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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 13/2560 วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280360 
 
เรื่อง : ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เชา่ที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งหน่วยงานของกรมประมง ระยะเวลา 20 ปี) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในการเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งหน่วยงานของ 
กรมประมง ระยะเวลา 20 ปี (วันท่ี 19 พ.ค. 2556 – 18 พ.ค. 2576) รวมเป็นวงเงินท้ังสิ้น 71,329,050 บาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. โดยกรมประมงได้ขอเช่าที่ดินจากกรมการศาสนา เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2526 โฉนดเลขที่ 1131 เน้ือที่ 

10 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา ต าบลบางพ่ึง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ส าหรับปลูกสร้าง ท่าเทียบเรือ 
อาคารที่อยู่อาศัยของเจ้าหน้าท่ี และโรงเก็บพัสดุ โดยท าสัญญาเช่า 30 ปี ซึ่งกรมการศาสนาโดยความเห็นชอบของมหา
เถรสมาคมพิจารณาแล้วอนุมัติให้กรมประมงเช่าที่ดินของศาสนสมบัติกลาง ลออ บางพ่ึง  อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ ในอัตราตารางวาละ 50 สตางค์ต่อเดือน รวมเป็นเงิน เดือนละ 2,098 บาท ปีละ 25,176 บาท 
ซึ่งกรมประมงได้ลงนามในสัญญาเช่าเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2526 สัญญาเลขที่ 838/2526 ก าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี 
ต้ังแต่วันที่ 19 พ.ค. 2526 ถึงวันที่ 18 พ.ค. 2556 

2. กรมประมงมีความประสงค์ขอต่อสัญญาเช่าดังกล่าว จึงได้ยื่นหนังสือขอต่อสัญญาเช่า โ ฉนดเลขที่ 1131  
ซึ่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) อนุมัติให้กรมประมงเช่าที่ดินศาสนสมบัติกลาง ลออ บางพ่ึง  
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โฉนดเลขที่ 1131 ดังกล่าว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี นับต้ังแต่วันที่ 19 
พ.ค. 2556 ถึงวันที่ 18 พ.ค. 2576 โดยมีหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการเช่า ดังนี้ 

2.1 ค่าเช่า เป็นเงิน 66,328,750 บาท (หกสิบหกล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 - ระยะ 5 ปีแรก ปีละ 2,000,000 บาท เป็นเงิน 10,000,000 บาท 
 - ระยะ 5 ปีท่ีสอง ปีละ 2,700,000 บาท เป็นเงิน 13,500,000 บาท 
 - ระยะ 5 ปีท่ีสาม ปีละ 3,645,000 บาท เป็นเงิน 18,225,000 บาท 
 - ระยะ 5 ปีท่ีสี่ ปีละ 4,920,750 บาท เป็นเงิน 24,603,750 บาท 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อตามแผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าใน
แหล่งน้ าธรรมชาติ กิจกรรมบริหารจัดการและควบคุมการท าประมง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.2 ค่าธรรมเนียมการเช่า เป็นเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
2.3 ค่าประกันการผิดสัญญาเช่า เป็นเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
2.4 ค่าท าสัญญาเช่า เป็นเงิน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 71,329,050 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน) 

3. กษ. โดยกรมประมงพิจารณาแล้วเห็นว่าค่าเช่าที่ดินศาสนสมบัติกลางดังกล่าวมีราคาที่สูงมากเกินไป จึงขอให้ 
พศ. ทบทวนการต่อสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว ซึ่ง พศ. ได้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลาง
ประจ า (พศป.) ในการประชุม ครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2558 และน าเสนอมหาเถรสมาคม ในการประชุม
ครั้งท่ี 17/2558 เมื่อวันท่ี 10 ก.ค. 2558 แล้ว มีมติยืนยันราคาค่าเช่าตามมติ พศป. ในการประชุม ครั้งที่ 3/2557 
เมื่อวันท่ี 11 มี.ค. 2557 และส านักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจพิจารณาร่างสัญญาเช่าท่ีดินศาสนสมบัติกลาง ลออ บางพึ่ง 
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ แล้ว 

4. กษ. โดยกรมประมงได้ส ารวจพ้ืนท่ีเช่าและราคาค่าเช่าพ้ืนท่ีใกล้เคียงเพื่อเปรียบเทียบการเช่าที่ดินศาสนสมบัติ
กลาง ลออ บางพึ่ง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 8 ราย พบว่ามีการเช่ารายปี ๆ ละ 10 บาท  
ต่อ 1 ตารางวา  

5. กรมประมงได้ต่อรองราคาและขอแยกสัญญาดังกล่าวเป็น 2 ช่วง (ช่วงแรกระหว่างวันที่ 19 พ.ค. 2556 ถึง
วันที่ 18 พ.ค. 2560 รวมระยะเวลา 4 ปี) (ช่วงหลังระหว่างวันที่ 19 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 18 พ.ค. 2576 รวม
ระยะเวลา 16 ปี) กับส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ 
ได้ยืนยันราคาค่าเช่าตามมติ พศป. ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2557 เมื่อวันท่ี 11 ม.ีค. 2557 และให้กรมประมงช าระค่า
เช่าภายใน 3 เดือน นับต้ังแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2559 

6. ปัจจุบันในพื้นที่เช่าดังกล่าวมีหน่วยงานของกรมประมงที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินทั้งหมด 3 หน่วยงาน และมีสิ่ง
ปลูกสร้างเพิ่มขึ้น ดังนี้ 

6.1 ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลอ่าวไทยตอนใน สมุทรปราการใช้ท่าเทียบเรือจอดเรือขนาดตั้งแต่ 19 – 
120 ฟุต จ านวน 10 ล า อาคารที่ท าการ 2 ช้ัน 1 หลัง โรงเก็บพัสดุ 1 หลัง บ้านพักแฝดข้าราชการ 14 ครอบครัว  
โรงซ่อมบ ารุงและถังเก็บน้ ามัน 

6.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน สมุทรปราการใช้ท่าเทียบเรือจอดเรือขนาดประมาณ 
30 – 70 ฟุต จ านวน 5 ล า อาคารที่ท าการ 4 ช้ัน 1 หลัง โรงจอดรถ 1 หลัง 

6.3 กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า ใช้อาคารโรงงานแปรรูปสัตว์น้ า  1 หลัง บ้านพักข้าราชการ  
3 หลัง บ่อบ าบัดน้ าเสีย 2 บ่อ โรงผลิตปูเทียม 1 หลัง โรงประดิษฐ์และปรับปรุงเครื่องจักร 1 หลัง 

7. การเช่าที่ดินและวงเงินงบประมาณในการเช่าที่ดินข้างต้นเพื่อเป็นที่ตั้งหน่วยงานของกรมประมง ระยะเวลา 
20 ปี (วันที่ 19 พ.ค. 2556 – 18 พ.ค. 2576) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71,329,050 บาท ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้
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ผูกพันข้ามปีงบประมาณและในเบื้องต้น กรมประมงได้มีหนังสือหารือกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการเช่าทรัพย์สิน  
ซึ่งกรมบัญชีกลางได้แจ้งว่า กรมประมงยังมิได้ด าเนินการขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณแต่อย่างใด กรณีดังกล่าว
จึงถือได้ว่ากรมประมงยังไม่มีวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการเช่าในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการว่าด้วย  
การพัสดุ (กวพ.) จึงไม่อาจพิจารณาในเรื่องดังกล่าวได้เมื่อกรมประมงได้ด าเนินการเรื่องงบประมาณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
จึงด าเนินการขออนุมัติผ่อนผันต่อ กวพ. ต่อไป 

8. กษ. โดยกรมประมงมีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแผนงานรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ  
กิจกรรมบริหารจัดการและควบคุมการท าประมง งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) จ านวนเงินทั้งสิ้น 
13,000,3000 บาท และอยู่ในช่วงการพิจารณาอุทธรณ์การกันเงินเบิกเหลื่อมปี และส านักงานพระพุทธศาสนา  
จังหวัดสมุทรปราการขอให้กรมประมงช าระค่าเช่าดังกล่าวภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2559 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามความเห็นของ สงป. และให้ กษ. (กรมประมง) รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 

2. ให้ กค. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทาง/มาตรการปูองกันหรือ
แก้ไขปัญหากรณีที่หน่วยงานของรัฐผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ปรับอัตราค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ที่หน่วยงานราชการอื่นได้เช่าใช้ประโยชน์ โดยปรับอัตราค่าเช่าเพิ่ มสูงมากขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นเทียบเคียงกับอัตรา 
การปรับเพิ่มโดยทั่วไป เพ่ือเป็นการลดภาระงบประมาณของรัฐและให้น าเสนอ ครม. ต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 13/2560 วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280360 
 
เรื่อง : ขออนุมัติลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลว่าด้วยความร่วมมือ

ด้านการเกษตร 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร (Agreement between the Government of the 
Kingdom of Thailand and the Government of the State of Israel on Agricultural Cooperation) 

 2. อนุมัติในหลักการว่า ก่อนท่ีจะมีการลงนาม หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขความตกลงฯ ในประเด็นที่
ไม่ใช่หลักการส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม . ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ขอให้ กษ. 
ด าเนินการได้โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง  พร้องทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยจะได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 

 3. อนุมัติให้ รมว.กษ. หรือผู้ที่ รมว.กษ. มอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ 
 4. มอบหมายให้ กต. จัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามในข้อ 3. 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. รายงานว่า ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.กษ. เมื่อวันท่ี 14 ม.ค. 2556 เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจ า

ประเทศไทยได้เสนอให้มีการจัดท าบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศไทยและอิสราเอลว่าด้วยความร่วมมือ  
ด้านการเกษตร ซึ่ง กษ. เห็นชอบในการจัดท าบันทึกความเข้าใจดังกล่าว โดยเห็นว่าจะเป็นกรอบในการสร้างความร่วมมือ
ที่มีประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมระหว่างกัน ต่อมาฝุายอิสราเอลได้ขอแก้ไขถ้อยค าจาก “บันทึกความเข้าใจ...” เป็น  
“ความตกลง...” ซึ่งฝุายไทยไม่ขัดข้อง 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สกต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นช่องทางในการขยายโอกาสทางการค้าการส่งออกสินค้า
เกษตรและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. กษ. ได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง พณ. และ กต. พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงแก้ไขประเด็น
สารัตถะและถ้อยค าของร่างความตกลงดังกล่าวภายใต้การเห็นพ้องร่วมกันระหว่าง กษ. กับกระทรวงเกษตรและพัฒนา
ชนบทแห่งรัฐอิสราเอลผ่านช่องทางการทูตมาเป็นล าดับ จนบรรลุข้อสรุปของร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ซึ่งมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
เจตนารมณ์ของทั้งสองฝุาย โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 2.1 หน่วยงานที่มีอ านาจ คือ กษ. และกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งรัฐอิสราเอล 
 2.2 ขอบเขตการบังคับใช้ เป็นไปเพื่อสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการด าเนินโครงการร่วมด้านการ

พัฒนาการเกษตร ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของแต่ละประเทศ 
 2.3 สาขาความร่วมมือ ได้แก่ (1) การพัฒนาด้านการเกษตร รวมถึงพืชผล ปศุสัตว์ ประมง โดยเฉพาะการ

เลี้ยงสัตว์ทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เทคโนโลยีหลังการจับสัตว์น้ า และผลิตภัณฑ์ประมง (2) การพัฒนาด้านการ
ชลประทาน ท่ีดิน และการบริหารจัดการน้ า (3) การพัฒนาด้านสหกรณ์และองค์กรภาคการเกษตร (4) ความร่วมมือด้าน
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (5) การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศในภาคการเกษตร และการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย (6) การขยายความร่วมมือและการประสานงานภายในองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรระดับภูมิภาค 
ที่เกี่ยวข้อง (7) สาขาท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ท้ังสองฝุายเห็นชอบร่วมกัน 

 2.4 รูปแบบความร่วมมือ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนนักวิชาการ นักวิจัยและเกษตรกร การวิจัยและพัฒนาร่วมกัน
ด้านการเกษตร การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการ และเทคโนโลยี การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา 
การเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านทางฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การส่งเสริมการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิสาหกิจชุมชนในภาคการเกษตรและธุรกิจการเกษตร และรูปแบบความร่วมมืออื่นๆ  
ที่ท้ังสองฝุายเห็นชอบร่วมกัน โดยมีเปูาหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรของทั้งสองประเทศ 

 2.5 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งสองฝุายรับรองว่าจะใช้วิธีการทางกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาโดยให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ และจะเป็นผู้มีสิทธิร่วมกันในทรัพย์สินทางปัญญาที่
เป็นผลมาจากกิจกรรมร่วมตามที่ระบุในความตกลงฯ ซึ่งจะได้รับการจัดสรรและจัดการโดยสอดคล้องกับข้อตกลงที่จัดท า
ขึ้นแยกต่างหากเป็นกรณีเฉพาะ ทั้งนี้ ห้ามมิให้ทั้งสองฝุายส่งต่อข้อมูลส าคัญในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นความลับแก่บุคคล  
ที่สาม โดยไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝุายหนึ่ง 

 2.6 การจัดต้ังคณะท างานร่วมด้านการเกษตร เพื่อด าเนินการตามบทบัญญัติของความตกลงฯ 
 2.7 ข้อผูกพันทางการเงิน ทั้งสองฝุายจะหารือเกี่ยวกับข้อผูกพันทางการเงินของแต่ละฝุายในแต่ละโครงการ

ร่วม และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของตนเองในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงระบุไว้ ร วมทั้งอาจเสนอให้องค์กรระหว่าง
ประเทศหรือสถาบันการเงินอ่ืนๆ ช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินในการด าเนินโครงการ 
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 2.8 ข้อพิพาทหรือข้อความแตกต่างระหว่างสองฝุายที่เกิดจากการตีความหรือการด าเนินการตามความตกลง
ฉบับน้ี ให้ระงับโดยการหารือหรือเจรจาระหว่างสองฝุาย 

 2.9 ข้อบังคับใช้ ความตกลงฯ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่มีประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางการทูต 
และมีระยะเวลาบังคับใช้ 5 ปี และขยายเวลาโดยอัตโนมัติต่อไปอีกทุก 5 ปี โดยจะสิ้นสุดลงเมื่อฝุายหนึ่งฝุายใดแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้อีกฝุายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน 

3. ผลกระทบจากการจัดท าความตกลงฯ  อิสราเอลเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเกษตรกรรม 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ทันสมัย การลงนามความตกลงดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือด้าน
การเกษตรระหว่างไทยและอิสราเอลให้เป็นรูปธรรม โดยนอกจากจะเป็นกลไกในการแลกเปลี่ ยนความรู้ทางวิชาการ
ระหว่างกันและการได้รับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ระหว่างการด าเนินการตามความตกลงฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
ภาคการเกษตรของไทยแล้ว ยังจะเป็นช่องทางในการขยายโอกาสทางการค้าการส่งออกสินค้าเกษตรและส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศอีกด้วย 

4. สถานทูตอิสราเอลประจ าประเทศไทยแจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทอิสราเอล
มีก าหนดเดินทางมาลงนามความตกลงฯ ในช่วงเดือนเมษายน 2560 

5. กต. ได้แจ้งความเห็นไปยัง กษ. ว่า ร่างความตกลงฯ มีถ้อยค าและบริบทที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้
บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ จึงถือเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และเป็นหนังสือสัญญาตาม
มาตรา 23 ของรับธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ซ่ึงต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
ครม. ก่อนการลงนาม 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ กษ. เสนอ และให้ กษ. รับความเห็นของ กต. สงป. และ สศช. ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับ
หลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กษ. ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 13/2560 วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280360 
 
เรื่อง : ขออนุมัติจัดสรรเงินทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. อนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรให้กรมปศุสัตว์กู้ยืมเงิน จ านวน 900 ล้านบาท โดยจัดเก็บ
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0 ก าหนดระยะเวลาโครงการ ปี 2560 – 2567 โดยก าหนดช าระคืนภายใน 7 ปี แบ่งช าระคืน
เป็น 4 งวด (เริ่มช าระงวดแรก ปี 2564 และสิ้นสุด ปี 2567) เพื่อด าเนินโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 

 2. อนุมัติเงินจ่ายขาด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินโครงการ จ านวน 7.458 
ล้านบาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. รายงานว่า ความต้องการบริโภคเน้ือโค ของประไทยมาจากเนื้อโคเลี้ยงในประเทศทั้งลูกผสมและ 

โคพื้นเมืองและน าเข้าโคมีชีวิตจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยราคาโคมีชีวิตมีการปรับตัวสูงขึ้นมากในปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงความต้องการที่มีมากขึ้น ทั้งความต้องการบริโภคเนื้อโคในประเทศและความต้องการของตลาดส่งออก ในขณะที่
ปริมาณผลผลิตโคเน้ือในประเทศมีปริมาณลดลง จึงต้องน าเข้าเน้ือจากประเทศเมียนมาเพื่อส่งออกไปประเทศเพื่อน
บ้าน คือ ลาว เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย รวมถึงการส่งผ่านไปยังประเทศจีนท่ีเป็นตลาดใหญ่มีความต้องการบริโภค
เนื้อโคจ านวนมาก รวมทั้งมีการน าเข้าเน้ือโคขุนคุณภาพสูงเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ  
โดยเป็นการน าเข้าจากประเทศในกลุ่มโอเชียเนีย (กลุ่มประเทศและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก) เช่น ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ และประเทศนอกกลุ่ม โอเชียเนีย เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุุน ส าหรับการส่งออกโคเน้ือทั้งหมดส่งออกไป
ประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญ ได้แก่ ลาว กัมพูชา และมาเลเชีย 

2. จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ปริมาณเนื้อโคที่ผลิตได้ในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ
บริโภคเนื้อสัตว์ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการผลิตโคเนื้อต้นน้ า (โคเนื้อเพศเมียเพื่อผลิตลูก) ที่ต้องใช้เงินลงทุนต่อฟาร์มสูงและ
ใช้ระยะเวลาคืนทุนนานท าให้เกษตรกรหันไปประกอบอาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ผลผลิตมีราคาสูง คืนทุนเร็ว หรือ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สป.กษ.กกค.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อขยายกลุ่มเปูาหมายและเปิดโอกาสให้องค์กรเกษตรกรที่ไม่
เข้มแขง็สามารถเข้าร่วมได้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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รัฐบาลประกันรายได้ส่งผลให้จ านวนโคเน้ือลดลงเป็นอย่างมากจนเกิดปัญหาการขาดแคลนโคเน้ือ ดังนั้น ในปี 2558 
กษ. โดยกรมปศุสัตว์ จึงได้ด าเนินโครงการ “ฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ” เพื่อสร้างอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพที่สร้าง
รายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อในฟาร์มที่มีโรงเรือนขนาดพอดีกับจ านวนโค 
และปลูกพืชอาหารสัตว์หรือมีแหล่งพืชอาหารสัตว์เพียงพอกับความต้องการของโคแทนการเลี้ยงแบบปล่อยแทะเล็มหญ้า
ทั่วไป 

3. กรมปศุสัตว์ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืน 1,000 ล้านบาท จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตามมติคณะกรรมการ
สงเคราะห์เกษตรกร ครั้งท่ี 2/2558 เมื่อวันท่ี 15 มิ.ย. 2558 ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ใช้เงินด าเนินโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้าง
อาชีพ จ านวน 100 ล้านบาท เพื่อน าร่องในระยะแรกก่อน ส าหรับองค์กรเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) จ านวน 
400 ราย โดยได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตามมติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้ งที่ 
4/2558 เมื่อวันท่ี 26 ส.ค. 2558 ซึ่งผลประเมินการด าเนินงานโครงการเป็นท่ีน่าพึงพอใจ 

4. ต่อมากรมปศุสัตว์ได้เสนอโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ต่อเนื่อง เพื่อขยายกลุ่มเปูาหมายและ
เปิดโอกาสให้องค์กรเกษตรกรที่ไม่เข้มแข็งสามารถเข้าร่วมได้โดยเสนอขออนุ มัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร จ านวน 907.458 ล้านบาทเป็นเงินกู้ยืน จ านวน 900 ล้านบาท โดยจัดเก็บดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0  
และเงินจ่ายขาด เพื่อเป็นค่าใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินโครงการ จ านวน 7.458  
ล้านบาท ส าหรับสนับสนุนเกษตรกรในรูปแบบองค์กรเกษตรกร จ านวน 360 องค์กร เพื่อสร้างอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ
อย่างยั่งยืนแก่เกษตรกรจ านวน 3,600 ราย ซึ่งคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 
เมื่อวันท่ี 22 ม.ค. 2560 พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

5. โครงการฟาร์มโคเน้ือสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 มีรายละเอียด ดังนี ้
5.1 เป้าหมาย สร้างอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อแก่องค์กรเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน) 

จ านวน 360 องค์กร รวมทั้งสิ้น 3,600 ราย เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเพศเมียพันธุ์ดี รายละ 5 ตัว รวม 18,000 ตัว 
5.2 ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2560 – 2567 (รวมระยะเวลาช าระคืนเงินกู้) 
5.3 วิธีด าเนินงาน  

- การคัดเลือกองค์กรเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
- การขอสินเชื่อ 
- การกสร้าง ปรับปรุงงโรงเรือน และการจัดการอาหารสัตว์ 
- การจัดหาโคเนื้อเพศเมีย 
- การบริหารโครงการ 
- การก ากับติดตามการด าเนินโครงการ 
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5.4 งบประมาณ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
- กรมปศุสัตว์กู้ยืมเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 900 ล้านบาท 
- เงินจ่ายขาดจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 7.458 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน 

การด าเนินการและติดตามผลการด าเนินโครงการ 
5.5 แผนการใช้จ่ายเงินและแผนส่งคืนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

- แผนการใช้จ่ายเงิน 
- แผนส่งคืนเงิน 

5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- สร้างอาชีพการเลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืนแก่เกษตรกร รายย่อย 3,600 ราย 
- เพิ่มโคเนื้อเพศเมียพันธุ์ดีเข้าสู่ระบบการผลิตโคเนื้อของประเทศ 18,000 ตัว เป็นฐานการผลิตของ

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อต้นน้ า สร้างรายได้แก่ประเทศปีละไม่น้อยกว่า 432 ล้านบาท 
- ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลโคปีละไม่น้อยกว่า 40,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 80 ล้านบาทต่อป ี
- เกษตรกรสามรถใช้ประโยชน์จากมูลโคผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงดินหรือผลิตก๊าชชีวภาพเพื่อใช้ 

หุงต้มในครัวเรือน 
- ผลิตลูกโคเนื้อเข้าสู่ระบบการผลิตโคเนื้อของประเทศได้ปีละ 14,400 ตัว (หลังจากปีท่ี 2 ) เกษตรกร

แต่ละรายมีรายได้จากการผลิตลูกโคเนื้อ ปีละ 4 ตัว ตัวละ 30,000 บาท เท่ากับ 120,000 บาทต่อปีต่อราย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้ ปศ. จ านวน 907,458,000 บาท เพื่อด าเนินการ
ฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 และให้ กษ. รับความเห็นของ กค. พณ. มท. อก. สงป. และ สศช. ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 

2. ให้ กษ. พิจารณาด าเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อสร้างอาชีพตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรี 
ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุม ครม. เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2560 โดยการส่งเสริมการปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรตามแนวทาง
ประชารัฐ โดยอาจพิจารณาจัดหาหรือบริจาคปศุสัตว์ เช่น โค เพื่อน ามาจ าหน่ายในราคาถูก ให้ยืม ให้เช่า หรือแจกจ่าย  
ให้เกษตรกรน าไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม เพื่อเสริมสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไป 

3. ให้ กษ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการปศุสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิ
ประเทศ และค านึงถึงผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในแต่ละช่วงให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 13/2560 วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280360 
 
เรื่อง : ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี 

และต าบลบ้านนา ต าบลเมืองเก่า ต าบลบ่อทอง อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นกรณีที่มีความจ าเป็น  
โดยเร่งด่วน 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี และต าบลบ้านนา ต าบลเมืองเก่า ต าบลบ่อทอง อ าเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน ซึ่งมีสาระส าคัญเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้ รับมอบหมาย 
จากเจ้าหน้าที่สามารถจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนตามที่ก าหนดและสามารถเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์  
ในการก่อสร้างระบบส่งน้ าและระบบระบายน้ าพร้อมอาคารประกอบตามโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดปราจีนบุรี 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า การก่อสร้างระบบส่งน้ าและระบบระบายน้ าพร้อมอาคารประกอบตามโครงการห้วยโสมง  

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดปราจีนบุรี มีความยาวทั้งสิ้น 220 กิโลเมตร มีที่ดินที่จะต้องด าเนินการเวนคืน  
จ านวน 1,400 แปลง เนื้อที่ 2,980 ไร่ จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี และต าบลบ้านนา ต าบลเมืองเก่า ต าบลบ่อทอง อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 มิ.ย. 2559 มีผลใช้บังคับสี่ปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากเจ้าหน้าท่ีมีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว 

2. ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ได้เข้าท าการรังวัดส ารวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน
แล้วเสร็จบางส่วน โดยได้จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินจ านวน 263 แปลง เนื้อที่ 702 – 2 – 34 ไร่ และ
คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจ านวนเงินค่าทดแทนได้ก าหนดราคาที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นให้กับเจ้าของผู้มีสิทธิ ตลอดจนได้ด าเนินการจัดท าบัญชีจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินแล้ว 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและการขาดแคลนน้ าของราษฎร 
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จ านวน 731 แปลง เนื้อที่ 1,535 – 0 – 57.82 ไร่ แต่ไม่สามารถจ่ายเงินค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดิน จ านวน 19 
แปลงได้ เนื่องจากติดจ านองกับสถาบันการเงินและผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ านองผู้ทรง
บุริมสิทธิหรือผู้รับประโยชน์จากทรัพยสิทธิดังกล่าวมาขอรับช าระหนี้หรือรับชดใช้จากเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์นั้น
แล้ว แต่คู่กรณียังมีปัญหาโต้แย้งกันอยู่ ซึ่งในการนี้ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
พ.ศ. 2530 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่วางเงินค่าทดแทนไว้ตามมาตรา 31 โดยพลัน
และแจ้งให้คู่กรณีฟูองคดีต่อศาล อีกทั้งมีเจ้าของที่ดิน จ านวน 20 แปลง ไม่ยอมรับราคาที่ก าหนดเนื่องจากเห็นว่า 
เป็นราคาที่ต่ า 

3. กรณีดังกล่าวจึงเป็นปัญหาและอุปสรรคท าให้การด าเนินการเวนคืนล่าช้าไม่สามารถท าสัญญาซื้อขาย  
และจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายส่งผลให้ไม่สามารถเข้าครอบครอง  
และใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นได้ ตลอดจนส่งผลให้การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ซึ่งหากการเวนคืน  
ตามพระราชกฤษฎีกาเนิ่นช้าไป จะเป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างมากแก่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการประกาศก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี  
และต าบลบ้านนา ต าบลเมืองเก่า ต าบลบ่อทอง อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 
เพื่อให้มีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่ติดจ านองและไม่ยอมรับราคาค่า
ทดแทนดังกล่าวต่อไป 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ 
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี และต าบลบ้านนา ต าบลเมืองเก่า ต าบลบ่อทอง อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอ ครม. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 13/2560 วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280360 
 
เรื่อง : ขออนุมัติการจัดท าและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการด าเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้าม

พรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงในระยะแรก 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. อนุมัติการจัดท าและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการด าเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้าม
พรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงในระยะแรก ทั้งนี้หากก่อนการลงนามมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความ
เข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้ คค. หารือร่วมกับ กต. โดยไม่ต้องน าเสนอ 
ครม. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

2. อนุมัติให้ รมว.คค. เป็นผู้ลงนามฝุายไทย 
3. อนุมัติให้ กต. จัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ รมว.คค. ส าหรับการลงนามดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2542 อนุมัติให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้าม

พรหมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS Cross-Border Transport Agreement : CBTA) (ประเทศสมาชิกเริ่มต้น 3 
ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเวียดนาม) 

2. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2560 รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมส าหรับความตกลงว่าด้วยการ
ขนส่งข้ามพรหมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 ซึ่งมีการกล่าวถึงจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
การด าเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงในระยะแรก (Memorandum of 
Understanding on the ‘Early Harvest’ Implementation of the Greater Mekong Subregion Cross-Border 
Transport Agreement) เพ่ือก าหนดพ้ืนฐานความเข้าใจที่จ าเป็น แนวทางปฏิบัติส าหรับการด าเนินการขนส่งข้าม
พรมแดนการด าเนินการด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้ารถยนต์และตู้คอนเทนเนอร์ ซ่ึงเป็นการเริ่มด าเนินการ
ตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS CBTA) ที่ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่ม

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

เพื่อการเริ่มต้นการด าเนินการตามความตกลงอย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า เพิ่มศักยภาพ 
ในการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการค้า
ชายแดน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แม่น้ าโขงทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา กัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และเวียดนาม ได้ให้สัตยาบันต่อภาคผนวกและพิธีสารของความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน GMS 
CBTA ครบทั้งหมดแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 โดยประเทศสมาชิกจะลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ในลักษณะ 
การลงนามแบบเวียน (ad referendum) ภายในวันที่ 1 มี.ค. 2560 โดยบันทึกความเข้าใจฯ จะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 
12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประเทศสมาชิกประเทศสุดท้ายลงนาม 

3. คค. รายงานว่าธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ในฐานะผู้ประสานงานและ 
ฝุายเลขานุการของแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงได้ด าเนินการเวียนร่างบันทึกความเข้าใจ
ดังกล่าวให้ประเทศสมาชิกพิจารณาแล้ว และไม่มีประเทศสมาชิกใดขอแก้ไข จึงถือว่าไม่มีประเทศสมาชิกใดขัดข้องต่อ
ร่างความตกลงดังกล่าว 

4. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
4.1 ให้ประเทศสมาชิกเริ่มด าเนินการออกและแจกจ่ายใบอนุญาตส าหรับการขนส่งทางถนนตามความตกลง 

GMS CBTA (ใบอนุญาตฯ) จ านวน 500 ฉบับ GMS CBTA โดยประเทศสมาชิกจะรับรองและให้การยอมรับร่วมกัน 
ซึ่งใบอนุญาตฯ เริ่มตั้งแต่วันท่ีบันทึกความเข้าใจมีผลบังคับใช้ 

4.2 ให้ใช้ข้อบทอื่นๆ ของพิธีสาร 3 (โควตาการบริการขนส่งและการออกใบอนุญาต) รวมถึงข้อ 5 (การออก
ใบอนุญาตและขั้นตอนการจัดสรร) ในประเด็นเรื่องประเภทและจ านวนใบอนุญาตฯ ที่จะออก โดยในการด าเนินการขนส่ง
นั้นให้เก็บใบอนุญาตฯ ฉบับจริงไว้กับตัวรถตลอดเวลาที่ด าเนินการขนส่ง 

4.3 ให้ประเทศสมาชิกใช้รูปแบบใบอนุญาตฯ ตามที่ได้มีการรับรองไว้แล้วในคราวการประชุมคณะท างาน
ย่อยด้านศุลกากร เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2551 และใบอนุญาตฯ ดังกล่าวไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือระหว่างผู้ประกอบการ
หรือระหว่างรถได้ 

4.4 ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการจัดสรรใบอนุญาตฯ เพ่ือให้ประเทศสมาชิก
รับทราบทุก 3 เดือน 

4.5 งดเว้นการจ่ายอากรขาเข้า ภาระภาษีขาเข้า และ ไม่มีการวางค้ าประกันภาระภาษีศุลกากร  
โดยใช้เอกสารน าเข้าช่ัวคราว (Temporary Admission Document : TAD) ส าหรับการน าเข้ารถยนต์ชั่วคราว  
(ทั้งนี้ กฎหมายศุลกากรไทยก าหนดไว้ว่าการน าเข้ารถยนต์ชั่วคราวจากต่างประเทศต้องมีการวางค้ าประกันภาระภาษี
อากร โดยอาจเกิดขึ้นในกรณีที่รถยนต์ไม่ออกจากประเทศไทยตามเวลาที่กรมศุลกากรก าหนด ดังนั้น กรมศุลกากร 
จึงเสนอให้ใช้เอกสารใบขนสินค้าพิเศษซ่ึงให้ผู้น าเข้ารถยนต์ค้ าประกันตัวเองได้โดยไม่ต้องมีการวางเงินหรือ
หลักทรัพย์ เพื่อแนบใช้พร้อมกับเอกสาร TAD ซ่ึงประเทศสมาชิกอื่นๆ และ ADB รับทราบและไม่ขัดข้องกับข้อเสนอ
ของกรมศุลกากร) 

 



14 

 

4.6 งดเว้นการจ่ายอากรขาเข้า ภาระภาษีขาเข้า ปราศจากการวางค้ าประกันภาระภาษีศุลกากร และไม่ต้อง
ออกเอกสาร TAD ส าหรับการน าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ชั่วคราว 

4.7 บทบัญญัติต่างๆ ในบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับน้ี อาจถูกยกเลิก และ/หรือแก้ไขได้ หากประเทศสมาชิก
ให้ความเห็นชอบร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์ผ่านคณะกรรมการร่วมส าหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน 
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ระดับรัฐมนตรี (Joint Committee : JC) 

4.8 บทบัญญัติต่างๆ ในบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับน้ี จะมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 12 เดือนนับต้ังแต่วันที่
มีการลงนามครบทุกประเทศ โดยสามารถขยายระยะเวลาการมีผลใช้บังคับโดยความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ของ
คณะกรรมการร่วมฯ 

4.9 ประเทศภาคีสมาชิกอาจระงับใช้บันทึกความเข้าใจฯ และบทบัญญัติต่างๆ ชั่วคราวทันที เมื่อมีกรณี
ฉุกเฉินท่ีมีผลกระทบกับความปลอดภัยในประเทศ และสิ้นสุดการระงับใช้ช่ัวคราวทันทีเมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ 

4.10 การพิพาทระหว่างประเทศภาคีสมาชิกตั้งแต่ 2 ประเทศหรือมากกว่า เกี่ยวกับการตีความหรือการใช้
บันทึกความเข้าใจ จะตัดสินโดยตรงหรือการเจรจาฉันท์มิตรในคณะกรรมการร่วมฯ 

5. คค. มีหนังสือช้ีแจงเพิ่มเติมว่าขณะนี้ประเทศสมาชิกอื่นๆ อยู่ระหว่างการด าเนินตามขั้นตอนกฎหมายภายใน
ของแต่ละประเทศเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐบาลในการลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ และขณะน้ียังไม่มีประเทศ
สมาชิกใดลงนามร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ดังนั้น การที่ประเทศไทยไม่สามารถลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
ได้ภายในวันที่ 1 มี.ค. 2560 (ตามข้อ 2) จึงไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด แต่จะท าให้การเริ่ม
ด าเนินการตามความตกลง GMS CBTA ของประเทศสมาชิกให้เป็นรูปธรรมมีความล่าช้าออกไป เนื่องจากร่างบันทึก
ความเข้าใจดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันท่ีประเทศสมาชิกประเทศสุดท้ายลงนาม 

6. คค. เห็นว่าการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นการเริ่มต้นการด าเนินการตามความตกลง GMS CBTA 
ให้เป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายคนและสินค้าภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและอ านวยความสะดวก  
ในการขนส่งข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกที่มีพรหมแดนติดต่อกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการค้าชายแดน
และการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 

7. กต. แจ้งความเห็นไปยัง คค. ว่าร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีถ้อยค าและบริบทที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณี 
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ จึงเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก ครม .  
ก่อนการลงนาม อย่างไรก็ดี โดยที่ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ก าหนดหน้าที่ที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม ซึ่งเกี่ยวข้อง  
กับหลายส่วนราชการ ดังนั้น หากต้องมีการออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามร่างบันทึกความ
เข้าใจดังกล่าว ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะต้องเสนอร่างบันทึกความเข้าใจฯ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบก่อน
การลงนามตามมาตรา 23 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ ด้วย (รายละเอียดตามหนังสือ กต. ด่วนที่สุด ที่ กต. 
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0705/95 ลงวันท่ี 3 ก.พ. 2560) 
8. คณะกรรมการอ านวยความสะดวกการขนส่งแห่งชาติได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560  

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2560 และมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจฯ แล้ว โดย คค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินการตามร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีหน่วยงานใดมีความจ าเป็นต้องออก
พระราชบัญญัติเพ่ือรองรับการด าเนินการตามบันทึกความเข้าใจฯ 

ความเห็นของ กษ 
กษ. พิจารณาแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการด าเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่ง

ข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงในระยะแรก เพื่อการเริ่มต้นการด าเนินการตามความตกลงอย่างเป็นรูปธรรม  
ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า เพิ่มศักยภาพในการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการค้าชายแดน 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่ คค. เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการด าเนินการ
ตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงในระยะแรกในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัด
กับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ คค. ด าเนินการได้โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

2. ให้ กค. คค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยไปพิจารณา
ประกอบการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 13/2560 วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280360 
 
เรื่อง : การด าเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช 
 
สารัตถะ : ประธานกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืชขอเสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบสรุปมติคณะกรรมการพืชน้ ามันพืช ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 30 ม.ค. 2560  
2. ให้ความเห็นชอบการเปิดตลาดสินค้ากาวถั่วเหลืองปี 2560 พิกัดอัตราศุลกากร 2304.00.90  

เฉพาะรหัสสถิติ (2) กากถ่ัวเหลืองที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและรหัสสถิติ (3) กากถ่ัวเหลือง
ที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุสาหกรรมอื่นๆ ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ปริมาณ
ตามที่ผูกพัน 230,559 ตัน อัตราภาษีในโควตา ร้อยละ 10 อัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 133 

3. ให้ความเห็นชอบการบริหารน าเข้า ปี 2560 ของกากถั่วเหลือง รหัสสถิติ (2) และ (3) ภายใต้กรอบ 
WTO เป็นรายปี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมการค้าต่างประเทศก าหนด คือ เป็นนิติบุคคลที่ใช้กากถั่วเหลือเป็นวัตถุดิบ  
ในการผลิตในกิจการของตนเอง และให้น าเข้าเฉพาะด่านศุลกากรที่มีด่านพืช และด่านอาหารและยา โดยผู้น าเข้า 
กากถ่ัวเหลือง รหัสสถิติ (2) กากถ่ัวเหลืองที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคจะต้องแสดงใบรับรอง 
Non-GMO จากประเทศผู้ผลิตต้นทาง ยื่นประกอบการน าเข้า 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ในคราวประชุมคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 30 ม.ค. 2560  

ผลการประชุมที่ส าคัญ มีดังน้ี 
1. การจัดการเมล็ดถั่วเหลืองน าเข้า กรณีเกิดความเสียหาย 

มอบหมายให้ กษ. ท าการศึกษาเกี่ยวกับการน าเมล็ดถั่วเหลืองที่เสียหายไปใช้ประโยชน์ และให้น าเสนอเพื่อ
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

2. การก าหนดมาตรการการน าเข้ารวมถึงอัตราอากร ส าหรับกากถั่วเหลืองที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิต
เพื่อมนุษย์บริโภค และเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ประธานคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช/
กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค และเพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.1 เห็นชอบการเปิดตลาดสินค้ากากถั่วเหลือง พิกัดอัตราศุลกากร 2304.00.90 เฉพาะรหัสสถิติ  
2) กากถั่วเหลืองท่ีน าเข้ามาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพ่ือมนุษย์บริโภค และรหัสสถิติ 3) กากถั่วเหลืองที่น าเข้ามา
เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ปี 2560 ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) ปริมาณตามที่ผูกพัน 230,559 ตัน 
อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 10 อัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 133 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันส่งออก
ของผู้ประกอบการในประเทศ 

2.2 เห็นชอบการบริหารการน าเข้า ปี 2560 ของกากถั่วเหลือง รหัสสถิติ 2) และ 3) ภายใต้กรอบ WTO 
เป็นรายปี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมการค้าต่างประเทศก าหนด คือ เป็นนิติบุคคลที่ใช้กากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบในการผลิต  
ในกิจการของตนเอง และให้น าเข้าเฉพาะด่านศุลกากรที่มีด่านพืช และด่านอาหารและยา โดยผู้น าเข้ากากถั่วเหลือง  
รหัสสถิติ 2) กากถั่วเหลืองที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคจะต้องแสดงใบรับรอง Non-GMO  
จากประเทศผู้ผลิตต้นทาง ยื่นประกอบการน าเข้า 

2.3 มอบหมายฝุายเลขานุการฯ น าเสนอคณะรัฐมนตรี และแจ้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลัง  
เพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการลงประกาศกระทรวงการคลังในราชกิจจานุเบกษา 

3. เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรโควตาสินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลง WTO เฉพาะกากถั่วเหลือง 
ที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค และเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ และให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ปี 
2560 เป็นต้นไป โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวปรับปรุงจากหลักเกณฑ์การจัดสรรฯ เดิมส าหรับสินค้าน้ ามันมะพร้าว  
เนื้อมะพร้าวแห้ง และมะพร้าวและมะพร้าวฝอย เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการจัดสรรให้ผู้ประกอบการเข้าถึงปริมาณ
โควตา และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งผู้ได้รับการจัดสรรต้องเป็นนิติบุคคลที่เป็นโรงงานที่ใช้สินค้าดังกล่าวเป็นวัตถุดิบ 
ในการผลิต และด าเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ในส่วนของสินค้าน้ ามันมะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง และมะพร้าวและ
มะพร้าวฝอย ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2561 ที่ประชุมยังไม่พิจารณา โดยให้ กษ. หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ศึกษาอุปสงค์และอุปทานมะพร้าว ปัญหาและผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งด้านการผลิตและการน าเข้า รวมทั้งมาตรการ
แก้ไขปัญหาที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรภายในประเทศ และน าผลการศึกษาดังกล่าวเสนอคณะกรรมการ
พืชน้ ามันและน้ ามันพืชต่อไป 

4. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง และคณะอนุกรรมการพัฒนาการผลิตมะพร้าว 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้วเห็นว่า การเปิดตลาดสินค้ากากถั่วเหลือง ปี 2560 พิกัดอัตราศุลกากร 2304.00.90  

เฉพาะรหัสสถิติ 2) กากถ่ัวเหลืองที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค และรหัสสถิติ 3) กากถั่วเหลือง
ที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ภายใต้กรอบองค์การ การค้าโลก WTO ปริมาณตามที่ผูกพัน 230,559 ตัน  
อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 10 อัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 133 และการบริหารการน าเข้า  ปี  2560  
ของกากถ่ัวเหลือง รหัสสถิติ 2) และรหัสสถิติ 3) ภายใต้กรอบ WTO ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการน าเข้าวัตถุดิบมาใช้
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ในกิจการตนเอง และลดอัตราภาษีในโควตาจากท่ีผูกพันร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 เพื่อเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันให้กับ
ผู้ประกอบการ โดยเป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  3 พ.ย. 2558 ที่เห็นชอบให้กากถั่วเหลืองน าเข้า
เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกจากการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ให้น าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
พืชน้ ามันและน้ ามันพืชและการเปิดตลาดภายใต้ข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกซ จัดตั้งองค์การการค้าโลก โดยปริมาณ
ในโควตา อัตราภาษีในโควตา และนอกโควตา มีความแตกต่างจากที่ผูกพันไว้กับ WTO จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา 

ดังนั้น จึงเห็นควรรับทราบ และให้ความเห็นชอบการเปิดตลาดและการบริหารการน าเข้าสินค้ากากถั่วเหลือง  
ปี 2560 ตามมติคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช ข้างต้น 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบทั้ง 3 ข้อ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการพืช
น้ ามันและน้ ามันพืชเสนอ 

2. ให้ กค. พณ. สธ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของ วท. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 13/2560 วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280360 
 
เรื่อง : งบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายงบกลาง วงเงิน 614 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
14 มิ.ย. 2559 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก  
โดยค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายระหว่างรายการได้ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. มติ ครม. เมื่อ 14 มิถุนายน ๒๕๕9 เห็นชอบโครงการชดเชยดอกเบี้ยฯ ปีการผลิต 2559/60 วงเงิน 940 ล้านบาท  

ตามความเห็นชอบของส านักงบประมาณ โดยเบิกจ่ายจากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
ปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้ ให้ใช้งบประมาณคงเหลือจากโครงการชดเชยดอกเบี้ยฯ ปีการผลิต 2557/58 ในโอกาสแรกก่อน  
และหากไม่เพียงพอหรือมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มเติม ขอให้กระทรวงพาณิชย์ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป 

2. การด าเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยฯ ปีการผลิต 2557/58 และปีการผลิต 2558/59 มีการเบิกจ่าย 
จากงบประมาณ ปี  2557 ที่กระทรวงพาณิชย์ผูกพันแล้ว 180,072,551.33 บาทคงเหลืองบประมาณ 
134,927,448.67 บาท 

3. ภาระผูกพันค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยฯ ปีการผลิต 2558/59 และปีการผลิต 
2559/60 รวมภาระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจ านวน 614,000,000 บาท ซึ่งจะไม่เพียงพอกับงบประมาณของกระทรวง
พาณิชย์ท่ีคงเหลืออยู่ จ านวน 134,927,448.67 บาท จึงได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายงบกลางฯ วงเงิน 
614,000,000 บาท (ตามมติ ครม. วันที่ 14 มิถุนายน 2559) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยฯ ต่อไป 
โดยค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายระหว่างรายการได้ 

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ ได้มีหนังสือถึงผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เพื่อน าเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ เงิน
งบกลางฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยฯ ด้วยแล้ว 

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

เพื่อ เป็นค่าใ ช้จ่ายในการด า เนินโครงการชดเชยดอกเบี้ย 
ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก โดยค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่าย
ระหว่างรายการได้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้วเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบตามที่ พณ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายงบกลาง รายการ

เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น วงเงิน 614,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการชดเชย
ดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2558/59 และปีการผลิต 2559/60 ทั้งนี้ เห็นควรให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการด้าวความละเอียด รอบคอบ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อย่างแท้จริง 

มติ ครม. : อนุมัติตามความเห็นของ สงป. และให้ พณ. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 13/2560 วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280360 
 
เรื่อง : ขอเพิ่มกรอบอัตราก าลังข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน) 
 
สารัตถะ : รง. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกรอบอัตราข้าราชการเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้นจ านวน 1,049 อัตรา โดย
เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่งนักวิชาการแรงงานระดับปฏิบัติงาน หรือระดับช านาญการ เพื่อท าหน้าที่เป็น
พนักงานตรวจแรงงาน โดยปฏิบัติงานในภารกิจการคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้มีสภาพการจ้างและ
สภาพการท างานที่ดีได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และไม่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมทั้งงบประมาณที่
สอดคล้องกับกรอบอัตราก าลัง โดยแบ่งเป็น 5 ระยะ ดังนี้ 

ระยะ ปีงบประมาณ จ านวน (อัตรา) งบประมาณ (บาท) 

1 2561 186 46,492,560 

2 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 ไม่ระบ ุ

3 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 ไม่ระบ ุ

4 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ไม่ระบ ุ

5 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ไม่ระบ ุ

หมายเหตุ งบประมาณค านวณจาก (20,830 x 12 เดือน x จ านวนกรอบอัตราที่ขอ) 

ทั้งนี้ ในช่วงระยะที่ยังไม่ได้รับอนุมัติกรอบอัตราก าลังข้าราชการเพิ่มกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะหาบุคลากร
ประเภทอื่น เช่น พนักงานราชการ และเครือข่าย ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานตรวจแรงงานเพื่อทดแทนอัตราก าลัง
ข้าราชการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติไปพลางก่อน 

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

เพื่อท าหน้าท่ีเป็นพนักงานตรวจแรงงาน โดยปฏิบัติงานในภารกิจ
การคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้มีสภาพการจ้างและ
สภาพการท างานท่ีดีได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
การประมงทะเลมีความส าคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมส าหรับประเทศไทย มูลค่า GDP การประมงของไทย 

มีมูลค่าประมาณ 1.14 แสนล้านบาท การส่งออกสินค้าประมงและอาหารทะเลประมาณร้อยละ 1.5 ของการส่งออก
ทั้งหมดของไทย ประเทศไทยยังเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่ของโลก โดยในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทย
ส่งออกสัตว์น้ าท้ังหมดปริมาณ 1.7 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 6,749 ล้านเหรียญสหรัฐ 

วันท่ี 21 เมษายน 2558 สหภาพยุโรปประกาศให้ใบเหลืองประเทศไทยเกี่ยวกับการท าประมง IUU และให้เวลา 6 
เดือน เพื่อปรับปรุงแก้ไข หากไม่ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดก็จะได้ใบแดง ส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจการค้าสินค้าประมง 
และความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าส าคัญอื่นๆ จะท าใหสู้ญเสียตลาดและเกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการส่งออกมูลค่า
มหาศาล เนื่องมาจากพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 มิได้ให้อ านาจการบังคับท่ีครอบคลุมและขาดแคลนบุคลากร
และงบประมาณ 

วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย 
(FMP) พ.ศ. 2558 - 2562 ตามนโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมงทะเล ซึ่งภารกิจและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แผน
ดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมอย่างเป็นระบบ 

กระทรวงแรงงานจึงขอเพิ่มกรอบอัตราก าลังข้าราชการ จ านวน 1,049 อัตรา และก าหนดแผนการขออัตราก าลัง
เพิ่มเป็น 5 ระยะ โดยระยะแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 186 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในภารกิจการตรวจ
คุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล การปฏิบัติงานประจ าศูนย์แจ้งเรือเข้า – ออก จ านวน 28 ศูนย์ และการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งเป็นภารกิจที่มี
ความเร่งด่วนจ าเป็นต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นควรอนุมัติการเพิ่มกรอบอัตราก าลังข้าราชการให้กับกระทรวงแรงงาน  
(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) ตามแผนการด้านทรัพยากรบุคคลในการต่อต้านการท าประมงประมงผิดกฎหมาย   

ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ตามภารกิจภายใต้พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งก าหนดไว้ในแผนการ
บริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย (FMP) พ.ศ. 2558 - 2562 ตามนโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมง
ทะเล ในภารกิจการแจ้งเข้า-ออกท่าเรือและการตรวจตราเรือประมงในทะเล ในต าแหน่งนักวิชาการแรงงาน จ านวน 128 
อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในภารกิจดังกล่าวซึ่งมีความเร่งด่วนจ าเป็นต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการการเพิ่มอัตราข้าราชการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 186 อัตรา และให้ส านักงาน ก.พ. น าเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการก าหนด
เปูาหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐพิจารณาก าหนดอัตราก าลังตามความจ าเป็นและเหมาะสม แล้วน าเสนอ ครม. 
ต่อไป โดยให้ รง. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามนัยมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2556 [เรื่อง มาตรการบริหารและ
พัฒนาก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561)] ด้วย 
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2. ส าหรับอัตราก าลังในส่วนที่เหลือส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีต่อๆ ไป ให้ รง. น าเสนอ
คณะกรรมการก าหนดเปูาหมายนโยบายก าลังคนภาครัฐพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปตามนัยมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 
2556 [เรื่อง มาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561)] ทั้งนี้ ให้ รง. รับความเห็นของ กต. 
คค. ส านักงาน ก.พ. สศช. และฝุายเลขานุการร่วมคณะกรรมการก าหนดเปูาหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ 
ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

3. ให้ รง. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงานดังกล่าวให้ครอบคลุมทุกมิติ  
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาแรงงานบรรลุเปูาหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง รวมทั้งให้พิจารณาการใช้รูปแบบ
การจ้างงานอื่น ส าหรับการปฏิบัติงานในลักษณะเป็นงานประจ าทั่วไป เช่น ลูกจ้างช่ัวคราวหรือพนักงานราชการเพื่อมา
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 13/2560 วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280360 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558) 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558) 
ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับแจ้งจากจังหวัดฉะเชิงเทราว่าหลังจากมีการประกาศใช้บังคับ

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558 แล้ว ปรากฏว่าสภาพการณ์ของ
จังหวัดฉะเชิงเทราในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ท าให้การบังคับใช้ผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอให้แก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวิน 
ทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558 ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้น าเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้วมีมติ
เห็นชอบให้แก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าว และได้น าไปปิดประกาศ 30 วัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูและยื่นค าร้อง 
เมื่อครบก าหนดปิดประกาศปรากฏว่า มีผู้ยื่นค าร้อง 1 ฉบับ 14 ราย 2 เรื่อง และได้เสนอคณะกรรมการผังเมือง
พิจารณาค าร้อง เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2559 มีมติให้ตามค าร้องบางส่วน จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อ
ด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้มาตรการทางผังเมืองรวมมีผลใช้บังคับในท้องที่ตามเขตผังเมืองรวมอันจะเป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวม ตลอดจนเกิดความสมบูรณ์และชัดเจนในการใช้ประโยชน์ที่ดินมากยิ่งขึ้น จึงเห็นด้วยกับ
หลักการในการออกกฎหมายดังกล่าว 

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

เพื่อให้มาตรการทางผังเมืองรวมมีผลใช้บังคับในท้องที่ตามเขต
ผังเมืองรวมอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวมต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558) ตามที่ มท. เสนอ 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยรับความเห็นของ อก. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ มท. รับความเห็นของ ทส. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 13/2560 วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280360 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองสระ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองสระ จังหวัดอุทัยธานี 
พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวม ในท้องที่ต าบลหนองสระ  

อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ก าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจดู
และยื่นค าร้องเป็นเวลา 90 วัน เมื่อครบก าหนดปิดประกาศปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง และคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติ
รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2559 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้มาตรการทางผังเมืองรวมมีผลใช้บังคับในท้องที่ตามเขตผังเมืองรวมอันจะเป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวม ตลอดจนเกิดความสมบูรณ์และชัดเจนในการใช้ประโยชน์ที่ดินมากยิ่งขึ้น จึงเห็นด้วยกับ
หลักการในการออกกฎหมายดังกล่าว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองสระ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. .... ตามที่ มท. เสนอ 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ อก. ไปประกอบพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ มท. รับความเห็นของ ทส. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

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

เพื่อให้มาตรการทางผังเมืองรวมมีผลใช้บังคับในท้องที่ตามเขต
ผังเมืองรวมอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวมต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 13/2560 วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280360 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนจอมบึง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวม ในท้องที่ต าบลจอมบึง  

อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ก าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจดู
และยื่นค าร้องเป็นเวลา 90 วัน เมื่อครบก าหนดปิดประกาศปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง และคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติ
รับทราบแล้ว เมื่อวันท่ี 14 – 15 ก.ค. 2559 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาและการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม
และการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวางผังเมือง 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการควบคุมการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงดังกล่าว 
และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากท่ีสุด โดยควรค านึงถึงปริมาณน้ าต้นทุนและปริมาณการใช้น้ าในพ้ืนท่ีด้วย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนจอมบึง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. .... ตามที่ มท. เสนอ 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ ทส. และ อก. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ มท. รับความเห็นของ กษ. ทส. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

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

เพื่อให้มาตรการทางผังเมืองรวมมีผลใช้บังคับในท้องที่ตามเขต
ผังเมืองรวมอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวมต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 13/2560 วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280360 
 
เรื่อง : มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/ 2560 (ครั้งท่ี 11) 
 
สารัตถะ : พน. น ามติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 1/2560 (ครั้งที่ 11) เมื่อวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2560 เสนอ ครม. พิจารณา 1 เรื่อง และรับทราบ 6 เรื่อง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
พน. รายงาน กพช. ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 (ครั้งที่ 11) เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2560 และช้ีแจงเพิ่มเติมว่า 

กพช. มีความจ าเป็นต้องมอบหมายให้ กนช. กรมทรัพยากรน้ า และ ชป. ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก พน. ด าเนินการใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการไฟฟูาพลังน้ าสตึงมนัม ดังนั้น จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามติ กพช. จ านวน 1 เรื่อง 
คือ ความคืบหน้าการด าเนินงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ าสตึงมนันและเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบรวม 6 เรื่อง ซ่ึงมี
สาระส าคัญ สรุปได้ดังน้ี  

1. ความคืบหน้าการด าเนินโครงการไฟฟูาพลังน้ าสตึงมนัม 
2. สถานภาพการรับซื้อไฟฟูาจากต่างประเทศ 
3. ร่างสัญญาซื้อขายไฟฟูาโครงการน้ าเทิน 1 
4. สถานการณ์และแนวทางการสร้างความมั่นคงด้านไฟฟูาภาคใต้ 
5. แนวนโยบาย “โรงไฟฟูา-ประชารัฐ” ส าหรับพ้ืนท่ี 3 จังวัดชายแดนภาคใต้ 
6. อัตรารับซื้อไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in tariff (FIT) ส าหรับผู้ผลิตไฟฟูารายเล็ก  

แบบ SPP Hybrid Firm และผู้ผลิตไฟฟูาขนาดเล็กมากแบบ VSPP Semi-Firm (Semi-Firm คือ การผลิตไฟฟูา 
ในรูปแบบ Firm เฉพาะบางช่วงเวลาและบางเดือนของปีเท่านั้น เช่น ในช่วงฤดูร้อน) ซึ่ง กพช. มีมติ ดังนี ้

6.1) เห็นชอบหลักการการรับซื้อไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FIT ส าหรับ (1) ผู้ผลิตไฟฟูารายเล็ก 
แบบ SPP Hybrid Firm ซึ่งเป็นการเปิดรับซื้อรายใหม่เท่านั้น และขายเข้าระบบเป็น SPP ขนาดขนาดมากกว่า  
10 เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 50 เมกะวัตต์ และ (2) ผู้ผลิตไฟฟูาขนาดเล็กมากแบบ VSPP Semi-Firm ซึ่งเป็นการเปิดรับซื้อ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พน./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนประกอบกิจการโรงไฟฟูาขนาดเล็ก 
ในพื้นที่ที่ภาคใต้โดยเร็ว โดยมีตัวช้ีวัดความส าเร็จในการด าเนินการ 
ที่ชัดเจน และให้รายงานผลการด าเนินงานต่อ ครม. ทุก 3 เดือน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ด้วยกลไกการแข่งขันด้านราคา (FiT Bidding) ประเภทเช้ือเพลิง ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ (น้ าเสีย/ของเสีย) และก๊าซชีวภาพ 
6.2) เห็นชอบอัตรารับซื้อไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียน 

7. การปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (ปตท.) 
ตามที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เสนอขอให้ทบทวนการปรับโครงสร้างธุรกิจของ ปตท. ข้างต้น ใน 3 

ประเด็น คือ (1) ความมั่นคงด้านพลังงาน (2) ทรัพย์สินของชาติต้องสูญหายไป และ (3) ปตท. ควรถือหุ้นในบริษัทลูก
เกินกว่าร้อยละ 50 นั้น พน. โดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงานได้ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
พิจารณา ท้ัง 3 ประเด็นแล้ว ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

(1) ประเด็นความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ 
การปรับโครงสร้างในครั้งน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อระดับความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ เนื่องจาก

ภาครัฐมีเครื่องมือทางกฎหมายและกลไกการก ากับดูแลที่เพียงพอและชัดเจนแล้ว เช่น พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งก าหนดปริมาณการส ารองน้ ามันเช้ือเพลิง
และการปูองกันแก้ไขภาวการณ์ขาดแคลน พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ซึ่งสามารถก าหนด
หลักเกณฑ์ราคาเพื่อไม่ให้สินค้ามีราคาสูงหรือต่ าเกินสมควร ส่วนเรื่องการได้รับยกเว้นภาษีปูายเมื่อ ปตท. ได้โอนทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ ามันและค้าปลีกไปยัง PTTOR แล้ว PTTOR จะไม่ได้รับยกเว้นภาษีปูายอีกต่อไป ดังนั้น PTTOR จะ
ไม่มีสิทธิพิเศษใดๆ เหนือกว่าผู้ค้าปลีกน้ ามันรายอื่น 

(2) ประเด็นความกังวลเรื่องทรัพย์สินของชาติสูญหาย 
การปรับโครงสร้างจะไม่ท าให้ทรัพย์สินของ ปตท. สูญหาย เนื่องจาก ปตท. ได้ด าเนินการแบ่งแยกและ

ส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและเป็นที่ราชพัสดุให้แก่กระทรวงการคลังแล้ว ส่วนทรัพย์สินที่อยู่ใน
ความดูแลของกรมธนารักษ์ตามสัญญาเช่าใช้ที่ดินราชพัสดุ ปตท. จะไม่โอนสัญญาไปยัง PTTOR แต่จะเป็นการให้ 
PTTOR เช่าช่วงต่อแทนนอกจากนี้ PTTOR จะต้องช าระค่าตอบแทนจากการับโอนกิจการภายใต้การปรับโครงสร้าง
ดังกล่าวให้แก่ ปตท. และการปรับโครงสร้างจะท าให้ภาครัฐได้รับมูลค่าเพิ่มจากก าไรที่ ปตท. จะได้รับจากการโอน
ทรัพย์สินไปยัง PTTOR ในรูปของภาษีเงินได้และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจากมูลค่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น 

(3) ประเด็นการถือหุ้นในบริษัทลูกเกินกว่าร้อยละ 50 
หาก ปตท. กลับมาถือหุ้นบริษัทในกลุ่มเกินกว่าร้อยละ 50 อาจถูกมองว่ารัฐประกอบธุรกิจแข่งกับเอกชน 

ซึ่งอาจจะขัดกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติไว้ว่ารัฐต้องไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับเอกชน และเนื่องจากธุรกิจ
ประเภทน้ีมีการแข่งขันอย่างเสรีและมีกลไกการก ากับดูแลโดยภาครัฐอย่างชัดเจน รวมทั้งเอกชนสามารถลงทุนแข่งขันกัน
ในตลาดเพียงพอกับการให้บริการประชาชนได้อยู่แล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นท่ีรัฐที่จะต้องลงทุนรับซื้อหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนการ
ถือหุ้นอีก 
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มติ ครม. : 1. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/ 2560 (ครั้งที่ 11) เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2560 
และมอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ า และกรมชลประทาน รับไปเตรียมการวาง
แผนการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการน าน้ าจากโครงการไฟฟูาพลังน้ าสตึงมนัม ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 
ภาคตะวันออก โดยให้ ประสานงานกับกระทรวงพลั ง งานในส่วนที่ เ กี่ ยวข้องตามขั้ นตอนต่อไปตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ทั้งนี้ ให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินโครงการ
ไฟฟูาพลังน้ าสตึงมนัมและการน าน้ าจากโครงการฯ ไปใช้ประโยชน์ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป 

2. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง
แก่ประชาชนไปพิจารณาด าเนินการต่อไป และให้ บริษัท ปตท . จ ากัด (มหาชน) รับความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 13/2560 วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280360 
 
เรื่อง : (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560 – 2564 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560 – 2564 
(แผนปฏิบัติการฯ) และมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2560 – 2564 
ด าเนินการขอตั้งงบประมาณตามแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ จ าเป็นต้องด าเนินการตาม

พันธกรณีของอนุสัญญาฯ มาตรา 6 ที่ก าหนดให้ภาคีจัดท ากลยุทธ์และแผนระดับชาติเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน รวมทั้งต้องด าเนินการตามมติที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 10 เมื่อ
เดือน ต.ค. 2553 ที่เห็นชอบเปูาหมายไอจิ (เปูาหมายระดับโลกด้านความหลากหลายทางชีวภาพ) โดยในเปูาหมายที่ 
17 ก าหนดให้ภาคอนุสัญญาฯ จัดท า ปรับปรุง และด าเนินการตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระดับประเทศ เพื่อลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ซึ่ง ทส . ได้จัดท าแผนหลัก
ระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ พ.ศ. 2558 – 2564 ถือเป็นแผนหลักระดับชาติ ฉบับที่ 4และแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 
2558 – 2559  

2. ทส. โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการยกร่างแผนปฏิบัติการฯ 
พ.ศ. 2560 – 2564 เนื่องจากแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2558 – 2559 สิ้นสุดลงการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2559  
โดย (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2560 – 2564 ได้ผ่านการจัดประชุมรับฟังความเห็น และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) แล้ว 

3. สาระส าคัญของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2560 – 2564 มีดังนี ้
3.1 (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นการถ่ายทอดยุทธศาสตร์และเปูาหมายของแผน

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

สร้างความมั่นคงและยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นการเสริมสร้างต้นทุนธรรมชาติที่ส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และเสริมสร้าง
สมรรถนะของชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับศักยภาพของธรรมชาติ รวมถึงแบ่งปัน
ผลประโยชน์ให้กับชุมชน น ามาซึ่งการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและ
เศรษฐกิจของประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



32 

 

แม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความเช่ือมโยงและ
สอดคล้องกับพันธกรณีของอนุสัญญาฯ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีตลอดจนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเปูาหมายไอจิ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นปฏิรูปตามแผนปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564  

3.2 (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการ 10 เรื่อง ภายใต้ 4 
ยุทธศาสตร์ ตามแผนแม่บทฯ และมีการก าหนดเปูาหมาย ตัวช้ีวัดพร้อมทั้งมาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงานรับผิดชอบและงบประมาณในการด าเนินงาน โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบจากทุกภาคส่วน อาทิ ทส . กษ. วท. 
สธ. ศธ. มท. กก. รวมถึงสถาบันการศึกษาภาคเอกชน องค์เอกชน และชุมชนท้องถิ่น มีระยะเวลาด าเนินงาน 5 ปี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2560 – 2564 วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 12,634.18 ล้านบาท สรุปได้ ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการคุณค่าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วม 
ในทุกระดับ ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการ 2 เรื่อง ได้แก่ (1) การเสริมสร้างความตระหนักและให้การศึกษาด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ (2) การบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
วงเงินงบประมาณ 1,087.83 ล้านบาท 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพประกอบด้วยแผนปฏิบัติการ 5 เรื่อง 
ได้แก่ (1) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกปูองคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ (2) การลดภัยคุกคามและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (3) การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า (4) การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน 
(5) การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ วงเงินงบประมาณ 8,627.68 ล้านบาท  

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปกปูองคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศและบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและ 
แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว ประกอบด้วย
แผนปฏิบัติการ 2 เรื่อง ได้แก่ (1) การปกปูองคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรม (2) การวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 
วงเงินงบประมาณ 287.54 ล้านบาท  

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็น
มาตรฐานสากล ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการ 1 เรื่อง ได้แก่ การจัดการองค์ความรู้และฐานข้อมูล วงเงินงบประมาณ 
2,631.13 ล้านบาท 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560 – 2564  

เป็นแผนปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 
และแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564  
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ของ กษ. ซึ่งให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ  
ตลอดจนสนับสนุนวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์ให้มีคุณสมบัติตามความต้องการ  
รวมทั้งได้มุ่งเน้นให้ทรัพยากรการเกษตรได้รับการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล  
และยั่งยืน ทั้งนี้ จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าว 

มติ ครม. : เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560 – 2564 ตามที่ ทส. เสนอ 
ส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560 
– 2564 ให้ ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามความเห็นของ สงป. ทั้งนี้ ให้ ทส. รับความเห็นของ วท. ศธ. 
และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 13/2560 วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280360 
 
เรื่อง : ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. รับทราบสรุปผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 13 
(Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity : COP13) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งเป็นการประชุมมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์อนุสัญญาว่าด้วย  
ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011 – 2020 (พ.ศ. 2554 – 2563) และเปูาหมายไอจิ 

 2. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการร่วมกับส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานภายในประเทศให้เป็นไปตามข้อมติจากการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 13 (COP13) ประกอบด้วย  

การประชุมระดับสูงและการประชุมระดับเจ้าหน้าที่  ประกอบด้วยการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วย  
ความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 13 (COP13) การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัย 
ทางชีวภาพ สมัยที่ 8 สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

1.1 การประชุมระดับสูง มีการอภิปรายร่วมภายใต้หัวข้อ “การบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี” และการรับรองปฏิญญาแคนคูนว่าด้วยการบูรณาการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี มีรายละเอียด ดังน้ี 

1.1.1 ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นพ้องร่วมกันว่า ความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการด ารงชีวิต โดยเฉพาะในภาคการผลิต ได้แก่ ภาคเกษตรกรรม ประมง การท่องเที่ยว และปุาไม้ ต้องอาศัย 
การจัดการเชิงนิเวศน์มุ่งเน้นการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน ดังนี้ 

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

อนุรั กษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
อย่างยั่งยืนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและสนับสนุน
เปูาประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและ
บรรลุ เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน รวมถึงการสร้างความร่วมมือ 
การส่งเสริมการลงทุนทางด้านเทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรม  
ตลอดจนกลไกทางการเงินเพื่อสนับสนุนการผลิตและการจัดการ
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน  

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(1) ด้านเกษตรกรรม ควรเร่งบูรณาการความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร  
และบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการสร้างความร่วมมือการส่งเสริมการลงทุนทางด้ านเทคโนโลยี งานวิจัย
และนวัตกรรม ตลอดจนกลไกทางการเงินเพื่อสนับสนุนการผลิตและการจัดการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (2) ภาคการ
ท่องเที่ยว สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งในเชิงนโยบายและกิจกรรม (3) ภาคการประมง เน้นความส าคัญของ 
การด าเนินนโยบาย มาตรการ และกรอบการท าการประมงอย่างยั่งยืน (4) ด้านปุาไม้ เน้นความส าคัญของระบบนิเวศ 
ปุาไม้เป็นจุดเชื่อมโยงการด าเนินการของอนุสัญญาริโอ รวมถึงการด าเนินงานเพื่อบรรลุเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

1.1.2 การน าเสนอแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบ
ของข้อมูลเชิงข่าว ที่แสดงถึงความพยายามร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนในการอนุรักษ์และการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพท่ีอุดมสมบูรณ์ น าไปสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประชาการในภูมิภาค 

1.1.3 การรับรองปฏิญญาแคนคูนว่าด้วยการบูรณาการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี โดยไม่มีการลงนามของประเทศภาคีอนุสัญญาฯ และไม่มีลักษณะเป็นหนังสือ
สัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 การร่วมรับรองปฏิญญาแคนคูนฯ 
ของประเทศไทย เป็นการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่ งมั่นในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และคุ้มครอง 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้  ปฏิญญาแคนคูนฯ มีการรับรองดังกล่าวมีการปรับปรุงเน้ือหาบางส่วน 
ตามความเห็นของประเทศภาคีอนุสัญญาฯ โดยไม่กระทบกับสาระส าคัญตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ  เนื้อหา
ของร่างปฏิญญาแคนคูนฯ มีสาระส าคัญเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานร่วมกันของประเทศภาคีอนุสัญญาฯ เช่น บูรณา
การท างานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
จัดท านโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ส่งเสริมงานวิจัยและเทคโนโลยี ส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ และแนวทางการบูรณาการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
อย่างยั่งยืนในภาคเกษตร ปุาไม้ ประมง และการท่องเที่ยว เป็นต้น 

1.2 การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
สมัยที่ 13 (COP13) การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพสมัยที่ 8 โดยข้อมติ 
จากการประชุมจ าแนกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี ้

1.2.1 ข้อมติที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านนโยบายที่ส าคัญ ได้แก่ (1) การฟื้นฟูระบบนิเวศ  
เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ท่ีมีต่อแนวปะการัง และระบบนิเวศเปราะบางอื่นๆ รวมถึงการฟื้นฟูและเฝูาระวังรักษาระบบ
นิเวศ จึงมีข้อมติมี่สนับสนุนให้ภาคีอนุสัญญาฯ ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ของอนุสัญญาฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
โดยมีการบูรณาการประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูและการดูแลระบบนิเวศและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในการด าเนินงานตามอนุสัญญาฯ (2) กระตุ้นให้ภาคีอนุสัญญาฯ เรื่องการบูรณาการ
ความหลากหลายทางชีวภาพในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ซึ่งภาคีอนุสัญญาฯ เสนอให้เพิ่มเรื่องบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในภาคพลังงาน เหมืองแร่ และ  
การสาธารณสุขด้วย ให้น าแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน การท าประมง และการท าปุาไม้อย่างรับผิดชอบไปปรับใช้  
ตามความเหมาะสมในบริบทและสถานการณ์ภายในของแต่ละประเทศ และให้แต่ละภาคีพิจารณาปรับปรุงแก้ไขนโยบาย
และกฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบทางลบต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน (3) จัดท ารายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ส่งเลขาธิการอนุสัญญาฯ ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2561 และรายงาน
สถานการณ์การเงิน เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตามอนุสัญญาฯ ภายในวันท่ี 1 ก.ค. 2560 

1.2.2 ข้อมติเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการ  ได้แก่ (1) สนับสนุน 
ให้ชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานโดยชี ววิธี  
และขอให้รัฐบาลส านักงานมาตรฐานภายใต้องค์การการค้าโลกและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดท าเครื่องมือช่วย  
ในการตัดสินใจ ควบคุมการปูองกันชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน รวมถึงกระตุ้นให้ภาคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแนว
ทางการประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าส าหรับการควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ตั้งถิ่นฐานแล้ว ส าหรับประเด็นเรื่องการค้า 
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ขอให้ภาคีอนุสัญญาฯ ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าสัตว์ปุาตามข้อมติของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ปุาและพื ชปุาที่ใกล้สูญพันธุ์  
และประสานความร่วมมือกับอนุสัญญาว่าด้วยการจัดการน้ าอับเฉา (2) ให้ภาคีอนุสัญญาฯ จัดท าและด าเนินงาน 
ตามกลยุทธ์ นโยบาย หรือแผนการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวกับสภาพภูมิอากาศและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ที่เอื้อต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต่างๆ (3) ให้ภาคีอนุสัญญาฯ ค านึงถึงการน าเอาแนว
ทางการระมัดระวังล่วงหน้า มาปรับใช้ในเรื่องชีววิทยาสังเคราะห์ “ชีววิทยาสังเคราะห์” คือ พัฒนาการและมิติใหม่ 
ของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่เกิดจากศาสตร์ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์รวม เพื่อเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจและเอื้ออ านวยให้เกิดการออกแบบ พัฒนา ผลิต หรือปรับเปลี่ยนสารพันธุกรรม สิ่งมีชีวิต และระบบชีวภาพ 
โดยภาคีอนุสัญญาฯ ค านึงถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิตจากการใช้เทคนิคชีววิทยา
สังเคราะห์ (4) สนับสนุนให้ภาคีอนุสัญญาฯ เร่งรัดด าเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศ ภายใต้บริบทของแผนปฏิบัติการว่าด้วย
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามจารีตประเพณี (5) รับทราบรายงานสรุปเรื่องพื้นที่ทางทะเลที่มีความส าคัญทางนิเวศ 
หรือชีวภาพ ในเขตต่างๆ ของโลก และให้ด าเนินการปูองกันและลดผลกระทบจากขยะในทะเลต่อถิ่นที่อยู่อาศัยและ 
ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง และบูรณาการเรื่องขยะในทะเลเข้าสู่ภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

1.2.3 ข้อมติท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของอนุสัญญาฯ 
และพิธีสารภายใต้อนุสัญญาฯ (1) รับรองทะเบียนรายการดัชนีวัดความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เช่น ร้อยละของพื้นที่ปุาไม้ และสัดส่วนของที่ดินที่เสื่อมโทรมส าหรับ 
ใช้ในการประเมินอัตราการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (2) ให้ภาคีอนุสัญญาฯ ส่งรายงานการเงินเพื่อขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามอนุสัญญาฯ ภายในวันที่ 1 ก.ค. 2560 และสนับสนุนให้มีการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีอนุสัญญาฯ 
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ผ่านความช่วยเหลือด้านวิชาการ และการเสริมสร้างระบบข้อมูลทางการเงิน (3) เรียกร้องให้ภาคีปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

2. จากข้อมติดังกล่าวประเทศไทยควรด าเนินการตามมติ ดังนี้  
2.1 ข้อมติที่ต้องด าเนินการเนื่องจากเป็นพันธกรณีที่ระบุไว้ในมาตราต่างๆ ของอนุสัญญาฯ และเป็นนโยบาย

ที่มีล าดับความส าคัญของประเทศ โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลและกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) ได้แก่ 

2.1.1 จัดท าและส่งรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดภายใน
วันที่ 31 ธ.ค. 2561 เน้นเรื่องการประเมินความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนแม่บทบูรณาการการจัดการ  
ความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชื่อมโยงกับเปูาหมายระดับโลก โดยเฉพาะเปูาหมายไอจิและเปูาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน และเรื่องอื่นๆ ตามที่ส านักงานเลขาธิการอนุสัญญาฯฯ ก าหนด 

2.1.2 จัดท าและส่งรายงานสถานการณ์การเงินเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามอนุสัญญาฯ 
ภายในวันที่ 1 ก.ค. 2560 ประเทศไทยควรด าเนินการเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์  
และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  

2.1.3 ทบทวนและพัฒนากฎหมายและข้อตกลงด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศ เพ่ือเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลความร่วมมือด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และมีการบูรณาการร่วมกับฐานข้อมูลอื่นๆ  

2.2 ข้อมติที่ประเทศไทยควรด าเนินการเพื่อสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับอนุสัญญาฯ และภาคีอนุสัญญาฯ 
อื่นๆ 

2.2.1 ประสานความร่วมมือกับหน่วยประสานงานกลางของอนุสัญญาฯ ต่างๆ และความร่วมมือ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการและผลักดันให้การด าเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันและลดความซ้ าซ้อนของงบประมาณ 

2.2.2 ประกาศพ้ืนท่ีคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งที่มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวแทน
ทางนิเวศในเขตอ านาจรัฐ และการด าเนินงานเรื่องผลกระทบจากขยะและน้ าเสียอันเกิดจากกิจกรรมบนบกในมหาสมุทร 

2.2.3 ข้อมติที่สามารถพิจารณาด าเนินการได้โดยความสมัครใจ ได้แก่ (1) รายงานความก้าวหน้า 
การด าเนินงานเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในระดับชาติ (2) บูรณาการประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูและ 
การดูและระบบนิเวศ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในการด าเนินงานตามอนุสัญญา 

3. ทส. พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมติและปฏิญญาแคนคูนว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย  
ทางชีวภาพเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีเป็นเจตจ านงทางการเมืองระหว่างประเทศโดยไม่มีผลผูกพันในเชิงข้อกฎหมายระหว่าง
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ประเทศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
อย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นการสนับสนุนเปูาประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน เห็นควรมอบหมายหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อน
การด าเนินงานภายในประเทศ ดังนี้ 

3.1 ด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ  
แก่ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.)/กรมประชาสัมพันธ์/สถาบันการศึกษา 

3.2 ก าหนดกลไกในการติดตามการด าเนินงานในเรื่องชีววิทยาสังเคราะห์ และเทคนิควิชาการที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วท. 

3.3 ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง และเรื่องผลกระทบจากขยะและน้ าเสีย  
อันเกิดจากกิจกรรมบนบกในมหาสมุทร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง/กรมควบคุมมลพิษ 

3.4 หารือความเหมาะสมในการเสนอร่างกฎหมายการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
รวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ครอบคลุมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  
การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม การคุ้มครอง  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมงานวิจัย การสร้างเครือข่ายปกปูองความหลากหลายทางชีวภาพ การตั้งสถาบัน  
ความหลากหลายทางชีวภาพ และความปลอดภัยทางชีวภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทส. (สผ.) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3.5 1) ประสานติดตามการด าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาและจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลกลางด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 2) รายงานสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย และรายงานสถานการณ์การเงินเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของอนุสัญญาฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทส. (สผ.) ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากรากฐานชีวภาพ 

3.6 รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์  
ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การประเมินความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนแม่บทบูรณาการการจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และความเช่ือมโยงกับเปูาหมายระดับโลก สถานภาพความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืช 
พันธุ์สัตว์ จุลินทรีย์ พันธุกรรม ระบบนิเวศ การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น การจัดการความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียม
ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพการสนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลยี 
จากต่างประเทศ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานและแนวทางการด าเนินงานต่อไปในอนาคต หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง กษ./วท./กก./สธ. 

มติ ครม. : รับทราบสรุปผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 13 และ 
การประชุมที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามที่ ทส. เสนอ ทั้งนี้ ให้ ทส. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับความเห็นของ กต. วท. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 13/2560 วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280360 
 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 23 และการประชุมอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. ทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 23 
และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
โดย รมว.พณ. เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
1. การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งท่ี 23  

(1) ASEAN@50 ที่ประชุมได้หารือแผนการจัดกิจกรรมในวาระการครบรอบ 50 ปีของการก่อต้ังอาเซียน 
ในด้านเศรษฐกิจของไทย พณ. จะมีการจัดสัมมนา เรื่อง “50 ปี อาเซียนกับการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ” ในเดือนมีนาคม 2560 และมีแผนจัดการสัมมนาเกี่ยวกับธุรกิจ Start Up และกิจกรรม
ต่างๆ เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในเดือนมิถุนายน 2560 

(2) ที่ประชุมสนับสนุนประเด็นที่ฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนในปี 2560 เสนอให้เป็นมาตรการ
ส าคัญเพ่ือด าเนินการให้เสร็จในปีน้ี รวม 9 เรื่อง เช่น การพัฒนาเครื่องมือส าหรับวัดการอ านวยความสะดวกทาง
การค้าในอาเซียน การส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) มีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าของ 
บริษัทขนาดใหญ่ 

(3) ที่ประชุมได้รับรองแผนงานเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบของอาเซียน รวมทั้งได้เห็นชอบแนวทาง
และกรอบการท างานของเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจอาวุโส และแนวทางการให้เอกชนมีส่วนร่วมภายใต้ AEC โดยไทยได้ลงนาม
พิธีสารเพ่ือการแก้ไขความตกลงด้ายการลงทุนอาเซียน (ACIA) ฉบับท่ี 2 เพื่อรองรับการแก้ไขค านิยามเรื่องนักลงทุน
ที่เป็นผู้มีถิ่นพ านักถาวรและประเด็นลดหรือห้ามเงื่อนไขที่เข้มงวดของรัฐที่มีต่อนักลงทุน 

(4) ที่ประชุมได้ก าหนดแนวทางการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เพื่อให้

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

เพื่อให้บรรลุเปูาหมายและสรุปผลภายในปี 2560 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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บรรลุเปูาหมายและสรุปผลภายในปี 2560 โดยได้มอบแนวทางส าหรับการหารือประเด็นหลัก ได้แก่ การค้าสินค้า/
บริการ และการลงทุน และประเด็นที่คู่เจรจาหยิบยกขึ้นและยังหาข้อยุติไม่ได้ ได้แก่ เรื่องรัฐวิสาหกิจในบทการแข่งขัน  
และบทการจัดซื้อ จัดจ้างโดยรัฐ เพื่อให้การเจรจารอบต่อไปมีความคืบหน้า 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศต่างๆ ได้แก่ ญี่ปุุน ฮ่องกง จีน 
อินเดีย และเกาหลีใต้ โดยมีก าหนดจะลงนามพิธีสารเพื่อผนวกเรื่องการค้าบริการและการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา  
ในความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุุนและความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง ภายในปีนี้ 

2. ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งท่ี 15 
เห็นชอบการด าเนินการขั้นต่อไปส าหรับการรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระดับภูมิภาคอาเซียน-สหภาพยุโรป 
และมอบหมายเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจจัดท ากรอบการท างานที่ก าหนดตัวแปรส าหรับการเจรจาความตกลง
การค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรปในอนาคต 

3. การหารือกับภาคเอกชน สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ABAC) ได้น าเสนอข้อเสนอแนะและการด าเนิน
โครงการของภาคเอกชนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายย่อยการเข้าถึงตลาดและแหล่ง เงินทุน
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าโลก และสภาธุรกิจอาเซียน สหภาพยุโรป ได้น าเสนอแนวทางการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกและขยายการค้าของอาเซียน 

4. พณ. เห็นว่าการประชุมครั้งนี้ได้ข้อสรุปในหลายประเด็นที่ต้องค้างโดยเฉพาะภายใต้กรอบอาเซียน  
กับฮ่องกงและอาเซียนกับญี่ปุุน รวมทั้งได้ให้แนวทางส าคัญส าหรับคณะเจรจาของอาเซียนเพื่อให้สามารถเร่งรัด  
การเจรจาความตกลง RCEP ให้สรุปได้ภายในปีนี้ทั้งนี้ ในสภาวะการค้าโลกที่ชะลอการเติบโตและความไม่แน่นอน  
ของนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ การเจรจา RCEP จะเป็นเวทีจะรักษาแนวคิด 
การเปิดเสรี 

มติ ครม. : ทราบตามที่ พณ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 13/2560 วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280360 
 
เรื่อง : ผลการด าเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60 
 
สารัตถะ : พณ. ในฐานะฝุายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เสนอ ครม. รับทราบ 
ความคืบหน้าผลการด าเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ความคืบหน้าผลการด าเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวช่วงผลผลิตออก  

สู่ตลาด จ านวน 4 โครงการ 
1.1 ณ เดือน ก.พ. 2560 สิ้นสุดวันที่ 21 ก.พ. 2560 สามารถดึงอุปทานออกจากตลาดประมาณ 

6,109,328.32 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 45.25 จากเป้าหมายเพ่ือดึงอุปทานข้าวเปลือกจากตลาด 13.5 ล้านตัน 
ดังนี ้

1) โครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกและการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ
ข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 ในส่วนของสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือก ปริมาณข้าวที่ดึง
ออกจากตลาด 1,211,816.35 ตนัข้าวเปลือก คิดเป็นร้อยละ 40.39 ของเปูาหมาย มูลค่าสินเช่ือ 11,119.91 ล้านบาท 

2) โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 
ปริมาณข้าวที่ดึงออกจากตลาด 1,066,950.60 ตันข้าวเปลือก คิดเป็นร้อยละ 42.68 ของเปูาหมาย มูลค่าสินเช่ือ 
7,501.47 ล้านบาท 

3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2559/60 ปริมาณ
ข้าวที่ดึงออกจากตลาด 3,773,856.82 ตันข้าวเปลือก คิดเป็นร้อยละ 47.17 ของเปูาหมาย มูลค่าสินเช่ือ – 

4) โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปริมาณข้าวที่ดึงออกจากตลาด 56,704.55 ตันข้าวเปลือก  
มูลค่าสินเช่ือ – 

 

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

ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกร
รายย่อย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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รวม ปริมาณข้าวที่ดึงออกจากตลาด 6,109,328.32 ตันข้าวเปลือก คิดเป็นร้อนละ 45.25  
ของเปูาหมาย 

1.2 โครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกและการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว
ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 ในส่วนของการจ่ายเงินค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว 
โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว 1,534,261 ราย มูลค่า 14,015.37 ล้านบาท จากเปูาหมายวงเงิน 40,151.08  
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.90 ซึ่งต่ ากว่าเปูาหมายเนื่องจาก ธ.ก.ส. ต้องตรวจสอบความซ้ าซ้อนในการให้ 
ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้ว ท้ังนี้ ธ.ก.ส. 
คาดว่าจะไม่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือได้ทันภายในวันที่ 28 ก.พ. 2560 ตามระยะเวลาที่ก าหนดและ ธ.ก.ส. 
เห็นสมควรที่จะขยายเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว จากเดิมวันที่ 28 ก.พ. 2560 
เป็นภายในวันที่ 30 เม.ย. 2560 (พณ. ได้แจ้งเป็นการภายในว่า พณ. จะด าเนินการเสนอ ครม. พิจารณาขยาย
ระยะเวลาการจ่ายเงินฯ ตามกฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องต่อไป) 

2. สถานการณ์ด้านการตลาด ผลการด าเนินมาตรการ ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือก 
เหนียว ข้าวเปลือกปทุมธานี และข้าวเปลือกเจ้า ที่ความช้ืน 15% ณ วันที่ 21 ก.พ. 2560 ปรับตัวสูงขึ้น 
เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนท่ีจะด าเนินโครงการ (15 พ.ย. 2559) ดังนี ้

1) ข้าวหอมมะลิ ราคาข้าวเปลือก 15 พ.ย. 2559 9,000 – 9,900 บาทต่อตัน ราคาข้าวเปลือก 21 ก.พ. 
2560 9,350 – 11,000 บาทต่อตัน การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 350 – 1,100  

2) ข้าวหอมมะลิภาคเหนือตอนล่าง/ภาคกลาง ราคาข้าวเปลือก 15 พ.ย. 2559 8,000 – 8,300 บาทต่อตัน 
ราคาข้าวเปลือก 21 ก.พ. 2560 8,500 – 9,500 บาทต่อตัน การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 500 – 1,200 

3) ข้าวเหนียวเมล็ดยาว ราคาข้าวเปลือก 15 พ.ย. 2559 10,120 – 11,000 บาทต่อตัน ราคา
ข้าวเปลือก 21 ก.พ. 2560 11,100 – 13,000 บาทต่อตัน การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 980 – 2,000 

4) ข้าวเหนียวคละ ราคาข้าวเปลือก 15 พ.ย. 2559 9,400 – 10,000 บาทต่อตัน ราคาข้าวเปลือก 21 
ก.พ. 2560 10,500 – 12,000 บาทต่อตัน การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 1,100 – 2,000 

5) ข้าวเจ้า 5% ราคาข้าวเปลือก 15 พ.ย. 2559 7,200 – 7,500 บาทต่อตัน ราคาข้าวเปลือก 21 ก.พ. 
2560 7,200 – 7,900 บาทต่อตัน การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 0 – 400 

6) ข้าวปทุมธานี ราคาข้าวเปลือก 15 พ.ย. 2559 8,000 – 8,100 บาทต่อตัน ราคาข้าวเปลือก 21 ก.พ. 
2560 8,000 – 8,500 บาทต่อตัน การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 0 – 400 

มติ ครม. : รับทราบผลการด าเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60 
ตามที่ พณ. เสนอ และให้ พณ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของ สงป. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 13/2560 วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280360 
 
เรื่อง : การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 ในประเทศไทย 

พ.ศ. 2561 
 
สารัตถะ : ศธ. เสนอ ครม. รับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ 
ครั้งที่ 12 ในประเทศไทย พ.ศ. 2561 เพื่อส านักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช “พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ า พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย 
และนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยชาติ” ในเดือน ส.ค. พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตจังหวัดกาญจนบุรี  
มีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์  

- เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
- กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศด้านการวิชาการ ส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาธรรมชาติวิทยาให้เป็นที่สนใจ  

ของเยาวชนและนักวิชาการทั่วไป ซึ่งจะน าไปสู่ระบบการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัย 
- ส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความรู้ ความสามารถด้านปัญญา พัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ ยนความรู้  

ความคิดเห็น กับอาจารย์ นักวิชาการต่างประเทศ 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

1) มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
เจ้าฟูากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) 2) มหาวิทยาลัยมหิดล 3) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. ระยะเวลาโครงการ ระยะเวลาด าเนินโครงการ 2 ปี (พ.ศ. 2560 – 2561) 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งหมดประมาณ 350 คน แบ่งเป็นผู้เข้าแข่งขันประมาณ 30 ประเทศ เยาวชนเข้า

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศธ./กษ. (ชป./ฝล./พด.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

ช่วยให้เยาวชนไทยในระดับโรงเรียนได้พัฒนาความรู้และ
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศกระตุ้นการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างนักวิชาการและนักวิจัยสมัยใหม่ให้กับ
ประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศสร้างเกียรติประวัติของไทย 
ในวงการโอลิมปิกวิชาการนานาชาติ นานาประเทศได้รู้จักนักวิชาการและ
ยอมรับความสามารถของนักวิชาการด้านธรณีวิทยาและอุตุนิยมวิทยา
เผยแพร่ช่ือเสียงของประเทศและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แข่งขันประเทศละ 4 คน และอาจารย์ผู้ควบคุม 2 คน และประเทศอื่นๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
5. การติดตามและสรุปผลของโครงการ มีตรวจสอบและประเมินผลทุกขั้นตอนขณะด าเนินงานตามโครงการ 

เพื่อน าผลมาใช้ปรับปรุงการด าเนินงานอย่างทันท่วงที และประเมินขั้นสุดท้ายของโครงการฯ ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้หรือไม่ 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
- เยาวชนไทยในระดับโรงเรียนได้พัฒนาความรู้และศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
- กระตุ้นการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างนักวิชาการและนักวิจัยสมัยใหม่ให้กับประเทศ

ไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ 
- สร้างเกียรติประวัติของไทยในวงการโอลิมปิกวิชาการนานาชาติ นานาประเทศได้รู้จักนักวิชาการและยอมรับ

ความสามารถของนักวิชาการด้านธรณีวิทยาและอุตุนิยมวิทยา 
- เผยแพร่ช่ือเสียงของประเทศและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอีกทางหนึ่ง 

7. งบประมาณ 58 ล้านบาท 

มติ ครม. : รับทราบตามที่ ศธ. เสนอ และให้ ศธ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของ ทส. และ สงป. ไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 


