสงรางกฎกระทรวงดังกลาว ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแลวตามขอ 3. ให กษ. พิจ 
เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหน่ึง 

5. กษ. เสนอวา ไดพิจารณารางกฎกระทรวงดังกลาว ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแลว ตามขอ 4. ขอยืนยันใหดําเนินการตอไป 
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

มติ ครม. : เห็นชอบรางกฎกระทรวงการขอรับการตรวจสอบและรับรอง และการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคา
เกษตร พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ  
แลวดําเนินการตอไปได 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (มกอช.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบมาตรฐานสินคาเกษตรท่ีนําเขา 
ผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานอาจไปตรวจสอบ ณ สถานท่ีผลิตสินคา
เกษตรน้ันในประเทศเพ่ือตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐานได 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 4/2563 วันอังคารท่ี 21 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

210163 

 
เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลปูโยะ และตําบลมูโนะ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  

ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลปูโยะ  
และตําบลมูโนะ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(สคก.) ตรวจพิจารณาแลว ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดเขตท่ีดินในทองท่ีดังกลาว เพ่ือใหสํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน  
เพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สามารถจัดซื้อท่ีดินและนํามาจัดสรรใหเกษตรกรผูไมมีท่ีดินทํากิน หรือมีท่ีดินไมเพียงพอแก  
การครองชีพ หรือตองเขาท่ีดินของผูอ่ืนประกอบเกษตรกรรม 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. ไดเสนอรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลปูโยะ และตําบลมูโนะ อําเภอสุไหงโก-ลก 

จังหวัดนราธิวาส  ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... มาเพ่ือดําเนินการ โดยมีสาระสําคัญเปนการกําหนดเขตท่ีดินในทองท่ี
ดังกลาว เพ่ือให ส.ป.ก สามารถจัดซื้อท่ีดินและนํามาจัดสรรใหเกษตรกรผูไมมีท่ีดินทํากิน หรือมีท่ีดินไมเพียงพอ  
แกการครองชีพ หรือตองเขาท่ีดินของผูอ่ืนประกอบเกษตรกรรม ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมไดมีมติ
อนุมัติใหเขตท่ีดินในทองท่ีดังกลาวเปนเขตปฏิรูปท่ีดินแลว 

2. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2562 อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกา ตามขอ 1. ตามท่ี กษ. เสนอ 
และใหสง สคก. ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

3. สคก. แจงวาไดตรวจพิจารณารางพระราชกฤษฎีกา ตามขอ 2. เสร็จแลว โดยตัดท่ีดิน น.ส. 3 ก. เลขท่ี 2468 
ตําบลปูโยะ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เน้ือท่ี 4-0-53 ไร จํานวน 1 แปลง ออกจากพ้ืนท่ีท่ีจะนํามากําหนด  
เปนเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม คงเหลือพ้ืนท่ีท่ีจะนํามากําหนดเปนเขตปฏิรูปท่ีดินประมาณ 542-2-53 ไร  
ตามท่ี ส.ป.ก. ไดตรวจสอบและยืนยันขอเท็จจริงมายัง สคก. นอกจากน้ี มีการแกไขเล็กนอย (ตามแบบการรางกฎหมาย) 
โดย ส.ป.ก. ไดมีหนังสือยืนยันใหความเห็นชอบกับการแกไขเพ่ิมเติมรางพระราชกฤษฎีกาน้ีแลว 

4. ตอมาไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหมเมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 

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

เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรท่ีไมมีท่ีดินทํากิน
ใหมีท่ีดินทํากิน และเปนการกระจายการถือครองท่ีดินอยางเปนธรรม  
และดําเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในท่ีดินเพ่ือประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมอยางท่ัวถึง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงไดสงรางพระราชกฤษฎีกาตามขอ 3. ให กษ. พิจารณายืนยันอีกครั้งหน่ึง กอนเสนอคณะรัฐมนตรี
ตอไป 

5. กษ. พิจารณาแลวยืนยันใหดําเนินการรางพระราชกฤษฎีกาท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแลว ตามขอ 4. ตอไป  
จึงไดเสนอรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

มติ ครม.  : เห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลปูโยะ และตําบลมูโนะ อําเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณเสนอ แลวใหดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 4/2563 วันอังคารท่ี 21 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

210163 

 
เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลปะลุรู ตําบลโตะเด็ง  และตําบลริโก  อําเภอสุไหงปาดี 

จังหวัดนราธิวาส ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... และรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลบางปอ 
อําเภอเมืองนราธิวาส และตําบลดุซงญอ ตําบลชางเผือก ตําบลจะแนะ อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  
ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 

 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 
1. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลปะลุรู ตําบลโตะเด็ง และตําบลริโก อําเภอสุไหงปาดี 

จังหวัดนราธิวาส ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... และ 
2. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลบางปอ อําเภอเมืองนราธิวาส และตําบลดุซงญอ 

ตําบลชางเผือก ตําบลจะแนะ อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... 
รวม 2 ฉบับ ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลปะลุรู ตําบลโตะเด็ง และตําบลริโก อําเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส และในทองท่ีตําบลบางปอ อําเภอเมืองนราธิวาส และตําบลดุซงญอ ตําบลชางเผือก ตําบลจะแนะ 
อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ปจจุบันยังมีเกษตรกรท่ีไดรับความเดือดรอน เน่ืองจากไมมีท่ีดินทํากินรองขอท่ีดินทํากินเปนจํานวนมาก 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมไดกําหนดแนวทางใหความชวยเหลือ  
โดยการดําเนินโครงการจัดหาท่ีดินทํากินใหเกษตรกรผูไรท่ีดินทํากินตลอดจนการพิจารณาจัดหาท่ีดิน  เพ่ือรองรับ
เกษตรกรตามโครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหมดวยการจัดซื้อท่ีดิน  โดย ใช เงินกองทุน การ ปฏิรูปท่ีดิน  
เพ่ือเกษตรกรรม  มาจัดใหเกษตรกรไดเชา หรือเชาซื้อ เพ่ือใหมีท่ีดินทํากินเพียงพอแกการครองชีพแตเน่ืองจากท่ีดิน  
ท่ีสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมจะดําเนินการจัดซื้ออยูนอกเขตปฏิรูปท่ีดิน  จึงจําเปนจะตองตราเปนพระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปท่ีดินตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๕ 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ขอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน 

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

เพ่ือใหเกษตรกรไดรับสิทธิประโยชนจากท่ีดินดังกลาวไดถูกตอง
ตามกฎหมายและสงผลใหเกษตรกรมีความมั่นคงทางอาชีพและมีแรงจูงใจ
ในการพัฒนาอาชีพตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในทองท่ีตําบล ปะลุรู ตําบลโตะเด็ง และตําบลริโก อําเภอสุไหง ปาดี จังหวัดนราธิวาส ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ. ....   
และ รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลบางปอ อําเภอเมืองนราธิวาส และตําบลดุซงญอ  
ตําบลชางเผือก ตําบลจะแนะ อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... 

2.1 รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลปะลุรู ตําบลโตะเด็ง และตําบลริโก อําเภอสุไหงปา
ดี จังหวัดนราธิวาส ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... 

๑) เปนการกําหนดเขตปฏิรูปท่ีดินเฉพาะพ้ืนท่ีตามหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินท่ีเจาของท่ีดินเสนอขายให
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม จํานวน ๕ แปลง รวมเน้ือท่ีประมาณ ๒๖๖-๓-๓๐.๓ ไร ในทองท่ีตําบลปะลุรู 
ตําบลโตะเด็ง และตําบลริโก อํา เภอสุไหง ปาดี จังหวัดนราธิวาส วงเงินจัดซื้อรวมท้ังสิ้น ๒๒ ,๘๔๗,๙๔๖.๒๕  บาท   
(ยี่สิบสองลานแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเการอยสี่สิบหกบาทยี่สิบหาสตางค) 

๒) ท่ีดินดังกลาวไดผานการใหความเห็นชอบและอนุมัติหลักการวงเงินการจัดซื้อท่ีดินตามระเบียบ
คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการจัดซื้อท่ีดินเพ่ือการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ในคราวประชุมครั้งท่ี. ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ 
๒๕๖๒ อนุมัติใหกําหนดเขตท่ีดินใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน 

๓) การประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปท่ีดินดังกลาว จะมีผลให สํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม มีอํานาจจัดซื้อท่ีดินเอกชนจากเจาของท่ีดินผูเสนอขายไดตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ และสามารถนํามาจัดใหเกษตรกรโดยการเชา 
เชาซื้อ ตอไป ซึ่งเกษตรกรมีโอกาสไดรับกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อันจะทําใหการแกไขปญหาเรื่องท่ีดินทํากินบรรลุวัตถุประสงค 
เกษตรกรมีความเช่ือมั่นในการพัฒนาอาชีพของตนเอง 

2.2 รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในทองท่ีตําบลบางปอ อําเภอเมืองนราธิวาส และตําบลดุซงญอ 
ตําบลชางเผือก ตําบลจะแนะ อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ....  

๑) เปนการกําหนดเขตปฏิรูปท่ีดินเฉพาะพ้ืนท่ีตามหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินท่ีเจาของท่ีดินเสนอขายให
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม จํานวน ๒๕ แปลง รวมเน้ือท่ีประมาณ ๑,๐๔๗-๑-๒๘.๙ ไร ในทองท่ีตําบลบางปอ 
อําเภอเมืองนราธิวาส และตําบลดุซงญอ ตําบลชางเผือก ตําบลจะแนะ อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส วงเงินจัดซื้อรวมท้ังสิ้น 
๖๕,๐๙๕,๓๓๕ บาท 

๒) ท่ีดินดังกลาวไดผานการใหความเห็นชอบและอนุมัติหลักการวงเงินการจัดซื้อท่ีดินตามระเบียบ
คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการจัดซื้อท่ีดินเพ่ือการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๕ เมษายน  ๒๕๖๐ 
อนุมัติใหกําหนดเขตท่ีดินใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน 

๓) การประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปท่ีดินดังกลาว จะมีผลให สํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม มีอํานาจจัดซื้อท่ีดินเอกชนจากเจาของท่ีดินผูเสนอขายไดตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูป
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ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ และสามารถนํามาจัดใหเกษตรกรโดยการเชา 
เชาซื้อ ตอไป ซึ่งเกษตรกรมีโอกาสไดรับกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อันจะทําใหการแกไขปญหาเรื่องท่ีดินทํากินบรรลุวัตถุประสงค 
เกษตรกรมีความเช่ือมั่นในการพัฒนาอาชีพของตนเอง 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการ รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลปะลุรู ตําบลโตะเด็ง  และตําบลริโก 
อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... และรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ี
ตําบลบางปอ อําเภอเมืองนราธิวาส และตําบลดุซงญอ ตําบลชางเผือก ตําบลจะแนะ อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  
ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 4/2563 วันอังคารท่ี 21 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

210163 

 
เรื่อง : รายการท่ีมีวงเงินตั้งแต 1,000 ลานบาทข้ึนไป ท่ีจะเสนอคําของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (จํานวน 2 รายการ) 
 

สารัตถะ : อว. เสนอ ครม. พิจารณารายการท่ีมีวงเงิน ตั้งแต 1,000 ลานบาทข้ึนไป ท่ีจะเสนอคําของบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังน้ี 

1. อนุมัติโครงการหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) 
ระยะท่ี 3 ภายใตการสนับสนุนของ อว. ระยะเวลา 20 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2583) ในกรอบวงเงิน
งบประมาณรวม 11 ,943 ลานบาท และเห็นชอบองคประกอบของคณะกรรมการ ระดับนโยบายและระดับบริหาร 
สําหรับโครงการ วมว. ระยะท่ี 3 ดังน้ี 

1.1 คณะกรรมการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลโครงการเพ่ือทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย กรอบและ  
ทิศทางการดําเนินโครงการในภาพรวม และเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานใหบรรลุตามนโยบาย วัตถุประสงค  
และเปาหมาย 

1.2 คณะกรรมการบริหารโครงการ เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดหลักการ แนวทาง และหลักเกณฑการบริหาร
หลักการ ใหคําแนะนํา สงเสริมและติดตามผลการดําเนินงานของโครงการในภาพรวม 

2. เห็นชอบการดําเนินโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (จังหวัดนครราชสีมา) 
และอนุมัติงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการ วงเงิน 1,630.26 ลานบาท ระยะเวลา 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) 
โดยขอรับการจัดสรรเปนรายป 
รวมรายการท่ีมีวงเงินต้ังแต 1,000 ลานบาทขึ้นไป เสนอเปนคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 จํานวนท้ังสิ้น 2 รายการ รวมวงเงินท้ังสิ้น 13,573.26 ลานบาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 เห็นชอบแนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามท่ีสํานักงบประมาณ (สงป.) เสนอวา การจัดทํารายละเอียดคําขอ

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : อว./กษ. (สวก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหเกิดความตอเน่ืองในการพัฒนาการศึกษา  
ของนักเรียนในแตละรุน และเพ่ือใหการดําเนินงานพัฒนากําลังคน  
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพของประเทศ  
มีปริมาณเพียงพอรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหหนวยงานรับงบประมาณแสดงวัตถุประสงค แผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณท่ีมาและประมาณการายได ผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการ
จายงบประมาณและจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการของหนวยรับงบประมาณ เปาหมายยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสรางงบประมาณตลอดจนพิจารณาถึงความพรอม ขีดความสามารถ  
ในการใชจายงบประมาณและความครอบคลุมทุกแหลงเงินท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกจากงบประมาณ  
สําหรับหนวยงานรับงบประมาณท่ีจะขอรับการจัดสรรงบประมาณซ่ึงจะตองมีการกอหน้ีผูกพันงบประมาณมากกวา
หน่ึงปงบประมาณสําหรับรายการท่ีมีวงเงินต้ังแต 1,000 ลานบาทขึ้นไป ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ภายในวันท่ี 21 มกราคม 2563 กอนนําเสนอรายละเอียดคําของบประมาณสง สงป. 

มติ ครม. : เห็นชอบตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และใหกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
รับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 4/2563 วันอังคารท่ี 21 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

210163 

 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบรางถอยแถลงรวมของการประชุมรัฐมนตรีกลุมเครนส ครั้งท่ี 41 
 

สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. ใหความเห็นชอบในหลักการตอรางถอยแถลงรวมของรัฐมนตรีกลุมเครนส ครั้งท่ี 41 
2. หากมีการปรับปรุงแกไขเอกสารดังกลาวท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย  

ขอใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
3. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเขารวมรับรองรางถอยแถลงรวมของ  

การประชุมรัฐมนตรีกลุมเครนส ครั้งท่ี 41 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. การเจรจาสินคาเกษตรภายใตองคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) เปนการเจรจา  

เพ่ือปฏิรูปการคาสินคาเกษตรท่ีเสรีและเปนธรรมใน 3 ประเด็นหลัก ไดแก (1) การเปดตลาด (2) การลดการอุดหนุน  
ท่ีบิดเบือนการคาใหแกสินคาเกษตร และ (3) การยกเลิกการอุดหนุนการสงออก โดยในการเจรจาฯ มีการรวมกลุม  
ของประเทศสมาชิกกลุมตางๆ เพ่ือผลักดันทาทีของตน 

2. กลุมเครนส ( Cairns Group) เปนการรวมกลุมของประเทศผูสงออกสินคาเกษตรภายใต WTO ขนาดเล็ก  
และขนาดกลาง ประกอบดวยสมาชิก 19 ประเทศ ไดแก อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี โคลอมเบีย 
คอสตาริกา กัวเตมาลา อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด ปากีสถาน ปารากวัย เปรู ฟลิปปนส แอฟริกาใต ไทย อุรุกวัย 
และเวียดนาม โดยมีจุดมุงหมายในการผลักดันใหเกิดการปฏิรูปการคาสินคาเกษตรท่ีเสรีและเปนธรรม อันจะกอใหเกิด
ประโยชนตอเกษตรกรและผูบริโภคสินคาเกษตรอยางแทจริง ท้ังน้ี ในการประชุมรัฐมนตรีองคการการคาโลก ครั้งท่ี 12 
(Ministerial Conference: MC12) ระหวางวันท่ี 8-12 มิถุนายน 2563 ณ กรุงนูร-ซุลตัน สาธารณรัฐคาซัคสถาน  

กลุมเครนสไดเตรียมจัดทํารางถอยแถลงของการประชุมรัฐมนตรีกลุมเครนส ครั้งท่ี 41 สําหรับการประชุม MC12  

ในครั้งน้ีดวย 

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

เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของ Article 20 ของความตกลง

เกษตร เพ่ือนําไปสูการเจรจาเรื่องเปดตลาดและประเด็นคงคางในเรื่อง  
การแขงขันดานการสงออกตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. รางถอยแถลงฯ เนนย้ําความสําคัญของการหาขอสรุปการเจรจาเกษตรภายใตการประชุม MC12 เพ่ือใหเปนไปตาม  

ความตกลงของ Article 20 ของความตกลงเกษตร (Agreement on Agriculture: AoA) โดยใหความสําคัญกับ  
เรื่องการอุดหนุนภายในมากท่ีสุด และผลักดันใหมีความคืบหนาในเรื่องการเปดตลาด และประเด็นคงคางในเรื่องการแขงขัน 
ดานการสงออกตอไป โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

3.1 ใหความสําคัญกับการจํากัดและลดการอุดหนุนภายในสินคาเกษตรท่ีสมาชิก WTO ผูกพันไว เน่ืองจากพบวา  
มูลคาโดยรวมของการอุดหนุนภายในท่ีกอใหเกิดการบิดเบือนการคา (Aggregate Measurement of Support: AMS) 
ของสมาชิก WTO ของทุกประเทศเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว และอาจมีมูลคาสูงถึง 2 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ภายในป 2573 

3.2 ผลักดันใหมีการเจรจาเพ่ือลด AMS โดยรวมท่ีสมาชิกทุกประเทศผูกพันไว อยางนอยรอยละ 50 ภายในป 2573  
3.3 การลด AMS โดยรวมท่ีสมาชิก WTO ทุกประเทศผูกพันไวจะเปนไปตามสัดสวนของวงเงินการอุดหนุน

ภายในท่ีสมาชิก WTO แตละประเทศมีสิทธิใชรวมถึงผลกระทบตอตลาดโลก โดยคํานึงถึงความจําเปนในการพัฒนาของ
ประเทศสมาชิก WTO ดวย 

3.4 ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการคาพหุภาคี และการปฏิรูปการคาสินคาเกษตรจะตองสนับสนุน  
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนา 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  พิจารณาแลว ไมขัดของตอรางถอยแถลงดังกลาว อยางไรก็ตาม ควรผลักดัน  

ใหการเจรจาฯ เอ้ือประโยชนกับประเทศกําลังพัฒนา และคงแตมตอของประเทศกําลังพัฒนาเอาไว โดยเฉพาะประเด็น
การลดมูลคา AMS ควรเปนไปตามสัดสวนของมูลคาท่ีแตละประเทศไดผูกพันไว และมีพ้ืนท่ีทางนโยบายเหลืออยูเพียงพอ
สําหรับการอุดหนุนภาคเกษตรของไทยในอนาคตดวย นอกจากน้ี การจัดทํานโยบายเกษตรของไทยในระยะตอไป  
ควรคํานึงถึงและไมจัดทํานโยบายการอุดหนุนภายในท่ีกอใหเกิดการบิดเบือนการคา ( AMS) มากเกินความจําเปน 
เน่ืองจากหากการเจรจาเปนผลสําเร็จ มูลคา AMS ของไทยท่ีผูกพันภายใต WTO จะลดลง ซึ่งหากมีการดําเนินนโยบาย
การอุดหนุนโดยไมระมัดระวัง ก็มีโอกาสท่ีมูลคา AMS ของไทยจะเกินจากปริมาณท่ีผูกพันไว และเกิดขอขัดแยง  
กับกฎระเบียบภายใต WTO ไดในท่ีสุด 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางถอยแถลง
รวมของการประชุมรัฐมนตรีกลุมเครนส ครั้งท่ี 41 ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดให
ความเห็นชอบไว ใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผล
และประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
รับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 4/2563 วันอังคารท่ี 21 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

210163 

 
เรื่อง : การนําเสนอพ้ืนท่ีกลุมปาแกงกระจานเปนมรดกโลก 
 

สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. เห็นชอบเอกสารเพ่ิมเติม (Additional Information) การนําเสนอพ้ืนท่ีกลุมปาแกงกระจานเปนมรดกโลก 
2. มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดลอม ดําเนินการจัดสงเอกสารเพ่ิมเติม (Additional Information) การนําเสนอพ้ืนท่ีกลุมปาแกงกระจาน  
เปนมรดกโลก ตอศูนยมรดกโลก ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2563 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
เอกสารเพ่ิมเติม ( Additional Information) การนําเสนอพ้ืนท่ีกลุมปาแกงกระจานเพ่ือเปนมรดกโลก เปนการจัดทํา  

คําช้ีแจงประเด็นตางๆ และรายงานผลการดําเนินงานตามขอมติคณะกรรมการมรดกโลก ในการประชุมสมัยสามัญ  
ครั้งท่ี 43 เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2562 วาระการประชุม 8B.5 การพิจารณาการนําเสนอพ้ืนท่ี  

กลุมปาแกงกระจานเปนมรดกโลก ท่ีมีมติใหสงกลับเอกสาร (Referral) ใหดําเนินการในเรื่องตางๆ สรุป ดังน้ี 
1. ปรับปรุงแนวขอบเขตการนําเสนอแหลงมรดกทางธรรมชาติ โดยอยูบนพ้ืนฐานของขอตกลงระหวางรัฐภาคี

ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 
ราชอาณาจักรไทยไดดําเนินการปรับขอบเขตพ้ืนท่ีการนําเสนอฯ ตามบันทึกการหารือ ( Agreed Minutes)  

ในการประชุมหารือรวมกันของคณะเจาหนาท่ีเทคนิคไทย – เมียนมา วันท่ี 25 – 26 เมษายน 2562 ณ กรมสนธิสัญญา  
และกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ กรุงเทพมหานคร และตามท่ีไดหารือรวมกันในระหวางการประชุม
คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งท่ี 43 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอรไบจาน โดยพ้ืนท่ีนําเสนอฯ มีขนาด 
4,089.4 ตารางกิโลเมตร 

2. เตรียมการและนําเสนอขอมูลท่ีปรับปรุงดานการศึกษาเปรียบเทียบท่ีแสดงใหเห็นวาการลดขนาดของพ้ืนท่ี  

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

เพ่ือเปนการลดความขัดแยงระหวางราชอาณาจักรไทย  
และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การนําเสนอแหลงเปนมรดกโลกยังคงมีคุณคาความโดดเดนเพียงพอตรงตามหลักเกณฑในขอท่ี 10 และยังคงแสดงใหเห็น
ถึงความเช่ือมโยงของความครบถวนสมบูรณ การปกปองคุมครองและแผนการบริหารจัดการ 

ราชอาณาจักรไทยไดดําเนินการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณคาของพ้ืนท่ีกลุมปาแกงกระจานในเรื่องสวนความ
หลากหลายทางชีวภาพของสังคมพืชและสัตว ความเหมาะสมของถ่ินอาศัยของสัตวปา ความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ี
นําเสนอใหม และแผนการปองกันและการบริหารจัดการพ้ืนท่ีท่ียังคงดําเนินการครอบคลุมเต็มพ้ืนท่ีและเปนไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการจัดใหมีการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) และการติดตั้งกลองดักถายสัตวปา
ในการปองกันและรักษาทรัพยากรในพ้ืนท่ี 

3. แสดงใหเห็นวาขอหวงกังวลท้ังหมดไดรับการแกไขโดยการปรึกษาอยางเต็มท่ีรวมกับชุมชนทองถ่ิน  
ตามเอกสารแนวทางการอนุวัตตามอนุสัญญาคุมครองมรดกโลก ยอหนาท่ี 123 

ราชอาณาจักรไทยมีความพยายามอยางตอเน่ืองในการแกไขปญหาตามขอหวงกังวลของสํานักขาหลวงใหญ
เพ่ือสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติท่ีไดหยิบยกประเด็นเก่ียวกับชุมชนทองถ่ินในพ้ืนท่ีกลุมปาแกงกระจาน และการรับ
ฟงความคิดเห็นและขอหวงกังวลของชุมชนตอการนําเสนอพ้ืนท่ีกลุมปาแกงกระจานเปนมรดกโลก โดยจัดใหมีการประชุม
รับฟงความคิดเห็นของชุมชนในพนท่ี และช้ีแจงทําความเขาใจและใหขอมูลเก่ียวกับการประกาศพ้ืนท่ีกลุมปาแกงกระจาน
เปนมรดกโลก ท้ังน้ี ในป พ.ศ. 2562 – 2563 ไดจัดกิจกรรมดังกลาวในชุมชนท่ีตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติและพ้ืนท่ี
ตอเน่ือง จํานวน 52 หมูบาน ท้ังชุมชนชาวไทยและชุมชนชาวกะเหรี่ยง – กะหราง โดยมีชาวบานจํานวน 1,947 ราย 
จาก 40 หมูบาน ใหการสนับสนุนการข้ึนทะเบียนพ้ืนท่ีกลุมปาแกงกระจานเปนมรดกโลก 

4. สนับสนุนใหหารืออยางตอเน่ืองระหวางราชอาณาจักรไทยและองคกรท่ีปรึกษาและเสนอแนะใหเชิญสหภาพ
สากลวาดวยการอนุรักษ ( IUCN) ในฐานะองคกรท่ีปรึกษาปฏิบัติภารกิจในการใหคําปรึกษาในการดําเนินการจัดเตรียม
เอกสารขอมูลเพ่ิมเติมตามท่ีรองขอตามขอมต ิ

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดมีหนังสือถึงผูอํานวยการศูนยมรดกโลก เพ่ือเชิญผูแทน  
จากสหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ ( IUCN) ในฐานะองคกรท่ีปรึกษาทางธรรมชาติของคณะกรรมการมรดกโลก  
ตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ีกลุมปาแกงกระจาน และอยูระหวางรอการตอบรับคําเชิญ 

5. สนับสนุนใหรัฐภาคีสมาชิกไทยและเมียนมาดําเนินงานรวมกันในการเช่ือมตอแนวระบบนิเวศ และรวมมือ  
ดานการอนุรักษระหวางแหลงท่ีอยูระหวางการนําเสนอเปนแหลงมรดกโลก และพ้ืนท่ีอนุรักษในฝงเมียนมา 

ราชอาณาจักรไทยมีความพรอมและยินดีท่ีจะรวมกับเมียนมา เพ่ือรวมกันจัดทําเอกสารนําเสนอพ้ืนท่ีคุมครอง
ขามพรมแดน เพ่ือขอข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกขามพรมแดน (Trans boundary) รวมกัน 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลมเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยน  
รางเอกสารเพ่ิมเติม (Additional Information) การนําเสนอพ้ืนท่ีกลุมปาแกงกระจานเปนมรดกโลก ในสวนท่ีไมใช
สาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจาก  
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การปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย ท้ังน้ี ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับความเห็นของสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 4/2563 วันอังคารท่ี 21 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

210163 

 
เรื่อง : สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต (กพต.) ครั้งท่ี 1/2562 
 

สารัตถะ : ศอ.บต. เสนอ ครม. ทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 
(กพต.) ครั้งท่ี 1/2562 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) เสนอเรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต (กพต.) ครั้งท่ี 1/2562  เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือโปรดทราบ เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับทราบขอเสนอดังกลาว 

2. สาระสําคัญจากการประชุม มีดังน้ี 
2.1 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังน้ี 

1) ใหทุกสวนราชการนําระเบียบ กพต.  วาดวยการประชุมของ กพต. คณะอนุกรรมการและ
คณะทํางาน พ.ศ. 2545 ไปเปนแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องตอ กพต. และ 

2) รายงานความกาวหนาการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต และนโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล  
ตามท่ี ศอ.บต. ไดบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนท้ังจากสวนราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชนตามแนวทาง 
“สานพลังประชารัฐ” ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต 

2.2 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา จํานวน 6 เรื่อง ดังน้ี 
1) การขยายผลโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ไปสูเมืองตนแบบท่ี 4  

อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองตนแบบอุตสาหกรรมกาวหนาแหงอนาคต” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562  
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบเรื่องการกําหนดใหอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในฐานะเมืองตนแบบท่ี 4 เปนเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจตามนัยมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2553 เพ่ือให  
ทุกสวนราชการไปดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนพัฒนาพ้ืนท่ีดังกลาว 

2) การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน กรณีเรงรัดออกเอกสารสิทธ์ิท่ีดินทํากินในพ้ืนท่ีจังหวัด

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ศอ.บต./กษ. (ศอ.บ.ต.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการบริหารราชการในการปองกันและแกไขปญหา  
ความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพ 
และสอดประสานกันท้ังในดานความมั่นคงและดานการพัฒนา รวมท้ัง  
เพ่ือคณะรัฐมนตรีจะไดติดตามและประเมินผลปฏิบัติราชการ  
ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ชายแดนภาคใต  มติท่ีประชุม ใหกรมปาไมจัดทําแผนปฏิบัติการแกไขปญหาท่ีดินปาสงวนแหงชาติในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา สําหรับท่ีดินท่ีประกาศใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) 
เรงรัดแกไขพระราชกฤษฎีกาใหประกาศกําหนดแนวเขตปฏิรูปท่ีดินเฉพาะพ้ืนท่ีเขตดําเนินการ 

3) แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส มติท่ีประชุม เห็นชอบแผนบริหาร
จัดการท่ีดินในเขตเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส และให ศอ.บต. เปนหนวยจัดซื้อท่ีดินเพ่ือพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561  

4) การพัฒนาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงผาน “โครงการตําบลมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”มติท่ีประชุม เห็นชอบ
กรอบแนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคง ผาน โครงการตําบลมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”โดยสนับสนุนงบประมาณ  
การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของประชาชน หมูบานและตําบลผานกลไก สภาสันติสุขตําบล โดยมุงเนน  
การพัฒนาทางเศรษฐกิจฐานราก 

5) การพิจารณาใหความชวยเหลือดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน กรณีครอบครัวนายอับดุลเลาะ  
อีซอมูซอ มติท่ีประชุม  อนุมัติใหความชวยเหลือเยียวยาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ิมเติมดานการศึกษาใหแกบุตรของ  
นายอับดุลเลาะ อีซอมซูอ ท้ัง 2 คน จนสําเร็จระดับปริญญาตรี 

6) การแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายและอํานวยการเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเน่ืองจากสถานการณ
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  มติท่ีประชุม  ใหความเห็นชอบในหลักการจัดตั้งกลไกการบริหารและอํานวย  
การงานใหความชวยเหลือเยียวยาใหผูไดรับผลกระทบ สืบเน่ืองจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  
เรียกวา “คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเน่ืองจากสถานการณความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต” 

3. ศอ.บต. พิจารณาแลว เห็นควรเสนอเรื่องสรุปผลการประชุม กตพ. ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 
มาเพ่ือคณะรัฐมนตรีทราบและพิจารณา ดังน้ี 

3.1 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ จํานวน 4 เรื่อง ดังน้ี 
1) การประกาศกําหนดใหอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในฐานะเมืองตนแบบท่ี 4  “เมืองอุตสาหกรรม

กาวหนาแหงอนาคต” เปนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
2) การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน กรณีการเรงรัดออกเอกสารสิทธ์ิท่ีดินทํากินในพ้ืนท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใต 
3) การพิจารณาใหความชวยเหลือดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน กรณีครอบครัวนายอับดุลเลาะ 

อีซอมูซอ 
4) การแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายและการเยียวยา ผูไดรับผลกระทบสืบเน่ืองจากสถานการณ  

ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
3.2 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา จํานวน 3 เรื่อง ประกอบดวย 
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1.) ขอความเห็นชอบในหลักการของแผนเรงดวนการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจอําเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา เพ่ือใหสวนราชการท่ีเก่ียวของกับแผนงานฯ ดังกลาว ไปดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมาย  
ท่ีเก่ียวของตอไป 

2.) ขอความเห็นชอบในหลักการของกรอบแนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงผาน “โครงการ
ตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ ศอ.บต. 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นชอบใน สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร  

ดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต (กพต.) ครั้งท่ี 1/2562  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัดทําแนวทาง  
การขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตในรายสินคาเกษตร (สําคัญ) ปงบประมาณ พ.ศ.2562-2563  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแกยางพารา ปาลมนํ้ามัน มะพราว ขาวกาแฟ กลวยหิน พืชสมุนไพร ประมงชายฝง 
ประมงนํ้าจืด สามดําหน่ึงทอง (โคดํา แพะดํา แกะดํา และไกเบตง) โคนม แพะเน้ือ และแพะนม รวมท้ังมีแผนงาน/
โครงการท่ีจะพัฒนาและสงเสริมอาชีพการเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งจะทําใหมีผลผลิต/ผลิตภัณฑ  
ท่ีมีปริมาณและคุณภาพสามารถปอนโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมฮาลาล ฯลฯ 
ซึ่งจะชวยพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตตอไป 

มติ ครม.  : รับทราบมติคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี  
31 ตุลาคม 2562 ตามท่ีศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตเสนอ ท้ังน้ี ใหศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใตและหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไปใหถูกตองเปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด โดยในสวนของแผนงาน/โครงการท่ีจะดําเนินการตามมติคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตดังกลาว เชน แผนเรงดวนการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ใหศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายภาคใต  
และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ แลวสงแผนงาน/
โครงการดังกลาว ใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณาความเหมาะสมเพ่ือใหดําเนินการ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศในภาพรวม  
กอนดําเนินการตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 4/2563 วันอังคารท่ี 21 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

210163 

 
เรื่อง : ขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ป 2562 ไปพลางกอน  สําหรับเปน

คาใชจายในโครงการกํากับดูแลความปลอดภัยในการเดินเรือปองกันอุบัติเหตุทางทะเลของกรมเจาทา 
 

สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ตามหลักเกณฑ
และเง่ือนไขการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน หรืองบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน แลวแตกรณี  
ในกรอบวงเงินท้ังสิ้น 881.7200 ลานบาท เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการกํากับดูแลความปลอดภัยในการเดินเรือปองกัน
อุบัติเหตุทางทะเลของกรมเจาทา 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กรมเจาทาไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการจัดหาระบบตรวจการณชายฝงอาวไทยตอนบน  

(VTS ระยะท่ี 1) ณ ศูนยควบคุมสมุทรเขต ทาเรือแหลมฉบัง มีพ้ืนท่ีครอบคลุมชายฝงทะเลภาคตะวันออกตั้งแตเกาะจวง 
เกาะไผ เกาะลาน เกาะสีชัง สถานีนํารองกรุงเทพ โดยเริ่มใชงานระบบ ตั้งแตป 2555 และโครงการกอสรางและจัดหา
ระบบตรวจการณชายฝงอาวไทยตอนบน (VTS ระยะท่ี 2) ณ สํานักงานควบคุมการเจรจาและความปลอดภัยทางทะเล 
จังหวัดชลบุรี มีพ้ืนท่ีครอบคลุมตั้งแตเกาะกูด เกาะชาง จนถึงชายฝงทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดเพชรบุรี  
และจังหวัดสมุทรสงคราม (พ้ืนท่ีอาวไทยตอนในท้ังหมดและพ้ืนท่ีชายฝงภาคตะวันนออกจนถึงจังหวัดตราด) โดยริเริ่ม  
ใชงานระบบตั้งแตป 2562 

2. กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจาทา ไดเสนอโครงการกํากับดูแลความปลอดภัยในการเดินเรือปองกันอุบัติเหตุ
ทางทะเล จํานวน 2 รายการ วงเงินรวม 881.72 ลานบาท ดังน้ี 

(1) คากอสรางและจัดหาระบบตรวจการณชายฝงอาวไทยตอนลางและอันดามัน (VTS ระยะท่ี 3) (พ้ืนท่ีชายฝง
ทะเลอาวไทยตอนลาง) วงเงิน 466.3200 ลานบาท เพ่ือพัฒนาระบบตรวจการณชายฝงและการควบคุมการจราจรทาง
ทะเลใหเกิดความปลอดภัย ตอเน่ืองจากระบบควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีอาวไทยตอนลาง ไดแก อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ – จังหวัดนราธิวาส และบางจุดในพ้ืนท่ี

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

เพ่ือมาดําเนิน โครงการกํากับดูแลความปลอดภัยในการเดินเรือ
ปองกันอุบัติเหตุทางทะเลของกรมเจาทา 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ชายฝงอาวไทยตอนบน 
(2) คากอสรางและจัดหาระบบตรวจการณชายฝงอาวไทยตอนลางและอันดามัน (VTS ระยะท่ี 3) (พ้ืนท่ีชายฝง

ทะเลอันดามัน) วงเงิน 415.4000 ลานบาท เพ่ือพัฒนาระบบตรวจการณชายฝงและการควบคุมการจราจรทางทะเล  
ใหเกิดความปลอดภัย ตอเน่ืองจากระบบควบคุมการจราจรและ ความปลอดภัยทางทะเล ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2  
ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีชายฝงทะเลอันดามันตั้งแตจังหวัดระนอง-จังหวัดสตูล 

โดยท้ัง 2 รายการอยูระหวางจัดทํา TOR คาดวาจะแลวเสร็จเดือนมกราคม 2563 และใชระยะเวลา  
ในการจัดหาผูรับจางประมาณ 2 – 3 เดือน คาดวาจะไดผูรับจางและลงนามในสัญญาจางไดภายในเดือนเมษายน 2563 
ระยะเวลาดําเนินการ 300 วัน (เดือนพฤษภาคม 2563 – เดือนกุมภาพันธ 2564) 

ท้ังน้ี การขอรับการจัดสรรงบกลางฯ ของกรมเจาทาท้ัง 2 รายการขางตน เปนการขยายพ้ืนท่ีการควบคุม
การจราจรทางนํ้าตอเน่ืองจากโครงการกอสรางและจัดหารระบบตรวจการณ ชายฝงอาวไทยตอนบน (VTS) ระยะท่ี 1 – 2  
ใหมีพ้ืนท่ีการกํากับดูแลตอเน่ืองและครอบคลุมตลอดแนวชายฝงทะเลของไทย ท้ังฝงอาวไทยและฝงอันดามัน ซึ่งจะชวย
ยกระดับการกํากับดูแลดานความปลอดภัยในการเดินเรือและการจราจรของเรือเดินทะเลระหวางประเทศและเรืออ่ืนๆ 
ใหเปนไปตามมาตรฐานของอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยแหงชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974 และสราง
ความเช่ือมั่นดานความปลอดภัยในการขนสงและทองเท่ียวทางนํ้าของประเทศ รวมท้ัง การรักษาผลประโยชนของชาติ
ทางทะเล สอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนภารกิจของกรมเจาทา  
ในการกํากับ ควบคุม ดูแลดานการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล การปองกันอุบัติเหตุทางทะเล และสนับสนุน
สงเสริมภารกิจตาง ๆ ในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 

มติ ครม. : รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคาม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ขอแกไขขอมูลในหนังสือกระทรวงคมนาคม 
ท่ี คค (ปคร) 0100.1/24 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2563 ในสวนของระยะเวลาการดําเนินโครงการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยในการเดินเรือปองกันอุบัติเหตุทางทะเล จํานวน 2 รายการ ใหถูกตอง จากเดิม ระยะเวลาดําเนินการ 300 วัน 
เปน ระยะเวลาดําเนินการ 270 วัน ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลว ลงมติวา 

1. รับทราบตามท่ีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) รายงาน 
2. อนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 
3. ใหกระทรวงคมนาคมไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558  

(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 4/2563 วันอังคารท่ี 21 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

210163 

 
เรื่อง : การยกระดับมาตรการในการปองกันและแกไขปญหามลพิษจากฝุนละอองในชวงสถานการณวิกฤต 
 

สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ การยกระดับมาตรการในการปองกันและแกไขปญหามลพิษ  
จากฝุนละอองในชวงสถานการณวิกฤต และมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. สถานการณฝุนละออง PM2.5พบเกินมาตรฐานตอเน่ืองและมีปริมาณอยูในระดับท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ  

ของประชาชน จึงตองจํากัดจํานวนและลดการระบายมลพิษจากแหลงกําเนิด ท้ังน้ี แหลงกําเนิดในกรุงเทพมหานคร  
และปริมณฑลมาจากยานพาหนะโดยเฉพาะท่ีใชเครื่องยนตดีเซล โรงงานอุตสาหกรรม การเผาในท่ีโลง จึงตองยกระดับ
มาตรการใหเขมงวดข้ึนเพ่ือลดมลพิษท่ีระบายออกสูบรรยากาศ 

2. การยกระดับมาตรการในการปองกันและแกไขปญหามลพิษฝุนละอองในชวงสถานการณวิกฤต 
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2563 มีมติใหยกระดับ

มาตรการในการปองกันและแกไขปญหามลพิษจากฝุนละออง PM2.5 ในสถานการณวิกฤต โดยใหหนวยงานรับผิดชอบ
ดําเนินการโดยเรงดวนดังน้ี 

1) สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
(1) ออกขอบังคับเพ่ิมเติมเพ่ือขยายเขตพ้ืนท่ีจํากัดรถบรรทุกตั้งแต 10 ลอข้ึนไป หามเดินรถเขามา  

ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครจากวงแหวนรัชดาภิเษกขยายเปนวงแหวนกาญจนาภิเษก 
(2) ออกขอบังคับหรือระเบียบตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เพ่ือหามรถบรรทุกตั้งแต 

10 ลอข้ึนไป เขามาในพ้ืนท่ีช้ันในของกรุงเทพมหานครในวันคี่ ระหวางเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ 2563 สําหรับวันคู
ใหเขาไดตามชวงเวลาท่ีกําหนด 

(3) ยกระดับความเขมงวดในการตรวจสอบตรวจจับรถยนตควันดําอยางเครงครัด 
(4) ออกคําสั่งหามการใชรถท่ีมีมลพิษเกินมาตรฐานท่ีกําหนดมาใชในทางเดินรถและออกกฎกระทรวง  

เพ่ือตรวจรับรองรถยนตท่ีไดปรับปรุงแกไขตามคําสั่งแลวตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ทส./กษ. (กสก./ฝล./พด.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือปองกันไมใหเกิดสถานการณรุนแรง และยกระดับมาตรการ
ในการปองกันและแกไขปญหามลพิษจากฝุนละอองในชวงวิกฤตท่ีเขมงวด
ข้ึนและนําไปสูการปฏิบัติโดยเรงดวนภายในเดือนมกราคม 2563 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2) กรมการขนสงทางบก 
(1) ตรวจวัดควันดําอยางเขมงวดกับรถโดยสาร (ไมประจําทาง) ทุกคัน โดยเพ่ิมชุดตรวจเปน 50 ชุดใน 

50 เขต (บูรณาการรวมกันระหวางกรมการขนสงทางบก กรมควบคุมมลพิษ และกรุงเทพมหานคร) 
(2) ปฏิบัติการรวมกับกองบังคับการตํารวจจราจรในการยกระดับความเขมงวดการตรวจสอบตรวจ  

จับรถควันดําสําหรับรถโดยสารและรถบรรทุกเพ่ือการออกคําสั่งหามใชรถ 
3) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(1) ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมท่ีทําใหเกิดฝุนละออง หากตรวจสอบแลวไมเปนไปตามคามาตรฐาน  
ท่ีกําหนด ใหสั่งปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหรือสั่งหยุดการประกอบกิจการ 

(2) ขอความรวมมือโรงงานอุตสาหกรรมลดกําลังการผลิตในชวงวิกฤตสถานการณฝุนละออง  
และสนับสนุนแรงจูงใจ (Incentive) ใหกับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใหความรวมมือ  

4) กรุงเทพมหานคร 
(1) แกไขปญหาการจราจรจากการกอสรางรถไฟฟาเพ่ือชวยลดปญหาฝุนละออง โดยกํากับใหปฏิบัติ  

ตามมาตรการ 12 ขออยางเครงครัด ท้ังน้ี หากไมปฏิบัติตามใหระงับการกอสราง โดยมีมาตรการท้ัง 12 ขอ ไดแก 
 - การวางแนวแบริเออร ใหจัดวางใหตรงตามแนวเสนทางจราจร 
 - ชองทางกลับรถคับแคบ ใหเปดชอง U-Turn ใหกวาง เพ่ือใหรถยนตกลับรถไดสะดวกข้ึน 
 - ใหขนยายกองดิน เศษหิน เศษปูนทรายออกจากพ้ืนท่ีกอสรางในทันที 
 - เรงแกไขผิวจราจรใหเรียบรอย 
 - แนวกอสรางท่ียังไมเริ่มกอสราง แตไดวางแผงแบริเออร ใหเปดชองทางช่ัวคราว 
 - ใหเรงกอสรางงานฐานราก เพ่ือแกไขปญหาคอขวดท่ีสะพาน 
 - ใหจัดระเบียบรถบรรทุกในพ้ืนท่ี 
 - ปรับผิวจราจรใหเปนชองจราจรช่ัวคราวเพ่ิมข้ึน 
 - พ้ืนท่ีท่ียังไมไดเริ่มกอสราง แตปดชองจราจร ใหเปดชองจราจรเปนครั้งคราวในพ้ืนท่ี 
 - การเปดแนวแบริเออรแลวไมปดใหเรียบรอย ใหปดก้ันใหเรียบรอยเพ่ือความปลอดภัย 
 - ติดตั้งไฟฟาช่ัวคราวตามแนวการกอสราง 
 - ปดก้ันพ้ืนท่ีกอสรางและจัดทําทางสัญจรอยางปลอดภัย 

(2) ไมใหมีการเผาในท่ีโลง และบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดกับผูกระทําการเผา 
5) จังหวัดตางๆ (ยกเวน 9 จังหวัดภาคเหนือ) 

(1) ออกเทศบัญญัติหรือขอบัญญัติทองถ่ิน ควบคุมการเผาขยะมูลฝอย หญา พืชไร พืชสวน ตอซังขาว 
หรือสิ่งอ่ืนใด ไมวาจะเปนท่ีดินของตนเองหรือท่ีสาธารณะในชวงวิกฤตสถานการณฝุนละออง 

(2) เขมงวดการควบคุมยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรมการกอสรางตางๆ 
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6) ขอเสนออ่ืน 
(1) ขอความรวมมือหนวยงานภาคราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ลดการใชรถยนตสวนตัวมาทํางาน 
(2) รถยนตของสวนราชการตองผานมาตรฐานควันดําทุกคัน โดยกําหนดใหเปนตัวช้ีวัดของหัวหนาสวน

ราชการ 
(3) ใหกระทรวงพลังงานพิจารณาสนับสนุนการลดราคานํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีมีปริมาณกํามะถันไมเกิน 10 ppm 
(4) ขอความรวมมือกระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ภาคเอกชน 

และภาครัฐท่ีเก่ียวของ สนับสนุนการใหบริการเปลี่ยนถายนํ้ามันเครื่องสําหรับรถยนตดีเซลท่ีมีอายุเกิน 5 ป 
(5) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับหนวยงานอ่ืนสรางการรับรูและความเขาใจใหแก

ประชาชนเก่ียวกับสถานการณปญหาฝุนละออง PM2.5 โดยเฉพาะในชวงสถานการณวิกฤต 

มติ ครม. : รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรายงานวา จะนําเรื่องการยกระดับมาตรการ  
ในการปองกันและแกไขปญหามลพิษจากฝุนละอองในชวงสถานการณวิกฤตเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พิจารณาภายในสัปดาหน้ี กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวลงมติรับทราบ 
 


