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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 21/2560 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230560 
 
เรื่อง : ขออนุมัติการลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมง 

ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงแห่งประเทศญี่ปุ่น 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับยั้ง 
และขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงแห่งประเทศญี่ปุ่น 

 2. อนุมัติหลักการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขแถลงการณ์ร่วมฯ  
ในประเด็นท่ีไม่ใช่สาระส าคัญ ขอให้ กษ. ด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอ ครม. พิจารณาอีก 

 3. อนุมัติให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2560 รับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น 

(Thailand – Japan High Level Joint Commission : HLJC) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2559 [โดยมีผู้ช่วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล) และที่ปรึกษาพิเศษ
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น (นายฮิโระโตะ อิซุมิ) เป็นประธานร่วม] และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผล
การประชุมดังกล่าวต่อไป ตามที่ กต. เสนอ ซึ่งรวมถึงการที่ฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายญี่ปุ่นเร่งพิจารณาการจัดท าบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) โดยมอบหมาย
ให้ กษ. เป็นหน่วยงานหลัก และ กต. เป็นหน่วยงานสนับสนุน 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ
และเป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ทางทะเลอย่างยั่งยืนในมหาสมุทร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. กษ. รายงานว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น (HLJC) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  
13 ธ.ค. 2559 ณ กต. (ตามข้อ 1.) ที่ประชุมมีมติผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการจัดท าบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน  
และไร้การควบคุม [Memorandum of Understanding between the Ministry of Agriculture and 
Cooperatives of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of 
Japan on the Prevention, Deterrence and Elimination of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) 
Fishing] ระหว่าง กษ. แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงแห่งประเทศญี่ปุ่น 

3. ฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่นได้หารือการจัดท าร่างบันทึกความตกลงดังกล่าวครั้งแรกระหว่างการประชุมคณะมนตรี
ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [the Southeast Asian Fisheries Development Center 
(SEAFDEC) Council] เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2560 ณ เนการาบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งผลจากการหารือฯ สรุปได้ว่า ทั้งสอง
ฝ่ายเห็นชอบในการจัดท าความตกลงในรูปแบบแถลงการณ์ร่วมฯ (Joint Statement) ตามที่ฝ่ายญี่ปุ่นเสนอ  
และได้มีการหารือในการจัดท าร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าว จนได้สถานะของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ร่างสุดท้าย  
ณ วันที่  26 เม.ย. 2560 และ กษ. (กรมประมง) ได้ส่งแถลงการณ์ร่วมฯ ให้ กต . พิจารณาให้ความเห็นต่อ 
ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันท่ี 4 พ.ค. 2560 

4. ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ฉบับนี้ เป็นความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย  
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ระหว่าง กษ. แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง 
แห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีสาระส าคัญเพ่ือก าหนดรายละเอียดและแนวทางในการด าเนินความร่วมมือด้านการต่อต้าน
การท าประมงผิดกฎหมาย การด าเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของธง รัฐเจ้าของท่า รัฐชายฝ่ัง การคงสถานะ  
ความเป็นรัฐเจ้าของตลาดและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมงที่ถูกกฎหมาย โดย (1) ส่งเสริมการอนุรักษ์
และการแสวงหาประโยชน์ของแหล่งทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน (2) สนับสนุนการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 
ในองค์กรระดับภูมิภาคนานาชาติ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อต่อต้านการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน  
และไร้การควบคุม (3) เน้นย้ าถึงความส าคัญของเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งจ าเป็นต่อการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ท าการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของตน (4) พิจารณาระบบ
ส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการท าประมงที่น่าสงสัยหรือถูกตัดสินว่าการกระท าผิดกฎหมาย  
(5) กระตุ้นให้มีการใช้มาตรการรัฐเจ้าของท่าในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก (6) ท างานร่วมกันเป็น
องค์ประกอบความร่วมมือในการก าหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านการท าประมงผิดกฎหมาย  
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยมุ่งสู่มาตรการการบริหารจัดการในระดับโลก (7) ท างานร่วมกันเพื่อปรับปรุง
เอกสารข้อมูลการจับสัตว์น้ า และการรับรองการจับสัตว์น้ าระดับพหุภาคี รวมทั้งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้าง
การตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ประมงท่ัวโลก 
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5. การด าเนินความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน  
และไร้การควบคุม กับประเทศญี่ปุ่นภายใต้การลงนามแถลงการณ์ร่วมฯ ฉบับนี้ จะมีผลให้ทั้งสองฝ่ายสามารถด าเนิน
ความร่วมมือด้านการต่อต้านการท าประมงผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาการท า
ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมของประเทศไทย ให้มีโอกาสหลุดจากสถานะใบเหลืองที่ได้รับ
จากสหภาพยุโรปมากขึ้น และยังเป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 
ในมหาสมุทร 

6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีก าหนดเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 
2560 เพื่อหารือเรื่อง การบริหารจัดการน้ าตามค าเชิญของกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน  การขนส่ง  
และการท่องเที่ยวญี่ปุ่น จึงเป็นโอกาสอันดีที่ กษ. และกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงแห่งประเทศญี่ปุ่น จะได้ลงนาม
ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ฉบับนี้ 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ กษ. เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมระหว่างกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงแห่งประเทศญี่ปุ่นในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กษ. ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบ
ภายหลัง พร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติ ครม. 
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศ) ด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 21/2560 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230560 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลแม่สลิด อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
ในท้องที่ต าบลแม่สลิด อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน 
ในท้องที่ต าบลแม่สลิด อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการขุดคลองก่อสร้างประตู  
ระบายน้ าและอาคารประกอบ ตามโครงการระบบผันน้ าคลองตาไหลพร้อมอาคารประกอบ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า กรมชลประทานมีแผนงานขุดคลอง ก่อสร้างประตูระบายน้ าและอาคารประกอบตามโครงการ

ระบบผันน้ าคลองตาไหลพร้อมอาคารประกอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มแม่น้ าวังตอนล่าง  
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในเขตพื้นที่ลุ่มน้ าวัง ในเขตอ าเภอสามเงา และอ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว  
เป็นพื้นที่น้ าท่วม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ท าให้ราษฎรบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน 

2. โครงการระบบผันน้ าคลองตาไหลพร้อมอาคารประกอบ แบ่งได้เป็น 3 ระบบ ได้แก่ ระบบระบายน้ าหลัก 
ระบบป้องกันน้ าท่วม และระบบระบายน้ าภายใน ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ าวังได้  
โดยจะเร่งการระบายน้ าได้ประมาณ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากแม่น้ าวังช่วงฤดูน้ าหลากให้ไหลลัดลงสู่แม่น้ าปิง 
เพื่อช่วยลดระดับน้ าในแม่น้ าวังตอนปลาย ระยะทางประมาณ 23.15 กิโลเมตร ไม่ให้เอ่อล้นตลิ่ง ในเขตต าบลแม่สลิด 
อ าเภอบ้านตาก และต าบลวังหมัน ต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนในพ้ืนท่ีแล้วโดยเห็นด้วยกับการด าเนินโครงการนี้ เนื่องจากปัจจุบันสามารถใช้ประโยชน์จากน้ าในล าคลอง
ช่วงที่ด าเนินการไปแล้วใช้ในการเพาะปลูกได้ อีกทั้งยังเสนอให้เก็บกักน้ าในคลองเป็นช่วงๆ เพื่อจะได้มีน้ าใช้ตลอดช่วง
เพาะปลูก โดยได้เริ่มด าเนินการโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ก่อสร้างประตูระบายน้ าปากคลองตาไหลขนาด  
2 – 6.00 x 5.00 เมตร แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และขุดลอกคลองตาไหลพร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน เก็บกักน้ าส าหรับพื้นที่
การเกษตร การอุปโภคและบริโภคตลอดจนการป้องกันและบรรเทา
อุทกภัย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เพื่อท าช่องลัดผันน้ าความยาวประมาณ 5,900 เมตร ซึ่งได้ขุดลอกคลองช่วง กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 940 และช่วง 
กม. 2 + 740 ถึงช่วงปลายคลองตาไหลเช่ือมต่อกับแม่น้ าปิงแล้ว คงเหลืองานขุดลอกคลองช่วง กม . 0 + 940 ถึง  
กม. 2 + 740 เนื่องจากเจ้าของที่ดินช่วงดังกล่าวไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่เพื่อด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดไว้ซึ่งเป็น
ระยะสุดท้ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 รวมระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี วงเงิน 37 ล้านบาท 

3. ในการก่อสร้างโครงการระบบผันน้ าคลองตาไหลพร้อมอาคารประกอบมีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิจะต้องเวนคืน
ทั้งสิ้น 109 แปลง ได้เจรจาปรองดองท าความตกลงซื้อขายและจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินแล้ว จ านวน 102 แปลง 
เนื้อที่ 161 – 0 - 61 ไร่ คงเหลือ 7 แปลง เนื้อที่ประมาณ 22 – 2 – 73 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตท้องที่ต าบลแม่สลิด  
อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เจ้าของที่ดินไม่ยอมรับราคาค่าตอบแทนทรัพย์สินตามที่ทางราชการก าหนดให้ในอัตราไร่ละ 
60,000 บาท และไม่ยอมให้เข้าใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้าง โดยเห็นว่าเป็นราคาที่ต่ า ขอเพิ่มเป็นไร่ละ 300,000 บาท 
ส่งผลให้การด าเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ดังนั้น สมควรก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
ในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่ งได้รั บมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิ เข้าไปในที่ดินของเจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อท าการส ารวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ที่จะเวนคืนท่ีแน่นอน 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลแม่สลิด  
อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 21/2560 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230560 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลนาโยงเหนือ ต าบลนาข้าวเสีย  

อ าเภอนาโยง ต าบลนาโยงใต้ ต าบลนาบินหลา ต าบลบ้านควน ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมืองตรัง และต าบลทุ่งค่าย 
อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง พ.ศ. .... 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
ในท้องที่ต าบลนาโยงเหนือ ต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง ต าบลนาโยงใต้ ต าบลนาบินหลา ต าบลบ้านควน ต าบลโคกหล่อ 
อ าเภอเมืองตรัง และต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดิน 
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการขุดขยายคลองผันน้ าและก่อสร้างประตูระบายน้ าพร้อม
อาคารประกอบตามโครงการคลองระบายน้ า คลองล าเลียง จังหวัดตรัง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า กรมชลประทานได้เข้าส ารวจในพ้ืนท่ีเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นร่วมกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เห็นว่าควรแก้ไขและบรรเทาปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ าตรัง – ปะเหลียน จังหวัดตรัง 
โดยการขุดคลองล าเลียงผ่าน 7 ต าบล ใน 3 อ าเภอของจังหวัดตรัง ได้แก่ ต าบลนาโยงเหนือ ต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง 
ต าบลนาโยงใต้  ต าบลนาบินหลา ต าบลบ้านควน ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมืองตรัง และต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว 
เพื่อเป็นการบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวช่วงน้ าหลากและพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่ลุ่มริมตลิ่งสองฝั่งคลอง
ล าเลียงและลุ่มน้ าสาขา ในฤดูแล้งสามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค 

2. ในการก่อสร้างโครงการคลองระบายน้ าคลองล าเลียงมีลักษณะงานดังนี้ 
(1) งานขุดขยายคลองล าเลียง ความยาวประมาณ 18,500 เมตร ขนาดก้นคลองกว้างประมาณ 14 เมตร 

ปากคลองกว้างประมาณ 30 เมตร ถนนคันคลองขนาดหลังคันกว้าง 6 เมตรสองฝั่ง ระบายน้ าได้สูงสุดประมาณ  
65 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ ในการเก็บกักน้ าส าหรับพื้นที่การเกษตร  
การอุปโภคและบริโภค ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(2) ก่อสร้างประตูระบายน้ าขนาด 6 x 5 เมตร จ านวน 3 ช่อง ท่ี กม. 0 + 350 
(3) ก่อสร้างประตูระบายน้ าขนาด 6 x 5 เมตร จ านวน 3 ช่อง ท่ี กม. 15 + 500 
(4) ก่อสร้างประตูระบายน้ าขนาด 6 x 5 เมตร จ านวน 3 ช่อง บริเวณคลองนางน้อย 
(5) ก่อสร้างสะพานรถยนต์ จ านวน 13 แห่ง และอาคารประกอบในระบบคลองระบายน้ า 

ซึ่งในการด าเนินการตามโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 550 ล้านบาท โดยมีที่ดินที่มีเอกสาร
สิทธิที่จะต้องเวนคืนทั้งหมด จ านวนประมาณ 280 ราย ที่ดิน 320 แปลง ซึ่งได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและเจรจาปรองดองตกลงเรื่องราคาค่าทดแทนทรัพย์สินกับเจ้าของที่ดินที่ถูกเขตพื้นที่โครงการแล้ว  
โดยมีราษฎรยอมรับราคาและยื่นค าขอรังวัดแล้ว จ านวน 240 ราย ไม่ยอมรับราคาที่ทางราชการก าหนดให้  
จ านวน 30 ราย อยู่ระหว่างการเจรจาตกลงซื้อขาย จ านวน 6 ราย และอยู่ระหว่างติดต่อกับราษฎรเจ้าของที่ดิน 
ซึ่งมิได้มีภูมิล าเนาอยู่ในที่ดินอีก จ านวน 4 ราย จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงาน 
ที่ก าหนดไว้ 4 ปี (พ.ศ. 2559 – 2562) 

3. ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปในที่ดินของเจ้าของหรือ  
ผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเขตก่อสร้าง เพื่อท าการส ารวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน จึงเห็นควรให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืน ในท้องที่ต าบลนาโยงเหนือ ต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง ต าบลนาโยงใต้ ต าบลนาบินหลา ต าบลบ้านควน 
ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมืองตรัง และต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

4. การด าเนินการตามโครงการนี้ได้ด าเนินการจัดให้มีการประชุมช้ีแจงราษฎรสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมแล้ว 
ปรากฏว่าผู้เข้าร่วมการประชุมร้อยละ 57.39 เห็นด้วยกับการด าเนินโครงการ 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลนาโยงเหนือ  
ต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง ต าบลนาโยงใต้ ต าบลนาบินหลา ต าบลบ้านควน ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมืองตรัง  
และต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 21/2560 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230560 
 
เรื่อง : ร่างพระราชก าหนดเรือไทย พ.ศ. .... และร่างพระราชก าหนดการเดินเรือ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชก าหนดเรือไทย พ.ศ. .... และร่างพระราชก าหนดการเดินเรือ พ.ศ. ....  
รวม 2 ฉบับ มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยเรือไทยและกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย  
ทั้งระบบ โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างของกฎหมายตามหลักการเรื่องรัฐเจ้าของธง (Flag State Jurisdiction) ก าหนด
บทบัญญัติเรื่องการก ากับดูแลกองเรือไทย ระบบทะเบียนเรือไทย การจดทะเบียนเรือไทย การโอนกรรมสิทธิ์เรือไทย  
การตรวจสภาพเรือไทย การจัดการความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของเรือและอุปกรณ์ประจ าเรือ  
การจดทะเบียนจ านองและบุริมสิทธิเหนือเรือไทย การจ านองหรือที่อยู่ระหว่างการต่อ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของ
เรือไทย รวมถึงคนประจ าเรือและการจัดคนเข้าท าการในเรือ และปรับปรุงโครงสร้างของกฎหมายตามหลักการเรื่องรัฐ
ชายฝั่ง (Coastal State Jurisdiction) และรัฐเมืองท่า (Port State Jurisdiction) ให้มีความทันสมัย เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

 2. อนุมัติให้ถอนร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456 พ.ศ. .... ตามมติ 
ครม. เมื่อวันท่ี 7 มี.ค. 2560 ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สคก. 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คค. ได้เสนอร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. .... และ 

ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
มาเพื่อด าเนินการ โดยได้มีการน ามาตรการในค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 10/2558 เรื่องการ
แก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ 53/2559  เรื่อง การแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 

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

เพื่อประโยชน์อันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะและ 
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เพิ่มเติมครั้งท่ี 3 มาก าหนดไว้ในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชก าหนด รวม 2 ฉบับ ดังกล่าว 
2. ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 7 มี.ค. 2560 อนุมัติหลักการร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย 

พุทธศักราช 2481 พ.ศ. .... และร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย  
พระพุทธศักราช 2456 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่ คค. เสนอ ให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 

3. คค. เสนอว่า มีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ เรือไทย พุทธศักราช 2481 และ
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456 รวม 2 ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

(1) พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 ได้ใช้บังคับเป็นเวลานานแล้วไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์
ในปัจจุบัน สมควรที่จะปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่องการก ากับดูแลกองเรือไทย ระบบทะเบียนเรือไทย การตรวจสภาพเรือไทย 
การจัดการความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยของเรือและอุปกรณ์ประจ าเรือ การจะทะเบียนจ านองและ
บุริมสิทธิเหนือเรือไทย รวมถึงคนประจ าเรือทั้งระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อเป็นการพัฒนากองเรือไทย
และกิจการพาณิชยนาวีอย่างยั่งยืน โดยที่ประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
(International Maritime Organization: IMO) จ าเป็นต้องเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศซึ่งก าหนด
มาตรฐานสากลความปลอดภัยในเรื่องเกี่ยวกับการจดทะเบียนเรือ การให้สัญชาติเรือ ระบบทะเบียนเรือ การจดทะเบียนเรือ 
การโอนกรรมสิทธิ์เรือ การตรวจสภาพเรือ องค์กรที่ท าหน้าที่ตรวจเรือ การจัดความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยของเรือและอุปกรณ์ประจ าเรือ สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดของเรือ การจดทะเบียนจ านองและบุริมสิทธิเหนือเรือ 
การจ านองเรือที่อยู่ระหว่างการต่อ ตลอดจนคนประจ าเรือและการจัดคนเข้าท าการในเรือ รวมถึงประเทศไทยจะต้อง
ได้รับการตรวจประเมินภาคบังคับจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: 
IMO) ในปี พ.ศ. 2564 โดยจ าเป็นต้องมีการออกกฎหมายให้อ านาจในการออกอนุบัญญัติเฉพาะเรื่องเฉพาะประเด็น  
เพื่อรองรับพันธกรณีตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีแล้ว และที่จะเข้าเป็นภาคีในอนาคต  
ซึ่งหากไม่มีการด าเนินการเร่งแก้ปัญหาย่อมส่งผลต่อความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 
และจากการที่ประเทศไทยได้รับการประกาศเตือนจากสหภาพยุโรปถึงการจัดให้มีมาตรการในการป้องกัน ยังยั้ง และขจัด
การกระท าประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing: IUU Fishing) โดยสหภาพยุโรปจะมาตรวจประเมินประเทศไทยอีกครั้งในห้วงเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งหากไม่มี 
การด าเนินการแก้ปัญหาแล้ว ย่อมส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไข  
ปรังปรุงพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 เพื่อให้การก ากับดูแลกองเรือไทย ระบบการจดทะเบียนเรือ สิทธิ 
หน้าที่ และความรับผิดของเรือ บทลงโทษที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการป้องปรามการกระท าความผิด ซึ่งรวมถึง  
การก ากับดูแลเรือประมง เรือสนับสนุนการท าการประมง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สามารถเร่งด าเนินการ
แก้ไขปัญหาในการท าการประมงสามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบและยกระดับมาตรฐานการประมง 
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ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการประมง 
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(2) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้ใช้
บังคับเป็นเวลานานแล้ว การแก้ไขปรับปรุงที่ผ่านมาเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะเรื่องเฉพาะประเด็น มิได้เป็นการแก้ไข
ปัญหาการก ากับดูแล การเดินเรือและการบริหารจัดการเรือทั้งระบบ ส่งผลให้การก ากับดูแลการเดินเรือและการบริหาร
จัดการเรือไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่ประเทศไทยจะต้องได้รับการตรวจประเมินภาคบังคับจากองค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) ใน พ.ศ. 2564 โดยประมาณ จ าเป็นต้องมีการออก
กฎหมายให้อ านาจในการอนุบัญญัติเฉพาะเรื่อง เฉพาะประเด็น เพื่อรองรับพันธกรณีตามอนุสัญญาระหว่างประเทศไทย
ได้เข้าเป็นภาคีแล้วและที่จะเข้าเป็นภาคีในอนาคต ซึ่งหากไม่มีการด าเนินการเร่งแก้ปัญหาแล้ว ย่อมส่งผลต่อความ
ปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และจากการที่ประเทศไทยได้รับการประกาศเตือน  
จากสหภาพยุโรปถึงการจัดให้มีมาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการกระท าประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) โดยสหภาพยุโรป
จะมาตรวจประเมินประเทศไทยอีกครั้งในห้วงเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งหากไม่มีการด าเนินการแก้ปัญหาแล้ว  
ย่อมส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ  
การเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456 เพื่อให้การก ากับดูแลการเดินเรือและการบริหารจัดการในภาพรวม 
ทั้งระบบส าหรับเรือ ท่าเรือและคนประจ าเรือ ซึ่งรวมถึงเรือประมง เรือที่สนับสนุนการท าประมง คนประจ าเรือประมง 
และท่าเทียบเรือประมง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สามารถเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาในการท าการประมง
สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ และยกระดับมาตรฐานการประมงของประเทศไทยให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการประมง อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(3) คค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และ
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456 รวม 2 ฉบับ โดยยกร่างเป็นพระราชก าหนด 2 ฉบับ 
ทั้งนี้ ได้น าเนื้อหาของร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. .... และ 
ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456 พ.ศ. .... ตามข้อ 2. 
ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ สคก. มาปรับปรุงแก้ไขใหม่ โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างของกฎหมายตามหลักการ
เรื่องรัฐเจ้าของธง (Flag State Jurisdiction) ก าหนดบทบัญญัติเรื่องการก ากับดูแลกองเรือไทย ระบบทะเบียนเรือไทย 
การจดทะเบียนเรือไทย การโอนกรรมสิทธิ์เรือไทย การตรวจสภาพเรือไทย การจัดการความปลอดภัย และการรักษา
ความปลอดภัยของเรือและอุปกรณ์ประจ าเรือ การจดทะเบียนจ านองและบุริมสิทธิเหนือเรือไทย การจ านองเรือที่อยู่
ระหว่างการต่อ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของเรือไทย รวมถึงคนประจ าเรือและการจัดคนเข้าท าการในเรือ  
และปรับปรุงโครงสร้างของกฎหมายตามหลักการเรื่องรัฐชายฝั่ง (Coastal State Jurisdiction) และรัฐเมืองท่า  
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(Port State Jurisdiction) ให้มีความทันสมัย เป็นไปตามาตรฐานสากลและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
ประกอบกับสหภาพยุโรปจะมาตรวจประเมินประเทศไทยอีกครั้งในห้วงเดือนกรกฎาคม 2560 จึงมีความจ าเป็นรีบด่วน
อันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์อันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ตามมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(4) เห็นควรถอนร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามข้อ 2. 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชก าหนดเรือไทย พ.ศ. .... และร่างพระราชก าหนดการเดินเรือ พ.ศ. รวม 2 ฉบับ 
ตามที่ คค. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของ สศช. ไปประกอบการพิจารณา 
และให้พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบในการตรากฎหมายด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. มอบหมายให้ คค. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
3. อนุมัติให้ถอนร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. .... และ

ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 7 มี.ค. 2560 ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ สคก. ตามที่ คค. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 21/2560 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230560 
 

เรื่อง : ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ในท้องที่อ าเภอท่าศาลา 
อ าเภอเมือง และอ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในท้องที่จังหวัด
ชายฝั่งทะเล 18 จังหวัด 

 

สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให้ยกเว้นมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2534 วันที่ 22 ส.ค. 2543 และ 
วันที่ 17 ต.ค. 2543 เพื่อน าที่ดินที่เป็นป่าชายเลน ในท้องที่อ าเภอท่าศาลา อ าเภอเมือง และอ าเภอปากพนัง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ประมาณ 12,000 ไร่ โดยแบ่งเป็นจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 5,000 ไร่ และท าการปลูก
ฟื้นฟูป่าชายเลน 7,000 ไร่ และจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมในท้องที่จังหวัดชายฝั่งทะเล 18 จังหวัด เนื้อที่ประมาณ 
5,458 – 1 – 33 ไร่ ประกอบด้วย จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ 
ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล สงขลา และปัตตานี 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 30 ก.ย. 2558 อนุมัติให้ยกเว้นมติ ครม. เมื่อวันท่ี 23 ก.ค. 2534 วันที่ 22 ส.ค. 2543 

และวันที่  17  ต .ค .  2543 เพื่ อน าที่ ดิ นที่ เ ป็นป่ าชาย เลนในท้อ งที่ อ า เภอเมื อง  และอ า เภอปากพนั ง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ 27,000 ไร่ ไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

2. ให้ ทส. ก าหนดมาตรการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ จ านวน 16,000 ไร่ ที่จะน าไปฟื้นฟูให้เป็นป่าชายเลนและ
จัดท าเป็นป่าชุมชนหรือป่าเศรษฐกิจ และให้ด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้ประเมินผล  
การด าเนินการเกี่ยวกับการฟื้นฟูพื้นทีป่่าและมาตรการป้องกันการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าดังกล่าวและรายงาน ครม. ต่อไป 
(ขณะนี้ได้มีการจัดที่ดินท ากินให้ชุมโดยได้มอบหนังสืออนุญาตให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติแล้ว จ านวน 5,893 – 0 – 69 ไร่ คงเหลือพ้ืนท่ีเป้าหมาย จ านวนประมาณ 5,106 – 3 – 31 ไร่) 

3. ทส. รายงานว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ด าเนินการส ารวจและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีพื้นที่  
ซึ่งไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่อีกจ านวน
ประมาณ 12,000 ไร่ ประกอบกับพบว่ามีชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลนที่ได้ส ารวจแล้ว จ านวน 280 ชุมชน  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (กป./กสส./พด./ส.ป.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
ของประเทศให้เป็นไปอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการสงวนรักษาพื้นที่ป่าชายเลน
เพื่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในพื้นที่ 18 จังหวัด เนื้อที่ประมาณ 5,458 – 1 – 33 ไร่ ประกอบด้วย จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี เพชรบุรี 
สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ก ระบี่ ตรัง สตูล สงขลา  
และปัตตานี ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้ก าหนดเป้าหมาย
ด าเนินการจัดที่ดินเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก ด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวนประมาณ 12,000 ไร่ ส่วนที่สอง ด าเนินการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
ให้ชุมชน ท้องที่จังหวัดชายฝั่งทะเล 18 จังหวัด เนื้อท่ีประมาณ 5,458 – 1 – 33 ไร่ และก าหนดเง่ือนไขตามกฎหมาย
ในการอนุญาตจะต้องก าหนดให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและอาชีพดั้ งเดิม เพื่อควบคุมการขยายตัว
ของชุมชน 

4. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ซึ่งมี รมว.ทส. เป็นประธานในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 
ม.ค. 2560 ได้มีมติเห็นชอบตามที่ ทส. เสนอ พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมและฟื้นฟูสภาพป่า 
ท้องที่จงัหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ประมาณ 12,000 ไร่ และจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชน จ านวน 280 ชุมชน 
ในพื้นที่  18 จังหวัด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าด าเนินการในพื้นที่  จ านวน 28 ชุมชน 9 จังหวัด  
เนื้อท่ีประมาณ 318 – 3 – 55 ไร่ 

5. คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุม ครั้งที่ 1/2560  
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ก.พ. 2560  ได้มีมติรับทราบเป้าหมายตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เสนอพื้นที่ 
ป่าชายเลนเพื่อด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนและฟื้นฟูสภาพป่า ท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้ อที่ประมาณ 
12,000 ไร่ และจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชน จ านวน 280 ชุมชน ในพื้นที่ 18 จังหวัดโดยปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 จะด าเนินการในพ้ืนท่ี จ านวน 28 ชุมชน 9 จังหวัด เนื้อท่ีประมาณ 318 – 3 – 55 ไร่ 

6. ทส. โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีแผนงานในการด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนที่เป็นป่าชายเลน 
ในท้องที่อ าเภอท่าศาลา อ าเภอเมือง และอ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชน
ในท้องที่จังหวัดชายฝั่งทะเล 18 จังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ตามนโยบายการแก้ไขปัญหา
ที่ดินของรัฐ แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2534 วันที่ 22 ส.ค. 2543 และ 
วันท่ี 17 ต.ค. 2543 ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าชายเลนในทุกกรณีทั้งภาครัฐและเอกชน 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่ ทส. เสนอ ทั้งนี้ ให้ ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ สศช. เกี่ยวกับการก าหนดแนว
ทางการด าเนินการที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการบุกรุกป่าชายเลนเพิ่มเติมและรักษาป่าชายเลนไว้ให้ได้อย่างยั่งยืนไป
พิจารณาด าเนินการด้วย 

2. ตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้มีมติเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินในเรื่องต่างๆ ไปแล้วนั้น 
ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ทส. กษ. และ มท. ตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้
แล้วเสร็จและเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วภายในปี 2560 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 21/2560 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230560 
 

เรื่อง : พิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดกันยิ่งข้ึน ไทย-นิวซีแลนด์ 
 

สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
 1. ให้ความเห็นชอบร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวกของความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิด

กันยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ และให้เสนอต่อรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

ลงนามในร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวกของความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย -
นิวซีแลนด์ 

 3. หากมีการแก้ไขถ้อยค าที่มิใช่สาระส าคัญและไม่ขัดผลประโยชน์ของไทยให้มอบหมายผู้ลงนามเป็นผู้ใช้
ดุลพินิจในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 

 4. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามในร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวก
ของความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดกันยิ่งข้ึน ไทย-นิวซีแลนด์ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย -นิวซีแลนด์ 

(Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership Agreement: TNZCEP) เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2548 
และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2548 โดยความตกลงดังกล่าวครอบคลุมการเปิดเสรีการค้าสินค้า การลงทุน และ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาต่างๆ ซึ่งปัจจุบันไทยลดภาษีเป็น 0 แล้ว จ านวนร้อยละ 99.17 ของจ านวนรายการ
สินค้าท้ังหมด ในขณะที่นิวซีแลนด์ลดภาษีสินค้าทั้งหมดเป็น 0 แล้ว ตั้งแต่วันท่ี 1 ม.ค. 2558 

2. ภายใต้ความตกลง TNZCEP ไทยใช้มาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard: SSD) ก าหนดเพดาน
ปริมาณการน าเข้า (Trigger Volume) ส าหรับสินค้าเกษตรอ่อนไหวจ านวน 25 ราย ได้แก่ เนื้อวัว เนื้อหมู เครื่องใน/
ลิ้นวัวที่กินได้ เครื่องใน/ตับหมูที่กินได้ กระเพาะ/ไส้ เนื้อหมูส่วนขาใส่เกลือแห้ง เนื้อหมูส่วนท้องใส่เกลือแห้ง เนื้อหมู

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (ปศ./อสค.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อหาแนวทางด าเนินการเพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมโคนมไทย
สามารถปรับตัวรองรับการเปิดเสรีในปี 2563 พร้อมทั้งประสานกับ
ประเทศนิวซีแลนด์ในการให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทย 
ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อื่นๆ ใส่เกลือแห้ง เนื้อวัวใส่เกลือแห้ง นมผงที่มีไขมันเกิน 1.5 % หางนมผง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของนม ไขมันนม  
นมและครีมไม่หวาน บัตเตอร์มิลค์ เนย เนยแข็งสด เนยแข็งผง เนยแข็งแปรรูป เนยแข็งไม่แปรรูป รวมครีมชีส น้ าผึ้ง ส้ม 
องุ่น มันฝรั่งแปรรูปแช่แข็ง มันฝรั่งแปรรูปไม่แช่แข็ง โดยเก็บภาษีน าเข้าในอัตราต่ า ส่วนปริมาณการน าเข้าที่เกินกว่าที่
ก าหนด สามารถเรียกเก็บภาษีที่อัตราสูงกว่า โดยเลือกอัตราเก็บจริงในปัจจุบัน (current MFN applied rate) หรือ
อัตราก่อนเริ่มลดภาษี (base rate) ขึ้นอยู่กับอัตราภาษีใดต่ ากว่ากัน ซึ่งมาตรการ SSG จะสามารถใช้ได้ถึงเพียงสิ้นปี 
2560 หลังจากนั้นอัตราภาษีน าเข้าจะเป็นร้อยละ 0 ทั้งนี้ ตามภาคผนวก 3 ของความตกลง ฯ ก าหนดให้ไทยต้อง
ยกเลิกการใช้มาตรการ SSG กับสินค้าเกษตรอ่อนไหว 7 รายการ ตั้งแต่ปี 2559 ได้แก่ นมและครีมข้นไม่หวาน  
บัตเตอร์มิลค์ น้ าผึ้ง ส้ม องุ่น มันฝรั่งแช่แข็ง มันฝรั่งแปรรูป ไม่แช่แข็ง ซึ่งปัจจุบันไทยยังคงเหลือสินค้า SSG  
อีก 18 รายการ 

3. ฝ่ายไทยและนิวซีแลนด์ได้เห็นชอบให้มีการทบทวนปริมาณน าเข้าสินค้า SSG 3 รายการ (6 พิกัดสินค้า)  
ของไทย ได้แก่ หางนม ไขมันเนยและเนยแข็ง และให้เริ่มมีผลในทาง ปฏิบัติภายในปี 2560 โดยสินค้า 3 รายการที่
ไทยเสนอขอปรับเพิ่ม Trigger Volume ได้มีการน าเข้าจริงในปริมาณที่เกิน Trigger volume อาทิ หางนม ไขมันเนย 
และเนยแข็งสด โดยปี 2559 Trigger Volume 42.91 ตัน 17.10 ตัน และ 370.10 ตัน ตามล าดับ แต่มีการน าเข้า
จริงจากนิวซีแลนด์ 2,349.05 ตัน 6,692.60 ตัน และ 732.93 ตัน ตามล าดับ ซึ่งแสดงถึงปริมาณความต้องการ
ภายในประเทศท่ีเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่การผลิตภายในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

4. ในคราวประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2559 และครั้งที่ 
13/2559 เมื่อวันท่ี 29 ธ.ค. 2559 จึงได้มีมติเห็นชอบดังนี้ 

4.1 ไขมันเนย (AMF) ในปี 2560 เพิ่มปริมาณน าเข้า (Trigger volume) ร้อยละ 10 จากปริมาณน าเข้า 
(Trigger volume) ตามพันธกรณีเดิม หลังจากนั้นในปีถัดไปจะเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปีในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี จากปริมาณ
น าเข้า (Trigger volume) ขอปีก่อนหน้า 

4.2 หางนม (Whey) ในปี 2560 เพิ่มปริมาณน าเข้า (Trigger volume) ร้อยละ 20 จากปริมาณน าเข้า 
(Trigger volume) ตามพันธกรณีเดิม หลังจากนั้น ในปีถัดไปจะเพิ่มขึ้นทุกๆ ปีในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี จากปริมาณ
น าเข้า (Trigger volume) ของปีก่อนหน้า 

4.3 เนยแข็ง (Cheese) ในปี 2560 เพิ่มปริมาณน าเข้า (Trigger volume) ร้อยละ 10 จากปริมาณ
น าเข้า (Trigger volume) ตามพันธกรณีเดิม หลังจากนั้นในปีถัดไปจะเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปีในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี  
จากปริมาณน าเข้า (Trigger volume) ของปีก่อนหน้า 

5. ส าหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อปรับเพิ่ม Trigger volume ในครั้งนี้จะช่วยให้อุตสาหกรรมโคนมไทยได้มีการ
ปรับตัวเพื่อรองรับการเปิดเสรีในปี 2563 โดยนิวซีแลนด์ ยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทย
ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นทั้งในด้านการบริหารจัดการฟาร์ม การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ และการกระจายสินค้าสู่ตลาด 



16 

 

ทั้งนี้ ฝ่ายนิวซีแลนด์ได้เห็นชอบกับร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลง TNZCEP ที่ พณ. โดยกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศได้จัดท าข้ึนแล้ว 

6. เป็นการแก้ไขปริมาณการน าเข้าสินค้าที่มีมาตรการปกป้องพิเศษ (SSG) ตามบัญชีแนบท้ายภาคผนวก 3  
ของความตกลงความเป็นหุ้นส่วนนางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) โดยเพิ่มปริมาณ Trigger 
volume ของสินค้า 3 รายการ (6 พิกัดสินค้า) ของไทย ได้แก่ หางนม ไขมันเนย และเนยแข็ง โดยให้เริ่มมีผลในทาง
ปฏิบัติภายในปี 2560 ดังนี ้

หน่วยเมตริกตัน 
 
พิกัดสินค้า 

รายละ 
เอียดสินค้า 

พันธกรณเีดิม/พนัธกรณีใหม ่
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ 
0404101 * หางนม และ

หางนมดัดแปลง
จะท าให้เข้มข้น 
หรือ เติมน้ าตาล
หรือสารท าให้
ห ว า น อื่ น ๆ 
หรือไม่ก็ตามใน
ส ภ า พ เ ห ล ว
ร วมทั้ ง สภาพ
เข้มข้น 

45.06 54.07 47.31 64.88 49.68 77.86 52.16 93.43 

0405909 
ex 

** ไขมันเนย 
แ อ น  ไ ฮ ด รั ส
มิลค์แฟต 

17.96 19.75 18.86 21.73 19.80 23.90 20.79 26.29 

040610 ** เนยแข็ง 
( ไ ม่ ไ ด้ บ่ ม )
รวมถึงเนยแข็ง
ที่ท าจาก หาง
นม และเคิร์ด 

388.61 427.47 408.04 470.21 428.44 517.23 449.86 568.96 

040620 ** เนยแข็งทุก
ชนิ ด เ ป็นฝอย
หรือผง 

419.78 461.76 440.77 507.94 462.81 558.73 485.95 614.60 

040630 ** เนยแข็งผ่าน
กรรมวิธีแล้วไม่
เป็นฝอยหือผง 

1,165.24 1,281.77 1,223.50 1,409.94 1,284.68 1,550.94 1348.91 1,706.03 

040690 ** เนยแข็งอื่นๆ 253.36 278.70 266.03 306.56 279.33 337.22 293.30 370.94 
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หมายเหตุ * เพิ่มขึ้น 20 % จากพันธกรณีเดิม (ส าหรับปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 จะคิดจากฐานที่
เพิ่มขึ้นของปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 ตามล าดับของพันธกรณีใหม่) 

** เพิ่มขึ้น 10 % จากพันธกรณีเดิม (ส าหรับปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 จะคิดจากฐานที่เพิ่มขึ้นของ  
ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 ตามล าดับของพันธกรณีใหม่) 
ทั้งน้ี ก าหนดให้พิธีสารฉบับน้ีมีผลใช้บังคับในวันที่มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งหลังโดยภาคีฝ่ายหน่ึงว่าได้
เสร็จสิ้นกระบวนการภายในที่จ าเป็นของตน  

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ พณ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 21/2560 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230560 
 
เรื่อง : ขออนุมัติการจัดท าและลงนามร่างแผนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560 – 2562 ระหว่าง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศา สตร์และเทคโนโลยี 
แห่งสาธารณรัฐอินเดีย 

 
สารัตถะ : วท. เสนอ ครม.พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างแผนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ปี 2560 – 2562 ระหว่าง วท. แห่งราชอาณาจักรไทยกับ วท. แห่งสาธารณรัฐอินเดีย ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้อง
แก้ไขปรับปรุงถ้อยค าของร่างแผนความร่วมมือฯ ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบาย
ของไทย ขอให้ วท. หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กต . เพื่อพิจารณาด าเนินการในเรื่องนั้นๆ  
แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องน าเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอกีครั้ง 

2. อนุมัติให้ปลัด วท. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างแผนความร่วมมือฯ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ร่างแผนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560 – 2562 (Programme of Cooperation  

in the Fields of Science and Technology for the Period of 2017 – 2019) ระหว่าง วท. แห่งราชอาณาจักรไทย
กับ วท. แห่งสาธารณรัฐอินเดียจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
ไทย – อิน เดี ย  โดยครอบคลุมสาขาความร่ วมมื อ  ดั งนี้  1 )  วิทยาศาสตร์ การ เกษตร  2 )  ดาราศาสตร์  
3) เทคโนโลยีชีวภาพ 4) พลังงานหมุนเวียน 5) เทคโนโลยีทัศนศาสตร์และไฟโตนิกส์ 6) วิทยาศาสตร์อวกาศรวมถึง 
การประยุกต์ใช้ภูมิอวกาศ 7) ชีววิทยาศาสตร์ 8) เทคโนโลยีอาหาร 9) สาขาอ่ืนๆ ท่ีสนใจร่วมกัน 

1.1 รูปแบบความร่วมมือ 1) โครงการวิจัยร่วม มุ่งเน้นทั้งการวิจัยพื้นฐานและ/หรือเทคโนโลยีที่สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ซึ่งก าลังพัฒนาและน าไปสู่การเผยแพร่ผลลัพธ์ของการวิจัยและ/หรือการสร้างการติดต่อกับอุตสาหกรรม
ส าหรับการติดตามผลงานวิจัยและการพัฒนา ให้ความส าคัญล าดับต้นแก่โครงการที่ตั้งใจให้เกิดการค้นพบหรือ  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ วท./กษ. (สกต./วก./สวก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสองประเทศ 
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การประดิษฐ์เทคโนโลยีใหม่ซึ่งอาจจะใช้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการแบบใหม่ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จะได้รับข้อเสนอโครงการทุกปี ทั้งสองฝ่ายตัดสินใจร่วมกัน และจะอนุมัติในการประชุมปกติหรือ
การติดตามสื่อสารซึ่งกันและกัน นอกจากน้ี ท้ังสองฝ่ายจะประเมินผลอย่างอิสระตามกระบวนการของแต่ละฝ่าย ทั้งสอง
ฝ่ายให้ความมั่นใจถึงการปกป้องที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์ของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
สิทธิอื่นๆ ที่มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ การใช้ประโยชน์ของผลลัพธ์ที่ได้มาร่วมกัน จะได้รับการตัดสินโดยสถาบันที่ร่วมมือกัน  
ของทั้งสองประเทศ หากมีความคิดเห็นแตกต่าง และไม่สามารถหาข้อยุติได้ ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ที่ไม่มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่เกิดจากโครงการวิจัยภายใต้ร่างแผนความร่วมมือฉบับนี้อาจจะเผยแพร่สู่สาธารณะโดยฝ่ายใด  
ฝ่ายหนึ่งผ่านช่องทางตามกระบวนการปกติของหน่วยงานที่เข้าร่วม 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม จัดขึ้นปีละครั้ง 
ในแต่ละประเทศ ตามสาขาความร่วมมือข้างต้น ส่วนวันเวลาและหัวข้อของการประชุมฯ จะถูกก าหนด  
ผ่านการแลกเปลี่ยนจดหมายหรือวิธีการติดต่ออื่นๆ ระหว่างสองฝ่าย 3) การแลกเปลี่ยนการเยือน สนับสนุน 
การแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญส าหรับ (1) การเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ (2) การด าเนินการโครงการ
ร่วมที่ระบุไว้ (3) การเยือนเพื่อส ารวจของนักวิทยาศาสตร์เพื่อให้โครงการมีผลเป็นรูปธรรมในสาขาใดๆ ของด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.2 ข้อก าหนดด้านการเงิน (ส าหรับการเยือนของนักวิทยาศาสตร์ไทยและอินเดียภายใต้โครงการที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว) 1) ฝ่ายที่ส่งจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศไปยังเมืองแรกเข้าของฝ่ายที่รับ รวมถึง  
ค่าประกันสุขภาพ 2) ฝ่ายที่รับจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าที่พักและค่าครองชีพของนักวิทยาศาสตร์ที่มาเยือน 3) ฝ่ายที่รับ
จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมส าหรับการประชุม/การประชุมเชิงปฏิบัติการที่ตกลงร่วมกัน 4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ตกลงร่วมกันจะถูกตัดสินโดยสถาบันที่ร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายเป็นรายกรณี 

1.3 การบังคับใช้ 1) มีผลใช้บังคับในวันที่ลงนาม เป็นระยะเวลา 3 ปี และอาจต่ออายุได้โดยการยินยอม
ร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรของทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ร่างแผนความร่วมมือฯ อาจสิ้นสุดโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยื่นหนังสือ
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเวลา 6 เดือน 2) ร่างแผนความร่วมมือฯ อาจได้รับการแก้ไขเมื่อใดก็ได้ 
หากได้รับการยินยอมร่วมกันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทั้งสองฝ่าย 3) การสิ้นสุดของร่างแผนความร่วมมือฯ ฉบับนี้ 
จะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินโครงการร่วมหรือกิจกรรมความร่วมมือใดๆ ภายใต้ร่างแผนความร่วมมือฯ ฉบับนี้  
รวมถึงท่ียังด าเนินการไม่ส าเร็จ ณ เวลาของการสิ้นสุดของร่างแผนความร่วมมือฯ ฉบับนี ้

2. วท. ได้ขอให้ กต. พิจารณาร่างแผนความร่วมมือฯ มีความเห็น ดังนี้ 
2.1 ไม่มีข้อขัดข้องต่อสารัตถะและถ้อยค าโดยรวม หาก วท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเห็นว่า

เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของประเทศไทย สามารถปฏิบัติได้ภายใต้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ไว้แล้ว และ กต. ได้เสนอปรับแก้ถ้อยค าเล็กน้อย 
ซึ่ง วท. ได้ปรับแก้ถ้อยค าดังกล่าวแล้ว และฝ่ายอินเดียเห็นชอบด้วยแล้ว 
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2.2 ร่างแผนความร่วมมือฯ มีถ้อยค าและบริบทที่มั่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ จึงเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นหนังสือสัญญา ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อนการลงนาม และหากไม่ต้องออกพระราชบัญญัติ
รองรับพันธกรณีก็จะไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 วรรคสอง ท่ีจะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา 

2.3 ในการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดท าและลงนามร่างแผนความร่วมมือฯ 
วท. จะต้องเสนอขอความเห็นชอบบุคคลที่จะเป็น ผู้ลงนามร่างแผนความร่วมมือฯ และให้ กต. จัดท าหนังสือมอบอ านาจ
เต็มให้ผู้ลงนามดังกล่าว เว้นแต่เป็นที่ยอมรับระหว่างภาคีว่าไม่จ าเป็นต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจอ านาจเต็มก็ให้ วท . 
แจ้งคณะรัฐมนตรีทราบด้วยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2556 (เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม) ซึ่ง วท. ได้ประสานฝ่ายอินเดียแล้ว ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าไม่จ าเป็นต้องแสดง
หนังสือมอบอ านาจเต็ม เน่ืองจากร่างแผนความร่วมมือดังกล่าวเป็นข้อตกลงระหว่างกระทรวง 

3. วท. แจ้งว่า ทั้งสองฝ่ายประสงค์จะให้มีการลงนามในร่างแผนความร่วมมือฯ โดยเร็ว เพื่อที่จะได้ด าเนินการ
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกันในช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2560 ในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน
และหน่วยงานด าเนินการมีความพร้อมด้านงบประมาณ โดยฝ่ายไทยหน่วยงานด าเนินการออกค่าใช้จ่ายเอง ส่วนฝ่าย
อินเดีย กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายการด าเนินโครงการ 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ วท. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 21/2560 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230560 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 
 
สารัตถะ : สภช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 
 2. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นต้น รับแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564  
ไปบูรณาการร่วมกับแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ของ กษ. และแผนของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนา  
การเกษตรของประเทศ มีความเช่ือมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน น าไปสู่การท าให้ภาคเกษตรมีความเข้มแข็งและ
เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงยั่งยืนในอนาคต  

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. สภาเกษตรกรแห่งชาติรายงานว่า แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 จะเป็นแผน

แม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมฉบับแรกที่จัดท าโดยเกษตรกรผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง 
จากข้อเสนอระดับพื้นที่สู่ระดับนโยบายของประเทศ และมีการเช่ือมโยงกับแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับ
จังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนพัฒนา
การเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ตลอดจนข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปภาคการเกษตรของ
สภาปฏิรูปแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการด าเนินการเป็นข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นที่  1 การสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการจัดท าแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดท าแผนแม่บท และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนแม่บทระดับ  

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

เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนา
แก้ปัญหาของเกษตรกร/ภาคเกษตรกรรม ของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 
2564) 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จังหวัดทั่วประเทศ จ านวน 8 ครั้ง 
ขั้นที่ 2 การจัดท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

สภาเกษตรกรทุกจังหวัดได้ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด โดยเน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อได้มาซึ่งแผนที่ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดในพื้นที่  
อย่างแท้จริง 

ขั้นที่ 3 การรวบรวมสังเคราะห์ข้อมูล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รวบรวมข้อเสนอเชิงนโยบายของ
คณะกรรมการประจ าสภาเกษตรกรแห่งชาติ จ านวน 13 คณะ และสังเคราะห์แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับ
จังหวัดทั้ง 77 จังหวัด 

ขั้นที่ 4 การจัดท าร่างแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมและงบประมาณ ของสภาเกษตรกร
แห่งชาติ และคณะท างานจัดท าแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล และจัดท าร่างแผนแม่บทดังกล่าว 

ขั้นที่ 5 การประชุมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ร่างแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 
2564 

- จัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ร่างแผนแม่บทฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิและเช่ียวชาญ  
ในลักษณะการประชุมโต๊ะกลม 

- จัดเวทีรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงร่างแผนแม่บทฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่ งขึ้น 
โดยมีผู้เข้าร่วมเวที จ านวน 2,420 คน 

ขั้นที่ 6 การจัดท าร่างแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับสมบูรณ์ น าข้อมูล 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในขั้นที่ 5 มาปรับปรุงร่างแผนแม่บทฯ เป็นร่างแผนแม่บทฉบับสมบูรณ์ 

ขั้นที่ 7 การเสนอร่างแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 ต่อนายกรัฐมนตรี/
คณะรัฐมนตรี 

- สภาเกษตรกรแห่ งชาติ ได้ เสนอร่างแผนแม่บทฯ ต่อนายกรั ฐมนตรี  ตามมาตรา 42  
แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 

- นายกรัฐมนตรีมีบัญชามอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมดังกล่าว 
และมอบสภาเกษตรกรแห่งชาติปรับปรุงร่างแผนแม่บทฯ ตามความเห็นดังกล่าว 

- สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ปรับปรุงร่างแผนแม่บทฯ และนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วย 
และให้น าเรื่องดังกล่าวเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป 
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2. กรอบแนวคิดการพัฒนาการเกษตรตามข้อเสนอของเกษตรกรในการจัดท าแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2560 – 2564 มี 10 ประการ ได้แก่ (1) สร้างโอกาสให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงทรัพยากรในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม (2) พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร รวมทั้งการเช่ือมโยง
เครือข่าย (3) สร้างโอกาสด้านการตลาดผลผลิตของเกษตรกร (4) การมีส่วนร่วมของเกษตรกร (5) การสร้างความร่วมมือ
ของภาคีส่วนต่างๆ สนับสนุนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร (6) การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรกรและมุ่งสู่เกษตร
อุตสาหกรรม (7) การพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (8) การออกกฎหมาย ปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ เพื่อประกอบอาชีพเกษตรได้อย่างยั่งยืน (9) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยากจน และ (10) การวิจัยและ
พัฒนาด้านการเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีทางการเกษตร 

3. ร่างแผนแม่บทเพือ่พัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 ที่ได้ปรับปรุงตามความเห็นของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กษ.) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และนายกรัฐมนตรี 
ได้เห็นชอบให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

3.1 วิสัยทัศน์ 
“องค์กรเกษตรกรเครือข่ายเข้มแข็ง โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทั่วถึง เกษตรกรพึ่งตนเองได้” 

3.2 วัตถุประสงค์ 
3.2.1 กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรสามารถพัฒนาด าเนินกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

ด าเนินธุรกิจอเนกประสงค์ เช่น ธุรกิจสินเช่ือ รวมซื้อ แปรรูป รวมขาย และกิจกรรมแนะน างานฟาร์ม ให้บริการตามความ
ต้องการของสมาชิก 

3.2.2 เกษตรกรยากจนที่มีรายได้อยู่ใต้เส้นความจน มีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอแก่การเลี้ยงชีพ 
3.2.3 ทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรทั่วถึงและเพียงพอ คุณภาพ

ดินได้รับการปรับปรุงเหมาะสมแก่การเกษตร ตลอดจนมีโอกาสเข้าถึงเครื่องจักรอุปกรณ์แปรรูป 
3.2.4 เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญทางเศรษฐกิจสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและพัฒนา

คุณภาพผลผลิต รวมทั้งมีการขยายปริมาณแปรรูปและเกษตรอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า 
3.2.5 เกษตรกรได้รับสวัสดิการเกษตรกร โอกาสเข้าถึงและคุ้มครองสิทธิที่ดินท ากิน รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ด้านการเกษตรประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งการมีกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร 
3.3 เป้าหมาย 

3.3.1 กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป้าหมายสามารถเพิ่มกิจกรรม/ปริมาณธุรกิจให้บริการสมาชิกได้ไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ 50 ของประมาณธุรกิจเดิม 

3.3.2 จ านวนเกษตรกรที่มีรายได้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 และสัดส่วนช่องว่าง
ระหว่างเกษตรกรกลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดเทียบกับเกษตรกรกลุ่มที่มีรายได้สูงสุดลดลง 
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3.3.3 พื้นที่การเกษตรที่รับน้ าจากชลประทานมีไม่ต่ ากว่า 37.31 ล้านไร่ หรือเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 
ร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 25 ของพื้นที่การเกษตรทั้งประเทศ นอกจากนั้น มีการเสริมแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรจากแหล่งน้ า
บาดาลและสระน้ าในไร่นา รวมทั้งพื้นที่ดินได้รับการปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะท าการเกษตร 

3.3.4 ร้อยละ 70 ของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการลดต้นทุนการผลิต  
เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตและการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้ 

3.3.5 ร้อยละ 60 ของเกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรที่ถูกต้อง รวดเร็ว ครอบคลุม  
เพื่อประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนมีโอกาสได้รับสวัสดิการเกษตรกร การเข้ าถึงแหล่งทรัพยากรที่ดินและได้รับ
ผลตอบแทนจากการขายผลผลิตที่เป็นธรรม 

3.4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร องค์กร

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมาย 

- องค์กรเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร สามารถสร้างความเข้มแข็งตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนฐานการพัฒนาตนเอง 

- ยุวเกษตรกรสามารถพัฒนาความเข้มแข็งโดยการสนับสนุนของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นท่ี 
กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุนส่งเสริมการให้การศึกษา อบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี  

ด้านเกษตรกรรม และการจัดการแก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร 
เป้าหมาย 

- เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพทางการเกษตร  
และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- มีการวางแผนการผลิต และบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรตามหลักการที่ถูกต้อง 
และเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริม การพัฒนา การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม และการแก้ไขปัญหาดิน 
และที่ดิน โดยส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกรให้มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมของตนเองอย่าง
ทั่วถึง 
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เป้าหมาย 
- เกษตรกรที่ท ากินในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ได้รับการคุ้มครองสิทธิท ากิน และได้รับความ

ช่วยเหลือตามนโยบายรัฐ 
- เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากินมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรที่ดินโดยมีสิทธิท ากินในรูปแบบ 

ที่เหมาะสม 
- เกษตรกรมีการบริหารจัดการที่ดินท่ีเหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม 
เป้าหมาย 

- ขยายพื้นที่ท าการเกษตรในเขตชลประทานเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 
- รูปแบบ วิธีการ ในการด าเนินการให้มีอ่างน้ าขนาดต่างๆ ต้องเป็นการผสมผสานทั้ง 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น บูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือความส าเร็จตามเป้าหมายในพ้ืนท่ีเป็นสิ่งส าคัญ 

- ให้การบริหารจัดการน้ าเป็นวาระแห่งชาติ และ/หรือจัดตั้งหน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการ
น้ าอย่างเบ็ดเสร็จ 

กลยุทธ์ที่ 3 การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเกษตร 

เป้าหมาย 
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความ

หลากหลายทางชีวภาพ ไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มมากขึ้น 
- ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เสียหาย ให้ฟื้นคืนสภาพเพื่อรักษาสมดุลของ

ระบบนิเวศ 
กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกรและการเพิ่มสิทธิและบทบาทของเกษตรกร

ที่เกี่ยวข้องกับการท ากิน และการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการประกอบการเกษตร 
เป้าหมาย 

- เพิ่มโอกาสของเกษตรกรในการได้รับสวัสดิการเข้าถึงทรัพยากรที่ดินท ากิน การเกษตร  
แบบพันธสัญญาได้รับการคุ้มครอง และความรู้ในการพิทักษ์สิทธ์ิ 

- เกษตรกรยากจนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งด้านการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความเป็นธรรมด้านราคาผลผลิตทางเกษตรกรรม โดยค านึงถึงการส่งเสริม
ให้สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุด 

เป้าหมาย 
- เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และคุณภาพความปลอดภัยของผลผลิต และ

สามารถกระจายการเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดเสถียรภาพเชิงปริมาณมีผลผลิตในตลาด
เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไปในแต่ละช่วงระยะเวลา 

- เกษตรกรสามารถแปรรูปผลผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และมีช่องทางการตลาด จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์แปรรูปในระดับราคาที่สูงข้ึน มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยปรับเปลี่ยนจากการท าการเกษตรที่ขายผลผลิตในรูปวัตถุดิบ 
ที่ได้ราคาต่ า เป็นการท าเกษตรอุตสาหกรรมที่มีการเช่ือมโยงตั้งแต่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาดอย่างครบวงจร 

กลยุทธ์ที่ 2 การค้นคว้า วิจัย และพัฒนาภูมิปัญญาพันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น นวัตกรรม 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางเกษตรกรรม 
และเกษตรอุตสาหกรรม 

เป้าหมาย 
- คุ้มครองและรักษาภูมิปัญญาทางการเกษตร พันธุกรรมพืชและพันธุกรรมสัตว์ท้องถิ่น 

ให้คงอยู่เป็นสมบัติของประเทศไทยตลอดไป ป้องกันไม่ให้ชาวต่างชาติฉวยโอกาสน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
- ทบทวนทิศทางการวิจัยด้านการเกษตรให้สามารถตอบสนองความได้เปรียบในการผลิ ต 

เพื่อการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก 
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเกษตร

อุตสาหกรรม 
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรเช่ือมโยงและพัฒนาความร่วมมือในด้าน 

การผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อการยังชีพ ระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับ
ภาครัฐและเอกชน 

เป้าหมาย 
- กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในพ้ืนท่ีมีความเข้มแข็งสามารถด าเนินกิจกรรมพัฒนาแก้ไขปัญหาด้าน

การเกษตร แก่เกษตรกรสมาชิกต่อเนื่องในแนวราบร่วมกับภาคีภาคส่วนต่างๆ 
- มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรในแนวตั้งจากระดับหมู่บ้าน 

สู่อ าเภอ จังหวัด และระดับชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การแก้ไขปัญหาหน้ีสินภาคการเกษตรและการสร้างความเข้มแข็งการบริหาร
จัดการด้านกองทุนการเกษตร 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 การเสนอแนะแนวทางการเข้าถึงแหล่งทุนและการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
เป้าหมาย 

- เกษตรกรรายย่อยสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยพึ่งพาตนเอง 
- เกษตรกรและกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน 

กลยุทธ์ที่ 2 การปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนที่เกี่ยวกับการเกษตรที่มีอยู่ให้สามารถ
รองรับการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างครบวงจร และลดการซ้ าซ้อน รวมถึงการจัดตั้งกองทุนเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

เป้าหมาย 
- เกษตรกรมีกองทุนให้ความช่วยเหลือตามความต้องการอย่างเบ็ดเสร็จครบวงจร และมี

เงื่อนไขขั้นตอน วิธีการที่เอื้ออ านวยให้เกษตรกรเข้าถึงกองทุนดังกล่าวโดยสะดวก รวดเร็วอย่างทั่วถึง 
3.5 แนวทางการแปลงแผนแม่บทดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล มีดังนี ้

3.5.1 การผลักดันแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมให้เป็นนโยบาย ทั้งการผลักดันไปสู่นโยบาย  
ของรัฐบาลและการผลักดันเป็นส่วนหน่ึงของแผนพัฒนาการเกษตรของประเทศ 

3.5.2 กลไกการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมสู่การปฏิบัติ โดย 
(1) การจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมส่วนกลาง 

เพื่อจัดท าแผนงาน โครงการ และงบประมาณตามกลยุทธ์ภายใต้แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ซึ่งเป็นการบูรณาการ
แผนงานระดับนโยบายจากส่วนกลาง ก่อนมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่ด าเนินการ 

(2) การใช้กลไกคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ด าเนินโครงการ
ตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด รวมทั้งร่วมกันจัดท าแผนงาน/โครงการตามความต้องการของเกษตรกร 
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งต่างๆ เช่น จากงบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบพัฒนากลุ่ม
จังหวัดและงบพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น 

(3) เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับต าบลน าเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและเทศบาล 

3.5.3 การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม โดยสภา
เกษตรกรแห่งชาติได้ก าหนดแนวทางการติดตามและตรวจสอบ ประกอบด้วย การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมส่วนกลาง และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ  
การปฏิบัติงานตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด 
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3.5.4 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผล
พร้อมท้ังจัดท ารายงานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยจะประเมินผลจาก (1) การด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
ของเป้าประสงค์ทั้งหมดในแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (2) การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับค่าเป้าหมาย 
ของตัวช้ีวัดในแผนแม่บท และ (3) การทบทวนผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนแม่บท 

4. แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาการเกษตรกรรมสู่การปฏิบัติ ซึ่งให้ความส าคัญกับการผลักดัน
แผนแม่บทฯ ให้เป็นนโยบาย และได้ก าหนดกลไกการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไร 
ก็ตาม สภาเกษตรกรแห่งชาติไม่ได้มีบทบาทโดยตรงในการด าเนินการ แต่เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการจัดท าแผน
แม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม การให้ค าปรึกษาและข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการติดตามและตรวจสอบ  
การปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ตลอดจนรายงานปัญหา/อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
แม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 สามารถเกิดผลเป็นรูปธรรม สภาเกษตรกรแห่งชาติจ าเป็นต้อง 
ให้ความส าคัญกับการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติ โดยเฉพาะกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ที่ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไว้แล้ว 

ความเห็นของ กษ 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบต่อแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 ตามที่

สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอ เนื่องจาก การด าเนินการมีกรอบแนวคิดมาจากปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนวทาง
พัฒนาจากการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับภาคเกษตร ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
และสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร การพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร  
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคการเกษตร 
และการบริหารจัดการด้านกองทุนเกษตรกร ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรให้เกิดความ
ยั่งยืนได้ 

มติ ครม. : เห็นชอบทั้ง 2 ข้อ ตามที่ สภช. เสนอ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ในปีงบประมาณต่อๆ ไป ให้เป็นไปตามความเห็นของ สงป. ทั้งนี้ ให้ กษ. สภช. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของ 
ทส. วท. สศช. และข้อสังเกตของ พณ. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 21/2560 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230560 
 
เรื่อง : ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ า

อยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนด
หลักเกณฑ์ ประเภท หลักสูตร อัตราและวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรข้าราชการซึ่งมีต าแหน่ง
หน้าท่ีประจ าต่างประเทศ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กค. เสนอว่า เดิมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรข้าราชการซ่ึงรับราชการประจ า

ต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่  
ในต่างประเทศ เน่ืองจากในบางประเทศท่ีข้าราชการไปประจ าการไม่มีโรงเรียนท้องถิ่นที่ใช้ภาษอังกฤษเป็นภาษาหลัก
ในการสอนท าให้ข้าราชการต้องส่งบุตรเข้าศึกษาในโรงเรียนนานาชาติซ่ึงเรียกเก็บค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียม 
การเรียนในอัตราสูง ข้าราชการจึงประสบปัญหาไม่สามารถรับภาระดังกล่าวได้จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 โดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 4) 
 พ.ศ. 2534 และออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่
ประจ าอยู่ต่างประเทศ พ.ศ. 2535 ขึ้นมารองรับ โดยก าหนดหลักเกณฑ์การได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเฉพาะกรณี
ข้าราชการซึ่งประจ าการในประเทศท่ีไม่มีโรงเรียนท้องถิ่นที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน และมีบุตร
ศึกษาในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนนานาชาติในประเทศที่ข้าราชการประจ าการอยู่ โดยให้
เบิกจ่ายได้ในอัตราร้อยละห้าสิบของจ านวนที่จ่ายจริงตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ 

2. ต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงว่าในประเทศไม่มีสถานศึกษาท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา หรือประเทศหรือ
เมืองที่ข้าราชการประจ าการอยู่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ ท าให้ข้าราชการจ าเป็นต้องส่งบุตรไปศึกษาในสถานศึกษา

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

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ข้าราชการซึ่งมี
ต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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นอกประเทศ โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ข้าราชการจูงใจให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานประจ าในประเทศหรือเมืองดังกล่าว จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรฯ โดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 6)  
พ.ศ. 2550 และ กค. ได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา  
ของบุตร กรณีข้าราชการมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในประเทศที่ไม่มีสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล หรือประเทศหรือเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ และมีบุตรศึกษาในสถานศึกษา
นอกประเทศท่ีข้าราชการผู้นั้นมีต าแหน่งหน้าท่ีประจ าอยู่ ลงวันท่ี 11 ก.ย. 2556 เพื่อรองรับสิทธิการได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในกรณีดังกล่าวด้วย 

3. เนื่องจากปัจจุบันสถานศึกษาในต่างประเทศท้ังของรัฐและเอกชนมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือ
เปิดหลักสูตรสองภาษา (Bilingual) มากขึ้นโดยมีอัตราค่าเล่าเรียนต่ ากว่าโรงเรียนนานาชาติ รวมถึงบางประเทศไม่มี
โรงเรียนนานาชาติตั้งอยู่ในเมืองที่ข้าราชการประจ าการ ข้าราชการจึงส่งบุตรศึกษาในโรงเรียนของรัฐหรือโรงเรียน
เอกชนและไม่สามารถน าค่าเล่าเรียนมาเบิกจากทางราชการได้ ดังนั้น เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน จึงเห็นควรแก้ไขนิยามค าว่า “สถานศึกษา” ให้ได้รับสิทธิขยายถึงโรงเรียนเอกชน และโดยที่การให้สิทธิ
เกี่ยวกับระดับการศึกษาไม่ได้ก าหนดให้สิทธิในระดับก่อนประถมศึกษา (ระดับอนุบาล) ซึ่งในประเทศไทยถือว่าเป็น
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงเห็นควรแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระดับการศึกษาให้ครอบคลุมระดับก่อนประถมศึกษาด้วย 

4. ด้วยเหตุผลดังกล่าว กค. จึงเห็นควรยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรของข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าท่ีประจ าอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. .... ขึ้นใหม่ โดยมีสาระส าคัญของการแก้ไขเพิ่มเติม 
สรุปได้ดังนี้ 

ประเด็นการแก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบฉบับเดิม ระเบียบที่เสนอมาในครั้งน้ี 
1) ขยายสิทธิเกี่ยวกับสถานศึกษา ก าหนดให้ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่ง

หน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ มีสิทธิ
ได้ รับ เ งิน ช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
เฉพาะบุตรที่ศึกษาอยู่ ในโรงเรียน
นานาชาติเท่าน้ัน 

ก าหนดให้ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่ง
หน้าท่ีประจ าอยู่ในต่างประเทศมีสิทธิ
ได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
ส าหรับบุตรที่ศึกษาในโรงเรียน
รัฐบาล และโรงเรียนเอกชน 

2) ขยายสิทธิให้แก่ข้าราชการซึ่งมี
ต า แหน่ งหน้ าที่ ป ระ จ า อยู่ ใ น
สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราช
อาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 
และนิวซีแลนด์ 

ไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เ งิ น ช่ ว ย เ ห ลื อ
การศึกษาบุตร  เ ช่นเดียวกันกับ
ข้าราชการที่ประจ าการในประเทศ
อื่น ๆ เพื่อให้สอดรับกับการขยาย
สิทธิเกี่ยวกบัสถานศึกษา 
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3) ขยายสิทธิเกี่ยวกับระดับช้ัน
การศึกษา 

ก าหนดให้ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่ง
หน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ มีสิทธิ
ได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเฉพาะ
บุตรที่ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา
ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ก าหนดให้ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่ง
หน้าที่ประจ าอยู่ ในต่ างประเทศ  
มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุ ต ร  ต้ั ง แ ต่ ร ะ ดั บ อ นุ บ า ล ถึ ง
มัธยมศึกษาตอนปลาย และก าหนด
เพิ่มเติม กรณีบุตรที่ศึกษาในระบบ 
การศึกษาพิเศษ (การศึกษาส าหรับ
เด็กที่มีพัฒนาการบกพร่อง) ซึ่งไม่
สามารถเทียบระดับช้ันการศึกษาได้ 
ให้ขอท าความตกลงกับ กค. เป็น
กรณีพิเศษเฉพาะราย 

4) แก้ไขรายการค่าใช้จ่ายอื่นอัน
เกี่ยวกับการศึกษา 

ก าหนดให้ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่ง
หน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ “เบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้เฉพาะ
รายการที่ก าหนด” 

ก าหนดให้ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่ง
หน้าที่ประจ าอยู่ ในต่ างประเทศ  
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้
ทุกรายการตามที่สถานศึกษาเรียก
เก็บ ยกเว้น ค่าเรียนพิเศษ ค่าทัศน
ศึกษา ค่า เครื่ องแบบ ค่าอาหาร  
ค่ายานพาหนะ ค่าหอพัก ค่าประกัน
ชี วิ ต  ค่ า ป ร ะ กั น ข อ ง เ สี ย ห า ย  
ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่มีลักษณะท านองเดียวกัน 

5 )  ข ย า ย สิ ท ธิ ใ น ก ร ณี ไ ม่ มี
สถานศึกษาที่ ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาจากสถาบัน
รั บ รอ งม าต ร ฐ า นส าก ลห รื อ 
ในประเทศหรือเมืองมีภาวะความ
เป็นอยู่ไม่ปกติ 

ไม่มี ก าหนดให้ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่ง
หน้าท่ีประจ าอยู่ในต่างประเทศที่ไม่มี
ส ถานศึ กษาที่ ไ ด้ รั บการรั บรอ ง
มาตรฐานการศึกษาจากสถาบัน
รับรองมาตรฐานสากล หรื อ ใน
ประ เทศหรื อ เมื องมีภาวะความ
เป็นอยู่ไม่ปกติ ให้มีสิทธิได้รับเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรที่ศึกษา 
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ในสถานศึ กษานอกประ เทศที่
ข้าราชการผู้น้ันมีต าแหน่งหน้าที่
ประจ าอยู่ โดยยกเว้นสถานศึกษาใน
ประเทศไทย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการ
ก าหนดรายช่ือประเทศหรือเมือง
ดังกล่าว ให้ เป็นอ านาจของ กค.  
โดยออกเป็นหนังสือสั่งการ 

5. คาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อการนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 5.309 ลา้นบาทต่อปี (จากเดิม 41.165 ล้านบาทต่อปี)  

ความเห็นของ กษ.  
กษ. พิจารณาแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องต่อร่างระเบียบดังกล่าว เนื่องจากเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพ

ในปัจจุบัน โดยจะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาบุตรของข้าราชการ
โดยเฉพาะในประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและภาษาหลักในการเรียนการสอน 

มติ ครม. : เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ
ซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. ....ตามที่ กค. เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 21/2560 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230560 
 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย – รัสเซีย ครั้งท่ี 3 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย – 
รัสเซีย ครั้งที่ 3 (The 3rd Session of Sub-Commission on Trade and Economic Cooperation) เมื่อวันที่  
21 เม.ย. 2560 ณ กรุงเทพมหานคร และมอบหมายส่วนราชการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง (ตามข้อ 2.6) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2560 เห็นชอบท่าทีไทยส าหรับการหารือกับสหพันธรัฐรัสเซีย โดยมี

สาระส าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าและการลงทุน การลดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี การพัฒนาความร่วมมือ  
ในด้านต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองฝ่าย และความคืบหน้าการด าเนินงาน
ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือในสาขาต่างๆ ระหว่างหน่วยงานไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย และมอบหมายให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้เป็นกรอบการหารือส าหรับการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย – สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งท่ี 3 ตามที่ พณ. เสนอ 

2. พณ. รายงานว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของ
สหพันธรัฐรัสเซียเป็นประธานร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย – รัสเซยี 
ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2560 ณ กรุงเทพมหานคร สรุปผลการประชุม ดังนี้ 

2.1 ความสัมพันธ์ทางการค้าไทย – รัสเซีย ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557 – 2559) มีมูลค่าเฉลี่ย 
3,077.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ส าหรับปี 2559 การค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 1,964.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น
ร้อยละ 0.48 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย ท าให้รัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 33 ของไทยในตลาดโลกและอันดับที่ 1  
ในกลุ่มเครือรัฐเอกราช 

2.2 สถานการณ์เศรษฐกิจไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย ฝ่ายไทยแจ้งว่าในปี 2559 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 
ร้อยละ 3.2 และปัจจุบันรัฐบาลอยู่ระหว่างการด าเนินการตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ 

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

เพื่อให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย – รัสเซีย เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและรัสเซีย 
และสามารถก าหนดความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งด้านการค้า การลงทุน 
รวมทั้งความเช่ือมโยงด้านการขนส่ง ที่จะเป็นรากฐานส าคัญในการบรรลุ
เป้าหมายการค้าระหว่างกัน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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“เศรษฐกิจฐานคุณค่า” ฝ่ายรัสเซียแจ้งว่า เศรษฐกิจรัสเซียในช่วงที่ผ่านมาประสบความยากล าบากเนื่องจากมาตรการ  
คว่ าบาตรของบางประเทศและราคาน้ ามันและก๊าซตกต่ า  ส่งผลให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง แต่ในปี 2559 
สถานการณ์ดีขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนส าคัญจากการฟื้นตัวของการส่งออกสินค้าเกษตรที่เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 15 
ปัจจุบันรัฐบาลอยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 8 ปี (ปี 2560 - 2568) ทั้งนี้ ฝ่ายไทยเห็นว่า 
นโยบายเศรษฐกิจไทยและรัสเซียมีวัตถุประสงค์แนะแนวทางการด าเนินการที่คล้ายคลึงกันและสามารถเกื้อหนุนซึ่ง
กันและกันได้ เช่น (1) ส่งเสริมความร่วมมือในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน (2) การส่งออกสินค้าเกษตร (3) การลงทุน
โดยรวม ไทยมีนโยบายส่งเสริมนักลงทุนไทยให้ไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น เช่น บริษัท CP ที่ได้เริ่มเข้าไปลงทุนเลี้ยง
ปศุสัตว์ในรัสเซีย และได้เชิญชวนนักลงทุนรัสเซียเข้ามาลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ของไทย 

2.3 การจัดต้ังคณะท างานเพ่ือพัฒนาความร่วมมือการค้าการลงทุนในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ฝ่ายไทยน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางการค้าและการลงทุน
ภายใต้นโยบายเขต EEC ของไทย ซึ่งฝ่ายรัสเซียได้แสดงความสนใจและเห็นว่า ทั้งสองฝ่ายสามารถพัฒนาความร่วมมือ
ภายใต้กรอบ EEC ได้ในหลายสาขา เช่น การบริการในท่าเรือ อุตสาหกรรมการบิน เทคโนโลยีทางการแพทย์ 
เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีสีเขียว นอกจากนี้ ยังแสดงความสนใจเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของไทย 
เนื่องจากรัสเซียอยู่ระหว่างด าเนินโครงการที่คล้ายคลึงกับของไทยในภูมิภาคต่างๆ เช่นเดียวกัน ในการนี้ทั้งสองฝ่ายเห็น
พ้องในหลักการที่จะจัดต้ังคณะท างานเพ่ือพัฒนาความร่วมมือการค้าการลงทุนในเขต EEC ในรายละเอียด โดยให้
ระดับเจ้าหน้าท่ีของท้ังสองฝ่ายร่วมกันหารือเรื่ององค์ประกอบคณะท างานและแนวทางการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อน
เรื่องน้ีต่อไป 

2.4 แนวทางการบรรลุเป้าหมายเพ่ิมมูลค่าการค้า ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการด าเนินการเพื่อบรรลุ
เป้าหมายเพ่ิมมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 5 เท่า ภายใน 5 ปี หรือ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2563 
ตามที่ผู้น าของทั้งสองฝ่ายตั้งไว้ในช่วงการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยเมือ่เดอืน
พฤษภาคม 2559 สรุปดังนี้ 

2.4.1 การขยายการค้าและการลงทุนระหว่างสองฝ่าย  ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนการแลกเปลี่ยน 
คณะผู้แทนภาคธุรกิจ และส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสาขาที่แต่ละฝ่ายมีศักยภาพระหว่างกัน โดยฝ่ายไทยสามารถ
สนับสนุนนโยบายความมั่นคงทางอาหารและการเป็นผู้น าอุตสาหกรรมยานยนต์ในกลุ่มเครือรัฐเอกราชของรัสเซียและ
พร้อมส่งคณะผู้แทนภาคเอกชนเยือนมอสโกในเดือน มิ .ย. 2560 และวลาดิวอสต็อกในเดือน ก.ย. 2560 เพื่อเจรจา
จับคู่ธุรกิจ ส าหรับเรื่องที่ฝ่ายรัสเซียได้เชิญชวนให้ไทยจัดท าความตกลง FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian 
Economic Union: EAEU) ฝ่ายไทยเห็นว่า ฝ่ายรัสเซียจ าเป็นที่จะต้องสนับสนุนไทยในเรื่องนี้ โดยเฉพาะการผลักดันให้ 
EAEU เริ่มกระบวนการศึกษาร่วมความเป็นไปได้ในการจัดท าความตกลง FTA ไทย EAEU ซึ่งฝ่ายรัสเซียแจ้งว่า ยินดี 
ที่ไทยยื่นหนังสือแสดงเจตจ านง (Letter of Intent) ที่จะเริ่มกระบวนการศึกษากับ EAEU แล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการ
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พิจารณาของ EAEU 
2.4.2 การลดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี เพื่อส่งเสริมและอ านวยความสะดวกทางการค้า 

ระหว่างกัน ได้แก่ 
(1) กระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน ทั้งสองฝ่ายเห็นว่า กระบวนการตรวจสอบ

โรงงานผลิตสินค้าปศุสัตว์และประมงที่รวดเร็วมีความส าคัญ โดยขอให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายเร่งหารือและ
นัดวันเพื่อตรวจเยี่ยมโรงงานภายในปี 2560 เพื่อให้กระบวนการท างานมีความรวดเร็วได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ 

(2) ความร่วมมือทางการเงินและธนาคาร  ทั้งสองฝ่ายยินดีที่การหารือของคณะท างาน 
เฉพาะกิจด้านความร่วมมือทางการเงินและการธนาคารมีความคืบหน้า ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างกันในด้านต่างๆ ต่อไป เช่น ระบบการช าระเงินด้วยบัตร เพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน
ระหว่างสองประเทศมากยิ่งข้ึน 

(3) ความร่วมมือด้านแร่ใยหินไครโซไทล์ ฝ่ายรัสเซียได้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แร่ใยหิน
ไครโซไทล์อย่างปลอดภัย ทั้งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะด าเนินความ
ร่วมมือระหว่างกันต่อไป 

2.4.3 การพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างสองฝ่าย ทั้งสองฝ่ายเห็นถึงศักยภาพในการร่วมมือระหว่างกันในสาขาท่องเที่ยว พลังงาน วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และโลจิสติกส์ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันต่อไป รวมถึงการพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างท่าเรือวลาดิวอสต็อกและท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออกของไทย 

2.4.4 ความคืบหน้าการด าเนินงานภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือในสาขาต่างๆ ระหว่าง
หน่วยงานไทยและรัสเซีย ทั้งสองฝ่ายยินดีที่การด าเนินงานภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือในสาขาต่างๆ ระหว่าง
กันมีความคืบหน้า ได้แก่ การส่งเสริมการค้าและการลงทุน การสนับสนุน SMEs ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์  
ความร่วมมือด้านน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ และสนับสนุนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินความร่วมมือระหว่างกันต่อไป 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการหารือเพื่อหาข้อสรุปในการจัดท าความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือที่ยังคงค้างอยู่ระหว่างสองฝ่าย 
เช่น ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานศุลกากร 

2.5 ทั้งสองฝ่ายตกลงท่ีจะจัดการประชุมฯ ครั้งต่อไปในปี 2561 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย 
2.6 พณ. เห็นควรมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุมฯ 

ความเห็นของ กษ 
กษ. พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  

ไทย – รัสเซีย ครั้งท่ี 3 ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและรัสเซีย และสามารถก าหนดความร่วมมือระหว่าง
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กัน ทั้งด้านการค้า การลงทุน รวมทั้งความเช่ือมโยงด้านการขนส่ง ที่จะเป็นรากฐานส าคัญในการบรรลุเป้าหมายการค้า
ระหว่างกัน โดย กษ. จะพิจารณาด าเนินการในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องให้มีผลอย่างรูปธรรมต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย – รัสเซีย ครั้งที่ 3 
และมอบหมายส่วนราชการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องข้อง ตามที่ พณ. เสนอ โดยให้เร่งรัดการด าเนินการให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมโดยเร็ว ท้ังนี้ ให้ พณ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของ อก. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 21/2560 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230560 
 
เรื่อง : (ร่าง) แผนที่น าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 (Thailand’s Nationally 

Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021 - 2030) 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนที่น าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 
(Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021 - 2030) 

 2. มอบหมายให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดท าแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนศักยภาพการด าเนินงานตาม (ร่าง) แผนที่น าทางฯ ด้านการสนับสนุน และระบบ/กรอบการติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินงานของมาตรการต่างๆ  

 3. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน 
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตาม (ร่าง) แผนที่น าทางฯ 

 4. มอบหมายให้ สงป. สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานในการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติการ
ตามแผนดังกล่าว รวมถึงพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
(ร่าง) แผนที่น าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 (Thailand’s Nationally 

Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021 - 2030) สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
1. (ร่าง) แผนที่น าทางฯ จะเป็นกรอบการด าเนินงานเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก 

ของประเทศที่ร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยจะด าเนินการใน 3 สาขาหลัก ได้แก่ สาขาพลังงานและขนส่ง  
สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ สาขาการจัดการของเสีย ซึ่งเป็นสาขาที่แผนหลักของหน่วยงาน 
มีความพร้อม และมีศักยภาพในการด าเนินงานท่ีสามารถสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกได้ คิดเป็นศักยภาพในการลด

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

เพื่อน าไปใช้เป็นกรอบทิศทางด าเนินงานในการลดกาซเรือน
กระจกของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และการเตรียมความพร้อมการ
ด าเนินงานท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก  

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ก๊าซเรือนกระจก ณ ปี พ.ศ. 2573 ทั้งสิ้น 115.6 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าซึ่งเกินกว่าเป้าหมายการลด 
ที่ร้อยละ 20 หรือที่ 111 ล้านตันคาร์บอนได้ออกไซด์เทียบเท่า โดยมาตรการตามแผนที่จะส่งผลต่อการลดก๊าซเรือน
กระจกใน 3 สาขา รวม 15 มาตรการ ดังนี้ 

1.1 สาขาพลังงานและขนส่ง มีศักยภาพรวม ณ ปี พ.ศ. 2573 เท่ากับ 113.0 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ประกอบด้วย 9 มาตรการ คือ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้า มาตรการผลิต ไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในครัวเรือน มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
ในอาคาร มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรม มาตรการใช้พลังงานทดแทนในอุตสาหกรรม 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการคมนาคมขนส่ง และมาตรการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพส าหรับยานพาหนะ 

1.2 สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ มีศักยภาพรวม ณ ปี พ.ศ. 2573 เท่ากับ 0.6 
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ประกอบด้วย 2 มาตรการ คือ มาตรการทดแทนปูนเม็ด และมาตรการทดแทน/
ปรับเปลี่ยนสารท าความเย็น 

1.3 สาขาการจัดการของเสีย มีศักยภาพรวม ณ ปี พ.ศ. 2573 เท่ากับ 2.0 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ประกอบด้วย 4 มาตรการ คือ มาตรการลดปริมาณขยะ มาตรการเพิ่มการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ าเสีย
อุตสาหกรรมด้านการน ามีเทนกลับมาใช้ประโยชน์ มาตรการจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรมอื่นๆ และมาตรการจัดการน้ าเสีย
ชุมชน 

โดยได้ระบุผู้รับผิดชอบหลัก ผู้สนับสนุน และกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินมาตรการพร้อมเสนอกรอบแนวทางและ
ศักยภาพในการลดกาซเรือนกระจกรายปี ซึ่งหน่วยงานสามารถใช้เป็นกรอบการด าเนินงานเพื่อประกอบการวางแผนการ
ท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรายปีที่ระบุไว้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม 
ความเหมาะสมขึ้นกับแผนหน่วยงานหรือรูปแบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปโดยให้ยึดปริมาณการลดกาซเรือนกระจก  
ในปี พ.ศ. 2573 เป็นเป้าหมายที่ประเทศต้องด าเนินการให้เป็นส าคัญ 

2. แนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่  
2.1 ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 (ระยะเร่งด่วน) เสนอให้คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศแห่งชาติ และ ครม. ให้ความเห็นชอบในการมอบหมายหน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 
1) ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน เพื่อบรรลุ

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนที่น าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ .ศ. 2564 – 2573 (Thailand’s 
Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021 - 2030) 

2) ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
ศักยภาพการด าเนินงานตามแผนที่น าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 เพื่อสนับสนุน
ศักยภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยครอบคลุมข้อจ ากัดความต้องการด้านการสนับสนุน และระบบ/กรอบการ
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ติดตามรายงานผลการด าเนินงานของมาตรการต่างๆ  
3) ให้ สงป. สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานในการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติการ  

ตามแผนดังกล่าว รวมถึงพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบใหม่บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

2.2 ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 – 2563 (ระยะเตรียมความพร้อม) หน่วยงานรับผิดชอบหลักของแต่ละ
มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน
เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของแผนที่น าทางฯ และการลดก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาศักยภาพและการสร้าง
ความเป็นหุ้นส่วนในการด าเนินงาน พัฒนา/เพิม่ประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือและกลไกในการลดก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ 
กลไกทางการเงิน การสร้างแรงจูงใจ การสนับสนุนการวิจัยเทคโนโลยี การใช้เกณฑ์มาตรฐานและการติดฉลากอุปกรณ์ 
การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ การศึกษาแนวทางปรับปรุงแก้ไขหรือการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการจัดท าระบบ
การรายงานข้อมูลและระบบการติดตามผลการด าเนินงาน โดยมีการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการช่วงระยะ
เตรียมความพร้อม (ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2563) ทุก 6 เดือน และจัดท ารายงานความก้าวหน้าเผยแพร่ 
แก่สาธารณชนทราบเป็นระยะ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและรับทราบบทบาทของประเทศในการมีส่วนร่วม 
กับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง 

2.3 ระยะที่ 3 ปี พ.ศ. 2564 – 2573 (ระยะด าเนินการ) ใช้กลไกระดับชาติ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ท าหน้าที่ก ากับและติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายการลดกาซเรือนกระจกที่ประเทศไทยก าหนดไว้ โดยให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการ 
(ระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2573) ทุกๆ 6 เดือน และเมื่อเริ่มด าเนินการ NDC แล้ว ให้หน่วยงารับผิดชอบหลักติดตาม
และรายงานผลการลดกาซเรือนกระจกปีละ 1 ครั้ง และมีการจัดท ารายงานความก้าวหน้าเผยแพร่แก่สาธารณชนทราบ
เป็นระยะ รวมทั้งส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย 
NDC ฉบับใหม่เพื่อยกระดับการด าเนินการในระยะต่อไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่ ทส. เสนอ และให้ ทส. รับความเห็นของ กค. วท. และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย ส าหรับงบประมาณในการด าเนินการเตรียมความพร้อมและ
ปฏิบัติการตามแผนท่ีน าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 ให้เป็นไปตามความเห็นของ 
สงป. 

2. ให้ ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินการ
ตามแผนที่น าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และร่วมกันบูรณาการและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
เพื่อให้สามารถด าเนินการตามแผนได้ครอบคลุมในทุกมิติ 
 


