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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 34/2560 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
220860 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตส ารวจ

การจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเมืองเพีย  
อ าเภอกุดจับ จังอุดรธานี ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน
เพื่อด าเนินโครงการจัดรูปที่ดิน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. เสนอว่า เนื่องจากมีเจ้าของที่ดินในท้องที่ต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ได้ร้องขอให้ทาง

ราชการด าเนินการจัดรูปที่ดินในที่ดินของตนประกอบกับยังมีท่ีดินหลายพื้นท่ีที่มีประกาศก าหนดเขตท้องที่ท่ีจะส ารวจเปน็
โครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ยังมิได้ประกาศให้เป็นเขตโครงการ 
จัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ซึ่งมาตรา 69 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ได้บัญญัติให้บรรดาการด าเนินการใดเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินซึ่งได้กระท าไปแล้วในขั้นตอนใดในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้ แต่การด าเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่มี
ปัญหาไม่อาจด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องใดให้ด าเนินการต่อไปในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดรูป
ที่ดินกลางก าหนด 

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายได้พิจารณาเรื่อ งดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 
10/2559 วันท่ี 19 ส.ค. 2559 มีมติเห็นชอบให้พ้ืนท่ีเขตส ารวจจัดรูปที่ดินตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ที่ยังไม่ได้ก าหนดให้เป็นโครงการ
จัดรูปที่ดิน ให้ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดินตามมาตรา 32 และ
ประกาศให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินต่อไป ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ .ศ. 2558 เพื่อให้
สามารถน าที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขตส ารวจการจัดรูปที่ดินมาใช้เพื่อการจัดรูปที่ดินได้โดยมิต้องมีการ
ถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตามมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้มีผลตามกฎหมายสามารถน าที่ดินอันเป็นสาธารณสมับติ
ของแผ่นดินในเขตส ารวจการจัดรูปที่ดินมาใช้เพื่อการจัดรูปที่ดินได้  
โดยมิต้องมีการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2559 ได้มีมติรับทราบและเห็นชอบ 
ให้ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในพื้นที่เขตส ารวจการจัดรูปท่ีดิน และให้ประกาศเป็นเขตโครงการจัด
รูปที่ดินต่อไป ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 

4. ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน เนื้อท่ี 
5,520 ไร่ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ กษ. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 34/2560 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
220860 
 
เรื่อง : ผลการด าเนินการงานการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินกา 

ครั้งท่ี 1 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบผลการด าเนินการงานการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
เนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินกา ครั้งท่ี 1 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. เมื่อวันท่ี 9 ส.ค. 2560 กษ. ได้ชีแจงแนวทางและขั้นตอนการด าเนินการการช่วยเหลือเยียวยาฯ ผ่านระบบประชุม

ทางไกล (Web conference) แก่จังหวัด 
2. เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2560 กษ. ได้มีหนังสือแจ้งมติ ครม. เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2560 แนวทางและขั้นตอนการ

ด าเนินการช่วยเหลือเยียวยาฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเพื่อพิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
3. ปภ. รายงานพื้นที่ประสบอุทกภัยช่วงภัยตั้งแต่วันท่ี 5 ก.ค. ถึง 14 ส.ค. 2560 จ านวน 44 จังหวัด 301 อ าเภอ 

1,161 ต าบล 13,312 หมู่บ้าน 
4. จังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. ถึง  

15 ส.ค. 2560 จ านวน 33 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดแพร่ 
จังหวัดพะเยา จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง จังหวัดสุโขทัย  
จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์  
จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดสกลนคร จังหวัดสุรินทร์  
จังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสระบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดชุมพร 

5. ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการการช่วยเหลือเยียวยาฯ ข้อมูล  
ณ วันที่ 15 ส.ค. 2560 แบ่งเป็น 

5.1 จังหวัดที่ประกาศให้เกษตรกรยื่นแบบความจ านง จ านวน 5 จังหวัด 3,141 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดสกลนคร 
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดยโสธร จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดนครสวรรค์ 

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

เพื่อด า เนินการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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5.2 อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในการประกาศยื่นแบบความจ านง จ านวน 22 จังหวัด 
5.3 ยังไม่ด าเนินการ จ านวน 6 จังหวัด 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 34/2560 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
220860 
 
เรื่อง : การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งท่ี 6 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดท าบันทึกการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย–กัมพูชา  
ครั้งที่ 6 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในร่างบันทึกการประชุมที่มิใช่สาระส าคัญและจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย 
ขอให้กระทรวงมหาดไทยหารือกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้ความเห็นชอบได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบอีก 

2. ให้ความเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลงนามในบันทึกการประชุมดังกล่าว และให้
กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อลงนาม
ในบันทึกการประชุมดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2558 เห็นชอบแนวทางการจัดท าบันทึกการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัด

ชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 5 มีสาระส าคัญเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม ในระดับ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นของทั้งสองประเทศ และเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลงนามในบันทึกการประชุม
ดังกล่าวโดยไม่ต้องจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และต่อมา ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2558 รับทราบผลการประชุมดังกล่าว 

2. กระทรวงมหาดไทยรายงานว่าการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นกลไกที่จัดตั้งขึ้น
ตามผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-กัมพูชา (JC) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 – 22 มี.ค. 2540 
ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีกลไกลความร่วมมือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อ
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะผู้ว่าราชการ
จังหวัดของทั้งสองฝุาย โดยมุ่งเน้นในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ สาธารณสุข การท่องเที่ยว รวมถึงความ
ร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยของทั้งสองประเทศโดยที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-

 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ : มท./กษ. (สกต./สศก./กป./วก./ปศ./กสก./มกอช.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้ประชาชนตามแนวชายแดนอยู่ร่ วมกันด้วยความ
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งข้ึน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กัมพูชาแล้ว 5 ครั้ง ครั้งล่าสุดฝุายไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่ 25 – 26 ส.ค. 2559 กรุงเทพมหานคร 
โดยได้น าผลจากบันทึกการประชุมฯ ไปมอบเป็นนโยบายให้จังหวัดถือปฏิบัติ 

3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งราชอาณาจักรไทยและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเห็นชอบก าหนดจัดการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย -
กัมพูชา ครั้งที่ 6 ซึ่งฝุายกัมพูชาเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 23 – 25 ส.ค. 2560 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาจักรกัมพูชา 
โดยร่างบันทึกการประชุมฯ ในครั้งนี้มีประเด็นการติดตามการด าเนินความร่วมมือ จ านวน 15 ประเด็น โดยไม่
กล่าวถึงประเด็นอ่อนไหวที่มีผลต่อความมั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่รัฐบาลทั้งสองยังมิได้เคยท าความ  
ตกลงกันไว้ รวมท้ังไม่มีการจัดท าความตกลงใดๆ ในการประชุมครั้งน้ี ทั้งนี ้ร่างบันทึกการประชุมฯ ก าหนดมีการหารือ
ร่วมกันสรุปได้ ดังนี้ 

(1) การด าเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงเรื่องการข้ามแดน 
- ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนของทั้งสองประเทศ มีการใช้บัตรผ่านแดน (border 

pass) 
- สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนมีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  

ซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีมาตรการปูองกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
- ตกลงที่จะมีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการข้ามแดนที่ผิดกฎหมายภายใต้หลักความเข้าใจระหว่าง

กันและหลักมนุษยธรรม 
(2) ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนบริเวณชายแดน 

- เห็นชอบที่จะจัดประชุมคณะท างานร่วมด้านความร่วมมือด้านการเกษตร โดยฝุายไทยจะเพิ่มการ
น าเข้าสินค้าเกษตรกรจากกัมพูชาเพื่อท าให้ความไม่สมดุลทางการค้าระหว่างประเทศพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งข้ึน 

- สนับสนุนให้แต่ละประเทศมีการแลกเปลี่ยนการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการทางการค้า  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลการลงทุน ทัศนศึกษา 

- การสนับสนุนการเช่ือมโยงการค้าและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของทั้งสองประเทศในจังหวัด
สระแก้ว – จังหวัดบันเตียเมียนเจย และจังหวัดตราด – จังหวัดเกาะกง 

- สนับสนุนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยและสภาเพื่อการ
พัฒนากัมพูชาจัดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดชายแดนไทย -กัมพูชา รวมทั้ง
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการน าเข้าและการส่งออกและลดความซับซ้อนของกระบวนการศุลกากร 

(3) การคมนาคมขนส่ง 
- ที่ประชุมยินดีกับทางรถไฟเช่ือมโยงไทย – กัมพูชา ซึ่งเช่ือมโยงจากอ าเภอปอยเปต – อ าเภอ 

อรัญประเทศเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2559 และความคืบหน้าของการก่อสร้างทางรถไฟจากอ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแก้ว ราชอาณาจักรไทย ไปยังอ าเภอปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา และทั้งสองฝุาย
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จะเร่งรัดให้คณะท างานด้านเทคนิคในการจัดท าร่างความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนทางรถไฟระหว่างประเทศ 
- เห็นชอบท่ีจะเร่งรัดการก่อสร้างสะพานบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด (จังหวัดจันทบุรี) – ปรม 

(จังหวัดไพลิน) 
(4) การค้าขายสินค้าเกษตรของประชาชนบริเวณชายแดน 

- สนับสนุนการด าเนินการตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการท าเกษตรแบบมีสัญญา ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2556 
ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

- ส่งเสริมให้จังหวัดชายแดนหารือและประสานงานเพื่ออ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนทาง
การค้า ผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร สินค้าเกษตรของประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณตามแนวชายแดน 

- สนับสนุนกลไกความร่วมมือที่มีอยู่ในกาเสริมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาการเกษตร อาทิ  
การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง รวมถึงความร่วมมือด้านสุขาภิบาลและสุขอนามัยพืชและศัตรูพืช เพื่ออนุรักษ์ 
คน สัตว์ และพืช และกักกันโรคติดต่อในสัตว์และพืช 

(5) ความร่วมมือด้านแรงงาน 
- เน้นย้ าการด าเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรั ฐบาลแห่ง

ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2558 ระหว่างการประชุมร่วม
คณะรัฐมนตรี ไทย – กัมพูชา อย่างไม่เป็นทางการครั้งที่ 2 

- สนับสนุนให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายที่
จ าเป็นส าหรับแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาท างานในราชอาณาจักรไทย 

- สนับสนุนและประสานกับกระทรวง หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือแรงงานของ
ทั้งสองประเทศในการใช้บัตรผ่านแดนส าหรับการท างานแบบไป – กลับ และตามฤดูกาล ตามบริเวณชายแดน 

- เห็นชอบที่จะแนะน าเจ้าหน้าที่จังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด 
ในการปูองกันและจับกุมหัวหน้ากลุ่มผู้กระท าผิดกฎหมายที่ลักลอบน าเข้าแรงงานกัมพูชามายังราชอาณาจักรไทย 

- ไทยจะให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาท างานอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายในจังหวัดชายแดนของไทย และส่งผู้เช่ียวชาญไปให้การอบรม ณ ศูนย์อบรมทักษะฝีมือแรงงานไทย 
– กัมพูชา ณ โปนพนม กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

- ส่งเสริมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าท่ีและกองก าลังบริเวณพื้นท่ีชายแดนในการจัดการ
การส่งกลับแรงงานท่ีลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายให้เดินทางกลับประเทศ 

(6) การบริหารจัดการจุดผ่านแดน 
 การเปิดจุดผ่านแดน 

- เห็นชอบให้มีการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร 4 จุด ประกอบด้วย (1) ช่องอานม้า จังหวัด
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อุบลราชธานี – ช่องอานเชะ จังหวัดพระวิหาร (2) บ้านเขาดิน จังหวัดสระแก้ว  - บ้านพนมได จังหวัดพระตะบอง  
(3) บ้านท่าเส้น จังหวัดตราด – บ้านทมอดา จังหวัดโพธิสัตว์ (4) ช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ – ช่องจุ๊บโกกี จังหวัดอุดร
มีชัย 

- สนับสนุนกระบวนการการก่อสร้างสะพานข้ามแดน อาคารถนน และสิ่ งก่อสร้างอื่นๆ ณ จุดผ่าน
แดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน (จังหวัดสระแก้ว) – สตึงบท (จังหวัดบันเตียนเมียนเจย) 

- การส่งเสริมให้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Committee - JBC) ก าหนดห้วง
เวลาในการส ารวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศร่วม (Joint Detail Survey: JDS) ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง 
(อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด) – บ้านฉอระกา (อ าเภอส ารูด จังหวัดพระตะบอง) เพื่อการสร้างถนนใหม่ 

- เห็นชอบที่จะเริ่มต้นการหารือในการเปิดจุดผ่านแดนถาวร ณ บ้านปุาไร่ (จังหวัดสระแก้ว) –  
โอเนียง (จังหวัดบันเตียเมียนเจย) 

- ส่งเสริมให้จังหวัดสระแก้ว – จังหวัดบันเตียเมียนเจย สานต่อการหารือความเป็นไปได้เพื่อการเปิด
จุดผ่อนปรนการค้าแห่งใหม่ ณ โนนหมากมุ่น จังหวัดสระแก้ว – บ้านไปรจัน จังหวัดบันเตียเมียนเจย 

- มิให้มีการปิดจุดผ่านแดนโดยฝุายใดฝุายหนึ่ง การปิดจุดผ่านแดนควรตั้งอยู่บนหลักเหตุผลที่
เหมาะสมและการตกลงของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ 

 การส ารวจและจัดท าหลักเขตแดน 
- สนับสนุนให้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Committee – JBC) จัดการ

ประชุมในครั้งต่อไป (การประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมครั้งท่ี 6) โดยเร็วที่สุด 
- สนับสนุนการด าเนินการตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล

แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนทางบก ปี 2543 
- ยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะไม่น าเอาปัญหาเขตแดนมากระทบความสัมพันธ์อันดีระหว่างสอง

ประเทศ และเห็นชอบท่ีทั้งสองฝุายควรจะงดเว้น/ระงับการด าเนินกิจกรรมใดๆ ที่จะละเมิดเขตแดนท่ีมีอยู่แล้ว ในกรณีที่มี
ความขัดแย้งเกิดขึ้นจะใช้ความอดทนอดกลั้นและปูองกันไม่ให้ความขัดแย้งขยายตัว โดยใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 

 การดูแลรักษา (พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น) สิ่งแวดล้อมบริเวณชายแดน 
- มอบหมายให้จังหวัดชายแดนมีภารกิจในการส่งเสริมความร่วมมือในการดูแลรักษา (พัฒนา

ปรับปรุงให้ดีขึ้น) สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย ตลอดแนวพื้นที่ชายแดน 
(7) การสาธารณสุขและการพัฒนาชุมชน 

- ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาและเปลี่ยนความรู้
ทักษะและความคืบหน้าของการบริการด้านสุขภาพ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลของโรคระบาด และร่วมกันปูองกัน 
และกักกันโรคติดต่อ 

- ร่วมกันส่งเสริมและลดความซับซ้อนเรื่องระบบการส่งตัวผู้ปุวยข้ามแดน และเห็นพร้อมในการสร้าง
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โรงพยาบาลพี่น้องในพืน้ท่ีชายแดน (Friendship Hospital) โดยประเทศไทยจะสนับสนุนทางด้านเทคนิคให้แก่หมอ และ
บุคลากรด้านสุขภาพ และควบคุมโรคติดต่อ 

- สนับสนุนและพัฒนาโครงการสาธารณสุขของจังหวัดสระแก้ว – จังหวัดบันเตียเมียนเจย และจังหวัด
ตราด – จังหวัดเกาะกง โดยมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้เรื่องโรคติดต่อ พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ พัฒนาระบบการส่งตัว
ผู้ปุวยข้ามแดน และสร้างโรงพยาบาลพี่น้อง 

(8) การส่งกระแสไฟฟูาข้ามพรมแดน 
- สนับสนุนให้มีหารือรายละเอียดของโครงการโรงไฟฟูาพลังน้ าสตึงเมนัม/สตึงเมตึกในด้านการใช้น้ า

และขายไฟฟูาของโรงไฟฟูาพลังน้ าดังกล่าว 
- ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการส่งเสริมการส่งกระแสไฟฟูาในพื้นที่ช่องสายตะกู 

จังหวัดบุรีรัมย์ – จุ๊บโกกี จังหวัดอุดรมีชัย ให้เป็นตามกฎหมายและระเบียบของแต่ละประเทศ (ในประเด็นดังกล่าวฝุาย
ไทยรับข้อเสนอของฝุายกัมพูชาเพื่อน ามาพิจารณา) 

(9) การจัดการภัยพิบัติ 
- เสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการภัยพิบัติโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ระหว่าง

เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
(10) การลักลอบตัดไม้โดยผิดกฎหมาย 

- เห็นชอบให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้โดยผิดกฎหมายตาม
แนวชายแดนกัมพูชา-ไทย 

- เห็นชอบให้คณะเลขาธิการถาวรระดับชาติเพื่อการปูองกันปราบปรามการตัดไม้ การขนส่ง การเก็บ
รวบรวม และการส่งออกไม้พะยูงของกัมพูชา และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-
กัมพูชา (ฝุายไทย) จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ 1 เพื่อก าหนดกลไกการลาดตระเวนร่วม และขยายความร่วมมือในการ
ปูองกันฯ ลักลอบตัดไม้ฯ 

(11) การปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมบริเวณชายแดน 
- ส่งเสริมให้กองก าลังที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนปกปูองดูแลและรักษาความมั่นคงและความ

สงบเรียบร้อยในพ้ืนท่ีตามแนวชายแดน 
- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องมีการตรวจตราตามบริเวณแนวชายแดนอย่างทั่วถึงมากยิ่งยิ่งขึ้น และ

เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อปูองกันและปราบปรามกิจกรรม/การกระท าผิดกฎหมายทุกรูปแบบ รวมทั้งร่วมมือกันแก้ไข 
ข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นตามบริเวณชายแดนตามกฎหมาย และความตกลงท่ีทั้งสองฝุายได้มีการลงนามไว ้

- ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วเพื่อปูองกันและ
ปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายทุกประเภทตามบริเวณแนวชายแดน 

- สนับสนุนการประชุมระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติและส านักงานใหญ่ต ารวจแห่งชาติกัมพูชาเพื่อ
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หารือการส่งเสริมความสัมพันธ์และร่วมมือในการรักษาสันติสุขและความมั่นคง 
- ส่งเสริมความร่วมมือการจัดตั้งพื้นที่ปลอดยาเสพติด “หมู่บ้านสีขาว” ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 

รวมถึงการจัดตั้งส านักงานประสานปราบปรามยาเสพติดชายแดนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือตามแนวชายแดนระหว่างไทย 
– กัมพูชา 

- ฝุายกัมพูชาเห็นชอบที่จะให้ความร่วมมือในการปูองกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด เคมีภัณฑ์ 
และสารตั้งต้น ตามโครงการแม่น้ าโขงปลอดภัย และฝุายไทยยินดีสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ การจัดหลักสูตร
อบรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการยึดทรัพย์ การสืบสวนกลุ่มแอฟริกัน การท าส านวนคดี
แก่ฝุายกัมพูชา 

(12) การท่องเที่ยว 
- เชิญชวนผู้ซื้อและผู้ขายให้เข้ามาร่วมงานเทศการการท่องเที่ยวนานาชาติของทั้งสองประเทศ และ

เห็นชอบให้มีการแลกเปลี่ยนนักแสดงระหว่างกันในงานเทศการการท่องเที่ยวนานาชาติดังกล่าว 
- จัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างจังหวัดทางภาคตะวันออกของประเทศไทยกับจังหวัด

ชายทะเลของกัมพูชา 
- ส่งเสริมการเช่ือมโยงทางน้ า ทางบก และทางอากาศ เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็น

ชายหาดที่สวยงามของทั้งสองประเทศ 
- ศึกษาและรายงานการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง และการลงทุนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

(13) การด าเนินโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือ ACMECS 
- ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิก ACMECS ที่เหลือสนับสนุน เรื่อง ACMECS Single Visa ภายใต้วิสัยทัศน์ 

“5 ประเทศ 1 จุดหมาย” 
- ส่งเสริมการน า ACMECS Tourism Action Plan 2016 – 2018 มาปรับใช้ และส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวสีเขียว ซึ่งเป็นความรับผิดชอบอันควรในฐานะประเทศสมาชิก ACMECS 
- สนับสนุนการจัดตั้งเมืองพี่เมืองน้อง (Sister Cities/Sister Provinces) โดยที่ประชุมแสดงความยินดี

ในการเซ็นสัญญาความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดอุดรมีชัย – จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดกัมปงธม – จังหวัด
สุรินทร์ 

(14) กลไกความร่วมมือระดับจังหวัดและท้องถิ่น 
- ส่งเสริมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน และเทศบาล/อ าเภอ ของทั้งสองประเทศมีการประชุมร่วมกัน

อย่างสม่ าเสมอ โดยผลัดเปลี่ยนเป็นเจ้าภาพ 
- เห็นชอบให้มีการแลกเปลี่ยนรายช่ือที่ปัจจุบันของหน่วยงานที่มีอ านาจในพื้นที่ในแต่ละระดับ โดยมี

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/โทรศัพท์มือถือ เพื่อเพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสาร 
- เห็นชอบให้มีการแจ้งให้แต่ละฝุายทราบโดยทันทีในโอกาสแรกหากเจ้าหน้าที่ฝุายใดได้ท าการจับกุม
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ประชาชนของอีกฝุายหนึ่งซึ่งได้กระท าผิดในเขตแดนของอีกฝุาย 
(15) อื่นๆ 

- เสริมสร้างความไว้วางใจและเคารพระหว่างกัน ด้วยการเผยแพร่ข้อมูล โดยการน าเสนอข้อมูลที่เป็น
ความจริงและสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ความไว้วางใจ และการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศ  
ในฐานะส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซียนท่ีเข้มแข็ง 

- มีการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา และสนับสนุนการส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การศึกษา สาธารณสุข การพัฒนาชนบท การจัดแสดงสินค้า และการจัดแสดงสินค้า
ทางการเกษตรของจังหวัดชายแดน รวมทั้งสนับสนุนการเดินทางแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดน
ของทั้งสองประเทศ 
ทั้งนี้ แนวทางที่ก าหนดไว้ในบันทึกการประชุมอยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สามารถปฏิบัติได้  
เป็นประโยชน์ท่ีจะให้ผู้บริหารระดับสูงในพื้นที่ที่มีเขตแดนติดกันมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สอดคล้องกับเจตนารมณ์และ
นโยบายของรัฐบาล และเป็นการสานต่อความร่วมมือด้านต่างๆ ท่ีรัฐบาลทั้งสองฝุายได้ท าความตกลงกันไว้แล้ว 

4. กระทรวงมหาดไทยเห็นว่าแนวทางการจัดท าร่างบันทึกดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงไม่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา แต่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบก่อนการลงนามตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ .ศ. 2548 
มาตรา 4 (7) เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที ่มท. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 34/2560 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
220860 
 
เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการร่วม ภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุนส าหรับความเป็นหุ้นส่วน

เศรษฐกิจ ครั้งท่ี 4 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. อนุมัติองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วม (Joint Committee : JC) 
ภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุนส าหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (Japan – Thailand 
Economic Partnership Agreement : JTEPA) (JC - JTEPA) ครั้งที่ 4 โดยมี รมช.กต. เป็นหัวหน้าคณะและมีผู้แทน
ของ พณ. กค. อก. กษ. ศธ. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดศ. วท. ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และ กก. อยู่ในองค์ประกอบ 

 2. เห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยรับรองข้อก าหนดขอบเขต (Terms of Reference : ToR) ของการทบทวน
ทั่วไป JTEPA ร่วมกับฝุายญี่ปุุนในการประชุมดังกล่าว อนึ่ง หากฝุายญี่ปุุนมีข้อแก้ไขต่อร่าง ToR แต่ไม่มีนัยส าคัญต่อ
นโยบายของไทย ขอให้ กต. มีอ านาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ โดยไม่ต้องน าเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

 3. รับทราบว่า กต. จะเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติกรอบการหารือในประเด็นต่างๆ ภายใต้ JTEPA หลังจาก 
ที่รวบรวมได้จากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเป็นประธานคณะอนุกรรมการก ากับดูแลเรื่องต่างๆ (ตามข้อ 1) ได้แล้ว และก่อนการ
ประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการทบทวนทั่วไป ครั้งที่ 1 ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นภายในสิ้นปี 2560 และขอให้หน่วยงาน
ต่างๆ ให้ความร่วมมือ กต. ในการจัดท ากรอบการหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. การประชุม JTEPA เป็นกรอบการหารือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุุนที่ครอบคลุมประเด็นแบบรอบด้าน 

เช่น การค้าสินค้า กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าพิธีการศุลกากร การยอมรับมาตรฐานร่วมกัน การค้าบริการ และการลงทุน 
เป็นต้น โดยนายกรัฐมนตรีไทยและญี่ปุุนได้ร่วมลงนาม JTEPA มีการประชุมมาแล้ว 3 ครั้ง และมีคณะอนุกรรมการ 
ของฝุายไทยรวม 19 คณะ โดยมีผู้แทนจากกระทรวงต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องรับผิดชอบในประเด็นนั้นๆ รวมถึงมีคณะกรรมการ
ก ากับการด าเนินการ JTEPA ที่ รมว.กต. เป็นประธาน ท าหน้าที่ก ากับดูแล JTEPA ในภาพรวม 

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

เพื่อใช้ก าหนดท่าทีของประเทศและผลประโยชน์ของประเทศ 
ในระยะยาวท่ีต้องการให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. โดยข้อที่ 169 ของ JTEPA ระบุให้คู่ภาคีต้องด าเนินการทบทวนการปฏิบัติตามและการด าเนินการของ 
JTEPA ในปีท่ี 10 หลังจากท่ี JTEPA มีผลบังคับใช้และทุกๆ 10 ปีหลังจากนั้น ในการประชุม HLJC ไทย – ญี่ปุุน ครั้งท่ี 3 
ณ ประเทศญี่ปุุน ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธานฝุายไทย ทั้งสองฝุายจึงได้เห็นพ้องกัน 
ที่จะให้ กต. ไทยและญี่ปุุนจัดประชุม JC – JTEPA ครั้งที่ 4 เพื่อจัดตั้งกลไกการทบทวนทั่วไป JTEPA ซึ่ง ครม. ได้มีมติ
รับทราบผลการประชุม HLJC ไทย – ญี่ปุุน ครั้งท่ี 3 แล้ว 

3. การประชุม JC – JTEPA ครั้งท่ี 4 จะจัดขึ้นในวันที่ 23 ส.ค. 2560 ณ กต. ประเทศไทย โดยมี รมช.กต. ไทย
และญี่ปุุน เป็นประธานร่วม มีวัตถุประสงค์ คือ การจัดตั้งคณะอนุกรรมการว่าด้วยการทบทวนทั่วไปเพื่อเป็นกลไกในการ
ทบทวนทั่วไป JTEPA และรับรอง ToR ของการทบทวนทั่วไป ซึ่งก าหนดหน้าที่ให้คณะอนุกรรมการฯ ท าการทบทวน
ทั่วไปในเชิงเทคนิค และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการว่าด้วยการทบทวนทั่วไปจัดการประชุมครั้งที่ 1 ภายในสิ้นปี 
2560 ซึ่งถือเป็นการเริ่มกระบวนการการทบทวนทั่วไป JTEPA ที่จะมีผลก าหนดทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างไทยกับญี่ปุุนในระยะต่อไป ทั้งนี้ ToR ข้างต้นไม่เป็นสนธิสัญญาภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ 
และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

4. สาระส าคัญของ ToR ดังกล่าว สรุปได้ ดังนี ้
4.1 วัตถุประสงค์ของการทบทวนทั่วไป เพื่อทบทวนการใช้บังคับ JTEPA ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และ

พิจารณามาตรการการใช้บังคับหรือความร่วมมือเพิ่มเติมหรือความจ าเป็นในการแก้ไข JTEPA 
4.2 หลักการการทบทวนทั่วไปจะด าเนินการโดย JC และคณะอนุกรรมการต่างๆ ภายใต้ JTEPA ซึ่งรวมถึง

คณะอนุกรรมการว่าด้วยการทบทวนท่ัวไปที่ตั้งข้ึนมาใหม ่
4.3 ขอบเขตของการทบทวนทั่วไป ครอบคลุมประเด็นทั้งหมดที่อยู่ใน JTEPA ในปัจจุบัน เช่น การค้าสินค้า 

กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า พิธีการศุลกากร การค้าบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายของบุคคลธรรมดา ทรัพย์สิน  
ทางปัญญา การแข่งขัน และความร่วมมือในสาขาต่างๆ รวมทั้งประเด็นใหม่ที่ยังไม่มีใน JTEPA 

4.4 รูปแบบของการทบทวนท่ัวไป  
1) คณะอนุกรรมการว่าด้วยการทบทวนทั่วไป มีหัวหน้าคณะในระดับรองอธิบดี (หรือผู้แทน) จะท า

หน้าที่ทบทวน JTEPA ทั้งฉบับในด้านเทคนิคและรายงานผลการทบทวนทั่วไปให้ JC ทราบ รวมถึงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความจ าเป็นในการเจรจาแก้ไข JTEPA โดยผลการประชุมจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน 

2) คณะอนุกรรมการว่าด้วยการทบทวนทั่วไปอาจมอบให้คณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วภายใต้ 
JTEPA ท าการทบทวนทั่วไปในประเด็นเทคนิคที่คณะนั้นๆ รับผิดชอบอยู่ และรายงานผลพร้อมทั้งเสนอแนะ 
ให้คณะอนุกรรมการว่าด้วยการทบทวนท่ัวไป เพื่อประมวลรายงานต่อ JC ต่อไป 

3) JC จะรายงานข้อคิดเห็นต่อการทบทวนทั่วไปตามที่ได้รับรายงานจากคณะอนุกรรมการว่าด้วย  
การทบทวนท่ัวไปให้รัฐบาลของแต่ละฝุายพิจารณาในขั้นตอนต่อไป 
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4) คาดว่าจะสรุปผลการทบทวนทั่วไปได้ภายใน 1 ปี หลังจากการประชุม JC – JTEPA ครั้งที่ 4 
(ภายในวันท่ี 22 ส.ค. 2561) 

5) ก าหนดจุดติดต่อหลัก ได้แก่ กต. ของแต่ละฝุาย 
5. ในช้ันนี้ กต. อยู่ระหว่างการรวบรวมท่าทีไทยส าหรับการทบทวนทั่วไปในแต่ละบทบาทของ JTEPA  

จากหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการก ากับดูแลเรื่องต่างๆ ของไทย โดยในวันที่ 9 ส.ค. 2560  
มีการประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเจรจาตาม JTEPA ที่ประชุมได้เห็นชอบร่าง ToR ดังกล่าวแล้ว  
และหลังจากที่รวบรวมท่าทีได้ครบแล้ว กต . จะเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติกรอบการหารือก่อนการประชุม
คณะอนุกรรมการต่อไปครั้งที่ 1 ภายในสิ้นปี 2560 ต่อไป 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ กต. เสนอ ให้คณะผู้แทนไทยรับรองข้อก าหนดขอบเขต (Terms of Reference: ToR) ของ
การทบทวนท่ัวไป JTEPA ร่วมกับฝุายญี่ปุุนในการประชุมคณะกรรมการร่วม (Joint Committee: JC) ภายใต้ความตกลง
ระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุุนส าหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (Japan-Thailand Economic Partnership 
Agreement: JTEPA) (JC-JTEPA) ครั้งที่ 4 ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขร่าง ToR ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่  ครม. ได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ  
ให้ด าเนินการได้โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดงักล่าวด้วย ส่วนประเด็นการขออนุมัติองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม JC-JTEPA ครั้งที่ 4 นั้น 
ให ้กต. ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 34/2560 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
220860 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบต่อร่างพิธีสารการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย – สาธารณรัฐเช็ก 

ครั้งท่ี 2 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างพิธีสารการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย – 
สาธารณรัฐเช็ก ครั้งที่ 2 (Draft Protocol of the 2nd Session of the Joint Commission on Economic 
Cooperation between the Kingdom of Thailand and the Czech Republic) 

 2. อนุมัติให้ รมช.กต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการ
ร่วมฯ ครั้งท่ี2 

 3. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ 2  
โดยไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ขอให้ กต. และคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
สามารถด าเนินการได้ โดยน าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจาก 
การปรับเปลี่ยนดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. เมื่อปี 2556 ไทยและสาธารณรัฐเช็กได้จัดตั้งกลไกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ 

ด้านเศรษฐกิจไทย – สาธารณรัฐเช็ก โดยมี รมว.กต. และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสาธารณรัฐเช็ก 
เป็นประธานร่วมกัน ซึ่งได้มีการจัดประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2556 ณ กระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้าสาธารณรัฐเช็ก 

2. โดยที่ฝุายไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 23 ส.ค. 
2560 ณ กรุงเทพมหานคร ดังนั้น กต. จึงได้จัดการประชุมเตรียมการฝุายไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ 
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2560 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝุายไทยเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็น
ความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งรับฟังข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ฝุายไทยควรหยิบยกขึ้นหารือกับฝุายเช็กและคาดว่าฝุายเช็ก

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กต./กษ. (สกต./สศก./ปศ./วก./ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

ส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเช็ก  
ซึ่ งจะเป็นประโยชน์ต่อการด า เนินความสัมพันธ์ทั้ งสองประเทศ 
ให้แน่นแฟูนยิ่งข้ึนต่อไปในอนาคต 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จะหยิบยกขึ้นหารือในช่วงการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ และเพื่อประกอบการจัดท าประเด็นหารือ และร่างพิธีสาร
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งท่ี 2 ที่สะท้อนประเด็นความร่วมมือต่างๆ ที่มีอยู่ระหว่างกัน 

3. เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2560 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจ าประเทศไทยได้ส่งร่างโต้ตอบพิธีสาร  
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ 2 ให้ฝุายไทยพิจารณา ซึ่ง กต. ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา 
ให้ข้อคิดเห็นและได้แก้ไขร่างพิธีสารการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งท่ี 2 ตามข้อพิจารณาของหน่วยงานต่างๆ แล้ว 

4. ร่างพิธีสารการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งท่ี 2 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
4.1 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในภาพรวม 1) ทั้งสองฝุายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลให้แต่ละฝุายรับทราบ 

ถึงสถานการณ์ และนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลแต่ละประเทศ รวมถึงนโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุนและ
มาตรการในการพัฒนาเศรษฐกิจ 2) ฝุายไทยได้เน้นถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายประเทศ 4.0 และโครงการระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างยั่งยืน รวมถึงนโยบายประเทศไทย +1 
เปิดโอกาสอย่างมากให้สาธารณรัฐเช็กได้มีส่วนร่วมในภาคธุรกิจ การค้า และการลงทุนในประเทศไทย 3) ทั้งสองฝุายยังมี
ศักยภาพอีกมากในการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน ซึ่งมูลค่าการค้าทวิภาคีระหว่างกันที่แท้จริงนั้น ยังห่างไกลจากมูลค่า
การค้าที่ท้ังสองฝุายได้ตั้งเปูาหมายไว้ (ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ 1 ตั้งเปูาหมายการค้าไว้ที่ 2 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2558) ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องเพิ่มการหารือระหว่างกันเพื่อส่งเสริมการค้าทวิภาคีเพื่อให้สามารถ
บรรลุเปูาหมายการค้าที่ตั้งไว้ได้ 

4.2 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า 1) ทั้งสองฝุายเห็นพ้องว่า ควรใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบ 
ด้านที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศในฐานะที่เป็นศูนย์กลางด้านการค้าและโลจิสติกส์  2) ทั้งสองฝุายยินดี 
ต่อการจัดตั้งส านักงานการค้าเช็กท่ีกรุงเทพฯ เมื่อปี 2558 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านธุรกิจระหว่างบริษัทไทยและเช็ก 
โดยระบุลักษณะและความต้องการพิเศษของตลาดไทย และโดยด าเนินการจับคู่อุปสงค์ของไทยให้สอดคล้องกับอุปทาน
ของเช็ก และฝุายเช็กได้ช้ีให้เห็นว่า ธนาคารเพื่อการส่งออกและบรรษัทประกันและคุ้มครองการส่งออกเช็กจะเป็น
หน่วยงานหลักในการสนับสนุนการจัดหาเงินทุนส าหรับความร่วมมือระหว่างบริษัทเช็กและบริษัทไทยไม่ว่าจะเป็น  
การด าเนินการในตลาดของทั้งสองประเทศหรือในประเทศที่สาม อุตสาหกรรม 1) ทั้งสองฝุายจะเริ่มกระบวนการหารือ
เพื่อจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านความร่วมมืออุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมโดยการจัดการ
หารืออย่างสม่ าเสมอ และการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านนโยบายและมาตรการ
ส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการพัฒนาธุรกิจ Startup การสร้าง
มาตรฐาน เทคโนโลยีอัจฉริยะ นาโนเทคโนโลยี วิทยาการหุ่นยนต์ และอื่นๆ 2) ทั้งสองฝุายเห็นพ้องที่จะส่งเสริม 
ความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการฝึกอบรม พลังงาน 1) ฝุายเช็กรับทราบถึง 
ความสนใจของฝุายไทยจะมีความร่วมมือระหว่างกันในสาขาพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และพลังงานจากขยะ 
รวมถึงความร่วมมือกับประเทศท่ีสาม โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV 2) ทั้งสองฝุายเห็นพ้องว่า จะสามารถร่วมมือกันได้ในสาขา
การบริหารจัดการของเสีย ซึ่งฝุายไทยประสงค์จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากฝุายเช็กในเรื่องเทคโนโลยีการแปรรูป
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ขยะเป็นพลังงาน และระบบการคัดแยกขยะแข็งและขยะอันตราย โครงสร้างพ้ืนฐาน ฝุายสาธารณรัฐเช็กเน้นย้ าว่า  
โดยที่สาธารณรัฐเช็กมีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย สาธารณัฐเช็กจึงสามารถสนับสนุน  
โครงการพัฒนาต่างๆ ของไทยได้ เฉพาะสาขาการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาขาท่ีมีศักยภาพในการร่วมมือกัน
ประกอบด้วยสาขาการก่อสร้างและพัฒนาความทันสมัยของการคมนาคมระบบราง โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์  
การคมนาคมขนส่ง อุปกรณ์การยกและการจัดเก็บ รวมถึงการคมนาคมทางอากาศ สิ่งแวดล้อม 1) ฝุายไทยสนใจแสวงหา
ความร่วมมือที่เป็นไปได้กับฝุายเช็กในสาขาต่างๆ อุปกรณ์การวัดและติดตามการควบคุม และรักษาสิ่งแวดล้อม  
การส ารวจ การขจัดการปนเปื้อนและฟื้นฟูความเสียหายและอุบัติเหตุด้านสิ่งแวดล้อมให้คืนสู่สภาพปกติ การจัดการและ
การจัดสรรแหล่งน้ าดื่ม การควบคุมอุทกภัยและการส ารวจและท าแผนที่ด้านธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิยา 2) ฝุายไทย
รับทราบความสนใจด้านการส ารวจด้านธรณีวิทยา เหมืองแร่และการรักษาทรัพยากรแร่ รวมถึงเทคโนโลยีในการรักษา
และการผลิตของเหมืองแร่ 3) ทั้งสองฝุายสนับสนุนในด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการส ารวจ 
ด้านธรณีวิทยา การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านธรณีวิทยาแบบดิจิทัล การลงทะเบียนและการให้ความคุ้มครองมวลสาร  
ของแหล่งแร่ชนิดต่างๆ การลงทุน 1) ทั้งสองฝุายด าเนินการอย่างแข็งขันเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ
ได้แสวงหาความร่วมมือและมีโอกาสในการร่วมทุนกันมากขึ้นกับคู่ธุรกิจของตน 2) ทั้งสองฝุายย้ าว่าที่ตั้งของทั้งสอง
ประเทศเป็นจุดเข้าสู่ตลาดที่ใหญ่กว่า คือ ตลาดอาเซียนและตลาดสหภาพยุโรปตามล าดับสามารถเป็นโอกาสที่เอื้ออ านวย
ส าหรับการลงทุนซึ่งกันและกันและการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน 3) ฝุายไทยย้ าว่า นโยบายประเทศไทย +1 ประยุกต์กับ 
การลงทุนของฝุายเช็กในภูมิภาคได้ ช่วยส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคของกลุ่มประเทศ CLM 4) ทั้งสองฝุายสนับสนุน
นักลงทุนในแต่ละประเทศในสาขายานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ นาโนเทคโนโลยี อาหาร อสังหาริมทรัพย์  
และการบริหารจัดการโรงแรม เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์การแพทย์ 5) ฝุายเช็กแจ้งว่าไม่สามารถด าเนินการเจรจา
ทวิภาคไทยเกี่ยวกับความตกลงระหว่างเช็กและไทยเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน เนื่องจากได้มีด าริให้มี  
การเจรจาเกี่ยวกับข้อบทเรื่องการคุ้มครองการลงทุนและการจัดการข้อขัดแย้งระหว่างนั กลงทุนกับรัฐภายใต้กรอบ
ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศไทยแล้ว การท่องเที่ยว 1) ทั้งสองฝุายจะส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การท่องเที่ยวระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ 2) ทั้งสองฝุายรับทราบถึงความพยายามที่จะให้มีการเปิด
เส้นทางบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ และกรุงปราก เกษตรกรรม 1) ฝุายเช็กเสนอการจัดส่งข้าวมอลต์หรือผลิตภัณฑ์ 
ขนมหวาน นอกเหนือจากเรื่องผลิตภัณฑ์นมที่อยู่เดิมโดยในสาขาการน าเข้าสินค้าเกษตร ฝุายเช็กกล่าวถึงเรื่องอาหารสัตว์ 
ปุ๋ย เวชภัณฑ์รักษาสัตว์ และเคมีส าหรับการปูองกันพืช 2) ฝุายเช็กเสนอการหารือด้านการเกษตรกรรมที่กว้างขึ้นและ
หารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการด าเนินความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร 3) ทั้งสองฝุายส่งเสริม
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทยเพื่ออ านวยความสะดวกในด้านการค้า
ผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตร ฝุายเช็กเสนอความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาขาความปลอดภัยทางอาหารและ
สุขอนามัยพืชและสัตว์ ความร่วมมือด้านวิชาการ ทั้งสองฝุายเห็นพ้องที่จะหารือเกี่ยวกับสาขาที่หลากหลายของความ
ร่วมมือทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่ง
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ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาของทั้งสองฝุายได้มีการติดต่อกัน จัดท าโครงการร่วมกัน ฝุายไทย
เห็นว่า กิจกรรมเหล่านี้จะน าไปสู่ความเป็นไปได้ในการจัดท าความตกลงด้านความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ความร่วมมือสามฝ่าย ทั้งสองฝุายร่วมกันแสวงหาศักยภาพในความร่วมมือสามฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มประเทศ 
CLM ในสาขาที่ทั้งสองฝุายมีความสนใจร่วมกัน การยกเว้นในเรื่องความรับผิดชอบ 1) พิธีสารฉบับนี้ไม่ใช่เป็นสัญญา
หรือก่อให้เกิดสัญญาหรือถือเป็นสัญญาในรูปแบบใดๆ และพิธีสารฉบับนี้จะไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายใดๆ  
หรือมีผลผูกพันต่อประเทศใดประเทศหนึ่ง 2) ทั้งสองฝุายเห็นพ้องให้จัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ 3  
ที่สาธารณรัฐเช็ก โดยจะตกลงกันเกี่ยวกับวันและสถานท่ีผ่านช่องทางการทูต 

5. ร่างพิธีสารการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งท่ี 2 มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี
ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเช็กในด้านต่างๆ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศให้แน่นแฟูนยิ่งขึ้น
ไปในอนาคต และไม่มีถ้อยค าหรือบริบทที่จะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็น
สนธิสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

6. ทั้งสองฝุายเห็นพ้องให้มีการลงนามร่างพิธีสารการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ 2 ในการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 ส.ค. 2560 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี รมช.กต. และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสาธารณรัฐเช็ก [นายวลาดิเมียร์ บาร์เทิล (Vladimir Bartl)] 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัตทิัง้ 3 ข้อ ตามที ่กต. เสนอ และให้ กต. รับความเห็นของ อก. ไปพิจารณาด าเนินการตอ่ไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 34/2560 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
220860 
 
เรื่อง : รายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 
 
สารัตถะ : คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบผลการด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 2560 - 2564 
2. เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปีงบประมาณ2560(กรกฎาคม – 

กันยายน 2560) และปีงบประมาณ 2561 โดยให้ กษ. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 และมอบหมายหน่วยงานด้านการวิจัย รวมทั้งสถาบันการศึกษา
ในพื้นที่สนับสนุนการด าเนินงานแบบบูรณาการในภูมิภาคต่างๆ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 

– 2564 โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยเป็นผู้น าในระดับภูมิภาค ด้านการผลิต การบริโภค การค้า สินค้าและการ
บริการเกษตรอินทรีย์ที่มีความยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” รวมทั้งกลยุทย์และเปูาหมาย/ตัวช้ีวัดในการ
ด าเนินงาน 

2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 และผลการด าเนินงาน
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปี 2560 โดยมีการจัดตั้งกลไกการขับเคลื่อน ดังนี้ 

1) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพฒันาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 
2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับภาค 6 ภูมิภาค 6 คณะ 
3) แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัด ส าหรับผลการด าเนินงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์  

ปี 2560 ที่ส าคัญได้แก่ ส่งเสริมการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด และปศุสัตว์อินทรีย์ การอบรม
ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตพืช ปศุสัตว์ และสัตว์น้ าอินทรีย์ ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่แปลงใหญ่ 
สนับสนุนปัจจัยการผลิต ตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม พัฒนาสถานที่จ าหน่ายสินค้ า
อินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน การประชาสัมพันธ์เกษตรอินทรีย์ การก าหนดพิกัดศุลกากรส าหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

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

เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของชาติเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. แผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 (กรกฎาคม – กันยายน 2560)  
และปีงบประมาณ 2561 แยกตามยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ จ านวน 185 โครงการ งบประมาณรวม 1,399.17 ล้านบาท  
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์  
จ านวน 413.97 ล้านบาท ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ จ านวน 863.72 ล้านบาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จ านวน 106.31 ล้านบาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ จ านวน 15.17 ล้านบาท 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 34/2560 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
220860 
 
เรื่อง : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และข้อเสนอแผนงานโครงการบริหารจัดการน้ า  

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
สารัตถะ : คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
เสนอตามข้อ 4 (1) – (5) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติขอช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นในการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ

ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และขอความเห็นชอบข้อเสนอแผนงานโครงการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ดังนี ้

1. นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นประธานการประชุมได้มอบนโยบายการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าโดยน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อการบริหารจัดการอย่างครบวงจร แบ่งเป็น  
3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 ปี 2557 – 2560 ระยะที่ 2 ปี 2561 – 2562 และ ระยะที่ 3 ปี 2563 – 2569 
โดยเน้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้เป็นระบบครบวงจรและเกิดความยั่งยืน ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบนโยบาย
และเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานด าเนินการจัดท ารายละเอียดแผนงานโครงการและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 – 2562 และน าเสนอ ครม. ภายใน 1 เดือน และส าหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เสนอในการ
ประชุม ครม. สัญจรที่จะมีขึ้นในระหว่างวันท่ี 21 – 22 สิงหาคม 2560 

2. กรมทรัพยากรน้ า ในฐานะฝุายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั้งประเทศมีจ านวนทั้งสิ้น 84.2 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.5 ของพื้นที่ประเทศ 
โดยเป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวนทั้งสิ้น 40.9 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 49 ของพื้นที่เสี่ยงภัย
แล้งทั้งประเทศ ส าหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั้งประเทศมีจ านวนทั้งสิ้น 45.4 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 14 ของพื้นที่ทั้ง
ประเทศ โดยเป็นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 15.9 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 35 ของพื้นที่เสี่ยง
อุทกภัยทั้งประเทศ ซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 3 ลุ่มน้ าหลัก ได้แก่ ลุ่มน้ าโขง (อีสาน) ชี 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ/กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อแก้ ไ ขปัญหาอุทกภั ยและภั ย แล้ งอย่ า ง เป็ นระบบ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Area – based) จ านวน 8 พื้นที่ เพื่อให้มี
ความชัดเจนในการบูรณาการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และมูล โดยมีพื้นท่ีลุ่มน้ ารวม 104.6 ล้านไร่ เป็นพื้นที่การเกษตร 63.57 ล้านไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ชลประทาน 6.33 ล้านไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่การเกษตร สามารถจัดสรรน้ าให้พื้นที่ชลประทานดังกล่าวตามความต้องการจ านวน 11,402 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ในขณะที่ยังมีความต้องการใช้น้ าเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทานอีก 17,474 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น  
เพื่อการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเป็นระบบ จึงได้ก าหนดพื้นที่
เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเป็นระบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Area – based) จ านวน 8 พื้นที่  
เพื่อให้มีความชัดเจนในการบูรณาการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ครอบคลุม 18 จังหวัด ประกอบด้วย 

(1) ลุ่มน้ าเลยตอนล่าง มีพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแล้ง จ านวน 1,081 ไร่ 
(2) ลุ่มน้ าห้วยหลวง มีพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย จ านวน 132,785 ไร่ 
(3) ลุ่มน้ าแม่น้ าสงคราม มีพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จ านวน 135,175 ไร่ 
(4) ลุ่มน้ าพุง – น้ าก่ า มีพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จ านวน 55,167 ไร่ 
(5) ลุ่มน้ าชีตอนบน มีพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแล้ง จ านวน 241,747 ไร่ และพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จ านวน 77,446 ไร่ 
(6) ลุ่มน้ าชีตอนกลาง มีพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จ านวน 73,956 ไร่ 
(7) ลุ่มน้ ามูลตอนบน มีพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแล้ง จ านวน 351,637 ไร่ และพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จ านวน 23,013 ไร่ 
(8) ลุ่มน้ ามูลตอนล่าง มีพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จ านวน 70,811 ไร่ 

ส าหรับแผนพัฒนาระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 โครงการตามแผนพัฒนาทรัพยากรน้ าแบบ
บูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ของทั้งประเทศ รวมจ านวน 8,719 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
51,092.47 ล้านบาท มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ จ านวน 1,356,510 ไร่ คิดเป็นปริมาณน้ าที่เพิ่มขึ้น 375 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมี
แผนงานโครงการของพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามการก าหนดพ้ืนที่บริหารจัดการ  
8 พ้ืนที่ จ านวน 36 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,104.59 ล้านบาท มีพ้ืนที่รับประโยชน์จ านวน 72,031 ไร่ คิด
เป็นปริมาณน้ าที่เพ่ิมขึ้น 6.81 ล้านลูกบาศก์เมตร และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว กรมชลประทาน  
กรมทรัพยากรน้ า และ กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงขอเสนอโครงการเร่งด่วนเพื่อการบริหารจัดการน้ าแบบ
บูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มเติม รวม 348 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 8,820 ล้านบาท มีพื้นที่ได้รับประโยชน์รวม 549,700 ไร่ คิดเป็นปริมาณน้ าเพิ่มขึ้น 107 ล้านลูกบาศก์เมตร  
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

(1) กรมชลประทาน จ านวน 160 โครงการ งบประมาณ 6,880 ล้านบาท มีพื้นท่ีได้รับประโยชน์ 379,900 ไร่ คิดเป็น
ปริมาณน้ าเพิ่มขึ้น 53 ล้านลูกบาศก์เมตร 

(2) กรมทรัพยากรน้ า จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ 1,130 ล้านบาท มีพื้นท่ีได้รับประโยชน์ 24,800 ไร่ 
คิดเป็นปริมาณน้ าท่ีเพิ่มขึ้น 37 ล้านลูกบาศก์เมตร 

(3) กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 180 โครงการ งบประมาณ 810 ล้านบาท มีพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ 145,000 ไร่ คิดเป็นปริมาณน้ าท่ีเพิ่มขึ้น 17 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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ทั้งนี้ แผนงานโครงการของพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามการก าหนดพ้ืนที่
บริหารจัดการ 8 พ้ืนที่ จ านวน 138 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 6,012 ล้านบาท มีพ้ืนที่รับประโยชน์จ านวน 
403,200 ไร่ คิดเป็นปริมาณน้ าท่ีเพ่ิมขึ้น 90 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ส าหรับแผนพัฒนาระยะที่ 3 ปี 2563 – 2569 โครงการตามแผนพัฒนาทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2569 ของทั้งประเทศ จ านวน 4,216 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 282,749 ล้านบาท  
มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ จ านวน 10.2 ล้านไร่ คิดเป็นปริมาณน้ าที่เพิ่มขึ้น 3,763 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีแผนงาน
โครงการของพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามการก าหนดพ้ืนที่บริหารจัดการ 8 พ้ืนที่ 
จ านวน 39 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 6,125 ล้านบาท มีพ้ืนที่รับประโยชน์จ านวน 112,800 ไร่ คิดเป็น
ปริมาณน้ าท่ีเพ่ิมขึ้น 86 ล้านลูกบาศก์เมตร 

3. กรมทรัพยากรน้ าได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งรัดการจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ า 
ประกอบด้วย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกรุงเทพมหานคร  
โดยกรมชลประทานเป็นผู้ส ารวจข้อมูลดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) พื้นที่ภาคใต้ จ านวน 11 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 1,111.28 ล้านบาท ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน  
4 แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการ 35 แห่ง อยู่ระหว่างขอรับสนับสนุนงบประมาณจ านวน  27 แห่ง เป็นเงินจ านวน 
445.08 ล้านบาท และยกเลิกโครงการ 7 แห่ง และมีจ านวน 38 แห่งเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งส่วน
ราชการที่รับผิดชอบได้ก าหนดมาตรการจัดเตรียมบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  
ในพื้นที่ที่มีโครงสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ าที่อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงการประสานผู้ว่าราชการจังหวัด  
เพื่อรับทราบมาตรการเตรียมความพร้อมดังกล่าว และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบเพื่อลดความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้น 

(2) พื้นที่ภาคเหนือ จ านวน 153 แห่ง พื้นที่ภาคกลาง จ านวน 115 แห่ง และพื้นที่ภาคตะวันออก จ านวน 
115 แห่ง รวมจ านวน 383 แห่ง 

(3) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 60 แห่ง หน่วยงานรับผิดชอบประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 15 แห่ง กรมทางหลวงชนบท 4 แห่ง กรมทางหลวง 26 แห่ง กรมประมง 1 แห่ง กรมทรัพยากรน้ า 2 แห่ง 
และไม่ทราบหน่วยงานรับผิดชอบ 12 แห่ง ตามล าดับ 

4. เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 ในการแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้ง และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จึงขอเสนอ ครม. เพื่อโปรดพิจารณา 

(1) รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 
โดยสรุปมติการประชุมได้ดังนี้ 

 1) ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ าจัดท ารายละเอียดแผนงานโครงการและ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 และแผนงานเร่งด่วนเพิ่มเติม และให้ฝุายเลขานุการ กนช. 
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น าเสนอ ครม. ภายใน 1 เดือน 
 2) ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ าเร่งจัดท ารายละเอียดแผนงานโครงการ  

และงบประมาณแบบบูรณาการเป็นแผนเร่งด่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อน าเสนอ ครม. ในวันที่มีการประชุม ครม. 
สัญจรที่จังหวัดนครราชสีมา 

 3) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสิ่งกีดขวางทางน้ าประกอบด้วย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท  
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมประมง กรมทรัพยากรน้ า และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งรัดการด าเนินการจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ า ตามผล การส ารวจของ 
กรมชลประทาน และกรณีการจัดหาแหล่งงบประมาณให้หารือร่วมกับส านักงบประมาณ และรายงานการด าเนินการ  
ให้ฝุายเลขานุการ กนช. ทราบเพื่อรวบรวมกราบเรียนนายกรัฐมนตรีต่อไป 

 4) มอบหมายให้ฝุายเลขานุการ กนช. ประสานกับกรุงเทพมหานครในการด าเนินการปูองกันน้ าท่วม 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 5) มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพในการจัดการขออนุญาต  
ใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ในการพัฒนาแหล่งน้ า 

 6) เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอในการหาพื้นที่บริเวณเนินเขา  
เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ าไม่ให้น้ าไหลลงสู่พื้นที่ราบ 

 7) ให้ฝุายเลขานุการ กนช. ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชย โดยให้น า
กรณีศึกษาของเขื่อนปุาสักชลสิทธ์ิ ในการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยใหม่ให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรม 

 8) รับทราบแผนการเติมน้ าลงสู่ใต้ดินเพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งทั่วประเทศของกรมทรัพยากรน้ า
บาดาล 

 9) รับทราบการโอนกรมทรัพยากรน้ าไปสังกัดที่ส านักนายกรัฐมนตรี โดยให้ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
 10) ให้ทุกหน่วยงานน าข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติ และมารายงานผลให้นายกรัฐมนตรีทราบ 

(2) รับทราบและเห็นชอบการก าหนดพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเป็นระบบใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Area – based) จ านวน 8 พื้นที่ เพื่อให้มีความชัดเจนในการบูรณาการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้ง 

(3) เห็นชอบให้กรมชลประทาน กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมทรัพยากรน้ า เสนอโครงการ 
ที่มีความพร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม รวม 348 โครงการ 
งบประมาณทั้งสิ้น 8,820 ล้านบาท มีพื้นที่ได้รับประโยชน์รวม 549,700 ไร่ คิดเป็นปริมาณน้ าเพิ่มขึ้น 107 ล้านลูกบาศก์เมตร 
เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน 8 พื้นที่ โดยมอบหมายให้ฝุายเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติรวบรวม พิจารณา และวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการและงบประมาณเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
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(4) เห็นชอบให้ฝุายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในระยะยาว (2563 – 2569) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
โดยแผนงานดังกล่าวจะต้องสามารถแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่เสี่ยงรุนแรง และร้อยละ 50 
ของพื้นที่ท้ังหมด 

(5) รับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ าตามที่ฝุายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
และให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการด าเนินการแก้ไข จัดการสิ่งกีดขวางทางน้ า หรือก าหนดมาตรการรองรับกรณีเกิดอุทกภัย 
หากสิ่งกีดขวางดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยก าหนดให้การแก้ไขสิ่งกีดขวางล าน้ าทั้งหมดต้องแล้วเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายน 2560 ส าหรับสิ่งกีดขวางทางน้ า จ านวน 12 แห่ง ที่ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ กรมทรัพยากรน้ าจักได้
ประสานกับทางจังหวัดเพื่อก าหนดแนวทางการแก้ไขต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 34/2560 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
220860 
 
เรื่อง : ขออนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล โดยใช้งบประมาณค่าซื้อที่ดิน 

ค่าทดแทน ค่ารื้อย้าย ในการจัดหาที่ดินของกรมชลประทาน 
 
สารัตถะ : คณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติตามข้อ 1. และ 
ข้อ 2. เพื่อจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้ผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
การด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มี.ค. 2560  

ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาลมีมติเห็นชอบผลการตรวจสอบพิสูจน์
สิทธิของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจาการก่อสร้างโครงการฝายราษีไศล ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ  
ทั้ง 2 จังหวัด (จังหวัดศรีสะเกษ และร้อยเอ็ด) และเห็นสมควรเสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. อนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ในแปลงที่ดินที่ผ่านมาความ
เห็นชอบการตรวจสอบจากคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด ทั้ง 2 จังหวัด (จังหวัดศรีสะเกษ และร้อยเอ็ด) โดยเป็นไปตาม
ขั้นตอนท่ีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลก าหนดไว้รวมจ านวน 54 แปลง เนื้อที่ 86-2-
38.3 ไร่ อัตราไร่ละ 32,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,771,064.- บาท ตามบัญชีรายละเอียดผลการตรวจสอบร่องรอย
การท าประโยชน์ท่ีดินที่ได้รับผลกระทบฯ จังหวัดศรีสะเกษ และร้อยเอ็ด โดยใช้งบประมาณค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้าย 
ในการจัดหาที่ดินของกรมชลประทานน ามาใช้จ่ายเพื่อการนี้ 

2. เพื่อให้การจ่ายเงินค่าชดเชยเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และมิให้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบจากราษฎร เห็นควรให้มีคณะกรรมการก ากับดูแลการจ่ายเงินค่าชดเชยรวม 2 จังหวัด เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแล
การจ่ายเงินและจ านวนเงินค่าชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิและจ านวนเงินค่าชดเชย เพื่อให้
เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดผลการตรวจสอบฯ ประกอบด้วย 

1) ผู้ว่าราชการจังหวัด : ประธานกรรมการ 
2) เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด : กรรมการ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจาก
โครงการฝายราษีไศล/กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบลดข้อ
ขัดแย้งระหว่างส่วนราชการกับราษฎร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3) อัยการจังหวัด : กรรมการ 
4) คลังจังหวัด : กรรมการ 
5) นายอ าเภอท้องที ่: กรรมการ 
6) ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด : กรรมการ 
7) ผู้อ านวยการส านักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน : กรรมการ 
8) ผู้แทนกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน : กรรมการ 
9) ผู้แทนกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน : กรรมการ 
10) ผู้แทนกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย : กรรมการ 
11) ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรฝายราษไีศล : กรรมการ 
12) ผู้แทนกลุ่มก านัน ผู้ใหญ่บ้าน : กรรมการ 
13) ผู้แทนกลุ่มอิสระ : กรรมการ 
14) ผู้แทนกลุ่มสมัชชาลุ่มน้ ามูล : กรรมการ 
15) ผู้แทนกลุ่มสมัชชาคนจน : กรรมการ 
16) ผู้แทนกลุ่มชาวนา 2000 : กรรมการ 
17) ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษามูลล่าง : กรรมการและเลขานุการ 

โดยมีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาและควบคุมการโอนจ่ายเงินค่าชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ 
จ านวนเนื้อท่ี และจ านวนเงินค่าชดเชย ตามมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติ ในการจ่ายเงินเห็นสมควรจ่ายด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร (จ่ายตรง) ตามบัญชีรายช่ือบุคคลผู้มีสิทธิ โดยถือความเห็นของคณะกรรมการชุดนี้เป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน
ค่าชดเชย 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจาก
โครงการฝายราษีไศล เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 34/2560 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม  2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
220860 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. ....  
ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด ในท้องที่  

ต าบลเหนือเมือง ต าบลในเมือง ต าบลดงลาน ต าบลขอนแก่น อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด และต าบลนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี 
จังหวัดร้อยเอ็ด ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ .ศ. 2518 ก าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มี 
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจดูและยื่น 
ค าร้องเป็นเวลา 90 วัน ปรากฏว่ามีค าร้อง จ านวน 2 ฉบับ 2 ราย โดยเป็นค าร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน 1 ฉบับ  
1 ราย คณะกรรมการผังเมืองได้ประชุมเมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2558 พิจารณาค าร้องต่างๆ และมีมติให้ยกทุกค าร้อง ทั้งนี้ 
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว 
มาเพื่อด าเนินการ 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. .... ตามที่ มท. เสนอ และให้ส่ง สคก. 
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม./พด./ปศ./กสก./ส.ป.ก./ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และการด ารงรักษาเมืองและ
บริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 

 


