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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 10/2560 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070360 
 
เรื่อง : การพิจารณาก าหนด "วันอนุรักษ์ควายไทย" 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดให้วันท่ี 14 พ.ค. ของทุกปี เป็น "วันอนุรักษ์ควายไทย" 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2559 เห็นชอบให้ถอนเรื่อง การพิจารณาก าหนด "วันควายไทย" คืนไปได้ 

ตามที่ รมว.กษ. เสนอ 
2. กษ. รายงานว่า ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้แจ้ง กษ. ว่า สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยได้มีหนังสือ

กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันควายไทย” 
จึงให้ กษ. พิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม ซึ่ง กษ. ได้มอบหมายให้ ปศ. พิจารณาด าเนินการต่อไป 

3. ปัจจุบันสภาวะวิกฤติของควายไทยในเรื่องของจ านวนและผู้เลี้ยงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งควาย
ไม่ได้รับการเอาใจใส่จากภาครัฐในการส่งเสริมสนับสนุนสร้างอาชีพอย่ างจริงจัง รวมถึงการสนับสนุนทางวิชาการ 
หรือการวิจัยต่างๆ ท้ังที่ควายเป็นสัตว์เลี้ยงท่ีอยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทกับการด ารงชีวิต ดังนั้น 
เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกให้หันมาอนุรักษ์ควายไทย สัตว์คู่บ้านคู่เมือง จึงควรก าหนดให้มี “วันอนุรักษ์ควายไทย” 

4. กษ. โดย ปศ. ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยมีผู้แทนสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย  
เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดให้วันที่ 14 พ.ค. ของทุกปี เป็น “วันอนุรักษ์ควายไทย” เนื่องจาก
เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชด ารัสถึงหลักการด าเนินโครงการ
ธนาคารโค กระบือ เป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์ควายไทย 

มติ ครม. : เห็นชอบก าหนดให้วันท่ี 14 พ.ค. ของทุกปี เป็น “วันอนุรักษ์ควายไทย” ตามที่ กษ. เสนอ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อ เป็นการสร้ า งความตระหนักรู้ และ ให้ความส าคัญ 
ในการส่งเสริมและอนุรักษ์การเลี้ยงควายไทย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 10/2560 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องทราบเพ่ือเป็นข้อมูล (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070310 
 

เรื่อง : ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนมกราคม 2560 และแนวโน้มเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. เพื่อทราบดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนมกราคม 2560 และแนวโน้มเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ภาพรวมรายได้ของเกษตรกรในเดือน ม.ค. 2560 มีค่า 203.70 เพ่ิมขึ้นจากเดือน ม.ค. 2559 ร้อยละ 

19.47 เป็นผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 15.58 โดยสินค้าส าคัญที่มีราคาเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา  
ปาล์มน้ ามัน และดัชนีผลผลิตปรับตัวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3.37 โดยสินค้าที่มีการผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกุ้งขาวแวนนาไม 

ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรของเดือน ม.ค. 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า  
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.58 สินค้าที่ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ ามัน  
สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันส าปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา  
ดัชนีราคาเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 4.41 โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา และกุ้งขาวแวนนาไม 
สินค้าท่ีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ไข่ไก่  

ภาพรวมด้านการผลิตสินค้าเกษตรเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตเพ่ิมขึ้น  
ร้อยละ 3.37 สินค้าส าคัญที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม 
สินค้าส าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือก และอ้อยโรงงาน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา  
ดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 21.99 สินค้าส าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน  
และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าส าคัญที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ สุกร อ้อยโรงงาน และมันส าปะหลัง  

ในเดือน ก.พ. 60 คาดว่าดัชนีผลผลิตจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ม.ค. 60 เนื่องจากผลผลิตที่ส าคัญ  
ได้แก่ อ้อยโรงงาน และมันส าปะหลัง 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

เพื่อติดตามและเฝูาระวังสถานการณ์ด้านราคา และการผลิต
สินค้าเกษตร ท าให้ทราบถึงแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภาคเกษตร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 10/2560 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070360 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : สคก. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ตรวจพิจารณา
แล้ว มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดมาตรการในการก ากับดูแลและตรวจสอบการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์หรือด าเนินการในการรับฝากเงินหรือให้กู้ยืมเงิน และมีสมาชิกที่มิได้อยู่ในหน่วยงานหรือองค์กร
เดียวกันหรือมิได้ประกอบอาชีพเดียวกัน (สหกรณ์ซึ่งประกอบธุรกิจเงินทุน) เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์
และผู้มีส่วนได้เสียในผลประโยชน์ของสหกรณ์ รวมทั้งปูองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนโดยทั่วไปและระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้หาก ครม. ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตินี้แล้วให้ส่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปยัง 
สคก. เพื่อจัดท ารวมเป็นร่างพระราชบัญญัติฉบับเดียวกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ที่ กษ. เสนอ 
และ ครม. ได้มีมติอนุมัติหลักการแล้วเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2560 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ สคก. 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
สคก. เสนอว่า คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สคก. ได้ศึกษาและปรับปรุงกฎหมายที่จ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ 

หรือที่ก่อให้เกิดภาระแก่การประกอบอาชีพหรือธุรกิจของบุคคลโดยไมจ าเป็น โดยได้พิจารณาพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 แล้ว เห็นว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนซึ่งเป็นสหกรณ์ประเภทหนึ่งมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานที่กว้างขวาง
มากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมด้านการเงิน อีกทั้งยังมีสมาชิกมาจากบุคคลทั่วไป ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชน 
ในวงกว้างได้ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ยังมิได้มีการบัญญัติมาตรการในการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการด าเนินกิจการของสหกรณ์ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หรือด าเนินการในการรับฝากเงินหรือให้กู้ยืมเงิน 
และมีสมาชิกที่มิได้อยู่ในหน่วยงานหรือองค์กรเดียวกันหรือมิได้ประกอบอาชีพเดียวกัน (สหกรณ์ซึ่งประกอบธุรกิจเงินทุน) 
ไว้ จึงสมควรก าหนดมาตรการดังกล่าวขึ้น เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์และผู้มีส่วนได้เสียในผลประโยชน์
ของสหกรณ์ รวมทั้งปูองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนโดยทั่วไปและระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับ
กฎหมายฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียน
สหกรณ์ การก าหนดประเภท ลักษณะ และขอบเขตการด าเนินกิจการสหกรณ์ การก ากับดูแลการด าเนินกิจการสหกรณ์ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สคก./กษ. (กสส.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับประชาชนในวงกว้างและระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



4 

 

รวมทั้งสมควรเพิ่มเติมการก าหนดเง่ือนไขการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ และการก าหนดความรับผิดของ
กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพื่อให้กลไกเกี่ยวกับการด าเนินกิจการการก ากับดูแลและตรวจสอบของ
สหกรณ์เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสหกรณ์ยิ่งข้ึน 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังต่อไปนี้ 
1. เห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ สคก. เสนอ เนื่องจากจะส่งผลดี 

ในการกก ากับดูแลสหกรณ์ด้านการท าธุรกรรมการเงินมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เป็นการปูองกันและตรวจสอบพฤติกรรม
ของผู้บริหารสหกรณ์มิให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนท าให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก  
และเป็นการควบคุมมิให้ผู้บริหารสหกรณ์กระท าการนอกกรอบอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ 

2. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 2.1 แม้โดยเจตนารมณ์ของการยกร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ประสงค์จะก ากับดูแลสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์หรือด าเนินการในการรับฝากเงินหรือให้กู้ยืมเงิน และมีสมาชิกที่มิได้อยู่ในหน่วยงานหรือองค์กร
เดียวกันหรือมิได้ประกอบอาชีพเดียวกัน แต่ควรพิจารณาน าไปใช้ก ากับดูแลสหกรณ์อื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกับการ
ประกอบธุรกิจเงินทุนด้วย เนื่องจากจะเป็นผลดีต่อการก ากับดูแลสหกรณ์ 

 2.2 การก าหนดให้มีพระราชกฤษฎีกาให้อ านาจธนาคารแห่งประเทศไทยหรือมอบหมายให้ข้าราชการ  
กรมส่งเสริมสหกรณ์หรือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก ากับดูแลสหกรณ์ที่มีลักษณะตามมาตรา 8/1 แม้เป็นการเฉพาะ 
การประกอบกิจการธุรกิจเงินทุน แต่กฎหมายฉบับยกร่างก็มิได้ยกเลิกหรือยกเว้นอ านาจนายทะเบียนสหกรณ์ 
ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตราอื่น เช่น มาตรา 22 เช่นนี้นายทะเบียนสหกรณ์ยังสามารถใช้อ านาจสั่งการตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ได้ จึงอาจเกิดความสับสนในการใช้อ านาจของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายกับนายทะเบียนสหกรณ์ ดังนั้น ควรก าหนดให้มีผู้มีอ านาจชัดเจนเพียงฝุายเดียว 

 2.3 กษ. ได้ยกร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอ ครม. พิจารณา และ ครม. มีมติอนุมัติ
หลักการแล้วเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2560 จึงเห็นควรน าร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของ สคก. 
พิจารณาร่วมกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ที่ ครม. มีมติแล้วดังกล่าว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ สคก. เสนอ และให้ สคก. ตรวจ
พิจารณาโดยให้น าไปรวมกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ สคก. 
และให้รับมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2560 [เรื่อง แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและก ากับดูแลกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน] รวมทั้งความเห็นของ กค. กษ. และ ธปท. ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

2. ให้ กษ. รับความเห็นของ กค. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 10/2560 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070360 
 
เรื่อง : การจัดระเบียบการบริหารจัดการหมู่บ้านโดยกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพื่อให้เกิดเอกภาพและบูรณาการ

ตามแนวทางประชารัฐ 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดระเบียบการบริหารจัดการหมู่บ้านโดยกลไก
คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดเอกภาพและบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ ดังนี ้

1. ในระยะเร่งด่วน 
 1.1 ยกเลิกมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2552 (เรื่อง ขอส่งแนวทางปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงาน

ของคณะกรรมการหมู่บ้าน) 
 1.2 เห็นชอบแนวทางการจัดระเบียบการบริหารจัดการหมู่บ้าน โดยกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อให้เกิด

เอกภาพและบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ ดังนี้ 
(1) ให้อาสาสมัคร มวลชน เครือข่าย หรือมวลชนซึ่งเรียกเป็นช่ืออื่นใดที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้จัดตั้งขึ้นในหมู่บ้าน ไม่ว่าจะมีกฎหมายหรือระเบียบรองรับการจัดตั้ง
หรือไม่ก็ตามให้ถือว่าเป็นอาสาสมัคร มวลชน เครือข่าย หรือมวลชนที่เรียกช่ืออื่นใดตามกฎหมาย ระเบียบดังกล่าว  
ร่วมเป็นคณะท างานหรืออนุกรรมการในด้านต่างๆ ของคณะกรรมการหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่  
พระพุทธศักราช 2457 

(2) ห้ามมิให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง อปท. จัดตั้งอาสาสมัคร มวลชน 
เครือข่าย หรือมวลชนที่เรียกช่ืออื่นใดในพื้นที่ซึ่งมีคณะกรรมการหมู่บ้านปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว หากมีภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการในหมู่บ้าน ให้มอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้านด าเนินการแทนหรือร่วมด าเนินการ 

(3) ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และ อปท. น าแผนพัฒนาหมู่บ้านที่จัดท าโดยคณะกรรมการ
หมู่บ้านเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด และ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการด าเนินโครงการต่างๆ ตามนโยบายของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และ อปท. 

(4) ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ อปท. พิจารณาก าหนดแผนงานโครงการ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การบริหารจัดการหมู่บ้านโดยกลไกของคณะกรรมการ
หมู่บ้านเกิดเอกภาพต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านอย่างแท้จริงและ
เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กิจกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม 
(5) ให้ สงป. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นค่าใช้จ่ายในการอ านวยการตามภารกิจของ

คณะกรรมการหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์ที่กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) (กห.) และ มท. 
เสนอ โดยความเห็นของ กค. 

(6) ให้ มท. แก้ไขระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นศูนย์กลางในการบริหาร
จัดการและบูรณาการนโยบาย งบประมาณการวางแผนและจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน สร้างการมีส่วนร่วมการเรียนรู้  
การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

(7) ให้  มท. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ท าหน้าที่บูรณาการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพและก าหนดหลักสูตรกลางเพื่อใช้ฝึกอบรมคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาหมู่บ้านได้ด้วยตนเอง โดยมอบหมายให้ กอ.รมน. กห. ร่วมกับ มท. ด าเนิน 
การฝึกอบรม 

(8) ให้ มท. แก้ไขระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านเปิดบัญชีของหมู่บ้าน 
ที่สามารถรองรับงบประมาณ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อปท. และองค์กรอื่นๆ ในกรณีที่มอบ
ภารกิจให้คณะกรรมการหมู่บ้านด าเนินการตามหลักเกณฑ์ ข้ันตอน แนวทางที่หน่วยสนับสนุนงบประมาณก าหนด 

(9) ให้ มท. ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการหมู่บ้าน 

2. ในระยะต่อไป 
 2.1 แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมติ ครม. 
 2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์  

การฝึกอบรม การนิเทศและติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนและความต่อเนื่อง รวมทั้งมาตรการต่างๆ  
ในระดับพื้นท่ีให้มีประสิทธิภาพตามที่คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ มท. ก าหนด 

 2.3 จัดการฝึกอบรมโดยการประสานความร่วมมือระหว่าง กอ.รมน. กห. มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.4 จัดตั้งเครือข่ายคณะกรรมการหมู่บ้านระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด ภาค และประเทศ เพื่อสร้างความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 21 ก.ค. 2552 เห็นชอบในหลักการแนวทางปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ

คณะกรรมการหมู่บ้านตามที่ มท. เสนอ ดังนี้ 
1.1 ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐพิจารณามอบภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง และภารกิจ 

ที่ต้องด าเนินการในหมู่บ้านให้คณะกรรมการหมู่บ้าน รวมทั้งสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการหมู่บ้านตามกฎหมาย 
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1.2 ให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน  
และสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ อปท. และองค์กรพัฒนาเอกชนอ่ืนท่ีมีภารกิจหน้าท่ีในเรื่องเดียวกันตามที่กฎหมายก าหนด 

1.3 ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อปท. พิจารณาก าหนดกรอบแนวทางแผนงานหรือโครงการที่สนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้าน 

1.4 ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และ อปท. สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรหลัก 
ในการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน และน าแผนพัฒนาหมู่บ้านที่ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดท าเป็นข้อมูล 
ในการจัดท าค าของบประมาณของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และ อปท. 

1.5 ให้ สงป. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางให้ความเห็นชอบ 

1.6 ให้ กค. พิจารณาก าหนดระเบียบ แนวทาง ขั้นตอนการจัดตั้งกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อเป็น
หลักเกณฑ์ให้คณะกรรมการหมู่บ้านสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.7 ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พิจารณาก าหนดตัวช้ีวัดที่เกี่ยวกับการใช้และ
พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อให้ส่วนราชการน าไปเป็นค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

1.8 ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และ อปท. ที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ค าแนะน า ค าปรึกษา หรือสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านเมื่อได้รับการร้องขอ 

2. มท. รายงานว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ประชารัฐแทนประชานิยม  
มท. ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างและหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อให้สามารถด าเนินการ
ตามโครงการ/กิจกรรมภายใต้แนวทางประชารัฐและเห็นสมควรให้แก้ไขระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุง
โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถจัดระเบียบ
มวลชน/อาสาสมัครในหมู่บ้านเพื่อให้เกิดเอกภาพและบูรณาการการท างานตามนโยบายประชารัฐมีกองทุนของหมู่บ้าน  
ที่สามารถรองรับการอุดหนุน/สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลที่จัดสรรให้แก่หมู่บ้านเพื่อด าเนินการตามภารกิจเร่งด่วน 
ที่ส าคัญต่างๆ ของรัฐบาลได้โดยตรงและที่ผ่านมาส่วนราชการทุกภาคส่วนให้ความส าคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน แต่เป็นไป
ในลักษณะการตั้งองค์กรของตนเองขึ้นมาท างานตามภารกิจ (Function) ท าให้เกิดกลุ่มมวลชน/อาสาสมัครใหม่ๆ ขึ้นเป็น
จ านวนมาก เกิดความซ้ าซ้อนในโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ สิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณขาดการประสานงาน 
และขาดเอกภาพในการบริหารในระดับหมู่บ้าน ทั้งๆ ที่ในหมู่บ้านมีองค์กรที่กฎหมายรองรับอยู่แล้ว คือ คณะกรรมการ
หมู่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนา
และปูองกันตนเอง (อพป.) ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและปูองกันตนเอง พ.ศ. 2522 
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารและพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม จึงควรจัดระเบียบมวลชน/อาสาสมัคร
ในหมู่บ้านให้เกิดเอกภาพและบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ โดยก าหนดให้มีองค์กรหลักองค์กรเดียวรับผิดชอบ 
ในหมู่บ้าน คือ คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ กม.  
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3. ในห้วงที่ผ่านมามติ ครม. เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2552 (ตามข้อ 1.) ดังกล่าวมิได้ถูกน ามาปฏิบัติอย่างจริงจัง  
ส่วนราชการต่างๆ ยังคงจัดตั้งมวลชนและอาสาสมัครต่างๆ ขึ้นมารับผิดชอบงานตามภารกิจ (Function) ของตนเอง 
ในหมู่บ้านโดยไม่ใช้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวท าให้ประชาชนเกิดความสับสน เกิดความ
ซ้ าซ้อน สิ้นเปลืองทั้งเวลาและงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้น เพื่อให้การจัดระเบียบมวลชน/อาสาสมัครในหมู่บ้านให้เกิด
เอกภาพและบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ รวมทั้งเพื่อให้การบริหารจัดการหมู่บ้านโดยกลไกของคณะกรรมการ
หมู่บ้านเกิดเอกภาพต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านอย่างแท้จริงและเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยในหลักการกับแนวทางการจัดระเบียบการบริหารจัดการหมู่บ้านโดยกลไก

คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพื่อให้เกิดเอกภาพและบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อให้  
การจัดระเบียบมวลชน/อาสาสมัครในหมู่บ้านให้เกิดเอกภาพและบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ รวมทั้งเพื่อให้ 
การบริหารจัดการหมู่บ้านโดยกลไกของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เกิดเอกภาพต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน
อย่างแท้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม แต่เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) 
สาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านของหมู่บ้านและยังมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก 
อกษ. หมู่บ้าน ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรระดับหมู่บ้านร่วมกับหน่วยงาน  
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอเสนอข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. เห็นควรให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เข้าร่วมเป็นกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 เนื่องจากอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาจาก
อาสาสมัครเกษตรประเภทต่างๆ ในหมู่บ้าน 

2.อาสาสมัครเกษตรประเภทต่างๆ ที่มีในหมู่บ้านให้ร่วมเป็นคณะท างานหรืออนุกรรมการในด้านต่างๆ  
ของกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ตามความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน 

มติ ครม. : ในคราวประชุม ครม. เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2560 รมว.มท. เสนอขอถอนข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย 
ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0310.3/23328 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2559 หน้าท่ี 3 ข้อ 4.2.1 (2) 
ที่ว่า “ห้ามมิให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งอาสาสมัคร มวลชน 
เครือข่าย หรือมวลชนที่เรียกช่ืออื่นใดในพื้นที่ซึ่งมีคณะกรรมการหมู่บ้านปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว หากมีภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการในหมู่บ้านให้มอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้านด าเนินการแทนหรือร่วมด าเนินการ” ออกไป 
ซึ่ง ครม. พิจารณาแล้วลงมติว่า 

1. เห็นชอบตามที่ รวม.มท. เสนอ 
2. เห็นชอบแนวทางการจัดระเบียบการบริหารจัดการหมู่บ้านโดยกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อให้เกิด
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เอกภาพและบูรณาการตามแนวทางประชารัฐตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการ  
ให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส านักงบประมาณ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 10/2560 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070360 
 
เรื่อง : ร่างพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : รง. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  
พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าวและกฎหมายว่าด้วยการน าคน  
ต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการน าคนต่างด้าวเข้ามาท า งานและปูองกัน 
มิให้มีการลักลอบการน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน สาเหตุมาจากอัตราการเกิดน้อยลง และอัตราการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ยทุกปี พบว่า จ านวนการเพิ่มขึ้นของก าลังแรงงานในแต่ละปี มีส่วนน้อยกว่าจ านวน 
การเพิ่มขึ้นของความต้องการแรงงานท าให้ภาคธุรกิจเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม
อย่างมาก เป็นสาเหตุให้ภาคธุรกิจมีความจ าเป็นต้องใช้คนต่างด้าวทั้งที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและลัก ลอบ 
เข้าเมืองเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน รัฐบาลได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าวและก าหนดแนวทางในการน าคน  
ต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รัฐบาลไทยได้ท าการตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน  
กับรัฐบาลกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อน าคนต่างด้าวจากทั้ งสี่ประเทศเข้ามาท างานในประเทศไทยอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย และได้มีตราพระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศไทย พ .ศ. 2559  
ขึ้น เพื่อเป็นมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบธุรกิจจัดหาคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้าง  
ในประเทศตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 

2. บทบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของนายจ้างและผู้ได้รับใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานกับ
นายจ้างในประเทศตามพระราชก าหนดดังกล่ว ยังขาดมาตรการในการให้ความคุ้มครองแก่คนต่างด้าวและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ประกอบกับพระราชบัญญัติการท างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เป็นมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการท างานของคนต่างด้าวในประเทศไทยยังไม่
สอดคล้องกับลักษณะการเคลื่อนย้ายแรงงานในระบบเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน รวมทั้งมาตรการตามกฎหมาย  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ รง./กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการน าคนต่างด้าวเข้ามาท างาน 
กับนายจ้างในประเทศและแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบการท างานของคน
ต่างด้าวในประเทศไทยท่ีอาจน าไปสู่การกระท าอันเป็นการค้ามนุษย์ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ที่มีอยู่ยังไม่สามารถปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจท าให้เกิดการลุกลามของปัญหาไปสู่การกระท าอันเป็นการค้ามนุษย์ 
และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

3. กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวได้ จึงเป็นสาเหตุให้ กต. ของสหรัฐอเมริกาจัดท า
รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจ าปี พ.ศ. 2559 โดยให้ประเทศไทยอยู่ในบัญชีกลุ่มที่ 2 บัญชีรายช่ือที่ต้องจับตา
มอง รวมทั้งเกี่ยวโยงกับปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานที่สหภาพยุโรปได้ประกาศให้ใบเหลืองแก่ประเทศไทยเกี่ยวกับ
การท าประมงที่ผดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing : 
IUU Fishing) ซึ่งคณะกรรมาธิการด้านการประมงของรัฐสภายุโรป มีความเห็นเมื่อวันท่ี 4 พ.ย. 2559 ในคราวเข้าเยี่ยม
คารวะรองนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานต่างด้าวสรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการด้านประมงของ
รัฐสภายุโรปยังคงประสงค์ให้ประเทศไทยต้องพัฒนาและใช้ความพยายามบังคับใช้กฎหมายและแก้ไขปัญหาแรงงาน  
ต่างด้าวภาคประมงต่อไป โดยยังไม่สนับสนุนการปลดใบเหลืองของสหภาพยุโรป 

4. ดังนั้น เพื่อให้นานาประเทศได้เห็นว่า รัฐบาลโดย รง. ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้ปรับปรุง
กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานกับนายจ้างในประเทศที่อาจน าไปสู่  
การกระท าอันเป็นการค้ามนุษย์ ตั้งแต่ประเทศต้นทางจนได้มาท างานกับนายจ้างในประเทศ ไทย และแก้ไขปัญหา 
การจัดระเบียบการท างานของคนต่างด้าวในประเทศไทยในประเด็นท่ีส าคัญ ได้แก่ 

4.1 ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนายจ้างและผู้ได้รับใบอนุญาตน าคนต่างด้าวเข้ามาท างาน  
ในประเทศไทยให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น 

4.2 สร้างช่องทางการร้องทุกข์และการเข้าถึงช่องทางการร้องทุกข์ส าหรับคนต่างด้าวและผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ได้
รับความเป็นธรรม 

4.3 ก าหนดมาตรฐานในการเรียกเก็บค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการน าคนต่างด้าวเข้ามาท างาน 
4.4 ก าหนดบทบัญญัติเพื่อรองรับความผูกพันตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
4.5 ก าหนดให้นายจ้างที่ได้รับใบอนุญาตให้จ้างคนต่างด้าวเข้ามาท างานกับตนได้นั้นจะต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมการจ้างคนต่างด้าว 
4.6 ขึ้นทะเบียนตัวแทนนายจ้างและตัวแทนคนต่างด้าวเพื่อควบคุมผู้ประกอบการในการด าเนินการยื่นค าขอ

และเอกสารแทนนายจ้างและคนต่างด้าว 
4.7 จัดตั้งกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

5. รง. ได้ยกร่างพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ....  ให้สามารถตอบสนอง
นโยบายของรัฐในการควบคุมการน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศและการจัดระเบียบการท างานของคนต่างด้าว  
ในประเทศไทยได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ภายในประเทศและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ในประเด็นใน 
การปูองกันการขยายตัวของปัญหาไปสู่การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานด้านแรงงานหรือการกระท าอันเป็นการค้ามนุษย์  
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ต่อคนต่างด้าว เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงและความเปราะบางในการเข้าถึงการร้องทุกข์ การแก้ไขปัญหาคนกลาง  
ในการน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานกับนายจ้างในประเทศไม่ให้เรียกหรือรับค่าบริการและค่าใช้จ่ายอย่างไม่เป็นธรรม  
และการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบนายจ้างและผู้ได้รับใบอนุญาตน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศไทย  
ที่ชัดเจนกรณีเกิดปัญหาเมื่อได้น าคนต่างด้าวเข้ามาท างานแล้ว รวมทั้งการส่งเสริมหรือคุ้มครองให้คนต่างด้าวได้รับ 
การปฏิบัติที่เป็นธรรมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยไม่เลือกปฏิบัติ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ รัฐผู้ประกอบ
ธุรกิจ นายจ้าง และคนต่างด้าว เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

6. สาระส าคัญของร่างพระราชก าหนด 
ปรับปรุงพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และ พระราชก าหนดการน าคนต่างด้าว 

มาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
6.1 ก าหนดให้มี “คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว” มีอ านาจหน้าที่

ก าหนดนโยบายและก ากับบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวโดยให้คณะกรรมการพิจารณาการท างานของคนต่าง
ด้าวตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการ
การท างานของคนต่างด้าวตามพระราชก าหนดนี้ไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชก าหนดนี้ 

6.2 ก าหนดให้การน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยมี 2 กรณี ได้แก ่

1) กรณีที่ผู้รับอนุญาตเป็นผู้น าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ 
2) กรณีที่นายจ้างเป็นผู้น าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี และต้องวาง

หลักประกันไว้กับอธิบดีเพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการที่นายจ้างได้น าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ 
6.3 ก าหนดให้มี “กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว” เป็นการเปลี่ยนช่ือและ

วัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราบบัญญัติการท างาน  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับการท างาน 
ของคนต่างด้าว โดยให้รับโอนบรรดากิจการ เงิน สิทธิ และหนี้สินจากกองทุนเดิม 

6.4 ก าหนดการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ขึ้นใหม่ ให้นายจ้างผู้รับอนุญาตและลูกจ้างผู้รับใบอนุญาตท างาน  
ซึ่งมีการจ้างงานตามพระราชก าหนดนี้ อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

6.5 แก้ไขเพิ่มเติมอ านาจนายทะเบียนในการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตและเพิ่มบทบัญญัติเรื่องการประกาศ
รายช่ือนายจ้างที่ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติในเรื่องการให้คนต่างด้าวท างานโดยไม่มีใบอนุญาตท างาน หรือไม่จ่ายเงินทดแทน
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยอันเนื่องมาจากการท างาน 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
แรงงานเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนไปพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุน
หมุนเวียนไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 10/2560 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070360 
 
เรื่อง : ท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย – กัมพูชา ครั้งท่ี 6 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าส าหรับการหารือกับกัมพูชา  
และมอบหมายให้ รมว.พณ. ใช้เป็นกรอบการหารือส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade 
Committee : JTC) ไทย – กัมพูชา ครั้งท่ี 6 

2. หากในการประชุมดังกล่าว มีผลให้มีการตกลงเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็นอื่นๆ  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝุายระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยไม่มีการจัดท า
เป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา ขอให้ พณ. และคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถด าเนินการ
ได้โดยไม่ต้องน าเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้ง 

3. อนุมัติให้ รมว.พณ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย รับรองผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า  
(Joint Trade Committee : JTC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 6 รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เป็นผลจากการหารือขยายความ
ร่วมมือเฉพาะด้าน (หากมี) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
ไทยและกัมพูชามีพรมแดนติดกัน มีความสัมพันธ์ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและประเทศสมาชิกอาเซียน  

ซึ่งได้ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจร่วมกันเมื่อปลายปี 2558 อยู่ระหว่างการร่วมกันด าเนินการตามแผนงาน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 (พ.ศ. 2568) โดยในปี 2559 กัมพูชาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 21 ของไทยในโลก  
และอันดับที่ 8 ของไทยในกลุ่มอาเซียน 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้จัดการประชุมส่วนราชการและเอกชนไทยที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2559 
เพื่อติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานตามผลการประชุม JTC ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 5 รวมทั้งพิจารณาประเด็นความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าที่ท้ังสองฝุายประสงค์ผลักดันส าหรับการประชุม JTC ไทย – กัมพูชา ครั้งท่ี 6 ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ พณ./กษ. (สกต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสร้างและขยายโอกาสในการเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุน
ของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงประเทศที่สามที่มีชายแดนติดต่อกับ
ไทยและกัมพูชา อันจะน าไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ระหว่างไทยกับกัมพูชา 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1. เป้าหมายการค้า ยืนยันการตั้งเปูาหมายการค้าไทย – กัมพูชาให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่า ภายในปี 2563 
ตามที่ผู้น าทั้งสองฝุายได้เห็นชอบร่วมกันในการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการ ไทย – กัมพูชา (JCR)  
ครั้งที่ 2 เมื่อเดือน ธ.ค. 2558 พร้อมทั้งหารือแนวทางผลักดันการค้าระหว่างไทย – กัมพูชาให้เป็นไปตามเปูาหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

2. การส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองหน้าด่าน
ชายแดนไทย – กัมพูชา ครอบคลุมถึงการพิจารณาจัดต้ังกลไกคณะกรรมการการค้าชายแดนร่วมไทย – กัมพูชา  
การหารือแนวทางในการส่งเสริมการค้าระหว่างเมืองชายแดนที่ส าคัญทางการค้า เช่น สระแก้ว – บันเตียเมียนเจย 

3. ความร่วมมือด้านการเกษตร หารือถึงแนวทางการอ านวยความสะดวกและการแก้ไขปัญหาการน าเข้า – 
ส่งออกสินค้าเกษตร การให้ความส าคัญกับการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี สามารถตรวจสอบย้อนกลบั
ได้ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน เช่น เกษตรอินทรีย์ 

4. การอ านวยความสะดวกสินค้าผ่านแดน หารือถึงแนวทางการอ านวยความสะดวกของสินค้าผ่านแดนของอีก
ฝุายไปยังประเทศที่สาม เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้าของทั้งสองประเทศ เช่น การพิจารณาจัดท าความตกลงว่าด้วย
การผ่านแดนของสินค้าระหว่างกัน 

5. ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยง หารือเรื่องการเปิด/ยกระดับ/ปรับปรุงจุดผ่านแดนเพื่อส่งเสริมและอ านวย
ความสะดวกด้านการค้า รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการพิจารณาจัดท าความตกลงเพื่อการแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรในการขนส่ง
ข้ามพรมแดนระหว่างกันในจุดผ่านแดนที่มีศักยภาพต่อการเพิ่มการค้าการลงทุนระหว่างกัน เช่น ด่านบ้านผักกาด  
จ.จันทบุรี – บ้านปรม จ.ไพลิน และด่านบ้านหาดเล็ก จ.ตราด – บ้านจามเยียม จ.เกาะกง 

6. ความร่วมมือในการอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน  หารือถึงแนวทางความร่วมมือ 
ในการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน เช่น การจัดงานแสดงสินค้า การจับคู่ธุรกิจ 
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของสองประเทศ 

7. ความร่วมมือด้านการท่องเท่ียว หารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน 
8. ความตกลงเพ่ือยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน หารือถึงความคืบหน้าของการจัดท าความตกลงเพื่อยกเว้นการเก็บ

ภาษีซ้อน ซึ่งเป็นความตกลงท่ีจะเกิดประโยชน์ต่อนักลงทั้งสองฝุาย 
9. ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ หารือแนวทางการเช่ือมโยงพื้นที่เขตเศรษฐกิจของทั้งสอง

ประเทศ เพ่ือส่งเสริมการเช่ือมโยงห่วงโซ่การผลิต และดึงดูดการลงทุนในพื้นที่ของทั้งสองประเทศ 
10. ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความร่วมมืออื่นๆ ด้านการค้าหารือถึงแนวทาง 

ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรของไทยและกัมพูชา เช่น การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการค้าโดยเฉพาะ SMEs 
ภายใต้สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร่นใหม่กับประเทศ 
เพื่อนบ้าน (YEN - D) ความร่วมมือด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 
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11. CLMVT Forum 2017 ให้ความช่วยเหลือกัมพูชาในการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงาน CLMVT 
Forum 2017 

มติ ครม. : ในคราวประชุม ครม. เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2560 นายกรัฐมนตรีมีความเห็นเพิ่มเติมว่าประเทศไทยควรใช้ 
การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย – กัมพูชา เป็นเวทีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของทั้งสอง
ประเทศ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมและควรเพิ่มประเด็นข้อหารือเกี่ยวกับ
ความร่วมมือด้านการจัดการการท่องเที่ยวทางทะเลให้เช่ือมโยงกันโดยในระยะต่อไป อาจพิ จารณาขยายความร่วมมือ 
ด้านการท่องเที่ยวดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วย ซึ่ง ครม. พิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบและ
อนุมัติตามที่ พณ. เสนอ และให้ พณ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรีไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า 
(JTC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 6 ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ พณ. 
ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลังพร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าว 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 10/2560 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070360 
 
เรื่อง : แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและก ากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและก ากับดูแลกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และมอบหมายให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) พิจารณาด าเนินการ
ตามแนวทางดังกล่าวต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
กระทรวงการคลังได้เสนอแนวทางปฏิรูประบบการบริหารจัดการและก ากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ประกอบด้วย 
1. หลักการในการก ากับดูแลกิจการทางการเงินของสหกรณ์ฯ 
2. ร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการก ากับดูแลกิจการทางการเงินของสหกรณ์ฯ พ.ศ. .... 
3. ปรับปรุงโครงสร้างระบบการก ากับดูแลสหกรณ์ฯ ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว 
4. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศสหกรณ์ฯ ให้มีความทันสมัย 
กระทรวงการคลังเสนอแนวทางดังกล่าว ให้ กษ. รับไปพิจารณาด าเนินการ ทั้งนี้ ควรมีการท าประชาพิจารณ์  

เพื่อรับทราบผลกระทบต่อการด าเนินการของสหกรณ์ฯ ซึ่ง กษ. อาจพิจารณาทยอยน าเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินการ
ของสหกรณ์ฯ ไม่มาก มาบังคับใช้ก่อน และพิจารณาทยอยออกเกณฑ์อื่นๆ ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ของระบบ
สหกรณ์ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการตามแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและก ากับดูแลกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตามที่ กค. เสนอ และมีความเห็นเพิ่มเติมในแต่ละประเด็น ดังน้ี 
1. หลักการในการก ากับดูแลกิจการทางการเงินของสหกรณ์ฯ เห็นด้วยกับการน าหลักการตาม Basel I  

มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสหกรณ์ในการก ากับความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน (ด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ยงด้านเครดิต 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ) และการออกเกณฑ์ก ากับดูแลตามขนาดสินทรัพย์ของสหกรณ์ฯ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กค./กษ. (กสส ) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อท าหน้าที่คุ้มครองเงินฝากและหุ้นของสมาชิกสหกรณ์ทั้ง  
2 ประเภท 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เนื่องจากได้มีการหารือร่วมกันกับกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์ดังกล่าว  
อยู่เป็นระยะ 

2. ร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการก ากับดูแลกิจการทางการเงินของสหกรณ์ฯ พ.ศ. .... เห็นด้วยกับ
หลักการในการก าหนดหลักเกณฑ์ แต่มีรายละเอียดบางประการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ภายใต้สถานการณ์การปัจจุบัน 
หากต้องการให้มีสภาพบังคับ เห็นสมควรก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ .ศ.2552 โดยจะต้องไปเพิ่มเติมใน 
พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 16(8) ดังนี ้

“(8) ออกระเบียบหรือค าสั่ง เพื่อให้มีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
กิจการของสหกรณ์ ระเบียบใดท่ีก ากับดูแลเกี่ยวกับการเงินของสหกรณ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับ
และตรวจสอบการประกอบกิจการทางเงินของสหกรณ์ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง” 

3. ปรับปรุงโครงสร้างระบบการก ากับดูแลสหกรณ์ฯ โดยให้ตั้งคณะกรรมการก ากับและตรวจสอบการประกอบ
กิจการทางการเงินของสหกรณ์ฯ ประกอบด้วย อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นโดยต าแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชียวชาญด้านการเงิน 
การธนาคาร เห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมการก ากับและตรวจสอบการประกอบกิจการทางการเงินของสหกรณ์ฯ  
โดยต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพื่อก าหนดให้มีคณะกรรมการดังกล่าว 

ขณะนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้แก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาด าเนินการแล้ว หากจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อ 2 และ ข้อ 3 เห็นสมควรให้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีการับไปพิจารณาในช้ันตรวจร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ ตามที่ ครม. เห็นชอบในหลักการ 

4. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสาสนเทศสหกรณ์ฯ ให้มีความทันสมัย เห็นด้วยกับการพัฒนาระบบฐานข้ อมูล  
เพื่อน ามาประกอบการก าหนดกับและตรวจสอบกิจการ โดยก าหนดระเบียบนายสหกรณ์ให้สหกรณ์ฯ ขนาดใหญ่น าส่ง
ข้อมูลด้านการเ งินตามเ งินตามแบบที่ก าหนด อาศัยอ านาจตามมาตรา 17 ประกอบกับมาตรา 16(8)  
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553) และในระยะยาวกรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่ระหว่าง
การจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการรายงายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ 

ทั้งนี้ กษ. จะพิจารณาออกหลักเกณฑ์ตามกรอบแนวทางปฏิรูปฯ ท่ี กค. เสนอ ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์
และบริบทของสหกรณ์ต่อไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและก ากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน และมอบหมายให้  กษ. พิจารณาด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวต่อไป ตามที่  กค. เสนอ ทั้งนี้  
ให ้กค. และ กษ. รับความเห็นของ สธ. สศช. สคก. และ สงป. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. เพื่อให้การปฏิรูประบบการบริหารจัดการและก ากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์  
เครดิตยูเนี่ยนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้และเป็นไปตามนัยมติ ครม . เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2560  
[เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....] จึงให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
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2.1 ให้ กค. กษ. และ ธปท. เร่งพิจารณาก าหนดแผนการด าเนินงานที่ค านึงถึงการให้โอกาสสหกรณ์ 
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในการปรับตัวในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่การปฏิรูประบบการบริหารจัดการและ
ก ากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมทั้งจัดฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เพื่อให้สามารถน าแนวทางปฏิรูประบบการบริหารจัดการและก ากับดูแลกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดังกล่าวไปขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2.2 ให้ สคก. รับหลักเกณฑ์ตามแนวทางปฏิรูประบบการบริหารจัดการและก ากับดูแลกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในส่วนที่ต้องอาศัยการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถน าไปปฏิบัติได้ ไปพิจารณา
ประกอบการด าเนินการในข้ันตอนของการตรวจร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 10/2560 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070360 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา 

 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้ง
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยให้ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมกับรัฐ 
ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษาฟ้ืนฟู การจัดการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศตามพันธกรณีที่ไทยเป็นภาคีสมาชิก 
ตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ท่ีดินในปุาอนุรักษ์ท่ีไม่เหมาะสม 

 2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  ได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ในการบังคับใช้กฎหมาย และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
๑. ก าหนดให้อุทยานแห่งชาติต้องมีแผนการจัดการ (Management Plan) และเขตการจัดการ (Zoning)  

บังคับใช้ตามความเหมาะสมทางหลักวิชาการ 
๒. มุ่งเน้นการจัดการภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วม เช่น การก าหนดให้คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ  

มาจากทุกภาคส่วน และก าหนดให้มีบทบาท อ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ และเสนอนโยบายการจัดการพื้นที่  
ทั้งยังก าหนดให้กรรมการที่ปรึกษาประจ าทุกอุทยานแห่งชาติมีบทบาทมากขึ้น และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ 

๓. เพิ่มบทบัญญัติในการจัดการพื้นท่ีคุ้มครองตามกฎหมายให้ครอบคลุมภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช ได้แก่ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ พร้อมบทบัญญัติในการใช้บังคับ ควบคุม ดูแล อนุรักษ์ที่
เหมาะสม 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกม.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยเกี่ยวกับการแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากการเข้าถึงความหลากหลายทางชีวภาพเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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๔. ปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับใช้ที่ล้าสมัยไม่ทันต่อสถานการณ์ ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมมากขึ้น 
เช่น ก าหนดแนวเขตโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม เพิ่มบทบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางแพ่ง  
ใหชั้ดเจน เพิ่มขวัญก าลังใจเจ้าหน้าท่ีในการน าเงินค่าปรับมาจัดแบ่งเป็นเงินสินบนหรือเงินรางวัลน าจับ 

๕. เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดเก็บและการใช้เงินรายได้เพื่อการพัฒนาบ ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ  
วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ 

๖. เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับพันธสัญญาระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยต้องปฏิบัติตามภายใต้บังคับกฎหมาย
ระหว่างประเทศ เช่น การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) อนุสัญญานาโงยา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ไม่มีบทบัญญัติกรณีการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
เพื่อการศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการในเชิงการค้า จะต้องมีการท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม 

๗. เพิ่มบทบัญญัติให้ศาลมีอ านาจในการริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตกเป็นของแผ่นดิน   
ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และน าทรัพย์สินมาใช้ประโยชน์ในภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปุา และพันธ์ุพืช และเพื่อไม่ให้เกิดการหมุนเวียนในการกระท าความผิดซ้ า 

๘. ปรับปรุงบทก าหนดโทษให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มกฎหมายว่าด้วยกรมปุาไม้ และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

๙. เพิ่มบทบัญญัติเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ปุาไม้ตามมาตรการการจัดการที่ดินของชุมชนในพื้นที่ปุาอนุรักษ์ 
และแนวทางที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่อยู่อาศัยหรือท ากินอยู่แล้วในอุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นรูปธรรม 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยมีความเห็น 

และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. การก าหนดเขตที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ตามร่างพระราชบัญญัตินี้  ไม่มีการระบุการมีส่วนร่วม  

ของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น จึงควรเพิ่มเติมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และชุมชนท้องถิ่น ในการก าหนดเขต
เพื่อให้ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นช่วยดูแล 

2. บทบัญญัติที่ก าหนดให้ที่ดินที่จะก าหนดเป็น วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ ต้องเป็นที่ดินที่มิได้
อยู่ในกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใด ซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง อาจจะส่งผลกระทบต่อแนวเขต
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่อาจทับซ้อนกัน และอาจก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน จึงเห็นควรให้ก่อน  
มีการประกาศก าหนดเขตที่ดินฯ ต้องได้รับการยินยอมจากหน่วยงานทบวงการเมืองเจ้าของพื้นที่ก่อน นอกจากนี้  
หากพื้นที่นั้นทบวงการเมืองเจ้าของพื้นที่ได้อนุญาตยินยอมให้บุคคลอื่นเข้าใช้ประโยชน์แล้ว ควรมีการเยียวยาความเสียหาย 
ที่บุคคลนั้นจะได้รับด้วย 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่ ทส. เสนอ และให้ส่ง สคก.  
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ กค. กต. กษ. มท. ยธ. สงป. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และส านักงาน
อัยการสูงสุดไปประกอบการพิจารณาด้วย รวมทั้งให้พิจารณาความเช่ือมโยงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอุทยาน
แห่งชาติกับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติตามนัยมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2560 (เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....) แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับ
รองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ ทส. เสนอ 

3. ให้ ทส. รับความเห็นของ ยธ. สศช. สงป. ฝุายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 10/2560 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070360 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา 

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2535 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้มี
บทบัญญัติสอดคล้องกับพันธุ์กรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด
ของสัตว์ปุาและพืชปุาที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora : CITES) และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity 
CBD) เพื่อให้รองรับสิทธิของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในกรณีส่วนร่วมบริหารจัดการ
คุ้มครอง ดูแล รักษาหรือบ ารุงทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ปุา 

2. รับทราบแผนในกรจัดท ากฎหมายล าดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ทส. เสนอว่า จากพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2535 ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานและมี

บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจึงจ าเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายดังกล่า ว เพื่อการอนุรักษ์
คุ้มครอง ดูแลรักษา ฟ้ืนฟู สัตว์ปุา ทรัพยากรธรรมชาติ และที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุา ควบคุมและส่งเสริมการศึกษาวิจัยทาง
วิชาการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ปุา การเพาะขยายพันธุ์สัตว์ปุา ควบคุมและส่งเสริมการด าเนินกิจการ
เพาะพันธ์ุสัตว์ปุาและสวนสัตว์ ควบคุมการครอบครอง การค้า การน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านซึ่งสัตว์ปุา ซากสัตว์ปุา และ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปุา ควบคุม ปูองกัน บรรเทา ระงับยับยั้งเหตุผลภยันตรายหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นหรือ
มาจากสัตว์ปุา ปูองกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกและปัญหาการก าหนดพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ปุาทับซ้อนกับที่อยู่อาศัยหรือ
ที่ดินท ากินของราษฎร รวมทั้งปรับปรุงอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ และบทก าหนดโทษอันจะท าให้มีบทบัญญัติใน
กฎหมายที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ปุาและพืชปุาที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ.(สกม./กป./ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา 
พ.ศ. 2535 ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และ
เพื่อให้ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟื้นฟู การจัดการ และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES) อนุสัญญาด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity : CBD) เพื่อให้รองรับสิทธิของประชาชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ คุ้มครอง ดูแล รักษาหรือบ ารุงทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ปุา 

2. การด าเนินการให้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลให้บังคับได้โดยเร็วจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ  
ประเทศไทยในด้านการอนุรักษ์สัตว์ปุา และท าให้มีบทบัญญัติตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทย
เกี่ยวกับการการแบ่งปันผลประโยชน์จากการเข้าถึงความหลากทางชีวภาพเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ปุา 
รวมทั้งประชาชน หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆสามารถขออนุญาตเข้าไปในพ้ืนท่ีอนุรักษ์สัตว์ปุาตามกฎหมายนี้ เพื่อเรียนรู้
ศึกษาวิจัย เกี่ยวกับสัตว์ปุา พันธุ์พืช ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศวิทยาปุาไม้ โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มี
การรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมกรพัฒนา
กฎหมาย ทส. แล้ว ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปตามแผนการเสนอ ร่างกฎหมายของหน่วยงานตามกรอบ
ระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 พ.ค. 2559 

3. ร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ได้ก าหนดให้มีการออกกฎหมายล าดับรองจ านวน 54 ฉบับ โดยจะมีผลบังคับใช้
เมื่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. .... เนื่องจากมี

วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2535 ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟื้นฟู  
การจัดการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน  
และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศตามพันธกรณีที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก ตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหา
การใช้ประโยชน์ท่ีดินในปุาอนุรักษ์ท่ีไม่เหมาะสม ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ในมาตรา 4 บทนิยามค าว่า “สัตว์ปุาสงวน” หมายความว่า สัตว์ปุาหายากที่ควรต้องสงวนและอนุรักษ์ไว้ 
ไม่ให้สูญพันธุ์อย่างเข้มงวด และบทนิยามค าว่า “สัตว์ปุาคุ้มครอง” หมายความว่า สัตว์ปุาที่ควรต้องให้การคุ้มครอง 
เป็นพิเศษและมีความส าคัญต่อระบบนิเวศในสภาพธรรมชาติ เห็นควรตัดค าว่า “ควร” ออก จากบทนิยามทั้ง 2 ค า 
เนื่องจากการก าหนดให้สัตว์ปุาชนิดใดเป็นสัตว์ปุาสงวนหรือสัตว์ปุาคุ้มครองจะต้องเป็นสัตว์ปุาที่หายากและต้องสงวน 
และอนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญพันธ์ หรือต้องเป็นสัตว์ปุาที่ให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษและมีความส าคัญต่อระบบนิเวศ 
ในสภาพธรรมชาติ 

2. ในมาตรา 4 บทนิยามค าว่า “สวนสัตว์” หมายความว่า สถานที่หรือบริเวณซึ่งรวบรวมสัตว์ปุาไว้บริการ
ประชาชนท่ัวไป เพื่อประโยชน์แก่การพักผ่อนหย่อนใจ การเรียน การศึกษา การค้นคว้าหรือวิจัย และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
สัตว์ปุา เห็นว่าสวนสัตว์บางแห่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมสัตว์ปุาเพื่อจัดแสดงเพียงอย่างเดียว 
จะไม่มีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ปุาด้วย จึงเห็นควรแก้ไข จาก “และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์” เป็น “หรือเป็น
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แหล่งเพาะพันธ์ุ” 
3. ในมาตรา 16 ก าหนดว่า ผู้ใดน าเข้า หรือส่งออก หรือพยายามน าเข้า หรือส่งออก ซึ่งสัตว์ปุาสงวน ซากสัตว์ปุา

สงวน หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ปุาดังกล่าว จะกระท ามิได้ เว้นแต่เป็นการกระท าโดยทางราชการ และได้รับอนุญาตจาก
อธิบดี และมาตรา 17 ก าหนดว่า ผู้ใดน าเข้า หรือส่งออก หรือพยายามน าเข้า หรือส่งออก ซึ่งสัตว์ปุาคุ้มครอง สัตว์ปุา
ควบคุม ซากสัตว์ปุาดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ปุาดังกล่าว จะกระท ามิได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี  
เห็นว่าการก าหนดให้ผู้พยายามน าเข้า หรือส่งออก จะต้องขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง อาจจะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาหรือการตีความว่ากรณีใดถือเป็นการพยายามน าเข้า หรือส่งออก 

4. ในมาตรา 16 ก าหนดว่า หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาต การอนุญาต และแบบของใบอนุญาต 
หรือใบรับรอง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และมาตรา 17 ก าหนดว่า หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
การอนุญาต และแบบของใบอนุญาต หรือใบรับรอง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงเห็นว่าหากก าหนดให้แบบของ
ใบอนุญาต หรือใบรับรองเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จะท าให้การแก้ไขแบบของใบอนุญาต หรือใบรับรอง  
มีขั้นตอนในการด าเนินการที่ใช้ระยะเวลานาน จึงเห็นควรก าหนดให้แบบของใบอนุญาตหรือใบรับรองเป็นไปตามที่อธิบดี
ประกาศก าหนด และในมาตรา 17 เห็นควรเพิ่มหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงด้วย 

5. ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ 6 ใบอนุญาตสถานที่ค้าสัตว์ปุา หรือซากสัตว์ปุา หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์
ปุา เห็นควรตัดค าว่า “สถานที่” ออก เนื่องจากการอนุญาตให้ค้าตามร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา  
พ.ศ. .... เป็นการอนุญาตให้ค้าสัตว์ปุา หรือซากสัตว์ปุา หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ปุา 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระชารบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. .... ตามที่ ทส. เสนอ และให้ส่ง สคก.  
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ กต. กษ. ยธ. สศช. สงป. ส านักงานศาลยุติธรรม และส านักงานอัยการสูงสุด  
ไปประกอบการพิจารณาด้วย รวมทั้งให้พิจารณาความเชื่อมโยงอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา
กับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติตามนัยมติ ครม . เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2560 (เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....) แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับ
รองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ ทส. เสนอ  

3. ให้ ทส. รับความเห็นของ ยธ. สศช. สงป. และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด าเนินการ 
ต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 10/2560 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070360 
 
เรื่อง : การปรับปรุงค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวมตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2559 ส าหรับเรื่องเกี่ยวกับการขอปรับปรุง
ค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจและสวัสดิการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจที่ กค. ได้รับในระหว่างด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวเห็นสมควรให้ กค. ส่งเรื่องดังกล่าวให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ โดยมอบหมาย 

ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และ
สวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม โดยค านึงถึงสถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งและให้เทียบเคียง
กับหน่วยงานของรัฐทั้งระบบด้วย และให้น าเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณาก่อนน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 

2. คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 
เห็นชอบแนวทางก าหนดหลักเกณฑ์ฯ ตามความเห็นกระทรวงการคลังแล้ว จึงเห็นสมควรน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางก าหนดหลักเกณฑ์ฯ ตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เสนอ 

3. กค. รายงานว่า ปัจจุบันการก าหนดค่าตอบแทน แรงจูงใจ และสวัสดิการต่างๆ ของภาครัฐวิสาหกิจสามารถ
ด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง 

4. คนร. ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2560 เห็นชอบตามความเห็นของ กค.  
ในเรื่องแนวทางก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่างๆ  
ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวมโดยมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ ดังนี้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กค./กษ. (อสค./อสป./อ.ต.ก./กยท.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้อง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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หน่วยงานรับผิดชอบ รง. แนวทางด าเนินการ 
ค่าตอบแทน พิจารณาโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1) ความเหมาะสมสอดคล้องกับค่างานของแต่ละต าแหน่ง 
2) การเปรียบเทียบค่าตอบแทนของภาคแรงงานของอุตสาหกรรม (Industry Norm) 
3) สถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
4) ผลกระทบด้านงบประมาณ 
5) ภาพรวมผลประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจได้รับ 
สวัสดิการต่างๆ ให้ด าเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2558  ที่มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 

(นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเสนอมาตรการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจทั้งในส่วนของการลด
ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานและการปรับปรุงระบบการด าเนินงานโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร รวมทั้งสิทธิประโยชน์
ของผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัวการให้สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานเท่าที่จ าเป็น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งควรได้รับ
สิทธิเมื่อมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเท่านั้น และให้พิจารณายกเลิกสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ โดยค านึง  
ถึงหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1) ความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละต าแหน่งงาน 
2) สถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง 
3) ผลกระทบต่อภาระงบประมาณ 
4) ภาพรวมประโยชน์ตอบแทนท้ังหมดที่ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจได้รับ 
5) ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีได้รับสิทธิตามสวัสดิการเดิมที่มีอยู่แล้ว 
หน่วยงานรับผิดชอบ กค. แนวทางด าเนินการ 
กรณีผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ควรพิจารณาให้เป็นไปตามระบบสัญญาจ้างตามพระราชบัญญัติ

คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป จนกว่าจะได้
น าเสนอการปรับปรุงกาพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามแนวทางของการศึกษาของ 
กค. ตามขั้นตอนของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

กรณีกรรมการรัฐวิสาหกิจ ควรพิจารณาก าหนดนโยบายให้รัฐวิสาหกิจสามารถจัดความรับผิดประเภท  
D&O Liability Insurance เพื่อคุ้มครองการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจส าหรับความสูญเสียหรือค่าเสียหาย
ทางการเงินอันเนื่องมาจากการละเมิด หรือการกระท าผิดที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ีได้เท่าท่ีจ าเป็น โดยรัฐวิสาหกิจอาจพิจารณาจัดท าระเบียบหรือข้อบังคับภายในให้สอดคล้องกับหลักการข้างต้น
เพื่อคุ้มครองการท าหน้าที่ของกรรมกรรัฐวิสาหกิจได้ด้วยทั้งนี้ การท าประกันหรือการออกระเบียบข้อบังคับภายใน  
ต้องไม่เป็นการคุ้มครองการที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ฟูองคดีกับกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยตรง 
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กรณีพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้รัฐวิสาหกิจที่อยู่ในกลุ่มประเภทจ่ายโบนัสพนักงานคงที่ เช่น การไฟฟูา 
นครหลวง ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น ด าเนินการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสให้เช่ือมโยงกับผลกาด าเนินงานตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิ สาหกิจ และ
น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ ในระหว่างด าเนินการดังกล่าว ให้รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2556 ไปพลางก่อน จนกว่าคณะรัฐมนตรีจะได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงระบบ
แรงจูงใจของรัฐวิสาหกิจต่อไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบการก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการ
ต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม ตามที่ กค. เสนอ ทั้งนี้ ให้ กค. รง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ คค. ดศ. 
พน. ทส. สธ. สงป. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กค. ร่วมกับ รง. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการ
ปรับปรุงแนวทางการก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานรัฐวิสาหกิจทั้งระบบให้เป็นไป  
ตามเจตนารมณ์ของมติ ครม. เมื่อวันท่ี 27 ต.ค. 2558 และวันท่ี 3 พ.ย. 2558 (เรื่อง การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ) และวันที่ 
18 ต.ค. 2559 (เรื่อง การปรับปรุงค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม) และ
น าเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาก่อนน าเสนอ ครม. ต่อไป 

3. ให้ กค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนหลักการของกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจต่างๆ  
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกลไกการใช้อ านาจในการก าหนดค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการของพนักงาน ผู้บริหาร และ
กรรมการ เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่เหมาะสม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องซึ่ง ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ เช่น ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามขั้นต่อไป 

4. ในส่วนของเรื่องขอความเห็นชอบการจ่ายเงินตอบแทนพิ เศษให้แก่พนักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของระดับหรือต าแหน่งและเรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงการจ่ายโบนัสพนักงาน  
การไฟฟูานครหลวง ที่ สลค. ได้ส่งให้ กค. แล้ว นั้น ให้ กค. ส่งเรื่องดังกล่าวคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อด าเนินการให้
เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ตามที่ กค. ได้เสนอในครั้งนี้ และน าเสนอ ครม. อีกครั้งหนึ่งต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 10/2560 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070360 
 

เรื่อง : ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. .... และร่างพระราชก าหนด
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456 พ.ศ. .... 

 

สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือ พุทธศักราช 
2481 พ.ศ. .... และร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456 
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ เพื่อเป็นมาตรการในการปูองกัน ยับยั้งและขจัดการกระท าประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) ตามที่สหภาพยุโรปได้มี
การประกาศเตือน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. คค. เสนอว่า ประเทศไทยได้รับการประกาศเตือนจากสหภาพยุโรปถึงการจัดให้มีมาตรการในการปูองกัน 

ยับยั้ง และขจัดการกระท าประมงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขาดกรรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing: IUU Fishing) ซึ่งหากไม่มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
ความมั่งคงของประเทศไทยโดยรวม 

2. พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456 และ พ.ร.บ. เรือไทย พุทธศักราช 2481  
ซึ่งเป็นกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่ามีบทบัญญัติและสภาพการบังคับใช้ที่ยังไม่เพียงพอและเอื้ออ านวย  
ในการควบคุมการเดินเรือการคมนาคมขนส่ง และก ากับดูแลเรือชักธงไทยและเรือต่างชาติ รวมถึงไม่สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการปูองปรามการกระท าความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น การด าเนินการกับเรือที่ไม่มีสัญชาติ เรือที่
มีทะเบียนเรือแต่ไม่มีตัวเรือ หรือการเพิกถอนทะเบียนเรือในกรณีเรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือติดต่อกันเกินสามปีขึ้นไป 
เป็นต้น และคณะอนุกรรมการแก้ ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ในคราวประชุมมครั้ งที่  5/2559  
วันศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 2559 ซึ่งมี รมว.กษ. (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติให้กรมเจ้าท่า
ด าเนินการยกร่างพระราชก าหนดเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ าไทย พุทธศักราช 2481 เป็นวาระ
เร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเรือที่ไม่มีสัญชาติ ปรับปรุงระบบการจดทะเบียนเรือไทย ระบบการออกใบอนุญาตใช้เรือ และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการก ากับดูแลการปราบปรามและปูองปรามเรือที่ฝุาฝืนกฎหมาย ซึ่งรวมถึงเรือประมงด้วย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คค./กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นมาตรการในการปูองกัน ยับยั้งและขจัดการกระท า
ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. นอกจากนี้ ในการแก้ไขปัญหาเรือประมงผิดกฎหมาย ได้มี 1) ค าสั่งหัวหน้า คสช. ฉับที่ 10/2558 สั่ง ณ 
วันที่ 29 เม.ย. 2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และ  
2) ค าสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 53/2559 สั่ง ณ วันที่ 9 ก.ย. 2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการท าการประมง 
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ได้ก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมจ านวนเรือ โดยเฉพาะเรือประมง  
การเพิกถอนทะเบียนเรือไทย เป็นต้น ดังนั้น ดังนั้น สมควรน ามาตรการในค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม 
2 ฉบับ ดังกล่าว มาก าหนดไว้ในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชก าหนดเรือไทยฯ และร่างพระราชก าหนดการเดินเรือใน
น่านน้ าไทยฯ นี้ ด้วย ดังน้ี 

ร่างพระราชก าหนด มาตราท่ีมีการก าหนดบทบัญญัติ เทียบเคียงจาก 

ร่างพระราชก าหนด
แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม
พระราชบัญญัติเรือ
ไทย  พุทธศั ก ร าช 
2481 พ.ศ. .... 

มาตรา 58/1 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมจ านวนเรือ
โดยเฉพาะเรือประมง ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออก
กฎกระทรวงงดการจดทะเบียนเรือไทยส าหรับการ
ประมง หรือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขใน
การรับจดทะเบียนเรือไทยส าหรับการประมง 

ค า สั่ ง หั ว ห น้ า  ค ส ช .  ฉ บั บ ที่ 
53/2559 ข้อ 3 

 มาตรา 58/2 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมจ านวนเรือ
โดยเฉพาะเรือประมงให้นายทะเบียนเรือมีอ านาจออก
ค าสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือไทย และจ าหน่ายทะเบียน
เรือออกจากสมุดทเบียน 

ค า สั่ ง หั ว ห น้ า  ค ส ช .  ฉ บั บ ที่ 
10/2558 ข้อ 7 และฉบับที่ 
53/2559 ข้อ 2 

มาตรา 58/3 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมเรือ
โดยเฉพาะเรือประมง เรือที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือ
ไทย ให้เจ้าของเรือผู้ครอบครองเรือที่ถูกเพิกถอน
ทะเบียนเรือไทยต้องปฏิบัติตามความในมาตรานี้ 

ค า สั่ ง หั ว ห น้ า  ค ส ช .  ฉ บั บ ที่ 
53/2559 ข้อ 1 

มาตรา 67/2 เพื่อก าหนดโทษส าหรับผู้ไม่ส่งคืนใบ
ทะเบียนเรือภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ค า สั่ ง หั ว ห น้ า  ค ส ช .  ฉ บั บ ที่ 
10/2558 ข้อ 20 และฉบับที่ 
53/2559 ข้อ 6 

มาตรา 67/3 เพื่อก าหนดโทษส าหรับผู้ไม่ส่งคืนใบ
ทะเบียนเรือไม่แจ้งจุดจอดเรือและไม่ด าเนินการอื่นๆ 
ส าหรับเรือท่ีถูกเพิกถอนทะเบียน 

ค า สั่ ง หั ว ห น้ า  ค ส ช .  ฉ บั บ ที่
53/2559 ข้อ 6  
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ร่างพระราชก าหนด มาตราท่ีมีการก าหนดบทบัญญัติ เทียบเคียงจาก 

 มาตรา 67/4 เพื่อก าหนดโทษส าหรับผ ู้เคลื่อนย้าย
เรือโดยเฉพาะเรือประมง ออกจากจุดจอดเรือ  
ปลดรื้อถอน หรือท าลายเครื่องมือติดตรึงพังงาเรือ
หรือเครื่องมืออย่างใดๆ ที่ไม่ให้เรือเคลื่อนที่ได้ 

ค าสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับท่ี
53/2559 ข้อ 6 

ร่ างพระราชก าหนด
แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม
พระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้ าไทย 
พร ะพุ ท ธศั ก ร า ช 
2456 พ.ศ. .... 

มาตรา 146/1 เพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่องการงดใช้เรือ
และบทก าหนดโทษกรณีส าหรับผู้ใช้เรือในระหว่างแจง้
งดใช้เรือ 

ค าสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับท่ี
53/2559 ข้อ 2 และข้อ 3 

4. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวภายหลังจากมีการยกเลิกค าสั่งหัวหน้า คสช. ดังกล่าว และจ าเป็นต้องมี
กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อใช้บังคับต่อไป และจัดให้มีมาตรการในการปูองกัน ยับยั้ง และขจัดการกระท าประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมตามประกาศเตือนจากสหภาพยุโรป จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ของกฎหมายว่าด้วยเรือไทยและกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทยที่เกี่ยวกับทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ  
การก าหนดให้เจ้าของเรือต้องช าระเงินเพิ่มกรณีการขอใบอนุญาตใช้เรือเมื่อเรือสิ้นอายุ บทก าหนดโทษกรณีใช้เรือ  
โดยไม่ได้รับอนุญาตใช้เรือ บทบัญญัติเรื่องการงดใช้เรือ และบทก าหนดโทษส าหรับผู้ใช้ เรือในระหว่างแจ้งงดใช้เรือ 
บทบัญญัติให้เจ้าท่ามีอ านาจปฏิเสธเรือที่จะเข้ามาในน่านน้ าที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของไทย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า
เป็นเรือไม่มีสัญชาติหรือแสดงสัญชาติอันเป็นเท็จ หรือเรือที่มีองค์การระหว่างประเทศก าหนดให้เป็นเรือที่ฝุาฝืนกฎหมาย 
บทบัญญัติห้ามเรือเดินทะเลที่ไม่มีสัญชาติหรือแสดงสัญชาติอันเป็นเท็จหรือแสดงสัญชาติตั้งแต่สองสัญชาติขึ้นไปเข้ามาใน
น่านน้ าไทยหรือน่านน้ าภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทย รวมทั้งอ านาจในการเปรียบเทียบปรับ ท้ังนี้ เพื่อให้มาตรการ
ในการก ากับดูแลเรื่องการใช้เรือมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยท่ีเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยง
ได้ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงสมควรตราเป็นพระราชก าหนด 

5. ผลกระทบจากการออกพระราชก าหนดทั้ง 2 ฉบับ จะท าให้เจ้าของเรือไม่สามารถขอจดทะเบียนเรือได้ 
หากมีประกาศงดการจดทะเบียนเรือไทย เรือที่จดทะเบียนเรือไทยแล้วอาจถูกเพิกถอนทะเบียนเรือได้ในบางกรณี  
โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือไทยต้องส่งใบทะเบียนเรือคืนแก่นายทะเบียนเรือ ห้ามน าเรือไร้สัญชาติหรือเรือที่กระท า
ผิดกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักรเจ้าของเรือต้องติดตั้งระบบ ส าแดงตัวเรือและระบบสื่อสารตามที่เจ้าท่าประกาศ
ก าหนดและเรือท่ีเดินในน่านน้ าไทย นายเรือต้องแจ้งและรายงานต่อเจ้าท่าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าท่าประกาศก าหนด 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
ตามที่ คค. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ คค. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 10/2560 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070360 
 
เรื่อง : แนวทางในการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย กรณีน าเรือออกนอกระบบ จ านวน 3 ล า 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดซื้อเรือประมง น.เจริญชัยสมุทร 1 
พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ จ านวน 1 ล า ในวงเงิน 12,536,163.04 บาท และอนุมัติน างบประมาณคงเหลือ 
จากการยกเลิกการจัดซื้อเรือประมง จ านวน 2 ล า วงเงินรวม 13,684,536.96 บาท มาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า 
และวางปะการังเทียม และคุ้มครองปูองกันการบุกรุกท าลายระบบนิเวศปะการังเทียม ซึ่งยังมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ
ต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2558 รับทราบรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการท า 

การประมงผิดกฎหมาย ตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
ประธานกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติรายงาน ส าหรับงบประมาณในการด าเนินการ
ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ (สงป.) ซ่ึงรวมถึงงบประมาณในการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงท่ีได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมายในกรณีที่ต้องลด
จ านวนเรือประมงให้เหมาะสมกับจ านวนสัตว์น้ าเพ่ือรักษาดุลทางธรรมชาติ ในวงเงิน 215,000,000 บาท โดยใช้
จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่เหลือจ่ายของกรมประมง จ านวน 9,000,000 บาท 
และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ านวน 6,932,700 บาท ส่วนที่เหลืออีก จ านวน 199,067,300 บาท  
ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกรมประมง 
จ านวน 56,000,000 บาท และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ านวน 143,067,300 บาท มาด าเนินการ 
ในโอกาสแรกก่อน 

2. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2559 รับทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย 
กรณีการน าเรือออกนอกระบบ การจ่ายค่าชดเชยช่วยเหลือเจ้าของเรือประมง และการน าเรือไปจมท าปะการัง  
ตามที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เสนอ ซึ่งรวมถึงรับทราบการน าเรือประมง 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ออกนอกระบบ จ านวนทั้งหมด 54 ล า ประกอบด้วย เรือประมงที่จะน าออกระบบโดยถอดเครื่องยนต์ 
และส่วนประกอบออกเพ่ือจมเป็นปะการังเทียม จ านวน 51 ล า ส่วนที่ เหลือเป็นเรือประมงที่มีสภาพดี 
และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังจะขอน าไปใช้ในราชการ จ านวน 3 ล า ซ่ึงจะต้องเสนอคณะกรรมการว่าด้วย
การพัสดุ กระทรวงการคลังพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

3. ทส. รายงานว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาการน าเรือประมงออกนอก
ระบบเพื่อใช้ในราชการ จ านวน 3 ล า ซึ่งจากผลการตรวจสภาพเรือประมงของคณะท างานฯ สรุปได้ว่า เรือทั้ง 3 ล า  
มีสภาพโดยรวมดีและใช้งานได้ แต่มีเพียงเจ้าของเรือ น.เจริญชัยสมุทร 1 ที่ประสงค์ขายเรือตามราคาที่ทางราชการ
ประเมินไว้ส่วนเจ้าของเรืออีก 2 ล า คือ เรือประมง ป.พีรณัฐ และเรือประมง น.โชคพิกุลทอง 2 ไม่พอใจกับราคา 
ที่ทางราชการประเมิน 

4. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มีหนังสือถึงประธานอนุกรรมการน าเรือประมงออกจากระบบเพื่อน า
รายงานผลการด าเนินงานและมติที่ประชุมคณะท างานฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2559 
เสนอขอความเห็นชอบต่อ ศปมผ. ดังนี ้

 4.1 เห็นชอบให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดซื้อเรือประมง น.เจริญชัยสมุทร 1 จ านวน 1 ล า  
เป็นเงิน 12,536,163.04 บาท 

 4.2 เห็นชอบให้ยกเลิกการจัดซื้อเรือประมง จ านวน 2 ล า คือ เรือประมง ป.พีรณัฐ และเรือประมง  
น.โชคพิกุลทอง 2 ไว้ใช้ในราชการ เนื่องจากเจ้าของเรือทั้ง 2 ราย ไม่ประสงค์ขายให้ทางราชการ เนื่องจากราคากลาง 
ที่ทางราชการก าหนดต่ ากว่าความต้องการ และเห็นควรพิจารณาแนวทางอื่นที่เหมาะสม 

 4.3 เห็นชอบให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งน าเงินงบประมาณคงเหลือจากการยกเลิกการจัดซื้อ
เรือประมง จ านวน 2 ล า เป็นเงิน 13,684,536.96 บาท มาใช้ในภารกิจด้านปะการังเทียมตามแผนงานประจ าปี 
2559 ที่ยังมีความจ าเป็นต้องด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ได้มีการขออุทธรณ์กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
กรณีไม่มีหนี้ผูกพันกับกรมบัญชีกลางไว้แล้ว 

 4.4 ส าหรับการขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ. 2535  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2559 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่
กรมบัญชีกลางว่า ให้ขอผ่อนผันเมื่อได้บทสรุปจาก ศปมผ. และ ครม. เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจึงจะขอผ่อนผันการยกเว้น
การปฏิบัติตามระเบียบฯ ต่อไป 

 4.5 ผู้บัญชาการ ศปมผ. ได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการน าเรือประมงออกนอกระบบของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งของคณะอนุกรรมการน าเรือประมงออกจากระบบ โดยการด าเนินการจัดซื้อเรือประมง  
และการน างบประมาณที่เหลือไปใช้ในภารกิจด้านปะการังเทียมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นอ านาจ
หน้าท่ีของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยตรง 
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มติ ครม. : 1. รับทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย กรณีน าเรือออกนอกระบบ จ านวน  
3 ล า ตามความเห็นของ สงป. ทั้งนี้ ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอน 
ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 

2. ให้ ทส. กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ กค. และ สงป. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 


