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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 32/2560 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
080860 
 
เรื่อง : การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัส และพายุเซินกา 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. เห็นชอบการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัส และพายุเซินกา 
 2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในกรอบวงเงินงบประมาณ 1,685 ล้านบาท ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัส และพายุเซินกา ครัวเรือนละ 3,000 บาท ทั้งนี้ ค าขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ถือว่าเป็นค าขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัส และพายุเซินกา ครัวเรือนละ 

3,000 บาท มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
1. นิยาม เกษตรกรทีไ่ด้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินกา หมายถึง เกษตรกรที่มีพื้นที่

การผลิตอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัยหรือ.... ,น้ าไหลหลาก หรือ 
น้ าเอ่อล้นตลิ่ง) ช่วงภัยตั้งแต่วันท่ี 5 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2560 

2. คุณสมบัติของเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา 
1) เป็นเกษตรกรทีไ่ด้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัส และพายุเซินกา 
2) เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและประกอบกิจกรรมการเกษตรในช่วงที่ผ่านมาตามที่แจ้งขึ้น

ทะเบียนกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยเท่านั้น หากเกษตรกรรายใดได้รับผลกระทบมากกว่า 
1 ด้าน ให้ได้รับการช่วยเหลือเพียง 1 ด้าน โดยให้เกษตรกรเป็นผู้ระบุว่าจะขอรับการช่วยเหลือด้านใด และ 

3) เป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตาม 1) และ 2) ซึ่งคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชนรับรอง 
 

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

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากพายุตาลัส และพายุเซินกา 
ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา ให้สามารถด ารงชีพผ่านพ้นช่วงประสบ
อุทกภัยต่อไปได้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. กรอบวงเงินการช่วยเหลือเยียวยา 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับรายงานผลกระทบด้านการเกษตร ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 

เกษตรกรได้รับผลกระทบรวม 561,520 ครัวเรือนๆ ละ 3,000 บาทคิดเป็นเงิน 1,685 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ทั้งนี้ 
หากกรอบวงเงินไม่ครอบคลุมถึงช่วงภัยวันที่ 15 สิงหาคม 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติมในระยะต่อไป 

4. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ช่วยเหลือเกษตรกรที่มีพื้นที่การผลิตอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน (อุทกภัยหรือน้ าไหลหลากหรือน้ าเอ่อล้นตลิ่ง) ช่วงภัยตั้งแต่วันท่ี 5 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2560 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่ กษ. เสนอ และให้ กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือ
เยียวยาให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันท าการ ตามที่ กษ. ก าหนด โดยไม่ให้ ธกส. 
หักเงินช่วยเหลือดังกล่าวจากเกษตรกรเพื่อน าไปช าระหนี้เดิมที่ มีอยู่กับ ธกส. ก่อน ทั้งนี้ ให้ กษ. รายงานผลการ
ด าเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ ต่อที่ประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา ในวัน
อังคารที่ 22 ส.ค. 2560 ด้วย 

2. ให้ กษ. รับความเห็นของ สงป. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
3. ให้ กษ. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน

ต่อ ครม.) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
  



3 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 32/2560 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
080860 
 
เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อด าเนินโครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิก

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/2560 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการพักช าระหนี้ 
ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี 
ระยะเวลา 2 ปี (ปีละ 767.908 ล้านบาท) กรอบวงเงินงบประมาณรวม 1,535.816 ล้านบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อด าเนิน

โครงการพักช าระหนี้ฯ ในส่วนของการชดเชยดอกเบี้ยให้หารือร่วมกับส านักงบประมาณเพื่อหาข้อยุติก่อน  
ซึ่งส านักงบประมาณมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า 

1.1 ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดท าข้อมูลรายละเอียดจ านวนเกษตรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ และมูลหนี้ท่ีเกิดขึ้นจริง โดยตรวจสอบคัดกรองรายชื่อเกษตรกรสมาชิก เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกับเกษตรกร
ลูกหนี้ ธ.ก.ส. รวมถึงจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณจ าแนกเป็นรายเดือนให้ชัดเจน 

1.2 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผ่าน ธ.ก.ส. ของภาครัฐ ธ.ก.ส. จะรับภาระดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี 
ร่วมกับรัฐบาลที่จะชดเชยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี จึงเห็นควรที่ กษ. จะพิจารณาให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ซึ่งเป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่งที่ด าเนินกิจการให้สินเช่ือแก่สมาชิก โดยร่วมกับรัฐบาลจ่ายชดเชยดอกเบี้ยให้แก่
สมาชิกเช่นเดียวกับ ธ.ก.ส. ในอัตราที่เหมาะสม 

โดยหากเห็นชอบตามความเห็นของส านักงบประมาณก็ให้ด าเนินการต่อไปได้ แต่หากยังมีความเห็นแตกต่าง
กันให้น าเรื่องนี้เสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้ง 

2. กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้พิจารณาข้อสังเกตของส านักงบประมาณแล้ว และด าเนินการประชุมหารือร่วมกับ
ผู้แทนส านักงบประมาณ เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 และมีข้อสรุป 2 ประเด็น ดังนี ้

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กสส.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถ
ลดภาระหนี้สินช่วยลดต้นทุนการผลิตมีเ งินเหลือจ่ายเพื่อใช้จ่ายใน
ครัวเรือนให้ทันท่วงท ี

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.1 เหตุผลความจ าเป็นในการขอชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา 3% คือ 
- สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ใช่สถาบันการเงิน 
- หลักความเป็นธรรม ช่วยเหลือสมาชิกเท่าเทียมกับลูกค้า ธ.ก.ส 
- ธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินของรัฐเปรียบเหมือนรัฐช่วยเหลือทั้งหมดต่างจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ที่ทุนในการด าเนินงานเป็นของสมาชิกเองทั้งหมด 
- การช่วยเหลือท่ีผ่านมาของรัฐอัตราดอกเบี้ย 3 - 4 % เพื่อต้องการให้ลดต้นทุนในการฟื้นฟูอาชีพ 
- การพักช าระหนี้ฯ เป็นหนึ่งในหลายมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์ใช้รองรับผลผลิตข้าวปี 2559/60 
- สอดคล้องกับนโยบายรัฐในการส่งเสริมการร่วมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อสร้างความเข็มแข็ง 

2.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินการการตรวจสอบความซ้ าซ้อนของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กับลูกค้า
ของ ธ.ก.ส. เพื่อให้การช่วยเหลือไม่ซ้ าซ้อนกัน 

3. ส านักงบประมาณได้มีหนังสือถึง รมว.กษ. ช้ีแจงการขอรับการชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการพักช าระหนี้ฯ  
โดยสรุป ดังนี้ 

3.1 โครงการพักช าระหนี้ฯ เป็นการขยายเปูาหมายให้การช่วยเหลือด้านหนี้สินเกษตรกรทั้งระบบ โดยพัก
ช าระต้นเงินและอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 2 ปี ซึ่งส านักงบประมาณจะได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
ร่ายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ตามภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริงตามความจ าเป็นและเหมาะสม ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
ต่อไป 

3.2 ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจสอบความซ้ าซ้อนในส่วนลูกค้า ธ.ก.ส. และสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
รวมทั้งความซ้ าซ้อนในการได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการหรือโครงการในลักษณะเดียวกันจากรัฐยึดหลักให้ความ
ช่วยเหลือ 1 สัญญา 1 ครัวเรือน และน าเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่ กษ. เสนอ และให้ กษ. รับความเห็นของ กค. สงป. และ สศช. ไปด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 32/2560 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
080860 
 
เรื่อง : ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ “โคบาลบูรพา” 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กรมปศุสัตว์ ส าหรับด าเนินการ
ตามโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ “โคบาลบูรพา” โดยมีก าหนดช าระคืนส าหรับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค
เนื้อภายใน 6 ปี และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแพะภายใน 5 ปี ระยะเวลาโครงการ พ.ศ. 2560 – 2565 โดยอนุมัติ
วงเงินยืม (เงินหมุนเวียน) จ านวน 358.80 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี ระยะเวลาปลอดการช าระหนี้ส าหรับ
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคเนื้อใน 3 ปีแรก และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแพะใน 2 ปีแรก 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. รายงานว่า พื้นที่จังหวัดสระแก้วเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ส าคัญของภาคตะวันออกเกษตรกรมีอาชีพ

เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ แต่อยู่นอกพ้ืนท่ีเขตชลประทานและสภาพดินมีความสมบูรณ์ต่ าท าให้เกษตรกรประสบปัญหาภัย
แล้งอยู่เสมอ เกษตรกรส่วนใหญ่จึงมีฐานะยากจน กษ. จึงก าหนดแนวทางการช่วยเหลือให้เกษตรกรเปลี่ยนแปลงระบบ
การผลิต โดยเฉพาะให้มีการปรับเปลี่ยนอาชีพมาเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง และเป็นการใช้ประโยชน์
ของที่ดินท่ีมีความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ซึ่ง ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 6 มิ.ย. 2560 เห็นชอบในหลักการแนวทาง
ด าเนินงานโครงการโคบาลบูรพาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยในส่วนของการยืมเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อให้
เกษตรกรยืมเป็นเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย จ านวน 358.80 ล้านบาท ให้ กษ. ด าเนินการขอความเห็นชอบการยืมเงินดังกล่าว
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง 

2. กรมปศุสัตว์ได้จัดท าโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ “โคบาลบูรพา” โดยขอยืมเงินจากกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 358.80 ล้านบาท เพื่อลงทุนจัดหาปัจจัยการผลิต ได้แก่ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และแหล่งน้ า 
เพื่อเพ่ิมแม่โคเนื้อพันธุ์ดีและแพะเข้าสู่ระบบการผลิต จากรูปแบบการเลี้ยงแบบประณีตที่มีการเลี้ยงในโรงเรือนมาตรฐาน 
มีแหล่งน้ าพอเพียงส าหรับเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชอาหารสัตว์ เพื่อให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ เป็นไปตามแนว
ทางการด าเนินงานโครงการโคบาลบูรพาที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. ไว้แล้ว 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กกค.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโคบาลบูรพาในการ
สร้างโรงเรือนและจัดหาแหล่งน้ า และเพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง 
และสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ “โคบาลบูรพา” มีรายละเอียด ดังน้ี 
3.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโคบาลบูรพาในการสร้างโรงเรือนและจัดหา

แหล่งน้ า และเพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพท่ีมั่นคง และสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 
3.2 เป้าหมาย : เกษตรกรรวมทั้งสิ้น 6,100 ราย ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภออรัญ

ประเทศ โคกสูง และวัฒนานคร 
3.3 กิจกรรม วงเงินงบประมาณ และวงเงินยืม : กิจกรรมภายใต้โครงการโคบาลบูรพาประกอบด้วยการ

สนับสนุนพันธุ์แม่โคเนื้อ พันธุ์แพะ และปัจจัยการผลิตและการสนับสนุนเงินยืมปลอดดอกเบี้ยส าหรับการก่อสร้างหรือ
ปรับปรุงโรงเรือน และการจัดหาแหล่งน้ า มีรายละเอียด ดังน้ี 

3.3.1 กิจกรรมที่ใช้เงินงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ จ านวน 970.50 ล้านบาท และงบปกติของกรมปศุสัตว์ 

กิจกรรม วงเงินงบกลาง (ล้านบาท) 
อุดหนุนพันธุ์แม่โคเนื้อให้เกษตรกร 6,000 ราย รายละ 5 ตัว รวม 30,000 ตัว 900.00 
อุดหนุนพันธุ์แพะเนื้อให้เกษตรกร 100 ราย รายละ 32 ตัว รวมแพะเนื้อ 3,200 ตัว 9.90 
ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ โดยจ่ายเงินอุดหนุนค่าปัจจัยการผลิต ไร่ละ  
2,000 บาท รวม 43,000 ไร่ 

60.60 

กิจกรรมที่ใช้งบปกติของกรมปศุสัตว์ เช่น การผสมเทียม การย้ายฝากตัวอ่อน  
การสนับสนุนวัคซีน เวชภัณฑ์ และยาถ่ายพยาธิ เป็นต้น 

- 

รวมวงเงินงบกลาง 970.50 

3.3.2 กิจกรรมที่จะสนับสนุนเงินยืมปลอดดอกเบี้ยจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 
358.80 ล้านบาท (เสนอขอจัดสรรเงินดังกล่าวในครั้งน้ี) 

กิจกรรม วงเงินยืม (ล้านบาท) 
สร้างหรือปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ รายละ 50,000 บาท รวม 6,000 ราย 300.00 
สร้างหรือปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงแพะ รายละ 100,000 บาท รวม 100 ราย 10.00 
จัดหาแหล่งน้ า (บ่อบาดาล บ่อตอก หรือบ่อน้ าตื้น) รายละ 8,000 บาท ส าหรับการ
เลี้ยงโคเนื้อ รวม 6,000 ราย และส าหรับการเลี้ยงแพะ รวม 100 ราย 

48.80 

รวมวงเงินยืม 358.80 

3.4 ระยะเวลาด าเนินการ : พ.ศ. 2560 – 2565 
3.5 การบริหารโครงการ :  

3.5.1 ด าเนินโครงการโดยผ่านกระบวนการบริหารในรูปแบบของสหกรณ์ 
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3.5.2 บริหารสินเช่ือ/เงินกู้ผ่านองค์กรเกษตรกรที่เกษตรกรเป็นสมาชิก 
3.5.3 การก ากับดูแล การติดตาม ติดตามหนี้ โดยคณะกรรมการอ านวยการโครงการโคบาลบูรพา 

(ระดับกระทรวง) คณะกรรมการบริหารโครงการโคบาลบูรพา (ระดับกรม) และคณะกรรมการโครงการโคบาลบูรพา
จังหวัดสระแก้ว (ระดับจังหวัด) 

3.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
3.6.1 เกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในจังหวัดสระแก้ว ได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูให้ปรับเปลี่ยน

อาชีพทางการเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงปศุสัตว์ 
3.6.2 เพิ่มแม่โคเนื้อพันธุ์ดี/แพะเข้าสู่ระบบการผลิตจากรูปแบบการเลี้ยงแบบประณีตที่มีการเลี้ยงใน

โรงเรือนมาตรฐาน มีแหล่งน้ าพอเพียงในการเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชอาหารสัตว์ 
4. การใช้และการช าระคืนเงินยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร วงเงิน 358.80 ล้านบาท 

4.1 เบิกจ่ายเงินตั้งแต่เดือน ส.ค. – พ.ย. 2560 
4.2 รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้เงินยืม 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(ราย) 
รายการค่าใชจ้่าย
ต่อราย (บาท) 

วงเงินที่ขอใช้ 
เงินยืม (ล้านบาท) 

1. เกษตรกรที่เลี้ยงโคเน้ือ    
ค่าก่อสร้างหรือปรับปรุงโรงเรือน 
ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล บ่อตอก หรือบ่อน้ าตื้น 

6,000 
50,000 
8,000 

300.00 
48.00 

รวม 6,000 58,000 348.00 
2. เกษตรกรที่เลี้ยงแพะ    
ค่าก่อสร้างหรือปรับปรุงโรงเรือน 
ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล บ่อตอก หรือบ่อน้ าตื้น 

100 100,000 
8,000 

10.0 
0.80 

รวม 100 108,000 10.80 
รวมท้ังสิ้น 358.80 

4.3 แผนการส่งคืนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
4.3.1 โคเน้ือ จ านวน 3 งวด โดยช าระภายในระยะเวลา 6 ปี ดังน้ี 

ปีท่ี 1 – 3 ปลอดการช าระหนี้เงินต้น 
ปีท่ี 4 ช าระหนี้เงินต้นร้อยละ 20 ต่อป ี
ปีท่ี 5 ช าระหนี้เงินต้นร้อยละ 30 ต่อป ี
ปีท่ี 6 ช าระหนี้เงินต้นร้อยละ 50 ต่อป ี
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4.3.2 แพะ จ านวน 3 งวด โดยช าระภายในระยะเวลา 5 ปี ดังน้ี 
ปีท่ี 1 – 2 ปลอดการช าระหนี้เงินต้น 
ปีท่ี 3 ช าระหนี้เงินต้นร้อยละ 20 ต่อป ี
ปีท่ี 4 ช าระหนี้เงินต้นร้อยละ 30 ต่อป ี
ปีท่ี 5 ช าระหนี้เงินต้นร้อยละ 50 ต่อป ี

5. คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2560 ได้มีมติ
เห็นชอบให้กรมปศุสัตว์ด าเนินโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ “โคบาลบูรพา” โดยให้กรมปศุสัตว์ด าเนิน
โครงการโดยผ่านกระบวนการบริหารในรูปแบบของสหกรณ์และบริหารจัดการโครงการให้เป็นตามระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ส าหรับงบประมาณเพ่ือด าเนินการให้น าเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกรให้กรมปศุสัตว์ต่อไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่ กษ. เสนอ และให้ กษ. เร่งรัดด าเนินการสนับสนุนเงินยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
ส าหรับการก่อสร้างโรงเรือนและการจัดหาแหล่งน้ าให้ถึงมือเกษตรกรโดยเร็ว เพื่อให้สอดรับกับการอุดหนุนพันธุ์แม่โคเนื้อ
และพันธุ์แพะเนื้อให้แก่เกษตรกร ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 6 มิถุนายน 2560 (เรื่อง ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อด าเนินงาน
โครงการโคบาลบูรพา) 

2. ให้ กษ. รับความเห็นของ กค. พณ. สงป. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 32/2560 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
080860 
 
เรื่อง : รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ าและประตูระบายน้ าบางขนาก พร้อมอาคาร

ประกอบ ต าบลขนาก อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบผลการด าเนินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท
ขึ้นไป รายการสถานีสูบน้ าและประตูระบายน้ าบางขนาก พร้อมอาคารประกอบ ต าบลบางขนาก อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  
จังหวัดฉะเชิงเทราในวงเงิน 468.00 ล้านบาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2559 อนุมัติให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ก่อหนี้ผูกพันข้าม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จ านวน 46 รายการ ซึ่งรวมถึงรายการสถานีสูบน้ าและ
ประตูระบายน้ าบางขนาก ต าบลบางขนาก อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา วงเงิน 1,029.0 ล้านบาท โดยผูกพัน
งบประมาณปี 2560 จ านวน 196.0 ล้านบาท งบประมาณปี 2561 จ านวน 344.8 ล้านบาท งบประมาณปี 2562 
จ านวน 439.2 ล้านบาท และเงินส ารองเผื่อเหลือเผื่อขาด เป็นเงิน 49.0 ล้านบาท โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่น เจ้าของเรื่องพิจารณาและน าเสนอ ครม. ทราบอีกครั้งหน่ึงก่อนด าเนินการต่อไป 

2. กษ. รายงานว่า ชป. ได้อนุมัติให้แก้ไขช่ือรายการจากรายการสถานีสูบน้ าและประตูระบายน้ าบางขนาก ต าบลบางขนาก 
อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นรายการสถานีสูบน้ าและประตูระบายน้ าบางขนาก พร้อมอาคารประกอบ ต าบล
บางขนาก อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการไม่กระทบกับวัตถุประสงค์ เปูาหมาย
สาระส าคัญ และประโยชน์ใช้งาน รวมทั้งไม่ท าให้ราชการเสียประโยชน์แต่อย่างใด เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

3. ชป. ได้จัดส่งแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง ราคากลางและรายละเดียดประกอบของงานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ าและ
ประตูระบายน้ าบางขนากพร้อมอาคารประกอบ ต าบลบางขนาก อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ สงป. พิจารณา
ความเหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับกระบวนการจัดจ้างตามแนวทางปฏิบัติของ สงป. และได้ด าเนินการประกวดราคาด้วย 
วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 980.00 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อก ากับดูแลก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อให้งานก่อสร้าง
แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



10 

 

ได้ค านวณราคากลาง เป็นเงิน 859.94 ล้านบาท โดยผลการประกวดราคา ได้บริษัทเอกชนผู้เสนอราคาต่ าสุด จ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 468.00 ล้านบาท 

4. สงป. เห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างสถานีสูบน้ าและประตูระบายน้ าบางขนาก พร้อมอาคารประกอบ 
ต าบลบางขนาก อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวงเงิน 468.00 ล้านบาท ตามผลประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคา อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 196.00 ล้านบาท  
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ส่วนที่เหลือจ านวน 272.00 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2563 ต่อไป และโดยที่รายการดังกล่าวเป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ชป. จึงต้องน าเสนอ ครม. อีกครั้งหนึ่งก่อนด าเนินการต่อไป 
โดย สงป. มีข้อสังเกตว่าราคาค่ากอ่รสร้างตามผลการประกวดราคาต่ ากว่า ราคากลางมาก ขอให้ ชป. ด าเนินการตามมติ 
ครม. เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2536 (เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา ) พร้อมก ากับ
ดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย 

มติ ครม. : 1. รับทราบตามที่ กษ. เสนอ และให้ กษ. (ชป.) รับข้อสังเกตของ สงป. (หนังสือ สงป. ที่ 0718/13298 ลงวันที่ 
31 พ.ค. 2560) ไปด าเนินการอย่างเคร่งครัดด้วย 

2. ให้ กษ. (ชป.) รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 32/2560 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
080860 
 
เรื่อง : การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับกรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน) 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับกรุงทิมพู 
ราชอาณาจักรภูฏาน เนื่องจากเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ในด้านต่างๆ ร่วมกัน และอนุมัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจการสถาปนา
ความสัมพันธ์ดังกล่าว 

2. พิจารณาให้จังหวัดของไทยสามารถด าเนินการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัด/เมือง/
มณฑล ของทุกประเทศได้ หากการด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนาธรรมและการศึกษา อันสอดคล้องกับบริบทด้านการสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศในปัจจุบัน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. มท. รายงานว่า ในคราวประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผลการเยือนราชอาณาจักรภูฏานเมื่อวันที่  

26 ม.ค. 2560 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็นประธาน ที่ประชุมได้มอบหมายให้ มท. 
ด าเนินการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับกรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน  
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในมิติต่างๆ ร่วมกัน 

2. การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง โดยก่อนที่จะมีมติ ครม . เมื่อปี พ.ศ. 2549 การสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องจะเป็นการพิจารณาของจังหวัดและไม่มีการก าหนดแนวปฏิบัติและขอบเขตของประเทศที่
สามารถท าความตกลงได้อย่างชัดเจน ท าให้มีคู่สถาปนาที่ไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศ
เพื่อนบ้านอยู่จ านวน 16 คู่ เช่น จังหวัดภูเก็ต-เมืองนิซ สาธารณรัฐฝรั่งเศส จังหวัดเชียงใหม่-มลรัฐโตรอนโต ประเทศ
แคนาดา เป็นต้น แต่หลังจากท่ีมีมติ ครม. เมื่อปี พ.ศ. 2549 ให้อ านาจการสถาปนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
หรือประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้น ก็ไม่มีการสถาปนากับประเทศนอกเหนือจากที่ ครม . ก าหนด 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับต่างประเทศในปัจจุบันท่ีขยายวงกว้างขึ้น 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกต./สศก./มม./กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านต่างๆ ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีของไทย และ
กรุงทิมพู แห่งราชอาณาจักรภูฏาน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. ปัจจุบันการด าเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีทั้งใน
ระดับรัฐและในระดับต่ ากว่ารัฐมีพัฒนาการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งเป็นสิ่งที่นโยบายของรัฐบาลทุกสมัยให้การส่งเสริม  
การกระชับความสัมพันธ์โดยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister Cities Connectivity) ในระดับจังหวัด
ของไทยกับต่างประเทศเป็นแนวโน้มใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับที่ต่ ากว่ารัฐ โดยปัจจุบันมีแนวโน้มที่
เพิ่มขึ้นโดยล าดับ การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องนั้นเป็นการก าหนดความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆ  
เพื่อส่งเสริมความมั่งคั่งและพัฒนาร่วมกันบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน ภายในขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับของแต่ละฝุาย โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศของทั้งสองฝุาย 

4. ร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับกรุงทิมพู 
ราชอาณาจักรภูฏาน เป็นร่างที่ผ่านความเห็นชอบโดย กต. มีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการพัฒนาบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์
ร่วมกัน 

ขอบเขตความร่วมมือ : ร่วมมือด้านการค้า การเกษตร การสาธารณสุข การศึกษา และภัยพิบัติ เช่น  
(1) การสนับสนุนและแลกเปลี่ยนการส่งออกเส้นไหมดิบ 
(2) สนับสนุนกรรมวิธีการเลี้ยงปลาในกระชัง 
(3) สนับสนุนการสร้างขีดความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ โดยศึกษาการ

ด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการจัดหา/จัดสรรทุนการศึกษาด้านการแพทย์ทางเลือก 
(4) สนับสนุนการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
(5) การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการภัยพิบัติ 

การมีผลบังคับใช้ : มีผลบังคับใช้เมื่อผู้มีอ านาจของทั้งสองฝุายได้ลงลายมือช่ือแล้ว และจะยังคงมีผลบังคับใช้
จนกว่าจะมีการแก้ไขหรือฝุายหนึ่งฝุายใดแจ้งยุติความร่วมมือ ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงนี้ไม่ถือว่าเป็นการก่อให้เกิดและมีข้อ
ผูกพันตามกฎหมายทั้งสองฝุาย 

การระงับข้อพิพาท : ทั้งสองฝุายหารือร่วมกันโดยยึดหลักของความเคารพและความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
5. กต. พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังน้ี 

5.1 ไม่มีขัดข้องต่อสารัตถะโดยรวมของร่างบันทึกความเข้าใจฯ หากส่วนราชการเจ้าของเรื่องเห็นว่า 
เหมาะสม สามารถปฏิบัติได้ภายใต้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน และได้จัดสรร
งบประมาณเพื่อการนี้ไว้แล้ว 

5.2 การจัดท าร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัด
อุบลราชธานีกับกรุงทิมพู ซึ่งไม่ใช่จังหวัดของประเทศเพื่อนบ้านหรือของประเทศที่มีเขตแดนต่อเนื่องกับประเทศเพื่อน
บ้านของไทย กรณีนี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นการจัดท าความตกลงเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องตามนัยมติ ครม. 
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เมื่อวันท่ี 17 ส.ค. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมติ ครม. เมื่อวันท่ี 10 ม.ค. 2549 และมติ ครม. เมื่อวันท่ี 20 ม.ค. 2558 
5.3 ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระส าคัญเป็นการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัด

อุบลราชธานีกับกรุงทิมพูเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งฝุาย
โดยไม่ได้ใช้ถ้อยค าหรือมีบริบทที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ นอกจากนั้น  
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีที่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อคู่ภาคี จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

5.4 โดยที่การสถาปนาความสัมพันธ์ฯ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่วนราชการเจ้าของ
เรื่องจึงควรเสนอ ครม. พิจารณาตามนัยมาตรา 4 (7) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม ครม. 
พ.ศ. 2548 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับกรุงทิมพู ราชอาณาจักร
ภูฏาน และอนุมัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจการสถาปนาความสัมพันธ์ดังกล่าว 
ตามที่ มท. เสนอ ท้ังนี้ ให้ มท. รับข้อสังเกตของ กต. และความเห็นของ สธ. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

2. เห็นชอบในหลักการให้จังหวัดของไทยสามารถด าเนินการสถาปนาความสัมพันธ์ ในระดับจังหวัดของไทย
กับจังหวัด/เมือง/มณฑลของทุกประเทศได้ โดยให้ มท. ด าเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการด าเนินการสถาปนา
ความสัมพันธ์ฯ และสอดคล้องกับมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2547 (เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่แฝด
ระหว่างจังหวัดนครพนมกับจังหวัดฮาติงห์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) มติ ครม. วันที่  10 ม.ค. 2549  
(เรื่อง การก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง) และมติ ครม. วันท่ี 20 ม.ค. 2558 
[เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ระหว่างแม่สอดและเมียวดีเพื่อผลักดันการค้าขายชายแดน
ไทย – เมียนมา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดจาก] ในเรื่องการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง  
ตามความเห็นของ สคก. 

3. ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับประเทศต่างๆ ให้ มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ขยายขอบเขตความร่วมมือให้ครอบคลุมถึงการอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ รวมทั้งการก าหนดกลไกในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกันในระดับพื้นท่ีเมื่อเกิดปัญหาใดๆ ระหว่างกันข้ึนด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 32/2560 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
080860 
 
เรื่อง : การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ BIMSTEC ครั้งท่ี 15 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรี กรอบความร่วมมือ ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับ
ความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการ และเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and 
Economic Cooperation – BIMSTEC) ครั้งที่ 15 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11 ส.ค. 2560 ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล 
และหากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้ 
กต. ด าเนินการได้ โดยไม่ต้องน าเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

 2. อนุมัติให้ รมว.กต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบ
ความร่วมมือ BIMSTEC เป็นผู้ร่วมให้การรับรองร่างเอกสารดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กต. รายงานว่า รมว.กต. มีก าหนดการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ BIMSTEC ครั้งที่ 15  

ในวันท่ี 11 ส.ค. 2560 ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยที่ประชุมจะมีการพิจารณารับรองร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรี
กรอบความร่วมมือ BIMSTEC ครั้งที่ 15 ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับความ
ร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ท้ังหมด 14 สาขา ภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC โดยมิได้มุ่งให้เกิดพันธกรณีที่มีผลบังคับภายใต้
กฎหมายระหว่างประเทศอีกทั้งที่ประชุมจะเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วม ฯ โดยการรับรองและไม่มีการลงนาม จึงไม่เป็น
สนธิสัญญาตามกฏหมายระหว่างประเทศ และ ไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งร่างถ้อยแถลงร่วมฯ มีสาระส าคัญ สรุปได้ ดังนี้ 

สาขาความร่วมมือ การค้าและการลงทุน 
- หาข้อสรุปของความตกลงการค้าเสรี BIMSTEC  
- เร่งเจรจาต่อรองในข้อตกลงด้านการบริการและการลงทุน 
 

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

เพื่อเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีหรือผู้แทนไทยได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้น าประเทศอ่ืนในภูมิภาคเอเชียใต้  

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สาขาความร่วมมือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- ตกลงกันท่ีจะด าเนินการตามข้อตกลงปารีสฯ 
- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สาขาความร่วมมือ พลังงาน 
- เร่งด าเนินข้ันตอนภายในส าหรับการลงนามความตกลงการเชื่อมโยงต่อโครงข่ายภายใต้กรอบ BIMSTEC 
- พัฒนาแผนความร่วมมือทางด้านพลังงานภายในภูมิภาค 

สาขาความร่วมมือ การเกษตร 
- สรุปกรอบข้อตกลงของการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมของพืชและการถ่ายโอนวัสดุ 
- เร่งให้รัฐสมาชิกด าเนินการในโครงการความร่วมมือด้านการเกษตร 

สาขาความร่วมมือ สาธารณสุข 
- ตระหนักถึงความจ าเป็นท่ีจะก่อตั้งพันธมิตรทางด้านการแพทย์ทางเลือกและที่ไม่ใช่การแพทย์ทางเลือก 

สาขาความร่วมมือ การคมนาคมและความเช่ือมโยง 
- สรุปกรอบความตกลง BIMSTEC ในด้านการขนส่ง ถ่ายโอน และการจราจร 
- เตรียมแผนแม่บทส าหรับความเชื่อมโยงระหว่างเอเชียใต้และอาเซียน 

สาขาความร่วมมือ เทคโนโลยี 
- สรุปบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์การอ านวยความสะดวกการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

สาขาความร่วมมือ การลดความยากจน 
- ตระหนักถึงแผนปฏิบัติการบรรเทาปัญหาความยากจนภายใต้กรอบ BIMSTEC 

สาขาความร่วมมือ การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 
- เร่งรัดการให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยความร่วมมือในการต่อสู้กับการก่อการร้ายสากลฯ และ

อนุสัญญาด้านความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางอาญา 
- เร่งรัดให้มีการสรุปอนุสัญญาว่าด้วยการปูองกันการค้ามนุษย์ 

สาขาความร่วมมือ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน 
- เร่งน าข้อแนะน าด้านการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไปปรับใช้ 
- ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษากับสถาบันวิจัยในภูมิภาค 

สาขาความร่วมมือ การการประมง 
- จัดตั้งคณะผู้เช่ียวชาญด้านการประมงเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมความมั่นคงด้าน

อาหาร และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
สาขาความร่วมมือ การท่องเที่ยว 

- เห็นชอบการจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา 
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- จัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบ BIMSTEC  
สาขาความร่วมมือ สิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ 

- จัดการประชุมประจ าปีว่าด้วยการฝึกซ้อมการบริหารจัดการภัยพิบัติ 
- เห็นชอบการจัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

สาขาความร่วมมือ วัฒนธรรม 
- จัดตั้งและด าเนินการของคณะกรรมาธิการวัฒนธรรม BIMSTEC และศูนย์สังเกตการณ์วัฒนธรรม 

BIMSTEC ที่ภูฏาน  

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่ กต. เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีกรอบ
ความร่วมมือ BIMSTEC ครั้งที่ 15 ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. 
ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวด้วย 

2. ให้ กต. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี ้
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 32/2560 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
080860 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 รวม 9 ฉบับ 
 
สารัตถะ : วท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

 1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนด
วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพ พ.ศ. 2559 

 2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทวัสดุกัมมันตรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ พ.ศ. .... ซึ่งมี
สาระส าคัญเป็นการก าหนดประเภทวัสดุกัมมันตรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ 

 3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครอง 

 4. ร่างกฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี พ.ศ. .... ซึ่งมี
สาระส าคัญเป็นการก าหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับกัมมันตรังสี 

 5. ร่างกฎกระทรวงก าหนดอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องก าเนิดรังสี เป็นเครื่องก าเนิดรังสี พ.ศ. .... ซึ่งมี
สาระส าคัญเป็นการก าหนดอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องก าเนิดรังสี 

 6. ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทเครื่องก าเนิดรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ พ .ศ. .... ซึ่งมี
สาระส าคัญเป็นการก าหนดให้เครื่องก าเนิดรังสีบางประเภทที่มีการใช้งานที่เหมาะสม ปลอดภัย เป็นเครื่องก าเนิดรังสี 
ที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ 

 7. ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราความเข้มข้นของวัสดุที่ประกอบอยู่ในแร่หรือสินแร่เพื่อให้แร่หรือสินแร่นั้นเป็น
วัสดุต้นก าลัง พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดอัตราความเข้มข้นของวัสดุที่ประกอบอยู่ในแร่หรือสินแร่ 
เพื่อให้แร่หรือสินแร่นั้นเป็นวัสดุต้นก าลัง 

 8. ร่างกฎกระทรวงก าหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งการครอบครอง พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนด
วัสดุนิวเคลียร์ที่ผู้ด าเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่ อสันติ แต่ต้องแจ้ง 
การครอบครอง 

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

เพื่อให้กฎหมายแม่บทมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์และสามารถ
ปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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 9. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่อใบอนุญาต  
การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดการแบ่งระดับและคุณวุฒิของเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต การขอต่อใบอนุญาต และการต่อใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2560 ได้บัญญัติให้ 

รมว.วท. โดยค าแนะน าของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติมีอ านาจออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการก าหนด
ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ วัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครอง ศักยภาพ
ทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับกัมมันตรังสี อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องก าเนิดรังสี เครื่องก าเนิดรังสี  
บางประเภทที่มีการใช้งานที่เหมาะสม ปลอดภัย เป็นเครื่องก าเนิดรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้  อัตราความ
เข้มข้นของวัสดุที่ประกอบอยู่ในแร่หรือสินแร่เพื่อให้สินแร่หรือสินแร่นั้นเป็นวัสดุต้นก าลัง วัสดุนิวเคลียร์ที่ผู้ด าเนินการ  
ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และการก าหนดการแบ่งระดับและคุณวุฒิ  
ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขอรับใบอนุญาต  
และการออกใบอนุญาต การขอต่อใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ ดังนั้น เพื่อให้เป็นตามพระราชบัญญัติดังกล่าว วท. จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงข้ึน รวม 9 ฉบับ 

2. โดยที่มาตรา 152 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติ ให้บรรดากฎกระทรวงออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2504 ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคง 
ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 
270 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดังน้ัน จ าเป็นต้องด าเนินการร่างกฎกระทรวง รวม 9 ฉบับดังกล่าว 
เพ่ือให้มีผลใช้บังคับภายในวันที่ 29 ต.ค. 2560  

3. ในการยกร่างกฎกระทรวงฯ ได้น าข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์ พ.ศ. .... ที่เห็นว่า “การออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการขอต่อใบอนุญาต
และการต่ออายุใบอนุญาตตามร่างมาตรา 35 และร่างมาตรา 44 ควรก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุให้มีระยะเวลาเพียงพอกับระยะเวลาที่ต้องใช้ในการพิจารณาอนุญาต เพื่อให้เลขาธิการ
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติพิจารณาต่อใบอนุญาตได้ทันก่อนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุและระยะเวลาดังกล่าว ต้องสอดคล้อง
กับระยะเวลาในการพิจารณาตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนที่จัดท าขึ้นตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก  
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558” ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตดังกล่าว  
โดยได้น าข้อสังเกตดังกล่าวมาใช้ในการยกร่างกฎกระทรวงตามข้อ 9 ด้วยแล้ว และคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์ 
เพื่อสันติ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2560 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2560  
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ได้มีมติเห็นชอบแล้ว และได้น าร่างกฎกระทรวง รวม 9 ฉบับ ไปรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว  
ไม่มีผู้คัดค้านในหลักการ จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง รวม 9 ฉบับ ดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการ 
1.1 ร่างกฎกระทรวงก าหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม พ.ศ. .... 
1.2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทวัสดุกัมมันตรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ พ.ศ. .... 
1.3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. ....  
1.4. ร่างกฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี พ.ศ. .... 
1.5. ร่างกฎกระทรวงก าหนดอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องก าเนิดรังสีเป็นเครื่องก าเนิดรังสี พ.ศ. .... 
1.6. ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทเครื่องก าเนิดรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ พ.ศ. .... 
1.7. ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราความเข้มข้นของวัสดุที่ประกอบอยู่ในแร่หรือสินแร่เพื่อให้แร่หรือสินแร่

นั้นเป็นวัสดุต้นก าลัง พ.ศ. .... 
1.8. ร่างกฎกระทรวงก าหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งการครอบครอง พ.ศ. .... 
1.9. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่อใบอนุญาต  

การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พ.ศ. .... 
รวม 9 ฉบับ ตามที ่วท. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของ ทส. สธ. และ สศช. 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. มอบหมายให้ วท. เร่งรัดการออกกฎหมายล าดับรองที่เหลืออยู่ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์  
เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 โดยเร็ว เพื่อให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 32/2560 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
080860 
 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการก าจัด 

สมัยที่ 13 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าส าหรับ
สารเคมีอันตรายและสารเคมีปูองก าจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ 8 และ 
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน สมัยที่ 8 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. ดังนี ้

 1. รับทราบผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสีย
อันตรายและการก าจัด สมัยที่ 13 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมี
ล่วงหน้าส าหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีปูองก าจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ 8  
และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน สมัยที่ 8 

 2. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการตามมติข้อตัดสินใจที่ส าคัญในการประชุมรัฐภาคีของ  
3 อนุสัญญาฯ ดังกล่าว ดังนี้ 

2.1 มอบหมายให้ อก. โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานผู้มีอ านาจ (Competent Authority 
: CA) ภายใต้อนุสัญญาบาเซลฯ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการโรงงานมีการด าเนินงานด้านการจัดของเสียอันตรายอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmentally Sound Management : ESM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกัน การลด 
การเกิดของเสียอันตรายและการก าจัด ตามข้อบทท่ี 4 (2) ของอนุสัญญาบาเซลฯ 

2.2 มอบหมายให้ กษ. โดยกรมวิชาการเกษตร ในฐานะหน่วยงานผู้มีอ านาจของรัฐ (Designated 
National Authority : DNA) ด้านสารเคมีปูองกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ ด าเนินการแจ้งท่าทีตอบรับน าเข้า (import 
response) ส าหรับสาร carbofuran และสาร trichlorfon และ อก. โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงาน 
ผู้มีอ านาจของรัฐด้านสารเคมีอุตสาหกรรมด าเนินการแจ้งท่าทีตอบรับน าเข้าส าหรับสาร short – chain chlorinated 
paraffins และสาร tributytin compounds ที่ได้รับการบรรจุเพิ่มเติมในภาคผนวก III ของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ 
เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีในข้อบทที่ 10 ของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ 

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

การปรับปรุงแก้ไขภาคผนวกของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ  
และอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ โดยการบรรจุรายช่ือสารเคมีเพิ่มเติม ซึ่งจะมี
ผลผูกพันต่อประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิกที่จะต้องปฏิบัติตามพันธกรณี
ที่เกี่ยวข้อง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.3 มอบหมายให้ อก. โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมด าเนินการเพื่อควบคุมสาร POPs ชนิดใหม่ที่ได้รับ 
การบรรจุในภาคผนวก เอ ของอนุสัญญาสตอกโฮล์ม 2 ชนิด คือ สาร decabromodiphenyl ether และสาร short – 
chain chlorinated paraffins ภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณี 
ในข้อบทที่ 3 ของอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. รมว.ทส. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 13 การประชุมรัฐภาคี

อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 8 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์ม สมัยที่ 8 ระหว่างวันที่ 24 เม.ย. –  
5 พ.ค. 2560 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และการประชุมระดับสูง (high – level segment) ระหว่างวันที่ 4 –  
5 พ.ค. 2560 โดยหัวข้อของการประชุมฯ เน้นเรื่องการขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ไร้สารพิษโดยการจัดการสารเคมีและ  
ของเสียอย่างเหมาะสม (A future detoxified : sound management of chemicals and waste) ที่ประชุมได้มีมติ
ข้อตัดสินใจส าคัญต่างๆ ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามอนุสัญญาฯ สรุปได้ ดังนี้  

1.1 ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยท่ี 13 มีมติข้อตัดสินใจในการรับรองอภิธานศัพท์ และเห็นชอบ
ให้มีการทบทวนภาคผนวก I III และ IV และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาคผนวก IX การรับรองแผนงานและการด าเนินการ
ส าหรับที่ประชุม Open – ended Working Group (OEWG) ระหว่างปี ค.ศ. 2018 – 2019 การจัดตั้งหุ้นส่วน 
ความร่วมมือใหม่ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการของเสียจากบ้านเรือนภายใต้อนุสัญญาบาเซลฯ และรับรองแนวทางด้านเทคนิค
วิชาการส าหรับการจัดการของเสียอันตรายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเห็นชอบให้มีการทบทวนแนวทางด้านเทคนิควิชาการ
เกี่ยวกับการเผาบนดิน (Incineration on Land) (D10) และการฝังกลบอย่างถูกหลักวิศวกรรมโดยเฉพาะเจาะจง 
(special engineered landfill) (D5) เป็นล าดับแรก 

1.2 ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยท่ี 8 มีมติแก้ไขภาคผนวก III ของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ 
โดยบรรจุรายช่ือสารเคมีชนิดใหม่เพิ่มเติม 3 ชนิด เป็นสารเคมีปูองกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ 2 ชนิด และเป็นสารเคมี
อุตสาหกรรม 1 ชนิด ท่ีประชุมรัฐภาคีฯ ได้บรรจุรายชื่อสารกลุ่ม tributyltin compounds เดิมบรรจุอยู่ในภาคผนวก III 
ภายใต้สารเคมีปูองกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ ให้บรรจุเพิ่มภายใต้สารเคมีอุตสาหกรรมด้วย โดยให้การแก้ไขภาคผนวก III 
ของอนุสัญญารอตเตอร์ดัม มีผลบังคับใช้วันที่ 15 ก.ย. 2560 ซึ่งภาคีสมาชิกต้องด าเนินการแจ้งท่าทีตอบรับน าเข้า  
ตามพันธกรณีในข้อบทที่ 10 ของอนุสัญญาฯ กล่าวคือ ยินยอมให้น าเข้า ไม่ยินยอมให้น าเข้า หรือยินยอมให้น าเข้าภายใต้
เง่ือนไข โดยพิจารณาตัดสินใจบนพื้นฐานของมาตรการด้านกฎหมายภายในประเทศ ที่ประชุมรัฐภาคี สมัยที่ 8  
ไม่สามารถบรรลุประเด็นข้อตกลงในประเด็นการบรรจุรายช่ือ 1) แร่ใยหิน 2) สาร carbofuran 3) สูตรผสมของสาร 
paraquat dichloride 4) สูตรผสมของ fenthion 640 ULV เข้าในภาคผนวก III ของอนุสัญญาฯ โดยจะน าประเด็น
ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมรัฐภาคีฯ สมัยที่ 9 ต่อไป 

1.3 ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยท่ี 8 มีมติในการปรับปรุงแก้ไขภาคผนวกเอของอนุสัญญาฯ 
โดยบรรจุรายช่ือสารเคมี 2 ชนิด ซึ่งภาคีสมาชิกจะต้องด าเนินมาตรการในการห้ามผลิต ห้ามใช้ และก าจัดสารดังกล่าว  
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ให้หมดไป คือ 1) สาร decabromodiphenyl ether (commercial mixture, c – decaBDE) โดยมีข้อยกเว้นพิเศษ
ส าหรับการผลิตและการใช้ในช้ินส่วนอะไหล่รถเก่า ช้ินส่วนอะไหล่ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  
ที่ต้องการคุณสมบัติทนไฟ เป็นส่วนผสมในช้ินส่วนพลาสติกของอุปกรณ์ไฟฟูาและความร้อนที่จ าเป็นต้องผ่านมาตรฐาน
การทนไฟ และเป็นส่วนผสมในโฟมยูรีเทนที่ใช้เป็นฉนวนในอาคาร 2) สาร short – chain chlorinated paraffins 
(SCCPs) มีข้อยกเว้นพิเศษส าหรับการผลิตและการใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตสายพานส่งในอุตสาหกรรมหนังและยาง 
รวมทั้งอุตสาหกรรมปุาไม้และเหมืองแร่ เป็นส่วนผสมน้ ามันหล่อลื่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องก าเนิ ดไฟฟูาและ
กังหันลม การส ารวจและการกลั่นน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ เป็นส่วนผสมในสีกันน้ าและสีทนไฟ กาว และงานโลหะ  
ที่ประชุมรัฐภาคีฯ ได้เห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขภาคผนวกซี ของอนุสัญญาฯ โดยบรรจุรายช่ือสาร hexachlorobutadiene 
(HCBC) ซึ่งภาคีสมาชิกจะต้องด าเนินมาตรการเพื่อลดและเลิกการปลดปล่อยสารดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมรัฐภาคี
ฯ สมัยที่ 8 ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในประเด็นกฎระเบียบและกลไกการปฏิบัติตาม โดยขอให้น าเข้าสู่การพิจารณาใน
ประชุมรัฐภาคีฯ สมัยที่ 9 ต่อไป 

1.4 ผู้แทนระดับรัฐมนตรีและระดับสูงของประเทศภาคีสมาชิกได้อภิปรายแนวคิดและนโยบายเกี่ยวกับ 
โอกาสในการขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ไร้สารพิษตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการสารเคมีและของเสียผ่านหุ้นส่วนความร่วมมือต่างๆ และการส่งเสริม  
ให้มีการเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1.4.1 การรับรองเปูาหมาย SDGs เป็นวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี พ.ศ. 2573 ของสหประชาชาติ  
มีส่วนช่วยส่งเสริมความตระหนักของฝุายการเมืองเกี่ยวกับประเด็นด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น  
ซึ่งประชาคมโลกควรอาศัยโอกาสนี้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานไปพร้อมกัน 

1.4.2 การพัฒนาอย่างยั่งยืนจ าเป็นจะต้องอาศัยการจัดการสารเคมีและของเสียอย่างเหมาะสมและ
ต้องลงมือปฏิบัติและด าเนินการในทันที รวมทั้งการด าเนินการในทนที รวมทั้งการด าเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญา
บาเซลฯ อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ และอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ควรมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่นโยบาย กฎหมาย  
และการปฏิบัติในระดับประเทศด้วย 

2. สิ่งที่ประเทศไทยจะต้องด าเนินการต่อไป คือ การส่งเสริมการด าเนินงานตามพันธกรณีและมติข้อตัดสินใจต่างๆ 
ในการประชุมรัฐภาคีฯ ของทั้ง 3 อนุสัญญาฯ ดังกล่าวข้างต้น เช่น การหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็น
ขอบเขตการปฏิบัติงานตามกฎหมายภายในประเทศ การน าแนวทางด้านเทคนิควิชาการส าหรับการจัดการของเสีย
อันตรายต่างๆ มาประยุกต์ใช้ภายในประเทศ การแจ้งท่าทีตอบรับน าเข้าส าหรับสาร carbofuran สาร trichlorfon  
สาร short – chain chlorinated paraffins และสาร tributyltin compounds ที่ได้รับการบรรจุเพิ่มเติมใน 
ภาคผนวก III ของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ และการด าเนินมาตรการเพื่อลด/เลิกการผลิต การใช้ และการปลดปล่อย 
สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (สาร POPs) ชนิดใหม่ 3 ชนิด คือ สาร decabromodiphenyl ether สาร short – chain 
chlorinated paraffins สาร hexachlorobutadiene ที่ได้รับการบรรจุเพิ่มเติมภายใต้อนุสัญญาสตอกโฮล์ม 
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ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 13 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา

รอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 8 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 8 ในการด าเนินการแจ้งท่าทีตอบรับน าเข้า
สาร carbofuran และสาร trichlorfon เนื่องจากสาร carbofuran และสาร trichlorfon เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3  
ที่ วก. รับผิดชอบในการควบคุมตามประกาศ อก. เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 โดยก่อนการน าเข้าจะต้อง
ขอขึ้นทะเบียนและขออนุญาตน าเข้าวัตถุอันตราย ซึ่งปัจจุบันวัตถุอันตรายทั้ง 2 ชนิด ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ประกอบกับประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ ดังนั้นหากมีการน าเข้าสาร  
ทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทย จะต้องมีการด าเนินการแจ้งท่าทีตอบรับน าเข้าตามพันธกรณี 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบทั้ง 2 ข้อ ตามที่ ทส. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 32/2560 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
080860 
 

เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย – คาซัคสถาน ครั้งท่ี 3 
 

สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย – คาซัคสถาน ครั้งที่ 3 
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560  ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน และพิจารณาสั่งการหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่อง
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามนัยตารางติดตามผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย – 
คาซัคสถาน ครั้งท่ี 3  

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กต. รายงานว่า การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย – คาซัคสถาน เป็นกลไกหลักใน 

การส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีของไทยกับคาซัคสถานซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่มีศักยภาพมากที่สุดของไทยในเอเชีย 
กลาง โดยที่การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ 3 ได้จัดขึ้นในวันที่ 21 มิ.ย. 2560 ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐ
คาซัคสถาน ซึ่งนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รมช.กต. ได้ตอบรับข้อเสนอของฝุายคาซัคสถานในการเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมฯ ร่วมกับนาย Birzhan Nurymbetov รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและการคุ้มครองทางสังคม
ของประชากรคาซัคสถาน เพื่อแสดงไมตรีจิตและส่งเสริมความสัมพันธ์กับคาซัคสถาน รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของประเด็น
ความร่วมมือที่มีอยู่แล้ว และส่งเสริมความร่วมมือประเด็นใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยผลการประชุมดังกล่าวมี
สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

2. ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพ่ือความร่วมมือทวิภาคีไทย – คาซัคสถาน ครั้งที่ 3 มีประเด็นที่ต้อง
ด าเนินการและมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องติดตาม ได้แก่ กค. กก. พม. กษ. คค. พน. รง. วธ. ศธ. สธ. อก. ส านักงาน 
ก.พ. ส านักงาน ป.ป.ส. สกท. สสว. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งมีประเด็นส าคัญ  
ที่เกี่ยวข้องกับ กษ. สรุปได้ ดังนี ้

ประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มพูนมูลค่าการค้า 
- ใหค้าซักสถานใช้ไทยเป็นประตูสู่อาเซียนและ AEC รวมทั้งการใช้คาซัคสถานเป็นประตูสู่เอเชียกลางและสหภาพ

เศรษฐกิจยูเรเชีย (EAEU)  
- ให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการค้าในสาขาอื่นๆ เช่น อาหารและการเกษตร แร่ธาตุ ช้ินส่วนยานยนต์ น้ ามันและ

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

เพื่อการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า และการ
เร่งรัดจัดท าความตกลงต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว การเกษตร การยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือ
เดินทางธรรมดาและสนับสนุนการจัดท าความตกลงระหว่าง
ภาคเอกชนของสองประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ก๊าซธรรมชาติ 
- หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง กษ./พณ./สกท./สภาหอการค้าฯ/สภาอุตสาหกรรมฯ/อก./พน./ปตท./สสว. 
ประเด็นความร่วมมือด้านกฎหมาย การเร่งรัดจัดท าความตกลงที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจา 
- ให้เร่งรัดจัดท าความตกลงที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจา เช่น ความตกลงทางการค้า บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ

ร่วมมือด้านการเกษตร สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราฯ เป็นต้น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พณ./กก./วธ./กษ./กต./ส านักงาน ป.ป.ส. 

3. สรุปผลการหารือระหว่าง รมช.กต. กับ รมช.กต. คาซัคสถาน คนที่ 1 
ทั้งสองฝุายเห็นพ้องให้ริเริ่มกรอบการประชุมหารือระหว่าง กต. ของสองประเทศ ฝุายคาซัคสถานพร้อมให้การ

สนับสนุนไทยในการด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อเตรียมการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่ างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจ 
ยูเรเซีย ส่วนฝุายไทยได้เน้นถึงความส าคัญของการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ด้านพลังงานและด้านการท่องเที่ยว 
รวมถึงได้แจ้งถึงแผนการก่อสร้างทางรถไฟเช่ือมต่อไทย-ลาว-จีน ซึ่งอาจเอื้อประโยชน์ต่อการส่งสินค้าส่งเสริมการค้าระหว่าง
คาซัคสถานกับประเทศในภูมิภาคต่อไป 

ในกรอบพหุภาคี ฝุายไทยแสดงความยินดีกับคาซัคสถานที่ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะ
มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) วาระปี 2560-2561 ขณะที่ฝุายคาซัคสถานพร้อมให้การสนับสนุนไทยในกรอบ
องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ในประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ฝุายคาซัคสถานย้ าค าเชิญจากประธานาธิบดี
คาซัคสถานถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมืออิสลามด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ครั้งท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 10-11 ก.ย. 2560 ที่ กรุงอัสตานา 

4. สรุปผลการหารือระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน
และการคุ้มครองทางสังคมของประชากรคาซัคสถาน 

ทั้งสองฝุายเห็นพ้องถึงความส าคัญของการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า และการเร่งรัดจัดท าความตกลง
ต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร การยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
และสนับสนุนการจัดท าความตกลงระหว่างภาคเอกชนของสองประเทศ 

ส่วนฝุายไทยได้เสนอให้สร้างความเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาเทคโนโลยี ด้านพลังงาน และตั้งเปูาหมายมูลค่าการค้า
ทวิภาคีเป็นหนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2563  

5. การลงนามความตกลงในระหว่างการประชุมฯ 
1) บันทึกผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย-คาซัคสถาน ครั้งท่ี 3 
2) ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานว่าด้วยการยกเว้นการ

ตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางพิเศษ/หนังสือเดินทางราชการ 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย – คาซัคสถาน ครั้งที่ 3 และมอบหมาย
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามตารางติดตามผลการประชุมต่อไป ตามที่ กต. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 32/2560 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
080860 
 

เรื่อง : รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2558 และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
2558 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
สารัตถะ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (กสม.) ขอให้น ารายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
ในประเทศไทย ปี 2558 และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2558 กสม. เสนอ ครม. ตามมาตรา 15 (6)  
แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2558 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จัดท าขึ้นเพื่อ

แสดงผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นอ านาจหน้าท่ีที่ส าคัญตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 (7) เพื่อเสนอผลการปฏิบัติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เป็นประจ าทุกปี ให้รัฐสภา ประชาชน และผู้สนใจได้รับทราบและเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และภารกิจของ กสม. ในฐานะ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเทศไทย 

2. ผลการด าเนินงานตามภารกิจที่ส าคัญ ได้แก่ 1) การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิ การรับเรื่อง
ร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือเป็นเรื่องที่ กสม . เห็นสมควรให้มี
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 2) การเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ 
อาทิ การเสนอรายงานการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง การตราพระราชบัญญัติ 
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... เป็นต้น 3) การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และฟูองคดี
ต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย 4) การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน อาทิ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปูองกันการทรมาน 
และการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย่ ายีศักดิ์ศรีในประเทศไทย” ในพื้นที่ต ารวจภูธร จ านวน 8 ภาค 
เป็นต้น 5) การประสานงานเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน อาทิ การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา 
ในภูมิภาคต่างๆ 6) การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน อาทิ การศึกษาวิจัยสิทธิมนุษยชน จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่  
การศึกษาวิจัย เรื่อง “ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน” โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนา

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

ส่งเสริมให้ภาคเกษตรกรรมของไทยมีการเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน แรงงานภาคเกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้ง ส่งเสริมภาพลักษณ์
ของประเทศไทยในด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ท าให้การส่งสินค้า
ทางการเกษตรไม่ถูกกีดกันจากนานาประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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บริหารศาสตร์ 7) การด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ อาทิ ความร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก (APF) 8) การจัดท ารายงาน
ประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และ 9) การพัฒนาองค์กร 

3. ส าหรับรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2558 นั้น เป็นการรายงานให้ทราบ
ถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนว่าในปีงบประมาณนั้นๆ มีสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นสถานการณ์ส าคัญ  
ประเด็นใดบ้างที่มีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนที่มีการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยสาระส าคัญในปีงบประมาณ 2558 
สามารถสรุปได้เป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) สถานการณ์สิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง 2) สถานการณ์สิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าว เป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ  
ในการท างาน มีประเด็นที่เช่ือมโยงกับภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ การแก้ไขและขจัดปัญหาการค้า
มนุษย์ และ 3) สถานการณ์สิทธิของกลุ่มเปราะบาง ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่  
การแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก โดยการก าหนดอายุขั้นต่ าของแรงงานในภาคเก ษตรและแรงงานประมง  
มีการตรวจสอบเชิงรุกแบบสหวิชาชีพ รวมทั้งการติดตามแผนเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้าย 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเห็นชอบกับรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  

ปี 2558 และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2558 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจากส่งเสริม 
ให้ภาคเกษตรกรรมของไทยมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน แรงงานภาคเกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้ง ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ท าให้การส่งสินค้าทางการเกษตรไม่ถูกกีดกันจากนานา
ประเทศ 

มติ ครม. : ครม. มีมติให้เลื่อนการพิจารณา เรื่อง รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  
ปี 2558 และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2558 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติออกไปก่อน 
 


